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DIÁRIO 
ANO XLI.~ N• 142 

1- ATA DA 21• REUNIÃO, EM 31 DE OUTU
BRO DE 1986 

1.1 ~ABERTURA 

1.1.1- Comunicação da Presidência 

Inexistl!ncia de quorum para abertura da sessão. 

1.1.2- Designação da Ordem do Dia da prôxima 
sessão 

1.2-ENCERRAMENTO 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

1111'1 'I! ~ 

CAPITAL FEDERAL SÁBADO, 1• DE NOVEMBRO DE 1986 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1.3 -EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3.1- Mensagem do Senhor Presidente da Repú
blica 

No 466/86 (na 662/86, na origem), de agradeci
mento-de comunicações. 

1.3.2- Comunicação 

Do Sr. Senador Roberto Campos de que se ausen
tará do Pais. 

2- SECRETARIA GERAL DA MESA 

Resenha das matérias apreciadas de 1 o a 31 i:Je 
outubro de 1986 

3- ATA DE COMISSÃO 

4- MESA DffiETORA 

5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES COMPE· 
TENTES 

Ata da 21• Reunião, em 31 de outubro de 1986 
4" SessãQ Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS: SENADORES: 

Altevir Leal - Eunice Michiles - Luiz Cavalcante 
- Alaor Coutinbo- Mata-Machado - José Fragellí 
- Arnor Damiani --Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 8 Srs. Senadores. 
Não há, portanto, número regimental para abertura 
da sessão. 

Nos termos-do§ zo do art. 180 do Regii:itento Interno, 
o Expediente que se encontra sobre a mesa será despa~ 
chado independentemente de leitura. 

A Presidência designa para a sessão_ ordinária da pró~ 
xima segunda-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Trabalhos das Comissões 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer
rada a reunião. 

(Levanta~se a reunião às 14 horas e 48 minutos.) 

EXPEDIENTE 

Despachado nos termos do § 2• 
do art. ISO do Regimento Interno 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
De agradecimento de comunicações: 

N• 466186 (n• 662186, na origem), de 30 do corrente, 
referente ã aprovação das matérias constantes das Men~ 
Sagens~Presidenciais n~s· 564, 565~ 568, de 1984; e 11, 
12, 13, 655, 656, 657 e 658, de 1985. 

OFIGABIN• 76186 
Em 24 de outubro de 1986 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 
de acordo com o disposto no art. 43, alínea a, do Regi
mento Interno, que me ausentarei do País a partir do 
dia 26 de outubro até 2 de novembro, para viagem 
de estudos ao exterior, em caráter particular. 

Atenciosas saudações, -Roberto Campos. 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias apreciadas de 1~ a 31 de 
outubro de 1986 - Artigo 293, ll, do Regimento 
Interno.) 

- Mensagens aprovadas relativas à escolha de auto· 
rldades 

-Mensagem n• 306, de 1986 (11· 438186, na origem), 
de 18 de agosto de 1986, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Aderbal Costa, Ministro de Segunda 
O asse, da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Emb~i~dor do _Brasil junto à República Cooperativa 
da Guiana. 

Sessão: 15-10-86 (extraordinária) 
-Mensagem n• 357, de 1986 (n• 511186, na origem), 

de 2 de setembro de 1986~ pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Luiz Fetipe de La Torre Benitez Teixeira 
Soares, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República do Quênia. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Oiretor-Geral do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉ'SAR PINHEIRO MAIA 

Dlretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

Sessão: 15-10-86 (extraordinária) __ _ 
-Mensagem no 366, de 1986 (no 528/86, na origem), 

de 11 de setembro de 1986, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Carlos Alberto Leite Barbosa, Mi
nistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à-República Ita.J.i!lna. 

Se-ssão: 15-10-86 (extraordinária) 
-Mensagem n• 367, de 1986 (n• 529/86, na origem); 

de 11 de setembro de 1986, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Bernardo de Azevedo Brito, Minis
tro Pe Segunda Casse, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador dg_Brasil junto à Repú
blica do Zimbabwe. 

Sessão: .15-10-86 _(ex_tra_g(_d_iná_ri-ª) __ 
-Mensagem n• 368, de 1986 (n' 530/86, na~ origem), 

de 11 de setembro de 1986, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Celso António de Souza e Silva, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a funçãO -de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino Unido da Grã-ij(et~.nha e Irlªgdª dp Norte. 

Sessão: 15-10-86 (eXfrcrordinária_) 
-Mensagem no 384, de 1986 (na 549/86, na origem), 

de 16 de setembro de 1986, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Oscar Sõto Lorenzo Fernandez, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função -de Embaixador do Brasil junto 
ã República Federal da Alemanha. 

Sessão: 15-10-86 (extraordinária) 
-Mensagem no 453, de 1986 (no 632/86, n:i origem), 

de 8 de outubro d1986, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do-Senado a esco
lha do Senhor Jorge Pires do Rio, Ministro de Segunda 
Oasse, da Carreira de Di:Plomata;para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Tailândia. 

Sessão: 15-10-86 (extraordinária) - - -
-Mensagem no 454, de _1986 (no 633/86; na oiigiiiiJ;-

de 8 de outubro de 1986, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Octávio Rainha da Silva Neves, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ã }te pú
blica da Índia. 

Sessão: 15-10·86 (extraordinária) 
-Mensagem na 455, de 1986 (no 634/86; na on.gemr 

de 8 de outubro de 1986, pela qual o Senhor Presidente 
da Repóblica submete ã deliberação do Senado a escoM 
lha do Senhor Carlos Eduardo de Affonseca Alves de 
Souza, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de DiM 
plomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Socialista da Thecoslováquia. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Anual 

Semestral 

Cz$ 92,00 

Cz$ 46,00 

Exemplar Avulso, Cz$ O, 17 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

sessão: 15-10-86 (extraordináriar 
-Mensagem n" 457, de 1986 (no 637/86, na origem),-

de 13 de outubro de 1986, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Marcílio Marques Moreira, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto aos Estados 
Un.idos da América. 

Sessão: 15-10-86 (extraordinária) 
-Mensagem n" 459, de 1986 (n" 640/86, na origem), 

- -- de 14 de outubro de 1986, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor João Tabajara de Olíveíra; Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exer
cer a funç3o de Embaixador dÕ Brasil junto à República 
da Áustria. 

Sessão: 15-10~86 ( extraordináriã) 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

_ Destinada a investigar a gestão das Sode· 
dades de Economia Mista nas quais a União detenha 

· maioria adonária. 
17' REUNIÃO, REALIZADA 

EM 17 DE OUTUBRO DE 198~5 

As-nove horas do dia dezesse-te de outubro do ano 
de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões 
da Comissão de Economia, presentes os Senhores Sena
dores César Cais, Presidente, Severo Gomes, Relator, 
João Calmon e Jutahy Magalhães, reúne-se a Comissão 
Parlamentar de Inquérito ""destinada a 'investigar a ges
tão- das Sociedades de Economia Mista nas quais a 
União detenha m~oria acionária'. Comparece, ainda, 
o Se;nhor Deputado Paulo Melro. 

Havendo número regimeil.tal, o Senhor Presidente, 
declara abertos ostrabalhos, e dispensa a leitura da Ata 
da reunião anterior _que, em seguida, é dada como apro
vada. 

Inicialmente, o Senhor Presidente solicita ao_ Senhor 
Oswaldo Barcelos Cordeiro de Farias, ex-Vice-PresiM 
dente da Vale do Rio Doce, que proceda o juramento 
de praxe. 

Com a palavra o Senhor Oswaldo Barcelos Cordeiro 
de Fafi?s, apresenta sua exposiÇão ·sobre a estrutura, 
evolução e condicionantes políticos da Vale do Rio Do
ce e, em seguida, coloca-se à disposição dos Sbilhores 
Parlamentares para quaisquer outros esclarecimentos. 

Antes "de facultar a palavra aos Senhores Parlamen
tares o Senhor Presidente solicita ·ao depoente alguns 
esclarecimentos. 

Na fase interpelatória, usam da palavra, pela ordem, 
os senhores Senadores Severo Gomes, João Calmon 
e o: Senhor Deputado Paulo Melro. 

Finalizando,_o Senhor Presidente, agradece apre
sença do Senhor Oswaldo Barcelos Cordeiro de Farias, 
e determina que as notas taquigráficas, tão logo tradu
zidas e revisadas, sejam publicadas, em anexo à pre
sente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar eu,Sónia d4e Andrade Peixoto, Assis
tente da COmissão, lavrei a presente AtaqUe, lida e 
aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação. 

ANEXO A ATA DA I'? REUNIÃO DÀ CO· 
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 
DESTINADA A INVESTIGAR A GESTÃO DAS 
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS 
QUAIS A UNIÃO DETENHA A MAIORIA 
ACIONÃR!A, DESTINADA A OUVIR O DE· 
POIMENTO DO SR. OSWALDO BARCELOS 
CORDEIRO DE FARIAS, EX-VICE· 
PRESIDENTE DA VALE DO RIO DOCE, QUE 
SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZA· 
ÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA COM IS· 
SÃO. 

Presidente: Senador César Cais 
Relator: Sendor Severo Gomes 

(Íntegra do apanhrunento taquigráfico da reu
nião.) 

O SR PRESIDENTE (César Cais) -Estando pre· 
sentes o Presidente e o Relator da Comissão Parla
mentar de Inquérito que investigaa gestão das Estatais, 
declaro aberta esta reunião, para ouvirmos o- depoi
mento do Engenheiro Oswaldo Barcelos Cordeiro de 
Farias, que se formou pela antiga Escola Nacional de 
Engenharia, hoje da Universidade Federal do Rio de 
JaneirO, -ein 1954; -tendo cu:Cso de Pós-Graduação; foi 
diretor de empresas privadas, entre as quais eu cito 
o Grupo João Santos; diretor da Fábrica Nacional de 
Motores. com experiência no mercado de capitais, e 
více-Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, de 
1979 até 1985. 
Co~vido o Dr. Oswaldo Cordeiro de Farias para pres

tar o juramento. -

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS-

"Juro, como dever de consciência, dizer toda 
a verdade, nada omitindo do que seja do meu co
nhecimento sobre quaisquer fator relacionados a 
cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito, 
que investiga a gestão das Sociedades de Economia 
Mista nas quais a União detém a maioria acionária.' 
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O SR.l'RESIDENTE (César Cais)- Com a palavra 
o Engenheiro Oswaldo Cordeiro de Farias. 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS- Meu caro Senador César Cais, muito digno 
Presidente desta Comíssão; meu caro Senador Severo 
Gomes, Relator: Nasci e me criei em iu:D.a caSa onde 
desde cedo aprendi que a melhor forma de governo 
é a democracia e, em condor que quando ãs vezes muito 
moço, próprio-do temperamento da idade, me insurgia 
quanto a qualquer deliberação do Congresso porque, 
no meu entender achava que esta não seria a melhor 
forma de proceder, sempre ouvi de que, mesmo que 
o Congresso Nacional em determinadas ocasiões não 
estivesse de acordo com o papel histórico que a ele 
cabia representar, mesmo assim o Congresso Nacional 
nestas condições era mil vezes melhor do que a inexis
tência de um Congresso. 

Nessas condições, Sr. Senador, é com a maior satisfa
ção que me encontro aqui. E espero poder colaborar, 
por mínimo que seja, para que essa Comissão atiD.ja 
os seus objetivos. -

Recebi um convite para comparecer-à Comissão Par
lamentar de Inquérito que trata da gestão das socie
dades de economia ~m que a União detém a maioria 
de capital. Como nada mais me foi acrescentado, eu 
imagino que queiram me ouvir sobre a ComP1illhia Vale 
do Rio Doce, porque, realmente, foi a única experiência 
que eu tive em um problema de empresa de economia 
mista. Se isso é verdade, eu gostaria que o Sr. dissesse 
que a minha impressão está correta. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Na realidade, 
esta Comissão investiga a gestãO das estatais, nós esta
mos tomando depoimentos sobre 3. Companhia Vale 
do Rio Doce._Já vieram uma série de geólogos ligados 
à DOCEGEO, e ago.ra, como ex-vice-Presidente da 
Companhia Vale do Rio Doce, queremos qUe V. S• 
faça um depoimento sobre a gestão da Vale do Rio 
Doce, e em particular, sobre a área financeira, inclusive 
a emissão de debêntures e problemas de subscrição de 
capital por empresas privadas ou estatais. durante a 
faSe em- que v." s~ foi Vice-Presidente da Vale do Rio 
Doce. 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS -Pois não, Senador, 

Se o Sr. me permitisse, então, eu gostaria de começar 
a conversa com algumas pequenas anotações que fiz 
sobre a evolução da Companhia do Vale cfo Rio Doce, 
no meu e-ntender, 

Eu gostaria também que ficasse muito claro que tudo 
o que passarei a expor não contém críticas à atuação 
de A, B ou C, São indgações e perplexidades, a_lgumas_ 
delas, inclusive, feitas a mim mes~o_l__ e que-asquerO 
transmitir como um subsídio à análise que caberá a 
V. Ex"s proceder. Não se tratam de pessoas, repito, 
mas de filosofias, que devam ou não orientar o futuro 
da Companhia. 

Eu gostaria, de infcio, de_ fazer uma pequena expla
nação de c_omo a CVRD chegou, no meu entender, 
a ser a potência que é no_s dias de hoje. Esta análise 
é necessária para que se possa CO!llpreender coJllo as 
recentes modificações em sua estrutura acionária pode
rão r&percutir na sua linha de atuação e em sua própria 
cultura e valores. 

Dentro deste contexto, um dado que nece-ssita ser 
levado em consideração,em qualquer cenário futuro 
que se projete, é que a Companhiit Vale dei RioDoce 
já exerce influência quase -domiriante--Scibn!- 6 -perfil da 
polfticabrasileira de desenvolvimento mineraL Ela é. 
simultaneamente, formadora e cumpridora dessa polí
tica. E é mais formadora do que cumpridora, pois por 
sua escala e diversidade de atuações, já condiciona as 
políticas futuras de quem ela será disciplinada cum-
pridora. ~ 

Por essa·• razóes. os seus novos investimentos deverão 
marcar o seu quadro futuro. Se adota<!a a filosofia de 
~\:' evitar mve:.timentos de maturação mais longa e de 
into:ore%e nacional permanente, os novos investimentos 
p!--)de.rão vir a ::.er de caráter dispe-rso e casuístiOO, ten
rl-;:>nch) ~ Ç"JJnVt'rte-!a num quase conglomerado mineral
Hnancem.}, 
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A análise a que me referi no início será dividida em 
trés partes: Condicionantes políticos da Companhia Va
le do Rio Doce; a Evolução da Companhia e a Estrutura 
Acionária da Empresa. 

Cabem aqui algumas indagações. 
1) A eStala de atuação da empresa a coloca forçosa

mente em situação de disputa aberta no mercado e-xter
no com outras mineradoras do País. 

A possível púâa de sua neutralidade não arriscaria 
a se criar uma longa cadeia de interesses conflitantes? 

2) A própria associaçáo entre empresas multinacio
nais e a CVRD, necessária e vantajosa para ambas 
as partes, possível por ser a CVRD uma empresa do 
Governo, isenta de vinculações permanentes com ou
tros interesses privados, não poderia ser prejudicada 
em futuro, uma vez que têm elas suas próprias e inevitá
veis ligações com grupos nacionais? 

A participação ampla e náo-discriminativa do setor 
prlv3.do, do pUblico em geral, é altamente salutar. Mas 
a emissão de debêntures não é feita buscando sócios 
que participem do processo decisório de uma empresa. 

-- É outra matéria que, a meu ver, necessita estudos 
mais demorados por- parte dos Poderes Executivo e 
Legislativo. 

I-CONDICIONANTES POLÍTICOS 
DA COMPANJUA VALE DO RIO DOCE 

Pelos AcofdOs de Wãshillgton firmados em 1942 entre 
os Governos do Brasj), Estados Unidos e Inglaterra, 
decorrentes das necessidades e imperativos estratégicos 
da segunda guerra mundial, a CVRD foi beneficiária 
dos seguintes compromissos assumidos pelos trés países: 

1) O Governo brasileiro encamparia imediatamente 
• a Estrada de Ferro Vitória-Minas e providenciaria o 

seu -prolongamento até as jazidas de minério de ferro 
emltabira e melhoraria as instalações do Porto de Vitó
ria-. Essas medidas visavam a exportação de, no mínimo, 
1.5 milhão de tlano de minério para a Inglaterra e os 
Estados Unidos; 

zro GovernO inglês, após es~a encampação, transfe
riria ao Governo brasileiro o grupo de jazidas de miné
fi:~- 4~.J~~r_ch p~_!1~Q.!=~-f!~~~-~ _I_taQira_ lroiJ. Qrç Co_., e 
situado no Estado de Minas Gerais; 

3) O Governo americano, através do Eximbank, con
cederia um empréstimo de US$ 14 milhões para paga
mento _'!os ~_qt.tipamentos, máquinas e serviços técnicos 
de_ origem americana par~ a implantação do Projeto. 

Não menos importante para a vida da Empresa foi 
a posterior aceitação, pelo Governo Federal, da nec_essi
dade_operacional de se ter um sistema autónomo mina
ferrovia-porto. Assim, desvinculou-se a CVRD do siste· 
ma estatal ferroviário e portuário brasileiro. 

Idêntico procedimento viria a ser adotado em f98l 
para o Projeto Carajás, não sem grandes dificuldades 
em face da posição contrária do Ministério dos Trans
portes. 

Outros três fatoS marcantes devem Ser registrados: 

l)__:_fl,_Empresa, ao atingir o nível de exportação de 
20 milhões de tonelada~. em 1964, paf.sa a ter expressão 
mundial entre os produtores de minério de ferro. 

A polftica econômica pós 1964 é favorável a que a 
Hanna Mining explore reservas de minério de ferro 
no quadrilátero ferrífero __;_ Itabirito e Água~ Claraí>. 
Destaque-se que essas minas foram adquiridas através 
da compra de ações da Se John Dei Rey Mining, Co., 
na Bolsa de Londres. 
-0 assunto. foi amplamente diScutido na ocaSião:dn

clusive na imprensa, porque acrt!ditava-::,e na inexls~ 
tência de mercado extemo simultâneo para a CVRD 
e a Hanna. 

Em conseqüência, este projeto foi reformulado e sua 
implantação retardada beneficiando, conseqüentemen· 
te. a CVRD. 

2} As gestõe~ conduzidas (>elo Mini~têrio das Minas 
e Energia, em 1969. resultaram na cessão à CVRD 
de 50% dos direitos sobre os depósitos de ferro de 
CarajáS, pertecentc~ à Cia. Meridional de 1\j:ineração, 
subsidiária brasileira da U S. Steel. que os descobriu 

. e. prospectou-. 
_ Mais tarJe:, novamenre, o M..M..E está prc~cnte nas 
- -negociaÇões que permitiram à CVRD ficar com a totali-

dade do::, direitos ~~lhrc m depô.;.ito~ de Carajás. em 
condições altamente favoráveis. R~!>:.alte·se 4ue se trata 
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da maior jazida de minério de ferro do mundo,- de quali- · 
dade excepcional, correspondendo a uma verdadeira 
anomalia geológica. 

O ganho da concessão de Carajás representou tam
bém direitos sobre uma província mineral, com reservas 
em grande escala de cobre, além de manganês, bauxita, 
ouro, entre outros, em menor escala. 

3) Em 1972 o MME negocia com o Grupo ALCAN 
os direitos minerais detidos por aquela Empresa no 
que se refere à bauxita de Porto Trombetas. 

Nasce daí o Consórcio MRN (Mineração Rio do Nor
te) - com a CVRD e a CBA - Grupo Votorantim 
-detendo o controle acionário, sendo a CVRD/AL
CAN os responsáveis pela sua condução técnica. 

O Governo, ao dar à CVRD o acesso à bauxita de 
Porto Trombetas, e ao construir projetas hidrelétricos 
que garantam o suprimento de energia, 
propicia à Vale acordos Com grupos japoneses quere
dundam na implantação do complexo ALBRÁSIALU
NORTE, no Pará. 

Além dos fatos citados, cabe agora ressaltar que nas 
suas operações de venda de minério de ferro a CVRD 
atua, inúmeras vezes, em paralelo e apoiada pelos Mi
nistérios das Minas e Energia e das Relações Exteriores. 
Essa _vinculação tem sido permanente no comêrcio com 
os países do leste europeu. 

Ressalte-se, ainda, os benefícios que a CVRD recebe 
~~~rações envolvendo a PETROBRÁS e a SIDER-

O que cabe ser dito aqui, conclusivamente, é que 
não apenas através do ato remoto de 1942, nos desdo
bramentos deste ato- Carajás e Trombetas por exem
plo~, e na essência de grande parte de suas operações 
comerciais, a CVRD é permanentemente condicionada 
por suas origens polfticas. 

EVOLUÇÃO DA EMPRESA 
Poder4tmos dividi-la em 3 ciclos principai~: 
1) O tradicional do Rio Doce, apoiado nas imensas 

riquezas ferríferas de Minas Gerais. 
2) O ciclo da Serra Norte -repetindo entre Carajás 

e Ponta da Madeira o eixo Itabíra-Tubarão. 
3) Ciclo da diversificação - notadamente alumínio 

e. biomassa. _ 
No lo ciclo pula-se de 1.5 milhões de toneladas/ano 

para 40 anos após, cerca de 70 milhões, incluíndo pellets. 
_ _ Dada a força do complexo minério de ~!to teor/ope

ração integrada mina-ferrovia-porto, desde o in[cio a 
CVRD se ID---ªnt_e_yc sadia do ponto de vh.ta empresariaL 

Eill meados dos anos 70, toma-se a decisão de dar 
prioridades a um progrãma de diversificação, com ênfa
se no setor de alumínio (documento interno "'CVRD 
-um enfoque oportuno"). onde já se configurava para 

_Qfinaldos anos 80, uma tendência a gerações de receitas 
!ora de sua linha tradicional de minério de ferro. 

Se analisarmos os resultados financeiros da empresa, 
verificar-se-á que desde seus prim<Jrdios, e de uma for
ma quase constante, ela foi rentável e apresentou bons 
resultaâos financeiros.. 

-- Durante a_década de 70, a f:Illpresa experimenta um 
primeiro ciclo de geração eXcedente de caixa. Resulta 
daí a co_nceituação e o início da implantação de uma 
série de projetas ligados aos setores de alumínio e celU
lose. 

A partir dos anos 80, um 2; ciclo excedentário de 
caixa, coincidindo com a maturação dos investimentos 
no Vale do Rio Doce, a quase conclusão do Projeto 
Carajás, a conclusão da CENIBRA e em curso avan
çado os grandes projetas inidados no setor de alumínio. 

E~te segundo ciclo de caixa excedentária, coincide 
com o esgotamento de novas opções estratégicas no 
que se refere a minério de ferro e deixará, sem dúvida. 
ampla margem para o que se poderia denominar de 
3 geração de investimentos da empre:-;a. 

Repito agora o que disse no início de minha explana
ção: se adotada uma linha não voltada para os inve!:iti
mentos de interesse nacional permanentes. esses inves
timentll~ poderão !<.er de caráter disperso e casuistk·o 

Esta é uma das questões tjUC preocupam no debate 
em torno da p~ivatização. 

ESTRUTURA ACIONÁRIA 
A partir de 1983, os efeito~ !=fa política "-te diversi

ficação começam a aparecer. Os projeto<; de cdulose 
e bauxita, por exemplo, já apre,.enram resultado~ líqui
dos de mais de U$ 100 milhões.. 
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Seja por antevisão dos resultados financeiros, seja · 
para ampliar parcelas de controle acionário, por parte 
de grandes grupos, as Bolsas de Valores do Rio de 
Janeiro e São Paulo, registram volumes de transaçõe9' 
com ações da Cia. nunca imaginados. ~ valorização 
chega a atingir 1.000%. -

A partir de 1982, a estrutura acionãria da companhia 
modifica-se inteiramente~ em função de lançamentos 
de debêntures conversiveis em ações. 

Verifiquemos o que ocoiTeu com os 2 tipoS qe ações: 
Ordinárias- Em 1982 (30 de janeiro) -o Governo 

detinha 100% delas. 
Em 1985 -o público passa de O a 30%. 
Preferenciais - EriC1:982 ~ o Governo detinha 

35,40%. 
Em 1985- 20%. _ 
Embora sob o ponto de vista quantitatiVO, oTesourb 

e Autarquias ainda sejam majoritários, forçoso é reco
nhecer que o aspecto qualitativo foi completamente al
terado. 

Pela Lei das Sociedades Anónimas, a quantidade de 
ações ordinárias em poder do público, já dá o direito 
a representação no Conselho de Adminis_tração. 

Ressalta-se por outro lado, que pelos Estatutos da 
CVRD, as suas açóes preferenciaiS também são ações 
políticas. 

Cómo ficará então co"D.fígufada a necessária posiçãO 
de neutralidade da empresa, em relação ao vasto leque 
de interess.e do setor privado com que ela tem contacto? 

Gostaría agora, Senador, de dar uma pequena e rápi
da idéia do problema do Conselho de Administração 
e depois responder às indagações de V. Ex."s 

O sistema unitário na aâministrilção das S.A., vigo
rou no Brasil até 5-12-/6, data em que entrou em vigor 
a Lei no 6.404. 

Por ela introduziu-se o _sistema dualista, adotado ini
cialmente na le&islação alemã e, posteriormente, em 
quase todos os países-importantes economicamente, 
obrigando a sua utilização nas S.A. de capital aberto 
e, creio, em todas as empresas de economia mista. 

A legislação brasileira sobre o assunto foi muitO calca
da na alemã. Lá, realmente, um Conselho de Adminis
tração governa a empresa, situando-se a diretoria no 
plano de execução de decisões superiores ou de negócios 
e rotina informados pela orientação geral. 

O conselho deveria, de acordO com a lei, ser o órgão 
de planificação e administração, cabendo-lhe ainda a 
fiscalização da gestão da empresa. 

Darcy Bessone, ex-ConSUltor-Geral da República, 
analizando o papel dos conselhos, diz textualmente: 
"Não se pode conceber administração sem acesso ao 
caso concreto. É também órgão de fiscalização, o-que 
pressupõe o mesmo acesso, pois não seria factível a 
atividade fiscalizadora que tivesse de se cingir apenas 
ao abstrato ou ao genérico". 

Infelizmente, no nosso País os conselhos não funcio
nam como deveriam, na grande maioria dos casos; reú
nem-se esporadicamente e quando o fazem, resumem
se a ouvir relatos das Dir_etorias Executivas. 

Em conseqüência, não surpreende serem os conse
lheiros, muitas vezes, os últimos a saber que os negócios 
atravessam difiCuldades. 

Veja-se o recente caso do Brasilinvest. 
Na previsão do legislador, repito, as razões do fortale

cimento dos Conselhos de Administração eram as de 
submeter os destinos da companhia ao corpo· de acio
nistaS, tentando limitar o outroia poder discricionário 
das Diretorias Executivas; não mais um simples órgão 
consultivo, mas atuando como linha de transmissão dos 
acíoiüstas e interferindo na gestão da Erupresa, sem, 
evi~nt_e~ente, tirar a Diretoria E~ecutiva do 1~ pl~no .. 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CVRD 
Os conselhos são tão mais fortes quanto as empresas 

desejam que eles o sejam. 
A adaptação dos estatutos da CVRD à Lei das Socie

dades AnOnimas, no capítulo referente aos conselhos, 
criou um órgão extremame-nte poderoso. 

Quase o máximo que a lei imagimi.Vã, já que iião 
constava entre suas atribuições o que prescrevia o § 
VII, ou seja, "deliberar, quandoautorizado pelo Esta
tuto sobre a emissão de ações ou de bónus de subs
crição'. 
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Estabeleceram, também, que todos os seus membros 
deveriam se dedicar em tempo integral à companhia. 
Creio ser o caso único entre tõdas as empresas de econo
mia mista. 

A idéia seria a de que o Conselho de Administração 
funcionasse como a diretoria de uma holding do sistema. 

Este o quadro teórico qUe ericoritrei quando, em abril 
de 1979, assumi as funções de seu membro. 

A realidade, porém, era de que as obrigações e autori
dades se confundiam e se conflitavam, e um compli
cador ainda se jUntava-a este quadro. A Vale, por tradi
ção, é mais do que uma companhia presidencialista; 
ela é praticamente autocrática. 

Daí a realidade que tivemos de nos defrontar nos 
anos que lá permanecemos. Definido como órgão extre
mamente forte dentro da administração, a resisténcia 
à atuação do Conselho de Administração foi uma cons
tante ilo longo de todos esses anos. 

Os principais administradores, lealmente, repito, 
nunca esconderam que não aceitavam os poderes do 
Conselho como os-definidos no Estatuto, e qualquer 
atitude deste Conselho mais profunda era tomada como 
interferência na área executiva. 

Essa luta só teve fim quando fomos destituídos do 
Conselho, as suas funções completamente esvaziadas 
e assumiu a Diretoria, por outro lado, competência 
para ·atas que em qualquer sociedade anónima são atri
buições claras de um Conselho de Administração. 

O problema do papel dos Conselhos de Adminis
tração merece a atenção e o estudo dos setores compe
tentes da Administração Pública. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) ,.---Antes de pas
Sar a palavra ao Deputado presente e ao Senador Rela
tor, faço uma indagação ao Dr. Oswaldo Cordeiro de 
Farias: na realidade, todos os depoimentos anteriores 
de Presidentes, Diretores ou pessoas ligadas à DOCE
GEO, em nenhum deles foi possível esclarecer a esta 
COmissão sobre o problema depat~.r:oónio mineral da 
Vale do Rio Doce. Insistentemenü~'a Conlissã.o tempro
-curado saber quais os critérios que são estabelecidos 
pela Vale do Rio Doce para que as suas jazidas minerais 
possam ser escrituradas como seu património, como 
seu ativo, porque isso está muito ligado com a venda 
de ações. 

Houve quem dissesse das dificuldades de se avaliar 
uma jazida, em função de ter ou não ter infra-estrutura 
para a exportação ou para a sua exploração. Mas, há 
jazidas na Vale que, hoje, já têm mina-ferrovia-porto, 
como é o _caso que aí foi citado por V. S• e a minha 
indagação é se essasjazidas estão incluídas ou esse patri
mónio mineral da Vale, principalmenteaqueles que já 
estão ou em operação ou em vias de estarem em opera
ção, sejá estão escrituradas no ativo da Vale do Rio 
Doce e quais os critérios adotados? 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS - Meu caro Senador realmente essa é uma 
pergunta complexa de ser respondida, principalmente 
por quem não tem acesso mais direto aos problemas 
e práticas contábeis da empresa. Mas, eu gostaria de 
dar a minha opinião sobre a matéria, dividi-la em três 
partes. 

Pelo balancete de agosto, se eu não me engano, o 
valor patrimonial da ação da Vale do Rio Doce estava 
na ordem de Cz$ 654. Então, o valor patrimonial da 
Companhia Vale do Rio Doce seria, teoricamente, mul
tiplicar 654 pelo número de açõesque, senão me engano 
estáo em torno de 26 milhões de ações, hoje, daria 
uma coisa qualquer como 17,18 trilhões; em dólares 
um problema como deUS$ 2 bilhões. Seria um primeiro 
enfoque. Neste enfoque, no entanto, é preciso ponde
rar, primeiro, a reavaliação dos ativos da Companhia. 
De maneiras gerais essas reavaliações são feitas por 
ORTNs e, todos nós sabemos que há um gap muito 
grande, se nós pegarmos, por exemplo, a projeção de 

-1977 para hoje, a avaliação de ORTN para IGP é quase 
de um para dois. Se não me engano; em 1982, a Compa
nhia fez em alguns itens uma reavaliação na base de 
!GP mas, o básico, se não me engano, e confesso que 
não sou expert no assunto, foi no conceito clássico de 
corrigir pCir ORTN. Agora, aí entra uma coisa queres
ponde talvez um pouco da sua indagação. A minha 
impressão, inclusive, é que a principal fonte de receita 
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da 'vale do Rio Doce é uma mina chamada de Concei
ção. Eu tenho a lmpressa:o de que no balanço da empre
sa essa mina está completamente exaurida e o valor 
zero. É a principal fonte de receita da DVRD. 

Então, esseS são os dois conceitos básicos do proble
ma de fazer património. Agora, a minha indagação é 
de outra ordem; o Sr. Senador, meu caro comunicou-me 
que assistiu aqui a relatos de membros da DOCEGEO
Por eles, o Sr. deve ter tido uma idéia da potencialidade 
mineral da Companhia Vale do Rio Doce. Quer dizer, 
então o que é o valor patrimonial de uma mineradora 
que tenha as jazidas que a Vale do Rio Doce tem e, 
além do mais, tem mercados garantidos e tem. um País 
atrás, como o Brasil, trabalhando para a viabilidade 
dessas vendas? Realmente, nós entramos num campo 
de discussão sobre_ o valor patrimonial da ação da Vale 
do Rio Doce muito curioso. 

Agora, é aquilo que eu apontei, se eu não estou 
enganado - repito - Conceição é a maior mina da 
Vale, a que dá maior receita e o valor em patrimonial 
é zero. 

Não sei se atendi. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Atendeu à sua 
opinião; maná o respoildeu posítivame11te se estão ou 
não no seu património essas jazidas de Carajás, etc., 
e qual o critério que foi adotado para avaliar esse patri~ 
mónio mineral. Porque eu entendo que esse património 
mineral - e é entendimento da Comissão, quer dizer, 
de alguns membros da Comissão- tem de estar vincu
lado ao ativo e, em conseqüência ao valor veriãl das 
ações. 

Com a palavra o Senador Severo Gomes. 

O SR._ RELATOR (SeVero Gomes)- Dr. Oswaldo 
Cordeiro de Farias, eu estava a ouvir·a sua exposição 
e não podia deixar de me lembrar da figura do Marechal 
Cordeiro de Farias, meu saudoso amigo, com quem 
convivi aos tempos do Governo do Marechal Castelo 
Branco, e depois em todas as ocasiões que a vida permi
tiu. O espírito público do Marechal, o serviçoque pres
tou ao Brasil, de uma certa maneira é continuado pelo 
seu trabalho constante, quer dizer, é um nome que 
o Brasil conhece e respeita, 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS- Muito obrigado. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) -V. S•salienta 
no seu depoimento o problema do papel dominante 
da Vale do Rio Doce na política mineralbrasileira; isso 
aí dá a dimensão da sua importância para a questão 
maior do Pafs que transcende ao problema da empresa 
e, portanto, da origem política das decisões e necessa
riamenteL 

Primeira questãO, V. S• faz referência ao debate em 
torno da privatização. Nós tomamos conhecimento atra
vés da imprensa, de documentos que chegaram ao Le
gislativo, da discussão em tomo do lançamento de de
béntures da Vale do Rio Doce, a sua conversão em 
ações e transparece no seu depoimento na mudança 
da estrutura acionária da empresa, isto aí provoca--uma 
série de questões. A primeira, existiu uma decisão, uma 
vontade de levar a Companhia Vale do Rio Doce à 
privatízação? 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS --Meu caro Senador, o problema do lança
mento de debêntures precisa ser analisado um pouco 
mais atrás, quer dizer, anteriormente, realmente, ao 
lançamento de debêntures. Se o Sr. examinar com aten
ção o relatório final do Banco Mundial, onde é aprovado 
o financiamento ao Projeto Carajás por parte do Banco 
Mundial, V. EX" vai ver lá que é uma imposição do 
Banco Mundial o lançamento de debêntures e a conver
são, também~ de aÇões ordinárias para o público. 

Segundo, o SR. vai ver que, também, em todos os 
documentos que vieram ao Conselho a esse respeito, 
sempre é claramente dito, pego aqui um exemplo um 
parecer que veio ao Cbnselbo de Administração, na 
ocasião do lançamento da terceira emisãod e de~n
tures. A frase inicial do documento da diretoria da Vale 
do Rio Doce diz o seguinte: 
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"No conjunto de compromissos assun;aidos pela 
Companhia e pelo Governo brasileiro co-m o Banco 
Mundial para obtenção do empréstimo de US$ 307 
milhões para o Projeto Ferro Carajás, consta o 
de captação no mercado interno de recursos através 
de debêntures conversíveis subordinadas em valor 
equivalente a não menos que US$ 250 milhões." 

Com isto eu quero dizer o seguinte, antes desse pro~ 
blema vir a debate na administração da Vale do Rio 
Doce, no Conselho, já era uma decisão do Governo 
brasileiro. Isso já chegou a nós como decisão do Go

,vemo brasileiro. Quer dizer, eSsa indagação sua, eu 
acho, que deve ser também analisada na intenção do 
Governo, nos primórdios da negociação com o Banco 
Mundial. Eu não acredito, realmente, não quero acre
ditar que houvesse o desejo claro de privatização da 
Vale do Rio Doce, mas que, realmente, não se atentou 
e aí até eu faço mea culpa, porque embora nao coubesse 
ao Conselho, pelo estatuto, autorização para emissão 
de ações, especificamente isso não estava do Estatuto 
da CVRD como atribuição do Conselho. 

Eu acho que o Conselho deveria ter tido uma atitude 
de mais indagação, na ocasião, embora, como esteja 
aqui claro, já era uma decisão tomada pelo Governo, 
e o Governo é o maior acionista, quem aprova o lança
mento e a emissão de debéntures 6 a Assembléia Geral 
de Acionistas, não é a Diretoria, nem o Conselho da 
Vale, é a Assembléia Geral de Acionistas, e o GoVerno 
como maior acionista já tinha se- comprometido com 
o Banco Mundial para isso. Então, evidentemente, esse 
lançamento de debêntures ... 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Esse papel 
é originado de quem? 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS-~ da Diretoria da Vale. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Está subordi· 
nada ao Conselho? 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS -Subordinada ao Conselho. 

Então já era uma decisão tomada pelo Governo. Eu 
acredito que aí começam as indagações, porque se hou
vesse esse lançamento de debêntures e o Governo tives
se comparecido na percentagem que ele tinha direito, 
não haveria modificação no perfil acionário da Compa
~a, sairia tudo como dantes. 

O que me pergunta, aí vem uma série de indagaçõ-CS 
que se fazem. Realmente abrir uma empresa, permitir 
que mais pessoas tenham voto na empresa 6 uma medida 
altamente salutar, isso ninguém pode negar. Agora, 
nesse campo específico, infelizmente, o número de 
ações concentrou--se em grupos grandes. Conseqüente
mente, numa empresa estatal que tem 100%, 80% das 
suas ações em mãos do Governo ou de autarquias, con
seqüentemente em mãos do Estado, o Estado e Nação 
se confundem, conseqüentemente o povobrasileiro é 
detentor de 80% da Vale. Face essa emissão de debên
tures, a grande maioria das ações se concentra em gru
pos, então me parece que acabou uma· coisa que inagi
nou-se de um jeito, terminou como uma espécie de 
privatização monopolista, não sei se o Sr. está me enten
dendo, quer dizer, aquilo que era geral 'acabou uma 
privatização monopolista. Aí acho que houve, talvez, 
erro de nós todos de não procurarmos uma dissemi
nação maior. ou uma outra técnica de disseminação, 
após o lançamento da primeira emissão de debêntures, 
senão não haveria uma maneira de pulverizar mais essas 
ações. São indagações que me faço e também me coloco 
como responsável para que a segunda, terceira e quarta 
emissões não tivesse sido discutidas de uma outra ma
neira. É realmente um prOblema sério. 

O problema é esse fato já existe, e eu tenho a impres
são que nós temos que buscar agora solucionar isso, 
no sentido de fortalecer um pouco mais a presença do 
Governo no capital da Vale do Rio Doce. 

Ag_ora mesmo, quando o Senador César Cais me per
guntou sobre o problema de valor patrimonial, e eu 
respondi que o valor patrimonial de uma açao da Vale 
pelo balanço de agosto, se não me engano -é de 600 
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e poucos cruzeiros, de repente me ocorreu uma idéia 
qu-e isso deveria ser levado à Vale, para que a Vale 
reexaminasse esse assunto, quando todo mundo se aler
tou do perigo da privatização da empresa houve diversos 
pareceres, do Procurador Geral da Fazenda e, quando 
to<!o mundo se apercebeu, e a imprensa começou a 
divulgar, se apercebeu do problema e começou a se 
pensar em soluções para novamente o Governo fic3r 
com uma parcela substancial do capital da Vale; uma 
das idéias, se não estou enganado, inclusive idéia que 
partiu do Procurador Geral da Fazenda, seria a criação 
~e _um.a. nova classe de _ações preferenciais que desse 
algum atrativo financeiro maior que tirasse o direito 
a voto dessas ações. O grande obstáculo a isso tudo 
e aí é um problema mais de advogado, e eu não o 
sou, é o de recesso, quer dizer, o acionista detentor 
de uma determinada ação, quando um ato qualquer 
que ele se considera lesado, ele tem direito de recesso, 
de retirada, e esse direito de retirada é feito pelo valor 
patrimonía,. Mas_ no mom~nto em que conversando 
aquCcom-v. Bx-s eu dou o valor patrimonial de agosto, 
de 650 e poucos_, me ocorreu que realmente, hoje, na 
ação preferencial - se não me engano - está a Cr$ 
700, Cr$ 710~ maior que o valor patrimonial. Talvez 
fosse a hora, a ocasião de reexamina.IJDos esse assunto, 
para ver se--não haveria a possibilidade neste momento 
de estudar um lançamento de ações preferenciais, dan
do um problema financeiro maior, porque não haveria 
o perigo de recesso, acho eu, porque o valor patrimonial 

- da ação está abaixo do valor de negociação do mercado. 
São indagações que eu mesmo me faço. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) -Pelo que diz 
V. s• antes da própria decisão da Vale já havia uma 
decisão de Governo? 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS -Na minha explanação sobre o Conselho 
eu fui muito claro em dizendo que o Conselho realmente 
- repito mais uma vez, não se trata de crítica- a A, 
B ou C-não era um órgão que tivesse acesso a grandes 
infonnações na Compãhfiia. E como se o Sr. impOrtasse 
uma tecnologia e a .. caixa preta" viesse embutida nessa 
compra; ao Conselho nunca foi permitida a abertura 
da_•_•caixa preta". Então, se eu estou lhe dizendo que 
já hav_ià acordos é porque as cartas que foram encami~ 
nhadas ao Conselho pela Diretoria dizem isso. Mas, 
realmente, nós não participamos, não tomamos conhe
cimento dessas negociações, não tomamos conhecimen
to dos compromissos do Governo, apenas disse, e o 
que eu disse repito porque, não só li o Relatório final 
do Banco Mundial como também todos os documentos 
que vinham ao Conselho eram claros dizendo que "em 
decorrência dos compromissos assumidos pelo Gover
no, - carta à necessária emissão de novas ações. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - De acordo 
com o documento lido, a obrigação com o Banco Mun
dial era da emissão de não menos de o equivalente 
a US$ 250 milhões. Acontece que a emissão não ultra
passou a US$ 181 milhões, portanto nessa altura já 
a V ale tinha - vamos dizer - uma situação delicada 
com relação a sua maioria. Perguntaria, se o compro
misso com o Banco Mundial, de não menos de US$ 
250 m~ões fOsse cumprido inteiramente, a Vale teria 
perdido, certamente ... 

O SR .. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIA- Seguramente?? 

OSR. RÊLATOR (Severo Gomes) -Seguramente. 
Isso quer dizer que, primeiro, deveria haver por parte 
do Bança Mundial um desígnio da privatização da Vale 
e uma concordância do Governo brasileiro com essa 
privatização porque, caso contrário, poderiam fazer exi
gência até de debêntures não conversíveis e tudo mais. 
En_tão_seria, vamos dizer, sensato que daí tirassem uma 
conclusão de que por parte do Governo brasileiro e 
da exigência do Banco Mundial havia uma sintonia com 
relação à vontade de que houvesse a perda de controle 
e a privatização da empresa. 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIA - An~lisando f!lamçnte:_ por_ números, real
mente, nós chegamos ao limite da emissão de debên-

Sábado I 3881 

tures; nós não teríamos condições de lançar mais debên
tures nas mesmas condições, debêntures conversíveis 
em açóes, correndo o risco de perder o controle acioná
rio, isso é tranqüilo. O problema da emissão de debên~ 
tures, haveria novas emissões de debêntures mas aí, 
n:ocorrer do ano de 1983 haveria paralelamente a emis
são de debêntures, um aumento de capital da Vale com 
subscrição. Nesse momento pensou-se que o Governo 
não subscreveria as ações e cederia o seu direito ao 
Banco NaciOnal de Desenvolvimento Económico. En
tão o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico· 
subscreveria as ações do Governo, aquelas que o Go· 
vemo não subscrevesse, e subscreveria como? Transfor
mando empréstimos que ela tinha na Companhia Vale 
do Rio Doce em capital próprio. O que iria ocorrer 
aí é que o Governo Federal, a União ficaria com algo 
em torno de trinta e poucos por cento, o BND fic3ria 
com vinte e tantos por cento e o público com o restante. 
Mas realmente nesta ocasião houve uma reação grande 
de alguns Diretores da Vale, do Conselho, a imprensa 
entrou muito nessa discussão e, realmente, o problema 
não foi avante. Aqueles entendimentos com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Económico pararam e 
sustou-.se também o lançamento de outra emissão de 
debêntures. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- A primeira 
emissão de debêntures, no final de 1981, coincidiu tam
bém com a atítude do Tesouro vendendo ações da 'Vale 
do RiO Doce. Isso estaria indicando um movimento 
de dupla origem mas com o mesmo objetivo: emissão 
de debên_tures conversíveis que. evidentemente, se cum
prida até aos US$ 250 milliões; significaria a perda de 
controle, em paralelo à venda de ações pertencentes 
ao Tesouro Nacional. 

No desenvolvimento dos debates em torno desse lan~ 
çamento de debêntures surgiu uma notícia, ainda hoje 
não confirmada, de que no debate interno da Vale do 
Rio Doce, evidentemente, havia opiniões divergentes, 
uns que achavam que não se devia proceder com o 
empresa com isso correria risqos com relação ao seu 
Controle, sem falar no fato de que essas debêntures 
permitiam que grupOS privados se apossassem de uma 
parcela substáncial do património de uma empresa que, 
contabilmente, pode estar nos níveis indicados no seu 
depoimento, mas que na verdade_tem uma dimensão 
desconhecida, quer dizer, o Tesouro privittizava -uma 
parcela importante da Vale recebendo um valor insigni
ficante se comparado, vamos dizer, com o património 
da Vale, sem falar nessa coisa fundamental que é a 
importância da Vale na definição de unta política mi
neral. 

Mas a notícia que correu na época é de que nesse 
dabate interrio da Vale, a uma certa altura, confron~ 
tando-se o Presidente da Vale com opiniões contrárias, 
que ele teria argüido que a privatização da V ale era 
uma determinação do Ministro Delfim Netto. 

O Senhor poderia trazer algum esclarecimento a res
peito? 

O SR. OSVALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
. FARIAS -Essa discussão foí até comigo, não foi exa

tamente nesses termos, não c~egou a se falar na privati
zação. Eu indaguei, disse: Presidente, esse problema 
de lançamento de debêntures conversíveis em ações, 
o Governo não comparecendo, vai quebrar um pouco 
o perfil acionário da Companhia. E eu indago a V. 
Exa se o Governo está alertado sobre isso? Ele disse: 
o Governo está alertado_ sobre isso sim e estou autori
zado a continuar com isso. 

Quer dizer, não foi o problema de privatização. Pode 
ocorrer que vai mudar completamente o perfil acionário 
da Companhia. Aliás, Senador, também é outro caso, 
já que V. Er tocou nesse problema do Ministro Delfim, 
quase todos os documentos que tratam de privatização,· 
que vão ao Conselho, sempre é claramente dito, de 
acordo com instruções, de acordo com aprovação pré
via, já obtida do_ Ministério do Planejamento e doMi· 
nistério da Fazenda. Todos os documentos, quando íam 
ao Conselho, __ estava escrito que tinhal!l aprovação do 
Ministério da Fazenda e do Ministério do,Planejamen
to, todos. 

O SR. RELATOR (Severo Gomesf:_ Hoje nós "te
mos renascido o debate em tomo da política de minério 
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de ferro. A Vale do Río Doce detém jazidas em Minas 
Gerais que hoje são relativamente reduzidas se compa
radas com as, vamos dizer. que são propriedades da 
NBR. E tudo isso nos traz um desenho, que é termos_ 
dentro do País, não s6 uma política de ferro, de con
quista de mercado e, portanto, uma política que não 
foi a de buscar uma valorização do mim~-rio de ferro, 
os preços estão baixos há muito tempo, e até cedentes. 
Mas dentro do próprio País nós temos dois grandes 
grupos~ Vale do Rio Doce e NBR. A NBR conta no 
seu corpo acionário com as siderúrgicas japonesas e 
as siderúrgicas do Mercado Comum Europeu. 

Então, tudo isso nos leva a entender as difi.;:uldades 
de se estabelece_ruma polftica para o setor, na medida 
em que os próprios compradores deminério de ferro, 
do Japão e do Mercado Comum Europeu, comandam 
a exploração de uma empresa que detém uma massa 
enorme de jazidas em Minas Gera.Ts. E, de outro lado, 
a Companhia do Vale do Rio Doce, no processo de 
construção da Ferrovia de Carajás, para a exportação, 
realízou·se aquilo que se çliamou de pré-vendas. Es!:ias 
pré-vendas obrigam a empresa a vender determinados 
volumes de minério de ferro pelo preço do ano. Ora, 
se temos a obrigatoriedade de aumentar a oferta de 
minério de (erro, com as pré-vendas, pelo preço do 
ano, esse aumento da oferta já será por natura, a força 
de pressão dos prec;os. Em paralelo, a NBR, comandada 
pelos compradores de minério de ferro, então a perspec
tiva seria de um horizonte de perenidade de preços 
do minério de ferro pelo custo de extração, do trans
porte, não fiquem na margem, sem que esses valores 
tivessem qualquer importância na composição do preço. 
Quer dizer, teríamos caído numá armadilha, de um 
lado, aceitando que os grandes clientes fossem donos 
ou comandantes na decisão da exploração da NBR e, 
de outro lado, a Vale do Rio Doce fazendo pré-vendas, 
que a obrigam a manter a oferta. Quer dizer a inibe 
em qualquer momento de adotar uma política conser
vadora ou de lutar por preços, reduzindo a oferta. O 
que o Sr. poderia dizer desse quadro? 

O SR, OSWALDO BARCELOS CORDEIRODE 
FARIAS- Primeíro, vou analisar o problema do miné
rio de ferro. Repito que não sou um expert nesse proble· 
ma de venda. Mas vamos analisá-lo um pouco. Infeliz
mente, o minério" de ferro não é uma coisa que seja 
como o petróleo. Ele é muito comum, no mundo todo, 
de maneira geral tem minério de ferro e em melhores 
condições. 

O grande produtor de minério de ferro, concorrente 
do Brasil, é a Austrália. E infelizmente a Austrália 
6 muito ligada à outra ponta, quer dizer, as' minas austra
lianas estão mutío ligadas às siderúrgicas, e tudo isso. 
Então em relação ao minério aUS:traliano, nunca pude
mos contar com grande apoio porque realmente, eles 
têm outro tipo de interesse. Então, realmente, nunca 
foi possível tentar organizar um cartel de vendedores 
de minério de ferro para subir o preço do minério de 
ferro. 

O minério de ferro 7 realmente, foi dos metais talvez 
o que mais tenha caído em termos reais, numa análise 
de 1968 até hoje. Eu acho que o preço hoje do minério 
de ferro deve estar na base real de 20 a 30%, abaixo 
do que era em 1968 e 1970. Infelizmente não dá para 
criar um pool,um cartel para elevar o preço do miOério 
de ferro. A Vale, verdadeseja dita, que há 2 ou 3 anos 
lutou muito para conseguir ser, vamos dizerassim, a 
administradora de um pool, para forçar um pouco aven
da de minério de ferro, mas houve furo de todos os 
lados, e oproblema ... Então o preço do minério de 
ferro, realmente, é um problema que acho que a Vale 
faz o que pode. Nada mais poderia ser conseguido, 
em termos de preço, do que a Vale consegue. Agora, 
eu tive uma indagação, dessas indagações que a gente 
tem consigo mesmo, quando a Vale fez um brilhante 
equacionamento para levantar no estrangeiro recursos 
para a execução do Projeto Carajás, realmente, ela 
conseguiu um pacote financeiro em excelentes condi
ções. Foi um trabalho maravilhoso. Mas eu me pergun
tava muito me indagava, será que também esse pessoal 
não tem interesse em criar uma jazida de minério de 
ferro de tal potencialidade, que vá jogar no mercado 
consumidor uma tal quantidade de minério de ferro 
em condições tão excepcionais, QUe essa oferta abun-
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dante de minério de ferro vai _ser mais um complicador 
para Tevanlar o preço- do minério de ferro? Quer dizer, 
firiilnCiar a. produção de uma mina? Essas indagações 

__ eu tive. 

Realmente, no caso da Vale, o que vai acontecer 
é que Carajás não vai exportar a mais. Não vamos 
botar mais no mercado mundial, no mercado transo
ceânico de mio~ri_o de _ferro o ferro de Carajás. El_e 
vai servir como uma substituição ao ferro do quadri
látero de Minas Gerais. E, conseqüentemente, nos mes

-mos preços, o retorno do minério de ferro de Carajás 
vai ser muito melhor do que o retorno do _minério de 
Minils Gerais. porque este, realmente já está numa qua· 
lidade muito inferior; já fiá custo!:i decorrentes de con
centração para levantar o teor do minério de ferro, 
e esse custo do minério exportado pela Vale, em Minas, 
é muito mais alto, do que o retorno que vamos obter 
com o minério de ferro de Carajás, que praticamente, 
nada vai ter de ser feito, é_ uma exploração, transporte 
e entrega, porque ele ln natura já é um minério em 
altíssimas condições de teor de minério de ferro. 

Então, em me tranqüílizei naquelas indagações que 
eu tinha, porque eu tive, realmente, esse tipo de indaga
ção. Eu acho que, em Carajás, a Vale não vai aumentar 
a oferta de minério de ferro, ela vai substituir a oferta 
de Mirias Gerais. Então, esse tipo de perigo que V. 
Ex• está apontando, parece-me que não existe, ou pelo 
menos._ eu não o percebi claramente. 

- O SR. RELATOR (Severo Gomes) - V. S• falou 
-sobre as dificuldades de negociação com o nosso maior 
concorrente, que são os mineradores australianos, pelo 
tipo de nexo de interesse que têm. Mas, o Sr. acha 
que a maior dificuldade talvez estivesse dentro do pró
prio País, na medida em que temos uma empresa como 
a NBR, e que tem no seu comando os próprios compra
dores, as siderúrgicas do J:ipáo e d_o Mercado Comum 
Europeu? 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS- Realmente eu não posso, em sã consciên
cia, responder ao Sr. isso, porque não conheço perfeita
mente a ligação entre o MBR e os problemas japoneses, 
realmente eu não conheço, de maneira que talvez o 
s-r. tenha razão. Mas, eu desconheço. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Há uma dis
cussãcr; hoje, no País e.eu creioéq{!.e os acontecimentos 
que cercaram a Vale do Rio Doce nestes últimos anos
permitam lançar luz sobre uma questão maior. O que 
se discute é levar, vamos dizer, as ações das empresas 
estatais à Bplsa,_ de tal modo que o Governo possa 
fazer um volume substancial de recursos, de modo a 
fazer face ao seu próprio déficit. 

Ora, a impressão que nos resta é de que o que aconte
ceu com a Vale poderá mostrar amanhã que nós teremos 
uma álíenã:ção patrimonial muito vultosa e um ingresso 
de recursos proporcionalmente insignificante e sem ca
pacidade, vamos dizer, de se comparar com qualquer 
aÇão no sentido de saneamento financeiro interno. 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO FA
RIAS - Eu concordo com o so Eu acho que buscar 
recursos para a Vale do Rio Doce, no sentido através 
da Bolsa de Valores se aumentar a participação acioná· 
riã na empresa; através da Bolsa de Valores, reahnente, 
não traduz absolutamente o valor real da Companhia 
Vale do Rio Doce. Eu lhe daria um exemplo; hoje 
há Uma companhia na Bolsa de Valores, vamos dizer 
assim, é o cario chefe do movimento da Bolsa de Valo
res de São Paulo, que é a ação da Paranapanema; se 
eu não me engano a Paranapanema tem 600 e tantos 
bilhões de açãoem bolsa. Se todas as ações da Paranapa
nema forem vendidas, os recursos que adviriam da ven
da dessas ações, eu compraria todas as ações da Compa
nhia Vale do Ríó Doce, pelo preço de mercado. 

Quero mostrar a distorção que seria vender qualquer 
tipo de controle acionário via Bolsa de Valores. Real
mente não é esse o caminho; se amanhã nós quisermos 
fortalecer a empresa não será, pelo menos, com essa 
Bolsa, com essas cotações que a Vale do RiQ Doce 
tem na Bolsa, não traduzem absolutamente o valor real 
da empresa. 
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O SR. RELATOR (Severo Gomes)- V. so fez refc
réncia à- Paianapanema e ao vólume de ações em mãos 
do público e em carro chefe, até da Bolsa de São Paulo. 
Eu perguntaria, uma parcela, vamos dizer_, importante 
desse êxito da Paranapanema está ligada ao arrenda
mento de jazidas da Vale do Rio Doce. 

Quais foram os critérios? Houve algum tipo de licita
ção? Como é que uma parcela do património público 
é arrendada e, dentro das normas da Administração 
Pública sempre se presume que haja licitação para a 
compra, para a-venda ou para arrendamento_ de bens 
públicos? 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS- Desconheço qualquer, se a Paranapanema 
tem concessões de minas da Vale do Rio Doce, eu 
desconheço, não passaram em Conselho. 

o· SR RELATOR (Severo Gomes)- V. S• fez no 
início de sua exposição uma comparação, vamos dizer, 
de duas linhas mestras que poderiam orientar a política 
da Vale do Rio Doce: uma ligada aos interesses maiores 
de_uma polítiCa naciorial de mineração e a outra que 
seria no curso de investimentos casufsticos. 

Gostaria de ouvi·lo sobre esse cap(tulo de investi
mentos casuísticos e de que modo isso tem ocorrido 
dentro da Vale do Rio Doce. 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO FA· 
RIAS - Eu estava conversando que eu acho que a 
Vale a partir de aqui a 2 ou 3 anos vai ter realmente 
umexcesso de caixa; com a maturação do Projeto Cara
jás, com a conclusão dos Projetas de Alumínio, os Pro
jetas de Biomassa concluídos, a geração de caixa da 
Vale do Rio Doce vai ser realmente uma coisa mUito 
significativa. 

Quando eu iniciei a minha explanação sobre a Vale 
do Rio Doce eu quis definir o fato de que a Vale do 
Rio Doce é a potência que é hoje, porque o povo brasi
leiro a fez assim. NO momento em que forem dadas 
diversas concessões que não seriam dadas a uma outra 
empresa que não pertencesse ao Governo. 

Repito, a permissão de uma utilização de uma estrada 
de ferro em porto fora do sistema estatal brasileiro: 
Carajás que foi descoberto pela United State Steel e 
depois o Governo obrigou a Vale do Rio Doce a entrar; 
posteriormente a bauxita, em Porto Trombetas que era 
da ALCAN e o Governoobrigou; a permanente atuação 
do Governo em auxílio à _venda de minério de ferro 
da Vale do Rio Doce, quer dizer, a Vale do Rio Doce 
é uma empresa que sempre foi alavancada pelo Gover
no. Então, eu acho, opinião minha, que no momento 
em que a Vale do Rio Doce começa a ter um excesso 
de caixa, um excesso de caixa acidentário, os investi· 
mentes dela devem estar voltados para aqueles de inte
resse nacional permanente. Acho, inclusive, e posso 
até ·ser criticado do ponto de vista empresarial, porque 
talvez não sejam as melhores aplicações, mas acho que 
a Vale do Rio Doce devia ser acionista de projetas 
governamentais de maturação mais difícil, mais com
plexa no ramo da siderurgia, por exemplo. 

O medo que eu tenho é que esse excesso de caixa 
seja gerado apenas do ponto de vista económico. O 
que eu quero dizer com isso? Amanhã se vai fazer uma 
fábrica de tintas, por exemplo, e a Vale entra como 
acionista oissó, ótimo negócio porque ela tem o proble
ma do pigmento, do titânio, e tudo isso, então, ela 
entraria como acionista. Amanhã se vai fazer uma fábri· 
ca, um outro aproveitamento de bauxita, por exemplo, 
de Minas Gerais, não se atenda ao interesse maior da 
política nacional no problema de alumínio, se atenda 
ao interesse polftico. ESse tipo de pulverização de recur
sos da Vale do Rio Doce, que poderá vir a ocorrer, 
não ocorreram, :~as poderá vir a ocorrer, tanto que 
eu digo que lioje a Vale vive um momento decisivo. 
É que eu acho que não é justo para uma empresa que 
se capitalizou alavancada pela Nação brasileira. E aí 
vem, no meu entender, um problema que eu sempre 
brigava muito dentro da Vale, eu acho que a função 
ou a direção de uma empresa estatal é maximizar os 
seus lucros, é fazer, de todos os meios e modos, que 
sejam maiores Os-lucros possíveis. Agora, a aplicação 
desses recursos eu acho que tem que estar sempre na 
dependência da política nacional. 

O medo que eu tenho é o problema futuro, não é 
nada no passado. qu~ independe de quem esteja na 
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Vale do Rio Doce, é um problema que tem que ser 
pensado. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) -V. S• feZiefe
rência a essas linhas, vamos dizer mais importantes com 
relação ao nosso futuro como necessárias à formulação 
de uma política de investimentos da Vale do Rio Doce, 
dentre esses o Sr. citou--o problema siderúrgico brasi
leiro a expansão, modernização da nossa siderurgia. 
No entanto, a Vale é que tem se interessado por siderúr~ 
gicas fora do Brasil, na Alemanha, fala-se de uma asso
ciação com a Korf nos Estados Unidos. 

Gostaria de ter infonnação da origem dessas decisões 
de investir em siderúrgicas fora do Brasil e se elas têm 
algum sentido dentro de uma formulação mais ligada 
a uma política de longo prazo. 

:é precis6 lembrar que uma associação como uma 
siderúrgica para ter um cliente de minério de ferro me 
parece que tem pouco sentido dentro do volume de 
exportação e que vai ser disputada com preço, com 
negociação e, não, de o Brasil ou a Vale, amanhã, 
serem donos de grandes siderúrgicas fora do País. 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS- No caso da Alemanha, esse assunto veio 
ao Conselho no- p-rincípio deste ano mas nem chegou 
a ser analisado. A própria direção que havia encami
nhado ao Conselho depois o retirou e o assunto não 
voltou, pelo menos no resto do tempo em que perma
neci lá. 

O problema dos Estados Unidos, que o Sr. falou, 
af realmente me parece uma operação interessante. Por
que, realmente, isso viabilizou muito o problema da 
CST. A CST; através da Vale compra a usina lá de 
Fontana, nos Estados Unidos, na Califórnia, compra 
coisas da CST. Então, aí nesse caSo foi uma maneira 
de viabilizar um pouco a CST. Então, me parece ·que 
a operação foi interessante para a Companhia. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- A-Vale do 
Rio Doce participou de duas empresas de refloresta
mento, a Empreendimento Florestais S/ A e a Florestal 
Nipo-brasileira, a FLORNIBRA. A uma certa altura 
dessa associação, os sócios japoneses da FLORNIBRA 
se queixaram de que a empresa não estava dando lucros, 
6 a queixa que qualquer acionista pode ter- a empresa 
não dá lucros, mas, nem por isso a outra parte deve 
indenizá-la pelo fato de não ter dado lucros. Mas, a 
info$ação que se tem é a de que a Vale resolveu 
pagar 'o prejuízo da parte japonesa, portanto acumu
lando duplamente, entregando uma parcela do patri
mónio das florestas e que seria o equivalente a cerca 
de 70 milhões de dólares, em 1983. 

Então, é difícil para nós a coinpreensáo disso, em 
que numa associação em que a empresa não dá lucro, 
que a outra parte ainda acumule o duplo prejuízo, saM 
neando o de um pagando_com o seu património. 

O SR. OSWAWO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS -Meu caro Senador, quando o Ministro Cé
sar Cais me perguntou sobre como poderia eu não enM 
tender, avaliar realmente o valor das minas da CompaM 
nhia da Vale do Rio Doce, eu tentei dar uma explicação 
mas, realmente, eu não sou expert. Nesse assunto, se 
houve alguma coisa lesiva eu soo o responsável. Eu 
conheço esse assunto profundamente e quando nós conM 
versamos sobre o Conselho de AdministraÇão eu disse 
que o Conselho de Administração da Vale do Rio Doce, 
como ele tinha sido teoricamente montado, deveria fun
cionar como a Diretoria holding do sisteÍna. E, quando 
entrei no COnSelho, o Presidente da empresa convi
dou-me para supervisionar esse problema referente à 
biomassa, quer dizer, entrava celulose, entravam floresM 
tas e, todas as negociações que foram feitas a partir 
de 1979, todas foram coordenadas por mim. 

Então, vamos exatamente a esse problema. A Vale 
do Rio Doce, nesse setor - vamos pegãt todo o setor 
de madeira e celulose - ela tinha uma antiga empresa 
chamada DOCEMAD que, se não me engano a sua 
função era a plantação de madeira para utilização, prin
cipalmente em dormentes ferroviários. Depois, com os 
problemas de incentivos florestais, a DOCEMAD 
transformouMse na Floresta Rio Doce, porque com re-

'. cursos desse problema de reflorestamento ampliou-se 
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muito ã área reflorestada pela Vale que, já af, não 
mais com a idéia de fabricação dormentes mas, sim, 
já visando algum projeto no _setor, celulose -ainda 
se acha em entendiment~ com japoneses, isso nos idoS 
de 1970, 1971, pai-a montagem de uma fábrica de celu
lose no Brasil, a associação de japoneses e a Companhia 
Vale do Rio Doce. Criaram-s~ dois projetas, eln função 
desses entendimentos. Um, chamado CENffiRA- Ce
lulose Nipo-Brasileia, que era uma jol~t ventore entre 
a Companhia Vale do Rio Doce e uma joint ventore 
japonesa ~rque o ~ado _japonês não 6 uma empresa 
japonesa-, são 16 empresas produtoras de ce_lulose e 
4 agências governamentais. Então, essa jofnt venture 
brasileira fez uma joint venture com a CVRD e criaram 
esses dois projetas. O projeto da CENIBRA, como 
eu disse, era um_a f~bric!l de capacidade teórica de 255 __ _ 
mil toneladas/ano de celulose e que deveria ser locali
zada mais ou menos onde hoje é a Aracruz, no EspíritO 
Santo, perto ~o ~ar. Por razões que não me cabe aqui 
analisar, parque uns falam que foram problemas poUtiM 
cos, essa fábrica foi deslocada do litoral do Espírito 
Santo pa!a Minas Gei'ais, perto de Ipatinga, um lugar 
chamado Belo Oriente, inclusive uma localização que 
não era das mais adequada.s, principalmente porque 
a madeira que viria para essa fábrica teria_ que vir de 
muito longe. É verdade que, ali, existe um grãnde pólo 
florestal da ACESITA, e naquele tempo estava-se aban
donando o carvão vegetal. porque a ACESITA utilizava 
madeira para carvãO vegetal e, cons~qúentemente a 
ACESITA e todas aquelas empresas dali deveriam ven
der à CENIBRA a madeira. Essa era uma perspectiva. 
Quando houve- o-choque do petróleo, o carvão vegetal 
passou a ter outro valor e eles não quiseram mais ven
der. 

Então, ficou aquela fábrica distanciada das suas fon· 
tes de matéria-prima, de madeira, porque vinha parte 
do Espírito Santo, longe, e parte de Minas Gerais. E, 
criou-se um outro pi"Ojeto chamado FlOrestas Nipo-bra· 
sileiras, a FLORNIBRA. E, esta foi uma empresa que 
imaginou-se completamente megalQmanfaca. Porque 
era um projeto com a finalidade de fabricar 6 milhões 
de toneladas de madeira por ano. Isso daria para fazer 
trés fábricas iguais à CENIBRA e ainda teria outra 
quantidade igual de madeira, não utilizada para celulose 
que seria exportada para o Japão _em_forma de ships. 
Era um projeto completamente megalomaníaco, numa 
época em que a celulose estava num boom enorme. 
Depois veíCi O recesso do preç~ da ~elulos~_, o preço 
cai e o_ projeto ficou- começando ~ andar em banp.o~ 
maria. Foi exatamente na época que eu estava chegando 
na Vale do Rio Doce, em 1979-. A CENIBRA já estava 
inicíando as suas operações, não estava bem, havia uma 
série- de problemas técnicos, mas o projeto FLORNI
BRA estava completamente desorientado, sem finali
dade. Inclusive erros brasileiros, erros japoneses, não 
houve uma plantação uniforme, foram plantações em 
regiões muito afastadas umas das outras, nós ficamos 
~m uJILa grande quanti_dade de terras na região de 
Porto Seguro, ficamos com uma grande quantídade de 
terras na região de Teixeira de Freitas, mais ao Sul 
ôa Bahía e ficamos com_ uma grãride. quantid~de de 
terras no norte do Espírito Santo. Ficaram três núcleos 
dispersos. Nem a Vale, nem os japoneses, nessa altura, 
pensaram mais naquele projeto megalomaníaco. Não 
se pensava mais em projeto .r;tenhum. Mas, a verdade 
é que, embora a área- dC Porto Seguro não estivesse 
plantada, a á~ea de Teixeira de Freitas e a ál::ea dO 
norte do Espírito SantO estavam plantadas, e as árvores 
est~vai_ll crescendo e os Srs. sabem que para fins de 
celulose há uma idade limite ideal para corte, de 7 
anos. A partir daí a árvore começa a perder as suas 
qualidades por peso específico. Nem os japoneses ti
nham mais interesse e a Vale também não tinha inte
resse, e o projeto se arrastando, se arrastando, se arras
tando. Foi aí que eu comecei, junto com técnicos da 
Vale, e estudar o que fazer com a FLORNIBRA, para 
propormos aos japoneses. Nos pareceu que a melhor 
solução-seria realmente nós fazermos uma troca, porque 
a Vale do Rio J?oce, através da antiga DOCEMAD, 
tinha _em Minas Gerais, perto ou mais afastada da CE
NIBRA, uma série de terras dela, parte das quais ela 
vendia~!llad~ira ã, CENI~~A e tinh~ esse projeto da 
FLORNIBRA' sem nenhuma finalidade. Os japoneses 
não se interessando mais por nada na FLORNIBRA, 
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então nós imaginamos fazer uma permuta de ativos, 
quer dizer, porque nós estávamos numa situação muito 
en~aÇada, nós tínhamos uma fál:trica de celulose que 
nao tinha uma floresta-, e tínhamoS floresta sem (inaliM 
dade no Espírito Santo. Digo, bom, vamos fazer uma 
troca, vamos trocar as terras da FLORNIBRA pelas 
t<;:rras que _a Vale tem perto da CENIBRA e integramos, 
então, a CENIBRA, que:r dizer, como a FLORNIBRA 
vai fiCai com terras perto da CENIBRA, depois fundi
mos a CENIBRA e a FLORNIBRA e a CENIBRA 
passa a ser l?roprietária da Sua própria madeira. 

Absorvemos essã idéi~,-começamOs a estudar muitO, 
analisamos exaustivamente o preço dessas terras, cria
mos comissões de 30, 40 téCiricos, advog3dos, passamos 
anos vendo em cartório ós pieços de terra, preço de 
tudo isso, para compatibilizar valores, porque não fo
r~m fáceis, e levamps essa idéi~ aos japoneses. Essa 
futa para convencer os japoneses levou cerca de dois 
anos. No fim; eles concordaram e houve então essa 
permuta de terras, as terras da FLORNIBRA passaram 
a ser da Vale do Rio Doce e as terras que a Vale 
do Rio Doce tinha perto da CENIBRA passaram a 
ser da FLORNIBRA lá,_ que foi _depois incorporada 
pela CENIBRA, quer dizer, a CENIBRA passou a 
se integrar '\<'erticalmente. 

Essa operação foi_ muito_ criticada em- Minas Gerais, 
acl!o que aí foi até uni problema político, que acabou 
envolvendoMse nisso tudo, mas eu acho que é uma das 
coisaS-maiS-demoradamente estudadas que já se fez 
na Companhia Vale do Rio Doce. Realmente analisa
ritos aquilo de ponta a ponta e temos, absolutamente, 
tranqUilidade que foi um excelente negócio para a CE
NIBRA. E a Vale é detentora de 51% da CENIBRA, 
CÇlnseqüentemente para a Vale, porque resolveu seu 
problema fundamental, que é o problema de seu abaste
cimento e permitiu -umã oUtra -coisa fUndamental, que 
aí eu acho que se encaixa, talvez naquilo que eu dizia, 
de interesse permanente nacional, a duplicação da CE
NIBRA; _porque, realmente, o B:r_asil é um País que 
tein tradiçãO, tem -que explorar essa tradição, as poten· 
cialidades que tem nesse setor de celulose. E esse tipo 
de rearranjo permitirá que a CENIBRA se dUplique 
e a Val~_ do Rio Doce ficou com terras, dela sozinha, 
na Bahia~-qUe poderá, inclusive, estudar associação com 

-outros produtores nacionais para criar fábricas de celu-
lose,_ ou poderá dar um outro destino qualquer às terras 
que ela tem na Bahia. Eu, realmente, considero esse 
um_ excelente m~gócio gue a Vale do Rio Doce fez. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) -V. S• tem 
conhecimento de um empréstimo levantado pela Vale 
do Rio Doce, _em 1981, junto ao Morgan Guarautee 
Frust, de 300 milhões de dólares e que foi cognomi
nando de "morgão", que não se destinava a nenhum 
tipo de investimentO e que teria ficado contabilizado 
apenas em subsidiárias da Vale no exterior. Então é 
uma questão intrigante de um volume tão grande de 
recursos que não se destinam a investimento, possiveiM 
mente num determinado momento, até por instruções 
do Governo, para resolver problemas de balanço de 
pagamentos ou -de caixa mo~entâneo, mas de qualquer 
maneira se o Sr. tivesse aliuma informação iria enri
quecer. 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS- Especificamente sobre- isso eu não tenho. 
mas quase todas empresas estatais e a Vale fez emprés
timo para atender interesse do Governo, é verdade. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Dr. Cordeiro 
de Farias, uma última pergunta~ V. sa fez referência, 
no infcio da sua exposição, de que, infelizmente, as 
debêntures não ficaram pulverizadas, mas fechadas den
tro de alguns grupos, o que coloca esta questão política 
de participação num COnselho de Administração com 
os poderes que tem e a capacidade de obter informações 
e de participar de decisões dentro_desse conflito maior 
entre uma política m~e~l, uma política de longo prazo, 
uma empresa que, afinal de_contas, tem papel decisivo 
njs~.tudo. -· 

Mas a minha pergunta é: não teria havido por parte 
da direção da Vale o desejo de que essas debêntures 
fossem apropriadaS por poucos grUpos? E essa pergunta 
vem do seguinte: é de que, quando da terceira emissão, 
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em abril de 1983, ainda faltava algum tempo para o 
término do lançamento, quando o diretor financeiro 
da Vale, Sarnir Zaraik, expediu um telex ao diretor 
do Banco Central, Hermano Wey, pedindo autorização 
para que o pool' de instituições lançadoras das debên
tures ficasse cõm-·as- sobras. Quer dizer, ainda havia 
um tempo para o término do lançamento e no entanto 
é o próprio diretor fimi.ilCeiro da Vale que solicita dQ 
Banco Central autorização para que esse pool de bancos 
subscreva essas debêntures conversíveis. Quer _dizer, 
estaria aí, e é a minha pergunta, um interesse da própria 
empresa na concentração dessas debêntures em poucos 
grupos? 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS - Eu vou lhe dar, porque inclusive foram 
discussões abertas que eu tive com pessoas que têm 
ponto de vistas diferentes dos meus, mas que eu tespeito 
muito dentro da Vale do Rio Doce. 

Eu sou uma pessoa francamente piivatista, eu acho 
. que a adminísti"ã.ção priv<i.da ela é mais eficiente por 
uma série de considerações que não cabem aqui, que 
a administração pública. Mas eu acho que algumas em
presas, realmente, só cabem ao poder público e entre 
elas eu coloco tranqüilamente a Vale do Rio Doce. 
Acho que a Vale do Rio Doce é _uma empresa que 
só pode ser do poder público, totalmente, porque, como 
eu explanei antes, eu acho que a Vale do _Rio Doce 
é a dona da mina, a dona do _mapa da mina e não 
me parece justo qualquer grupo privado ter qualquer 
acesso dentro da Companhia a informãÇões niaís privile
giadas. Não- acho justo, nem que fosse o grupo em 
que eu trabalho, eu acho que a Vale do Rio Doce 
tem que ser completamente neutra em relação a qual
quer grupo privado. Agora, nesse caso específico do 
Dr. Sarnir, eu aCredito que aí ele estava realmente ven
do o problema financeiro· da Vale, quer dizer, havia 
umas sobras, talvez, e o problema de caíxa a ser resol· 
vida era um problema meramente económico. Eu acho 
que todos nós aí fomos responsáveis por não termoS 
previsto coisas que poderiam ter aconteCido. Mas a mi

. nha ímpressão, e espera· não estar enganado, é que 
para ·o Dr. Sarnir foi apenas um problema meramente 
financeiro. 

O SR. RELATOR (Severo Gómes)- Essas sobras 
poderiam ser adquiridas terminado o prazo, quer dizer, 
uma questão de 10 dias, mas por que se antecipar para 
permitir ao pool de bancos uma compra antes que se 
esgotasse um tempo tão curto? 

OSR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS- Talvez, Se_nad_or, uma medida de preven~ 
ção, quer dizer, se houvesse isso. Estamos assim na 
base da conjectura, eu acredito, quero crer que isso 
tenha sido apenas um problema meramente financeiro. 

O SR. RELATOR (Severp O.omes) - Muito obri
gado. 

O SR. OSWALDOBARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS -Há um fato, eu acho que esse problema 
de debêntures é realmente um problema que criou uma 
situa·çã.o para a Vale .que nós não imaginávamos que 
fosse ser criado, mas o pi"oblema existe e acho que 
nós temos que sanar esse problema de qu~lquer manei
ra. A idéia que" nos surgiu, que eu transmiti aqui, do 
lançamento de açõ_es preferencia-is no momento que 
o valor patrimonial delas está menor do que aç6es da 
Bolsa que era a_ minha idéia, mas o que eu acho mais 
fundamental é uma análise da parte do poder público 
sobre os papéis dos Conselhos de Administração nas 
empresas estatais, sobre a forma de dire_ção das empre
sas estatais. 

Realmente, as empresas estatais, e aí não estou falan
do da Vale, eu sou um home.m que tenho muita expe
riéncia em empresa estatal, em empresa pública. A dire
ção de uma empresa pública e de uma empresa privada 
em que o dono detém quase que a totalidade das ações, 
tem uma decisão muito mais democrática do que uma 
effipresa estatal que pertence à Nação._Ess_as coisas real-
mente é que me alfigem. - - --

Para os Srs. terem uma ídéía, e repito, não é crítica 
a A, B ou C, eu vou niirt-af um- siinpleS episódio que 
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vai caracterizar perfeitainente esSe papel do poder dis
cricionário das direções de empresas estatais, Ora, na 
Lei das S/ A, certo ou errado cabe ao Conselho a decisão 
suptema da empresa. No princípio deste _ano, meados 
deste ano, e tenho a impressão que o nobre Senador 
César Cais já havi~ deixado o_ Ministério, a Companhia 
Vale do Rio Doce trouxe ã consideração do Governo 
uma m_odifi~ç_ãq fundameotal nos Estatutos da _empre
sa, que alterava fundamentalmente a administração da 
empresa. O Conselho não tomou absolutamente conhe
cirii6Iit() de nada, o Conselho não sabia nada do que 
estava se passando. A Vale do Rio Doce oficiou ao 
Ministério das Minas e Energia uma solidtaÇão de modi
ficação dos Estatutos, esvaziando completamente o 
Conselho de Administraçãq_ e __ !:).umentando tremenda
mente o poder da Diretoria. Repito, o órgão máxü:D.O 
da administraÇáo, a empresa nãO sabia de nada. 

Esse papel do Ministério das Minas e Energia foi 
enca.niinh_a9-o à PresiQência da República; o Presidente 

_ da República encaminhou esse papel ao Consultor- Ge
ral da República, e este deu um dos pareceres mais 
violentos que eu já assisti na minhã: vida a esse respeito. 
Eu peço até permissão para ler esse parecer: 

CONSULTORIA-GERAL DA REPÚBLICA 
Parecer no Y-003, de 12 de abril de 1985 

"Aprovo. Em 6-5-85." (Encaminhado ao Ministério 
d~s Minas e Energia em 8-5-65.) 

Córisulta: 11-8-85. Da Presidência da República. atra
vés do Senhor Ministro Chefe do Gabinete CiVil. 

Assunto: Reforma do Estatuto da CVRD. 
Ementa: A conveniência e a oportunidade do aumen

to de número de Diretõres da Companhia ou da passa
gem para o Vice-Presidente de atribuições que agora 
são do Presidente constituem matéria de opção ou polí
tica administrativa, estranha ao Direito. 

Nas sociedades anónimas de capital autorizado ou 
de C?pital aber~o, em que é obrigatória a existéncia 
do Conselho de Administração, este deve ser órgão 
superior, inveStído de poderes administrativoS realmen
te expressivos. Não deverá ser convertido em aparência 
enganado~a em véu_dissirilulatório de poderes mais for
tes da Dífetoriã~-q_ue é órgãO inferia~. 

PARECER N• Y -003 
1" De ordem do Senhor Presidente da República, 

o Senhor Ministro Chefe do Gabinete Civil solicita o 
meu parecer "sobre o anexo projeto de alteração do 
Estatuto da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). 
C_apftulos IV e V, que tratam da Administração e do_ 
COnselho Fiscal da empresa". 

Acompanham a consulta, além de minuta do edital 
de convocação da AGE que apreciaria a propOSta de 
reforma estatutária, ãpenas a Justificativa dela e o texto 
da alteração desejada, motivo por que tive de solicitar 
o do Estatuto em vigor, objeto da modificação. Pedi 
a representantes da CVRD, que me procuraram - e 
o ·conselho não sabia de nada -que fizessem a monta
gem, em colunas confrontantes das disposições· vigenteS 
e das projetadas, sublinhando as supressões e as inova
ções. Como não fosse atendido prontamente o pedido, 
a própria Consultaria montou, como se vé em anexo 
a este parecer, ã esquerda as disposições estatutárias 
atuais e ã direita as que estão sendo propostas. Esse 
trabalho gráfico de cotejo facilita a· melhor apreensão 
do que a Diretoria da CVRD pretende alterar. 

2o Na aludida Justificativa. _l.ê-se: 
"Dentre os 5fiversos problemas da presente estrutura 

organizacional da CVRD ressaltadas nos estudos espe· 
cíficos levados a cabo nos ~Jltimos anos, dois aspectos 
merecem especial consideração no momento atual: 

"a) concentração de decisões de importância he· 
tero_gênea na pessoa do Diretor-Presidente; e 

b) a neceSsidade de melhor defÚJ.ir as "atribui
ções que competem ao Consellio de Administração 
e a estrutura adequada ao seu funcionamento." 

Após dizer que há 'outras questões e definições de. 
natureza administrativa para se implementarem, enfa
tiza a Justificativa: 

''Eittretanto, sem 9 ~qua_ci_o_ti3.inento preliminar 
dos dois aspectos destacados no item precedente, 

__:__dificilmente se poderá dar curso à reorganização 
do que necessita a empresa." 
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Esse equacionamento induziria o desencadeamento 
de outras medidas, no momento político mais adequa
do. 

Feita a Introdução, o documento passa a focalizar 
a sobrecarga que a concentração excessiva de atividades 
impõe ao Presidente, obrigando-o a envolver-se, ''mais 
do que a·desejável, com assuntos operacionais do dia-aM 
dia da empresa' e, por isso mesmo, a não se poder 
ftxar em 'aspectos que requerem uma visão de longo 
prazo das várias oportunidades e questões com que a 
companhia se defronta, que, por definição, competem 
ao administrador principal da empresa'. 

Passa, em seguida, a Justificativa a OcJ!par-se da cria
ção de uma Vice-Pre.Sidéncia Executiva e do aumehlo 
de oito _pa~a dez Diretores. A criação da Vice-Presi~ 
dência teria por objetivo principal a desconcentração 
das decisões sobre as operações do dia Ma-dia da empre
sa, hoje excessivamente dependentes do Presidente da 
CVRD. A criação de duas novas Diretoriasse justifi
caria plenamente, em virtude da diversificação cres~ 
cente das atividades da companhia, contribuindo, as
sim, pra reduzir a concentração de encargos que hoje 
onera a Diretoria. 

duantO aa·coDSeiiiode Àdministração, a Justifi_ca
tiva diz que lhe "serão atribuídas as funçQes que normal~ 
mente devem competir a este órgão, segundo as melho
res práticas corporatívas e segundo a própria lei das 
sociedades anónimas'. Caberia ao Conselho ''estabe
lecer as premissas básicas consistentes na filosofia, mis
sões, objetivos e políticas básicas da empresa'. Ele teria 
"a natureza de uma Comissão permanente da Assem
bléia Geral, ou mini-assembléia' e não deveria ficar 
imerso nos problemas cotidianos da administração da 
coriipanhia, até niesmO para não perder a perspectiva 
global. Para tanto, seria imperioso que se lhe reservasM 
sem "apenas as atribuiçó.es previstas na lei e as delibe
rações na política, restringindo ao mfnimo - e nas 
matérias realmente importantes- a competência para 
decidir sobre determinados negócios', nunca se deixan
do que o Conselho se transforme 'em órgão revisor 
de grande número de deliberações da Diretoria em ca

-SOS concretos'. À Díretoria, sim, caberiam "as decisóes 
sobre problemas concretos'. 

Conquanto referindo-se a "estudos .. específicos leva
dos a cabo nos últimos anos', a justificação não os traz 
à ilharga. A omissão dificulta o exame da matéria, uma 
vez que a este faltarão os elementos que teriam levado 
a Diretoria às generalidades que compõem a sua expo
sição. 

3~ De outra parte; a matéifa situa-se rilãis rio.plano 
da opção político-administrativa do que no do Direito. 

No tocante à descentralização administrativa que des
locasse do Presidente- para um Vice-Presidente da 
CVRD algumas atribuições administrativas, ou à cria
Ção de mais duas Diretori3.s, nada teria a dizer o jurista, 
principalmente quando desconhecedor dos estudos es

..:.pecíficos a que a jU.stífica"ção se refere. Aí, o terreno 
é de conveniéncia ou oportunidade, matéria opcional 
e política sobre a qual teria de decidir o Governo. Se 
os -referidos estudos específicos vieram a sei" encami
nhados a esta Consultaria, poderá ela oferecer subsí
dios, menos ju-rídicos do que empresariàis, à tomada 
de posição do Governo ou da Administração. 

Em relação ao Conselho de Administração, entre
tanto, são possíveis algumas considerações mais ligadas 
ao Direito. Elas serão feitas a seguir. 

4o O sistema uriitário da administração das socie
dades anôíiimas, estabelecido na legislação brasileira 
anterior a 15 de dezembro de 1976, foi substituído, 
·na: Lei no 6.404, da referida data, pelo sistema dualista 
criado pelas leis alemãs de 1937 e 1965 e Seguido por 
leis holandesa, austríaca, francesa, norueguesa e argen
tina. Esse regime dual é praticado também nos Estados 
Unidos e na Inglaterra, através do board nf diredors 
e dos officters ( executhios) que o board nomeia. 

A nova lei brasileira tornou obrigatório o Conselho 
de Administração nas sociedades anónimas de capital 
autorizado ou de capital aberto e facultativo nas demais 
sociedades por açóes. 

É importante salientar a origem alemã da lei n! 6.404 
para: sublinhar-se a extraordinária expressão que o Con
selho de Administração tem na Alemanha, tanto no 
plano jurídica· quanto no ·da prática emp~esariai. Ali, 
o Conselho de Administração realmente governa a em-
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presa, situando~se a Diretoria ·no plano da execuçá'ól 
de decisões superiores ou de negócios e rotinas informa
dos pela orientação geral ou especial que àquele cabe 
definir e que efetivamente define. 

Certamente foi por estar de olbos fixos no molde 
alemão que Frán Martins, referindo-se ao órgão brasi
leiro, professou: _ _ _ _ _ _ ~ 

"É, assim, um órgão superiOr, coiil imenSOS- po
deres' (Comentários à Lei das Sociedades Anóni-
mas, vol. II, Tomo I, no 619). ___ _ 

"A competência do Conselho é bastante ampla: 
ele é, na verdade, não apenas um órgão de delibe
ração (art. 133, § 1") como igualmente de fiscali
zação, invadindo até as atribuições do Conselho 
Fiscal' (ob. e tomo cits., n" 637). 

O mestre cearense assinala que- o COnselho é 
órgão deliberativo, enquanto que~ Diretoria é ór~ 
gão executivo (ob. e vol. cits., no 635), no que 
é acompanhado por Roberto de Magalhães: 

"É inegável que nas grandes empresas em que 
ninguém pode deter todos os conhecimentos neces~ 
sários às deliberações - o colegiado é a forma 
mais adequada.' (A Nova Lei das Sociedades por 
Ações Comentada, vol. II, nu 792). 

"O Conselho possui, basicamente, a prerroga~ 
tiva de estabelecer os planos da administração, fun~ 
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A administração não pode ser estranha ao plano 
concreto, razão por que a lei dispõe: 

"Compete ~-o conselho de administração: 

III -fiscalizar a gestão dos diretores! ex a miM r, 
a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, 
Solicitar informações sobre contratos celebrados ou 
em via de celebração, e quaisquer outros atas. 

V -.manifestar-se previamente sobre atos ou 
contratoS, quando o estatuto assim o exígíi". -

VIII- autOrizar, se o estatuto não dispuser em 
contrário, a alienação de bens do ativo permanen
te, a constituição de ônus reais e a prestação de 
garantias a obriga:ções de terceiros" (art. 142). 

A _p_rópria lei, portanto, coloca o Conselho em contato 
com a tos ou fatos concretos: livros e papéis, -cOritiatos 
celebrados ou a celebrar, atas ou contratos, alienações 
de bens, constituição de ônus ou garantias r:eais. 

danando a Diretoria como órgão executivO'. (ob. __ _ 

A tese de_ que __ o conselheiro_ é limitado às reuniões 
do Conselho, devendo permanecer inteiramente estra
nl].p_à direção executiva, pois só assim poderá ter uma 
vis-ão glObal do conjunto dos negócios da companhia, 
ou de que se deva restringir ao mínimo a competência 
para decidir sobre determinados negócios, ou de que 
deva ignorar o concreto, não corresponde sequer ao 
que a lei torna expresso e menos ainda corresponderia 
ao terri~Qr_io que a lei deixa ao arbftrl_o da assembléia 
geral, ao formular o estatuto da sociedade. 

e vol. cits., no 806). 
Sampaio Lacerda, saudoso professor da antiga 

Faculdade Nacional de Direito, não se afastou des
sas conspícuas lições: 
"Além de órgão de planificação e administração~ 
é ainda o Conselho de Administr-ação um órgão 
destinado a fiscalizar a gestão dos diretores." Co~ 
mentários à Lei das Sociedades Anónimas, p. 159). 

A doutrina, como acaba de ser demonstrada, 
deixa-se penetrar pelo espírito do modelo alemão. 

O Conselho é órgão de admini~tração. Não se 
pode conceber administração ser acesso ao caso 
concreto~ É também órgão de fiscalização, o que 
pressupõe o mesmo acesso, pois não seria factível 
a atividade fiscalizatória que tivesse de se cingir 
apenas ao abstrato ao genérico. 

Eis aí por que tenho dificul~ade de aderir às 
teses centrais da Justificativa, no tocante ao Conse-
lho de Administração: -- -

"A atribuição aos Conselheiros de outras fun~ 
ções administrativas, além da participação nas reu
niões do Conselho, é incolnpat{vel com_a l~i.' 
"A maioria dos membros do ConselhO seja inteira
mente estranha à direção executiva da companhia, 
a fim de que possa manter a visã.o do conjunto 
dos negócios para exercer a ativídade legal de fisca
lizar a gestão dos Diretores.' 

"Não fiquem imersos nos problemas cotidianos 
da administração, para que não_ percam a perspec
tiva global'. 

"Reserve ao Conselho de Administração apenas 
as atribuições previstas na lei e as deliberações na 
política, restringindo ao mínimo -e nas matérias 
realmente importantes- a competência para deci
dir sobre determinados negócios; se o Conselho 
de Administração for transfoiinado" eiiii-õrgão reVi~ 
sor de grande número de deliberações da Diretoria 
em caos concretos, deixará de exercer sua função 
legal de fixar a:- orientação ge"rã.l dos negócios da 
companhia.' 

Essas teses pretendem estabelecer, no plano societá
rio, algo assemelhado à estruturação do poder político: 
de um lado, um poder normativo (ou legislativo) e, 
de outro, um poder administrativo (ou executivo), sem 
dispensarem maior atenção ao fato de que o órgão se 
chama "Conselho de AdministraÇão' ou ao de que o 
art. 138, da Lei no 6 404, dispõe: 

"A administração da companhia competirá, con
forme dispuser o estatuto, ao conselho de adminis
tração e à diretoria, ou somente à diretoria. 

§ zu As companhias abertas e as de capital au
torizado terão obrigatoriamente conselho de admi
nistração.' 

Como decorre do texto transcrito, Fran Martins tem 
razão qua-ndo professa que os poderes do conselho de 
Administração são imensos. E o são exatamente na 
área da administração, que se situa mais no plano con
creto do que no abstrato. Os poderes da Diretoria são 
subordinados e fiscalizados, o que significa que são me~ 
nores do que os do Conselho. Aí está uma inovação 
na estrutura do poder societário, introduzida pela nova 
lei das sociedades por ações. É necessário, imperioso 
e ürgiente-·ássirialá-la, ainda que custe romper com a 
arraigada tradição de autoritarismo do tipo de Diretoiia 
do antigo direito positivo. Foi esse quadro de concen
traçã<;> de poderes e conseqüendalmente de direitOs que 
levOu a malícia mineira a confidenciar que, nas socie
dadeS anónimas, os diretores vão à frente fumando ele
·g'ántes·e insolentes charutos e acompanhados por longo 
SéqUito de acionístas esforçando-se por conviver com 
a fumaça que de!es se evola. 

4" O exame do cotejo anexo, logo evidenciará as 
atribuições que a reforma proposta quer suprimir e as 
que ela concede ao Conselho de Administração. 

Pãra facilidade do Governo, entretanto, convém ob
jetivar a ablação e a manutenção. 

-- -ElasUpftme as seguirités atribuiçõe-s que o Estatuto 
vigente, no_art. 15, confere ao órgão: 

_- "li --:- Deliberar sobre a constituição de _sub
Sidiárias intCgrais._ e sobre a participação da Com
panhia no ca:pital de outras empresas, inclusive con
troladas e coligadas, bem como sobre quaisquer 
apartes de capital, api'eciando, para tanto, os res
~ctivos planos e orçamentos. 

IIT-Fíxa!- a·orientação a ser adotada pelos re
presentantes da Companhia nas assembléias gerais 
e Orgãos da administração das sociedades de que 
participar acioniliiamente, especialmente subsidiá
rias integrais, controladas e coligadas, bem como 
fundações; 

VIII - Manifestar-se previamente sobre os atas 
enumerados no art. 16 do presente Estatuto; 

IX - Estabele_cer critérios e normas para em· 
_ préstimos, finaii.Ciamento e contratos ein geral; 

X-Deliberar sobre critériOs, nomias e limites 
de sua competência, para a alienação de bens do 
ativo permanente e a constituição- de garantias 
reais; 

XI- Estabelecer a política geral do pessoal, os 
critérios relativos à remuneração, direitos e vanta
gens dos empregados e fixar as respectivas despe
sas.' 

De outra parte, as atribuições que a proposta reserva 
ao CoriSelho_de Administração são virtualmente as que 
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a lei expressa como·-mfnimas, como será fácil ver no 
seguinte cortejo do art. 142, da Lei no 6.404, com o 
art. 14 da reforma proposta: 

Art. 14Z da Lei n• 6.404 
"Compete ao conselho de administração: 
I -fixar a orientação gera] dos negócios da com~ 

panhia; 
II- eleger e destituir Os diretC!res da companhia 

e fixar-lhe as atribuições, observado o que a respei
to dispuser o estatuto; 

III -fiscalizar a gCstão dos diretofe_s, exami1:1ar, 
a qualquer tempo-, os-livros e papéis da compaiihia, 
solicitar informações sobre contratos celebrados ou 
em via de celebração, e quaisquer outros atas; 

LV- convocar a _as_s_embléia geral quando julgar 
conveniente, ou no caso do Art. 132; 

V -a man_ifestar-se sobre o relatório da admi
nistração e as contas da diretoria; 

VI- manifestar-se previamente sobre a tos ou 
contratos, quando o estatuto 
assim o exigir; - _ 

, VII -deliberar, quando autorizado pelo estatu
to, sobre, emissão de ações ou de bónus de subs
crição; 

VIII -autorizar, se o estatuto não dispuser em 
contrário, a alienação de bens do ativo permanen
te, a constituição de ónus reais e a prestação de 
garantias e obrigações de terceiros; 

IX - escolher e destitriír os auditores indepen
dentes, se houver. 

Art. 14 da proposta 
"Compete ao Conselho de AdminiStração: 
I- Fixar a orientação geral dõs negócios da 

Companhia, suas subsidiárias integrais e socieda
des controladas; 

II-eleger e destituir os Diretores da Compa· 
nhia, por proposta do Presidente; 
III- fiscalizar a gestão dos Diretores e exami

nar_, a qualquer tempo, os livros e papéis da Compa
nhia, solicitando informações sobre contratos cele
_b_rados, ou em via de celebração, e sobre quaisquer 
outros atas; 
IV- convocar as Assembléias Gerais Ordinária 

e Extraordinária; 
V- manifestar-se sobre o relatório da adminis

tração e as contas da Diretoria, bem como sobre 
relatórios e balanços consolidados; 

VI -aprovar, por proposta da Diretoria, os pla
nos e programas de investimento, bem como _os 
orçamentos anuais e plurianuais de capital e opera
cional da Companhia; 

VII ~deliberar sobre a constituição de subsidiá
rias integrais e sobre a participaçãO da Companhia 
no capital de outras_ sociedades, inclusive _contro
ladas e coligadas, bem como em fundações; 

VIII- autorizar a Companhia a prestar garan
tias em favor de sociedade de que_ participe ou 
em fundações de que seja instituidora; 

IX- escolher e destituir os auditores indepen
dentes; 

X-manifestar-se sobre_ qualquer assunto a ser 
submetido pela Administração da Companhia à as
sembléia geral de acionistas." 

O item II do Art. 14 proposto exclui importante poder 
que está expresso na lei - "fixar-lhes as atribuições, 
observando o que a respeito dispuser o estatuto' e sub~ 
mete o Conselho ao arbítrio do Presidente quanto à 
eleição dos Dir~~ores: "por proposta do Presidente' 

--O item--VI ignora o item correspondente do citado 
art. 142. 

b iiem VII procede do mesmo modo em relação 
ao item _VII do mesmo art. 142, que trata_ de atas ou 
contratos: 

O itei:D VIII não é fiel ao item correspondente do 
art. 142, ao deixar livre a Diretoria nas graves questões 
da alienação de bens do ativo permanente e da con~ti-
tuição de ónus reais. . 

Com a devida vênia, opino em contrário à pretendida 
reforma estatutária, no atinente ao Conselho de Admi· 
nistração. 

5" O presente caSo provoca especulações sobre o pa
pel que deva ser atribuído ao órgão nas sociedades de 
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economia mista de que a UniãO participe adona"iía- ~ 
mente. 

A questão merece a atenção e o estudo dos setores 
competentes da Administração Pública. 

Este é o meu parecer, sub censura. 
Brasília, 12 de_abril de 1985.- Darcy Bessone, Con

sultor-Geral da República. 
Esse.parecer foi dado no dia 12 de abril de 1985, 

Darcy BessQne, Consultor-Gera! da RePu'bliC"ii.. No dia 
6 de maio de 1985 o Presidente da República aprovou. 
No dia 15 de maio tudo o que foi dito aqui foi feito 
na Companhia Vale do Rio Doce. 

O SR. RELATOR (Severo G:om.e>r- V. S' traz, 
com e!lse documento, uma CJ;?Dtribuição extremàmeil~e 
importante para a anális_e_ do que ocorre na Companhia 
Vale do Rio Doce, __ __ _ _ __ _ __ 

Mas o que nos deixa intrigados é que o Prof. Bessone 
dando um parecer tão cla_(Q, parecer aprovado pelo 
Presidente da República, que numa Assembléia Geral 
compareça o Tesouro para aprovar essa mudança esta~ 
tutária. Eu indagaria se V. s• sabe que outras _forças 
surgiram, qu_e tipo de independência determinados es~ 
calões podem assumir para contrariar, nãO é isso, um 
parecer como esse, aprovado pelo Presidente da Repú
blica? 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO FA
RIAS - Meu caro Senador Severo Gomes, qUando 
comecei a conversar com os Srs. eu disse: não venho 
criticar a Deus, venho' trazer algumas perplexidades 
minhas. Essa é a maior de todas. 

O SR. RELATOR (SevérO üomes) -Muito obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Com a palavra 
o Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON - Eu gostaria de 
pedir desculpas por não ter participado desta reunião 
desde o seu início. Eu estava esperando quorum numa 
Comissã.o Parlamentar de Inquérito sobre o mercado 
financeiro, da qual sou o Presidente, e por isso não 
tive o prazer e o privilégio de ouvir o depoimento de 
v.s·. · 

Sendo V. S• filho do Marechal Cordeiro de Farias, 
esta credencial nos inspir'a a maior simpatia e a maior 
admiração. -

Eu gostaria, depois de formular uma pergunta concre~ 
ta, de fazer um rápido comentário sobre esse problema 
que está sendo debatido em relação à Companhia Vale 
do Rio Doce. 

A pergunta é se os poderes atuais do Conselho de 
Administração, depois das modificações a que V. S• 
se referiu, estão em desacordo _com a_lei. Mas antes 
da sua resposta eu gostaria de tecer rápidas conside~ 
rações. Não sou uma pessoa inteiramente isenta para 
falar sobre o problema da Companhia Vale do Rio 
Doce e do seu Presidente, porque eu considero o Enge
nheiro Eliezer Batista da Silva um brasileiro, para usar 
a ~xpressão da nova geraçã.o, "fora de série'. Há poucos 
cidadãos neste País com a sua criatividade, corii a sua 
imaginação fecunda, de tal maneira que pessoas que 
pertencem a geraç6es- eu diria diferentes -EugêniO 
Gudin, que já está beiranâo o _centeriárío, e Tancredo 
Neves, manifestain opiO.iõeS sobre EHezer Batista da 
Silva, creio que inéditas na história deste País. Eugênio 
Gud.in. declarou que Engo Eliezer Batista da Silva deve
ria s_er Presidente da República Federativa do Brasil. 
Por sua vez, Tancredo Neves, quando já eleito Presi~ 
dente da República, declarou que o Brasil precisava 
náo de um, mas de dez, de vinte criaturas como Eliezer 
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Batista da Silva. Tratando-se de uma pessoa, realmente, 
de uma personalidade foFa de série, é natural que esse 
fenômeno se reflíta na conduta do Presidente, qUando 
ele realmente é urna personalídade, assim, de extraor
dinária importância, um homem a quem o Brasil deve 
realmente realiZaÇões que eu diria espetaculares na área 

_de atuação da sua empresa. Por isso, el:'- .cre~o que em 
certos momentos foi necessário ajustar a rotína adminis
pers-onalidade extraordinária do Dr. Eliezer Batista da 
Silva. Eu creio _que isso talvez explique um pouco das 
divergências que têm surgido. 

Em -rer~ÇãO ãO-!jaeu Estado, a Companhia Vale do 
Rio Doce fem desempenhado um papel de excepcional 
importância e eu gostaria de ao mesmo tempo apro-

-- '---v~i.tar a oportunidade para formular urna outra pergunta 
-sobre as informações que V. Sr" tem sobre o Fundo 
de Desenvolvünento da Vale do Rio Doce, que é uma 
_o!>~_ig_as:ão des~a Compa~hia em r-elação a Minas Gerais 
e em relaç3o; obviamente, também, ao Espírito Santo. 

Nós recebemos uma razoável ajuda da Companhia 
Vale do :Rio Doce, mas acredito que essa ajuda pop.e 
ser ainda mais substancial. 

. São estas f1!i colpcações que eu gostaria de fazer, no 
momento que V. S•_presta um_ dep9i!Jlento importarite 
a esta Comissão Parlamentar de In,quérito, presidida 
por uin ex~Ministro de Minas e Energia, que é um dos 
valores mais admiráveis da nossa vida pública, é o Sena~ . 
dor César Cais. Muito obrigado. 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS - Meu caro Senador João Calmon. como 
eu comentei nq_ início aqui, dentro do que eu me propus 
aqui na Comissão eu não me referi a peSsáa nenhuma 
no meu depoimento e continuarei da mesma maneira. 
Agora, o Sr. não deixa de ter uma certa razão, pelo 
s_eguinte: a Companhia Vale do Rio Doce~ uma compa
nhia quase autocrática. A forma de atuaçãO dela iode~ 
pende do Dr. Eliezer, ela é. E toda companhia que 
é muito autocrática depende muito do Presidente que 
esteja exetcendo ser mais ou menso autocrático. Mas, 
ela é uma companhia autocrática. Isso leva a um outro 
problema sério, que eu acho que a Companhia Vale 
do Rió Doce precisa ser submetida a uma transformação 
administrativa radical. Aliás, quando a própria Dire
toria encaminha ao Ministério de Minas e Energia .e 
acaba no Procurador Geral da República a solicitação 
de modificaçãO do Estatr.r,_to no sentido de diminuir Os 
poderes do Conselho, ela fala da necessidade que seriam 
os primeiros passos, a necessidades _de uma profunda 
reforma administrativa. 

Quando nós fomos para o Conselho, nós conseguimos 
que a administração contratasse uma das melhores _em~ 
presas de organização, a Actual Delivery; dos Estàdos 
Unidos, apra fazer um exame profundo do organograma 
da Companhia Vale do Rio Doce e ela fez realmente 
um trabalho consubstanciado, onde demonstra a neces~ 
sidade urgente de uma reforma fundam~ntal. Eu vou 
mais longe, digo ao Sr. que se não houver uma profunda 
transformaç_ão _na estrutura da Companhia ela tende 
a se cindir. porque alguns anos na frente o grosso dos 
negócios da Companhia vão se situar no Nordeste e 
Norte do Brasil. E, uma Companhia que o grosSo dos 
n~gócios se situam no Norte. o restante no eixo Espõrito 
Sãhfo- Minas Gerais administrado no Rio de Janeiro, 
é um problema que vai se tomar profundamente com
plexo, nem o Dr. ElizierBatista com-toda a intelígência 
que todos nós reconhecemos, nem ninguém será capaz 
de administrar realmente uma Companhia como a Vale 
do Rio Doce. Urge profundas modificações, ou criações 
de holdlng e empresas subordinadas a esse holding ou 
a idéia que Arthur Deli tal... 

O SR; JOÃO CALMON - Há alguns anos eu fui 
Presidente da Comissão de Minas e Energia do Senado 
Federal, e eu me lembro que um dos depoimentos, 
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de uma revelação que eu não sei se ainda pode ser 
discutido, ou tinha um problema que foi até ampliado, 
é exatamente a Vale do_Rio Doce e as usas subsidiárias 
no conjunto representativo na constela-ção de cerca de 
75 empresas? __ Porque as subsidiárias por sua vez também 
tem subsidiárias além da Companhia Vale do Rio Doce? 

O SR. OSWALDO BARCELOS CORDEIRO DE 
FARIAS -Eu acredito que em determinadas fases 
da Companhia Vale do Rio Doce ela é capaz de ter 
tido 73 companhias mesmo subsidiárias. Mas, a maioria 
dessas companhias ou grande parte dessas companhias 
eram PãPer companjs, eram empresa de papel, quer 
dizer, para problema de solicitar jazidas, como o Sr. 
s6 poder ter direito a um determinado número de em~ 
presas ou de exploraç6es sobre a sua orientação se cria~ 
va isso. Também se faz muito em pessoas físicas,- cJuer 
dizer se dá com as pessoas físicas. Acredito que a Vale 
dO Rio Doce ·chegou até a ter esse número mais muito 
em fUnção disso e, realmente, a partir de 1979 nós 
conseguimos também diminuir muito esse número de 
empresas, passanios- algumas para a PETROBRÁ,S, 
existe Um número de companhias coligadas. 

O SR. JbAO CALMOi'f- Quantas? 

O SR.OSWALDO BARCELO CORDEIRO FA
RIAS- Tenho a impressão_que 20 e poucas. 

O SR. PRESIDENTE (César Ca_ls)_-Com a palavra 
o Deputado Paulo Melr~_· 

O SR. PAULO MELRO"""'"'":"' Eu, em p;rimeiro lugar, 
gostaria de agradecer a deferência_de me permitir que 
eu também faça rápidas colocações neste momento tão 
importante para a análise que o Senado está fazendo 
a respeito das empresas estatais brasileiras. 

;Eu goslari~,'Sr. Pres~de_nte, dt;, em primeiro lugar, 
cumprimentar o Engenheiro Osvaldo Cordeiro de Fa~ 
rias, pelo brilhantismo do seu pronunciamento nesta 
Casa, em que teve a oportunidade de demonstrar não 
só opiniões pessoais a respeito do tema que interessa 
a ~sta Cumissãó, com_o também demonstra, com muita 
eloqüência, o quanto ele conhece da vida administrativa 
da Companhia da Vale do Rio Doce. 

E~ quero também, Sr. Presidente, face a uma circuns
tâncfa peculiar da minha vida, que, considerando-se 
que se encõntra aqui, presente, um filho do Marechal 
Osvaldo Cordeiro de Farias, uma das figuras mais expo~ 
nenciais da vida pública brasileira, eu queria, em função 
da convivêncíã de mais de 30 anos, muito chegada e 
muito íntima cOilúlqu'"ele ilUstre brasileirõ, reverenciar 
a sua memória e de deixar consignado nesta Casa de 
que na minha opinião o Marechal Cordeiro de Farias 
está fazendo muita falta na atualidade brasileira. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Não havendo 
mais quem queira fazer uso da palavra, eu quero me 
associar às referências feitas-ao saudoso Marechal Cor
deiro de Farias, grande democrata, de quem fui amigo 
e profundo admirador de sua obra, agradecer também 
às referências generosas do Senador João Calmon e 
agradecer a maneira como prestou depoimento o Enge~ 
nheiro Osvaldo_ Barcelos Cordeiro de Farias, pela ma~ 
neira franca como se referiu às atiVidades da Companhia 
Vale do Rio Doce, a sua discordância, principalmente 
às relações entre o Conselho de Administração e a Dire
toria e as Diietárias Executivas, de uma maneira geral, 
e maneira como-respondeu todas as questões realizadas 
nesta Comissão. 

Ao encerrar esta reunião eu gostaria de anunciar que 
o próximo depOeDté Será o Dr. Euclides Triches, ex-Vi
ce~Presidente da Companhia Vale do Rio Doce e a 
reunião será realizada na próxima quinta-feira, às 9 
horas e 30 minutos. 

Está encerra a sessão. 
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-No 507/86, de autoria do Sr. Senador Lourival 
Baptista, Solicitando a prorrogação, por um ano do 
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publicana no País. 

2- ATAS DE COMISSÕES 

3- MESA DffiETORA 

4 - LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÁO DAS COMISSÕES PERMA· 
NENTES 

Ata da 22a Reunião, em 3 de novembro de 1986 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presid€ncia do Sr. Alaor Coutinho 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENA[)ORES; 

Luiz Cavalcante- Alaor Coutinho- Amo Damia~ 
ni. 

__ O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho) --A lista 
de presença acusa o comparecimento de 3 Srs. Senado
res. Não há em plenário o quorum regimental para 
abertura da sessão. 

Nos termos do disposto no§ 1<> do art. 180 do Regi
mento Interno, o expediente que se encontra sobre a 
mesa será despachado independentemente de leitura. 

A Presidência designa para a Ordem do Dia da sessão 
ordinária de amanhã: 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

"TRABALHOS DAS COMISSÕES" 

Está encerrada a reunião, 
(Levanta-se a reunião às 14 horas e 55 minutoS.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TER
MOS DO REGIMENTO INTERNO 

REQUERIMENTO 
N" 507, de 1986 

Nos termos do art. 77, § 1°, do Regimento Interno, 
requeiro a prorrogação, por um ano, do prazo da Comís
são Especial destinada a programar comemoração pela 
passagem dos centenários da Proclamação da República 
e da Primeira Carta Republicana no Pafs. 

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1986.- Lourival 
Baptista. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
IS• Reunião, Extraordinária, realizada em 

15 de outubro de 1986 

Às dezenove horas e quinze minutos, do dia quinze 
de outubro de_mil novecentos e oitenta e seis, na Sala 
de Reuniões da Comissão, na-Ala Senador Nilo Coe !h o; 
sob a Presidência do- S.enhOr senador Cid Sampaio, 
Presidente, com a presença dos__Senhores Senadores 
Saldanha Derzi, Alaor Coutinho, Afonso Sancho, Mat· 
ta~ Machado, Nelson Carneiro, Lourival Baptista, Ama
ral Peixoto e Moacy~ Duarte, re_úne~se, extraordinaria~ 
mente, a Ccftnissão de Relações E-xteriores. Deixam 
de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se~ 
nadares Severo Gomes, Fábio Lucena, Maurício Leite, 
Alexandre Costa, Aloysio Chaves e Albano Franco. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente de~ 
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da ata 
da reunião anterior, que é dada como aprovada. _A 
seguir, comunica que a reunião destina~se à votação 
das matérias constantes da pauta, conforme deci9ido 
hoje em reunião ordinária da Comissão, realizada às 
onze horas. Dessa forma, determina que a reunião tor
ne-se secreta para o· procedimento da votação das se
guintes Mensagens Presidenciais: n~ 454, de 1986 (n" 
633, de 8~10-86, na origem), submetendo à aprovação 
do Senado Federal, a escolha do Senhor Octávio Rainho 
da Silva Neves, Ministro de Primeira Classe-, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da fndia. Relator: Senador 
Lourival Baptista; e no 457, de 1986 (n" 637, de 13·10-86, 
na origem), submetendo à aprovação do Senado Fede~ 
ral, a escolha do Senhor Marcfiio Marques Moreira, 
para exerecer a função de Embaixador do Brasil junto 
aos Estados Unidos da América. Relator: Senador Al
bano Franco, redistribuído ao Senhor Senador Lourival 
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Baptista. Reaberta a sessão em caráter público e, nada 
_majs haven,do a tratar, o .Senhor Presidente agradece 
a presença ôos Senhores Senadores e dedara encerrada 

---a reunião, lavrando eu, Maria Olimpia Jiménez de AI-
-- meida, Assistente da Comissão, ad-hoc, a presente Ata 

que, após lidae aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. -Cid Sampaio, Presidente. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 
4" Reunião, Extraordinária, realizada em 

7 de maio de 1986. 

Às dez horas do dia sete de maio de mil novecentos 
e oitenta e seis, na Sala de·Reunúies da Comissão, na 
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do 
Senhor Senador Alberto Silva e com a presença dos 
Senh_o!is Se_n.ac;!ores Gabriel Hermes, Jaison Baue_to, 
Nfvatdo Machado e Jorge Kalume, reúne-se a Comissão 
de Legislação Social. Deixam de comparecer, por mo
tivo justificado, os Senhores Senadores Helvídio Nunes, 
Moacyr Da!!a e Henrique Santillo. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declara abertos óS tra
balhos, dispensando a leíturª da Ata da reunião ante· 
rio r, que é dadã como aprovada. A ~eguir são apreciadas 
as seguintes matérias: 1. "Mensagem na 66, de 1986, 

---do Senhor: P_!~~ç:nt~ da República, submetendo ã deli
beraçãO do Senado, proposta do Senhor Ministro Ex~ 
traordinário par-a Assuntos Fundiários, pleito da Com
panhia Vale _do Rio Doce, referente a concessão de 
direito real de uso de uma gleba denominada "Serra 
dos C.arajás", com c:;erc.a. de 411,948,87 ha". Relator: 
Senador Gabriel Hermes. Parecer: Favorável na forma 

_.ao -PRS que apresenta~_ Aprovado por unanimidade. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente convoca o Seilhor 
Senador Gabriel Hermes para assumir a Presidência, 
para que ele possa relatar o item 2 da pauta. 2. Projeto 
de Lei da Câmara na 128/85, que "Dispõe sobre o salário 
profiss_ional do joma_!ista". Relator; Senador Alberto 
Silva. Parecer: Favorável. Aprovado por unanimidade. 
Em s~g_uida_, 9 Se11hor. Presidente. Eventual devolve à 
PresidênC:ía ao Seiihor Senador Alberto Silva, a fim 
de dar continuidade as matérias em pauta. 3. Projeto 
. ~e ~ei do Sep.~do no 101/85, que "Altera o dispositivo 
d_a Lei no 3.529, de Ude janeiro de 1959, que disciplina 
a aposentadoria especial dos jornalistas profissionais, 
para o fim de_ eSt<J,_Q_ele~r que as mulheres, exercentes 
dessa atividade, possam aposentar-se após vinte e cinco 
(~) Mósdetempodeserviço''. Relator: Senador Jaison 
Barreto, Parecer: Favorável. Aprovado por unanimi
dade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
agradece a presença dos Senhores Senadores e declara 
encerrados os trabalhos, determinando que eu, Antônio 
Carlos Pereira Fonseca, Assistente da Comissão, lavras
se a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada 
por sua Excelência. -Senador Alberto Silva. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DES
TINADA A INVESTIGAR A GESTÃo" DAS SOCIE
DADES DE ENCONOMIA MISTA NAS QUAIS A 
UNIÃO DETENHA MAJORIA ACIONÁRIA. 

lO• Reunião, reallzad'a em 19 de 
novembro de 1985 

Às nove horas e quarenta minutos do dia dezenove 
de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco, nã 
Sala de Reuniões da Comissão de Economia, presentes 
os Srs. Senadores Cesar Cais, Presidente; Severo Go~ 
mes, Relator; João Calmam, Milton Cabral, Jorge Ka
Iume, Jutahy Magalhães e Roberto Campos, reúne-se 
a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a inves
tigar a gestão das Sociedades de Economia Mista nas 
quais a União detenha maioria acionária. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior 
que, em seguida, é dada como aprovada. 

Havendo número regimental o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e concede a palavra ao Relator, 
Senador Severo Gomes, que apresenta as seguintes soli
citaç_óes:_ primeira, a convocação do Sr: Ministro daS 
Minas e Energia; segunda, a convocação dos Srs: João 
carias Linhares, ex-Diretor de Operações da Vale do 
Rio Doce; do empresário Antônio Ermínio de Moraes; 
do Dr. Luiz Antônio Godoy Alves, Presidente da Asso
ciação dos Funcionários da Vale do Rio Doce; e Romeu 
Nascimento Teixeira, Presidente da ALBRÁS. Solicita, 
ainda, encaminhar ofício à Campanhia Vale do Rio 
Doce requerendo cópias das auditorias realizadas nos 
escritórios da CVRD no exterior, mais especificamente 
no antigo escritório de Genebra, assim como cópia dos 
livros ou registras contáveis relativo aos quatros anos 
anteriores ao fechamento do citado escritório. 

Em seguida, o Sr. Presidente convida o depoente, 
Dr. Euclides Triche_s, ex-Vice-Presidente da Campa~ 
rihia Vale do Rio Doce, aprestar o juramento de praxe. 

Com a palavra o depOente discorre sobre a gestão 
na CVRD e presta- importantes esclarecimentos sobre 
o rtLinério de ferro . 

Na fase interpelatória, usam da palavra os Srs. Sena
dores João Calmom, Milton Cabral, Jorge Kalume, Se
vero Gomes, Roberto Campos e Jutahy Magalhães. 

Concluída a fase de debates o Sr. Presidente agradece 
o depoimento do Dr. Euclides Triches e convida o Dr. 
Walter Rocha, ex-Vice-Presidente da Companhia Vale 
do Rio Doce para tomar assento à mesa e proceder 
o juramento de praxe. 

Com a palavra o depoente discorre sobre o papel 
do Concelho de Administração da Campanhia Vale do 
Rio Doce. 
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Na fase interpelatória, usam da palavra os Srs. Sena
dores Roberto Campos e Severo Gomes na qualidade 
de Relator. 

Finalizando, o Sr. Presidente agradece a presença 
do Dr: Walter Rocha e determina, em seguida, que 
as notas taquigráficas tão logo traduzidas e revisadas 
sejam publicadas, em anexo, à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar, eu Sônia de Andrade Peixoto, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata- que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr: Presidente e irá à publi
cação. .. 

ANEXO A ATA DA 2()' REUNIÃO DA CO
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
DESTINADA A INVESTIGARA GESTÃO DAS 
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS 
QUAIS A UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIO
NÃRIA, REALIZADA-EM 19 DE NOVEMBRO 
DE 1985, A FIM DE OUVIR OS DEPOIMEN
TOS DOS SRS. DR. EUCLIDES TRICHES, EX
VICE-PRESIDENTE DA COMPANHIA VALE 
DO RIO DOCE E O DR. WALTER ROCHA, 
EX-VICE-PRESIDENTE DA COMPANHIA 
VALE DO RIO DOCE, QUE SE PUBLICA 
COM A DEYlDA AUTOR17AÇÃO DO SR. 
PRESIDENTE DA COMISSAO. -

Presidente: Senador Cesar Cais 
Relator: Senador Severo Gomes 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - De acordo 
com o Regimento Interno havendo número regimental, 
declaro abertos os trabalhos da Comissão Parlamentar 
de Inquérito das Estatais. 

Convido o Dr. Euclides Triches para fazer o seu de
poimento. 

O SR. SEVERO GOMES:-:-:- Sr. Presidente, antes_. 
eu tinha duas pequenas questões aqui para tratar. E 
uma solicitação, para que V. Ex' a encaminhe ao Plená
rio, o pedido para que o Ministro das Minas e Enersia 
compareça a esta Comissão_,. _ _ ___ _ 

A segunda, é_ que eu passo âs mãos de V. EX" uma 
relação de outros depoentes. Trata-se_do Dr. João Car
los Unhares, ex-Diretor de Operações da Vale do Rio 
Doce, que participou, acompanhou de perto as decisões 
mais importantes da vida e do d_es.eoyolvimep_to da em
presa; do empresário Antônio Ermírlo de Moraes, que 
tem seus negócios nessa área e que poderia trazer, tam
bém, maiores esclarecimentos; Dr. Luiz Antônio Godói 
Alves, Presidente da Associação dos FuncionárioS da 
Vale do Rio Doce; e Romeu Nascimento Teixeira, Pre
sidente da ALBRÁS, antigo funcionário da Vale. O_ 
Dr. Teixeira rios daria elementos valiosos sobre o envol
vimento da Vale do_Rio Doce n9_ setor_ do al_umfnio, 
particularmente sobre associações com grupos estran
geiros, e atual estágio da ALBRÁ~-· 

Mais ainda, Sr. Presidente, cu pediria a V. Ex• que 
se dirigisse ao Presidente da Campanhia Vale do Rio 
Doce, para solicitar cópia das auditorias realizadas nos 
escritórios e dependências da Vale do Rio Doce,locali
zadas no exterior, no caso, do antigo escritório de Gene
bra, e o relatório deverá vir acompanhado por cópia 
dos livros ou registras contábeis relativos aos quatro 
anos anteriores ao fechamento daquele escritório. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Convido o 
Dr. Euclides Triches para, de pé, proferir o juramento. 

O SR. EUCLIDES TRICHES- "'Juro como dever 
de consciência dizer toda a verdade, nada omitin_do 
do que seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos 
relacionados e a cargo desta Corriissão Parlamentar de 
Inquérito que Investiga a Gestão das Sociedades de 
Economia Mista, nas quais a União detenha maioria 
acionária." 

O SR. PRESIDENTE (Cesat Cais) ~com a palavra 
o Dr. Euclides Triches. 

O SR. EUCLIDES TRICHES- Sr.l'residente, Sr. 
Senador Severo Gomes, Srs. Congressistas: 

Eu me sinto muito honrado com esse convite que 
recebi para trazer aqui o meu depoimento nesta Comis-
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são Pai-lamentar de Inquérito, sobre assuntos relacio
nados <X?m a Companhia Vale do Rio Doce. 

Não houve, no convite, uma indagação e-specifica a 
ser respondida. Por isSo, entendo que, como início· da 
minha exposição, eu possa trazer alguns subsí~os, con
siderada a vivência que tive nesta Casa do Congresso 
Nacional durante os anos em que se debateu aquele 
assunto da Hanna-MBR; foram anos muito movimen
tados e os anos de Vivência que tenhó na Vale do Rio 
Doce, como membro do Conselho de Administração. 
Talvez, os dados que eu possa trazer aqui sirvam de 
subsídio, numa hora em que estamos numa antevéspera 
9a convocação de uma, Assembléia Constituinte, que 
deverá reformular completamente toda a legislação bra
sileira, não apenas elaborando uma nova Constituição, 
mas mesmo com todas as leis dela derivadas, quando 
entrará toda essa parte de minérios. 

Não conheço bem o Congresso de hoje, rrias, pelo 
menos aquele do meu tempo, não havia muitas informa
ções sobre esse assunto de minérios. E digo mais, pela 
experiência que eU colhi em vezes que aqui estive nos 
últi~os anos depondo em Comissões de vários tipos, 
eu notei que há, da parte de alguns Srs. Congressistas; 
uma falta de informações sobre esse assunto minérios. 
Isso é importante que seja sanado, porque, no momento 
em que se vão estabelecer novas leis da parte de miné
rios, é muito importante que os Congressistas estejam 
bem a par do que acontece. 

Eu vou me ater ao minério de ferro, que é aquele 
com o qual lida a Companhia Vale do Rio Do_ce. 

Há uma ilusão sobre esse minério. Por exemplo, é 
muitO comum se ouvir, se ouvia no tempo da discussão 
.do caso da Hanna, da MBR, e se tem ouvido recente
mente em Comissões Parlamentares de Inquérito, "mas 
por que o Brasil não exporta aço, pelo menos em vez 
áe.:-exportar minério? E até maquinária já preparada?" 

É natural que esse é o desejo de todos nós. 
Outro ponto que se ataca fortemente é o preço pelo 

qual nós vendemos a tonelada de minério. Houve, até 
da última vez que aqui estive, creio que há menos de 
um ano, um ano e pouco, no Senado mesmo, em um 
Congresso que houve aí, um Senador se levantou e 
disse-·q_ue a-Vale do Rio Doce estava vendendo o seu 
minério a troco de bananas lá fora, e houve uma garga-

- lhada geral do Plef!,ário. Tudo isso mostra que, de fato, 
há um desejo de informações mais precisas sobre o 

-·assunto_._ _ . 
Depois de mim, pelo que ouvi da convocação apre

sentada agora e pelos nomes que já sei que foram cha~ 
mados, virão homens mais capacitados do que eu, que 
pOderão trazerem mais profundidade informações. Tra
go aquilo que sei, e até praticamente sem documentOs, 
proque já estou fora da Companhia já há bastante tem
po, mas-creio que um depoimento que eu possa fazer 
tenha alguma serventia com ex-comgressista que fui. 
---Em primeirO lugar, vende-se o minério a quem- o 
quer comprar. Este é um princfpio básico, e que muita 
gente não se dá conta. O minério é vendido a quem 
o quer comprar. Agora se o comprador que quer miné
rio não quer gusa e não quer aço, temos que vender 
minério mesmo. 

Esse ponto que é muito debatido, ele deve valer, 
principalmente agora que trouxemos ao conhecimento 
do Pais, essa fabulosa mina que é a de CarajáS, que 
veio, de fato, aba]ar toda a estrutura do comércio de 
minério no mundo. Porque, por mais que se elogie, 
põt-n:láiS que se diga da grandiosidãde daquilo que lá 
está, ainda se diz pouco. E há um outro ponto que 
também muita gente não se dá conta. É que o minério 
de -ferro, e creio que isso se estenda a outros produtos 
minerais, e aí eu o considero muito iinporümte, el~ 
é abundante no mundo, eu diria quase que demais, 
e o mercado do minério de ferro não é um mercado 
do vendedor, é um mercado do comprador. 

Quanto niais minas se abrem no mundo mais felizes, 
mais satisfeitos ficam os cO:rripradores, porque mais per
de o poder de barganha o vendedor. E este é um ponto 
que o homem comum brasileiro não aceita, ele consi
dera o minério de ferro e outros pordutos minerais 
uma das riquezas do Brasil, e não entende que se venda 
isso a não ser por um preço alto, que possa trazer divisas 
capazes de melhorar as condições de vida do povo brasi
leiro. 

Mas corisideradas as minas da África, da Europa, 
do Canadá, do Brasil, etc., a oferta de minério no mun-
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do é muito forte. E, a ineu ver, são todos fatos que 
falo, assim, a sentimento, não tenho documentos que 
me digam iSso --os cainpradores já dividiram o mundo 
e estabeleceram o quanto cada área pode fornecer. Ao 
Brasil toca uma determinada fatia. Não é rígida, eviden
temente não é rígida, ela é uma faixa que, graças ao 
esforço do grupo de homens de venda da Companhia 
Vale do Rio Doce e de outras empresas brasileiras ex
portadoras, conseguimos atingir a parte alta da faixa, 
não ficamos na parte média nem na baixa, atingimos 
a parte alta, graças a esse esforço cujo mérito sou o 
primeiro a reconheCer. Mas os compradores não admi
tirão que: saiamos ~essa faixa, proque, para eles, eles 

. não podem pór em funcionamento uma usiõa confiando 
apenas em um fornecedor de minério. Eles querem 
que haja o máximo de fornecedores de minério, mesmo 
por que o poder de barganha deles cresce. 

Quando, apenas vou citar um exemplo, o Japão resol
Veu dar o grande salto na siderurgia, ele não podia 
ficar amarrado à Austrália, recebendo só minériO aus
traliano, que é o mais cómodo para ele, está lá próximo 
ao Japão. Ele veio ao Brasil e aqui houve entendimentos 
que resultaram na construção do Porto de Tubarão, 
em Vitória, e passou o Brasil a ser um exportador de 
minério pàra o Japão. E assim poderia citar muitos 
fatos. A verd_ade é que hoje o mercado é do comprador. 
Observam os Srs. que se tomarmos os últimos anos, 
vamos ver que o preço do minério, considerada a infla
ção do dólar, ele tem se mantido ou até caído um pouco. 
E é um preço que, a meu Ver, nãO recompensa uma 
tonelada de minério. Poderíamos tomar a grosso modo, 
hoje, 20 dólares por tonelada, digamos. Não recom
pensa, mas por mais que s_e lute, por mais que se faça, 
as negociações se arrastam e no fun sai aquilo. E nós 
quando estávamos na Vale, pelo menos nos dávamos 
por satisfeitos de conseguir manter o preço do ano ante
rior. Esse é o merçaçlo mundia~. 

Dir~se-ã, então, e é uma acusação que se faz, também, 
que a venda de minério é própria de países subdesen
volvidos ou em desenvolvimento, que entregam as suas 
matérias-primas a "troco _de banana•. Mas, vejam que 
isto não é bem verdade porque o nosso maior concor
_rente é a A~~trália, e não é um pafs subdesenvolvido. 
Outro concorrente forte é a Suécia, que é um país super
desenvolvido; outro é o Canadá, país desenvolvido, 
também. Há outros, naturalmente em desenvolvimen
to, como a Índia e outros da África, que, de fato, não 
podem ser considerados países desenvolvidos. A entra
da em cena de Carajás, -por exemplo, é um fato novo, 
um fato que o mundo do minério de ferro estava aguar~ 
d~ndo para ver se o Brasil ia ou não dinamizar aquela 
miõã. 

Foi boa a colocação em funcionamento, a dinami
zação da mina de Carajás. Embora ela tenha contri~ 
buído para aum~ntar a oferta de minério de ferro no 
mundo e!_coDseqiJ:entemente, aumentar o poder de bar
ganha dos compradores. Mas, dir-se-ia: Então, o Brasil 
deveria guardar a sua _mine., não explorá-la, para não 
aumentar o poder de barganha? Não, porque Carajás 
é_um complexo. A_g_uela estrada de ferro que entra peta 
selva amazónica adentrO, ela será, fatalmente, um forte 
fator de desenvolvimento em toda aquela região. É 
_uma estrac!a de primeira ordem, bitola larga, uma coisa 
extraordinária, com condições técnicas excepcionais e, 
pelo menos nestes primeiros anos, não será apenas o 
minério de Carajás que atenderá a demanda feita sobre 
o Brasil porque ela vai substituir pelos contratos já 
feitos parte do minério de ferro que seria exportado 
pe1a região sul da Vale do Rio Doce, por Itabira e 
Vitória. 

De modo que, reexaminando o problema, hoje, que 
eu não teria a menor dúvida em reiniciar as obras de 
Carajás e executá-las porque elas, para o Bra~il, tem 
um significado extraordinário. Basta dizer que a nível 
da exportação de hoje, do BraSil, o que existe em Cara
jás de minério de primeirlssima ordem é coisa para 
alguns séculos. Por af se faz idéia o que nós temos 
lá, para alguns século_s. _ 

De modo que somos levados a exportar minério, mes
mo por esse preço, que não é dos mais convidativos, 
e haja visto os balanços da Companhia Vale do Rio 
Doce que têm dado um ótimo resultado nos últimos 
ãnos e as ações em bolsa têm traduzido isto. Apesar 
de que nós, lá na companhia, dependíamos- e, hoje, 
ainda, os que estão lá dependem -de muito do valor 
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do dóiar em cruzeiros. Alguns anos atrás, tivemos que 
fazer muitas ginásticas contábeis para a companhia não 
entrar no vermelho, naquele ano em que o Ministro 
do Planejamento, na época -estabeleceu o valor pré
fixado para a desvalorização do cruzeiro: 50% no ano, 
e sabemos a que inflação seria essa. Então, a Vale 
do Rio Doce entrou numa situação muito diffcil porque 
era uma situação artificial. Nos últimos, já com a super
des'V3lorização do cruzeiro que tinha sido feita, forte, 
então a Vale do Rio Doce tem apresentado lucros subs
tanciais, e aumentou, também, as suas vendas, é bem 
verdade, embora o preço do minério nâo acompanhas
se: atendo~se ao preço, ele não acompanhou isso, é 
o aumento de vendas e a superdesvalorização do cruzei
ro. Como de resto, a própria construção de Carajás~ 
no tempo em que United States Steel era nossa sócia, 
nós calculávamos assim; em 5 bilhões de dólares a cons
trução daquilo. Depois, vimos que havia algumas partes 
da construção que poderiam ser dispensadas, ou, pelo 
menos, adiadas, como a detrificaçáo e outras. Então, 
se trouxe para um valor menor, de 3 e pouco. E assim 
mesmo, caiu mais ainda, porque pegamos a indUstria 
nacional numa fase de capacidade ociosa forte, quando 
iniciamos, há pouco, Carajás. O cálculo foi feito em 
dólares, e acontece que mais de 90% compramos no 
Brasil. Então, o custo de Carajás caiu de mais de 1 
bilhão de dólares, devido a isto. Uma missão de indus
triais belgas indagava-me, muito preocupada, que mila
gre tínhamos feito para fazer o custo de Carajás baixar 
de mais de 1 bilhão de dólares. E dissemos que não 
havia mágica alguma, é a contrução normal, realizada 
com critério, com bastante racionalidade. Mas o fato 
é que aconteceram fatos que independeram- da nossa 
vontade, que nos ajudaram a fazer com que o custo 
da obra caísse bastante. 

Mas, voltando à minha tese inicial, eu acho que, assím 
meSDlo, nós dévemos continuar exportando. Mas o nos
so esforço deve ser desencadeado no sentido daquilo 
que todos sonham e que essas indagações tém sido feitas 
nos congressos, de que não saia minério de ferro ao 
natural, saia com alguma industrializaç~o. A Compa
nhia Vale do Rio Doce já industrializava um pouco 
sob forma de pelets. Tem fUncionado muito bem, espe~ 
cialmente em joint ventures com grupos estrangeiros, 
com a obrigato"riedade de eles levarem parte do produ
to, o que nos tem ajudado nessa fase de crise de alguns 
anos passados. E o esforço nosso, e a legislação deveria 
caminhar nç:sse sentido, é de que pelo menos sob a 
forma_ de gusa, e para i~to há an1biente no mundo, 
não sei _se é para evitar poluição, não sei por que, mas, 
na Europa os altos fornos e lá já estão procurando 
eliminá-los devagar. Já haveria mercado forte na Euro~ 
pa, e creio que no Japão, nã-quela região, haverá mer
cado para gusa. E provavelmente, num futuro a longo 
prazo, para o aço, também. Porque são produtos que. 
ao natural, vão caindo para os pafses em desenvolvi
mento e é a hora de entrarmos. Porque sairmos daqui, 
com um navio carregado de um produto de vinte dólares 
a tonelada e darmos a volta ao mundo para chegarmos 
ao Japão ·e a C~réia e entregarmos esse produto, é 
uma coisa iriij)ressionante. Estão, Se o produto, em vez 
de vinte dólares passar a cento e poucos dólares. que 
é o valor do gusa, acredito que seja isso, boje, ou do 
aço, que é bem mais, já a conversa é outra. E, ao 
mesmo tempo, tenho a impressão que no Brasil estaria 
faltando um organismo-perdoem-me se estou dizendo 
uma heresia, mas noto que nos_entendimentos entre 
os diferentes Ministérios, e o Senador Cesar Cais, aqui, 
viveu muito nessa situação -, nós cada vez mais tere
mos dificuldades de exportar se não houver uma conju
gação de esforços de vários Ministérios, no sentido de 
que o Brasil use aquilo que precisa lá fora, que precisa 
comprar, e ofereça minério em trOCa. 

Temos ·o caso da China, agora; estive na China no 
início deste ano, inaugurando lá o Porto de Bailung, 
um porto para navios de grande calado que os chineses 
construíram e fizeram questão que fosse alguém da Vale 
do Rio Doce lá. E os chineses, em Xangai, estão cons
truindo uma grande usina de Bao-xan, moderníssima, 
construída pelos japoneses, e_ que oferece perspectivas 
altas. E nós estamos vendendo um milhão de toneladas 
de minérios. Mas não fõsse cOmprarmos o petróleo dos 
chineses, nós náo venderíamos um quilo de minério 
lá. Esta é a verdade. No momento em que o Brasil 
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deixar de comprar o petróleo dos chineses, deixa de 
vender minério. Isso, com toda a simpatia com que 
os chineses nos recebem - esteve aqui uma alta autori
dade daquele país mas a verdade é essa: toma lá, dá 
cá. 

E assim é em tudo. É a ELETROBRÁS comprando 
uma usina, então exigimos que recebam o nosso miné
rio; é uma Iugoslávia querendo que se compre um navio. 
Em suma, todos querem negociar nessa base. E para 
vender minério num mercado altamente competifivo 
como é este, a não ser desta forma, será cada vez mais 
difícil. 

De modo que, tenho a impressão que se os legisla
dores conseguirem uma reformulação dessas leis sobre 
os produtos minerais brasileiros, tendo tudo isso em 
conta, e subsídios que virão aqui por homens muito 
capacitados, trazendo sua contribuição, podereriios cair 
numa realidade, que talvez se não fosse a expressão 
um pouco fora, mais forte do que essa de hoje, no 
sentido de colocar o Brasil como o lutador ali forii no 
comércio mundial, para colocar o seu produto. E. aqui 
dentro, com o_ auxilio governamental que for necessário, 
com tudo aquilo que se fizer, fazer com que consigamos 
colocar lá fora t~m produto um pouco mais nobre do 
_que simplesmente o minério de ferro." 

Porque, para o minério de ferro. não vejo um futuro 
muito risonhO. E estamos aí com essa quantidade colos
salde minériO-excelente, minério muito bom, que pode
rá ser usado para efetuar lá as misturas com outros 
minérios de pior qualidade. Mas. não vejo assim pers
pectivas para um aumento substanciai nas exportações 
brasileiras. E há até alguém que tenha receios se este 
minério de Carajás - que é o que nós conhecemos 
hoje devidamente avaliado e examinado, -nada nos 
diz que na Região Amazónica não se venha a encontrar 
outros carajás. Porque se tivermos em conta que há 
pouco mais de 15 anos não se sabia da existência de 
Carajás, então, por que duvidar que naquela Amazônia, 
que é completamente desconhecida ainda, não surjam 
outros Çarajás, não surjam outras minas colossais? Mas 
só com o que conhecemos, nós temos para alguns sécu
los. E pergunto: será que dentro de dois séculos ou 
três, ainda haverá um uso de minério de ferro como 
estamos tendo hoje? Os não-ferrosos estão entrando 
fortemente, os plásticos estão entrando fortemente, e 
por af afora. 

Esta é a colocação que queria fazer, porque me parece 
que mais interessantes seriam indagações que os Srs. 
membros da Comissão d~se jam fazer mas apenas, como 
·u:m início de exposição, eu me julguei na obrigação 
de trazer isto para esta Comissão, porque é um assunto 
que, ao longo destes anos de Vale sempre me preocupou 
sempre levantei nas reuniões do Conselho essa preocu~ 
pação, de que não temos na nossa mão um poder de 
barganha na hora de estabelecer o preço do minério 
de ferro no mundo. Falta-nos o poder de barganha, 
que está fortemente nas mãos dos compradores. 
--sr; PreSidente, essa era a exposição que eu queria 

lazer. 

OSR. PRESIDENTE(CesarCals)-Antesdefacul
tar as palavras aos Srs. Senadores, eu desejo fazer um 
exclarecimento. Inicialmente, eu desejo apoiar a idéia, 
que aqui foi colocada pelo Dr. Euclides Triches, sobre 
a necessidade brasileira da criação de um órgão que 
faça as trocas comerciais. Em discurso no Senado, eu 
propus a criação do Ministério do Comércio Exterior; 

- acho que o País necessita de uma pessoa, em nível 
de Ministro, que possa buscar essas trocas comerciais, 
procurando o equilíbrio dinâmico entre a balança co
mercial dos vários países. Mas, a minha indagação ao 
Dr_ Euclides Triches, para verificar se eu ouvi bem 
ou se a idéia é diferente do que eu ouvi: V. S•, Dr. 
Euclides Triches, falou que os compradores estabele
cent o quantum cada área pode vender. Eu pergunto 
se é um cartel de compradores ou se é cada comprador 
que estabelece um quantum que cada área pode vender. 

O SR. EUCUDES TRICHES -Sr. Senador, ao 
fazer essa afirmação eu disse que era uma presunção 
que eu fazia em presença do que eu tinha observado 
e ouvido ao longo desses anos. mas que não dispunha 
de nenhum docw:nento que pudesse comprovar isto. 
Quando nós éramos sócioS de uma firma estrangeira 
no Projeto Carajás, eu estava na Presidência da Ama-
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zônia Mirieração, V. Ex• se lembra disso, um dos nosso~ 
sócios; um homem muito vivido nesse mundo do miné
rio de ferro, em presença do meu entusiasmo com o 
sl!rgimento de Carajás, achando que nós iríamos domi
nar o mundo, ele disse: "Não, o Sr. não se iluda, o 
Brasil não irá -além de uma certa fatia. A siderurgia 
mundial não concordará em estar ã mercê com um per
centual muito alto de um país só." Daí; eu conclui 
que devem existir entendimentos entre eles, no sentido 
de estabelecer uma faixa para cada fornecedor de minl!
rio. Não sei se esclareci. 

o-SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Não há notícia 
de um cartel? É uma dedução? 

b SR. EUCrlDES TRICHES - Não há notícia, 
oficiahnentc não há notícia. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -'Concedo a 
palavra ao Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON - Dr. Euclides Triches, 
quando eu era Presidente da Comissão de Minas e Ener
gia do Senado Federal, eu tive a oportunidade de, em 
sua companhia, fazer uma visita a Itabira, depois ao 
Porto de Tubarão e, ãquele momento o quadro era 
.diferente, houve modificações substanciais expostas por 
V. s• no seu _depoimento. 

Na base do interesse estritamente capixaba, gostaria 
de formular algumas indagações. v. s· tem alguma idéia 
precisa de qual vai ser a queda do movimento do Porto 
de Tubarão. em conseqüéncia do início da exploração 
do minério de Carajás, já que o minério que a Compa
nhia Vale do Rio Doce estava exportando pelo Porto 
de Tubarão é de baixo teor. V. S• tem alguma idéia, 
se essa queda vai ser realmente substanciai e se Tubarão 
passará ser subutilizado em conseqüência da abertura 
da exploração do minério de Carajás? 

O SR...EUCLIDES TRICHES- No tocante a miné
rio de ferro, evidentemente que vai diminuir a expor
tação por Tubarão. 

O SR. JOÃO CALMON-Em que escala? Metade? 

O SR. EUCLIDES TRICHES- Pelo que está cons
truído em Carajás, se preve, ao finai dos três ou quatro 
anos, irmos a 35 milhões de toneladas. Não é que estas 
35 milhões de toneladas sejam subtraídas totalmente 
da área Sul. Mas, uma parte será subtraída, porque 
lá em cima, nos que realizamos nos contratos para obter 
os empréstimos, nas pré-vendas feitas, se utilizaram 
contratos da área Sul também. O volume de contratos 
utilizados, não tenho condições de innformar assim de 
memória, mas haverá uma queda na parte de minério 
de ferro, que a Companhia tem tomado providências 
para ver se a produção do cerrado, desembocando na 
área de Tubarão, substitui, alarga, esse minério a menos 
que deverá sair por aí. 

OSR. JOÃO CALMON -Essaseriaaminhasegun
da pergunta: v' s· náo tem idéia de qual vai ser o 
percentual de compensa-ção, em virtude da existência 
do Corredor de Exportação desembocando no Porto 
de Vitória? 

O SR. EUCUQES TRICHES - Números, assim, 
de memória, não os tenho, porque, como disse, estou 
fora da Compnhia há tanto tempo e não tenho dados 
precisos. Quem vier da Companhia poderá trazer esses 
números com precisão. Inclusive nessa parte do cerra
do, há até, na imprensa~ uma discussão- é o Parana
guá, e Vitória e Tubarão disputando. Então, vai depen
der para onde for a produção. 

O SR. JOÃO CALMON -Nessa viagem que fize
mos a Itabira e ao Péirto de Tubarão, lembro-me de 
que V. s• fez wna referência sobre um ntímero, àquela 
época considerado muito elevado, de empresas subsi
diárias da Companhia Vale do Rio Doce e creio que 
V. s• enfatizou também que algumas das subsidiadas 
tinham, por sua vez, outras subsidiárias. Naquela época, 
se a memória não me trai, o número girava em torno 
de ses:re~tae poucas subsidiárias e outras ligadas a subsi
diárias. Esse número tem evoluído ou tem regredido? 
Qual a situação atual? 
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O SR. EUCUDES TRICHES- Não tem evoluído 
mas tamb6m se diminui foi muito pouco. AgOra, esse 
é um dado importante, para subsídio aos legislados, 
que vão tratar do assunto, que nem esse número de 
sessenta não significa sessenta. É o Código de Minas 
que permite que cada empresa tenha certo número de 
concessões. 

Então, há um artifício de se constituírem empresas 
para se obter mais concessões -isso o Senador César 
Cais sabe bem disso. De modo que esse número de 
sessenta empresas, assim, engana um pouco ao visual, 
mas que não são, digamos, todas essas emeresas com 
Diretoria, muitas são apenas para atender essa parte 
4_a_~c;i, da parte do Código de Minas. 

Aiora, posso dizer-que, ao que eu saiba, não-aumen~ 
tou o número de empresas. Nós temos, é verdade, mui
tas subsidiárias, muitas coligadas, por força das circunsw 
tâncias fomos levados a isso, mas, nestes últimos anos 
não se criaram novas. 

O SR. JOÃO CALMON - Dentro desse quadro 
que não é brilhante, que não é róseo, da exportação 
de minério de ferro, já que há tanta competição no 
mundo, na área do fornecimento de minério, seria um 
razoável subproduto o lucro que a DOCENA VE tem 
com o transporte do minério ou esse lucro chega a 
ser substancial? 

O SR. EUCUDES TRICHES - É um lucro subs
tancial1 muito substancial. A DOCENA VE é uma coni.w 
panhia que Vem crescendo fortemente pois quem tem 
que deslocar praticamente 40% da sua produção ao 
outro lado do mundo, tem que ter navios. 

O SR. JOÃO CALMON- E na volta? 

O SR. EUCUDES TRICHES- Na volta vem com 
petróleo do mundo Árabe ou então da China. E está 
se procurando ver se, na volta, conseguimos carvã-o 
coquificável daquela região. Mas a DOCENA VE é uma 
empresa que tem dado substanciais lucroS~ Elit contribui 
e muito no balanço consolidado da Vale -fortemente. 

O SR. JOÁO CALMON - A época do primeiro 
choque, depois o segundO' do petróleo, começou a surgir 
um sonho de uma noite de verão", porque passou a 
existir a OPEP, com grande êxito em relação ao petró
leo, que os países exportadores de minério podiam tam
bém sonhar com um outro tipo de cartel, mais ou menos 
nos mesmos moldes para a exportaç~ de minério. Mas 
esse sonho obviamente se desvaneceu com o próprio 
fracasso da OPEP. De maneira que as nosSàS perspecw 
tivas realmente não são brilhantes nessa área. Mas, 
de qualquer forma, apesar dessas formas, do excesso 
de concorrência, a Vale do RiO- Doce é, Sem dúvída 
nenhuma, uin fabuloso, um espetacular sucesso.e é uma 
organização da qual todos nós nos orgulhamos, inclusive 
V. EX"' que foi um dos seus dirigentes mais dinâmicos, 
não é essa a sua impressão? -

O SR. EUCLIDES TRICHES - Sim. V. Ex' dii 
bem, e ·talvez nós tenhamos trunfos menores do que ' 
os árabes tinham com o petróleo. Muitos países consu
midores têm minas. A Europa sempre teve minas de 
ferro, mas ela as desativou .em presença do preço: a 
20 dólares a tonelada não convém explorá~las. Mas se 
nós fundássemos um organismo semelhante a esse dos 
'produtores de petróleo, e levassemo-s o minério a um 
preço muito alto, então seria conveniente eles explo
rarem aquelas minas, que são minas de minério de baixo 
teor, mas que, depois de uma industrialização, elas po
dem se tomar aproveitáveis, e viriam à tona, deixando 
de consumir o nosso minério. - -

Então, não se viu, assim, muita viabilidade. A Com
panhia V ale do Rio Doce nunca se empenhou eni criar 
um organismo desse tipo. Entendemos que é mais difí
cil, muito difícil criá;.lo na área do minério de ferro 
do que na do petróleo. Se fracassou no petróleo, no 
ferro não teria destino melhor. 

O SR. JOÃO CALMON ·_ Fina!mêiite eu gostaria 
de saber se lhe seria possível dar a sua opinião ã iespeíto 
da perfomance, à frente da Companhia V ale do Rio 
Doce, do Dr. Eliezer Batista da Silva, já que no período 
em que esse admirável administrador esteve fora da 

, Pre~dência da Vale do Rio Doce, se não rile engano 
. na gestão do Dr. FemaD.do Roquete Reis, os Iesultados 
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dàCompanhia Vale do.Rio ~ce sOfreffim-um declínio 
realmente substanciaL Através do conhecimento que 
V. S• tem da Vale do Rio Doce, parece não haver 
nenhuma dúvida de que o Engenheiro Eliezer Batista 
da Silva tem dado à empresa, que presidiu por mais 
de uma vez, um extraordinário dinamismo e um alto 
grau de rentabilidade. A_ sua impressão coincíde com 
a minha? 

O SR. EUCLIDES TR!CHES - Senador, quem ~ 
conhece a Companhia Vale do Rio Doce sabe que a 
grande força dela reside no seu pessoal, nos seus servi
don~s. nos seus emprega9os. Ela construiu, ao longo 
das décadas, graças ao trabalho de muitos dirigentes 
que- por lá têm passado, desde há 40 anos, com um 
grupo de homens, com um grupo de empregados, que 
eu não me lembro de ter encontrado em outra organi
zação estatal ou paraestatal ou de economia mista, com 
tal espírito de corporação. 
· Eu, ao chegar na Companhia -e nunca fui empre~ 
gado, sempre estive lá num cargo do Conselho da Admi
nistração- o que me causou maior impressão foi isso: 
notar que homens, colocados em diferentes postos, com 
utn espírito de corporação, lutavam pela Companhia, 
pelo seu interesse, pelo se11 sucesso, mais ou igual a 
seus interesses particulares. Essa é uma das razões do 
sucesso da Companhia. 

Eu não gostaria de distinguir esse ou aquele adminis
trador, porque eu estaria fazendo uma injustiça com 
os outros. Acho que ela é sucesso do trabalho dos seus 
empregados no conjunto e V. Ex• trouxe à tona o nome 
do falecido Fernando Roquete Reis, que eu conheci 
bem e com ele trabalhei nos anos em que esteve na 
Vale do Rio Doce. Posso lhe assegurar que se tratava 
de um homem de uma _lucidez impressionante, um admi
nist_íá.dor extraordinário e a Companhia, diz bem, na 
época não deu bons resultados. Eu citei aqui, há pouco, 
acredito que poucos minutos antes de V. EX" chegar, 
que houve um ano em que nós tivemos que fazer uma 
ginástica tremenda, como se fazem essas ginásticas de 
balanço, para não entrar no vermelho. 

O SR. JOÃO CALMON- O pessoal era o mesmo, 
não era, Dr. Euclides? A equipe era a mesma, mas 
sem um liderança dinâmica, criativa, os resultados caí
ram. 

O SR. EUCLIDES TRICHES- Mas Senador Cal
mori, V. Ex•, por falta de informaçõe_s, está cometendo 
uma grave injuStiÇa. Eu posso lhe dizer isso cOm a ami
zade que nos liga de tantos anos. Está cometendo urna 
gr?-ve injustiça, que eu sei que não a faz de consciência. 
Feinando foi um grande administrador; o que acontece 

=§_que, na época, chegou-se a prefixar a desvalorizaçãq 
do cruzeiro em relação ao dólar em 50% no ano. E 
a Vale do Rio Doce colhe a sua receita em dólares. 
O dólar entra aqui dentro e é transformado com 50%, 
quando a inflação já estava por muito mais. Mas não 
havia administr?.ctor no mundo que fizesse a C09J,panbia 
entrar em grande sucesso. E foram anos que Roquete 
Reis atravessou; além de ter pegado a crise do minériO 
de ferro no mundo, que foi fortíssima, porque o mundo 
é cíclico nessa parte, o mundo da siderurgia: ora ele 
está em grãnde boom, depois ele entra em depressão. 
O gráfico mostra n'itidamente. Podem~se prever as de~ 
pressões e as fases de boo~ nitidamente. E ele pegou 
uma fase de depressão que, de fatO, ele não podia fazer 
milagres. Os empregados eram os mesmos, o minério 
era o mesmo, os compradores eram os mesmos. Não 
há milagre nessa coisa. 

" NéSses últimos tempos entrou o Ministro Delfim Nei
to que mudou essa política. Entendeu que, ao invés 
de_ prefixar_ a desvalorização do ctuzeiro ao dólar em 
50%, soltou a desvalorização e entrou em maxidesvalo
rizações, Começou a entrar dinheiro na Vale do Rio 
Doce, de uma maneira fortíssima e os lucros foram 
traduzindo isso. 

Então, acho que a Vale tem sido premiada com bons 
administradores ao longo de sua _existência. Eu não 
faria a injustiça de dizer qu_e este é melhor do que 
aquele. E no tocante a Roquete Reis, posso lhe afiançar 
que a impressão que o Sr. tem é uma impressãO que 
não é_ a representação da verdade. 

O SR. JOÁO CALMON~- Eu devo salientar, Dr. 
- Euclides Triches, que eu não emiti nenhuma _impressão 

desfavorável ao Dr. Fernando Roquete_"Reis~ e eu náo 
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faria iSso -jamais, ·iliclusive porque ele já não está no 
rol dos vivos, jamais eu cometeria essa injustiça. O 
que pretendi salientar é que, realmente, a passagem 
de Eliezer Batista da Silva pela Presidência da Compa
nhia Vale do Rio Doce, inclusive exercendo as funções 
posteriormente de Ministro de Minas e Energia parece 
demonstrar, fora de qualquer dúvida, que além do fato r 
qu~ é importante, da excelente equipe da Companhia 
Vale do Rio Doce. alguns dos resultados da V ale do 
Rio Doce devem ser creditados a esse administrador 
que, se não fosse realmente fora de série, de méritos 
extraordinários, não teria sido Presidente por duas ve
zes, não teria sido escolhido para ser Ministro de Minas 
e Energia. É essa tese que não envolve, de forma nenhu
ma, nenhuma subestimação dos méritos do Dr. Fernan
do Roquete Reis, que, por uma infeliz coicidência~ teve 
o seu período prejudicado por esse fenômeno a que 
v. s· se referiu. 

O SR. EUCLIDES TRICHES - E foi excU!siva
mente por esse fenómeno, porque senão, se ele esti
vesse-;-digamos, dentro de uma poi(tica como .a que 
ultimamente se eStabeleceu no Ministério T-PJ_aneja
mento e d.a Fazenda, em relação ao dóla; e cruzeiro, 
teria sido um sucesso a administração dele. 

Mas, voltando ao Dr. Eliezer, já que V. S•meindaga, 
é um funcionário antigo da Companhia, um homem 
COl;lhecedor do ramo, um homem inegavelmente capaz, 
e a "'administração dele tem sido exitosa, posso dizer 
isto. 

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- com a palavra 
o Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL - Sr. Presidente, Sr. 
Relator, é para miin uin especial prazer fazer uma inda
gação ao ex-Deputado Euclides Triches, de quem fui 
seu colega na Câmara dos Deputados e, naturalmente, 
como e~-Vice-Presidente da Vale do Rio Doce pode 
ofere-cer a esta Comissão valiosos subsídios. 

Dentro da ótica estabelecida de nós nos aprofun
darmos no exame da intervenção do Estado na econo
tnia, que é o centro principal, o objetlvo desta Comis
são, e ouvindo já nos últimos minutos da exposição 
do Dr. Euclides Triches, da limitação da exportação 
de minério de ferro - esse é um mercado que tem 
limitação - e em face desse exame de participação 
direta do Estado na economia, então, acho que seria 
interessante abordar aqui esse problema da expansão 
da empresa, da Vale do Rio Doce, assim, quais as suas 
possibilidades, se ela deveria crescer horizontalmente 
ou verticalmente, já que ela oferece uma tradição de 
boa ~dministraçã(). E como o País, nas mesmas áreas 
em que atua a Vale do Rio Doce,_ apresenta empresas 
estatais mal administradas - há um exemplo muito 
evidente: a Vale do Rio Doce tem uma empresa de 
transporte marítimo, que o Dr. Triches elogiou muito 
como eficiente. E nós temos o Lloyd Brasileiro, cujas 
últimas notícias são de um grande prejuízo neste ano 
de 1~85, e o Lloyde tel!l uma tradição de empresa defici~ 
tãria, não seria o caso de perguntar por que, então, 
a V ale do Rio Doce não absorvem o Lloyd Brasileiro? 
E com esses funcionários tão dedicados, e com essa 
tradição de empresa bem administrada, não ofereceu 
uma solução, em vez de o Governo ter duas empresas 
estatais passaria a tei" só uma empresa êstatal no setor 
de transporte marítimo mais bem administrada. Isso 
apenas para efeito de ilustração da minha breve inter
venção. 

Mas, o que me preocupa são exatamente as limitações 
que a Vale Poderá ter, já que a pol(tica do Governo 
atual - e espero que seja uma política consolidada 
para o futuro - de que o Estado seja menos interve~ 
niente na economia - eu não sou estatizante, eu acho 
que nós temos que ser racionais - ou o Brasil é uma 
economia de mercado livre ou não é. Então, se é de 
mercado livre, temos que aperfeiçoar esta economia; 
o meio termo, talvez, não fosse uma boa solução para 
o nosso País. Então, neste caso, nós temos que limitar 
a expansão das empresas estatais, mas as que vão ficar 
se são áreas que nós não-- podemos abrir mão, como 
-é_ o casO da Pettobrás, como é o caso das empresas 
siderúrgicas, como é o caso da Companhia Vale do 
Rio Doce~ Então_, essas emrpesas têm que ser, não 
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só protegidas, como têm que ter uma atenção especial 
do Governo e, ao mesmo tempo, ternos que aperfeiçoar 
o sistema empresarial estatal, então, examinar a possibi
lidade de exploração maior possíVel das boas empresas 
estatais, desde que o objetivo do Governo é realmente, 
reduzir a sua intervenção. 

Gostaria de ouvir a opinião de V. S. a respeito dessas 
colocações. 

O SR. EUCLIDES TRICHES - Quanto à estabili
zação ou nãO do País no setor empresarial, evidente
mente essa é uma tese que dá margem a longuíssimos 
debates e será assunto de longas discussões aqui, no 
Congresso Nacional. Mas me atenho exclusivamente 
à Vale do Rio Doce, que é uma- comr)aflhfa bem admi
nistrada e que tem obtido sucesso em todos os campos 
onde se tem lançado. 

Eu agora quero ver se me coloco numa posição a 
mais neutra possível porque, não é o fato de eu estar 
fora da Companhia que me torne com um comporta
tp.ento diferente, mas vamos ter a mais neutra possível. 
As vezes, nas compâtações-se diminui muito uma Outra 
parte, de uma maneira não muito juSta, não digo de" 
V. Ex, nobre Senador, como disse, de quem eu teria 
a honra de ser colega aqui, no Congresso Nacional. 
Veja, por exemplo, se aponta o sucesso da Ferrovia 
da Vale do Rio Doce como uma COisã extraordinária, 
e é; é uma das ferrovias mais eficientes do inundo. 
Então, toma-se a Rede_ Ferroviária Federal para _vítima 
e compara-se com a Rede Ferroviária Federal, com 
os seus déficits e com os seus transportes baixos. Mas 
é um termo de comparação difícil, porque uma coisa 
é transportar minério de ferro, carregá-lo na mina e 
sair com vagões de 70 tomeladas_ e jogá-los ~entro do 
navio, tudo por equipamentos, e outra coisa é comr!Çar 
e pegar engradados de galinhas no interior de Minas, 
etc, esse aspecto quase social da Rede Ferroviária Fede
ral. Então, é uma comparação que deixa os nossos ... 

O SR. MILTON CABRAL-Pen:llite um aparte? 
A Rede Ferroviária" Federal este- ano vai dar lucro, 
V. S•sabia? 

O SR. EUCLIDES TRICHES- Está afuma grande 
notícia. · 

O SR. MILTON CABRAL- Calculadamente 600 
bilhões de cruzeiros. 

O SR. EUCLIDES TiUCHES- Mas se costuma 
muito faier iSsci, e dentro da Vale do Rio Doce -houve 
muitas vezes afirmações desSa ordeffi e eu sempre me 
levantava contra. Vamos ser juntos, estão lá patrícios 
nossos lu_tando para trocar essa Rede Ferroviária Fede
ral com um traçado horroroso, uma ferrovia ruim e 
vagões obsoletos, e torando o barco com seus déficits 
e nós estamos aqui com uma ferrovia diferente. Então, 
muito mérito deve ser dado à Ferrovia da Vale, mas 
não se deve dirriíri.Uii demã1s a outra, porque há um 
grupo lá de obrigados, que procura fazer o máximo, 
mas que o equipamento e as condições não ajudam. 
Não há termo da comparação entre uma e outra. 

O meSmo eu- diria com relação ao Lloyd; o Uoyd 
é uma rede ferroviária federal, praticame-nte, com todas 
as mazelas que veio trazendo, de décadas e décadas, 
que se acumularam alí -entra um administrator, sai 
outro ....;.;;_ ê ·m_uito diferente de navios que apanham o 
minério rium do porto e o colocam-no. outro, que recebe 
uma carga a _granel de grande quantidade de petróleo 
e trazem para o Brasil. É um tipo_ de trftnsporte bem 
diferente desse de carga geral. Mas isso não tira a veraci
dade da afirmação que V. Ex fez, de que é uma compa
nhia modelar; e quero ir a outro ponto; creio que se 
a política do País, que será estabelecida agora nesse 
futuro próximo, for de manter suas empresas estatais 
-estamos sentidos que há um desejo de vender ações 
de empresas, i_r desestatizando a,os poucos - então, 
é preciso que sejam encaradas como empresas que de
vem obter êxito. E uma tese que sempre defendi quando 
estava na Vale do Rio Do.ce~ é de que ficarmos só 
no minério de ferro in natura, ao natural, é suicídio; 
temos que_diversificar a produção e como vamos diversi
ficá-la? Não só industrializando o minério de ferro, co
mo já se começou a fazer e vai-se fazer cada vez mais, 
à medida que conseguirmos-compradores para os produ
tos, como afirmei no início, mas entrando em outros 
setores também. E quais são os setores que o Brasil 

DIÁ~_I.ÇJ DO coNG_R,ESSO NACIONAL (Seção II) 

tem uma vocação natural, de vulto ç que exigem grandes 
grupos-ettYpresarlãis, gr!!-ndes capitais e empréstimos 
nacionais e até estrangeiros? Celulose; por quê? Porque 
uma árvore aqui, no Brasil, cresce em 5 anos o que 
demora 50 anos na Noruega. então, por que a Noruega 
ainda está controlando esse setor de celulose no mundo 
e nós, com essa facilidades, não entramos nisso com 
wn vigor tremendo? 

Então, a Vale do Rio Doce entrou no setor de celulo
se, não por minha indicação, porque já havia esboço 
nesse tempo, junto com um grupo japones, sempre uma 
joint-venture, muito original, que obriga o nosso sócio 
estrangeiro a levar uma parte da produção. Isso, para 
nas horas de crise não sermos surpreendidos. 
__ E_ntramos no alumínio --:- quando eu estudava enge
nharia, há 35 ou 40 anos, afirmava~se; "o Brasil, infeliz
mente, é um País que tem o seu minério dC ferro, mas 
não tem alumínio. E uma tristeza, om país dessa exten~ 
são não tem alumínio." Isso se afirmava, a não ser 
um pouco em Minas Gerais, etc. Hoje, somos possui
-dores das grandes jazidas de alumínio do mundo, e 
a coisa mudou de 180 graus. Então, a Vale está no 
alumínio também, que é uma vocação natural do Brasil; 
país que pode produzir energia elétrica barata e que 
tem minério de alumínio, deve-se lançar à produção 
de alumínio metálico. A Vale já está nesses dois setores 
e em outros de menor monta, como titânio, que foi 
um produto que surgiu em Minas Gerais, e outros meno
res. Mas, ela deve diversificar a sua produção e não 
ficar só no minério de ferro, porque com isso; ao sentar 
à mesa para discutir o preço do minério de ferro, ela 
tem um poder de barganha, ela pode chegar até, diga
mos, imaginando um caso extremo, que seria quase 
absurdo: .. Enteio, nessa base eu não lhe vendo o miné
rio, prefiro parar a exportação." Pode chegar a isso_; 
s~ ela tiver 5 ou 6 produtos bons, que lhe dé um lucro 
substancial,_ o nosso poder aumenta. Podemos firmar, 
talvez, um preço melhor para o minério. 

De modo que a resposta que lhe dou é esta. A ficar 
a política do Brasil com empresas estatais, nós devemos 

_fazê-las eficientes, cada vez mais diversificando-as na 
sua produção. 

O SR. MILTON CABRAL - Talvez eu não tenha 
sido feliz no exemplo _do Lloyd. Também não sou favo-

- rável à generalização, quer dizer, não seria um cresci
mento horizontal que estou desejando para a Vale do 
Rio Doce. Acho que a Vale do Rio Doce, face a possí
veis limitações na exportação de minério, püderia cres
cer verticalmente e o se to r da siderurgia séria um campo 
natural, absolutamente natural. 

E celulose, por exemplo, que V. Ex• cita, já é uffia 
área onde o capital privado está bem situado. Aí seria 
já um crescimento horizontal invadindo outras áreas. -

Mas ferro-gusa, aço, agora a Vale do Rio Doce vai 
fazer uma composição, está estudando uma composição 
com chineses, está fazendo composição com outros paí
ses da pmdução de usinas de ferro-gusa, da exportação 
do produto já manufaturado nessa primeira fase. O 
alumínio também seria uma saída natual para a Vale. 
Mas, o importante é que isso fosse examinado em pro
fundidade, porque não é agora, numa conversa de 5 
minutos, que vamos definir o que a Vale deve ou não 
fazer. Isso tem que ser objeto de estudos. Eu quero 
discutir apenas a tese. O importante é a tese de que 
ela não deve, na minha opinião, se estender horizontal
mente, mas verticalmente, absorvendo, dentro da sua 
área de atuação, aquelas empresas estatais que não es
tão bem administradas. Esse seria um caminho que po~ 
deria ser uma das conclusões desta Comissão, a respeito 
das empresas estatafs. Não é especificamente a Vale, 
mas qualquer estatal das que vão prosseguir, que vão · 
confinar. 

Esse é um ponto que considero importante ser deba
tido, inclusive com todos os depoentes que venham 
a esta Comissão, porque, realmente, t~mos que obter 
elementos de convicção a esse respeito. E só podemos 
ter elementos de convicção ouvindo os diversos pensa
mentos, etc. 

Q SR. EUCLIDES TRICiffiS -:-Eu ditia, Senador, 
no início da minha exposição, que esse, realmente, é 
o grande objetivo: irmos a densidade económica, no 
maior, produto, transformando-o ou em gusa. e, em 
seguida, em aço. O problema é que nós prectsamos 
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ver se alguém_-quer comprar o nosso ·produto lá fora. 
No momento, eles só querem comprar o minério de 
ferro. Já há esboços de grupos, como V. EX" bem lem
bra, interessados em gusa; e creio que a médio prazo 
nós conseguiremos entrar fortemente no aço. Mas, veja, 
por exemplo, no aço, que as empresas privadas brasi
leiras estatais entraram agora já nos Estados Unidos 
começaram a cortar, estabelecer condições, quotas, ta~ 
xas etc. Não é muito fácil entrar com o aço, a não 
ser quando a Europa começar, por sofisticação da sua 
produção em outros setores, a ir deixando devagarinho 
essa produção para nós. E nós vamos entrando nela, 
porque é uma produção em que nos damos muito bem. 
Mas, a tese inicial que-defendi aqui foi essa: não ficar
mos só no minério de ferro, irmos verticalizando o pro
duto, indo até ao aço, ou a outros produtos melhores-; 
e apenas vejo que talvez, uma pequena discordância 
no nosso ponto de vista, eu acharia que ela deve. hori
zontalmente, também se alastrar em outros setores, por~ 
que, às vezes, quando ·entra numa fase de crise, o setor 
de minério e aço entram todos. Então, ficamos com 
os outros setores nos salvando, para termos com que 
pagar a folha de pagamento de algumas dezenas de 
milhares de homens, no final do mês. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Com a palavra 
o Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME - Sr. Presidente, meu 
caro e amigO-seriaâor Cesar Cais, estimado colega Seve
ro e Dr. Euclides Triche.s, pessoa a quem conheço desde 
os idos de 1963, quando atuamos juntos na Câmara 
dos Deputados. Considerando a sua atuação no meu 
Estado, como Governador que foi, considerando a sua 
atuação em outros setores da vida pública, quero deplo
rar neste momento por ter chegado atrasado ao seu 
depoimento sobre assunto que o trouxe aqui. Mas posso 
dar o meu testemunho; o se\! depoimento foi valioso 
para esta Comissão. 

O motivo da minha presença na tribuna, agora, é 
apenas para cumprimentá· lo e felicitá-lo, urna vez que 
não tive a honra, nem a alegria de ouvi-lo. Estou certo 
de que foi valioso para a nossa Comissão. 

Agora eu gostaria de dizer ao Presidente da Mesa 
que o momento é adequado para lembrarmos o requeri
mento do nosso colega Martins Filho, no sentido de 
dinamizarmos os depoimentos, apressamos, para que 
ainda neste ano tenhamos_ a conclusão dos nossos traba
lhos. É apenas uma lembrança. 

O SR. PRESÍDENTE (Cesar Cals) - Gostaria de 
informar a V. Ex• que, tenho em vista a convocação 
do Congresso Nacional para esforço concentrado para 
esta semana, infelizmente não vai ser possível essa dina
mização, porque o nosso Regimento não permite que 
as comissões se reúnam quando o Congresso está reuni
do. De maneira que o assunto vai ficar prejudicado 
embora tivesse havido aquela deliberação, pelo art. 179, 
parágrafo único, o próprio Senado não pode se reunir 
por ocasião da reunião conjunta do Congresso. Nesta 
semana, por exemplo, depois do depoimento do Dr. 
Euclides Triches, só teremos o depoimento do Dr. V al
ter Rocha qu_e aqui está presente, e não vai ser possível 
a reunião de quinta-feira. Por outro lado, o relator 
indicou a lista de nomes que precisa para tirar dúvidas, 
de maneira que será inviável, porque já estamos no 
final de novembro, que se complete a Vale do Rio 
Doce ainda neste período legislativo. 

O SR. EUCLIDES TRICHES - Com licença, Sr. 
Presidente. 

Quero dizer ao Senador Jorge que também, de minha 
parte, acompanhei a sua vida pública ao longo desses 
quase quinze anos que me afastei aqui, desta Casa., 
E uma coisa curiosa o Congresso; a gente fonna laços 
de amizades e que não se perdem nunca. Embora longe, 
há quinze anos, da Casa, hoje revendo os três Senado
res, de quem tive a honra de receber indagações, me 
reporte! àquela nosSa vivência daqueles tempos difíceis, 
que citei no início, onde voltei àquele caso da Hanna, 
da MPR, assuntos muito tumultuados e outros, de modo 
que ·acompanhei a sua vida, e para mim foi sempre 
uma honra citar aos amigos que havia sido seu colega 
e amigo na Câmara dos Deputados. 
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O SR. PRESIDENTE (Cesãi Cais) - Concedo a 
palavra ao Senador Severo Gomes, Relator. 

O SR. SEVERO GOMES - Sr. Euclides Triches, 
esta Comissão eStava ansiOsa por ouvi-lo. Infelizmente 
tivemos um adiamento, mas hoje a oportunidade está 
aberta. Esse desejo de ouvi-lo vem, não só do reconhe
cimento da experiência que V. s• adquiriu na área da 
mineração e no exercício de funções de direção na Vale 
do ruo- Doce, mas também ao grande respeito que V. 
s· granjeou em noss_o País durante sua vida pública. 
como Governador, como Parlamentar e como dirigente 
da Vale do Rio Doce. 

v. s· poderia, com a experiência que tem, informar
nos sobre o que pensa da atual política mineral brasi
leira, ou como deveria ser uma política mineral? E quais 
seriam os seus pontos fundamentais, na medida até em 
que V. S• fez referência da importância da Constituinte, 
para que possamos amanhã ter uma açáo e um pensa
mento mais ligados com a nossa realidade, com o nosso 
futuro? 

O SR. EUCLIDES TRICHES- Não vou ter apre
tensão de poder responder a uma pergunta de tal monta, 
como essa. Mas o que posso dizer é que no tocarite 
a minéri()de ferro e, provavelmente, em outros, pare
ce-me da maior importância o-qUe'citet n-0 ifficiO, porque 
dir-se-á: "Mas, tem havido entendimento do Ministério 
da Minas e Energia, entre os- seus 6r$ãos, ELETRO
BRÁS, para poder facilitar a exportação de produtos". 
Mas tem sido sempre muito difícil, porque são órgãos 
que, embora vinculados ao Ministério, têm a sua auto
nomia. Eu sei as visitas, as demandas que têm sido 
feitas para se pOder conseguir que um órgão desses 
engrene num mecanismo de só comprar um produto 
lá fora se eles nos comprarem o minério. Parece-me, 
não sei em que nível. O Senador Cesar Cais acha que 
em nível de ministro, eu também. Em nível de ministro 
com muito poder, para ser praticamente uma palavra 
final no assunto. Que tivesse uril in1nistro muito forte 
para sentar numa mesa, e negociar: "eu compro esse 
petróleo, mas os Srs. nos compram esse produto -
dessa ordem. Não teria condições de dizer mais detalhes 
sobre isso. Parece-me que daqui para frente devíamos 
ir por esse caminho. De resto. não estarfamos inven
tando nada. Os japoneses trabalham assim, e outros 
países também. São verdadeiras equipes que vêm e deci
dem um assunto na última instâriCía, têm poderes para 
isso. E o Brasil, que tem nos produtos minerais uma 
das suas grandes riquezas, pelo menos é uma das espew 
ranças do povo brasileiro, acho que deveria tratá-las 
dessa forma, para poder colocá-las lá fora de uma forma 
que eles tragam mais benefícios para o nosso povo. 
Mais agressividade, mais racionalidade e organização 
no enfrentar os compradores lá fora. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- V. S• fez uma 
apreciação a respeito do mercado do minério de ferro, 
mostrando que ele é um mercado dos compradores e 
que os compradores já dividiram o mundo .. Ouer dizer 
que nós estaríamos sempre, numa po·sição sempre muito 
frágil. O que eu pergunto é o seguinte: além doS coinpe
tidores que temos, o Canadá, onde, eventualmente, 
tem desvantagens com relação ao problema do trans
porte em certas épocas do ano, os produtores de minério 
de ferro da Península Escandinávia, da Suécia onde, 
inclusive, há um minério subterrâneo e de baixo teor, 
e nós estaríamos sempre levando uma vantagem muito 
grande, se nós não estaríamos com um- processo ·em 
que nós estimulamos a posição do compradár? E diria 
por qu-ê. Os subsídios implícitos no transporte de miné
rio de ferro da Rede Ferroviária, estamos, na verdade, 
não colocando no minériO rieD.hum valor e ainda esta
mos subsidiando. Quer dizer, essa linha centro da Rede 
Ferroviária está permanentemente sendo desgastada, 
retirando trens que prestam para outros serviços, de 
passageiros, para transportar o minério de ferro e dando 
um subsídio, de tal modo que essa competição passa 
a ser interna também. O nosso maior competidor não 
está na Austrália nem na Suécia, ele estaria aqui dentro 
mesmo, numa competição que levaria â depressão dos 
preços, numa depressão auxiliada pelos subsídios implí
citos no transporte. 

Eu colocaria essa pergunta e também se V. S• poderia 
infonmir qual é o níVel de subsídio que existe no trans-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção il) 

porte de nlinério de ferro pela Rede Ferroviária Fede_
raf? 

QSR. EUCLIDES TRICHES -Eu desejo que fique 
bem claro_ que, diga!flOS, essa diviSão do_~undo, não 
em- quantidades fixas, mas em laixaS para ciida pa~s, 
é uma suposição minha. Eu gostaria, se possível fosse, 
que essa comissão ouvisse, digamos, o Dr. Clóvis Dick
son, por exemplo, que é o nosso homem de vendas 
d~ minérídS"em Bruxelas,-co~~uiâa praticamente a ven: 
da do minério, esse poderia trazer dados mais precisos. 
Esta é a minha impreSsão; que sempre tenho externado 
na Vale do Rio Doce e não a mudei até agora, e não 
tive fatos ·que me levassem a mudá-la. Acho que eles 
têm essa colocação e há uma faixa dentro da qual se 
movem os vendedores e outros companheiros, que são 
os lutadores muito, aguerridos, eles conseguem levar 
a nossa Vehda para o ponto alto da faixa, mas não 
conseguirão levá-los a quantidades muito maiores, por
que será -~astante diffcil, a não ser que mude a conjun-
ttifã. -

De modo que esta é uma colocação que sempre fiz 
e foi um dos fatos que mais atenção me chamaram 
nesta minha vivência na Companhia. 

- Quanlõ. ao ·grãu- -de subsídio que a Rede fornece, 
naquele tempo que se discutiu o caso da Hanna, aqui, 
foTuiná debatidíssima, e no fim passou da maneira que 
todos nós sabemos. Mas eu não tenho condições de 

- fe$ponder a essa pergunta, estaria dando um número 
falso, porque não tenho a menor condição de dizer 
qual o grau ·de subsídio que a Rede proporciona à expor
tação de minério de_ferrro. 

O SR._RELATOR (Severo Gomes) -Aqui no Brasil 
nós temos empresas exportadoras de minério de ferro 
que· têm no seu corpo acionário os compradores: side
nlrgicas jãponesas e européias. V. s• poderia informar 
se, com relação aos nossos competidores, também ocor
re a mesma coisa? Quer dizer, que as empresas minera
dera:; tenham no seu corpo- acionário e na capacidade 
de de_cisão·os próprios compradores, no caso da Austrá
lia, Canadá, ~u d~ Su~cia? 

O SR. EUCLIDES TRICHES -Com precisão; na 
Austrália dito que os japoneses sejam sócios lá de uma 
mífta, mas- õs que vierem depois poderão confírmar, 
o_ grupo da parte de vendas, poderá dizer. Esta uma 
impressão que tenho , de que os japoneses são sócios 
de. _uma mina_ da Austrália, não de todas mas de uma. 
As minas do Canadá são mUito influenciadas pelos Esta
dos Unidos; a United States Steel, tem lá itllliia influên
cia naquelas minas, que não só de cana~enses. 

Esta sociedade que nós temos aqui constituem essas 
minas, de uma certa forma minas cativas, embora elas 
entrem no preço internacional e tragam um benefício 
para a Vale do Rio Doce, porque elas nos dão o frete 
n~_ FerroV_ü:t., porqUe <? frete ta':lto da Ferróvia como 
dos navios é muito importante para a Vale do Rio Doce. 
Hoje o frete da carga geral já vai a uma tonelagem 
alta e já tem o seu substancial peso no balanço da Com
panhia. 

Há outros casos no mundo em que os consumidores 
são sócios d_e minas_ ; na África é muito comum, Guiné 
por aí afora é muito comum isto. 

-O sR: 'RELATOR ~(Severo Gomes) -Não acha 
v. s· que a presença dos compradores de minério de 
ferro nas pr!?priedades das jazidas e no coritrole das 
srias decisões aí uma das razões permanentes dessa si
tuação do mercado de minério de ferro na mão dos 
compradoi-es e dessa pOssi&ílidade de dividir O mundo-? 

-o SR. EUCLIDES TRICHES- No caso -briisileiro 
_ não. Porque, veja que o que eles têm aqui é mínimo 

em presença do que nós exportamos; qui nós domina
mos. Em outros pafses é possível; minas africanas que 
pertecem a consumidores devem pesar um pouco, e 
pelo menos aumenta o poder de barganha deles na 
hora da negociação, porque se a coisa apertar muito 
eles poderão forçar estas minas a uma produção maior. 
Mas também é um campo, esse, que os nossos homens 
de venda que vierem aqui poderão dar detalhes mais 
aprofundados, mas a minha impressão é esta; no caso 
brasileiro não. 

__ OSR. RELATOR (Severo Gomes) -V. S• poderia 
informar a esta Comissão qual é o volume de minério 
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de ferro exportado pelo Brasil, a quantidade da Vale 
do Rio Doce e da MBR e de outras empresas privadas? 

O SR. EUCLIDES TRICHES - Os dados deste 
ano; os números ainda não os tenho, saí de lá no início 
do_ano, mas eu tenho de anos anteriores, que dão uma 
ídéia. - -

Em 1984, por exemplo, que é o último dado que 
tenho aqui a Comp<i.nhia Vale do RiO Doce exportou 
49 milhões de toneladas. Se nós considerarmos as nossas 
empresasooligadas de pellets e considerarmos 3. Ferteco 
e a Samith, nós iremos a mais de_ 19 milhões de tonela
das. Então, as exportações pelo Porto de Tubarão foram 
a 68 milhões de toneladas. O mercado doméstico consu
miu 22 tnilhões de toneladas e as vendas da CVRD 
foram de 71 milhões de toneladas grosso modo. Está 
é a· informação qu'e" posso lhe dar sobre o ano de 1984. 

Tenho alguns imformes, também sobre as vendas da 
CVRD já do primeiro semestre de 1985. Nós temos 
exportações da CVRD, 24 milhões de toneladas; mer
cado_ interno 11 milhões e vendas totais da CVRD 36 
milhões, foram para a Europa 11 milhões; América 
do Norte 1 milhão; América do Sul, cento e poucas 
mil e Ásia e Oriente Médio 12 milhões, num total de 
exportações de 24 milhões; para o mercado interno 11, 
vendas totais da CVRD 36 milhões. 

O _SR- RELATOR (Severo Gomes) - Nesse_ mesmo 
período V. S• tem_o_número das exportações da MBR? 

O SR. EUCLIDES TRICHES -Em 1984, a MBR 
exportou 12 inilhões de toneladas: sobre a Vale do Rio 
DQce eu já lhe dei; está aqui na relação é de 49; quando 
a CVRD exportou 49, a MBR exportou 12 milhões 
de toneladas, no ano de 84, no ano de 58 não tenho 
daMBR. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) Na exposição 
de V. S• ficavam claras vamos dizer, as dificuldades 
de se conseguir a elevação de preços dadas as condições 
do mercado. Us_o dos aspectos que poderia estar levan
do a esta situação é esse processo de minas cativas 
pelo mundo, não havendo _conflito de interesses, os 
importadores de minério vão estabelecer um preço de 
transferência. -

Agora, perguntaria a V. s• se, na medida em que 
a Vale do Rio Doce realizou as pré-vendas e, por isso, 
conseguiu financiamentos vantajosos, se esses financia
mentos vantajosos não estariam ligados ao fato de, em 
havendo um compromisso de entrega ffsica, de oferta, 
estaria se agravando a posição do vendedor, porque 
ele é obrigado a entregar o volume físico de minério 
ao preço do ano, portanto ele garante um crescimento 
da oferta ao_preço daquele momento. O mecanismo 
também deveria ter um efeito depressor sobre os preços 
e, porrarrto, agravando essa situação de um mercado 
que é dos compradores. Quer dizer, onde o negócio 
aparentemente poderia ser bom, essas taxas de juros 
favorecidas teriam sido concedidas porque uma vanta
gem maior estaria na garantia de uma oferta de volumes 
constantes de minério de ferro, exercendo um efeito 
negativo so_bre os preços? 

O SR. EUCLIDES TRICHES -Não acredito, Sena~ 
dor, porque o preço das pré-vendas é na hora da entrega 
do minério. Então o preço negociado no mundo para 
aquele ano seria aquele que iria vigorar nessas vendas. 
Mas, a minha impressão pessoal, como digo sempre, 
-provavelmente, virão depoentes que irão se mani
festar de maneira diferente - ~ que à implantação do 
Projeto Carajás, de fato beneficiou, também, em muito 
os compradóres< Haja vista que o financiamento vem 
do Oriente, vem da Europa, na sua maior parte de 
organismo estatais. Porque é da alta política desses paí
ses_, porque, evidentemente_ essa gente trata desses as
suntos com muito cuidado, de regularem essa parte 
de uma matéria-prima tão importante como é o minério 
de feiro. Então, todo o mundo consumidor viu com 
~s melhores olhos a implantação do Projeto de Carajás. 
E natural, é mais uma boca a fornecer. E acontece 
o seguinte: a força da Companhia Vale do Rio Doce, 
uma das barganhas que ela tem usado e usa é que ela 
é uma companhia _que nunca teve uma greve. Isto é 
muit_o importante, porque nós temos como competidor 
a -~~.!:_S_trália, onde as greves são bastan.fe freqüentes. 
Isso num País onde nunca tev:e uma greve, e que tinha 
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uma ou duas bocas de exportação de minério, abre 
mais uma colossal lá no norte, aumenta a segurança 
dessas usinas consumidoras. Então, __ 9bservem _a lista 
dos fmanciadores do Projeto Carajás, sáo decisões do 
governo, da Comunidade Económica .Européia, dos 
bancos japoneses, decisões praticamente de governo, 
porque essa inflação se foi boa para nós, eu a considero 
muito boa e excelente para nós mas, para eles também 
foi muito boa. 

O SR. PRESIDENTE (César Cals) - Um comen
tário só, em relação à observação do Senador Milton 

. Cabral, também pelo alt(ssimo teor do minério de ferro, 
que influiu muito para a preferência dos compradores. 
Pessoalmente estivemos na Suécia, onde havia um pâni
co de que se inundasse minério de ferro. Mas, natural
mente, a céu aberto e com altíssimo teor, é a única· 
no mundo, é claro que havia uma corrida dos compra
dores também para isso, não é só o volume. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) -Há alguns 
anos Sr. Triches, surgiram documentos no Brasil mos
trando que o Projeto CarajãS -havia sido concebido no 
Japão e, portanto, coerente com esse interesse nacional 
japonês e de outros que gostariam de ver, com diz 
v. s·. essa "boca aberta•. 

V. 8"-confirma que esse Projeto Carajás, ou tem infor
mação que esse projeto foi concebido no Japão e reali
zado aqui pelos brasileiros com individamento do País? 

O SR. EUCLIDES TRICHES -Esse é um assunto, 
Senador, sobre o qual posso falar com um conhecimento 
de causa bastante razoável, porque, como eu disse fui 
Presidente da AMSA - Amazônia Mineração - a 
empresa formada de americanos da United Steel e o 
grupo da Vale do Rio Doce. Presidi essa companhia 
durante certo tempo e tive oportunidade de me inteirar 
bem. 

Há realmente nesse mundo internacional muitas coi
sas que escapam a nossa imaginação, mas não acredito~ 
N.ão acredito!· 

O Projeto Carajás, nós sãl?e"mo~ como foi descoberto 
o minério, um geólogo brasileiro, trabalhando a serviço 
da United States Steel, sabemos como foi implantada 
essa AMSA, que foi uma e::dgência do Governo brasi
leiro, sob pena de não dar a concessão à United States 
Steel, e senti toda a luta que tivemos com o grupo 
americano, porque nós queríamos iniciar o projeto para 
desestimular outros investimentos na África que já esta
vam bem esboçados, e nós queríamos desistimulá-los. 
Sabíamos que iniciada a implantação de Carajás esses 
projetes africanos iriam para a gaveta e australianos 
também, alguns deles. Então, tínhamos muita pressa. 
A United States Steel dizia: "não, nós fazemos o projeto 
mas pelos processos ortodoxos e quando for oportuno, 
isto é, com todo financiamento assegurado, com os con~ 
sumidores assegurados, como se acabou fazendo de~ 
pois. 

Nós queríamos dar uma primeira demonstração e 
conseguimos. Contratamos os primeiros 80 quilómetros 
de terraplanagem, para justamente mostrar que íamos 
tocar o projeto, embora eu reconheça gu~_ se iniciar 
uma obra sem todo o financialnento não é um processo 
ortodoxo, não é muito aconselhável, mas neste caso 
havia uma razão de alta política, que foi compreendida 
pelo Presidente da República de então e nos autorizou 
a isto. Tocamos os 80 km, depois contratamos mais· 
um grupo e conseguimos engavetar os projetas que esta
vampor aí. 

O grupo americano jamais admitiria qualquer in
fluência sobre a implantação do Projeto Carajás, e nós 
muito nos ainda. 

Esse grupo americano, patã se ter uma idéia de como 
essa política mundial tem seus altos ·e baixos, eles nos 
devolveram a totalidade do Projeto Carajás, do qual 
nós tinhamos só a metade, quando iniciamos, de graça, 
não nos cobraram nada. Muito gente afirma: "uma os 
srs. comparam a parte .dos americanos'. Não?? Acon
tece que na fase de estudos os dois sócios, cada ~m 
contribuiu com 50 milhões de dólares, então eles apenas 
disseram: "devolvam os nossos 50 com juros de 6%. 
Nada mais razoáveL Apenas nos fizeram um emprés
timo, durante um certo tempo, a juros de 6%, e não 
cobraram nada pelo minério e por nada diuo. Essa 
é uma outra v..-dode que precisa fil:u bea ~. 

DlÁRIÜDO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Em síntese, como resposta a sua indagação digo: não 
ª-credito, não di.go que não aconteceu, porque às vezes 
há_ coisas que ignoro, mas que eu sabia, e todos os 
fatp~ me dizem que isso, dos japoneses terem influen~ 
ciado O projeto~ não acont~u. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) -V. s• salientou 
a importânCia do complexo Carajás, que o minério de 
ferro seria a fase pioneira, mas haveria uma enorme 
potencialidade em diferentes campos. Gostaríamos de 
termos uma informação mais aprofundada sobre isso, 
levando em consideração de que hoje não há perspec· 
tivas com relaçáo à explor_ação do cobre - é o que 
dizem todos os especialistas, levando em consideração 
o preço internacional, e também o abandono do cobre 
em muitas aplicações; o avanço das fibras óticas tem 
retirado uma grande importáncía do cobre, então teria
mos dúvidas, com relação ao cobre como alguma coisa 
que pudess.':? ~':?F aJ!:SOciada nesse avanço. 

O segundo seria o problema do minério de manga~_ê~. 
Ora1 temos uma experiência já no Amapá, em que 
vendemos o minério de manganês por preços que vie~ 
ram caindo no curso do tempo, mesmo quando a econo~ 
mía mundial estava com um enonne crescimento, e 
a siderurgia crescendo, e os preços do aço crescendo, 
e fomos vendendo por preços mais baixos. Para se ter 
uma idéia, entre o início da exploração da Serra do 
Navio, em 1964, o minério de manganês foi exportado 
ao preço médio de 37 dólares a tonelada, e entre 64 
e 74 téndo um grande desenvolvimento a economia 
mundial, ele foi exportado pelo preço médio de 17 dóla
res; se considerarmos a inflação do dólar, vamos veri
ficar que foi exportado pela metade do preço._ Quer 
dizer, não há um mercado. Existem minas cativas e 
controladas, e esse minério de manganês, pura e sim
plesmente, saiu do Brasil sem nenhum preço, pelo custo 
de inflação e transporte. Creio que com relação ao man
ga'nés de Carajás deveríamos ter a mesma preocupação, 
para que amanhã: não venhamos a assistir os mesmos 
acontecimentos ligados ão do minério da Ser-
ra do Navio. O gusa .!-.vamos dize~, ao 

O gusa estaria íi&acfo, v , ao uso da floresta 
amazônica. Hoje, eu creio que o mercado de gusa pode 
se expandir, e no futuro mais ainda, porque ele tem 
um custo de energia, que é, vamos dizer, por um preço 
hoje de captação da floresta, sem sabermos amanhã 
qual será o compOrtamento da retirada da floresta ou 
de reflorestamento, quer dizer, nós não temos expe
riência para assegurar que o gusa pudesse ter uma dura
ção muito grande. Então, eu gostaria de saber de V. 
s· quais são os fundamentos dessa importância do cam
plexo. além do minério de ferro? 

O SR. EUCLIDES TRICHES- Temos lá em cima 
alumínio, temos manganés, cobre e outros produtos 
que se apresentam com alguma possibilidade. Mas, no 
tocante ao manganês, eu concordo com V. s· esse dever 

-ser tratado diferente do minério de ferro_. Se o minério 
de ferro nós temos por séculos, esse não temos muito. 
Temos 40 ou 50 milhões de toneladas, e não se vê 
assim naquela área, pelo menos, perspectivas melhores. 
Então, no mínimo, se ele tiver que sair, que saia sob 
a folJlla de ferro-manganês, usando a energia elétrica 
de Tucuruí, energia daquela região, no mínimo. Pondo 
ao' nalUial para fora eu acho que é um desperdício, 
não devemos fazer isto. 

O .SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - V. s• está 
esquecendo o manganês de Urucum, não é? Nesses 
40 _ou 50 milhões. 

O SR. EUCLIDES TRICHES- Urucum, sim, mas 
é de baixo teor. É um manganês que somente com 
grandes misturas. Sim?? É Urucum, e a tecnologia há 
de chegar a um dia que vai encontrar wna solução. 

- Mas é um manganés muito inferior, embora uma tonela
gem muito maior a de Carajás. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Esta observação 
só para não ficar fixado em 40 ou 50 milhões. 

O SR. EUCLIDES TRICHES -Sim, é que eu esta
va atendo-me apenas ao de Carajás, lá em cima. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Não, minério 
do alto_ teor e sem as impurezas QUE o minério de 
Urucum tem. 
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O SR. EUCLIDES TR!CHES - É a não ser para 
pias, para essas coisas, então se coloca o minério de 
lá. Mas esse setor mineral, creio, é um desafio para 
os que~ no Congresso, irão tratar do assunto. 

Nobre Senador, vejamos um exemplo apenas. Quan
do iniciamos a Valesul, de que o Diretor Fernando 
Reis muito se orgulhava, e dizia: é uma das empresas 
que comecei, mas me deixem morrer essa empresa -
associados com o grupo Shell. Todos os estudos de 
viabilidade nos diziam que o alumínio, já no ano passa
do, deveria estar em dois mil dólares a tonelada. O 
alumínio está a mil dólares a tonelada, e não há jeito 
de subir, não há perspectivas, num futuro próximo, 
de subir. Quem diria - não digo no tempo em que 
eu estudava Engenharia, há 40 anos - há 20 anos que 
chegaria a um ponto em que o alumínio ia custar mais 
que o cobre- cobre produto considerado nobre? Pois 
chegou na Bolsa de Londres. Não sei como está hoje. 
Há poucos meses estava menos de que o valor do cobre; 
o_ cobre menos que o alumínio. Então, há altos e baixos 
que ninguém mais se entende. Essa do estado agora. 
Vejamos o que está acontecendo nesse mundo do esta
aho_ 

O Congresso tem pela frente um desafio tremendo. 
Que não ·me aventuraria a dizer qual a política a ser 
seguida, porque me julgo com competéncia para isto. 
Apenas é uma pol~tica estranha. 

Na parte do minério de ferro, já expus o meu pensa
me-ntó. QuantO aO lnanga:nês, creio que não temos mui
to de boa qualidade, como o de Carajás, e deve ser 
tratado com muito cuidado. No mínimo, sair sob a for
ma de ferro-manganês. 

o SR. RELATOR (Severo Gomes)- v. s· fez uma 
referência ao problema da queda dos preços do alumínio 
e já no começo de sua exposição, falava sobre o proble
ma da competição do ferro com o alumínio, com os 
plásticos, etc. Até pela sua informação, estamos vendo 
que o alumínio, que passa de dois mil dólares para 
mil dólares a tonelada, tem a capacidade de ocupar 
o espaço do aço, na economia contemporânea. 

A minha dúvida é a seguinte: primeiro, com relação 
aos plásticos, no passado, sempre se colocou o seu avan
ço como um instrumento de substituição do uso do 
aço. Ocorre que, ainda agora, temos uma baixa dos 
preços do petróleo. Evidentemente o petróleo é um 
bem que tem seus dias marcados. O plástico esJá intrin· 
secamente ligado ao uso do petróleo e num futuro pode
ria não exercer competição dessa· natureza. 

O que mais nos deve preocupar, hoje, é o problema 
do alumínio. 

Pergunto a V. S• o fato de ter o Brasil concedido 
as fábricas que produzem alumínio uma tarifa de energia 
elétrica fixada no valor de 20% do preço do alumínio 
no mercado -muito abaixo do custo de produção da 
energia - não seria, hoje, um dos elementos depres
sores do preço do alumínio no mercado internacional, 
ter essa potencialidade de oferecer alumínio a um preço 
baixo? A um preço baixo, evidentemente, onde uma 
grande parte foi custeada pela economia nacional, que 
construiu as hidrelétricas, grandes investimentos, para 
vender a energia a um preço inferior ao preço do mer
cado? 

Assim, agindo desta maneira, primeiro estaríamos 
contribuindo para a queda do preço do alumínio; segun
do estaríamos contribuindo, tan;tbém, para esse mer
cado cOmprador de minério de ferro, pela depressão 
natural dos preços.do minério d_e ferro, ligado a uma 
competitividade extra do alumínio no mercado interna· 
cional, e ligado a uma contribuição do povo brasileiro. 

O SR. EUCLIDES TRICHES - Eu não iria tão· 
longe, Senador, porque a nossa potencialidade, a nossa 
participação no cOmércio mundial desses produtos não 
é tão substancial. 

Sabe V. Ex• um grupo de empresas européias, ameri
canas a japonesas que controla o mundo do alumínio. 
E a nossa entrada nele ainda não é expressiva. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Oferece um 
. põtencial muito grande. 

O s:R. EUCÚDES TR!CHES -A medida em que. 
vamos aumentando a nossa produção e participando 
mais da exportação, iremos contribuindo para isso, ine--
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gavelmente. Mas há países que, já de longa data, produ" 
zem alumínio com uma energia elétrica mais barata 
do que a nossa. O Canadá, por exemplo. Lá, não há 
quem possa competir com as usinas, o preço d_o alumínio 
é muito baixo. Há outros, um pouco mais alto. Mas 
não é tão baixo o preço da energia que utilizamos para 
produzir o alumínio, apesar de todos os subsídios e 
concessões. Tanto é que não se tem atraído muito mais. 

Esteve a ALCOA, lá em cima em São Luís, que 
foi o que nos animou bastante aqui, na V ALESUL. 
Se a ALCOA vem e se instala, é porque ... Mas ALCOA 
está olhando a logro prazo, Também temos que olhar 
a longo prazo. O alumínio terá futuro. 

Li um discurso do Presidente da ALCOA, num final 
de ano - não sei se foi o de 83, antes de eles iniciarem 
a obra aqui em cima. Ele, perante os acionistas, fez 
o seu. pronunciamento anual, e disse: 

"Meus Senhores, agora iremos para os países que 
têm energia elétrica e têm matéria-prima, que são a 
Austrália e Brasil, e, para lá nós iremos." Foi a fraSe 
que marquei e recortei. Dito e feitO. Vieram e se instala
ram com uma rapidez tremenda em São Luís. Depois 
de implantada a primeira parte, antes de ser concluída, 
já saíram para a segunda etapa de duplicação. 

Então, nos animou bastante aqui na V ALESUL, por
que essa gente, que tem uma visão do mercado mundial, 
se eles se atiram no produto, apesar do preço não ser 
convidativo, é porque há uma perspéctiva a médio prazo 
para o alumínio. 

É o que confiamos, no caso brasileiro. 

Responderido â sua pergunta, não creio que a nossa 
participação, como está sendo feita boje, influa a esse 
ponto que V. Ex• manifesta temor. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) -Esse interesse 
dos grandes produtores de alumínio de se instalarem 
em países onde havia potencial de energia elétrica, e 
o minério já eia grande e explícito. Haveria necessi
dade, ainda, de oferecer uma energia elétrica abaixo 
do custo? Ou seja, o Pafs tendo que realizar grandes 
investimentos, para ainda vender energia elétrica abai
xo do custo, não remunerando os investimentos, que, 
evidentemente, foram feitos com empréstimos externos 
e que temos que pagá-los? 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Mas aí, a 
decisão que nos focou pela frente era essa, termos ou 
não esses investimentos. Ao preçO ·real da energia elétri
ca não viriam. Não víriam porque não havia atração. 

Estive com o Ministro Ueki, em Pittsburg, que é 
a sede da ALCOA, quaildo ele, então, convidou -
estava a direção da ALCOA- os convidou para virem 
investir, porque Tucuruí já estava em marcha, havia 
aquela perspectiva de uma alta produção de energia 
elétrica, os convidou para virem investir. Mostrou os 
aspectos todos. Não se interessaram. Bem depois -
creio que houve uma reunião, um exame melhor do 
mundo, mais de um ano depois-,- então eles tomaram 
essa decisão de vir para São Luís. 

Posso dizer isto: ao preço real da energia de Tucuruí, 
·não viriam os· investidores. Nem os japoneses teriam 
vindo associar-se com a Vale do Rio Doce e nem esses 
grupos americanos ter-se·ialn instalado. 

Esta, a minha impressão pessoal. 
Então, a opção é essa: termos ou não termos investi· 

menta que, a meu ver, foi bom, apesar de aspectos 
negativos que possa ter, mas foi bom tê-los. 

O SR. RELATOR (Severo GOines)- Sr. -Triches, 
a Companhia Vale do Rio Doce é a maior produtora 
e exportadora de minério de ferro do Mundo, gozando 
de inegável prestígio nos mercados internos e externos. 
Detém uma expressiva fatia do mercado internacional 
do minério, conquistado e consolidad_o ao longo de vá· 
rias décadas, firmando sólido conceito quanto à eftcién
cia, confiabilidade e superior qualidade dos seus pro
dutos. 

Em ·paralelo com esse valioso património ii:J.tagível, 
a Vale do Rio Doce conta, entre os seus haveres, com 
as jazidas de ferro do Quadrilátero Ferrífero de Minas 
Gerais; a Estiada de Ferro Vitória-Minas; os postos 
de Tubarão e Praia Mole, as jazidas de anatásio e mióbio 
de Araxá; a usina de jelotização em Tubarão; a maior 
jazida de minério de ferro do Mundo, com 18 bilhões 
de toneladas do mais alto teor, em Cara:jás; as reservas 
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também localizadas na Região Norte, diversos minerais 
não-ferrosos, tais como manganês, cobre, bauxita e ou
ro; todo complexo mineração-ferrovia-porto do Projeto 
Carajás-Itaqui; dezenas de empresas controladas eco
ligadas, entre as quais ressalto a DOCEGEO, DOCE
NAVE, FLORESTAS RIO DOCE, VALE-SUL, AL
BRÁS, ALUNORTE, MINERAÇÃO RIO DO NOR
TE e diversas subsidiárias no exterior como Rio Doce, 
Finance Limitada, Grand-Cajman, Rio Doce Interna
cional, em Bruxelas, ltabira Internacional, Nassau, Rio 
DoCe America, Rio Doce em New York, Califórnia 
Steel Industry; possui ainda importante acervo de co
nhecimento tecnológicos, geológicos acumulados e de
senvolvidos ao longo de décadas, pelos laboratórios, 
Departamento de Tecnologia, pelas alas operacionais 
e pela DOCEGEO. Todo esse imenso património fruto 
do trabalho árduo de uma dedicada equipe de funcio
nários e dirigentes, mas frutó; fclmbém, de facilidades 
e concessões que_ foram outorgadas à empresa pelo Go
verno e pela socieàade brasileira, todo esse património 
aparece no~ registres da empresa, conforme o balanço 
de dezembro de 84, trazido apenas em valores da ordem 
de 2 bilhões e 300 milhões de doláres. 

Na opinião de V. s•, que, como integrante, durante 
tantos anos, ao Conselho de Administração da Compa
nhia, deve estar mais familiarizado com o seu acervo, 
qual seria a ordem de grandeza do valor real desse 
fabuloso patrimônio? 

Gostaria ainda de lembrar que V. s· aqui nos infor
mou que só na construção da Estrada de Ferro de Cara
jás houve uma economia de um bilhão de doláres. 

Poderia V. s•, responder a esta indagação, com rela
ção ao património da Vale do Rio Doce? 

O SR. EUCLIDES TRICHES -l'uiinformado que 
está sendo convocado o Dr. Samir, que fOi Diretor-Fi
nanceiro da Vale do Rio Doce e ainda faz parte dos 
qti8dros, chefiando o nosso Escritório de Nova Iorque, 
hoje, deve estar no Brasil, acredito, para trazer a esta 
Comissão informações precisas sobre isto, acho que com 
muito mais autoridade do que eu e mais conhecedor 
deiS niíiilàoS.- - - -

AP6riaS -posso dizer o seguinte: sei que essa pergunta 
teria, presumo, pelo menos tem por escopo aquela colo
cação de debêntures que foi feita por um certo valor, 
quando recebemos acusações de termos dilapidado o 
património da Vale por um valor baixo. Há um valor 
virtual de uma ação da companhia, que se_ria no caso 
de liquidação. É um valor que nunca vai funcionar, 
que seria o valor do património real mesmo, não o 
de balanço, dividido pela número de ações -o valor 
vlrliial da ação. E há um valor de ações na Bolsa, que 
é o que gira por aí, que hoje pode ser comprado, está 
aí a Bolsa de Valores, qualquer um pode ir lá e comprar. 
O valor virtual da ação, preferiria que uma pessoa mais 
autOiiiada do que eu, um homem da área financeira, 
que sei que já está convocado, trouxesse esse valor, 
porque eu traria números que não teriam muito signi
ficado. 

De modo que peço deSculpas, Senador, por não lhe 
poder dar esse dado. Se tivesse sabido eu teria colhido 
esse dado, mas não o tenho. 

O SR. RELÁTÓR (SE:v~ro Gomes)- D~ qualquer 
maneii3, Pergtiiito--a-v. s• se entende que esse valor 
contábil de 2 bilhões e 300 milhões de dólares estaria 
muito abaixo do_ valor real do património. 

o· sR EUCLIDES TRICHES ~Sim~ riluito abaixo, 
evidentemente V. E• diz bem, só Carajás ... 

O SR. RELATOR (Severo GOmes)- Quando os 
atuais administradores assumiram a Direção da Compa
nhia, em março de 79, a União detinha 80,4% do capital 
social. Atualmente a participação acionária da União 
seria apenas de 5,8%. São corretos esses percentuais? 

O SR. EUCLfDES TR!CHES - Creio que sim. 
Quanto foi que V. E• falou? 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - 80,4% em 
79 e 50,8%. 

O SR. EUCUDES TRICHES -Não tenho aqui, 
mas deve ser essa ordem, sim. Não tenho esse valor 
aqui. 
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O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Em maió de 
84, a partidpaçãó-aCioilária da União teria caído abaixo 
de 50% - 49,3, caracterizando, portanto, a perda do 
conttole acionário, o qual só foi retomado mediante 
operação de emergência de compra, pelo Tesouro, de 
20 milhões de debêntures conversíveis em ações, e que 
foram imediatamente convertidas. São verdadeiros es
ses fatos? 

O SR. EUCLIDES TRICHES - Sírn. Houve um 
determinado dia que eu estava respondendo pela Presi
dência da Empresa, - O presidente estava na Europa 
- :fuí avisado por esse Diretor-Financeiro, Dr. Sarnir 
Sraik, que me procurou e me fez sentir que tínhamos 
em caixa, na Companhia, um determinado número de 
debêntures que haviam sido devolvidas pelos tomado
res, porque achavam que a bentatuação que havíamos 
feito não era convidativa, e que manifestou a preocu
pação qUanto à manutenção desses 50%. Entendeu que 
nos deveríamos dirigir à União, para que a União 
comprasse essas debêntures. Isso foi feito. Foi redigido 
pela própria área financeira um telex, foi enviado ao 
que estava reSpondendo pelo Ministério na época, hou
ve uma movimentação rápida e a União as comprou. 

Quanto ao controle da União, é um assunto que está 
muito debatido. Uns entendem que deve ser o controle 
s6 da União; outros entendem que 6 da União e das 
empresas que ela controla, como o BNDES e outras 
empresas. Está é uma dúvida que existe. 

Digamos, a União mais as suas empresas, nunca hou
ve a perda do controle. Estivemos perto e preocupados, 
sem dúvida nenhuma. Só a União, creio que um dia, 
um dia ou dois, possa ter caído abaixo de 50%, mas 
foi em seguida sanado o problema, sem, assim, mais 
o aspecto moral, sem maiores perigos, porque isso de
mandaria a união de todos os acionistas de fazerem 
valer a sua força, um pouco teórico. Creio que um 
dia ou dois tenha caído. Tanto está que aquelas emissões 
de debêntures, na terceira nós paramos, porque vimos 
que aquilo de fato, se continuasse, poderia oferecer 
algum perigo. 

O SR. RELATOR (Severo OOnies)- De qualquer 
maneira, nessa altura em que V. s~ estava no exercício 
da Presidência, dirigiu offeio ao Governo, enérgico, 
alertando sobre os risco de perda de controle e a necessi~ 
dade de providências por parte do governo. 

Q SR. EUCLIDES TRICHES - Exatamente foi 
pedidO. -

O SR. ROBERTO CAM~OS-Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDEN1E (César Cais)- Para um pedi
do de esclarecimento sobre o assunto, concedo a palavra 
ao nobre Senador Roberto Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Sr. Presidente, esta 
discussão já reportou, várias Vezes, em nossos debates. 

Fala-se em problenia ou perigo de perda do controle. 
Ao que entendo, nunca existiu, objetivamente, esse 

perigo, de vez que, mesmo na fase de maior baixa da 
participação do Tesouro, ainda havia participações de 
entidades públicas controladas pelo Tesouro, como o 
BNDES e a Caixa Económica Federal. _ 

Mas o meu ponto de vista é mais radical. Oxalá tivesse 
havido esse perigo, e não sei por que o ilustre Presidente 
decidiu alertar o Goveno do perigo de perda de contro
le, porque o que estava ocorrendo era o perigo de se 
cumprir a Constituição. Não considero cumprir a Cons
tituição nenhum perigo. E que diz a Constituição no 
seu art. 163? 

"São facultados a intervenção no domínio econó
mico e o monopólio de determinada indústria ou 
atividade, mediante lei federal"- numa condição 
-"quando indispensável por motivo de segurança 
nacional" -outra condição - "ou para organizar 

_ setor que nãp_ possa ser desenv~lvido com eficácia 
num regime de competição e de liberdade de inicia
tiva, assegurados os direitos e garantias indivi
duais". 

Não_ há, ~rtanto, constitucionalmente, nenhuma ra
zãO para os que o Governo mantenha o controle da 
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Vale do Rio Doce. Pelo contrário, pela constituição, 
devia, há muito tempo, ter-se desfeito de_sse controle, 
porque não é indispensável a exportação de minério, 
para a segurança nacional. _Inúmeros países impOrtam 
minério e têm a sua segurança garantida; o1:1tros países 
exportam minério, através da iniciativa privada. OBra
sil o faz também. Existe capacidade da inicia_tiva priva
da. Sob o ponto_ d~ vi~ ta de s_eg_urança nacional, a produ
ção de feijãõ 6 muíto Inais importante do que a expor
tação de minério. Se exportamos ou não minério, nãO 
haverá motím nas ruas. Se não produzirmos feíjão, ha
verá sim motim nas ruas. 

Não entendo, portanto, essa expressão 'perigO de 
perda de controle". Mas o Govern_o não devia ter o 
controle dessa atiVidade. Havia justificativa para fê~la 
na fase inicial. Na fase inícial, tratava~se de uma inicia
tiva pioneira. Haveria que negociar com governo estr~n~ 
geiro a compra da Jtabira Ivan Mining Company; tinha
se _que comprar uma estrada de ferro. A interferência, 
àquele tempo, do_ Governo era justificada. Hoje não 
há justificativa nenhuma. Por isso não vejo nenhum 
perigo de perda de controle~ Acho que é um dever 
constitucional de ~ansferência de controle pela Uniãd 
à iniciativa privada. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Volto a pala
vra a nobre Senador Se,·ero Gomes. 

O SR. EUCLIDES TRICHES -Sr. Presidente, pe
~a um minuto para resportder. 

Senador Roberto Campos, realmente, por uma ques
tão de semântica, talv_ez a palavra "perigo"tenha sido 
usada de maneira imprópria. 

Como respondi ao Senador Severo Gomes, a' união 
com outras empresas, BNDES e outras, de fato sempre 
ga~ntiram mais de 51%. A palavra "peri_go" foí usada 
potque a Vale do Rio Doce foi criada pOr lei do Con
gresso Nacional, e nós, administradores do Vale na 
época, não tlnhamos poderes para passar por cima do 
Congresso Nacional. Então, a palavra "perigo" é justa
mente isso, nós ferirmos uma lei federal, fazendo com 
que a União deixasse de ter ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS _:_~Haveria um par~: 
cer, da Constituição. A ConstituiÇão prevalece sobre 
a lei. O que vale: a lei ou a ÇonstitJ,!._ição? É a Consti
tuição. 

O SR. EUCLIDES TRÍCHEs __::~Stni, mas V: Ex' 
há de compreender que não _seríamos nós, os adminís~ 
tradores da Vale, que iríamos dei~ar ~ i_niciativ_a p_r~vada 
tomar conta da Companhia,- entendendo,-_ _pelo nosso 
serviço Jurídico, que isto viria ierir uma lei federal. 

O SR. ROBERTO CAWOS~~Oseu SeÍviÇo Jurí
dico não estudou a Constituição. Se tivesSe f:studado, 
concluiria que não só não" há-perigo, como há a obriga
ção jurí!iica de transferir à iniciativa privada, de vez 
que cessaram de se caracterizar as condicionantes da 
intervenção do Estado no domínio econ6miÇo dentro 
do art. 163 da Constituição. 

o SR. EUCUDES1'RftHis _:Mas cabe~ ao G~o
gresso verificar se isso está acontecendo e mudar a lei. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Quando a lei foi 
feita, caracterizavam~se de.terminadas circunstâncias de 
inapetência ou incompetência da iniciativa para nego
ciar com governo estrangeiro, para fazer vm processo 
de encampação, para comprar Utria-ferfóvía~ Mas isso 
é um dado histórico do problema. A partir daí a situação 
evoluiu e deixar~m de se figurar a~ condicionantes indis
pensáveis à Í:flterVe~"ão do Estado. 

O que o seu Departamento Jurídico deveria ter dito 
era exatamente isso - art. 163 da Constituição FederaL 

O SR. EúCUDES TRiéHÉS - Uma coisa posso
lhe afirmar. Senador: a afirmaÇão q'u'e V. Ex- está fazen
do realmente discorda de tudo o que a Companhia Vale 
do Rio Doce pensa com todos os seus serviços e suas 
assessorias até de fora da Companhia; é um ponto de 
vista reSpeitável de V. Ex- e que, a meu ver, que não 
sou homem conhecedor profun,do de leis, poderia tradu~ 
zir em um projeto de lei no_ Ccm$~esso e mudar o que 
está estabelecido, tudo perfeito. Mas nós da Companhia 
entendemos que não poderíamos mudar sem o con~~""lti-

menta do_ Congresso Nacional através de uma nova 
lei. -

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Volto a pala
vra ao Relator Senador Severo Gomes. 

O "SR-. RELATOR-(Severo-Gomes)- Sr. Euclides 
Triches, a propósito dessa questão, do lançamento de 
de_bêntures e do dsco de perda de controle por parte 
rla União ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Sr. Presidente, ob
jeto-·ã ~xpiês_saO "risco_ de -perda de controle'' ..• Isso 
é inconstitucional. · 

D SR~ PRESIDENTE (Cesar Cais) -A palavra 
está com o nobre Senador Severo Gomes. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)-" A minha tran
qüilidade para indagar e procurar esclarecimento que 
o Relator nescessita. Então, foi aproVada uma emissão 
do equivalente a 250 milhões de dólares, e chagaram 
a ser lançados 180 e depois o Tesouro recomprou 20 
milhões de dólares. Esse _conjunto de debêntures, a 
primeira pergunta é: - Se terminada a operação do 
lançamento _d_os 2_50 milbQes de_dó.lares, teria a Vale 
d_Q Rio Doce perdido o con~ole acionário s.oPr~ a Em-

-- presa? ·· ·· 

O SR. EUCLIDES TRICHES -~Com os 250? 

O SR. RELATOR {Severo <Jomes) -Súri. 

O SR. EU CLIPES TRICHES-, Não, não??~Ame~ 
mória nãO me âjuda para responder precisamente. 

O SR. RELA tO R (Severo Gomes)- A outra ques
tão é: se esses 180 milhões_de dólares, conv~rtidos em 
ações, significou a apropriação d~_açóe~ em torno de 
25%. - '" . 

--Cõino riOs -sabemOs, até o_ valÕr contá-bil, sem falar 
naquele verdadeiro valor da empresa, que o Tesouro 
vendeu, realizando uma importância relativamente pe
quena, pertci"da dimensão da economia da.Vale, sob 
a alegação de_ recursos para financiar a construção da 
ferrovia, e que na verdade os investimentos Já tinham 

, umadimens_ão muito maior. Acha V.S• que- foi uma 
polftica corrêta essa alienaçao de uma parcela tão gran
de do património para a realização de um volume tão 
pequeno de recursos para financiar essa etapa final em 
Carajás? 

O "SR. EUC~DES TRICHES _;__·EU soU respon
sável, cc-responsável com o Conselho, porque não 
aprovamQs tudo isso que foi feito; nós aprovamos as 
emissões de debêntures conversíveis em ações,_ chega
mos até à. terceira, quando houve um alerta dentro 
do Conselho, de que nesta marcha nós iríamos condu
zindo a.-União a uma perda de controle da Companhia. 
Então paramos. Paramos e todos entenderam isto e 
nós decidimos parar. Hoje, já há uma certa distância 
desses fatos todos, eu confesso que eu proc~deria de 
maneira diferente. Porque, depois desse nosso procedi~ 

-menta h?uve atit~des do G~verno Federal com rel~ção 
a-essa:s empresas que me parecem mais interessantes. 

··Por exemplo, aquela do Banco do Brasil quando resol
- _v~u l~nçar--=l,i.Çóe_~ ~-o__ljl_er_ça~91 __ e_l.ap_çQ.u _em milhares 

ãe· postosemtõâO O Território Nacional. Agora a PE
T~_9BªAs ~!llbém vai lançar ações no mercado, ações 
do BNDES e de outros, e lança parece que em 2 rriil 
postos, inclusive estabelecindo um teto superior e infe
rior de compras dessas ações. Eu entendo que orga
nismos dessa ordem, por exemplo, Vale do Rio Doce, 
que é uma cç_r;~.dutQrB; da política do minério de ferro, 
_.J?O~ De_c:~eto-Iei ~e 641 ela Il!ce.b~u essa autorização, 
então essa Erilpr~a tem que estar muito entrosada com 
o grosso-'da população brasileira para ter o seu suporte. 
Hoje -~u pr~fe_~_iria ~ão mais lançaqlebêntures, lançar. 
a-çôes, aulheQtar o- capital mesmo. se-fosse o caso de 
necessitar desse dinheiro. E os fatos posteriores nos 
mostrara~ que, de fato, se conseguiu dinheiro no exte
ri_or :~ a situação-do minério melhorou, com essa maxídes· 
valorização do cruzeiro entraram muito mais reçursos, 
a ·despesa foi feita nõ seu grosso em cruzeiros e não 
em dólares, tanto está que houve essa redução no inves
timento de 1 bilhão de dólares, mais ou menos; talvez 
até mais. Hoje _o meu comportamento seria diferente, 
eu não procederia mais daquela forma, embora esses 
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250 milhões eram uma cláusula com o Banco Mundial, 
que_ V. EX" sabe, que é uma peça chave para qualquer 
plano de empréstimos exteriores. Se o Banco Mundial 
não concorda, ninguém tem. No momento em que ele 
dá a luz verde, as coisas ficam mais fáceis. Era uma 
exigência dele_ que se captasse aqui dentro do País esse 
montante de 250 milhões de d.ólares. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- V. S• informa 
que quando o lançamento de debêntures atingiu o nível 
de 180 milhões de dólares, houve um alerta à dminia
traçáo da empresa, mas cOmo a aprovação anterior era 
para o lançamento de 250 milhões de dól_ares, é evidente 
que quando houve a decisão já hvia um pleno conheci~ 
menta de que com aquele lançamento haveria uma per
da de controle. haveria um espírito deliberativo de per
da_ de controle e de privatização da empresa? 

O SR. EUCLIDES TRICHES -Isso, evidentemen
te, eu não posso dizer, porque os homens responsáveis 
por isso, entre os quais eu me incluo, não tinham esse 
próposito, tanto está que quando nós chegamos à tercei
ra edição e percebemos que poderia acontecer esse fato, 
nós trancamos tudo, todo o grupo administrativo da 
Companhia. 

O SR. RELATOi(Severo domes)- No depoi
mento anterior tomado aqui, pela Comissão, diante de 
uma pergunta com _relação a essa questão da privati
zação, e a pergunta Vinha de informaçó.es de que na 
área do Ministério da Fazenda e do Planejamento havia 
a deliberação da privatização da Vale e o ex-adminis
trador. ex-Conselheiro da Vale, o Dr. Cordeiro de Fa
rias, nos confirmou,_aqui, de que realmente as notícias 
que vínham transmitidas pelo Presidente da Empresa, 
de que o objetivo era o da privatização, quer dizer, 
ess~ forças dc;:ntro do Governo, de inicio, desejavam 
a privatização da Vale do Rio Doce. 

O SR. EUCLIDES TRICHES - Bem, o fato da 
União não usar a parte que ela tinha direito nessas 
operações financeiras, nos causou alguma estranheza, 
evidentemente~ Significava que a União estava se re
traindo e deixando justamente que a iniciativa privada 
avançasse na t~?mada das debêntures. Agora, se era 
próposito do Governo Fedeial seguir essa orientação 
de privatizar a Companhia, não sei, porque se tivesse 
essa intenção deveria ter apresentado, a meu ver, um 
.projeto· de lei aO Congresso, modificando a lei que criou 
a Va_le do Rio Doce. Não o fez, por este artifício, não 
creio que consegUisSe. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) -De qualquer 
maneira, não só com o lançamento de debêntures, mas 
com venda de açóes que o Tesouro realizou, havia 
um claro indício porque esse procedimento iria levar<'. 

b SR. EUCLIDES TRICHES -Se não fosse estan
cada aquela marcha em que nós vínhamos vindo da 
União perderia _o controle. 

O SlCPR.ESIDENt.E --·-rem a palavra o nobre. 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ilustre depoente 
fala que a União perderia o controle, a União somente 
ou ·a União com todos os seus órgãos? BNDES e tOdOs 
os que possuem ações? Se chegass~ aos 250 milhões 
de dólares a União como um todo, com todos os seus 
órgãos p_erd~ria o ~ntr~l~ ou som~n~e a Uniãt?? 

O SR. EUCLIDES TRICHES -Eu respondi a essa 
indagação do Senador Severo Gomes, que é uma ind{t· 
gaçáo que eu não tenho números exatos para dar uma 
resposta, quem poderá dá-la com precisão é õ Diretor 
Financeiro que já está convocado para isso. 

'ó "'SR. RELATOR (Se~ero 'nomes) -Sr. Presi~ 
dente, creio que posso responder a essa pergunta. por~ 
que na época a contestaçao da Vale do Rio Doce dizen
dc;>_que nãQ bavüv:Iénh~n;t intuito_mostrava que na posse 
do BNDES _e do Banco do Brasil e de outros organismos 
havia apenas o equivalente a 6,5% de ações, na Vale 
do Rio Doce. Sem dúvida nenhuma com 250 milhões 
de_ dólares estaria perdido definitivamente o controle 
acionário da Vale. 
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O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Está satisfeito 
Senador Jutahy Magalhães., ficou esclarecido? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com o próximo 
depoimento nós saberemos com segurança essa infor-
mação. - --

0 SR. PRESIDENTE (Ces~r Cals)- Agradecen_do 
ao Dr. Euclides Triches o seu depoimento, a maneira 
clara como o fez, convido o Dr. Walter Rocha para 
prestar o seu depoimento. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Apenas queria es
clarecer que não é unânime aqui a concepção de perigo 
de privatização. É um dever de privatização. 

O SR. WALTER ROCHA- Juramento: "Juro, 
como dever de consciência, dizer toda verdade, nada 
omitindo do que seja do meu conhecimento ~obre quais
quer fatos relacionados a _cargo_ desta CoJrussão Par~
mentar de Inquérito que mvest1ga a gestão das Socie
dades de Economia Mista nas quais a União detém 
a maioria acionária". 

O SR PRESIDENTE ( Cesar Cais)- Com a palavra 
o Dr. Walter Rocha, ex-Vice-Presidente da Vale do 
Rio Doce. 

O SR. WALTER ROCHA- Considero, natural
mente, não apenas uma obrigação legal, mas uma satis
fação poder, na medida das minhas limitações, trazer 
algum subsídio, aqui, para a Comissão. 

Embora a convocação que eu tenha recebido não 
indique explicitamente sobre que área concreta de inte
resse a Comissão julga que eu poderia lhe ser de alguma 
validade em termos de depoimento, vou de pronto indi
car entre todas as matérias que poderiam ser tão rele
vantes, aquelas que no meu entender depois de reflexio
nar maduramente é aquela que é menos conjuntural, 
embora existam aspectos conjunturais que outras pes
soas possam considerar de maior relevância, como o 
problema, por exemplo, rerefente à questão dos núme
ros relativos, ao índice de controle acionário ou não. 
Eu acho, que essa matéria é matéria passada, cabe 
ser debatida para se ·tomar e extrair lições daí. Mas, 
eu me preocupo S{)bremaneira com um _assunto que 
é presente. Esse sim é um assunto que me preocupa 
e eu creio que esse eu posso trazer algum depoimento 
de natureza e de preocupaçélo pessoal que não foram 
despertados e nem criados agora. É matéria que eu 
já tenho há muito tempo, 6 o problema do papel do 
Conselho de Administração da Companhia Vale do Rio 
Doce. 

Co:ino os Srs. têm conhecimento, em abril deste ano 
houve uma determinação do Governo, alterando subs
tantivamente o conceito, a operação, o méfOdo de ação 
do Conselho de Administração da Companhia Vale do 
Rio Doce, matéria que, me causou extraordinária preo
cupação e que eu acho, dentro da minha óptica limitada, 
a matéria mais importante. 

Antes de encerrar aqui, minha introdução eu sinto 
que devo explicar porque essa matéria me pareceu tão 
relevante. M eu sou obrigado - com o perdão dos 
Srs. a fazer alguns comentários de natureza pessoal que 
são necessários para essa clarificação. Eu tenho prazer 
de conhecer o Ministro César Cais de há muito tempo, 
praticamente no início da minha atividade profissional, 
talvez lá pelos anos 5 após minha formatura, eu e ele 
tivemos o prazer de trabalhar juntos na Divisáo de Ener
gia da SUDENE. a convite do Economista Celso Furta
do. Então, o nosso conhecimento e a nossa amizade 
provêm de uma experiência profissional conjunta, nos 
conhecemos trabalhando juntos. Passei lá quatro anos 
e em final dos anos 63, como tinha assumido um com
promisso que foi aceito pelo economista Furtado de 
que não ficaria mais de três anos na SUDENE, queria 
voltar à atividade privada de consultaria, e quando ele 
me pediu para ficar mais um ano eu me retirei e ne.sse 
intervalo o atual Secretário-Geral do Ministério, Antó
nio Xeme comvidou-me para passar um tempo na ELE
TROBRÁS organizando a área de planejamento. Fi
quei lá cerca de três, quatro meses e depois resolvi 
voltar à área privada, fui para São Paulo trabalhar em 
consultaria com uma firma internacional. Mas, mantive 
,todos esses anos, conta to com o Sr. Ministro César 
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Cais, seja em suas atividades como Presidep.te da então 
Companhia de Eletricidade de Boa Esperança, seja co
mo Governador do Ceará, seja como Presidente da 
ELETROBRÁS, e foi dentro desse contexto de manu
tenção, de conhecimento de trabalho, de opinião, de 
ã.mizade pessoal que quando o então_ diretor da ~LE
TROBRÃS, foi convidado pelo Governo para ser Mi
nistro das Minas e Energia, ele me chamou em São 
Paulo, onde eu estava no setor privado, e me disse: 
você vem para cá porque eu gostaria de ter a sua colabo
iãÇão. E me deu a honra de dizer, olha eu tenho aqui 
ãlguns pontos, algumas áreas que eu tenho compro· 
misso. Mas, dado o nosso grau de amizade, eu tenho 
as minhas idéias de onde você poderia ser mais útil 
para mim, mas eu te deixo a liberdade de, dentro dessas 
limitações, esColher o lugar que v_ocê deseja trabalhar. 
E, eu disse: eu quero trabalhar no Conselho de Admi
nistração da Companhia Vale do Rio Doce e disse por 
que, eu não tenho menor interesse de sair do seta r 
privado para entrar na área executiva de uma empresa 
como a Vale ou como a PETROBRÁS, NUCLEBRÁS 
por mais importante que seja, eu acho que o Conselho 
de Administração da Vale é um Conselho que me fasci
na muito, eu acho que 6 um Conselho que tem uma 
concepção muito clara de funcionamento, é um Conse
lho onde as pessoas funcionam tempo integral, é um 
Conselho que efetivamente pode emitir opiniões e for
mular políticas. Então, é um Conselho onde aquela 
experiência que eu tive no setor privado, essa expe
riência qUer eu tive no Governo - você mesmo como 
Ministro de Est_~do - e1,1 posso dar contribuições que 
podeflam seJ; interessantes~ válidas para o Presidente 
da Empresã. Assim foi e por isso que eu me atenho 
muito a essa questão do Conselho. 
~ meu melhor julgainentc, Srs. Senadores, de que 

o Conselho, com a sua relação de débito e crédito nor
mais em pessoas, coisas que talvez tenham agido não 
muito bem, coisas em que tenham errado, de um modo 
geral, cumpriu plenamente a sua missão, e foi extrema
mente útil e extremamente necessária. 

Há Uma série de episódios que se poderiam cometar. 
Se por acaso for do desejo dos Senadores que ele apare
çam, na medida do meu conhecimento darei depoi
mento sobre a participação do Conselho de Adminis-
tração. -

Então, entendo que ocorreu faz parte do largo espec
tro c:Io que é a ação humana, ainda que coletiva: coisas 
muito bem, coisas menos bem, coisas regulares, coisas 
ruin$, eu acho que em nenhum momento houve a desí
dia, a má fé; houve sempre o espírito público de todos. 
Entendo que todos carregam a sua carga de prós e 
contras e saí da Companhia com o espúito tranqüilo. 
Agora fiquei realmente íntranqüilo quando tomei co
nhecimento", pelo Diário Oflclal, de uma maneira, no 
meu entender. completamente anômala dentro das limi
tações do meu conhecimento legal, aparentemente com-

- pletamente ilegal, como se mudou o Estatuto do Conse
lho de Administração. 

Acho que a Companhia Vale do Rio Doce, com qual
quer que seja a área superior de direção, não estou 
fazendo julgamento sobre a qualidade, sobre a validade, 
sobre a excelência ou não, de qualquer membro da 
Diretoria, do Conselho ou da Presidência, eu acho que 
ela está mortalmente ferida. Essa é uma matéria que 
aconteceu agora, aconteceu nesse Governo, mudou 
profundamente uma coisa que vinha dando certo e eu 
me sinto, não quero traier nenhuma conotação, emo
tiva ã. mais do que as minhas naturais limitações de 
conseguir manter-me à plena frieza de racionalidade, 
f:i:ariCam-enre- frustrado. Acho que fui chamado para 
prestar alguma ajuda numa área, dei o melhor, acho 
que somou a minha ajuda, a do Dr. Triches, a ajuda 
de todos, acho que fizemos um trabalho bom, com méri
tos e demérito no mais, mas se jogou para fora toda 
a experiência do passado; se jogou para fora tudo 
aquilo que era realmente positivo. Então, esse é um 
ponto realmente; que fico eXtremamente perplexo. Essa 
é uma matéria que se a Comissão ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS- V. S• me pemiífe 
um aparte? 

O SR. WAL1ER ROCHA -Pois não. 

TerÇa'Teira 4 3897 

O S~. ROBERTO CAMPOS- O que eta positiv~ 
no pãsSado? -

O SR. WALTER ROCHA- O que era positivo 
no passado? 

O SR. __ ROBERTO CAMPOS- Essa expressão, as· 
sim, global. 

O SR. WALTER ROCHA- Ah?? Era muito posi
tivo no passado que Ci Conselho de Administração esta
va presente nas coisas concretas, Ele, a Presidência 
e a Díretoria estavam permanentemente reunidos. Ha
via, inclusive, comitês especializados; havia um comitê 
de finã:nças·, de desenvolvimento, de administração; to
dos os trabalhos mais imporümtes, o trato com projetas, 
com coisas realmente significativas. Vou citar a V. Ex• 
alguns exemplos. Por iniciativa do Conselho, em plena 
harmonia com a Presidência, a Companhia Vale do 
Rio Doce contratou Consultaria Internacional para ver 
o exame da organização estratégica da empresa com 
consultores de Boston; tivemos consultores internado-. 
nais, também, para ajudar a área executiva, para assis
tí-la na melhor conceituação da implantação do Projeto 
Carajás; tiveltlOS ~ sein-número de atuações conjuntas 
em comitês especializados. O Dr. Triches era o Presi
dente do Comitê de Finanças. Em certo momento, o 
meti companheiro Dr. Hélio Bento, durante seis meses, 
foi presidente_ de um comitê, ad boc, que foi criado 
especificamente para, durante um prazo limitado, estar 
presente junto à fírma de consultaria Arthur Selito. 
Esta é uma atividade, Sr. senador, por definição fuD 
time~ -Eu não tii:iha outro emprego, o que o Goveino 
me pag-ava era o que eu recebia como salário; eu estava 
lá. Acredito que lá fora, no setor privado, talvez pudesse 
ganhar a mesma coisa, um pouco ma1s. Mais é um traba
lho muito importante e eu rile sentia muito reconfortado 
e muito animado. Confesso que hoje, se por acaso me 
chamassem para assumir essa posição, eu não aceitaria. 
certãrtiénfe tão qUalificadas quanto nós. Eu não quero, 
em nenhum momento, achar que os atuais membros 
do Conselho de Administração no seu novo formato 
não sejam qualificados até podem o ser mais do que 
eu fui ou do que outros companheiros o foram; mas 
acho que não têm chances, não têm ferramentas, não 
têm cantatas e não têni vivência. Não é possível um 
Conselheiro morar em Minas Gerais, em Belém do Pa
rá, e vir aqui uma vez pOr mês, na Companhia Vale 
do Rio Doce, ficar Uni ou dois dias num hotel, e, por 
mais íiúormações que passa receber pelo correio, por 
mais eficie:õ.fe que seja o sistema de comunicação, ele 
não tem o que se chama a vivência do concreto. 

Quando eu li o parecer do Consultor-Geral da Repú
blica, eu pensei: o homem fala da necessidade de se 
ter a vivência do concreto; não há vivência de concreto 
em reunião de um mês para o jetton. Eu acho que 
isso é um retrocesso extraordinário, é um retrocesso, 
neSte inomeilto, nesta Nova República, quando se ima
ginava que as coisas tomariam rumos mais abertos. En-. 
tão, onde havia uma oportunidade para um debate, 
fecharam-se as portas. Então, realmente, isso ~ uma 
matéria de profunda frustração para mim. 
·-Peço peidão por talvez ter.:me estendido um pouco 

mais, mas essa matéria me preocupou muito e é fonte 
de preocupação. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Concedo a 
palavra ao no'bre Senador Roberto Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Eu gostaria de fazer 
apenas duas ponderações: Houve alguma decisão que 
legalmente dependesse do Conselho de Administração, 
que tenha sido tomada sem a anuência do Concelho 
de Administração? 

O SR. WALTER ROCHA -Não. Não houve. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Segunda: o dilema 
apresentado pelo ilustre conselheiro é um antigo dilema 
de gestão de empresas. Quando se quer diretores pre
sentes full time, o campo de recrutamento de talentos 
diminui consideravelmente; quando se procura uma va
riedade de experiências, não é possível ter membros 
do Conselho de Administração full time localizados na 
sede. Alguns serão banqueiros, outros serão estadistas, 
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outros serão economistas, e há, portanto, que escolher 
entre a plena presença do Conselho de Administração, 
mas então uma área muito mais curta, muito mais enco
lhida de recrutamento de talentos ou um sistema misto, 
em que há diretores executivos presentes e membros 
de Conselho de Administração recrutados de várias 
áreas, de vári_as cidades,_refletindo várias experiênCias. 

Especificamente, no Caso da Vale do Rio Doce, não 
sei qual seria a melhor solução, mas suspeito de que 
o que a Vale do Rio Doce necessita, dada exatamente 
a dimensão do seu império, é de uma variedade de 
experiências, experiências de engenheiros, experiênciaS 
de economistas, experiências de homens de Estado, 
coisa que dificilmente se poderia obter num Conselho 
de Administração localizada sob o mesmo teto, numa 
determinada cidade, ao mesmo tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Com a palavr~ 
o Dr. Walter. 

O SR. WALTER ROCHA -Senador, o que V. 
Ex• fala é justo e é válido. Esse tipO de reflexão, certa
mente, também já foi consíderado. 

Eu comentaria duas coisas: essa matéria foi ampla
mente discutida, por exemplo, quando se examinou o 
relatóriO da Empresa Arthur Delito, quando se cuidou 
da reorganizaçao estratégica da empresa. Efetivamente, 
um dos modelos Já sugerido era um m9delo um pouco 
similar aos que -v. EX" está_indicando, onde se teria 
um Conselho de Administração, digamos, com ~ssas 
características mistas. Ele seria, Ulll do~_ form-ªtos, um 
Conselho de nove_ membros, três fariam parte da área 
executiva da empresa, e outros seis, em geral, da comu
nidade de negócios, de finanças oú profissional, sendo 
que esses outros seis teriam as-seguintes características: 
três seriam em full time, e os outros três teriam essas 
características part time. 

Eu acho que nós podemos divergir, _podem~s estar 
com certa similitude na aritmétiCa, mãs eu acho que 
a Empresa Arthur Delito foi muito enfática _quando, 
de uma forma diferente da que eu expus, ela foi muito 
enfátiva na necessidade do acesso ao concreto, havia 
acesso ao concreto, quer dizer, entre nove haviam seis 
pessoas, além daquelas que obrigatoriamente teriam 
que ter acesso ao concreto, que, pela interação entre 
as três e as outras seis, naquele conselho, tinham J::QIJ-e
xão sempre com o que esfa va se passando. 

Mas eu ainda aduziria um outro aspecto complemen
tar:· S_e iss.o é válido, digamos, numa grande empresa, 
imagine nessa companhia? A companh~a. de fato, quer 
se queira, quer não se queira, é muito mais uma empresa 
não sobre o aspecto formal, mas ela é de fato muito 
mais _uma empresa holding. Na realida9_e,_ o Conselho 
de AdmiriistiaÇào- tem que se comportar quase_ como 
se fora a diretoria, os officers de uma eme~esa holding. 
No Conselho de Administração se faz, sob certo .aspeC>
to, a gestão muito superior, claro, em nível muito eleva
do, de um sem-número de empresas associadas a algu
mas em que a União tem maioria, no caso Albrás Alu
norte, outras em que têm apenas 46% de ações, como 
é o caso da Mineração Rio do Norte, onde existe Conse~ 
lho de Administração e Diretoria._Eu Hmho, por exem
plo, experiência grande na área da bauxita, eu fui Presi
dente do Conselho de: Administração da Mineração Rio 
do Norte. Havia um board com a presença dos acionistas 
estrangeiros e nacionais. A Vale e a Alcan eram as 
Co·managers da Mineração Rio _do Norte~ e o_ board 
tinha uma função muito impOrtante, estava lá reunido. 
Ainda que esse board tives::;e um espectro de atuação 
muito largo, eu assegurO que rtenhuma decisão, eu nun
ca levei a voz da empresa Vale do Rio Doce àquele 
board, embora dele fosse charmafn, sem antes auscultar 
qual era a posição da Presidência e do board da Vale 
do Rio Doce. O que acontecia na Mineração Rio d_p 
Norte acontecia também em outras empresas. 

Então, a necessidade do concreto pela complexidade 
da Companhia Vale do Rio Doce ainda se afigurava 
como mais importante. Então, eu po-ss-o ·achar que o 
fonnato desta oú daquela forma seja mais feliz~ mais 
apropriado ou não, mas eu acho que a necessidade 
substantivamente do acesso ao concreto, isso-e, Sena~ 
dor, uma coisa realmente importante. 

O SR. PRESIDENTE, (Cesar Cais)- Continua com 
a palavra o Senador Roberto Campos. 
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O SR.,_ ROBERtO CAJ\.fPOS- Era o único comen
tário que eu-tinha- a fazer. Tinha comentários genéricos 
sobre a precedente exposição, mas não acredito útil 
f~-los neste momento. 

O SR. PRESIDENTE- (Cesar Cais)- Algum ou· 
tro Senador está desejando usar a palavra? (Pausa.) 
Então, passo a palavra ao Relator, Senador Severo Go
mes. 

Q SR. RELATOR (Severo Gomes) - Dr. Walter 
Rocha, no depoimento que nós tiVemos aqui na Comis
são do Dr. Cordeiro de Faria, ele fez referência a essa 
alteração do estatuto da Vale do Rio Doce, e que, 
no entender dele, deixava uma enorme perplexidade, 
porque o Consultor da República, Dr. Bessone, teria 
dado um parecer negativo, contrário à mudança dos 
estat_u_~os da V,:~le, e que esse parecer teria sido aprovado 

--pelo Senhor Presidente da República, e que, nada obs
tante, ocorreu a transformação tal como se_ continha 
na proposta da Diretoria da Vale. Hoje, V. sa usa até 
a expressão "aconteceu uma anomalia "ou" a empresa 
está mortalm~_nte ferida". A minha pergunta é a seguin
te: Essas_ transformações vêm no bojo de determinado 
conflito, quer dizer, quais são as forças e quais são 
os interesses que se juntaram para operar essa transfor
mação e qual seria o seu intuito? 

O SR. WALTER ROCHA- _Senador, eu confesso 
que a minha formação e a minha tendência não me 
leva~ milito, embora eu respeite o tipo de formulação 
quê -v.-- EX• coloca, eu não me sinto à vontade para 
ver a questão das forças, entende, eu não consigo pegar 
bem o sentid<?· Posso dizer_ SJ seguinte: e_m termos da 
experiência concreta, vivida, eu acho que era um mo~ 
-delo que tinha ba!>icamente méritos, podia ser aperfei
çoado aqui ou acolá, como tudo na vida. Eu acho que 
o balanço dele foi muito positivo. Na ocasião em que 
funcioná varrias regularmente, é verdade, havia, em cer~ 
tos momentos, dificuldades muito grandes, porque não 
se tra~a de comentar assuntos personaHzantes, não é 
esse meu espírito, mas flagrantemente havia um des
compasso entre a posição que o Presidente assumia, 
em reiteradas reuniões de Conselho, e a posição que 
o seu segundo homem assumia, o V ice-Presidente Fran~ 
ça Pereira, um homem de muita qualificação, tenho 
por ele bastante respeito, um técnico de finanças de 
primeira categoria, mas as colocações que ele fazia de_ 
como deveria ser o papel do Conselho eram bastante, 
às vezes, chocantes. Ele dizia: "Para mim o Conselho 
deveria se encontrar uma vez por mês, ter o seujetton''. 
Uma vez eu até me irritei e considerei que isso era 
até uma maneira pouco elegante de colocar esse assun~ 
to, quando ele próprio fazia parte do Conselho. Mas 
eu sempre relevei isso, porque a posição do Presidente 
sempre foi de apoio, encaminhou inúmeras vezes essas 
modificações, muda para cá, muda para lá, como é 
que é o Conselho da Vale, e\.e sempre encaminhou 
com muita clareza, e reiteradas vezes, informações ·e 
solicitações ao Sr. Ministro das Minas e Energia, que 
depois encaminhou à SEPLAN, confirmando a oportu
nidade e a necessidade de o Conselho funcionar dessa 
forma. Então, eu sinto apenas perplexidade. Eu acho 
que o negócio mudou. Eu não posso imaginar que tenha 
mudado sem que o Presidente da empresa estivesse 
de acordo, porque ainguém muda o que já existe se 
não é do seu desejo. Então, eu acho que o Presidente 
julgou que essa e-r:a uma medida importante para ele. 
Eu Dão considero isso uma força, eu considero isso 
uma -queStão de estilo, ele achou que era assim. Eu 
acho que isso não é uma boa c.ois.a. 

Respondi a sua pergunta, Senador? 
O SR: RELÁTOR (Severo Gomes)- Eu já fiz aqui 

uma peq;unta ao Dr. Euclides Triches que gostaria de 
repetir a v. sa' deixando de fazer referência a todos 
os itens ligados ao património da Vale, pois inclusive, 
V. sa já estava aqui no nosso debate anterior, -e es~a 
êa questão, do valor do património da Vale, que-Consta 
dO seu balanço de 2 bilhões e 300 milhões de dólares, 
e a distância gue separa esse valor oontábil do real 
valO! do patrifnóiiiO da Vale do Rio Doce. 

v: s· Poderia dar, mesmo que, evidentemente, seja 
iinpraticável, vamos dizer, em números aproximados, 
_que demandaria de um estudo técnico, mas, uma idéia 
de grandeza do que poderia ser hoje o valor do patri~ 
mélnio da Companhia Vale do Rio Doce? 
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O SR. WALTER ROCHA --SenadÕr, eu não me 
arriscaria a dar nenhuma idéia de grandeza. Eu me 
arriscaria a levantar alguns pontos sobre um problema 
de método- Eu encaro o seguinte: a literatura especia
lizada, a técnica corrente, V. Ex• sabe que exíste af 
no mercado do conhecimento uma série de maneiras 
de se calcular o valor de uma reserva mineral. Eu me 
lewbro_ que 9~ando há 25 anos eu estudava um pouco 
dé engenhana económica tinha a fab_!.llosa fórmula de 
Roscow. Então, pode-se aplicar a isso ou àquilo, essas 
fórmulas levam em conta o valor do jazimento, a quanti
dade, certos parâmetros financeiros. Eu acho_que pode
ria ficar fazendo contas aí. Mas eu açho que há uma 
coisa que toma todo esse exercício válido até um certo 
ponto. É que quando se tem um mercado que absorve 
dez:, e uma mina que tem dois mil, então, eu diria: 
o mercado de dez:, dois mil eu não diria, o mercado 
de dez durante duzentos anos vai chegar a trinta mil, 
ainda tem duzentos mil. É um exercício meio fútil, o 
sujeito querer saber o que vai haver além de 200; o 
que se pode: dizer é que a mina é amplamente necessária 
e suficiente, e vai ficar por aí. Então, um terço de 
Carajás, sob esse ciitério, vale tanto quanto Carajás 
iriteiro, certo? Eu diria que é um valor necessário, mas 
a se chegar a um valor. Eu diria que a única maneira 
de se pensar sobre isso é o valor como empresa, você 
projeta como a empresa se desempenhou gerencialmen
te nos 10 anos atrás ou vai-se comportar nos 50 anos 
para a frente, o problema dos dividendos, a po!Ctica 
da companhia, o mercado, não só na Vale, voltando 
àquela minha tese de_que a Vale de fato é uma empresa 
holding, principalmente em todo aquele segmento de 
empresas que estão com ela. Na Mineração Rio do 
Norte a Vale tem 46%. Quanto valem esses 46%? Só 
a título de comentário, uma coisa que me vem à memó
ria, a Mineração RiO do Norte, no ano passado, embora 
seja uma empresa relativamente pequena na conste
lação da Vale, distribuiu de dividendos o equivalente 
a 20 milhões de dólares. 

Muito bem. Eu acho que isso tem mais a ver com 
o valor da empresa do que se ela tem 200 milhões de 
toneladas de bauxita, 400 ou 500. Então, é o problema 
dela, a maneira como ela se estruturou, os seus associa
dos, os mercados cativos, a sua eficácia. Isso teria que 
entrar também no mérito com as outras associações, 
com a celulose. Então, seria um trabalho de somatório, 
e mesmo assim seria obviamente impreciso. Mas, pelo 
menos, é uma outra aproximação, que sai daquela con
versa de dizer: puxa?? Que gigantesca reserva mineral. 
É uma coisa que tenta juntar isso com os fatos da vida. 

Então, eu só consêguiria ver isso através de um outro 
método. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- V. s~ cotoca 
urna questão interessante. Existe um problema, que 
é o problema do mercado, o problema de uma empresa 
que tenha suas ações no mercado. O segundo é d_e 
que uma eni:presa, como a Companhia Vale do Rio 
Doce, detém um enorme patrimônio mineral. E o mer
cado é um instrumento muito frágil para se avaliar um 
patrimônio que diz respeito, vamos dizer a todo o futuro 
do País. As empresas têm que viver o valor das suas 
ações no seu dia~a~dia de distribuir dividendos, de tal 
modo que o interesse pelas ações seja ligado ao aplica
dor. Agora, a posição da Vale é uma posição singular. 
Ela é uma empresa estatal que detém esse imenso patri
mônio. Poderia até ocorrer que, vamos dizer, com uma 
operação do tipo que aconteceu no passado, de se fazer 
uns 50% da correção cambial, ela passaria _a operar 
prejuízos. Suas ações teriam um Valor insignificante. 
Elas poderiam até ser vendidas, e teríamos então até 
o acontecimento de fatos, como a tendéncii, vamos 
dizer. no mundo, e a propriedade de uma jazida como 
Carajás, se transformasse numa mina cativa, de inte
resses fora do País. Esses valores não podem ser, no 
meu entender, e peço opinião de V. S•, encarados ape
nas dentro dessa perspectiva a curto prazo do investidor 
que precisa realizar os seus_Iucros dentro de doze meses 
ou vinte e quatro meses. E o cidadão comum que está 
aí. A Vale do Rio Doce tem um património que diz 
respeito à maior empresa mineradora do mundo, com 
um património mineral da maior importância estraté
gica para se jogar no nosso futuro. Então é essa a ques
tão que coloco para V. s•: esse critério de mercado, 
o critério empresarial, é suficiente para o julgamento 
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do património da Vale do Rio Doce, cuja maiOi'ia -das 
ações é de propriedade do Tesouro. 

O SR. WALTER ROCHA- É uma matéria real
mente muito difícil. O valor de mercado é uma coisa 
concreta. Vai lá na Bolsa para vender, vêm quem quer 
,comprar, quem quer pagar, quanto alguém quer pagar 
e quanto você quer vender. Eu acho que à falta de 
outro parâmetro mais seguro, que é complicado, tem 
de ser por aí mesmo. Agora, há que levar em conta 
que esse método, embora seja justo, do ponto de vista 
do mercado, ele está sujeito a forças muitO complicadas, 
forças no sentido, talvez não tão importantes como V. 
Ex• há pouco se referiu, sei lá, está sujeito a vetares. 
que podem ter muita fnfluência sobre eles, vetares fora 
do controle, a política cambial, vetares dentro do con~ 
trole, uma mudança na posição do mercado de commo· 
dities de alumínio, por exemplo, e aí eu posso comentar 
um pouco mais em detalhe sobre is-so, alterações na 
política de incentivos à exportação de lingotes de alumí~ 
nio ou de gusa. Eu acho que a Vale, é, no fundo, 
eu tenho a impressão, é um animal invertido .. Eu acho 
que, sem nenhuma intenção de desrespeitar o Minis
tério das Minas e Energia, a Vale é muito mais Minis· 
tério das Minas e Energia aqui- tem um- ex-..ministro, 
aqui do lado, na prática - do que o ministro, porque 
ela é um animal enorme que se move, em razão da 
sua natureza operativa com muita flexibilidade. O que 
ela faz, na prática ela condiciona. Houve até reconhe~ 
cimento diss_o naquele decreto _que diz que a Vale é 
o instrumento, 6 quase o instrumento informador. Não 
sei até que ponto ela foima -política ou ela é instrumento; 

·eu suspeito que ela forma maíS a política do que instru~ 
menta. Até que ponto isso é uma situação contingencial 
necessária, válida ou não válida, eu não sei. Volto, 
de novo, ao meu ponto anterior; um conceito com pouco 
mais pluralidade,_é de a.Jguma forma uma presença mais 
ativa do Governo, mais-pe·rrnanente. Eu acho que essas 
forças ficariam mais mescladas. Então, eu acho que 
aos poucos se formaria melhor, com mecanismos mais 
remotos, um valor mais real, menos flutuante._A gente 
vê, por exemplo, hoje, a Bolsa, eu nào sou expert em 
finanças e muito menos um expert eni- Bolsa, mas eU 
observo o seguinte: a Bolsa flutua, notamos uma com~ 
ponente valorizativa importante, sempre e normal, por 
motivos subjetivos ou objetivos, o público vê a Vale 
ou a PETROBRÁS como "blueship", uma coisa muito 
atrativa no mercado. Então, aquilo tem uma valorização 
muito grande e legítima, mas ãs vezes vejo flutuações, 
há uma componente especulativa multo grande, de vez 
em quando o negócio sobe e desce, e essa componente 
especulativa é um pouco preocupante._ Objetivamente, 
eu observo que de quatro anos para cá - dentro da 
minha óptica- a componente especulativa de repente 
apareceu, eu tinha a impressão que havia muito mais 
a componente valorativa, agora parece que entrou um 
fenômeno especulativo. Lembro-me da nossa preocu~ 
pação no Conselho quando no jornal tomávamos conhe
cimento de amplas flutuações na Bolsa e ficávamos sem 
saber o que deveríamos fazer, muitas vezes chegamos 
a considerar seriamente uma instrução das mais estritas 
vedando toda e qualquer tipo de informaÇão, a mais 
operativa possível do mundo, sobre a empresa, que 
não ungida por um entendimento entre o Ministro, o 
Presidente da Companhia e com alguma assistência do 
Conselho, para fazer com que a Vale aparecesse no 
jornal só de seis em seis meses, quase que através do 
ministro, porque qualquer que havia dava sobressaltos 
que não eram sobressaltos de valorização eram sobres~ 
saltos de especulação. Vejo aí coiSas absolutamente cu~ 
ciosas, coisas que são normais na empresa, projetes 
de cooperação internacional, onde, certamente, está 
muito identificada a presença do Governo brasileiro: 
troca de petróleo por minério de ferro com a China 
ou União Soviética. Minha impressão -não posso ar
riscar porque não tenho elementos- é que essa compo
nente especulativa se alimenta dessas notícias e tem 
que ser encontrado um meio qualquer, porque a Vale, 
de repente, passou a ser empresa de especulação em 
Bolsa, coisa que não havia. A Vale era como uma viúva. 
austera que sempre ganhava dinheiro, até um pouco 
mais do que as viúvas, mas era uma empresa muito 
fechada, muito comedida, muito britânica e de repente 
eu a vejo sempre pr_esente, com coisas que chamam 
a atenção desse! mefcadÕ nervoso, que é esse mercado 
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especulativo; escutamos falar que existem blocos impor~ 
tantes de ações que estão. sendo manipulados. Acho 
legítimo haver a Bolsa, acho que é trabalho da Comissão 
de Valores Mobiliários ter as suas boas regras, mas 
vejo que aquela Companhia que tinha uma conduta 
muito fechada, vis-a-vis deste tipo de fenómeno hoje 
ela está nos jornais; acho um negócio ruim, muito nega· 
tivO. Alguma coisa deve ser feita, acho que a direção 
superior da Companhia tem o máximo interesse em 
tentar ver qual é o mecanismo que ela pode encontrar. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto ·Campos, mas antes 
gostaria de alertar os Srs, Senadores que, pelo Ato 
no 1_ da- Comissão, por ter sido iniciada esta reunião 
às 9 horas e 30 minutos o seu término deverá se dar 
às 12 horas e 30 minutos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS .,-Sr. Pre,icjente, mi
nha primeira observação é de natureza processualística, 
infelizmente devido ao atraso do avião de São Paulo, 
em uma hora, eu não pude estar presente ao início 
da reunião; parece-me que V. EX" propôs que se inter
rompessem os trabalhos da Comissão, tendo-em vista 
o·esfõrçõ i:Oilcentrad_o do Congresso. Eu entendia que, 
por reunião no gabinete de V. Ex• a maioria dos Sena
dores concordou em que se aceleracem os trabalhos 
desta Comissão de modo a terminá~la, itnpreterivel~ 
mente, no dia 29 de novembro. Já foi convidado um 
depoente que veio do exterior para aqui depor, o ~r. 
Sarnir Swaik. De modo que, Sr. Presidente, eu propona 
que" Se mantivesse a escala original terminando os traba
lhos no dia 29. Qualquer decisão contrária teria que 
ser tomadã. pela maioria da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) -Na verdade 
=-respondendo ao questionamento do senador Roberto 
Campos -, pretendemos fazer uma conVocaçãO ex~ 
traordinária da Comissão, tendo em vista a inviabilídade 
de cumprir aquilo que foi definido naquela reunião, 
por isso a nossa idéia de se fazer essa convocação ex
traordinária no finar desta reunião. 

Mas, de acordo com o parágrafo único, letra "c", 
do art. 179, do Regimento Interno, as sessões do Senado 
não se realizarão quando o seu período de duração 
coincidir, embora parcialmente, com a da sessão con
junta do Gotigresso Nacional. 

E O Congresso Nacional está convocado para um eS
forço concentrado todos esses dias, até o fim da semana, 
e a própria Comissão Permanente também diz que não 
deve se realizar quando coincidir com as sessões ordiná
rias do Senado. Então, com a conexão dos dois, informa 
a Assessoria Técnica dos Senado, não é possível realizar 
reuniões de Comissões c}tiaildo estão sendo realizadas 
as reuniões do Congresso Nacional. 

Este foi o-entendimento da Presidência e nós vamos 
convocar para o fim da tarde, hoje, em uma hora em 
que se puder reunir, e que não estiver o Congresso 
renhido, a Comissão Parlamentar de Inquérito, tendo 
em vista a inviabilidade de se concluir a Vale do Rio 

- Doce--conforme aquele esforço e a definição, inclusive 
pOrque·o Senador· Relator está solicitando a presença 
do Sr. Ministro Aureliano Chaves e de outros depoen
tes. Nós vamos convocar a reunião extraordinária para 
decidir. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Muito bem, então, 
reservarei os meus comentários, e eu discordo da inter
pretação regimental para esta tarde, quando for convo
cada a reunião extraordinária. 

Gostaria de me referir brevemente a alguns tópicos 
que foram suscitados ao longo da discussão. É velha 
essa questão da definição, do valor, e o Senador Severo 
Gomes tem várias vezes insinuado que a valorização 
dada pelo mercado é inferior ao que ele chama valor 
real secreto, oculto, que eu chamo "valor sentimental" 
das açóes da Vale do Rio Doce. Basicamente, ao longo 
da minha experiência administrativa tenho detectado 
na administração, particularmente naqueles estatizan~ 
tes um critério de valorização que é esquisito, que eu 
chamo. "o valor patriótico do tecnocrata sentimental". 
Ele imagina um valor diferente do valor do mercado, 
que ele tecnocrata patriótico sabe definir e que o mer~ 
cado não sabe definir. Ora, meus Senhores, isso é um 
subjetivismo, a meu ver, tota@ente sentimental: na 
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realidade, a melhor definição do valor de uma empresa 
é a definição do mercado. O mercado ao fazer a sua 
avaliação de valor, no caso, por exemplo, de uma em~ 
presa mineral toma, automaticamente em considera~ 
ções, várias coisas: as jazidas existentes e o anúncio 

-i' de novas jazidas; o mercado existente para o produto; 
a qualidade, variável da administração; a política do 
Governó eiii telação à taxa cambial, se se tratar de 
\iiila empresa de exportação; a rentabilidade atual e 
a rentabilidade potencial descontada no tempo. 

Existem centenas de acionistas, milhares - diria -
de acionistas da: Vale do Rio Doce que não são imbecis, 
todos eles fazem os seus cálculos e avaliações. Como 
se isso não bastasse existem bancos e existeiÍ:J. investi

-dores institucionais que têm departamentos especiliza
dos em analisar precisamente essas coisas. O valor de 
uma empresa, o·melhor valor de uma empresa é o valor 
de mercado. Não adianta sonharmos com jazidas ocul
tas, potencialmente ricas, se elas existem, elas têm um 
reflexo sobre o mercado e o mercado as avalia. Não 
adianta ter reservas se não existem compradores, não 
adianta ter reservas se não existe possibilidade de expor
taç.;io. 

Confiamos, portanto, no valor do mercado que é 
muito mais acurado, muito mais impessoal, muito mais 
objetivo do que a avaliação patriótica do tecnocrata 
sentimental. 

Que essas coisas existem eu sei de experiência pró
pria. Eu tive um grande debate, por exemplo, com 
o atual Ministro da Ciência e Tecnologia ao tempo do 
Governo Kubistcbek, eu era Presidente do BNDES, 
ele era Deputado e inventou a campanha das areias 
monazíticas. As arei.as mOJ:Iazíticas salvariam o Brasil; 
delas viriam o tóriO, cOm O to rio se alimentariam os 
reatares auto-regeneradores e o Brasil se transformaria 
numa grande potência nuclear. Visualizava ele navios 
carregados na calada da noite, carregando para os Esta~ 
dos Unidos areias monazíticas, senão mesmo aviões 
de campos ocultos carregando areia de contrabando. 

Obviamente nunca foi conStruído nenhum reatar au~ 
tO-i"egenerador do tório, o Brasil não se transformou 
em potência nuclear por causa das areias monazíticas 
e o tório delas derivado ou nelas colhido. E, curiosa· 
mente, poucos anos depois, três anos depois, eu como 
Embaixador em Washington recebia pedidos Iancinan~ 
tes do Brasil para induzir os americanos a comprarem 
areias mon3.zíticas, Se fosse necessário em troca de ai~ 
gum outro produto, de trigo. E a reação que eu encon~ 
trei da parte do Departamento de Estado, era: sim, 
temos possibilidades de fazer doação de trigo ao Brasil, 
pela Lei~PL no 480. e fala-emos, não queremos é impor~ 
tar areias monazíticas, isso nos traria custos de armaze~ 
nagem, não saberíamos o que fazer cOm isso, pieferimos 
doar trigo, ao invés de comprar as areias monazíticas 
que tecnocratas sentimentais aconselhando um depu~ 
ta do, e induzindo a crer, seriam valores extraordinários 
ocultos. Acautelemo~nos, meus Srs., contra a valori~ 
ZàÇão patriótica do tecnocrata sentimental, o valor das 
empresas públicas e privadas é o valor de mercado. 

Discordaria, um pouco 1 do Dr. Walter Rocha na sua 
acusação aos especuladores, acho que eles são instru~ 
mentes indispensáveis para dar liquidez ao mercado, 
não existiria liquidez no mercado se não houvesse espe~ 
culadores. O mercado só se agiliza, só se toma líquido 
pOrque detenninados cidadãos acreditam ter uma intui
ção diferente da do vulgo e, por isso, se apressam a 
comprar e se apressam a vender e, com isso, se garante 
a liquidez do mercado. Graças a Deus que existem espe
culadores, sem eles não existiria mercado, o mercado 
seria uma mon6tona repetição de lances, as ações não 
teriam simplesmente liquidez. É tempo de reabilitarmos 
os es-peculadores. 

A propósito, vemos agora o Ministro da Fazenda 
indignado com os especuladores que elevaram a taxa 
de inflação, presumivelmente, vão elevar a taxa de infla
ção para 12% eSte nlês. Ele ficou feliz quando esses 
mesmos especuladores de alimentos trouxeram a taxa 
de inflação de 14para 9%, agora, está indignado porque 
os e-speculadores vão elevar a taxa de inflação de 9 
para 12%, Srs. isso é de um primitivismo que chega 
a ser grosseiro, o especulador exerce uma função impor~ 
tante no mercado e, graças a Deus que a ação da Vale 
do Rio Doce, é hoje uma ação dinâmica, procurada 
pelos especuladores e não apenas uma ação de viúvas 
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recatadas. O capitalismo nãO se constrói com v-iuvas 
recatadas, conlrói-se com eSpeculadores e empresários 
ati vos, dinâmicos e criadores. 

~alou-se muito aqui, por exemplo, na possibilidade 
de uma escassez de manganês e, portanto, a necessidade 
de insdustrializá-lo, obviamente é útil, é conveniente 
industrializá-lo, mas não devemos temer escassez. Es
cassez de um produto é função basicamente de tecno
logia e do preço. Na realidade, depois de quase exau
ridas as reservas de Serra do navio o Brasil comprovou 
a existência de reservas muito mªiQres de manganés, 
seja em Carajás seja em Urucum. E, se houver escassez 
de manganês haverá incenti.vo para pesquisar, o Brasil 
é um país, praticamente, inexplorado, outras reservas 
surgirão. Preço, tecnologia e den1enda é que determi
nam a escassez relativa de um produto. Consideremos 
o caso do ouro, parecia que o Brasil tinha deixado 
de ser um produtor significativo de ouro, sós~ falava 
da mina de Ouro Velho, os portugueses haviam levado 
todo o ouro do Brasil, o que sucede hoje? O Brasil, 
porque subiu o preço do ouro, porque o produto se 
tomou atraente, porque melhorou a tecnologia passou 
a ser novamente um grande produtor de ouro. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- í.êmb?aria ao 
nobre Senador que estamos às 12 horas e 29 minutos 
e às 12 horas e 30 minutos será encerrada esta reuriiã:o. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Então, prefiro en
cerrar já, Sr. Presidente. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Eu ainda te· 
nho questões, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -O Senador 
Severo Gomes ficará inscrito, na próxima convocação 
do Dr. Walter Rocha, para continuar o seu questio· 
namento. 

O SR. RELATOR (Seve~o Gomes) --Creio .que 
mais 5 minutos seriam suficientes, talvez 10 e assim 
livraríamos o Dr. Walter Rocha de uma nova peregri~ 
nação a Brasília. 

Minha pergWlta, Dr. Walter Rocha é com relação 
ao problema do risco ou do perigo de perda de controle 
acionário por parte da União, da Companhia Vale do 
Rio Doce. 

O SR ROBERTO CAMPOS-_:_ Obj~to a palav;; 
pengo. _ 

o SR. RELATOR (Severo~~Gomes) -v. s~ Dr. 
Walter Rocha, produziu um documento, não me lembro 
mais se dirigido ao Presidente da Vale ou ao Ministro 
do Planejamento, em que denunciava o perigo da perda 
de controle da Vale do Rio Doce e apontava razões 
de segurança nacional que deviam ser consideradas com 
relação a esse problema que a maioria dos brasileiros 
entendia como 01uito sério, com relação ao nosso futu
ro. 

Perguntaria a V. S• por que razão entendeu qu~ havia 
razões de segurança nacional, e se havia razóes de segu
rança nacional, é óbvio havia o perigo da perda de 
controle da Companhia Vale do Rio Doce por parte 
do Tesouro. 

Antes da resposta de v. s·. gostaria de lembrar aqui, 
a propósito, da exposição do Senador Roberto Campos, 
a respeito da avaliação patriótica que fazem alguns tec
nocratas, que essa questão do mercado, ele é que será 
o mestre da nossa vida e nosso futuro, o exemplo que 
eu citei aqui no cruso da interrogação, o manganês 
da Serra do Navio mostra muito bem, não existia o 
mercado- pura e simplesmente um oligopólio interna
cional .que fixava os preços de tranferência, num período 
de grande desenvolvimento da economia internacional, 
da eleyação dos preços de produtos siderúrgicos e tudo 
mais; o nosso mangan8s foi exportado pela metade do 
preç-o entre 64 e 74 ... 

o SR. ROBERTO CAMPOs-.:_FO~am logrados ru;. 
sos, africanos do Sul ... 

O SR. PRESIDENTE (Cesa~ Cais) - A palavra 
está com o Senador Severo Gomes. 
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O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, eu 
só queria dizer, o manganês fái vendido ao preço do 
mercado internacional. Foram logrados junto com o 
Brasil por oligopólios a Rússia, a África do Sul, o Gabão 
e a índia que eram os nossos competidores. Em nenhum 
momento o manganês brasileiro foi vendido abaixo do 
preço do mercado mun(lia!. 

O SR. RELATOR (Servero Gomes)- Eu acho Se
nador Roberto Campos que quem foi logrado foi o 
Brasil. E digo por que ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Foi a Rússia, foí 
o Gabão, foi a Índia, foi o mercado mundial. 

O SR RELATOR (Severo Gomes) -Quem foi 
logrado foi o Brasil - e digo porquê - porque em 
1974, quando os preços estavam no seu nível mais baixo, 
e naquele tempo eu era Ministro da Indústria e do 
Comércio, 'chamei um diretor da empresa exportadora, 
e disse a ele que era tão vil o preço em que estávamos 
exportando, as receitas tão baixas, g_ue iria tomar a 
iniciativa de propor que a SIDERBRÁS adquirisse o 
manganês, porque achava que o Brasil estava sendo 
roubado. 

OSR. ROBERTO CAMPOS-V. Ex-está possuído 
do cg_mplexo da areia monazftica 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) ....:_Três meses 
depois, o manganês saltou de 17 dólares a tonelada 
para 60 dólares a tonelada, para mostrar que não era 

- _Q me.ccado,_era o preço de transferência, diante de uma 
preocupação de que não pudesse mais ser perseguido 
daquela maneira. Então, esse mercado ele é sempre 
éblocado, até, em muitos casos existe, mas no caso 
dos bens minerais, que era saber qual é o mercado 
que existe no preço do alumínio. Eles estão acertan
do~se lá fora, porque são algumas irmãs que tratam 
disso, e hoje vendendo mais barato o alumínio, porque 
nós estamos dando energia e!étrica de graça. Então, 
toda essa argumentação coloca, realmente, a questão 
de que há pessoas que fazem avaliações _impatrióticas. 

Eu gostaria que o Dr. Walter pudesse responder. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Antes dares
posta do Dr. Walter Rocha, eu queria informar à Comis
são que nós teremos uma reunião de trabalho nesta 
sala, hoje, às 17 horas e 30 minutos, se o Congresso 
não tiver reunido. Às 17 horas e 30 minutos de boje 
vamos ter uma reunião de trabalho na Comissão -
solicito à Secretária para avisar a todos os Srs. SenaM 
dores. 

Com a palavra o Dr. Walter Rocha. 

O SR. WALTER ROCHA- O documento a que 
V. ~ se referiu foi uma carta, um memorando, que 
eu encaminhei ao Presidente da Companhia, apenas 
com cópia para os meus companheiros vice-Presiderites, 
com relação a essa questão de privatização -chamemos 
assim. E eu faria dois comentários: o lado objetivo, 
aquele que cada um tem um pouco mais de grau de 
controle; o lado objetivo dessa carta, desse documento, 
foi em fupção de um telex que eu vim receber naquela 
i?_casião do Sr. Presidente, e que é mencionado nesse 
meu-documento, referência telex n~ 647, de 8 de agosto 
de 1983; a minha correspondência é de 11 de agosto, 
quer dizer, tinha acabado de chegar, onde, o telex, 
substancialmente telex de uma página, em que a metade 
do telex comenta que -e dá uma opinião muito clara 
de que não há nenhum interesse em que se perca o 
controle acionário, o Presidente é muito enfático. Na 
segunda parte do telex se comenta que -que estaria 
em estudos- é o telex do Presidente- uma negociaÇão 
com o BNDES no sentido de que os empréstimos da 
Vale junto ao Banco fossem convertidos em ações para 
melhorar a relação de débito - IEF da Companhia. 
E, aí eu gostaria de me reportar um pouco à atmosfera. 
Naquele momento havia uma atmosfera de muita:-preo~ 
cupação, havia divergência de opiniões na messa, era 
uma (atmosfera com opiniões divergentes) bem presenM 
t~!-_E_a mim Ole_pareceu de pronto, que, no momento 
em que a emptesa, em 198.3, não tinha nenhum proble» 
ma financeiro crítico - a sua situação de um Iiiodo 
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geral eu acho que era satisfatória - não haveria por 
que se melhorar o índice financeiro, quando já existia 
tanta controvérsia sobre esse negócio de ação, que era 
muito mais prudente que não se enveredasse por esse 
caminho. Eu tinha também a preocupação, que não 
regí~trei aqui, de que amanhã, quem sabe, se isso fosse 
convertido em ação, qual seria o grau de controle que 
tem, se essas ações não vão também ser lançadas na 
praça para fazer caixa para o banco? Acho que isso 
foi em agosto de 1983, e esse telex que o Dr. Triches 
menciona, essa preocupação que a Presidência teve, 
foi um ano depois. Portanto, esse sobressalto - diga
mos, entre aspas - que tive, de certa maneira não 
foi tão irrealista assim. Os fatos posteriores vieram ne
cessitar que não só se convertesse empréstimo em ação, 
mas até se garantisse que as ações que estivessem ficas
sem todas sob um controle único. 

Então, esse é o lado objetivo; o lado não objetivo 
foi esse negócio de Conselho de Segurança Nacional, 
cotn todo_ o devido apreço às organizações do Gon~ 
vemo, pela n1inha formação profissional - trabalhei 
70%, 01esmo contando o tempo da Vale, no Governo 
-então, para: -mim, uma matéria como essa é remota
mente de Segurança Nacional. Acho que é uma matéria 
para ser discutida. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Menos que o feijão? 

O SR. WALTER ROCHA -É, mas eu estava com 
o lado, digamos assim, inconsciente presente- e agora 
consigo identificar. Há 3 meses, eu tinha participado 
ativamente de uma matéria que me dizia respeito expli
citamente, que foi objeto de muito debate e de muita 
opiriiâo divergente dentro da empresa: o problema de 
paralisação ou_ não do projeto ALUNO R TE. Havia 
opiniões muito diVergentes na mesa. A opinião da dire
ção superior era de que face ao excesso de oferta e 
ao baixo preço vigente e a disponibilidade da alumina 
no mercado internacional, era muito mais prudente e 
muito mais correta empresãrialmente; que se tomasse 
uma medida impopular, coerente, vai lá e pára a ALU
NORTE. A minha opinião e a opinião da área da Dire
toria da Vale, que estava envolvida no assunto alumínio, 
eu, no Conselho, estava envolvido no_ assunto alumínio 
em matéria de póllce,- mas havia diretores da Vale que 
estavam envolvidos no alunúnio na á,rea executiva, a 
opinião déléS também era essa. Eu achava de outra 
fo~ma. O meu ponto de vista era o seguinte: havia 
uma fileira de compromissos internacionais que não 
apenas tinham suas conotações de obrigações, mas tam
bém tinha a sua justificativa. A Vale tinha entrada em 
um ciclo inteiro de bauxita, de alumina e de alumínio, 
então, ela precisava ir paulatinamente se integrando. 

Nós vimos ali no vizinho do lado, na ALCOA, que 
ela também pensava exatan1ente a mesma coisa, ela 
estava querendo abrir uma mina vizinha da nossa, na 
Mineração Rio do Norte e estava com uma planta de 
alumina em construção, e uma planta de alumínio tam
béni.. Então, por que razão nós íamos parar? Eu achava 
aquilo um absurdo. Houve divergências muito profunM 
das. 
- O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Pediria ao 
Dr._ Walter Rocha que encerrasse em dois minutos. 

O SR. WALTER ROCHA- Muito bem. Essa maté
ria foi encaminhada ao Conselho de S_eguranÇa Nacio~ 
naL Recebi uma carta, endereçada ao Presidente da 
Companhia, oficialmente, do Se_cretário do Conselho 
de Segurança Nacional, dizendo que aquela matéria 
tinha sido apreciada no Conselho e que o Conselho, 
embora levando em conta as razões assim e assado, 
determinava expressamente que a Vale deveria prosse
guir as obras da ALUNORTE em ritmo menor. Então~ 
foi por isso que apareceu o Conselho de Segurança 
na minha cabeça. Eu tinha todas as boas razões para 
colocá-lo no circuito. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Agradecendo 
ao Dr. Walter Rocha pelo seu depoimento e pela ma» 
neira clara como o fez. __ QS seus pontos de vista e as 
suas respostas, declaro encerrada a reunião. 
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1- ATA DA 23.• REUNIÃO, ÉM 4 DE NOVEM· 
BRODE 1986 

LI- ABERTURA 

1.1.1- Comunicação da Presidência 

Inexistência de quorum para abertura da sessão. 

1.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

CAPITAL FEDERAL QUARTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 1986 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1.2 .,-EN CERRAMENTO 

1.3- EXPEDIENTE DESEACHADO 

1.3.1- Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n. o 236/86. de autoria 
do Sr. Senador João Lobo, que cria o Conselho 
Administrativo de Defesa Sanitária e dá outras pro
vidências. 

2- ATAS DE COMISSÃO 

- 3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICÉ·LÍDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES COMPE· 
TENTES 

Ata da 23.a Reunião, em 4 de novembro de 1986 

4. a Sessão Legislativa Ordinária, da 47. a Legislatura 

Presidência do Sr. Alaor Coutinho 

ÀS I4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

João Lôbo - Luiz Cavalcante - Ala_or Co!ltinho 
- Amor Damiani. 

O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 4 Srs. Senado
res. Não há, portanto, número suficiente para a aber
tura da sessão. 

Nos termos do § 2D do art. 180 do Regimento Interno, 
o Expediente que se encontra sobre a mesa será d_espa· 
chado pela Presidência, independentemente de lett?ra. 

Nessas condíções, vou encerrar a presente reumáo, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a se
guinte 

ORDEM DO DIA 
Trabalhos das Comissões 

O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho) - Está en· 
cerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião ds 14 horas e 55 minutos.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS 
TERMOS DOREGIMENTO INTERNO 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.• 236, de 1986 

Cria o Conselho Administrativo de Defesa Sanitá
ria, e dá outras providências. 

Q_Congress_o Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica criado o Conselho Administrativo de De

fesa Sanitária com a competência de julgar os recursos 
interpostos contra decisões finais denegatórias das auto
ridades administrativas competentes concernentes a im
portação, registro, transporte, fabricação_ ou venda, 
bem como os interpostos contra atas de fiscalização 
(Lei n. D 6.360, de 23 de setembro de 1976, arts. 10, 
12 e 7. 0

; Lei n.o 6..894, de 16 de dezembro de 1980, 
art. 4.'; Decreto n.' 24.114, de 12 de abril de 1934; 
Lei n.' 4.785, de 6 de outubro de 1965, art. 1.'): 

I - de produtos dietéticas, nutritivos, de higiene, 
perfumes, cosméticos, corantes, saneantes domissani-

tários; matérias·primas e produtos semi-elaborados (Lei 
n.• 6.360, de 23 de setembro de 1976, art. 3.'); 

II - de drogas, medicamentos, insumos farmacêu
tico~ e çqrrel_<:ttos (_Lei n.e 5.991, de 17 9-e dezembro 

~~de 1973, art. 4.•); ~ 

III -- de fertilizantes e estimulantes ou biofertili
zantes (Lei n." 6.894, de 16 de dezembro de 1980, com 
as alterações da Lei n.• 6.934, de 13 de julho de 1981); 
e, 

IV - produtos fitossanitários (Lei n." 4.785, de 6 
de outubro de 1965, art. 2._~). 

Parágrafo único. Aplica-se o regime desta lei aos 
produtos si.mjJares cuja importação, registro, transpor
te, fabricação ou venda e fiscalização sejam submetidos 
ao controle do poder público. 

Art. 2.0 O Conselho Administrativo de Defesa Sa
nitária, com sede na capital da União, sob supervisão 
do Ministério da Saúde, compor-se-á de um represen
tante de cada um dos seguintes órgãos e entidades: 
I- Ministério da Saúde; 
II- Ministério da Agricultura; 
III-Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente; 
IV- Ministério da Indústria e Comércio; 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Diretor-Geral do Senado Federal 

JOSt LUCENA DANT AS 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

Di retor Executivo 
ASSINATURAS 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor AdminiStrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

Via Superfide: 

Anual 

Semestral 

- .. - ' .. - . - - .. ' - ....... Cz$ 92.00 

• Cz$ 46,00. 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

Exemplar Avulso, Cz$ O, 17 

Tirogetn: 2.100: exempiOres. 

V- Ministério da Fazenda; .;:d:a secretaria execuÚ~a.-~~ terceirb que a qti~Iq"uertftU.io 
VI- Ministério da Ciência-CTeciwlogia; tenha acesso ao processo, pelas informações que divul· 
VII- Associação Brasileira da Indústria Farmacêu- garem. - -

tica (ABIFARMA); Art. 7,0 
__ Semprç que a autoriclade competente, no 

VIII- Associação Brasileira da Indústria Quírnicii ~--~·regular exercício do seu poder de polícia, solicitar, ao 
(ABIQUIM); e possuidor ou detentor de conhecimento tecnológíco, 

IX -Associação Brasileira dos· Fâbricantes de De- dildos ou informaçõeS a ele _relativos, obrigar-se-á: 
fensivos Agrícolas (ANDEF). I- a ma.ntecos referidos dados e ffiformações sob 

§ l.o O Presidente do Conselho será de livre no- co~~~cá:~~sa~~;er uso nos exatos limites do exercício 
mcaçáo do Presidente da República. 

§ 2.g O Presidente do Conselho terá apenas o voto iegular do seu poder de polícia; 
de qualidade. _ _ _ _ _ · 111 - a não permitir que qualquer terceiro venha 

§ 3.o Os Ministros de Estado indicarão _os represen- a se beneficiar, direta ou indiretamente, dos referidos 
tantes e suplentes de suas respectivas pastas à nomeação dados e informações. 
do Presidente da República. Parágrafo único. Considera-se forma de benefício ia-

§ 4.g Os representantes a que se referem os incisos devido dispensar, a autoridade, a terceiros, a obrigação 
VII, VIII e XIX e seus suplentes, serão nomeados, de prestar as mesmas ínfonmições, em razão de outrem 
para um período de 2 (dois) anos, pelo Presidente da já as ter fornecido. 
República, escolhidos em lista tríplice, preparada pelas Do Recurso (art. 1G) 
respectivas associações, encaminhada pelo Ministro da 
Saúde, vedada a recondução. Art. 8." O recurso (art. 1. <>)será iilterposto no prazo 

§ 5.0 Não haverá pagamento de jeton ou remune- de 180 (cento e oitenta) dias perante a secretaria execu-
ração aqualquer título por comparécimento às sessões. tiva. 

§ 6, 0 A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, Parágrafo único. -É facultada ao recorrente a apre-
do Ministério da Saúde: servirá de Secretaria Executiva sentação de novas provas. 
do Conselho, e seu secr_et~ri~ J!_acional, na_ 9!1alidade Art~_ 9" .t\_s.ec-Le1aria_execu~h·a, em até 15 (quinze) 
de secretário executivo, lavrará e fa!á public~_r as atas dias,_notificaiá Q- órgão recorrido do inteiro teor do 
e osregistros dos procedimentos das sessões, observado recurso, mediante carta registrada com aviso de recebi-
o disposto nos arts. 6. 0 e 7.0 desta lei. mente. 

§ 7.0 Junto ao Conselho funcionará representante Art. 10. O órgão recorrido impugnará o recurso 
do Ministério Público da União indicado pelo Ministro em 30 (trinta) dias. 
da Justiça. - Art: 11. Impugnadq, ou nã.o, o recurso, a secretaria 

Art. 3.0 O Conselho- "rêunir-se-á, ordinariamente, exeCutiva: 
urna vez por mês e, extraordinariamente, sempre que I -tentará a conciliação das partes em até 30 (trinta) 
convocado por seu presidente, por iniciativa própria dias; obtido acordo, preparará relatório drcuristanciado 
ou a requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros, em até 15 (quinze) dias, para deliberação do Conselho; 
conforme a urgência da matéria ou o número de preces- II- não sendo possível? conciliação, preparará rela-
sos em pauta. tório circunstanÇíaâo no prazo de 15 (quinze) dias; e 

§ 1." O quorum para abertura da sessáo será de III -encaminhará o processo ao representante do 
5 (cinco) membros. __ _ _ _ - Ministéri~ Público da Unjão ...... -- _ ._ _ ___ -· 

S 2.0 O Conselho deliberará por maioria siriipies. · Ait. 12. O representante do Ministério Público da 
Art. 4.0 A convocação se fará com 5 (cinco) dias Uni~o d_?:r~ _ _parecer em até 15 (quinze) dias. 

úteis-de antecedência, mediante notificação pessoal dos Art. 13. Rec_ebido o processo, a secretaria execu-
membros e edital no Diário Oficial da União, com indi- tiva o incluirá imediatamente na pauta de julgamento. 
cação da pauta de julgamento. 

Art. 5. o O Conselho deliberará em sessão- pública. 
Por razão de ordem pública, ou para garantir direitos 
de propriedade industrial ou autoral! ou o sigíl_o das 
informações técnicas fornecid~s pelas partes, poderá 
o Conselho, a juízo próprio ou ã requerimento das par
tes, reunir-se em sessão fechada ao_ público, pará ouvir 
o relatório do secretário exeCutivo, o depoimento de 
testemunhas ou peritos, a intervenção do representante 
do Ministério Público da União e a sustentação o-ral 
das partes. _ 

Art. 6. o Responderá civil e criminalmente pelos da
nos que causar o membro do Conselho ou servidor 

Da Sessão de Julgam~nto 

An._14. Na sessão de julgamento, serão chamados, 
em primeiro lugar, os processos sobre os quais as partes 
tenham manifestado acordo. 

Parágrafo único. O secretário~executivo relatará cir
cunstanciadamente o processo e recomendará a decisão 
acordada entre as partes. 

Art. 15. Nos processos sobre os quais as partes es
tejam em desacordo, proceder-se-á na forma seguinte: 

I - o secretário executivo relatará circunstanciada~ 
mente os fatos e os. argumentos de mérito; 

li-as partes sustentarão oralmente seus argumentos 
por 15 (quinze) minutos cada qual; 

III -querendo, a parte chamará até 3 (três) testemu
nhas~peritos_ de sua livre escolha, as quais exporão sua 
opinião em até 15 (quinze) minutos, cada qual, após 
~que responderão às perguntas dos membros do Conse
lho e do secretário executivo; 

IV _- as partes concluirão suas sustentações em até 
15 (quinze) t.iiffiuto"S cáda qual; 
V~ o representante do Ministério Público da União, 

querendo, sustentará seu parecer; 
VI -o Conselho, após tentar a conciliação: 
a) determinará diligências complementares, fixando· 

lhes prazo; ou 
_b) decidir~ do recu~o. 
Art. 16. E vedado pedido de vista dos autos por 

membro do ConselhO. 
Art. 17. As deliberações do Conselho serão publi

cadas no Diário Oficial da União, emat65 (cinco) dias, 
observado o disposto nos arts. 6. G e 7. o, supra. 

Do Recurso Hierárquico 

Art. 18. Da decisão do Conselho caberá recurso 
administrativo hierárqUico para o Presidente da Repú
blica no prazo de 15 (quinZe) dias, contados da sua 
publicação. 

- § 1. o· O recurso será protocolado perante a secre
taria executiva do Conselho. 

§ z.o A petição de recurso, argumentada e docu
meotadamente, indicai'á, com clareza, o que o recor~ 
rente deseja seja revisto na decisão do Conselho. 

§ 3.. o O recorrido terá prazo de 15 (quinze) dias 
para impugnar o recurso. 

§ 4. 0 O Ministro da Saúde emitirá parecer conclu
sivo e encaminhará todo o processo à Consultaria GCral 
da República em até 15 (quinze) dias, contados do pro
tocolo da petição de recurso. 

§ 5.~ A Consti.ltoria Geral da. República emitirá pa
recer conclusivo e o encaminhará ao Presidente daRe
pública em até 15 (quinze) dias, após o recebimento 
do processo do Ministério da Saúde, 

Art. 19. A decisão do Presidente da República, 
acompanhada de suas razões, será publicada no OOrio 
Oficial da União, observado o disposto nos arts._ 6.0 

e 7.0
, supra. 

Disposições Gerais 

Art. 20. ConstitUí crime, e será punido na forma 
do art. 342 do Código Penal~ fazer afirmação falsa, 
negar ou calar verdade, como testemunha, perito, tra· 
dutor ou intérprete. 

Art. 21. Observar-se-á o disposto no Livro II, Ca
·pítulo III, Título I, do Código de Processo Penal no 
que não contrariar esta lei. 
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Art. 22. O Poder Executivo :~;egulamentará a pre· 
sente lei no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 23. Esta lei entrará em _vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O projeto de lei visa garantir transp-ãfériCia- republi
cana e democrática a atos denegatórios ou restritívqs 
de direitos praticados pela administração pública, reti
rando, destarte, da penumbra da díscricionaridadc de 
órgãos monocráticos, questões relevantes à sociedade 
brasileira, tais como as que versem a importação, regis
tro, transporte, fabricação, venda e fiscalízação de pro
dutos dietéticas, nutritivos, de higiene, perfumes, cos
méticos, corantes, saneantes domissanítários, matérias
primas, produtos semi-elaborados, drogas, medicamen· 
tos, insumos farmacêuticos, fertilizantes, biofertilizan-
tes e fitossanitários. . __ 

Essas decisões passam a ser revistas por órgão cole
tive que, a par de técnico, é também político, podendo 
debater, com os interessados, das empresas e do gover
no, em âmbito conceituai e juridicamente maior, o que 
melhor convém à sociedade. 

Se, de um lado, a administraç-ão passa a dispor de 
mais um mecanismo de averiguação e controle daqueles 
produtos, por outro, a empresa, sempre ciosa de seu 
conhecimento tecnológico, e receosa de revelá-lo, tem, 
com o projeto, proteçãO ampla da inforinação que trans~ 
mita ao órgão público (arts. 6, 0 e 7.0

). -

O contencioso recursal que se cria não só estimula 
a conciliação (art. 11, I), como enseja um procedimento 
expedito, mediante fixação de prazo para cada uma 
de suas fases (art. 9.0

, 10, 11 e 12), ved~do Ifedidos 
de vista na sessão de julgamento (art. 16). 

São garantidos ainda dois direitos fundamentais: um, 
coletivo, a publicidade das decisões (arts, 4" e 17), outro, 
individual, o de recurso hierárquico ao Presidente da 
República (art. 18). ·- . _ . 

Esta iniciativa, repita-se, reforça o Princípio republi
cano, que impõe à administração deddir publicamente 
mediante instrumentos e órgãos transparentes e proce
dimento préestabelecido, como também reafirma o 
princípio democrático, ensejando à empresa privada, 
titular de direitos, mola primeira da atividade econô
mica, defender e promover seus interesses de _forma 
ampla e desinibida. 

Essas as razões que motivam o projeto. 
Sala das Sessões, 4 de novembro de 1986. -João 

Lobo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N." 6.360, 

DE 23 DE SETEMBJ.l.O l2E1276 

Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujei· 
tos os medicamentos, as dr-ogao;, os insumos farma
cêuticos e correlatas, cosméticos, saneantes e outros 
produtos, e dá outras providências. 

Art. 7,° Como medida de segurança sariitária e à 
vista de razões fundamentadas do órgão competente, 
poderá o Ministério da Saúde, a qualquer momento, 
suspender a fabricação e ·venda- de qualquer dos produ
tos de que trata esta lei, que, embora registrado, se 
tome suspeito de ter efeitos nocivos à saúde humana. 

···Art:·:iõ:···ír;;d;·d~~-i~p~;:;~çã~-d~·~-;d~;;~t~;:· 
drogas, insumos farmacêuticos e demais produtos de 
que trata esta lei, para fins industriais e comerciais, 
sem prévia e expressa manifestação favorávél do MinisM 
tério da Saúde. 

Parágrafo único. Compreendem-se nas exigências 
deste artigo as aquisições ou doaçõeLque envolvam 
pessoas de direito público e privado, cuja quantidade 
e qualidade possam comprometer a execução de progra
mas nacionais de saúde. 

Art. 12. Nenhum dos produtos de que trata esta 
lei, inclusive os importados, poderá ser iildustrializado, 
exposto à venda ou entregue ao consumo antes de regis-
trado no Ministério da Saúde. _ 

§ 1.0 O registro a que se refere este artigo terá Vali
dade por 5 (cinco) anos e poderá ser revalidado por 
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períodos iguais e sucessivos, mantido o número do regis
tro inicial. 

§ 2. 0 Excetua-se do disposto no parágrafo anterior 
a validade _do registro e da revalidação do registro dos 
produtos-dietéticas, cujo prazo é de 2 (dois) anos. 

§ 3.~ O registro será concedido no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias, a contar da data de entrega do 
requerimento, salvo nos casos de inobservância desta 
lei ou de seus regulamei).tos. 

§ 4. o Os a tos referentes ao registro e à revalidação 
do registro somente o produzirão efeitos a partir da 
data da publicação no Diário Oficial da União. 

§ 5.0 _A concessão do registro e de sua revatidade, 
e: as análises prévia e de .controle, quando for o caso, 
ficã.m ·sujeitas _ao pagamento de preços públicos, refe-
rido no art. 62. _ 

§ 6." A revalidação do registro deverá ser requerida 
no primeiro semestre do último ano do qüinqüênio de 
validade, considerando-se automaticamente revalida
do, independemente de decisão, se não houver sido 
esta proferida até a data do término daquela. 

§ 7. o Será declarada a caducidade do registro do 
produto cuja revalidação não tenha sido solicitada no 
prazo referido no § ~deste artigo. 

§ 8.0 Não será revalidado o registro do produto que 
não for industrilizado no primeiro pe"iíodo de validade. 

§ 9.g COnstará obrigatoriamente do registro de que 
trata este artigo-a fórmula da composição do produto, 
com a indicação dos ingredientes utilizados e respectiva 
dosagem. 

LEI N.• 5.991 
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973 

Dispõe ~obre o controle Sanitário do comércio de 
c;lro_gas, medicamentos, insumos far~acêuticos e 
correlatos, e dá ou_tras prol·idê~cias~-

Art. 4. ~ Para efeitoS-desta Je:i~ são ado.tados os se-
guintes conceitos: 

I-Droga- sub~tâ:flCia oU: matéria-prima que tenha 
a finalidade medicamentosa ou sanitária. -

II- Medicamento- produto farmacêutico, tecnica
mente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, 
curativa, paliativa ou para fins de diagrióstico-. 

III- Insumos farmacêuticos - droga ou matéria
prima aditiva ou complementar de qualquer natureza, 
destinada a emprego em medicamentos, quando for 
o tãso, e !feus-recipientes. 

IV- Correlato - a substância, produto, aparelho 
mi acessório não enquadrado nos conceitos anteriores, 
cujo uso o_u aplicação esteja ligado à defesa e proteção 
da saúde_individuaLou coletiva, à higiente pessoal ou 
de ambientes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os 
cosméticos e p~rfumes, e, ainda, os produtos dietéticas, 
óticos, de acústica médica, odontológico e veterinários. 
V- Órgão sanitário competente- órgão de fiscali

~ação do Ministério da Saúde, dos Estados, do Distrito 
Fediral, dos Territórios e dos Municípios. 
VI-Laboratório oficial - o laboratório do Miriis

tériO da Saúde ou congênere da UNião, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos _ _T~rritórios, com competência 
delegada através de conv~nio ou credenciamento, desti
~do à análise de droga~. medicamentos, insum6s far
macêuticos-e Correlatas. . 

VII- Análise fiscal- a efetuada em drogas, medi
camentos, insumos farniacêuticóS e correlatas, desti
nada a comprovar a sua conformidade com a fórmula 
que deu origem ao registro. 

VIII - Empresa- pessoa física Ou jurídica, de direi~ 
tOPúbliço ou privado, que exerça como atividade prin
cipal ou subsidiária o comércio; venda, fornecimento 
e distribuição de drogas, medicamentos, insumos farma
. cêutícos e correl:~los, equiparando-se à mesma, para 
os efeitos desta lei, as unidades dos órgãos da adminis
tração direta ou indireta, federal, estadual, do Distrito 
Federal, dos Territórios, dos Municípios e entidades 
paraestatais, -incumbidas de serviços correspondentes. 
IX~_Estabelecimento- unidade da empresa desti

nãda ao comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatas. 
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X,...... Farmácia- estabelecimento de manipulação de 
fórmulas magistrais e oficiais, de comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêutico_s. e correlatas, 
compreendendo o de dispensação e o de atendimento 
privativo- de unidade hospitalar ou de qualquer outra 
equivalente de assistência médica. 

XI - Drogaria - estabelecimento de dispensação e 
comércio de drog<~:s, medicamentos, insumos farmacêu
ticos e corre latos em suas embalagens o_riginais. 

XII- Ervanaria- estabelecimento -que realize dis
pensação de plaittas mi::didnais. 

XIII- Posto de medicamentos e unidades-volante 
- estabelecimento destinado exclusivamente à venda 
de medicamentos industrializados em suas emabalagens 
originais e coilsümtes d6 relação elaborada pelo órgão 
sariitário Iederal, publicada na imprensa oficial, para 
atendimento a localidade~ desprovidas de farmácia ou 
drogaria. 

XIv-DispenSário de medicmantos - setor de for
necimento de medicamentos industrializados, privativo 
de pequena unidade hospitalar ou equivalente. 

XV-Dispensação -ato de fornecimento ao consu~ 
mi dor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos 
e corre latos, a título remunerado ou não. 

XVI - Distribuidor, representante, importador e ex
portador- empresa que exerça direta ou indiretamente 
o comércio atacadista de drogas, medicamentos em suas 
embalagens originais, insumos farmacêuticos e de corre~ 
latos. 
xvn- ·produto dietético -produto tecnicamente 

elaborado para atender às necessidades dietéticas de 
pessoas em condições fisiológicas especiais. 

LEI N.• 6.894, 

DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980 

Disi>{te-SObi-e a inspeção e fiscalização da produ· 
Çãõ e do comércio de fertilizantes, corretivos, inocu
lantes, estimulantes ou blofertilizantes, destinados 
à agricultura, e dá outras prol'idências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

saneio 'no a seguinte Lei: 
Art. -1.0

- Fica estabelecida a obrigatoridade da ins
peção e da fiscaliZação da- prOdução e do comércio de 
fertilizantes, corretivos, inoculantes. estimulantes ou 
biofertizantes, destínadoS à ag!k:ultura. 

Art. 2. ~ A inspeção e a fiscalização previstas nesta 
lei serão rea1izadas pelo Ministério da Agricultura. 

Parágrafo único. O Ministério da Agricultura poderá 
delegar a fiscalização do comércio aos Estados, ao Dis
trito Federal e ãos Territórios. · 

Art. 3.0 Para efeitos desta lei, considera-se: 
a) Fertilizante, a substância mineral ou orgânica, na

tural ou sintética. fornecedora de um_ ou mais nutrientes 
vegetais; 

b) Corretivo, o material apto a corrigir uma ou mais 
características desfavoráveiS do solo; 

c) Inoculante, o material-que contenha microorganis
tnos· ftxadores de nitrogénio e que atue faVoravelmente 
no desenvolvimento das plantas; 

d) Estimulante ou Bfofertilizante, o produto que con
tenfia princfplo ãtiVõ apto a melhorar, di reta ou indire
tamente, o desenvolvimento das plantas. 

Art. 4. 0 As pessoa-s físicas ou jurídicas que produ
zam ou comercilizem fertilizantes, corretivos. inocu
Iantes, estimulantes ou biofertilizantes ficam obriiadas 
a promover o seu registro no Ministério da Agricultura, 
conforme dispuser o regulamento. 

§ !.• (VETADO) 
§ 2. o Os produtos a que se refere este artigo deverão 

ser igualmente registrados no Ministério da Agricultura. 
Art. S.g A infra,ção às disposições desta lei acarre

tará, nos termos previstos, em regulamento, a aplicação 
das seguintes sanções: 

I- advertência; 
II - mUlta igual a 5 (cinco) vezes o valor das dife

renças para menos, entre o teor dos macronutrientes 
primários indicados no registro do produto e os resulta
dos apuradOs-na análise, calculada sobre o lote de fertili
zante produzido, comercializado ou estocado; 
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III -multa de até 100 {cem) Vezes o maior valor 
de referência estabelecida na forma da Lei n" 6.205, 
de 29 de abril de 1975; 
· IV- embargo do produto; 

V -sUSpensão oú CaD.Celamento do registro; 
VI- interdição, temporária ou definitiva, do estabe· 

lecimento. -

§ 1." __ .Alllulta poderá ser aplicada isolada ou cumu
lativamente com outras sanções. 

§ 2." A aplicação das sanções previstas neste artigo 
não prejudicará a apuração das responsabilidades civil 
e penaL 

Art. 6." A inspeçáo e fiscalização serão retribuídas 
por taxas, calculadas com base no maior valor de refe
rêncía resultante da Lei n." 6.205, de 29 de abril de 
1975, de acordo com a tabela anexa. 
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§ 1." A inspeção será retribuída por preços públi~ 
cos, sempre que solicitada pelas pessoas físicas ou jurídi~ 
cas a que se refere esta lei. 
~§-2. 0 Nos termos do regulamento, o Ministro de 
Estado da Agricultura estabelecerá os valores e a forma 
de recolhimento dos preços públicos. 

Art. 7. 0 O Poder Executivo det~rminará_as provi
dências que forem necessárias ao controle da inspeção 
e_ d_a f~~?~lizaçáo previstas nesta lei. 

'Are 8. o ESta lei entrará em vigor na data de sua · 
publicação. 

Art. 9. o Revogam-se a Lei n.o 6.138, de 8de novem
bro de 1974, e 
demais disposições em contrário. 

Brasília, 16 de dezembro de 1980; 159." da lndepen
dên~ia e 92." da República. - JOÃO FIGUEIREDO 
-Angelo Amaury Stábüe. 

!~!! 
(Art. E9 ~h Lei n9 6.894: de 1~ de dez~b~ de 1 9~) 

TABELA UE .TAXAS ot: tNSPE:CAO ( fiSC.AliZf.ÇM O! ~BQ!tJCM E DO CO~RCtO llt: F'E-RTllflANTr$, 

CORRETIVOS. II'«JCULArm:s E E.SJ!MULAlHES OU EllOF(II!llUA.'fT!S:. 

""'' ORDEM 
FATO CEAAOOR. 

ftegfstro de Es.t.abelecfmento 

Reghtro de produto 

Al !QUOTA/BASE" OE t,qCIJ(Q 

2 HVR por unidade n:ghtrldll 

1 HVR por unfd'ade rlll'g-htnda 

,_ 

·-3, ~~:~i!c~~l~~. i:s~~~'is~u d~i~~!~;!ç~!• p~ 
duto pu~ controle d'e g~r.a.!ltii. da qtuolid!_ 
dtt: 

.. de fe:rt n 'i:u.n~ 

... cl'e fnoculante 

.. de carre:Hvo 

.. de bioft"rtilh:an~e ou estf1111.1h.n~ 

l.nil1se Perich.1 

tMt .. Haior Va1or de Referitld.a 

LEI NJ6.934, 
DE 13 DE JULHO DE 1981 

Altera a Lei n. • 6.894, de 16 de dezembro de 
1980, que dispõe sobre a inspeç.iio e fiscalização da 
produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, 
lnoculantes, estimulantes ou biofertllizantts, destl· 
nados à agricultura, e dá outras providências. 

O Presidente 'da República, faço saber que o Con· 
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1. o Os disposítivós ___ ã.aiante indicados da Lei 
n." 6.894, de 16 de dezembro de 1980, que dispõe sobre 
a inspeção e fiscalização da produção e do comércio 
de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou 
biofertilizantes, destinados à agricultura, e dá outras 
providências, passam a vigorar com as Seguintes altera
ções, acrescentando-se § 3." ao art.4.~ e § 3." ao art. 
6·-

""Art. 1. 0 A inspeção e fiscalização da produ
ção e do comércio de fertilizantes, correitvos, ino
cuJantes, estimulantes ou biofertilizantes, destina
dos â agricultura, serão regidos pelas disposições · 
desta Lei. 

Art. 3.• ............. ____ ... _=~·-·~"'"·----·--•-.. 
c) inoculaute, a substância q~e contenha mi

croorganismos com a atuaçáo favorável ao desen
volvimento vegetal. 

Art. 4." .~ ....... ~··~~!»·---·~---~~----~;-~ 
§ 3."Para a obtenção dos registras a que se refere 

este artigo, quando se tratar de atividade de_ produ-

t HVR por- tonl!l'lada de (VETA~ 
li)';' 00) p~duto~ fisc.tl iu 

d"o~ ou inspecionados.-

t MVR por quilo _ de produto 
T:Oõô fis.calizadoou inspeci2_ 

n.ado. 

1 r-tVR p-or tonellld~ de prod'u 
T:õõõ to nsc•Tizado ou fni' 

pec1on~do. -

1 HVR~r tonelada de pro&!:!, 
T':'Wõ to fiscalf.udo ou ins 

p~fonado. • -

1 MVR por detenrrlnaçio ana'i! 
tica rellbadl. 

ção industrial, será exigida a assisténcía técnica per~ 
manente de profissional habilitado, com a canse~ 
qüente responsabilidade funcional. 

Art. 5. o A infração às disposições desta lei acarre
tará, nos termos previstos em regulamento, e inde
pendentemente de medidas cautelares, a aplicação 
das seguintes sanções: 

ill-multa de até 1.000 (mil) vezes o Maior 
Valor de Referência estabelecido na forma da Lei 
n" 6.205, de 29 de abril de 1975, aplicável em dobro 
nos casos de reincidência genérica ou especffica; 

IV -condenação do produto; 
V- inutilização do produto; 
VI- suspensão do registro; 
vn- cancelamento do registro; 
ym- Interdição, temporária ou definitiva, do 

es.tabdecímento. 

§ 2. 6 A aplicação das sanções previstas neste arti~ 
·~ não prejudicará a apuração das responsabili
dades civil ou penal das pessoas físicas e jurídicas 
e dos profis.s~onais mencionados no § 3" do art. 
4' 

Art. 6. 0 A inspeção e a fiscalização serão distri
buídas, respectivamente, por preços públicos e ta

-xas calculadas com base no Maior Valor de Refe
rência resultante da Lei no 6.205, de 29 de abril 
de 197.5, de acordo com a tabela anexa. 

§ 1. 0 A inspeção será efetuada sempre que hou-
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ver solicitação por parte das pessoas físicas ou jurí
dicas referidas nesta lei. 

§ 3.~Para efeito do disposto neste artigo, consi
dera-se: 

a) inspeçáo- a constatação das condições higiê
nico~sanitárias e técnicas dos produtos ou estabele
cimentoS; 

_b) f"IScalizaçáo - a ação externa e direta dos 
ófgãos do Poder Público destinada â verificação 
do cumprimento das disposições aplicáveis ao ca~ 

. so." 

Art. 2. o Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. · 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, em 13 de julho de 19ª1; 160.0 da Indepen

dência e 93.' da República.- JOAO FIGUEffiEDO
Angelo Amaury Stábile 

T.UCU.D(f/.lA$D(.1J:IUI.fZA~OI."~TOOtr.::ll:tGD(. 
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LEI N. • 4. 785, 
DE 6 DE OUTUBRO DE 1965 

Dispõe sobre a fiscalização do comércio e uso de 
produtos fitossanitários e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1.~ E estabelecida a obrigatoriedade de fiscali~ 

zação do comércio e uso de produtos fitossanitários 
em todo o território nacional. 

Art. 2._0 Entende~se por produtos fitossanitários as 
substâncias ou preparações, de natureza química ou 
biológiCa, e os organismos vivos quando destinados ao 
emprego na prevenção, repelência e destruição de inse
tos, fungos. ervas daninhas, nematódios, ácaros. roedo
res e outras formas de vida animal ou vegetal e outros 
agentes que afetam as plantas e os produtos agrícolas. 

Parágrafo único. Inclu_em-se como defensivos da la~ 
voura os engenhos destinados aos fins mencionados nes
te artigo desde que sejam essenciais às características 
do processo de combate. 1 

DECRETO N.• 24.114 

DE 12 DE ABRIL DE 1934 

Aprova o Regulamento de Defesa Sanitária Ve
getal. 

Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal 

CAPÍTULO! 
Disposições Preliminares 

Art. 1." São proibidos, em todo o Território Nacio
nal; nas condições abaixo determinadas, a importação, 
·o comércio, o trânsito e a exportação: 

a) de vegetais e partes de vegetais, como sejam: mu
das, galhos, estacas, bacelos, frutos, sementes, raízes, 
tubérculos, bulbos, rizomas, folhas e flores, quando 
portadores de doenças ou pragas perigosas; 

b) de insetos vivos, ácaros, nematodes e outros para
sitos nocivos às plantas, em qualquer fase de evolução; 
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c) de culturaS de bactérias e cogumelos nocivos às 
plantas; 

d) de caixas, sacos e outros artigos de acondiciona
mento, que tenham servido ao transporte dos produtos 
enumerados neste artigo; 

e) de terras, composos e produtos vegetais que pos
sam conter, em qualquer estado de desenvolvimento, 
criptógarnos, insetos e outros parasitos nocivos aos ve
getais, quer acompanhem ou não plantas vivas. 

§ 1. o Para determinadas espéCies ve-getais, ã critério 
do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, poderá ser ad
mitida a importação -com terra, sujeitã.ndo-se as mes
mas, obrigatoriamente, à desinfecção e substituição-da 
terra à chegada. 

§ z.o Somente para f'ms experimentais em eStabele-
cimentos científicos do Pafs, poderá o Ministério da 
Agricultura permitir a importaç-ãO do ma:teriãl previsto 
nas alíneas a, b e c deste artigo, observadas, porém, 
as medidas preventivas que forem prescritas em cada 
caso pelo Conselho Nacional de Defesa Agrícola. 

§ 3. a O Ministério da Agricultura permitirá, por 
portaria, ouvido o Conselho Nacional de Defesa Agrí~ 
cola, a introdução no País, das espécies de insetos, fun~ 
gos, bactérias, etc ... reconhecidamente úteis, aos quais 
não se aplicará a proibição contida nas letras b e c 
deste artigo. 

Art. 2." __ Independentemente do estabelecido no 
art. 1.", o Ministério da Agricultura poderá proibir ou 
estabelecer condições especiais para a importação de 
quaisquer vegetais, partes de vegetais e produtos agríco
las que provenham de paízes suspeitos ou assolados 
por doenças ou pragas, cuja introdução no País possa 
constituir perigo para as culturas nacionais. 

Parágrafo único. O Ministério da Agricultura deter
minará em portaria, quais os produtos e respectivos 
países da procedência, compreendidos neste artigo. 

CAPITULOU 
Importação de Vegetais e Partes de Vegetais 

Art. 3.a A importação de vegetais e partes de vege
tais somente será permitida pelos portos ou estações 
de fronteira em que houver sido instalado o Serviço 

' de Defesa Sanitária Vegetal. 
Parágrafo único. O Ministério da_ Agricultura _Qeter

minará, por portaria:, periOdicamente, quais os portos 
ou estaçeies que se acham aparelhados para os efeitos 
do presente artigo. 

Art. 4.a Os cônsules brasileiros no es.trangeiro não 
legalizarão fatoras para vegetais e partes de vegetais 
sem que tenham sido cumpridas todas as exigências 
da legislação sanitária vegetal brasileira. 

Art. 5.a Além de outras medidas que venham a ser 
tomadas pelo Ministério da Agricultura, compete aos 
cônsules observar as seguintes: 

a) exigir, para a legalização de faturas, que lhes seja 
apresentado para visar o certificado oficial de origem 

1e de sanidade vegetal, passado pela autoridade compe
tente da defesa sanitária vegetal do país de origem; 

b) exigir oonstem nos certifiCados de sanidade as de
clarações especiais estabelecidas por portarias do Minis
tério da 
Agricultura para a importação de determinadas espécies 
e produtos vegetais; 

c) dispensar somente o certificado de sanidade refe
rido na aünea a deste artigo quando_ ~e tratar de produ
tos destinados à alimentação, flnS industriais, medici
nais ou de ornamentação que, nos termos do art. 13, 
tenham livre entrada no Brasil, em virtude de portarias 
do Ministério da Agricultura; 

d) verificar, nos termos do art. 3." e seu parágrafo 
único, se os produtos a serem exportados se destinam 
a porto ou estação de fronteira onde esteja instalado 
o Serviço de Defesa Sanitária Vegetal; 

e) averiguar se os vegetais e partes de vegetais náo 
estão incluídos em proibições determinadas por este 
regulamento ou por portarias do Ministeiio da Agri
cultura; 

f) conceder fatora para produtos de importação proi
bida, somente quando autorizados pelo Ministério da 
Agricultura, por intermédio do das Relaç6es Exterio
res. 

Art. 6.D __ Para os fins previstos neste regulamento, 
o Ministério da Fazenda, por intermédio de suas alfân
degas e postos aduaneiros, notificará imediatamente 
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ao técnicQ_do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal com 
jurisdição no porto ou estação de fronteira, a chegada, 
com procedência do estrangeiro, de quaisquer vegetais 
ou partes de vegetais. 

Parágrafo único". Idêntica notificação será feita pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas, por intermédio 
do Departamento dos Correios e Telégrafos, com refe
rência aos vegetais e partes de vegetais importados por 
via postal. 

Art. 7." Em caso algum as repartições referidas no 
artigo anterior e parágrafo único permitirão o despacho 
de vegetais e partes_ de vegetais, sem a respectiva autori
zação do técnico do Serviço de Defesa Sanitária Ve
getaL 

§ 1." Essa autorização será impetrada mediante re
querimento do importador ou seu despachante, que 
deverá fornecer ao técnico do Serviço de Defesa Sani
tária Vegetal o seguinte: 

a) o certificado de origem e sanidade vegetal do 
país de origem, legalizado pelo consul brasileiro; 

b) informações completas sobre os produtos a des
pachar, inclusive as que se tOrnarem precisas para esta
belecer a sua identificação. 

§ 2_ 0 O certificado_ a que se refere a alínea a do 
parágrafo 1." deste artigo deverá ser assinado pela auto
ridade competente do serviço oficial de proteção aos 
vegetais _do país exportador e conter: 

&)_quantidade e natureza dos volumes; 
b) peso e-marca; 
c) navio e data da partida; 
d) discriminação_dos vegetais e partes _de vegatais; 
e) indicação do lugar da cultura; 
t) _nome do exportador; 
g) nome e endereço do destinatário; 
h) çl.ata em que se realizou a inspeção; 
i) atestado de que os produtos exportados estão isen

tos de doenças e pragas nocivas ãs culturas. 
§ 3.a Para determinadas espécies de produtos vege

tais, deverão s.er incluídas no certificado as declarações 
especiais eXigidas por portarias do Ministério da Agri
cultura. 

Ai't. _8." Po-derão ser dispensadas das exigências do 
~.certificado de sanidade de que trata o artigo anterior, 
~s pequenas partidas de vegetais e partes de vegetais 
importadas por via postal, inclusive encOmendas pos
tais, registrados, amostras sem valor, etc., ou trazidas 
na bagagem dos passageiros, procedentes do estran~ 
geiro, não podendo tais produtos ser entretanto desem
baraçados, sem o competente exame do Serviço de De
fesa Sanitária Vegetal. 

§ 1. a O Ministério da Agricultura poderá limitar 
as quantidades e determinar as condições em que será 
permitida a dispensa do certificado de sanidade, nos 

__ termos deste artigo. 
§ 2. a Os passageiros procedentes do estrangeiro e 

que tragam, em suas bagagens, plantas, sementes, esta
cas, rizomas, tubérculos, frutas, etc .• são obrigados a 
isso declarar às autoridades aduaneiras, para efeito da 
inspeção sanitária vegetal, ficando tais volumes retidos 
até- o competente exame e autorização de despacho, 
concedida pelos técnicos do Serviço de Defesa Sanitálj.a 
Vegetal. . 

~ § 3.0 Em caso de sonegação ou de falsa declaração, 
ficaJn os infratOres .sujeitos à apreensão dos produtos, 
além de outras penalidades previstas em leis. 

Art. 9." _ Satisfeitas as exigências dos artigos anterio
res, procederá o técnico do Serviço de Defesa Sanitària 
Vegetal a inspeção dos produtos importados, autori
zando o seu despacho, no caso de haver verificado que 
os mesmos não incidem no dispositivo do art. 1." e 
suas alíneas e artigo 2." e seu parágrafo único deste 
regulamento. 

Parágrafo único. As plantas vivas e os produtos ve
getais de fácil deterioração terão precedência na inspe
ção à chegada. 

Art. 10. No caso de se verificar na inSpeção à che
gada que os vegetais ou partes de vegetais estão com
preendidOs na proibição prevista no art. t.o e alienas 
ou art. 2. 0 e parágrafo, ficàrão desde logo sob a vigilân
cia do ServiÇo de Defesa Sanitária Vegetal, em lugar 
por este indicado. 

§ 1." Tais produtos serão reembarcados dentro de 
15 dias, ou quando não, após esse prazo, desnaturados 
ou destruídos. 
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§ 2. D As despesas decorrentes das exigéncias esta
belecidas Oeste artigo caberão ao interessado, sem que 
ao mesmo assista direito a qualquer inde:nização. 

§ 3." Tratando-se de praga ou doença perigosa ou 
de fácil alastramento, fará o Serviço de Defesa Sanitária 
Vegetal a apreensão e a destruição imediata dos produ
tos condenados. 

§ 4. o A desnaturação, remoção e destruição de pi-o~ 
dutos condenados s_erá feita pelo Serviço de Defesa 
Sanitária Vegetal, ou pelas al.fândegas, nos portos em 
que aquela não estiver para tal fim aparelhada. 

Art. 11. Os produtos vegetais importados infecta
dos ou infestados, ou mesmo suspeitos de serem veicula
dores de fungos, insetos e Outros parasitos, já existentes 
e disseminados no pafs e reputados de importância eco
nómica secundária, poderão ser despachados, uma vez 
submetidos à desinfecação ou expurgo, ou esterilização, 
segundo as condições determinadas pelo Ministério da 
Agricultura. 

Parágrafo únioo. Nos casos das infecções ou infesta
ções, a que se refere este artigo, terem maior intensi
dade, ficarão os vegetais ou partes de vegetais sujeitos 
ao disposto no art. 10 e seus parágrafos. 

Art. 12. Os vegetais ou partes de vegetais proce
dentes de países ou regiões suspeitas, ou cujo estado 
sanitário à chegada, ofereça dú.vidas, poderão ser plan
tados, sob quarentena, em estabelecimento oficial, ou 
lugar que ofereça as garantias necessárias, a juízo do 
Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, que os manterá 
sob fiscalização, nao podendo os mesmos ser removidos. 
sem autorização prévia. 

Art. 13. O_Ministério da Agricultura determinará 
por portaria, quais os produtos vegetais destinados à 
alimentação, fins industriais, medicinais ou de orna~ 
mentação, cuja livre entrada no país não constitui perigo 
para as culturas nacionais, podendo assim ficar dispen
sados de algumas ou de todas as exigências do presente 
regulamento. 

Art. 14. Por extravio, ou imperfeição, nos certifi
cados de sanidades ou de desinfecção, exigidos em virtu
de deste regulamento, para a importação de vegetais 
e partes de vegetais, poderá ser facultado ao importador 
- a critério do Ministério da Agricultura - assinar 
termo de responsabilidade e prestar caução em dinhei
ro, mediaitte a condição de ser apresentado posterior~ 
mente e no prazo prefixado, o certificado respectivo. 

§ 1. o Só será concedida a permissão de que trata 
este artigo, para produtos que não incidam nas proibi~ 
ções do artigo 1." e suas alíneas, ou nas medidas de 
exc1usão em vigor. 

§ 2. a Em portaria especial serão reguladas as condi
ções e taxas exigidas para a concessão a que se refere 
este_ artigo: - - " · 

Art. 15. As infrações referentes à importaçãos, fi
cam sujeitas às seguintes penalidades: 

a) multa de 500$ a 5:.000$ a todos aqueles que, em 
desobediéncia a este regulamento, introduzirem ou ten~ 
tarem introduzir no território nacional, vegetais, partes 
de vegetais ou quaisquer produtos ou artigos de impor
tação proibida, previstas nos arts. l.D e alínea e 2.0 e 
parágrafo; 

b) m"Qlta de 500$ a 5:000$ para os que, sem a neces
sária autorização do Serviço de Defesa Sanitária Vege
tal, introduzirem ou tentarem introduzir, no país, vege
tais, partes de vegetais ou quaisquer produtos ou artigos 
capazes de serem transmissores ou veiculadores de 
doenças ou pragas das plantas; 

c) multa de 5_0$ a 500$ para os que, subtraindo~se 
à fiscalização a qUe se refere o art. 8." e seus parágrafos, 
introduzirem ou procurarem introduzir pequenas parti
das de vegetais e partes de vegetais, importadas por 
via postal ou na lavagem; 

d) multa de 200$ a 3:000$ para o importador de 
vegetais, sujeitos a quarentena, itos termos do art. 12, 
que_os remover sem autorização do funcionário técnico 
do Serviço de Def~a Sanitária Vegetal encarregado 
da fiscalização; - -

e) multa de 100$ a 1:000$ a todos aqueles que auxi~ 
liarem as infrações de que tratam as alíneas a, b, c 
e d deste artigo. 

CAPÍTULO III 
Comércio de vegetais e partes de vegetais 

Art. 16. Todos os estabelecimentos que negocia
rem com vegetais e partes de vegetais, como sejam: 
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mudas, galhos, estacas, bacelas, frutos, sementes, raí
zes, tubérculos, bulbos, rizomas, {olhas, etc., estão su
jeitos à fiscalizaão periódica do Ministério da Agricul
tura por intermédio dos funcionários do Serviço de De
fesa Sanitária Vegetal 

Parágrafo 6nico. Todos os estabelecimentos referi
dos neste artigo são obrigados a conservar expostos 
à vista dos compradores, no mesmo local em que ofere
cerem à venda vegetais e partes de vegetais do seu 
comércio, o certificado d~ sanidade, quadros murais 
e instruções relativas à profilaxia vegetal, que lhes forem 
fornecidos pelo Ministério da Agricultura. 

Art. 17. Os estabelecimentos referidos no artigo 
anterior deverão manter escrituração dos produtos-com 
que comerciam, exibindo-a aos funcionários do Serviço 
de Defesa Sanitária Vegetal, sempre que lhes for solici
tado. 

Art. 18. Os vegetais e partes de vegetais expostos 
à venda deverão ser acompanhados de etiqueta conten

. do o nC?me do produto e a localidade de onde pro~l]l. 
Art. 19. As propriedades agrícolas me;cionadas no 

artigo 16 deverão possuir certi.ficaco de sanidade para 
que possam negociar livremente com seus produtos. 

§ 1. o O certificado a que se refere este artigo será 
concedido mediante requerimento feito ao Serviço de 
Defesa Sanitária Vegetal, vigorará pelo prazo nele esti
pulado e será exigido, inicialmente, nas localidades sob 
jurisdição de técnicos do Serviço de Defesa Sanitária 
Vegetal. 

§ 2. o A obrigatoriedade do certificado de sanidade, 
de que trata este artigo será estendida a outros pontos 
do território nacional na medida dos r~cursos orçamen-
tários. _ _ __ 

§ 3. 0 Em casos especiais, poderá o certificado de 
que cogita este artigo ser anulado, antes da terminação 
do prazo nele consignado. 

Art. 20. A todos quantos desejarem despachar mu
das de plantas vivas, das localidades em que existam 
t6cnicos do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, para 
qualquer ponto do país, será fornecida uma permissão 
de trânsito. _ 

§ 1.0 Tal permissão será_çoncidida desde que a ins
peção feita a requerimento do interessado, não revele 
a presença de pragas ou doenças de importância econó
mica. 

§ 2.0 O Ministério da Agricultura, mediante porta
ria, poderá em qualquer temp:> estender a exigência 
da permissão de trânsito às partes vivas de plantas e 
demais produtos vegetais. 

Art. 21. Verificada a existência, por funcionários 
do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, de qualquer 
doença ou praga perigosa e em qualquer grau de desen
volvimento, em vegetais ou partes. de vegetai~ destina-_ 
dos ao comércio, será imediatamente interditada a ven
da desses produtos, bem como de outros que possam 
estar contaminados, até que seja dado cumprimento 
ao disposto no§ L" deste artigo. 

§ I." O proprietário, arrendatárlo ou ocupante a 
qualquer título, do estabelecimento, é obrigado: 

a) a realizar, no prazo e nas condições prescritas, 
a destruição ou tratamento do_s ~egetais e partes de 
vegetais atacados; 

b) a aplicar todas as medidas profiláticas, julgadas 
suficientes a critério do Serviço de_ Defesa Sanitária 
VegetaL 

§ 2. o Pelos trabalhos executados de _conformidade 
com as exigências deste artigo, nãÕ aSSiStirá aos interes-
sados direito a qualquer indenização. -

§ 3.<> As interdições e conseqüentes medidas de de
fesa sanitária vegetal, previstas neste artigo, aplicam-se 
igualmente aos vegetais e partes dos vegetais existentes 
em fazendas, sítios, pomares, chácaras, quintais, jardins 
e quaisquer outros estabelecimentos. 

§ 4. o Em se tratando de fungo, insetoou_outro para
sito, que,-por sua natureza -ou grau de desenvolvimento, 
seja dificilmente reconhecível, poderá o interessado re
correr da decisão dos técnicos do Serviço de Defesa 
Sanitária Vegetal, para o Conselho Nacional de Defesa 
Agrícola, mantendo-se, to~avia, a interdição prevista 
neste artigo até decisão final. 

Art. 22. Independentemente da prévia verificação 
a que alude o art. 21, incidem na proibição do art. 
4.0 e suas alíneas, e são passfveis das penalidades estatuí
das neste regulamento, os proprietários de estabeleci-
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mentes que houverem vendido, ou simplesmente expos
to à venda, 
vegetais e partes de vegetais atacados por praga ou 
doença cujo reconhecimento não exija o exame de um 

.especialista. 
· Art. 23. Não estão sujeitos às Prescrições_deste ca

pítulo 111 os estabelecimentos que negociam com produ
tos vegetais exclusivamente destinados à alimentação 
ou outros fins domésticos, ou que tenham aplicações 
industriais e medicinais, desde que disso não decorra 
perigo "pâfil a écOiiomia nacional. 

Art. 24. Aplicam-se os arts. 16 a 22 aos estabeleci
mentos agrícolas que destinam a fornecer, para a repro
dução, vegetais e partes de vegetais, como sejam: mu
das, galhos, estacas, frutos, sementes, raízes, tubér
culos, bulbos, rizomas, folhas etc. 

Art. 25. O Governo Federal poderá entrar em 
acordo com os governos locais para a execução das 
medidas constantes do presente capftulo. 

Art. 26. As infraçóes deste capítulo serão sujeitas 
às seguintes penalidades: 

a) multa de 50$000 a 300$000 para os proprietários 
dos estabelecimentos que negociarem em vegetais e par
tes de vegetais (art. 16) que não cumprirem o disposto 
nos artigos 17 e 18, mantendo declarações erróneas 
ou recusando o seu exame aos funcionários incumbidos 
.de inspecioná-los, nos termos deste regulamento: 

· b) multa de 50$ a 500$, para os proprietários dos 
estabelecimentos referidos no art. 16, que comerciarem 
sem o certifica-do de sanidade previsto no art. 1. o e 
seus parágrafos; 

c) multa de 200$ a 3:000$, para os proprietários de 
estabelecimentos indicados no art. 16, que venderem, 
oferecerem à venda ou cederem produtos sob interdição 
pronunciada na forma do art. 21, a despeito das provi
dências consignadas no § 1.0 do art. 21; 

d) multa de 200$ a 2:000$, para os proprietários dos 
mesmos estabelecimentos que tentarem esquivar-se a 
destruição 01,1. ao_tr_a.t_amento previstos no§ t.o do art. 
21, ou que opuserem qualquer obstáculo à execução 
â<iS medidas no mesmo consignadas; 

e) multa de 100$ a 2:000$, para os proprietários dos 
mesmos estabelecimentos, que venderem ou oferece
rem à venda vegetais e partes de vegetais contaminado~.;o 
l:iõStermOs -previstos pelo art. 22; - -

- f) multa de 50$ a 200$ para os proprietários dos esta
belecimentos referidos no art. 16 que deixarem de expor 
os quadros murais, organizados para o reconhecimento 
de doenças e pragas, com desobediência ao prescrito 

_no parágrafo único do art. 16. 

CAPÍTULO IV 

Erradicação e combate das doenças e pragas das plan
tas e trânsito de vegetais e partes de vegetais. 

Art. 27. O Ministério-da Agricultura, por intermé
dio dos técnicos encarregados da execução das medidas 
de defesa sanitária vegetal, poderá inspecionar quais
quer propriedades como sejam: fazendas, sítios, cháca
ras, quintais, jardins, hortas etc., com o fim de averiguar 
da existência de doenças e pragas dos vegetais e aplicar 
as medidas constantes deste regulamento. 

Art. 28. O Ministério da Agricultura, com os recur~ 
so_s de que dispuzer e com a colaboração dos governos 
estaduais e municipais, promoverá o reconhecimento 
periàdico e completo do estado sanitário vegetal de 
todo o país. 

Art. 29 • .Ve.rificada a irrupção, em qualquer ponto 
do país, de doenças ou pragas reconhecidamente noci
vas âs culturas e cuja disseminação se possa estender 

-a outras regiões e constituir perigo para a lavoura nacio
nal, o Ministério da Agricultura procederá, imediata
mente, à delimitação da área contaminada, que decla
rará wna interditada onde aplicará rigorosamente todas 
as medidas de erradicação constantes deste regulamento 
e de instruções complementares. 

Art. 30. Em torno da wna declarada infestada, nos 
termos do artigo__anterior, poderá ser Qefunitada, sem
pre que assim o exigir a doença ou praga a erradicar, 
uma zona· suspeita, cujo perúnetro, a critério do Minis
tério da Agricultura. poderá variar, quer na demarcação 
inicial, quer durante os trabalhos de erradicação. 
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Parágrafo único. Na wna suspeita, as propriedades 
referidas no art. 27, serão mantidas sob constante inspe· 
ção por todo o tempo da erradicação e nela o trânsito 
de vegetais, partes de vegetais e produtos empregados 
na lavoura será regulado pelo art. 32, deste regula~ 
menta. 

Art. 31. Aos proprietários arrendatários ou ocu
pantes a qualquer título de estabelecimentos agrícolas, 
situados quer na zona interditada, quer na zona suspei
ta, o Ministério da Agricultura divulgará as instruções 
para o reConbecimento, combate e demais procedimen
tos em ~elação à doença ou praga em questão. 

Art. 32. Será proibido o trânsito dentro da zona 
interditada e para fora dela, de vegetais e partes de 
veget~ ata~ados bem como de quaisquer objetos e 
até mesmo veículos que não tenham sido desinfetados, 
susceptíveis de disseminar a doença ou praga declarada. 

Parágrafo único. _Em se tratando de produtos para 
os quais a inspe-ç!o ou tratamento a juízo do Ministério 
da Agricultura, ofereça garantia suficiente contra a dis
semiriação da doença ou praga poderá ser permitido 
o seu trânsito desde que os mesmos venham acompa
nhados de certificados dos técnicos incumbidos da defe
sa sanitária vegetal, atestando que foram inspecionados 
ou submetidos ao tratamento prescrito. 

Art. 33._ Os proprietários, arrendatários ou ocu
pantes a qualquer título de estabelecimento localizados 
em zona interd_itada, são obrigados, sob as penalidades 
previstas neste regulamento, a executar, à sua custa 
e dentro das respectivas propriedades e no prazo que 
lhes for cominado, todas as medidas de combate à doen
ça ou praga constantes deste regulamento e das instru
ções:_ Cõmplementares que o Ministério da Agricultura 
expedir, cuja aplicação lhes for determinada pelo téci
nico incumbido da erradicação, com pessoal, material, 
aparelhos e utensflíos de que dispuzerem ou que lhes 
forem fornecidos. 

Parágrafo único. No caso de se recusarem os pro
prietários ou ocupantes a executar as medidas previstas 
neste artigo, ou as deixarem de executar no prazo comi
nado, os funcionários incumbidos da defesa sanitária 
vegetal dever:io aplicar compulsoriamente as referidas 
medidas, por conta dos proprietários ou ocupantes. 

Art. 34. Entre as medidas adotadas para a erradi
cação, poderá o Ministério da Agricultura incluir ades
truição parcial ou total de lavouras, arvoredos ou matas 
contaminadas ou passíveis de contaminação. 

§ 1.0 Quando as plantas ou matas, cuja destruição 
for Ol'denada, ainda se encontrarem indenes ou, embora 
contaminadas, ainda se 10antiverem aptas ao seu obje
tivo económico, poderá ser arbitrada uma indenização 
ao seu ptoprietãrio, baseada no custo de produção e 
levando·s~ em conta a depreciação determinada pela 
dofmçã ou praga, bem como o possível aproveitamento 
do material resultante da condenação. 

§ 2. o As indeni2;aç6es poderão consistir, em parte 
ou no todo, na substituição das plantas destruídas por 
outras sadias e de qualidades recomendáveis para o 
lugar. 

§ 3.0 Não terá o proprietário direito a indenização 
sempre que se apurar que a doença ou praga, por sua 
n~tur~a ou_g~~u de intensidade, devesse causar a des
trUição das planl:aç6es ou matas. 

§ 4;o Perderá direito a indenizaçáo todo o proprie
tário que houver infringido qualquer dispositivo do pre
sente regulamento ou das instruções especiais baixadas 
para a erradicação. 

Art. 35. O Governo Federal poderá entrar em acor
do com o Governo do Estado ou do Município em 
cujos territórios houver irrompido a doença ou praga 
a erradicar e dos Estados e Municípios cincunvizinhos 
ou .mais díretamente ameaçados pela mesma, para a 
execução das medidas de erradicação ~ custeio das des
pesas dela resultantes. 

"' § 1. o A direção e fiscalização supremas dos traba-
lhos de erradicação de que trata este artigo caberão 
em todos os casos ao Govéino da União por intermédio 
do Ministério da: Agricultura. 
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os casos ao Governo da União por intermédio do Minis
tério da Agricultura. 

§ zo Independente da conclusão .de qualquer acor
do, deverá o Ministério da Agricultura aplicar deste 
logo as medidas de erradicação no território de qualquer 
Estado ou· Município, quando se tratar de doença ou 
praga que obrigue a pronta intervenção. -

Art. 36. Quando se tratar de doença ou praga que 
já se encontre disseminada a ponto de ser impossível 
a sua completa erradicação do País, competirá, princi
palmente aos Governos Estaduais e Municipais direta
mente interessados, providenciar quanto ãs medidas de 
defesa agrícola a serem aplicadas nos respectivos territó
rios visando a profilaxia e proteção das lavouras locais. 

Parágrafo único. Ao Ministério da Agiic~ltura:·Ca
berá estimular e coordenar tais trabalhos, prestando 
aos interessados, direta ou indiretamente, a neceSsária 
assistência. 

Art. 37. Em se tratando de _doença ou praga que 
embora mais ou menos disseminada no País, exija, por 
sua importância econ6mica, medidas de caráter rigoro
so, poderá o Ministério da Agricultura equipará-la as 
de que tratam os arts. 29 e 34, baixando para tal fim 
as portarias que se fizerem necessárias. 

Art. 38. Sempre que os proprietários, arnúidatá
rios, usufrutuários ou ocupantes a qualquer título dos 
estabelecimentos agrícolas de uma determina<ia região 
conjugarem esforços para o combate a uma dOenÇa ou 
praga que não possa ser eficazmente combatida sem 
a generalização das respectivas medidas de controle a 
uma área de determinada extensão, poderão dirigir-se 
ao Ministério da Agricultura, solicitando-lhe que decla
re obrigatóriO o cOmbate à referida doença ou praga, 
dentro de um perímetro circundando os seus estabele
cimentos. 

Art. 39. O Ministério da Agricultura verificará pre
liminarmente: 

a) se a doença ou praga pode ser _eficazmente com
batida; 

b) se o combate solicitado é realmente útil à lavoura 
da região; 

c) se a área indicada é suficiente -paia o emprego 
eficaz. das medidas profiláticas e nãQ eXcede às _exigên
cias das mesmas. 

§ lo O Ministério da AgricuJfUfa-cOnVidará os de
mais proprietários, arrendatários, uSufrutuários ou ocu
pantes a qualquer título de estabelecimentos sitoS na 
área na qual se pretende dar combate à doença ou 
praga a cooperarem voluntariamente na execUção das 
medidas e lhes determinará um prazo para significarem 
a sua adesão. 

§ 2a Findo o prazo, reunidas ou não novas adesões, 
o Ministério da Agricultura acertará com os interes
sados a forma por que os mesmos devem dar aplícação 
às medidas constantes das ilustrações complementares 
a este regulamento para o combate da doença ou praga 
em questão, exigirá o compromissO escrito Ou testemu· 
nhado de que as executarão pela forma acordada e 
declarará obrigatório o combate em apreço. 

§ 3o- O Ministério da Agricultura por intermédio 
dos técnicos do Serviço de Defe!:ia Sanitária Vegetal, 
orientará, auxiliará e fiscalizará os trabalhos dos que 
houverem manifestado a sua adesão para o combate 
à doença ou praga e exigirá, simultaneamente, a aplica
ção de medidas equivalentes por parte dos não ade-
rentes. - __ 

§ 4a No caso de uns ou outros deixarem de executar 
as medidas que lhes forem exigidas dentro do prazo 
cominado, deverá _o_ Ministério da Agricultura pratiM 
cá-las compulsoriamente, por conta dos ocupantes dos 
terrenos, salvo se forem os mesmos notoriamente (alhot:~ 
de recursos. 

Art. 40. O Ministério da Agricultura, dentro dos 
recursos orçamentários que lhe foram atribuídos para 
esse fim e por todos os meios íridicados pela técnica, 
pelas condições locais e pela natureza e dissemi_nação 
das doenças-ou pragas, auxiliará os ocupantes de terre
nos ou suas associações, principalmente os situados nas 
zonas de irradiação ou de combate, empregando maqui
naria e aparelhamento não_ acessíveiS ao piirtícUlar, for
necendo a baixo preço ·ou gratuitamente, se possível, 
máquinas, inseticídas, fungícidas, utensílíõs,- Sementes 
e mudas sadias o-u· -resistentes etc. 

Parágrafõ únicO~ OS partiCulares que--voluntaria
mente se reunirem para o combate de doenças ou pragas 
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nas suas circunvizinhanç~s. terão preferência em todos 
os aux:ilios que o Ministério da Agricultura puder pro
porcionar. 

Art. 41. O Governo da União_entrará em acordo 
com os governos locais para a realização do combate 
dentro dos respectivos territórios. 

Art. 42. Fica proibida a exportação ou redespacho 
de plantas vivas ou partes vivas de plantas, nos portos 
ou outras localidades em que existirem técnicos do Ser
viço de Defesa SaD.ifária Vegetal, sem a apresentação 
da "permissão de trânsito" passada pelos referidos téc
nicos, nas condições do art. 20 e parágrafos. 
_ Parágrafo único. Os estabelecimentos que nego· 
ciam com plantas ou partes vivas de plantas para repro
dUção, poderão, a cfitério do Serviço de Defesa Sani
tária Vegetal, usar o ''certificado de sanidade" disposto 
noarr. 19, e:m substituição à "permissão de trânsito". 

Art. 43. Em nenhum caso as alfândegas, guarda
metias, mesas de rendas e companhias de transporte, 
dos lugares em que estiver proibido o livre trânsito 
de plantas ou partes de plantas, permitirãO o embarque 
ou despacho de plantas ou partes vivas de plantas sem 
a autorização do Serviço de Defesa sanitária Vegetal. 

---- Art. 44. Com o intuito de evitar a transmissão de 
determinada doença ou praga a zonas de culturas ainda 
não infestadas, poderá o Ministério da Agricultura de
terminar rigorosas medidas preventivas e exigir que se
jam desinfetados ou expurgados determinados vegetais, 
parteS de vegetais, Sácaria, outros objetos e até mesmo 
veículos, que penetrem na referida zona não infestada 
e que sejam suscetíveis de disseminar a doença ou praga. 

Art. 45. As infrações deste capítulo serão sujeitas 
às seguintes penalidades: 

a) multa de 200$ a 1:000$, aos propriet3.rios, arrenda
tários ou ocupantes de qualquer título de estabeleci
m"êtffõS- -ã·-qtfé se-refere o art. 27, que impedirem ou 

_ dificultarem os trabalhos de defesa sanitária vegetal; 
b) multa de 300$ a 3:000$, para os proprietários de 

vegetais e partes de vegetais e objetos suscetíveis de 
disseminar a doença ou praga, que infringirem as dispo
siçõerdo art. 32 e parágrafo único; 

c) multa de 200$ a 1:000$, aos proprietários arrenda
tários, ou ocupantes a qualquer título de propriedades 
loçgilizadas em zona interditada, que se negarem a exe
cutar--_ãs medidas de combate constantes deste regula
mento e das instruções complementares que o Minis
tCrio da Agricultura expedir, nos termos do art. 33 e 
parágrafo único; 

d) multa de 100$ a l:OOQ$, para os que infringindo 
os§§ 3" e 4" do art. 39 deixarem de executar as medidas 
de com~at~·determinadas pçlos técnicos do Serviço de 
Defesa SanTtáriã Vegetal; 

e) multa de 200$ a 2:000$ para os particulares, empre
sas e companhias de transporte em geral, que depois 
de notificadas facilitarem ou executarem o transporte 
de vegetais e partes de vegetais bem como de outros 
objetos sujeitos a inspeção, desinfecção- ou expurgo, 
conforme prescrevem o art. 32 e- p3rági'afo único e os 
arts. 42 e 44. 

Art. 46. Nas instruções complementares a este ca
pítulo, expedidas com relação a zonas de irradiação 
ou c_9m.bate, serão estabelecidos o máximo e o mínimo 
das penalidades que couberem por outras infrações. 

~ CAPÍTULO V 
_ _ Exportação de Vegetais e Partes de Vegetais 

Art. 47_. _O Ministério da Agricultura por inter
médio do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, concew 
derá a quantos desejarem exportar para o estrangeiro, 
vegetais ou pártes de vegetais, co-mo Sejam: mudas, 
galhos, estacas, frutos, sementes, rafzes, tubérculos. 
bull;los, rizoJ:!1ªS' folhas, flores, etc., o ce_rtificado de 
san_idade da sementeira ou plantação de Origem- e dos 
produtos a serem exportados. 

§ 1 o Os certificados de origem e sanidade vegetal 
obedecerão aos filOdelos aprovados pelo Ministro da 
Agricultura. 

§ za Poderá ser dispensado o certificado de sani
dade para exportação de quaisquer dos produtos vege
tais referidos neste artigo, quando destinados ao terriw 
tório das nações com as quais o Brasil não se tenha 
coniph)metido a estabecer tal exigência, por acordo 
ou convençãO interrtaciorial. 

Art. 48. Os exportadores que pretenderem os certi
ficados a que se refere o artigo anterior, deverão r~que-
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rer com·a necessária antecedência, ao Serviço de Defesa 
Saltitári3 Vegetal, a lnspeçãO da sementeira, plantação, 
etc., e posteriormente a dos produtos que tencionem 
exportar. 

§ lo Nessas condiÇões deverão ser realizadas duas 
inSpeçé5es pelos técnicos do Serviço de Defesa Sanitária 
Vegetal: uma da sementeira, ou plantação, no correr 
da qual serão suficientemente verificadas as condições 
da cultura e identificados os produtos a exportar; e 
outra por ocasião do embarque ou transporte dos referiw 
dos produtos para o estrangeiro. 

§ 2o Onde faltarem os técnicos indicados neste arti
go, po-derão- essas inspeções ser efetuadas por outros 
especialistas para esse fini designados pelo Ministério 
da Agricultura. 

§ 3o O certificado de origem e sanidade veggetal 
será concedido aos vegetais e partes de vegetais, inspe~ 
cionados nas condições determinadas nos artigos ante
riores e encontrados, aparentemente, livres de doenças 
e pragas nocivas. 

Art. 49. Serão comunicados aos representantes dos 
governos dos países estrangeiros, acreditados no Brasil, 
e com função nos diferentes portos, as assinaturas dos 

funcionários técniCOs do Serviço de Defesa Sanitária 
Vegetal, aos quais competirá firmar certificados. 

Art. 50. O Ministério da Agricultura concederá o 
certificado de desinfecção ou expurgo, por intermédio 
de estabelecimentos oficiais ou dos estabelecimentos 
compreendidos nas alíneas b e c do art. 79 deste regula
mento, para os produtos vegetais destinados à expor
tação ou mesmo ao comércio no País. 

Parágrafo único. Tais atestados deverão limitar-se 
a certificar o tratamento, data e _condições técnicas em 
que se realizou, não lhes competindo nenhum pronun
ciamento direto sobre as condições de sanidade dos 
produtos. 

Art, 51. Será aplicada a multa de 100$000 a 
1:000$000, ao exportador de vegetais e partes de vege
tais, que procurar eximir-se das exigências estabelecidas 
neste capítulo e em instruções completamente relativas 
à exportação, independentemente de outras sanções a 
que possa ficar sujeito. 

CAPITuLO VI 
FISCALIZAÇÃO DE INSETICIDAS E FUNGICIDAS 

COM APLICAÇÃO 
NA LAVOURA 

Art. 52: Os fabricantes, importadores ou represen~ 
tantes de ínseticidas e fuógicidas com aplicação na la
voura, não poderão vendê-los ou expó-los ã venda, sem 
o registro e licenciamento dos respectivos produtos ou 
preparados no Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, nos 
termos dos artigo-s subseqüentes. 

Art. 53. Para obter o registro e licença a que se 
refere o artigo antérior, deverão os fabricantes, impor
tadores ou representantes autorizados, apresentar ao 
serviço de Defesa Sanitária Vegetal, um requerimentO 
devidamente selado açampanhado do seguinte: 

a)_ amostras d~s produtOs ou preparados; 
b) certidão de análisé quíriiíca realizada no Instituto 

de Química Agrícola Ou outra repartição ofiCial índicada 
pelo Serviço; 

c) instruções para uso; 
d) indicação da sede da fábrica ou estabelecimento; 
e) marca comercial, se tiver, e outros esclarecimentos 

qu.e se tornarem necessários. 
§ La O_requerente, nos Estados, poderá encami

nhar seu pedido por intermédio das lnspetorias de Defe
_sa -~anitária Vegetal ou das Inspetorias Agrícolas Fede
rais. 

§ 2, o O registro sáã válido por cinco anos, devendo 
ps interes_sados renová-lo ·obrigatoriamente, decorrido 
esse prazo. 

§ 3.0 Qualquer alteraçãO na composição dos produ
tos ou preparados já registrados obrigará a novo pedido 
de registro. 

§ 4. 0 Para os efeitos deste regulamento, ficam equi
paradas as firmas comerciais as associações cooperativas 
reconhecidas pelo Governo Federal. 

Art. 54. Verificado que os produtos ou preparados 
correspondem às condições de pureza, inocuidade, pra
ticabilidade, efi~cia e c;:om~osição declarada, serão os 
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mesmos registrados no Serviço de Defesa Sanitária V e
getal, sendo expedida a licença para efeito do art. 52. 

§ 1." Será negada licença aos produtos ou prepa~ 
rados que, embora, in6cuos, estejam por sua compo
sição, em desacordo com os conhecimentos existentes 
sobre o valor terapeutico de seus componentes. 

§ 2." A licença expedida de acordo com este artigo 
não exime os produtos ou preparados das exigências 
do Departamento Nacional de Saúde Pública. 

Art. 55. O serviço de Defesa Sanitária Vegetal pro
cederá aos ensaios que se fizerem necessários quanto 
a praticabilidade e eficácia dos produtos e preparados, 
solicitando, sempre que for conveniente, a colaboração 
científica do Instituto de Biologia Vegetal e de outras 
repartições. 

§ 1." Havendo necessidade de ensaios que não pos~ 
sam ser realizados com os recursos da repartição, caberá 
aos interessados fornecer os elementos indispensáveis 
a esse fim. 

§ 2." Preenchidas pelos interessados as formalida
des do art. 53, poderá o Serviço de Defesa Sanitária 
Vegetal, si previr demora na conclusão dos ensaios esta
belecidos no artigo anterior, conceder um licenciamento 
provisório para ser o produto ou preparado exposto 
à venda até que se torne efetivo o seu registro. 

Art. 56. Os inseticidas e fungicidas não poderão 
ser vendidos ou expostos à venda sem que tragam exter
namente, em etiquetas, bulas, rótulos ou invólucros, 
as seguintes declarações: 

a) nome e marca comercial do produto ou preparado; 
b) declaração dos princípios ativos que contêm e res

pectivas percentagens; 
c) peso bruto e peso líquido, expressos no sistema 

decimal; 
d) doses e indicações relativas ao uso; 
e) firma e sede dos fabricantes e importadores; 
f) declaração de registro de acordo com o-art. 59, 

deste regulamento; 
g) emblema exigido pelo Departamento Nacional de 

Saúde Pública para as substâncias tóxicas. 
§ 1. o Não serão permitidas as declarações falsas ou 

exageradas quanto à eficácia dos produtos ou prepa~ 
rados.. 

§ z.o Cada revendedor Que negociar com os referi
dos produtos deverá carimbá-los, ou colar ao vasilhame 
um pequeno rótulo contendo a sua firma comercial e 
o endereço da mesma. 

§ 3~" Será exigido de fabricantes importadores e re
vendedores, embalagem condizente com os interesses 
do agricultor, à juízo do Serviço de Defesa Sanitária 
Vegetal. 

Ãrt. 57~ No ato da apresentação do requerimento 
a que se refere o artigo 53, cobrará o Serviço de Defesa 
Sanitária Vegetal, por produto ou preparado, a taxa 
fixà de 100$000, 

Parágrafo único. As importâncias recebidas serão 
recolhidas aos cofres póblicos, de conformidade com 
a legislação em vigor. 

Art. 58_.__ Indeferido o pedido de registro e licencia
mento poderá ainda o interessado, â critério do Serviço 
de Defesa Sanitária Vegetal, submeter a novo exame 
o produto ou preparado. 

Art. 59. Nas bulas, etiquetas, anóncios ou quais~ 
quer publicações referentes a inseticidas e fungicidas, 
só poderá ser usada, quanto ao registro dos mesmos, 
a expressão "Registrado em .... ~de ........... 193 .. .. 
sob o 0° ..... _.~. pelo Serviço de Defesa Sanitária Vege
taL" 

Art. 60. Os produtos químicos ou- substâncias de 
uso generalizado n!ls indústrias e outros mistéres, quan
do destinados a venda como inseticidas ou fungicidas, 
ficam igualmente sujeitos ao registro e licenciaiilerito 
de que trata este capítulo. __ ; 

Art. 61. O Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, 
ouvido o Instituto de Química Agrícola, determinará, 
oportunamente, os limites para as p_ercen!~_gens de subs
tâncias úteis, matérias inertes e impurezas. admitidas 
nos produtos químicos e outras substâncias vendidas 
ou expostas à venda como i~eticidas ou fungicidas. 

Art. 62. Os produtos químicos vendidos ou expos~ 
tos à venda como inseticidas ou fungicidas com aplica
ção na lavoura, sem adições ou manipulações especiais 
que lhes modifiquem o modO -de--ação ou emprego não 

DIÃRÍO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

podem trazer outra denominação senão a usual, cientí
fica ou vulgar. 

Art. 63. As funções atinenteS à fiscalização de inse
ticidas e fungicidas com aplicação na lavoura serão exer
cidas pelos técnicos do Serviço de Defesa Sanitária Ve
getal e ainda pelos de outras repartições do Departa
mento Nacional da Produção Vegetal para esse fim de
signados. 

A.rt. 64. O Serviço d_e_ Defesa Sanitária Vegetal, 
por intermédio dos funcionários incumbidos da fiscali
zação de insetiddas e fungicidas, nos termos do anigo 
anterior, procederá, sempre que for necessário, à toma
da de amostras de preparados ou produtos vendidos 
ou expostos à venda como inseticidas ou fungicidas com 
aplicação na lavoura, quer para efeitos de registro, quer 
para a posterior fiscalização dos mesmos, podendo para 
tal fím solicitar a colaboração do Instituto de Química 
e de outras repartições. 

Parágrafo único. O Serviço de Defesa Sanitária Ve
getal, em sua função fiscalizadora, tomará conhecimen
to de toda e qualquer infração a este regulamento, que 
the for comunicada, quer por funcionários, quer por 
estranhos ao seryi_ço público, apurando a responsabi
lidade dos culpado::>. 

Art. 65. Para efeitos da fiscalização, as análises dos 
inseticidas e fungicidas com aplicação na lavoura pode
rão ser executados, nos Estados, pelos laboratórios fe
derais e ainda pelos estaduais e municipais, mediante 
acordos com os respectivos Governos. 

Parágrafo único. Na execução dessas análises serão 
seguidos os métodos indicados pelo Instituto de Quí~ 
mica e mandados adotar pelo Ministério da Agricultura. 

Art. 66. O Serviço de 'Defesa Sanitária Vegetal 
condenará o~ p_rodutos ou preparados cujos exames re
velarem falsífíc-açao ou deficiência em seus elementos 
componentes, ou ainda se contiverem quaisquer subs
tâncias nocivas às plantas, independentemente _das san
ções previstas neste regulamento. 

Art. 67. Compete áos funCionários inCUmbidos da 
fiscalização de inseticidas e fungicidas proceder a 
apreensão, inutilização ou destruição, nos termos _do 
artigo anterior, sendo lavrado um termo assinado pelo 
funcionário que efetuar a dilígéncia, pelo dono do esta· 
belecimento, e, na sua falta, se possível, por duas teste
munhas. 

Parágrafo único. A lnutillzação não se fará se o 
produto puder servir para outro fim, a juízo do Serviço 
de Defesa Sanitária Vegetal desde que, paga a multa, 
se responsabilize. o proprietário a dar-lhe o destino que 
for indicado. 

Art. 68. Os funcionários incumbidos da fiscaliza
ção de inseticidas e fungicidas poderão declarar inter
ditas uma parte ou a totalidade do produto ou prepa
rado, que não poderá ser removido até ulterior decisão 
do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal. 

A.n. 62. Aos fabricantes, importadores, represen
tantes, depositários ou negociantes de inseticidas e fun
gicidas com aplicação na lavoura, já existentes na data 
da publicação deste regulamento, será concedido um 
prazo de 3 a 12 meses para o cumprimento das exigên
cias deste capítulo, findo o qual ftcarão sujeitos às pena
lidades estabelecidas no artigo 72, letra a. 

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo não 
se refere a inseticidas e fungicidas de marcas a serem 
introduzidas no mercado posteriormente à publicação 
deste regulamento, os quais deverão ser previamente 
registrados e licenciados. ·--

Art. _70. Os funciOnários incumbidos da fi~caliza~ 
çào de inseticidas e fungicidas, mediante a apresentação 
da carteira de identidade de funcionário do Ministério 
da Agricultura, terão entrada livre nas fábricas, arma· 
zéns, depósitos e outros estabelecimentos comerciais 
em que sejam fabricados, manipulados ou vendidos in~ 
Seticidas ou fungicidas com aplicação na lavoura, para 
a fiscalização e tomada de amostras dos produtos ou 
preparados e demais providências decorrentes da execu
ção do presente regulamento. 

Art. 71. O Ministério da Agricultura entrará em 
entendimento com o Ministério da Fazenda no sentido 
de ser concedida redução nas taxas de importação de 
inseticidas e fungicidas com aplicação na lavoura e bem 
assim para as matérias primas empregadas no preparo 
dos mesmos. 

§ 1. o Só gozarão dos "favores e vantagens aduaneiras 
eventualmente vigentes, na data da importação, os im-
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portadores de ínseticidas e fungicidas com aplicação 
n(l !avoura~ ~jos nomes figurarem no registro de que 
trata este capítulo. 

§ 2_, 0 O Ministério da Agricultura reserva~se o direi
to de fiscalizar a aplicação dada aos produtos ou prepa· 
rados importados com redução de direitos nos termos 
deste artigo, comunicando ao Mirústério da Fazenda 
as irregularidades observadas, para efeito da anulação 
dos favores e vantagens aduaneiras de que trata o pará
grafo anterior, além da imposição de outras penalida-
des. , 

Art. 72. As infrações a este capítulo serão sujeitas 
às seguintes penalidades: 

a) multa de 100$000 a 1:000$000 a quem vender 
ou expuser à venda inseticidas ou fungicidas com aplica
ção na lavoura sem o necessário registro de licencia
mento; 

b) multa de 100$000 a 1:000$000 aqueles que expuse
rem à venda inseticidas ou fungicidas com aplicação 
na lavoura sem as declarações constantes do art. 56 
ou que de qualquer forma infringirem os §§ 1.~, z.o 
e 3. o do referido artigo; 

c) multa de 500$000 a 5:000$000 aos que falsifica
rem, venderem ou tentarem vender inseticidas ou fungi~ 
cidas com aplicação na lavoura, iludindo ou tentando 
iludir o_:c_omprador, seja quanto a natureza, qualidade, 
autenticidade, origem ou procedência dos referidm pro
dutos, seja quanto à sua composição, alterada ou defi
ciente em elementos úteis, ou ainda dando-lhes nomes 
que pelo uso pertençam a outras substâncias; 

d) multa de 500$ a 5;000$ àqueles que fizerem- deSa
parecer os produtos ou preparados interditados ou con
denados, em virtude deste regulamento; 

e) multa de 500$ a 3:000$ aos fabricantes, represen
tantes, depositários e negociantes de inseticidas e fungi~ 
cidas com aplicação na lavoura, que ·se opuserem ao 
cumprimento do disposto no art. 70; 

t) multa (j:e 100$ a 500$ aos que auxiliarem os intra
tores, ou de qualquer outra forma infringirem as dispo
sições deste capítulo. 

Art. 13. A critério do Serviço de Defesa Sanitária 
Vegetal, em virtude de irregularidades verificadas, além 
das multas impostas, pOderá ser cassada a licença de 
que trata este capítulo. 

Art. 74. Independentemente das sanções estabe~ 
lecidas nos artigos 72 e alíneas e 73, poderão os funcio
nários encarregados da fiscalização de inseticidas e fun
gicidas proceder, no caso do art. 66, e em outros casos 
especiais, a imediata apreensão, inutilização ou destrui
ção dos produtos ou preparados que infringirem os dis
positivos deste capítulo, sem que ao infrator assista di
reito à indenização_, 

Art. 75. Poderá o Governo Federal entrar em en
tendimento e assinar acordos com os governos estaduais 
para efeito apenas da fiscalização do comércio de inseti
çídas e fungicidas, com aplicação na lavoura. 

CAPÍTULO VIl 
Desinfecção de Vegetais e Partes de Vegetais 

Art. 76. Ao SerViço- de Defesa Sanitária Vegetal 
compete orientar, superintender e fiscalizar os trabalhos 
de funigaçáo, expurgo ou desinfec~'âo de vegetais e par
tes de vegetais, tendo como finalidade a defesa sanitária 
da produção agrícola. 

Art. 77. Fica estabelecida a obrigatoriedade da de
sinfecção ou expurgo dos cereais, grãos leguminosas 
e ·sementes de algodão, destinados à exportação para 
o estrangeiro. devendo tais produtos serem acompa
nhados do respectivo certificado expedido de confor~ 
midade com o disposto no § 1. n do art. 79. 

§ Lo Para isso, o Ministério da Agricultura promo
verá a -criação e regulará o funcionamento de estações 
ou postos de desinfecção ou expurgo de plantas e produ
tos agrícolas nos principais portos e centros comerciais 
do país, 

§ z.o A obrigatoriedade tornar·se-á efetiva à me
dida que forem aparelhados, para esses trabalhos, os 
portos ou centros comerciais do país e poderá esten~ 
der-se, em virtude de portaria do Ministério da Agri· 
cultura e mediante sugestão do Conselho Nacional de 
Defesa Agrícola, ao comércio interestadual. 

§ 3.0 O Ministério da Agricultura poderá, ainda, 
estender a medida a outros produtos da lavoura e a 
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materiais de acondicionamento, nas condições do pará
grafo anterior. 

Art. 78. As alfândegas e mesas de rendas da Rept1-
blica não permitirão a exportação ou o trânsito interes
tadual de cereais, grãos leguminosas, sementes de algo
dão, sacaria usada e outros produtos que sejam sujeitos 
à desinfecção ou expurgo o 6rio, nos termOs do 
artigo anterior, sem que lhes te, por ocasião 
dos despachos, o respectivo expedido pela 
autoridade competente. 

Art. 79. As estações ou postos de que trata o § 
1." do art. 77, deverão ser registrados e fiscalizados 
pelo Ministério ga Agricult_ura, podendo ser: 

a) estabelecimentos federais, diretamente subordi
nados ao Ministério da Agricultura; 

b) estabelecimentos estaduais ou municipais, funcio
nando por concessão ou, em casos especiais, por delega
ção temporária do Governo Federal; 

c) estabelecimentos funcionando por concessão do 
Ministério da Agricultura às empresas de estradas de 
ferro, de exploração de portos, sindicatos, cooperativas, 
sociedades agrícolas, associações comerciais em empre
sas particulares, que se proponham a fundar e manter 
estações ou postos de desinfeção ou expurgo, de acordo 
comeste regulamento. . .. 

§ 1. ~ Somente poderão fornecer o certificado de 
que trata o art. 77, as estações e postos de sínfeção 
de plantas e produtos agrícolas federais e os estabeleci
mentos compreendidos nas letras b e c do art. 79, devi
damente registrados no Serviço de Defesa Safiitária Ve
getal. 

§ 2~ o As cOnCessões e delegaçóes de que cogitam 
as letras b e c e deste artigo, não poderão ser substabe
lecidas sem prévia autorização do Ministério da Agri
cultura. 

Art. 80. O pedido de registro e fiscã.lização deverá 
ser acompanhado de plantas ou esquemas das instala
ções e conter informações completas sobre a capacidade 
das mesmas, processos a empregar, natureza dos produ
tos a tratar e quaisquer outros esclarecimentos que se 
tomarem necessários. 

Art. 81. Aos estabelecimentos já existentes e em 
funcionamento no pa(s na data da publicação deste regu
lamento, será dado um prazo de 3 a 12 meses para 
requererem o registro e fiscalização necessários à valida
de dos certificados de Jesinfeção ou expurgo. 

Art. 82. Para a obtenção do registro deverão as 
estações ou postos de desínfecção ou expurgo, preen
cher integralmente, quanto às suas instalações e funcio
namento, as exigências estabelecidas neste regulamen
to. 

Art. 83. As câmaras de desinfecção ou expurgo 
instalados para uso privativo dos proprietários estão 
isentas de registro, ficando, porém, sujeitas. à fiscali
zação e à observância das disposições que dizem respei
to à segurança pessoal. 

Parágrafo único. A fiscalização a que se refere o 
presente artigo será gratuita, devendo no entanto, os 
proprietários facultarem as iospeç6es e esclarecimentos 
necessários. 

Art. 84. O Ministério da Agricultura fixará prévia 
e periodicamente as taxas de registro e fiscalização a 
serem cobradas das estações ou postos de desinfeção 
ou expurgo de plantas e produtos agrícolas em funciona
mento no ~aís. 

§ 1. o A taxa de registro será paga no ato, variando 
com a classificação das estações ou postos, e a de flScali
zação será paga mensalmente e relativa ao movimento 
de cada mes anterior, incidindo sobre os trabalhos de 
desinfeção ou expurgo, expurgo e beneficiainento e de 
armazenagem por unidade, 

§ 2. o As estações ou postos dos governos estaduais 
e municipais ficam sujeitos unicamente a taxa de fiscali
zação. 

§ 3.° Fica isento do pagamento da taxa de fiscali
zação o expurgo de sacaria vasia feito pelos governos 
estaduais e municipais. 

Art. 85. _As rendas provenientes das taxas de regis
tro e fiscalização e as arrecadadas pela Estação de De
sinfeçáo de Plantas e Produtos Agrícolas no Distrito 
Federal e por outras federais, serão recolhidas aos co
fres públicos. 

Art. 86. As estações ou postos de que cogita o art. 
79 serão classificados nas classes A e B. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ 1. o Serão considerados da classe A os estabeleci
~entos que dispuzerem de aparelhamento para os tra- · 
balhos de desinfeçáo ou expurgo e de beneficiamento 
e da classe G aqueles somente aparelhados para os 
trabalhos de desinfeção ou expurgo. 

§ 2. o Mediante acordo com outras repartições do 
Departamento Nacional da Produção Vegetal, os esta
beleCimentos da classe A poderão ter anexa uma seção 
de classificação. 

Art. 92. As câmaras sem vácuo poderão ser cons
truídas de qualquer material, desde que preencham as 
exigências dispostas nas letras a, b e c do art. 87. 

a) não permitirem, quando em funcionamento, o es
capamento dos gases; 

b) serem dotadas de aparelhamento que permita a 
perfeita aplicação e distribuiçãO dos inseticidas, sem 
perigo para os operadores; 

c) facultarem, após o expurgo, sem perigo de aCiden
tes, a retirada dos gases utilizados e a renovação do 
ar interior. 

Art. 88. Nas câmaras em que se tomar necessária 
a iluminação artificial, para a carga ou descarga, esta 
só poderá ser feita a eletricidade, obedecidas rigorosa
mente as exigências técnicas. 

Art. 89. As câmaras devem ser localizadas à distân
cia mínima de 50 metros de outras edificações. 

Pa!ágrafo único. Esta exigência poderá ser dispen
sada a critério do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, 
desde que o escapamento dos gazes se dêa uma altura 
núnirna de 5 metros acima das edificações compreen
didas num raio de 50 metros. 
- Art. 90. As câmaras de expurgo, quanw ao seu 
funclonamentó~-obedeceráo à seguinte classificação: 

a) Câmaras funcionando a vácuo;· 
b) câmaras sem vácuo. 
Art. 91. As câmaras funcionando a vácuo devem, 

por sua natureza, ser constituídas com material que 
assegure a resistência à pressão atmosférica e a perfeita 
impermeabilização de suas paredes. 

Parágrafo Uníco. A forma dessas câmaras, deve 
obedecer, tanto quanto possível, a moldes que assegu
rem a homogénea distribuição da pressão atmosférica 
e dos gazes inseticidas. Art. 92. As câmaras sem 
vácuo poderão ser construídas de qualquer material, 
desde que preencham as exigências dispostas nas letras 
a, b e c do art. 87. 

Art. 93. As câmaras, funcionando a vácuo, serão 
çiotgçl_a~ _g~ depósitos de inseticidas instalados de ma
neira que somente após o fechamento e feito o vácuo 
seja introduzido o inseticida no interior das mesmas. 

Art. 94. As câmaras de funcionamento sem vácuo 
deverão, igualmente, ser providas de depósitos para 
inseticidas com dispositivos para que a respectiva carga 
seja feíta do exterior e após o fechamento das mesmas. 

Art. 95~ Para efeito do disposto na letra c do art. 
87, as câmaras referidas no artigo anterior deverão ser 
providas de exaustores, dispensando-se esta instalação 
nas ~maras a vácuo, por funcionarem como tal as bom
bas que o produzem. 

§ L o As câmaras dotadas de aparelhamento para 
produção do gás cianídrico devem ser munidas para 
a exaustão, de tanques de neutralização do gás, poden
do essa exigência ser dispc:nsada, a critério do Serviço 
de Defesa Sanitária Vegetal de acordo com as condições 
locais. __ 

§ 2. o Nas câmaras sem vácuo, localizadas fora dós 
edifícios e, pelo menos, a 50 metros de distânci_a de 
habitações, poderá ser dispensada a instalação de exaus
tores, desde que sejam providas de aberturas que permi· 
tam, após o funcionamento, a saída dos gases e o indis
pensável arejamento. 

§ 3,a Quando se tomar necessária a entrada na câ
mara antes da completa exaustão e arejamento, esta 
só poderá ser levada a efeito por duas pessoas, no mfni· 
m:o, devidamente protegidas por máscaras contra gases. 

§ 4. Para o cumprimento do disposto no parágrafo 
-anterior, todos os postos deverão possuir pelo menos, 
duas máscaras contra gases e regular suprimento de 
filtros apropriados e medicamentos para socorros de 
urgência. 

Art. %. Para a expedição dos certificados de desin
feção oU eXpurgo, os estabelecimentos qualquer que 
seja a sua categoria, deverão dispor de câmaras que 
satisfaçam as condições prescritas nos arts. 87 a 95. 
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Parágrafo único. Para a expedição do certificado 
de expurgo e beneficiamento, as estações ou postos 
deverão dispor, ainda, de instalações necessárias à reti· 
rada das impurezas. 

Art. 97, Os_ ax:m.a~éns onde se acham instaladas as 
máquinas de beneficiamento devem ser, ~brigatoria

. mente, providos de exaustores de pó e renovadores 
de ar, afim de salvaguardar a saúde das pessoas que 
neles trabalham. 

Parágrafo único. Esta exigência será dispensada 
quando os aparelhos de beneficiamento dispuzerem de 
aspiradores." 

Art. 98. Os- métodos de desinfeção ou expurgo e 
benficiamento, tipos de aparelhos e reagentes a adotar 
nos estabelecimentos, serão determinados pelo Minis
tério da Agricultura, com a proibição expressa de em· 
prego de processos que não tenham sido previamente 
submetidos à sua aprovação. 

§ 1. o Fica permitido o emprego do bisulfureto de 
cannono e do áCido cianídrico apra a desinfeção em 
câmaras, além de outros reagentes de reconhecida eficá
cia e aprovados pelo Serviço de Defesa Sanitária Ve
getal. 

§ 2.° Fica igualmente permitida a desinfeção pelo 
calor e por imersão em banhos q uúnicos, observadas 
as disposições a elas referentes: . 

§ 3.0 A utilízação de outros processos fica depen
dente de prévia autorização do Ministério da Agricul
tura, após a verificação da conveniência do seu em
prego. 

Art. 99. O bisuliureto de carbono a ser utilizado 
no expurgo de cereais, grãos leguminosas, sementes 
de alg?dão e outros produtos da lavoura, deverá ter 
a densidade de 1~27 à temperatura de 15 G. e não 
conter resíduos apreciáveis de exofre, de ácido sulfú
rico, de gás sulfuroso, de gás sulfídrico e de água. 
. Art. 100. O ácido cianídrico, respeitadas as dispo

sições do decreto n. o 20.452, de 28 de setembro de 
1931, será empregado e~ ~stado gasoso, líquido, ou 
preparado com substânctas mertes, de preferência sob 
pressão e de mistura com substâncias estabilizadora irri
tantes que revelem a sua presença. 

§ 1. o A exigência da mistura com substâncias estabi
fí2ad?ras e irritaittes, ieferidas neste artigo, s6 poderá 
ser dispensada quando a produção e o emprego do gás 
de der em aparelhamento que o distribua diretamente 
às câmaras de expurgo. 

§ z.o O emprego do gás cianídrico pela reação do 
~cído sulfúrico _sobre o cianureto de sódio ou de potás
SIO, e bem assun o do ácido cianídrico líquido fica 
restrito aos estabelecimentos que dispuzerem do ;eces
sário aparelhamento. 

§ 3.0 O ácido cianídrico líquido deve ter o mínimo 
95% de pureza e ser isento de sais alcalinos, ácido sulfú
rico, ácido nítrico e clorina livre. 

§ 4. o Fica proibído o uso, nas estações de desinfeção 
ou expurgo, do gás cianídrico obtido pelo processo cha
mado de "\'.asilh._a", tendo-se em vista os perigos decor~ 
rentes desse processo. 

Art. 101. O expurgo por meio do calor s6 poderá 
ser realizado em aparelhamento que mantenha tempe
ratura constante e regulável. 

Art. 102. Os certificados de expurgo e de expurgo 
e bene_f_iciamento quando referentes a mercadorias des
tinadas ao estrangeiro, poderão ser expedidos, si houver 
conveniência, em português e francês ou português e 
inglês. 

Art. 103. O certificado de desinfeção ou expurgo 
será válido pelo prazo de 90 dias contados da data em 
que foi realizada a desinfeção. 

Art. 104. Nenhuma responsabilidade caberá ao es
tabelecimento que realizar a desinfenção ou expurgo 
pelas infestações ou contaminações que forem verifi
cadas dentro desse prazo nas mercadorias portadoras 
de certificados: 

a) quando forem depositadas com outras não trata
das; 

b) quando armazenadas em depósitos não desin
fetados; 

c) quando transportadas com outras mercadorias in
festadas ou contaminadas; 

d) quando transportadas em vagões, porOes de na
vios, etc.; não desinfetados. 
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Art. 105. O certificado de desinfeção ou expurgo 
não supre nem substitue o certificado de origem e sani
dade vegetaL 

Art. 106 .. O expurgo cm desinfeção de plantas vi
vas, partes vivas de plantas e de produtos vegetais im
portados, poderá também ser realizado nas estações 
ou postos que dispuzerem do necessário aparelhamen
to, devendo o Serviço de Defesa Santiár1a Vegetal de-· 
terminar o tratamento a ser efetuado. 

Art. 107. sempre que se trata! cte- de-slnteÇãO_õ_U 
expurgo de sementes destin_adas aQ plantio, deverão 
as estações ou postos _providenciar afim de que não 
seja prejudicado o valor germinativo de germinação. 

Art. 108. Nos volumes desinfetados ou expurga
dos, destinados à exportação, será aposta, em tinta inde
lével, bem visível, a marca da ou posto que realizou 
o tratamento e a localidade. 

Parágrafo úniCo. Esta marca, quando a mercadoiia 
for acondicionada em sacos, será aposta sobre a costura 
da boca. 

Art. 109. Os estabeleCimentos oficiais e os registra
dos, estaduais, municipais_ou particulares, ficam obriga~ 
dos a remeter, mensalmente, boletins demonstrativos 
do seu movimento, organiiados de aC?rdo com as ins
truções do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal. - -

Art. 110. Os preços a serem cobrados pelas esta
ções ou postos para os trabalhos de d_esinfeção o~ expur
go, expurgo e beneficiamento e de armazenagem, deve
rão ser previamente submetidos à aprovação do Minis-
tério da Agricultura e serão fixados: __ 

a) por saco infracionável de 60 quilos - para os 
cereais, grãoS legumínosos e outras semelhantes de peso 
equivalente; 

b) pela cubagem- para plantas vivas, frutas semen~ 
tes de algodão, de capins e outros produtos acondicio
nados em caixas, engradados , encapados, amarrados, 
sacos, etc., 

c) por unidade -para sacaria vasí3. 
§ 1." A taxa de armazenagem recairá sobre a merca

doria que não tive sido retirada dentro de 48 horas 
após a notificação da completa exe-cução do trabalho, 
e será cobrada por mês infracciOnável, iniciado em qual
quer data. 

§ 2.0 As taxas de desinfeção ou expurgas e de ex
purgo-e beneficiamento vaiiãrão com o número de volu
mes que constituir o lote, podendo ser gradativas. 

§ 3. o O lote será formado_ pela quantidade de pro
dutos da mesma natureza e marca, compreendidos na 
mesma remessa. 

§ 4.0 No caso do lote sei constituído por volumes 
de pe inferior ou superior ao da unidade fixada, o peso 
total ser apurado e di·vi~ido por 60 para a cobrança 
da importância respectiva. 

Art. 111. As taxas de que trata o art. 110 serão 
cobradas pelas estações ou postos da seguinte forma: 

a) as de desinfeção ou expurgo e as de expurgo 
e beneficiamento, após a comunicação de estar pronta 
a mercadoria; 

b) a taxa de armazenagem, mensalmente, após o 
vencimento, ou no ato da retirada da mercadoria arma
zenada. 

Art. 112. Nenhuma mercadoria poderá serietirada 
das estações ou postos de deinfeção ou expurgo sem 
prévio pagamento das taxas referidas nas alíneas a e 
b d.o artigo precedente. 

Parágrafo único. As mfircadt?rias responderão pelo 
pagamento das taxas acima referidas. 

Art. 113. Nenhuma mercadoria destinada a desin
feção ou expurgo ou a eXpurgo e beneficiamento será 
recebida nas estações ou postos sem que seja acompa
nhada da respectiva carta de remessa, cOnformando-a 
o interessado com as diferenças que, por ventura, resul~ 
tem do tratamento ou beneficiamento a que for subme
tida. 

§ 1." No ato do recebimento a mercadoria será con
ferida sendo então passado o recibo- ao entregado~, com 
as indicações necessárias à sua identi.ficação. 

§ 2. o -Será obrigatória a pesagem, no ato da entrega, 
de toda a mercadoria destinada ao beneficiamento. 

Art. 114. A armazenagem dos produtos desinfeta
dos ou e expurgados será feitda em condições de assegu
ra~lhes a conservação e em compartimentos isolados, 
de modo que seja evitada a reinfestaçáo. 

DIÂRIÓDQé:.QN<JRESSQ NACIONAL (Seção II) 

Art. 115. As estações ou postos, funcionando em 
virtude de acordos celebrados entre o Ministério da 
Agricultura e governos estaduais e municipais fidim 
como os- demais, sujeitas ãs prescrições deste regula
mento, podendo, nos casos de delegação, ser isentados 
de fiscalização permanente. 

Parágrafo único. As delegações ou acordos não im~ 
portam em proibição do funcionamento das estações 

. já existentes no Estado SQ.,b fiscalização do MinistériO 
da Agricultura. 

Art. lltl, Sempre que em determinada zoria for ne
cessária a instalação de uma estação e não convier ao 
Governo delegado flindá~la, poderá o Ministério da 
Agricultura f32:.ê-lo ou permitir sua instalação, nos ter~ 
mos das letras b e c do art. 79 deste regulamento. 

Art. 117. As funções atinentes à fiscalização das 
_estações ou postos de desinfeção ou expurgo· de plantas 
e produtos agrícolas serão exercidas pelo técnicos do 
Serviço de Defesa Sanitária Vegetal e ainda pelos de 
outras repartições do Departamento Nacional da Pro
dução Vegetal para esse fim designados. 
· Art. 118. As infrações deste capítulo serão sujeitas 
às seguintes penalidades, graduadas conforme a gravi· 
dade das infracões: 

a) advertência, por escrito, pelos técnicos encarre~ 
-gados da fiScalização, ou pelo chefe da 2•Seção Técnica 
do Serviço de Defesa Santária Vegetal; 

b) multa de 300$ a 3.000$000; 

c) declaração, pelo Diretor da Defesa Sanit3ria-Ve
getal, de invalidade dos certificados por tempo detenni· 
nado o~ cancelamento definitivo da licença; 

---~)_ mult.a de 1:000$ a 5:000$ para-os estãbelecimeniOS: 
qu~ não est:mdo devidamente autorizados pelo Minis
téno da Agncultur;:t, expedirem os certificados de desin~ 
fecção ou expurgo estabelecidos pelo art. 77 e seus 
parágraf~s ou que, submetidos a uma das penalidades 
es~belec1das na alínea c deste artigo, continuarem ex
pedindo os referidos certificados. 
A~. 119. A aplicação de qualquer das penalidades 

aludidas no artigo anterior não exime o responsável 
d? que, com r:teréncia a segurança pessoal, possam 
dispor outras le1s, decretos e regubmentos. 

CAP{TIJLO VIII 
Conselho Nacional de Defesa Agrícola 

Art. 120. Fica instituído, no Ministério da Agricul
tura, o Conselho_ Nacional de Defesa Agrícola, que 
terá por fim: _ _ , 

a) __ ~studar e propor ao Ministro as medidas de defesa 
sanitázja vegetal complementares e previstas neste regu
lamento, e bem assim outras que se fizerem necessárias; 

b) manifestar-se sobre casos omissos e interpretações 
relativas à execução do presente regulamento; 

c) julgar em grau de recurso as penalidades aplicadas 
por infração deste regulamento. 

Art. 121. O Conselho Nacional de Defesa Agrícola 
compor-se-á ·de membros permanentes e consultivos. 
- S 1. o Serão membros permanentes: 

O Ministro da Agricultura; 
O Diretor-Geral do Departamento Nacional da Pro· 

dução Vegetal; 
O D~e.tor .do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal; 
O Dlretor ~o Instituto de Biologia Vegetal; 
O Diretor do Serviço de Fomento da Produção Ve-

getal; .. 
O Diretor do Serviço d~ Plantas Texteis; 
O Diretor do Serviço de Fruticultura. 
§ 2. o Serão membros consultivos os demais direto

rés, assistentes chefes e -oUtros fu-ncionários de repar· 
tições técnico-agrícolas do Ministério da Agricultura, 
que só comparecerão quando convocados pelo presi· 
dente em exercício. 

§ 3. o Se!virá de Secretário do Conselho Nacional 
de Defesa Agrícola o funcionário que for designado 
pelo Ministro. 
_ Art. ~22. O Conselho Nacional de Defesa Agrícola 

reunir-se-á em dia, hora e local previamente determi~ 
nados, sob a presidência do Ministro, ou na sua ausênK 
cia. do Diretor-GCàal do Departamento Nacional da 
Produção Vegetal, que nos seus impedimentos será 
substituído pelo membro mais graduado. 

Art. 123. Todas as deliberações do Conselho Nacio
nal de Defesa Agrícola serão tomadas por maioria de 
votos dos membros permanentes. 
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Art. 124. Sobre questões propostas ao Conselho que 
suscitarem div~rgên~as_. cada um de seus me_mbros de
verá consigna~ por escrito a sua opinião, que constará 
na ata a ser submetida ao Ministro, o qual poderá livre
mente adotar qualquer das opiniões expendidas. 

Art. 125.- O Conselho se reunirá com a maioria de 
seus membros e, não se tratando de assunto urgente, 
no caso do artigo anterior poderá ser remetida aos mem
bros ausentes à sessão a cópia da ata, para que estes 
manifestem a sua opinião sobre os assuntos debatidos, 
dentro de quarenta e oito horas. 

Parágrafo único; As decisões tomadas relativamente 
a recursos ao Conselho serão publicadas no Diário Ofi~ 
dai. . • 

Art. 126. As decisões tomadas, quer na forma do 
art. 123, quer na do 124, serão comunicadas aos funcio~ 
nários encarregados de sua direta execução, por inter~ 
médio do Diretor membro do Conselho, a que os m-es
mos sejam hiera_rquicamente subordinados. 

ÇAPÍTULOIX 
Peoalidade'il e processo administrativo das infrações 

Art. 127. As infr:içóes aós dispositívos deste regu
lamento que não tiverem penalidades especificadas, se~ 
rão punidas com a multa de 100$000 a 1:000$000. 

Art. 128. As pen31idades estabelecidas no presente 
regulamento não excluem a desnaturação, seqtiestro 
ou d_estruição dos vegetais e partes de vegetais contami· 
nados, a cobrança executiva de trabalhos realizados 
compulsoriamente, nem a aplicação de outras medidas, 
da competéncia dos poderes locais e que tiverem de 
ser ínstituídas, por acordo com o Governo Federal, 
para a perfeita execução do regulamento. 

Art. 129. As multas serão aplicadas pelo funcio
nário técnico que verificar a infração e for responsável 
pela fiscalização. 

Art. 130. -As multas serãO impostas, à vista de de~ 
núncla de particular, dada por escrito, selada, e com 
a firma reconhecida, cuja procedência tenha sido verifi
cada, ou em virtude de auto de infração, lavrado por 
funcionário _técnicO incumbido da execução. 

Parágrafo único. A denúncia deve ser acompanha~ 
da de a~~stra~ ou outros esclarecimentos que a autenti~ 
fiquef!l ou permitam suspeitar de sua procedência. 

Art. 131. O auto de infração será lavrado por fun
cionário técnico responsável pela execução, com a pre
cisa clareza, não conterá entrelinhas, rasuras, emendas 
ou borrões, e relatará minuciosamente a ocorrência, 
indicando o local, dia e hora do lavramento, bem como 
o nome do iilfrator, o das testemunhas e tudo mais 
que ocorrer na ocasião e possa esclare.cer o processo. 

§ 1. o A ausência de testemunhas e a recusa em assi~ 
nar, de pa~ das que existirem, e do proprietário, con
signatário ou condutor de mercadoria, ou do infrator, 
não invalidarão o auto, cumprindo, porém, ·que dessas 
circunstâncias seja feita menção especial. 

§ 2.0 Se as testemunhas,_ o proprietário, o consigna~ 
tário; o condutor_ ou o :responsável pela mercadoria, 
ou o infrator, não souberem assinar, poderão outras 
pessoas assinar p"õr eles, declarando, cada uma, em 
nome de quem assina. 

§ .l.o __ AsJncorreções ou omissões do auto não acar
retarão a nulidade do processo, quando deste constarem 
.elementos suficientes para determinar com segurança 
a infraçáo e o infrator. 

~ 4. o Os autos deverão ser sempre apresentados à 
assmatura dos autuados ou seus representantes não 
implicando a assinatura, que poderá ser lançad; sob 
protesto, em conflssão da falta argüida. 

. Art. 132. Iniciado o processo, terá o interessado, 
VISta do mesmo, por cinco dias, na sede da repartição 
do Ministério da Agricultura, estabelecida no local da 
infra_çãO ou mais próximo a ele. 

Art. 133. Findo o prazo estabelecido no artigo an
terior. será ainda concedido um prazo de cinco dias, 
dentro do qual poderá o iofrator apresentar recurso 
mediante prévio depósito, da multa, no Tesouro Nacio~ 
nal, suas delegacias, alfândegas ou coletorias federais. 

Parágrafo único. Terminado o prazo indicado neste 
artigo, não tendo o infrator recorrido, será lavrado o 
termo de perempção, sendo o processo igualmente en· 
caminhado ao Conselho Nacional de Defesa Asmcola. 
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Art. 134. Caberá ao Conselho Nacional de. Defes3: 
Agrícola julgar em grau de recurso, todas as penalidades 
aplicadas por infrações a este regulamento. 

Art. !35. Quando confirmada pelo Conselho Na
cional de Defesa Agrícola a penalidade imposta em 
virtude de infração a dispositivos deste regulamento, 
e, n~o tendo o infrator depositado previamente a i~por
tânCia correspondente à multa, ser-lhe-á concedtdo o 
prazo de 15 dias para recolhê-la aos· cofres públicos, 
findo o qual, será a mesma cobrada judicialmente. 

CAPiTuLO X 
Disposições gerals e transitórias 

Art. 136. As funções técnico-administrativas ati
nentes à defesa sânitária vegetal e constantes deste regu
lamento, serão exercidas pelo Serviço de Defesa Sani-
tária Vegetal. _ 

§ 1. c Outras repartições técnicas do Ministério da 
Agricultura poderão colaborar na execução das funções 
de defesa sanitária vegetal, mediante determinação es
pecial do citado Ministério. 

§ 2. 0 Na hipótese do parágrafo precedente, os fun
cionários designados poderão dirigir-se diretamente ao 
Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, em assuntos ao 
mesmo atinentes, e dele receber as devidas instruções. 

Art. 137. Os funcionários encarregJ~dos da execu
ção do presente regulamento, terão livre acesso às pro
priedades rurais, estabelecimentos oficiais agrícolas, 
chácaras, jardins, depósitos, armazéns, casas comer
ciais. estações de estradas de ferro, aeroportos, bordo 
de navios e atracados ou não, alfândegas, estações de 
encomendas postais, ou qualquer outro lugar onde pos
sam existir vegetais e partes de vegetais, inseticidas, 
fungicidas, etc., a serem fiscalizados, mediante a apre
sentação da carteira de identidade de funcionário do 
Ministério da Agricultura. 

Parágrafo Uriicó. Os referidos funcionárioS poderão 
requisitar O aU.Xt1io da força pública para as diligências 
que se fizerem necessárias na execução deste regula
mento. 

Art. 138. Tornando-se necessário rçalizaf algum 
trabalho de caráter experimental, ou adquirir conheci
mentos relacionados com trabalhos que se realizem em 
outros estabelecimentos, fica o Diretor dO Serviço de 
Defesa Sanitãriã. Vegetal autorizado a solicitar a colabo
ração do Chefe do referido estabelecimento. 

Art. 139. Sempre que houver necessiQade, serão 
realizados exames e experimentos sobre a praticabi
lidade e eficácia de máquinas e aparelho& com aplicação 
na defesa sanitária vegetal. 

Art. 140. São excluídos das atribuições do Serviço 
de Defesa Sanitária Vegetal os exames e pareceres rela
tivos à concessão de patentes para máquinas ou apare
lhos de defesa agrícota e para inseticídas e fungicidas. 

Art. 141. NÕ caso de trabalhos extraordinários exe
cutados fora das horas de expediente, por solicitação 
expressa de particulares, os funcionários perceberão 
gratificações previamente determinadas por portaria do 
Ministro da Agricultura, e anteriormente depositadas 
pelos interessados. 

Art. 142. Será transferido ao Serviço de Defesa Sa· 
nitária Vegetal o registro, com o 1-espectivo arquiVo, 
de produtos ou preparados~ inseticidas e fungicidas com 
aplicação na lavoura, existente no Instituto de Química 
Agrícola, e criado pelo Decreto no 16.271, de 19 de 
dezembro de 1923. 

Parágrafo único. Também será transferido para o 
Serviço de Defesa Sanitária Vegetal o arquivo referente 
aos mesmos assuntos, existente no Instituto Nacional 
de Biologia Vegetal e que pertenceu ao Instituto Bioló
gico da Defesa Agrícola. 

Art. 143. Os casos omissos ao presente regulamen
to ou que necessitarem de posteriores instruções, serão 
resolvidos por portaria do Ministro da Agricultura, ou
vido o Conselho Nacional de Defesa Agrícola. -!uarez 
Távora. 

(As Comissões de Cons.tituiç4o e Justiça, de Eco
nomia e de Saade.) 
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ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Destinada a investigar a gestão das sociedades 
de economia mista nas quais a União detenha maio
ria acionária. 

22.• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 21 DE NOVEMBRO DE 1985. 

As nove horas e cinqüenta minutos do dia vinte e 
um de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco, 
na S_ala de Reuniões da Comissão de Economia, presen
tes os Srs. Senadores César Cals, Presidente, Severo 
Gomes, Relator, João Calmon, Martins Filho, Jorge 
Kalurne e Roberto Campos, reúne-se a Comissão Parla
mentar de Inquérito destinada a investigar a gestão das 
Sociedades de Economia Mista nas quais a União dete
nha maioria acionária. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior 
que, em seguida, é dada como aprovada. 

Havendo número regimental o Sr. Presidente declara 
abenos os trabalhos e concede a palavra ao Sr. Senador 
Severo Gomes que levanta uma questão de ordem no 
sentido de ser cumprido o art. 179, III, C, do Regimento 
Interno, no qual é vedado o funcionamento de Comis
sões no período em que funciona Sessão Conjunta do 
CongresSo NacionaL 

Usa da palavra, para contestar, o Sr. Senador Martins 
Filho, que argumenta ser o depoimento da mais alta 
importância e sugere que logo que os Parlamentares 
sejam convocados, através da campainha, para votação 
em Plenário, a reunião será suspensa. 

O Sr. Presidente coloca em votação as duas propo
sições: primeira, a de se levantar a reunião imediata
mente; e a segunda, a de se ouvir o depoente por 30 
minutos. ~ aprovada a segunda proposta, ressalvado 
o voto contrário do Sr. Senador Severo Gomes. 

Em seguida, o Sf. Presidente solicita ao depoente, 
Dr. Sa~r Zraick, Presidente da Rio _:poce América, 
que preste o juramento de praxe. -

Com a palavra, o depoente fala sobre a importância 
da polftica de emissão de debêntures no contexto da 
equação financeira do Projeto Ferro Carajás. 

De a cor® com a proposta aprovada, o Sr. Presidente 
convoca a Comissão para o dia 25 próximo, às 9:30 
horas, a fim de se proceder o debate com o Dr. Sarnir 
ZFaick. 

-Finalizando, o Sr. Presidente agradece a presenç-a 
do depOente _e determina que as notas taquigráficas 
tão logo traduzidas e revi~adas sejam publicadas, em 
anexo, ã presente Ata_. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assis
tente da_Com.issã.o, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publi
cação. 

ANEXO À ATA DA 22" REUNIÃO~ DA COMES· 
- SÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DES

TINADA A INVESTIGAR A GESTÃO DAS SO
~ÇIEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS 
QUAIS A UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIO
NÃRIA, REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO 
DE 1985, A FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO 
DO DR. SAMIR ZRAICK, PRESIDENTE DA 
RlO DOCE AMÉRICA, QUE SE FUBLICA 
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. 
l'RJ::SIDENTE DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador Cesar Cais 
_Relator: Senador Severo Gomes 
(Íntegra do Apcinhamtmto Taquigráfico) 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Há um número 
legal. Estão abertos os trabalhos desta Comissão Parla
ro~ntar de Inquérito que investiga a ação das Estatais. 

O depoente é o Dr. Sãri:tir Zraick, engenheiro eletrd
nico . .Tero curso de Engenharia Eletrônica pela Escola 
Politécnica da Universidade _Católica do Rio de Janeiro. 
Curso de Mestrado e Doutorado em Informática na 
Holanda e Frcinça. Iniciou-se na Companhia Vale do 
Rio Doce em 1_971, chefiando a área de sistemas. Em 
abril de 73 foi designado Superitendente Geral de Con
trole. Em julho de 75 transferiu-se para os Estados 
Unidos da Amé_rica corno Vice-Presidente ~a Rio Doce 
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AmériCa, emPresa controlada pela CVRD nos Estados 
Unidos. Em setembro de 78 retomou à Administração 
Central cOrilo SupeiíntenâeritC de Finanças. Ocupou 
o cargo de Diretor Financeiro, de abril de 80 a novem
bro de 84, e atualmente é o Presidente da Rio Doce 
América. Eu convido o Dr. Sarnir Zraick para proferir 
o Juramento de praxe. 

O SR. SEVERO GOMES- Eu queria levantar uma 
questão -de ordem, Sr. Presidente. 

De acordo com o nosso Regimento, art. 179, pará
grafo único, letra c, a Comissão não pode se reunir: 

"Art. 179, III, c quando seu período de duração 
coincidir, embora parcialmente, com a da sessão 
conjunta do Congresso Nacional." 

E nós teremos uma sessão conjunta do Congresso 
Nacional a realizar-se às 10 horas e 20 minuto-s da ma
nhã. 

O SR. MARTINS FILHO - Sr. Presidente, peço 
a palavra para contestar a questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILH() - A praxe no Congresso 
Nacional é-de não Se prejUdicar o andamento das COrnis· 
sões: Nós -estamoS numa fase final do período legisla
tivo.--Ontem mesmo na Comissão de Constituição e 
Justiça~ que é o orgão maior do Senado Federal na 
interpretação dos problemas regimentais, nós, concomi
tantemente à reunião do Congresso Nacional, decidi
mos 56 matérias. E eU Creio que uma Comissão como 
esta que vai trazer ao conhecimento da Nação inteira, 
nãó's-6 ôo Senado, o funcionamento-não apenas da 
Companhia Vale do Rio Doce, 'mas de várias outras 
estatais do Brasil, nós não poderíamos paralisar os nos
sos trabalhos. E, aqui nós estamos, porque há necessi
dade, vai haver uma sessão do Congress__o Nacional, 
tão logo sejam aciónadas as campainhas chamando-nos 
para votação, para lá nós nos deslocaremos. Mas nós 
vamos ficar em debate até por volta das 12horas. Então, 
creio que esta Corilissão poderia se reunir até o perfodo 
de votação do Congresso Nacional. 

OSR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Com a palavra 
o Senador Roberto_C~mpos. 

- OSR. ROBERTO CAMPOS-De acordo, Sr. Pre
sidente. Temos airida pelo menos 37 minutos antes do 
começo da sessão do Congresso Nacional. Poderíamos 
começar a ouvir o Dr. Sarnir Zraick. É possível que 
ele termine sua exposição nesse prazo. Se não terminar, 
ele tem documentos escritos, e nós daríamos por con
cluída sua apresentação _com a leitura que podíamos 
fazer em particular dos documentos escritos que apre
sentou. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -O Presidente 
tem uma proposta a fazer. A exposição dos depoentes 
nesta Comissão deve ser de 30 minutos. E nós convoca
ría~os, posteriormente, depois dos outros depoentes 
o Dr: Sarnir, para a parte de questionamentos. 

O SR. SEvERO GOMES- Sr. Presidente, eu que
ria apenas Contestar a observação do Senador Martins 
Filho. Realmente_, tem havido sessões do Congresso 
concomitantemente com reuniões desta Comissão. Mas 
as ComisSões estão decidindo questões necessárias às 
deliberações do Congresso Nacional. O espírito do nos
so Regimento é-de dividir a coincidência das Comissões, 
para que o trabalho maior do Plenário não seja p_rejudi
_cado pela concídéncia das Comissões, e o texto do Regi
mento é absolutamente claro. Quer dizer, veda a sua 
realisação quando seu período de duração coincidir, 
embora parcialmente, com os de sessão conjunta do 
Congresso ~acional. 

O SR . .PRESIDENTE (Cesar Cais) -A exposição 
será de trinta minutos. 

__ O SR. SEVERO GOMES -De qualquer maneira, 
de ac_ordo com o texto regimental, não pode coincidir 
nem parcialmente. 

O SR- PRESIDENTE (Cesar Cais) -O total do 
texto é de 30 minutos. Vamos colocar em votação as 
d9as proposições; ou se levanta a reunião agora, ou 
se ouvimos durante trinta minutos, até às 10 horas e 
30 minutos, o Dt~ Sarnir ~ck. 
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OSR. 
fone.) 

(Fala distante do micro-

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Está apro
vado, naturalmente contra o voto do Senador Severo 
Goines. Nós vamos encerrar a reunião às 10 horas e 
30 minutos. ---

Chamamos o Dr. Sarnir, parii O Juramento de praxe. 

O SR. SAMIR ZRAICK-

"Juro, como dever de consciência, dizer toda 
verdade, nada omitindo, do que seja do meu conhe
cimento sobre quaisqJ!er fatos relacionados a cargo 
desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que in
vestiga a gestão das sociedades de economia mista, 
nas qUais a União detenha maioria acionária." 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) -Com a pala;,a 
o Dr. Sarnir Zraick para prestar o seu depoimento. 

O SR. SAMIR ZRAICK- Muito obrigado Sr, Presi
dente. 

Eu gostaria de usar estes poucos minutos que me -
foram destinados para dar uma idéía básica do tema 
objeto da nossa palestra, que é a importância da política 
de emissão de debéntures no contexto da equação finan~ 
ceira do Projeto Ferro~Carajás, que se constitti1 no prin~ 
cipal empreendimento,_a:C? qual devotou~se a Campa~ 
nhia Vale do Rio Doce nestes últimos anos. 

GostaríamoS, então, de percorrer rapidamente o-cro~ 
nológico das atividades que levou a. companhia a adotar 
toda a estratégia que foi finalmente implantada. 

Quando a Rio Doce prontificou-se a desenvolver um 
projeto da magnitude do Projeto Fer:fo~Carajás, de inw 
vestimentos muito consideráveis, ela preocupou-se ini
cialmente em definir uma equação de mercado para 
um projeto deste tamanho, ou seja, propúnhamos colo
car no mercado internacional de minério de ferro 35 
milhões de toneladas anuais de produtos e gostaríamos 
de ter a certeza de que esse produto seria comercializado 
em condições satisfatórias. 

Inicialmente, então, preocupou-se a companhià em 
definir uma equação de mercado, buscando, então, 
apoio dos principais consumidores que para o caso do 
minério de ferro, estariam localizados na Europa e no 
Japão. A bem da verdade, é preciso esclarecer que 
nessa época, 79/80, projetes concorrentes de Carajás 
existiam no mundo procurando apoio dos principais 
mercados consumidores. Era o caso de dois projetas 
australianos, e na África Ocidental, um projeto locali
zado na Guiné, com grande apoio principalmente da 
França, tendo em vista um projeto localizado num País 
francofono onde há muitos maiores intere~es para a 
área Européia, segundo a posição local. 

Então a Rio Doce, buscando comercializar o produto, 
pelo menos admitir-se _um comprometimento de possí
veis compradores para a retirada do produto, realmente 
vivemos numa maratona bastante difícil, lutando contra 
opções alternativas em países tais como Autrálla, Gui
né, Senegal e em alguns ca~s, África do Sul_. Desde 
a definição das equações básicas de mercado, ou seja, 
em 1981, a Rio Doce então assinou os_ Contratos de 
venda básicos para o Projeto Ferro-Carajás. Esses con
tratos de venda não são contratos de pré-venda, são 
contratos que pennitem um relacionamento futuro de 
longo prazo entre a companhia vendedora e os consumi
dores de usinas siderúrgicas. Os contratos prevêem sim~ 
plesmente tonelagem e duração. Os preços de venda 
seriam negociados anualmente conforme a modalidade 
do mercado internacional de minério de ferro. 

Partindo-se então dessa -eqUação d.C mercado, a Rio 
Doce começou a buscar uma equação financeira que 
a permitisse desenvolver um projeto desse tamanho sem 
muitos riscos, ou seja, mininili:ando seu investimento, 
maximizando os recursos de capital d~ fontes domés
ticas e obtendo recursos de longo prazo, terras fixas 
que a permitissem ter um fluxo firianceiro adequado 
para um empreendimento de tal magnitude. Seguin· 
do-se a isso, então, montou-se basicamente um crono
grama de custos e fontes, após a determinasão _ básie3:_ 
das principais fontes financiadoras do projeto, que cons
titui esse quadro que aí está, do assim chamado quadro 
nf1, onde nós podemos identificar que pela análise efe
tuada em 1982, ao final da aprovaç·ão- das principais 
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operações financeiras para o -projeto, o investimento 
total era próximo a 5 bilhões de dólares para o projeto 
Ferro-Carajás. A Rio Doce propunha colocar 2 milhões 
e 200 milhões de dólares em capital, ou seja, recursos 
próprios gerados nas suas operações e reinvestidos no 
projeto, subscrição de capital adicíonal, emissão de de
b~ntures que inicialmente foram admitidas como sendo 
resgatáveis na sua metadade, ou seja, a suposição básica 
do plano financeiro original era de que a metade das 
debêntures seriam resgatadas como dívidas e metade 
seriam convertidas como capital, o que na época era 
considerado um pouco otimista para a maioria dos ana

-listas. E, em seguida, tínhamos, então, todos os recursos 
financeiros em moeda nacional, recursos basicamente 

--do BNDES, do FINAME, da Agência Nacional de De· 
senvolvimento Industrial, financiamento de bens nacio~ 
nais- sediadas nos países que são os principais consumi
dores do produto, ou seja, nós não buscamos recursos 
no mercado externo clássico,·o assim chamado mercado 
de europeu dólares, com taxas flutuantes, períodos de 
carência pequenos, para exatamente não levar a Rio 
Dõce a um eStrangulamento financeiro, que infelizmenw 
te aconteceu em alguns outros casos no País. 

Feito isso, as operações foram .negociadas. 
Gostaríamos que ficasse_ registrado que essas opera

ções foram assinadas em agosto e setembro de 1982. 
Todos devem-se lembrar da declaração d~ moratória 
do México, em julho de 1982, sobre o pagamento de 
juros, que deu início a um processo de deterioração 
financeira muito grande no mercado internacional, afe~ 
tando países como o Brasil, C?Videntemente, e a Rio 
Doce teve dificuldades consideráveis para assinar todo 
esse p~cote fmance_iro superior a um bilhão de dólares 
num período tão atribulado como foi o segundo semes
tre de 1982. É preciso reconhecer que consideramos 
aquilo como uma espécie de um expresso da meia-noite, 
-ou seja, se tivéssemos nos delongado por mais seis meses 
nas negociações, dificilmente teríamos assinado os cré
ditos para o projeto Ferro-Carajás, por que no segundo 
semestre de 1982 a situação foi das mais caóticas no 
inercadO Internacional de crédito. 

Seguindo-se isso, a empresa partiu para acelerar a 
construção do projeto que havia sido iniciado em 1979. 
É muito importante salientar os resultados obtidos já 
em 1985, quando pa!timos para uma revisão do projeto 
Fe:r;ro-Carajás. Os resultados não foram positivos em 
toda a sua linha, temos que ser muito coerentes e obje
tivos com isso. O grande resultado obtido pela Rio 
Doce foi a redução do custo do investimento. O projeto 
Ferro-Carajá~, como V. EXOS podem observar, nas pro~ 
jeções iniciais de 1982, previa um investimento em ativo 
fixo da ordem de 3 bilhões e 740 milhões de dólares. 
A isso se soma~ evidentemente, juros durante a cons 
trução, o assim chamado capital de giro inicial, levan~ 
do-se a um número com uma contingência financeira 
de 5 bilhões de dólares, que foi muito reduzido em 
1985. ~oje estamos com um projeto praticamente con~ 
clufdo, não temos nenhuma dúvida quanto a esses nú· 
meros. O número, hoje, limita-se a 3 bilhões e meio 
de dólares em relação ao investimento fixo, juros duran
te a ~nstruçáo, fazendo o projeto FerrowCarajás, para 
uma produção de 35 milhões de toneladas anuais um 
investimento de 100 dólares por tonelada/ano, o' que 
é corisider~do dos mais competitivos para este tipo de 
projeto. Todavia, a geração de recursos próprios da 
Rio Doce foi bem menor do que aquela origin~dmente 
contemplada. Isso se deve principalmente ã crise side· 
rúrgica muito acentuada que atravessamos nos anos de 
1982 e 1983, que gerou uma grande diminuição Das 
vendas da Companhia Vale do Rio Doce, fazendo com 
que ela viesse a diminuir a sua própria geração de re~ 
cursos. 

Talvez devêssemos rapidamente percorrer este qua~ 
dro n. o 3 que nos mostra a evolução do fluxo de caixa 
da empresa nesses seis anos, quando obtivemos, então, 
um resultado interessante. V. Ex-s podem observar qu~ 
a partir de 1980 a Rio Doce intensificou os seus investi· 
mentes no Projeto Carajás; em 1982 chegou a um pique 
de investimentos totais de 1 bilhão e 100 milhões de 
dólares; as receitas de vendas cairam consideravelmente 
em 1983, como pode ser observado, recuperando~se 
um pouco em 1984. Logo, os anos de 82 e 83 foram 
muito críticos para a história da Rio Doce. 
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Vaie a pena também salientar a participação acionária 
do Governo Federal neste período, que é um dos temas 
básicos da_ nossa palestra. Observamos que no ano de 
1979 o Tesouro Nacional detinha 80,4% do capital total 
da Companhia Vale do Rio Doce, administração indi
reta 4,5%, e o público 15,1% do capital total. No decor
rer de_ 80 e 8~, o acionista controlador, o Tesouro Nacio~ 
nal, por sua própria vontade e decisão, alienou ações 
da CVRD nO mercado acionário e utilizou-as igual
mente como subscrição de capital em outras empresas 
estatais, ou seja, o Tesouro subscreveu capital, por 
exemplo, da ELETROBRÁS, integralizando-o com 
açóes da Companhia Vale do Rio Doce. Então, obser· 
vamos que a participação_ do Tesouro decresceu na Vale 
do Rio Doce de 80,4 para 68,8%, antes de qualquer 
conversão das debêntures conversíveis e ações eiriítidas 
a partir de 81, mas cuja conversão começou a ocorrer 
somente a partir de 1982. Era preciso que se registrasse 
esse fato, porque algumas vezes confunde-se um pouco 
a diminuição da participação do Tesouro exclusivamen
te com as debêntures. As debêntures tiveram uma parti
cipação só a partíf- dO ano de 1982, quando a partici~ 
paç:ão do Tesouro era da ordem de 68,8%. 

A emissão das debêntures ocorrer.am como uma-con
trapartida à falta de capital disponível do acionista con
trolador principal que era o Tesouro Nacional. Nesse 
perfodo, o Governo brasileiro via-se de volta com pro_je· 
tos de grande magnitude no se to r elétricõ, no Se to r 
siderúrgico, para mencionar simplesmente as principais, 
e quando foi montado uma equação financeira do Proje· 
to Ferro-Carajás, a grande dúvida de toda a comunidade 
financeira era a da_ ~_pac_idade da Rio Doce gerar recur
sos suficientes-para capitalizar a empresa, e, caso isso 
não fosse possível o Governo, como acionista majori· 
tário, comparecer com recurso de capital. 

Essa-preocupação demonstrou ser muito básica, por
que realmenta a Rio Doce, em 1982 e 1983 teve uma 
tremenda diminuição na sua capacidade de geração pró
pria. Logo, as emissoras de debêntures no mercado 
brasileiro, junto ao mercado de capitais brasileiro, de
monstrou, numa época muito crítica, a poss-ibilidade 
da CVRD vir a capitalizar~se através do setor privado, 
através do mercado de capítais brasileiros. substituindo 
assim um acionista- co-ritrolador com dificuldades notó
rias de integralizar suas parcelas de capital. 

As debêntures foram emitidas basicamente em 1981, 
em 1982. Entraram no fluxo de Caixa da Vale do Rio 
Doce na sua época mais critica - eu gostaria de fázer 
este depoimento aqui como Diretor Financeiro da 
CVRD na ocasião - as emissões de debêntures foram 
chaVe para a: aproV3ção da equação financeira do Proje
to Car~jás no seu total. Elas representaram a garantia 
de capitalização adicional. Para os bancos externos, as 
debêntures já eram quase capital, por serem assim cha
madas "subordinadas", que, no jargão financeiro, signi· 
fica que elas tinham a sua importância na liquidação 
dos débitos da empresa abaixo de qualquer dívida da 
empresa. Logo, elas eram assim chamadas "subordi
nadas", Elas completaram os recursos da Rio Doce 
numa época muito crítica, mostraram a capacidade de 
capitalização da empresa numa época em que o Go
verno brasileiro estava impossibilitado de comparecer 
com recursos de capital. 

Nós podemos observar no nosso fluxo de caixa, no 
quadro ~terior, rapidamente que, a sua linha três de
monstra os dividendos pagos pela Rio Doce. Por exem
plo, no ano de 1981, pagamos o equivalente a 34 milhões 
de dólares, e no ano de 1982 o equivalente a 44 milhões 
de dólares. Os aumentos de capital em 81 foram de 
33 milhões de dó.Iares, ou seja, o Governo - e os 
acionistas minoritários o seguiram - simplesmente 
reinvestiu dividendos na Rio Doce, não houve aparte 
de recursos adicionais. A partir de 1984, o Governo 
aceitou aportar pequena soma de recursos da ordem 
de 15,20 milhões de dólares, que são números pequenos 
para a magnitude de um projeto dessa natureza. 

OS íiidices financeiros da Rio Doce deterioraram-se 
muito, em 82e 83, e a exiStência de capitalização adicio
nal foi fundamental neste período. 

As debêntures foram emitidas. Vamos então projetar 
rapidamente as principais características das três emis
sões de debêntures: a primeira delas ocorreu em novem
bro de 1981. Totalizou, na ocasião, 9 bilhões de cruzei-
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ros, equivalente, na época, a 80 milhões de dólares. 
Inicialmente a Rio Doce procurou as melhores condi
ções financeiras, contactou uma série de bancos garanti
dores de uma operação desse tipo e optou por aquele 
que estava oferecendo a menor taxa. Na época, um 
grupO liderado pelo UNIBANCO Ofe-receu a menor 
taxa, e nós não titubeamos em aceitar e recomendar 
aquela proposta, desde que houvesse uma participação 
ampla do mercado de capitais. Então, houve uma série 
de bancos, assim chamados "garantidores", que coloca
ram essas debêntures junto ao mercado após um perío
do de um mês, que é o período de preferência aos 
então acionistas da Rio Doce, ou seja, em cada emissão 
de debêntures conversíveis, autorizadas erÍl assembléia 
geral dos acionistas por decreto do Presidente da Repú
blica, era dado aos acionistas 30 dias por optarem por 
subs_crever tais debêntures. Findo esse prazo, os acio
nistas, principalmente majoritários, leiloaram em Bol
sas de V alares os direitos de subscrição de tais debên
tures. Seguindo-se a esse leilão, passava-se à colocação 
das mesmas junto aos diversos bancos garantidores. 
A primeira, então, Ocorreu em novembro de 1981, num 
total de 80 milhões de dólares equivalentes; a segunda 
emissão já ·ocorreu- em agosto de 1982, totalizando 15 
bilhões de cruzeiros, que na época correspondia a 83 
milhões de dólares. Nessa oportunidade houve um gru
po ainda maior de bancos. Seguindo-se ao grande suces
so da primeira emissão, houve uma reação mais favo
rável do mercado para a segunda emissão. V Ex•s podem 
aí observar a quantidade de instituições financeiras que 
lideraram essa emisscio. Os oito primeiros bancos foram 
os principais bancos de cada lançamento, seguido dos 
demais bancos que complementam o grupo de under
right. 

A terceira emissão ocorreu em 1983, no valor de 
8 bilhões de cruzeiros, o equivalente na época a 18 
milhões de dólares e~ tivemos, também esse elenco de 
bancos que participaram da emissão. 

Seria, então, interessante n6s Observarmos o que 
aconteceu com o controle acionário da Rio Doce, ou 
seja, onde esteve a participaçâo-aCíonáiia-do Tesouro 
Nacional e das empresas da administração indireta, no 
capital da companhia. A posição exata, em 31 de outu
bro de 1985, aí está, o TeSouro Nacional, através de 
ações ordinárias e preferenciais, detém cerca de 50,68% 
do capital total da empresa, a Administração indireta, 
através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econó
mico, Caixa Económica, lAPAS, Banco Central e Ban
co do Brasil ... 

OSR. -30,8. 

O SR.SAMIR FRAICK - Não. Aqui é em 1984 
~estou já em 1985, onde o valor exato correspondente 
(mcompreensfyel) que tem ocorrido ultimamente, prati
camente todas as debéntures conversíveis já foram con
vertidas em capital. Então, essa situação de hoje é muito 
próximo ao que haveria de todas as debêntures fossem 
convertidas, como mostraremos no quadro seguinte. 

De qualquer forma, nós podemos observar que, cerca 
de 50,68% é o Tesouro Nacionl diretamente, 5,54% 
é o setor estatal, atráves, da administração indireta e, 
43,7% é a participação do público. 

No quadro seguinte, nós fizemos um pequeno exer
dcio, procurando indicar o que aconteceria com esse 
controle acionário, se todas as debêntUres, ainda exis
tentes, fossem convertidas em capital. Como são muita 
poucas ainda as remanescentes, cerca de 2 milhões de 
dólares ou equivalnte, nós temos uma posição muito 
pouco diferente da que é hoje, com o Tesouro ainda 
mantendo 50,64%, a administração indireta com cerca 
de 5,53% e o público passando a 43,8%. 

Esse é o quadro básico de onde fica a situ-ação do 
controle acionário da Vale do Rio Doce, após a emissão 
das debêntures. -

As debêntures, inicialmente, foram previstas uma 
emissão num total de 250 milhões de dólares, como 
foram previstos saques muito maiói"es nos empréstimos 
externos do que ocorreram. Operações financeiras, co
mo as que foram feitas em Carajás, não são operações 
em que o tomador saca a totalidade dos recursos no 
início do empréstimo e os guarda para utilizar durante 
a execução do projeto. Então, são operações assim cha-
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madas de fio_ªnciamento de projetas, onde o empres~ 
tador libera os recursos à medida do avanço do projeto, 
do progresso, da sáude financeira -da empresa, da entra
da de capital etc. Então, o valor de 250 milhões de 
dólares foi o valor inicialmente previsto, para as debên

- tores, como foram previstos 200 milhões de dólares, 
em operações de co-financiamentocom o Banco Mun-
dial, como foram previstas operações de 400 milhões 
de dólares com a Comunidade Européia. Esses números 
todos mudaram, porque o investimento foi muito me
nor, a Vale do Rio Doce vai precisar de menor recursos 
de terceiros. Logo, sacará muito menos do que real
mente assinou. 

N6s suspendemos as emissões novas de debêntures, 
primeiro em atenção ao controle acionário por parte 
do TeSCnirõ-, pois, evidentemente, como uma empresa 
de economia miSta está o controle acio'nário, previsto 

, em lei -e foi muito monitorizado pela área financeira 
de CVRD -e, além do mais, a empresa não necessita 
mais desses recursos. Ou seja, a Vale do Rio Doce, 
hoje, através da recuperação que houve no mercado 
de minério de ferro, em 1984, onde as vendas subiram 
consideravelmente, o mercado ainda bastante sólido 
em 1985, as expectativas para 1986 são de uma manu
tençã_o_b_~i_ca do mercado atual, da à Vale do Rio Doce 
uma posição financeira muito Sólida e, ela já prescinde 
de tais recursos, ela vem fazendo os seus investimentos 
basicamente com recursos próprios, tem feito alguns 
saques de operações externas para manter a sua liquidez 
elevada mas, também tais recursos no Banco Central, 
mantendo o seu endividamente líquido estacionário e 
até declinante. Logo, isso tudo segue a evolução de 
um projeto. Ou seja, o Projeto Ferro Carajás foi consi
derado, no exterior, como um projeto que derrotaria 
aCVRD. 

O Projeto Ferro-Carajás, para o mundo _como um 
todo, principalmente os países concorrentes- Canadá, 
Estados UQ.idos, Austrália, novos projetas na África 
Ocidental, -foi considerado uma grande ameaça, em 
todo esse contexto, porque todos sabiam da grande 
qualidade do minério e da capacidade da Vale do Rio 
Doce de operar em grandes escalas a custos baixos, 
Logo~ eu não gostaria de minimizar os problemas que 
nós tivemos nas várias frentes. Temos aí documentação 
sobre isso, existe um artigo muito interessante publi
cado na Business Week, há algum tempo, sobre a morte 
da indústria de mineração nos Estados Unidos, quando 
o Presidente Hanna menciona, claramente, que o mun
do não precisava de Carajás. Talvez o mundo a que 
ele se referia fOsse os Estados Unidos, a Austrália, 
a Suécia, o_ Ca~adá. ~_as, para o Brasil, a implantação 
de Carajás era â garàntiit. da continuidade da liderança 
da Vale do Rio Doce como grande empresa exportadora 
-de minério de ferro, num mercado transoceânico muito 
OOinpetitivo, num tipo d-e produto bas_tant6 abundante, 
existente em países não assim chamados de terceiro 
mundo, ou_ seja, os projetas australianos, os projetas 
canlidenses e suecos na:o levam, dentro da sua concep
ção de bojo, a filosofia básica que têm, evidentemente, 
países como o ~rasil, no caso do desenvolvimento do 
nosso Projeto Ferro-Carajás. 

Logo, a possibilidade de a Vale do Rio Doce ter-se 
adiantado a projetas concorrentes em outros países, 
em 197? e 1Ç80, onde as perspectivas da indústria side
iúrgiCa eram melhores do que são hoje, foi fundamental 
para que-nós não perdêssemos o bonde, senão nós não 
teíf'amos desenvolvido o projeto alternativos teriam si
do desenvolvidos em outros países, e nós, dificilmente, 
ganharíamos essa fatia adicional do mercado transoceâ
nico, que obtivemos com a implantação de Carajás", 
na hora certa. 

Gostaríamos de _fazer, também, uma pequena análise 
sobre a situação do Projeto Ferro-Carajás. Nosso tempo 
é bastante curto mas_. uma das perguntas que vêm sendo 
feitas-- e nós gostaríamos de procurar respondê-la 

- da melhor maneira possível - é como se define um 
património mineral, como se define Carajás nesse con
texto. 

É uma pergunta realmente diffcil de ser respondida, 
porqUe ela não é respondível por um simples valor, 
ou seja, o valor de um património mineral depende 
dos lucros previstos na exploração daquele projeto, ou 
seja, um empresário, uma empresa ou um grupo qual
quer que- ·se propõe a comprar. uma mina, ele vai ter 
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que analisar os investimentos a serem realizados nessa 
mina, os custos de escoamento do produto a serem 
obtidos daquele bem mineral, a capacidade do mercado 
em absorver aquele produto e, então, calcular o lucro 
que aquilo tudo vai trazer para a empresa, descontar 
os lucros futuros a uma taxa de retomo que lhe seja 
aceitável e, então, chegar a um valor inicial que possa 
ser assimilável como compra daquele bem mineral e, 
ainda assim, auferir lucros. Ou seja, isso é que é o 
valor, para efeito económico-financeiro, de uma mina, 
seja ela onde for. Logo, no caso do Projeto Ferro-Ca~ 
rajás - temos um quadro aqui bastante ilustrativo, 
não gostaria de massacrar os senhores com tantos núme
ros - mas esse é um quadro que admite o Projeto 
Ferro-Carajás, como se ele fosse uma empresa indepen
dente, não parte da Vale do Rio Doce. Ou seja, nós 
admitimos o Projeto Ferro-CarajáS, com todos os seus 
investimentos, as suas receitas, analisamos, então, esses 
investimentos ao longo dos anos e, então, os Senhores 
vêem que a primeira coluna, até 1983, nós tínhamos 
írivestido no projeto, em minas, ferrovias, porto; nú
cleos urbanos, gerenciamento, convênios, etc., um total 
de 1 bilhão_e 700 milhões de dólares, os investimentos 
continuaram em 1984~ em 1985 e continuarão, ainda, 
em 1986, nas suas diversas categorias: minas, estradas, 
porto, etc., chegãndo, então, ao seu finaf em-1987, 
quando ele chega ao seu custo final de 3 milhões e 
meio de dólares, que era o cuSto a que noS referimos 
anteriormente. 

O SR. MARTINS FILHO - Como foi colocada a 
moeda neste quadro? 

O SR. SAMIR ZRAiCK ....:_ Pois não, são dólares, 
milhões de dólares. Perdão. Gostaria de acrescentar 
esse fato: todos os números são milhões de dólares. 

O projeto começa a gerar caixa- os senhores podem 
ver na última linba do subtítulo "Fontes". é a geração 
de caixa do projeto, o projeto começa a gerar recursos 
a partir de 1986, em pequenos montantes em 1987, 
até ele chegar ã sua capacidade nominal de produção, 
evidentemente que o projeto tem todo o serviço da 
dívida a ser pago, mas ele é um projeto bastante econô~ 
mico nesse sentido. 

NOs podemOs fazer uma ·análise di saúde financeira 
do Projeto Ferro-Carajás, como um todo, de forma 
bastante simples, sem entrar no fluxo de caixa, porque 
o fluxo de caixa analisa o que é capital, o que é recursos 
de terceiros. Mas, no Projeto Carajás vai custar 100 
dólares por tonelada/ano de investimentos, 3,5 bilhões 
de dólares para 35 milhões de dólares de capacidade 
nominal. Isso é um inveStimento de 100 dólares por 
tonelada/ano, que é o custo de cerca de 9%, que é 
o custo básico dos empréstimos de Carajás e uma remu
neração de capital daria, um custo de capital por tone
lada, da ordem de 11 dólares e 50 para o Projeto Ferro
Carajás. Amortizando-se esse investimento em 20 anos, · 
que é até Um praZo curto para um projeto de mineração 
dessa magnitude. 

Os assim chamados custos operacionais do Projeto 
Carajás, são muito pequenos, pequenos porque é uma 
mina de alto teor, é um minério que i:J.ão necessita de 
beneficiamento, aO contráriO da reserva do Sul, as reser-

. vas que a Vale do Rio Doce, atualmente, minera no 
sul do País, são basicamente de um minério assim cha~ 
mado itabirito, de um teor da ordem de 50% de ferro, 
que precisa ser beneficiado, extrai-se as impurezas do 
minério pára se chegar a um nfvel mínimo de 64, que 
é um minério mínimo para consumo nas siderurgias 
externas e, mesmo, as nacionais. 

Logo, Carajás é um depósito que é considerado quase 
que um estoque de minério. Vai-se lá com uma escava
deira, retir~-se o produto, transporta-se numa ferrovia 
projetada para transportar grandes cargas, embarca-se 
no porto. Logo, os custos operacionais são pequenos. 

Nós estamos prontos a informar, em caráter reser
vado a esta Comissão, os números nas suas últimas 
casas decimais. Só garanto aos Senhores que a soma 
do custo do _capital mais o custo de operação é inferiOr, 
por alguns dólares, ao preço atual de venda no mercado 
internacional, que nós consideramos deprimido e esta
mos antevendo algumas melhorias de preço. 

Não gostaríamos de deixar assim, registrado este nú
mero, porque é um número eStratégico para a Compa
nhia e pode ser usado pelos seus concorrentes, principal-
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mente, fora do País, Pelos próprios fornecedÓres. Mas 
o custo de capital e o custo de extração de Catajás: 
é inferior ao seu preço de venda. O projeto tem uma 
grande capacidade de geração própria. Os empréstimos 
foram todos negociados com prazo de 15 anos, carência 
de 5 a 6 anos. Então, o serviço da dívida será muito 
distribuído. Na Rio Doce- a saúde financeira, e o mer~ _ 
cada acionário reconhece, hoje, as suas ações, pela príR 
meira vez na sua história, ultrapassaram o próprio"\,alor 
patrimonial. 

Mas, voltando a este quadro, chegamos a uma taxa. 
de retorno, para o Projeto Ferro-Carajás, da ordem 
de 10% ao ano, em termos reais. Esta taxa de retorno 
não inclui benefícios tais como manganês, tais como 
o transporte ferroviário que, provavelmente, adiciona· 
rão 1 ou 1 e meio por ce-nto adicionais na taxa interna 
de retomo do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Eu alerto o 
Sr. Depoente, que o seu tempo dentro de 2 minutos 
estará encerrado. 

O SR..SAMIR FRAICK- Pois não, Sr. P~es!dente. 
Logo, o que nós gostarfamOs de ressaltar é que este 

cálculo todo de uma taxa de retorno, baseia-se num 
investimento na mina, do valor da mina de zero, ou 
seja, se um investidor qualquer quisesse avaliar as jazi
das de Carajás, para uma taxa de retorno superior a 
10%, o valor dessas jazidas, para efeito de compras, 
seria virtualmente zero. Não que as jazidas não valham 
nada, é que elas necessitam para a sua elaboração_ e 
colocação, em valor e investimentos, gerando vendas 
e receitas, que conduzam a _uma taxa de retorno, desta 
magnitude. A US Ste~l, quando vendeu a sua partici
pação no Projeto f'erro-Carajás, em 77, a vendeu pelos 
valores colocados e investidos, adicionados por uma 
taxa de 6% ao ano, ou seja, náo houve nenhum :valor 
aplicado ao património mineral ern questão. Logo, a 
resposta para isso é: o patrimônio mineral depende do 
mercado que se tem para desenvolver aquele produto, 
do quanto vai custar para colocar aquele produto no 
mercado. Se a natureza tivesse colocado Carajás a 100 
quilómetros do porto, ele valeria muito_ mais que os 
investimentoS, porqu~ os investimentos seriam muito 
menores. Se Carajás estivesse na Amazônia oriental 
valeria estritamente zero, porque seria inviável viabi
lizar o projeto com uma localização tâo longínqua dos 
portos e do mercado interoacional. 

A nossa intenção, em tiazer estes números e mostrá
los, em todos os seus detalhes, é de que o Projeto 
Ferro-Carajás é um grande projeto desenvolvimentista, 
abriu uma enorme provtncla-mineral para o Brasil, com 
geração de divisas, empregos e riquezas, mas, ele de
manda um investimento inicial de larga escala, muito 
grande e só uma empresa de porte, como a Rio Doce, 
poderia enfrentar. Se nós admitísSemos que a mina vale 
SOO milhões de dólares, por exemplo, e considerássemos 
isto como parte do investimento, no início do Projeto, 
a taxa de retorno do projeto cairia para menos de _5%_: 
O que vale num património mineral, são os lucros que 
aquele património mineral poderá gerar para as empre
sas que forem explorá-lo. Isto vai depender da localiza
ção, dos custos, do mercado e assim por diante. 

Acho que o meu tempo foi reduzido. Gostaria de 
agradecer esta oportunidade, pedir desculpas pela rapi
dez corn que nós somos obrigados a expor os assuntos. 
E, mais urna vez, é uma honra podermos ter traziçjo 
ao Congresso alguns dos dados básicos sobre a equação 
financeira do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Como teremos 
de interromper esta reuniã.o e marcar uma data para 
as questões sobre a exposição, eu gostaria de submeter 
o assunto ã apreciação da Comissão, para que ela decida 
a data. 

O SR. MARTINS FILHO- Sr. Presidente, eu faria 
um apelo ao Sr. Relator no sentido de que concluís
semos o depoimento. 

O SR. SEVERO GOMES -Isto é ailtí-reiimtm"tal, 
meu caro, Senador, e teremos de estar presentes no 
Congresso. 

O SR. MARTINS FILHO- Anti-regimental, não. 
Esse dispositivo do Regimento não se aplica, no caso, 
à CPI. Mas, concordando porque já foi decidido, eu 
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faria um apelo que fosse ·concluído o depoimento, por
que no Congresso teremos 30 minutos do chamado Pin
ga-fogo e nenhum de nc;)s está inscrito para falar. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Cr~io_que-é 
melhor marcar uma data para as que~tões. Como o 
depoente tem sua residência nos Estados Unidos, pedi
ria que a data fosse firme, com o comparecimento de 
todos. 

O SR. SEVERO GOMES- Como a Comissão mar
cou data para o término da investigação dos assuntos 
ligados à Vale do Rio Doce, ela tem que ser anterior 
ªo_ término desse trabalho. -

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Estão convo
cados assim, os seguintes depoentes: dia 26, terça-feira, 
Dr. ClóVís Dit.Zell e -Presidente da Rio Doce Incorpo
ration Bruxelas e Dr. Romeu Nascimento Teixeira, Pre
sidente das ALBRÁS, dia 27, o empresário Antônio 
Ermfrio de Moraes; dias 28 e 29, o Senador Severo 
Gonles, Relator, já tinha um compromisso anterior, 
eni Belo Horizonte; podia 3 de dezembro, Luiz António 
Godói Alves, Presidente da Associação dos Funcio
nários da Vale do Rio Doce e João Carlos Linhares, 
e_x;Direlor de Operações da Vale do Rio Doce; dia 
4 de dezembro, Dr. Eliezer Batista da Silva, Presidente 
da Vale do Rio Doce; e dia 5 de dezembro, Dr. Gabriel 
Guerreiro, ex-Diretor da DOCEGEO. 

_ ~upe9~~i~ ~-~olTl_issão que sugerisse uma data firme. 

O SR. MARTINS FILHO--É preciSo ver uma data 
-possível para o depoente. 

O SR. PRESIDENTE (César Cals)-2•, poderia 
ser? Se fosse o caso, dia ZS? 

O SR. SAMIR ZRAICK- Se pudéssemos comple
tar esse depoimento, ainda nesse período de penna
nência no Brasil, talvez limitasse a nossa vinda. São 

_ custos c~~a vez que temos que nos.transferir. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Hoje à tarde? 

O SR. SEVERO GOMES- Hoje, temos os mesmos 
motivos. Amanhã é sexta-feira. Amanhã cedo ou na 
segunda-feira, cedo. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Poderíamos 
marcar segunda-feira, dia 25, ãs 9:30 horas. (Pausa.) 

O SR. SEVERO GOMES- Às sextas-feiras não te
mos sessões do Congresso, pela manhã. E eu não creio 
que amanhã terá, pois é sessão normal da Câmara, 
D!l parte da manhã. 

---o--SR. SAMIR ZRAICK- Eu tenho um compro
misso, nos Esta-dos Unidos, na terça-feira, visitando 
uma siderúrgica local, na qual estamos muito interes
sados em poder vir a comercializar náo só minério de 
ferrO, como produtos semi-acabados do Brasil, a chama
da Mac~Laurel SteU, localizada na área de Detroit. Eu 
marquei esse_ compromisso com o principal acionista 
da empresa, com alguma dificuldade. Eu gostaria, se 
possível, poder estar em Detroit, nessa data, q-ue seria 
3•feira, sem, evidentemente, afetar os compromissos 
dos Senhores. Eu pensava poder terminar, hoje, a mi
nha tarefa e obrigação na CPI. 

O SR. MARTINS FILHO -Hoje à tarde? 

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Hoje não é 
poSsíVel. Os motivos são os mesm_os._ Por mim, pode, 
mas os motivos são os mesmos. -

O SR. MARTINS FILHO- A sessão não começou. 
Vamos ter que voltar aos nossos gabinetes, porque -não 
está havendo sessão. Assim, poderíamos aproveitar o 
nosso tempo. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- A sessão está 
marcada para às 10:30 horas. Creio _que não se pode 

-linlitaf_~ teJ!l_p_O para~s questões, que são muito impor
tarites. 
· V:amC:i"S_inarcar para segUnda-feira e, após, ele viaja, 

à tarde. Ou mesmo para amanhã, se não houver sessão. 

O SR. MARTINS FILHO- Deve haver sessão. É 
preciso verificar. 
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O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Não temos ses
sões-às sextas-feiras, pela manhã, mas à noite. 

O SR. MARTINS FILHO- Nós estamos viveildo 
um per{odo tão anormal, que eu ouvi dizer que vamos 
ter sessão sábado e domingo. 

O SR. SAMIR ZRAICK- Interessante?? 

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Vamos fazer 
ou amanhã, às 9:30~se não houver sessão do Congresso, 
ou segunda-feira, às 9:30 horas. E o Dr. Sarnir terá 
a soluçáo para chegar a tempo da sua visita, ou adiá-la 
por 24 horas. 

--0 SR. SAMIR ZRAICK- Segunda-feiia, talvez 
ainda fosse uma data limite adequada. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Segunda-feira 
às 9:30 horas, eu creio, está de acordo. E eu pediria 
o Comparecimento de todos, para que tenhamos número 
à Comissão. A reunião está marcada, para segunda
feira!!_s 9:30 !Jo~as. Está encerrada a presente reunião. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Destinada a investigar a gestão das Sociedades 
de Econo~ia Mista nas quais a União detenha maio~ 
ria acionária. 

23. • REUNIÃO, REAUZADA 
EM 25 DE NOVEMRO DE 1985. 

Às nove horas e vinte minutos do día vinte e cinco 
de novembro de_ mil novecentos e oitenta e cinco, na 
Sala de Reuniões da Comissão de Economia, presentes 
os Srs. Senadores: Cesar Cais, Presidente; Severo Go
mes, Relator; Martins Filho e Virgílio Távora, reúne-se 
a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a inves
tigar a gestão das Sociedades de Economia Mista nas 
quais a União detenha maioria acionária. 
~ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior 

que, em seguida, é dada como aprovada. 
O Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e escla

rece que de a_cordo com o objetivo da presente reunião, 
inícia-a fase interpelatória solicitando ao depoente, Dr. 
Sarnir Zraick, Presidente da Rio Doce América, alguns 
esclarecimentos relativos ao depoimento prestado no 
dia vinte e um, passado. 

Em seguida, usam da palavra, pela ordem, os Srs. 
Senadores Severo Gomes, Martjns Filho, Virgílio Távo
ra e; por frm; outra vez, o Relator, Senador Severo 
Gomes. 

Finalizando, o Sr. Presidente agradece a presença 
do Dr. Sarnir Zraick e determina que as notas taquigrá~ 
ficas tão logo traduzidas e revisadas sejam publicadas, 
em anexo, ã presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para cOnstar eu, Sónia de Andrade Peixoto, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publi~ 
cação. 

ANEXA A ATA DA 23• REUNIÁO DA CO
MJSSÁO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

- -DESTINADA A INVESTIGAR A GESTÁO DAS 
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS 
QUAIS A UNIÁO DETENHA MAIORIA ACIO
NÁRIA, RELAIZADA EM 25 DE NOVEMBRO 
DE 1985, A FIM DE PROCEDER OS DEBATES 
RELATIVOS AO DEPOIMENTO DO DR SA
M/R ZRAJCK, PRESIDENTE DA RIO DOCE 
AMÉRICA, PRESTADO EM 21 DE NOVEM
BRO, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AU
TORIZAÇÁO DO SR. PRESIDENTE DA CO
M/SSÁO. 

Presidente: Senador Cesar Cais 
Relator: Senador Severo Gomes 

(Íntegra do Apanhamento Taquigrá.fico.) 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Dou por aber
tos os trabalhos. Como o Dr. Sarnir Zraick já prestou 
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juramento e nós o consideramos válido, e ele já fez 
sua exposição, passaremos à fase de questionamento. 

Eu gostaria de perguntar ao Dr. Sarnir o seguinte: 
na realidade, entendemos que a emissão de debêntures 
foi função exatamente da equação financeira do Projeto 
Grande Carajás-eu gástaria de me fixar nesse Projeto 
Ferro - Carajás - e a questão é se neSses entendi
mentos havidos com a comunidade económica euro
péia, o projeto foi aceito por essa comunidade logo, 
inicialmente, ou houve uma obstrução. E a minha inda
gação é porque, na ocasião da colocação-desse projeto, 
eu estava na Suécia - não fui -tratar desse problema 
de minério de ferrro - mas, fui interpelado por uma 
repórter, na Suécia, de que havia uma certa perple
xidade e até temor, de que o Projeto Ferro-Carajás 
fosse inundar o mundo inteiro de minério de ferro, 
baixando, portanto, os preços do produto. E eu pressen
tia, e até pude verificar depois que esse pressentimento 
estava se tornando realidade, que a Suécia tinha feito 
todo um trabalho, na Europa, de resistência ao Projeto 
Ferro-Carrajás. Por outro lado, um dos depoentes disse 
que os compradores de minério de ferro têm uma faixa 
limite -acho que foi o Dr. Euclides - para cada 
fornecedor. Embora sem formar o cartel, eles têm uma 
faixa limite e que--o Brasil, com a sua grande agressi
vidade na vida do minério de ferro, está circulando 
na parte elevada dessa faixa limite. 

Ãi estão as questões: primeiro, houve resistência ini
cial da comunidade econômica e~rgpéia ao Projeto Fer
ro-Carajás? Foi essa comunidade que indicou a n~ssi
dade de uma melhor participação fiilanceira através de 
uma relação débitos-créditos, foi exigência dessa comu
nidade para financiamento? E em terceiro lugar, se 
existe esse cartel não formal entre os compradores que 
situam a vida de minério de ferro por parte dos supri
dores dentro de uma faixa limite. 

O SR. SAMIR ZRAICK -Agradeço até a oportu
nidade que V. Ex que está noS dando para esclarecer 
um pouco sobre esses aspectos da comunidade européia 
e a sua idéia global sobre o assunto, é realmente apura
do, porque na comunidade européia a Vale do Rio 
Doce encontrou uma das suas maiores barreiras na mon
tagem da equação finitii.ceira do Carajás, porqú-e quan
do a RiO Doce decidiu se lançar para o desenvolvimento 
de um projeto novo, ela não pensou isso sozinha, por
que apesar do futuro da siderurgia no mundo não ser 
dos mais brilhantes, as previsões são_ de que a demanda 
de minério de ferro para os países industrializados fique 
basicamente constante com um pequeno crescimento 
anual na próxima década, existe potencialidade de cres
cimento siderúrgicos em países em desenvolvimento, 
principalmente na Chinã, mas também existirão fecha
mentos de minas. O que eXiste n-o cenário internaciõnal 
é uma substituição, quer dizer, projetas tia Libéria e 
na Mauritânia, por eXemplo, deverão se exaurir até 
o filial dessa década, algumas minas australianas estão 
se exaurindo, e também há de convir que o próprio 
sistema Sul da Rio Doce deve ter uma diminuiçãO consi
derável no seu ritmo de produção de forma a preservar 
as minas a longo prazo, não só para produção local, 
como _também para o mercado. 

Então, ~o ânÍbitó-da COmu"nidade européia formou-se 
uma verdadeira disputa de interesses, onde a Alema
nha, por exemplo, favoreceu o desenvolvimento do pro
jeto Ferro - CaraJás por ser considerado um projeto 
a ser operado por uma empresa confiável como a Rio 
Doce, contratos haviam sido assin_ados entre as siderúr
gicas alemãs e a Rio Doce para o fornecimento a longo 
prazo do produto, mas o âmbito da comunidade, princi
palmente na área da França, houve realmente alguma 
resistência pelo fato de haver interesse em desenvol
ver-se novos projetas em novas areas. Na África Oci
dental, principalmente na Guiné e no-Sertegal, eXistem 
reservas de minério de ferro e na Guiné são reservaS 
de muito boa qualidade, é os chamados Projeto Miferig 
localizado na fronteira da Guirié cOm a Libéria, o Presi
dente SicOfoiTé durante muito tempo quis prorriover 
a construção de Transguiiniérie __ que levaría o minériO 
de Mamít Uimba até a costa_ do Atlânticg que, s_e os 
Srs. virem o mapa da Guiné, ele parece uma meia lua, 
então é um projeto inviável porque a ferrovia seria 
maior do que a de Carajás. Mas, através da Libéria, 
utilizando a infra-estrutura de um projeto de mineração,-
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que está se exaurirido até o final dessa década, que 
é um projeto de Lanco--'- Libéria Amcrican Mine Com
pany tornar-se- ia um projeto muito mais ViáVel, e hOuve 
uma disputa muito gr"ande, junto a comunidade euro
péia, e foi uma das principais barreiras que nós tivemos 
que enfrentar nesse processo todo. 

Eu acho que a vitóiiã da Rio Doce decorreu do fato 
do_ Banco _Mundial reconhece!, na época, que a Rio 
Di:i"C.é linha muito mais condições de desenvolver um 
projeto dessa magnitude, a estrutura gerencial dess~s 
projetos africanos praticamen-te nâo eXistia, no caso 
do projeto da Guiné havia uma asso_ciação dos governos 
da Guiné, romenos, hbios, espanhóis, franceses, todos 
com participação minoritária, não havia um comando 

_efetivo. Apesar de haver o interesse da comunidade 
européia em ter aquele projeto desenvolvido. pelo me
nos uma boa parte da comunidade, Carajás implan
tou-se e afirmou-se como um projeto de muito mais 
seriedade profissional e viabilidade econômica. 

No caso da equação financeira do projeto Ferro-Ca
rajás, não só a comunidade européia como KFW, um 
banco estatal alemão, Eximbank do Japão que foi o 
principal provedor dos recursos do lado japonês para 
o projeto, recursos não ligados a fornecimentos, equipa
mentos, recursos em moeda. Assim como o Banco Mun
dial, a preocupação principal era a falta de capacidade 
da CVRD de vir a gerar capital próprio suficic:iilte para 
um projeto dessa magnitude com o Banco Mundial sa
bendo em _d~talhes das _grandes dificuldades que o go
~erno brasileiro estava enfrentando para atacar os seus 
grandes projetas no setor elétrico, no setor siderúrgico. 
Havia equações financeiras para g-randes projetas brasi
leiros, prevendo aparte de capital do governo, e o gover
no não teve condições de fazê-lo por problema de con
trole de déficit público inflacionários, grandes proble
mas que o Brasil enfrentou e ainda_enfrenta: 

L_ogo, a colocação de debêntures que inicialmente 
entraram sobre a forma de dívida, apesar de ser subordi
nado dos bancos, mas era uma dívida conversível em 
ações. Foi uma substitl:'-ição _da incapacidade do acio
ni.s_ta _majoritário em prover capital para uma empresa 
num projetO desse tamanho. E, realmente, essa capitali
zação da Rio Doe!, a democratização de seu capital 
no mercado interno foi de uma importância fundamen
tal, inicialmente recebida com muito ceticismo no exte
Tior, não achavam possível que viéssemos a emitir de
bêntures em valores da ordem de 200 milhões de dóla
res, co_mo foi finalmente efetuado. 

-Logo, a ~xigência financeira da comunidade interna
cional não era ligada a uma transação em si, mas uma 
confirmação da capacidade da Rio Doce em capitali-
zar-se. E essa preocupação mostrou-se de uma certa 
forma válida, porque em 82 e 83 a _crise da siderurgia 
no mundo _fQi muito. aguda, a diminuição da geração 
de caixa da Rio Doce.1oi muito grande, ~nós tivemos 
~I_!! _82, a el!_ij>resa chegando ao seu pique de investi-

- mentos._A Cia. Vale _do Rio Doce investiu em 1982, 
mã.is de um bilhã_o de_dólares, um bilhão e 110 milhões 
de dólares, porque -chegou-se ao máximo de_ investi
mentos ein Carajás o sistema sul ainda necessitava de 
uma séri~ de investimentõs não só ria remodelação, 

- modernização da ferrovia, do porto, da mina, o projeto 
Praia Mole estava ainda em fase final, havíamos ainda 
que participar eni em"!)i:'esas coligadas, como Vale Sul 
que estava ainda chegando ao final de sua fase de im
plantação. Lõgo, essa capitalização adicional é funda
meiital para a saúde fírlancefrã. de qualquer empresa, 
e a Rio D_oçe, como quã.lquer grande empresa, deve 
seffipre buscar recursos a custo zero, que é basicamente 
o_capital. 
· A últinia pergunta, gostaria que V. Ex" a dirigisse
ao Dr. Litzel, que virá amanhã e que é uma pergunta 
muitó mais ligada aos problemas de divisão de mercado 
qUe as siderúrgicas, no mundo inteiro, têm em relação 
aos seus fornecimentos .. ~o_çaso_da_sid~r:úrgica alemã 
ela 6 muito ligada ao BraSil. A siderurgia alemã é uma 
-das_grand~S: clientes da Vale do Rio Doce e, além disso, 
controla uma operação de mineração aqui no Brasil, 
que é a Ferteco Mineração, que é de propriedade das 
usinas do Hur, basicamente do grupo Mamresman, é 
uma empresa que exporta através do sistema do Vale 
do Rio Doce. 

Além disso, a siderurgia ãlemã conta com u~a pro
priedade na Libéria, que o Projeto Bong, que é um 
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projeto· qUe, provavelmente, não deverá ter sua vida 
~stendida a partir-da década de 1990. Logo, nós acredi
tamos que a siderurgia alemã tenha feito uma certa 
opção em ter o Brasil como" um dos seus principais 
fOrnecedores. Eu -riâO saberia -dizer qual o percentual 
dos fornecimentos brasileiros para a siderurgia alemã, 
~as não me surpreenderia se fOsse mais de 50%. Logo, 
-reãlmente, no caso da Alemanha é que houve o grande 
apoio ao Projeto Ferro Carajás nci âmbito da comuni
d~de européia. 

- - -0-SR. PRESIDENJ'E- (Cesar Cals) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES- Dr. Sarnir, na origem 
desta Comissão Parlamentar de Inquérito está a preocu
pação que surgiu com relação as notícias de que haveria, 
num determinado momento, o risco de perda de con
_trole d~ Up.ião na particip"!-ção acionária da Vale do 
Rio Doce. Essas notícias surgiram através de aviso_s 
ministeriais, de documentos de diretores da própria 
Cõiripãiihia Vale do Rio Doce e diante disso, houve 
uma atenção muito grande no Congresso com relação 
a ess.es acontecimentos. Na pior das hipóteses_ poder
se-ia dizer que se trata de uma questão polémica. Nós 
teinos até parlamentares que defendem a inteira privati
zação de empresas como a Vale do Rio Doce, PETRO
BRÁS, mas, de qualquer maneira, um processo dessa 
natureza é um tipo de decisão que, no entender do 
COiigreSso, deyeria passar por uma discussão política 
muito profunda no Congresso Nacional e na sociedade 

_brasileira. Daí muitos- dos Senadores terem entendidos 
da necessidade de se investigar, vamos dizer, o risco 
dessa perda de controle. De tal modo, que .eu me con
centraria tias perguntas que tenho a lha fazer com rela
ção a esse ponto central. 

A primeira pergunta: Houve um momento em que 
esse risco devia, evidentemente, existir, porque não 
estaria merecendo a atenção e o alerta levantado por 
dirigentes da Vale do_ Rio Doce e por Ministros de 
Estado. Mas, pelas informações que nos vieram poste
riormente, embora a Vale do Rio Doce estivesse chega
do a deter um pouco menos de 50%, 49,3%, as ações 
em poder do BNDE, do Banco do Brasil, garantiam 
que esse c_ontrole não pudesse ser perdido. Isso quando 
a V ale lanç<!-do o equivalente a 181 milhões de dólares 

-- em debêntures conversíveis e o Tesouro recomprado 
o equivalente a 20 milhões de dólares. Quer dizer, esses 
riscos estariam no momento em que o volume de debên
tures conversíveis andava em tomo de 161 milhões de 
dólares. 

A minha pergunta: a autorização para o lançamento 
de debêntures era um montante equivalente a 250 mi
lhões de dólares.. É evidente que a direção da Vale 
do Rio Doce tinha C()nsciêndã -de que se esses 250 mi
lh.õe::;; de dólar~s fossem lança_dos e111 d~bêntures conver· 
síveis e elas viessem a ser convertidas em ações que 
haveria não o risco·, seria uma fatalidade a -perda de 
controle por parte do Tesouro? Esta é a minha primeira 
pergunta. 

_Q SR. SAMIR ZRAICK -A situação em relação 
a:;; debêntures, como V. Ex• bem precisou, ela foi um 
componente de uma equação financeira ampla e sempre 
foi objeto _de monitoriZação constante da direção da 
Vale d'? Rio DOce em relação as suas implicações quanto 
ao controle acionário. Essas considerações internas so
bre o problema, realmente, iniciaram- quando nós, da 
área fmanceira, eu, pessoalmente, fiz um estudo quando 
cogito-u-se, nos anos de 1983, de grandes dificuldades 
de geração de caixa, que a Vale do Rio Doce viesse 
a negociar junto ao BNDE urna conversão de parte 
dos empréstimOS do banco de capital. Esse estudo origi
nou-se de um valor negociado ou aventado, prelimi
narmente com o BNDE,levando a uma potencial parti
cip-açãO do BNDE no capital total da Vale do Rio Doce 
de cerca de 20%, se não me falha a memória. Então, 
esse assunto foi inicialmente levado à consideração da 
diretoria do Conselho de Administração para um debate 
amplo sobre o_ problema de termos ou não um banco 
de desenvolvimento vir a ter uma participação, de uma 
certa forma, importante no capital da Vale do Rio Doce. 
Eu só estou precisando esse fato, porque foi um início, 
realmente,_ de um debate interno maior sobre a distri
buição do controle acionário da Vale do Rio Doce entre 
Tesouro_ e empresãS de administração indireta. 
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Agora, a possibilidade de se lançar 250 milhões de 
dólares em debcSntures conversíveis, era um plano finan
ceiro. O plano finanCe_ifO ori8,inal do Projeto Carajás 
é um plano financeiro distinto do que ocorreu, ao final, 
pelas pióprias contingências e evoluções do projeto. 
Inclusíve, nós projetamos na: nossa palestra e tem.os 
aqui nos quadros as equações de fontes de uso do proje
to. Comó eram previstaS em 1982 e oomo são previstas 
em 1985. Esses recursos financeiios todos não foram 
assinados para desembolso imediato, ou seja, existia 
um comprometimento, em princípio, das instituições 
financiadoras de prover recursos conforme o andamen
to do projeto e necessidade da empresa. Houve urna 
autorização de um plano para emissão de deb~ntures 
no total de 250 milhões de dólares. A direça.o da Vale 
do Rio Doce, evidentemente, teria que acompanhar 
a evolução do problema, à medida que as coisas fossem 
ocorrendo. E no caso da CVRD, se as ações prefe
renciais fossem desprovidas de voto, como é o caso 
da maioria das ações preferenciais de empresas estatais 
de economia mista, nós não veríamos nenhum problema 
para que essas debé:ntures fossem emitidas em sua totali
dade, porque não implicaria em nenhuma perda de con
trole acionário; No caso da Vale do Rio Doce é uma 
situação até um pouco ·particular. as ações ordinárias, 
realmente, detêm o vott? exclusivo para eleição dos ad
n:lÍnistradores. Logo, nesse particular, a emissão de de
bêntures jamais viria afetar, mesmo na totalidade de 
250 milhões de_ ?óla~e.s, essa _perda de controle do T<:_
souro, porque a pãrtlClpação do Tesouro em ações ordi
nárias é niuito grande. No momento atual o Tesouro 
ainda detem 74%, praticanl_ente, das ações ordinárias 
no capital da Vale do Rio Doce. Mas, tendo em vista 
que com a exceção do fato da eleição dos adminis
tradores da empresa, as ações preferenciais têm direito 
a voto, então a administração Vale do Rio Doce teria, 
se tivesse que continuar com a emissão de debêntures 
nesse volume, teria, inicialmente, que partir para uma 
mudança de estatuto e foi objeto de longos estudos, 
na Vale do Rio Doce, de tornar as ações preferencia~ 
sem direito a votõ. Este é um assunto até muito simples, 
é uma simples mudança de estatuto e nós não teríamos 
maiores problemas se isso viesse a ocorrer. Isso só não 
foi feito porque pela lei das sociedades anOnimas have
ria um risco dos acionistas entrarem com um pedido 
de recesso, ou seja, pedido de resgate das ações pelo 
valor patrimonial, simplesmente por uma mudança nas 
regras que comandavam o direito estah1tário de cada 
ação, o que fez com que a administração da Vale do 
Rio Doce não pudesse faü-lo. Mas, hoje, particular
mente, nós vemos uma situação onde as ações da CVRD 
no mercado estão acima do seu valor patrimonial. Logo, 
se hoje uma mudança estatutária fosse feita, _tirando 
das açóes preferenciais o direito de vo~o que têm atual· 
mente, certamente solucionaria esse problema, porque 
a Vale do Rio Doce, como qualquer outra empresa 
que tem aspirações de ter uma boa saúde financeira, 
deverá sempre buscar recursos de capital para que dimi~ 
nuam seus custos financeirOs. LõgO, V. EX nessa_s_ua 
afirmação, é preciso no sentido de que, nas regras ante
riores, se não houvessem mudanças estatutárias, se a 
performance da empresa continuasse muito boa, muito 
rentável para os seus ~cionistas, nó~ não poderíamos 
pensar em não emitir o restante das debêntures, porque 
isso geraria um risco potencial de perda de controle 
acionário. Mas se houvesse uma mudança estatutária, 
eu tenho impressão que esse assunto poderia continuar 
a ser considerado pela administração financeira da em
presa. Mas gostaria de deixar bem claro que a emissão 
de debêntures em 250 milhões não era um resultado 
final, preciso, da. mesma maneira que assinamos, com 
a Comunidade Européíil, -um acordo para 600 milhões 
de dólares. O crédito assinado da Comunidade com 
a Vale do Rio Doce são 600- milhões de dólares . .A 
Rio Doce, dificilmente, chegará aos 300 na sua utiliza
ção. Com o Banco Mundial assinamos 300 milhóes de 
dólares. Não devemos contudo passar dos 220, porque 
o investimento caiu, a empresa teve condiç6es de racio
nalizar os seus investimentos, aumentar a aplicaçao-·dc 
recursos próprios, fazendo com que a demanda de cré
dito externo e a demanda de crédito de terceiros dimi
nufsse. O .BanCo Mundial tambéin acordou com a Vale 
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do Rio Doce da mesma maneira que havia um plano 
de 250 milhões de dólares de debêntures, havia um 
plano de emissão de dois acordos com bancos privados 
e operações de_ cc-financiamento com projeto de 200 
milhôes de dólares. Nós só fizemos um e não faremos 
um segundo, porque a empresa não terá necessidade 
disso. Logo, esses 250 milhões de dólares era um plano 
financeiro, plano este que seria monitorizado ao longo 
de desenvolvimento do projeto. 

O SR. SEVERO GO:MES -Esse plano financeiro, 
ilâõ havendo alterações estatutárias, quer dizer, man
tendo-se as açóes preferenciais com as características 
que têm hoje, significava uma autorização, naquele mo
mento que nos seus desdobramentos, porque o fato 
de o v~lume de recursos ter sido menor do que o neces
sário, é uma coisa que se observ~ no curso do desenv.ol
vimento do projeto. Então, a direção da Vale autonza 
um lançamento de debêntures de 250 milhões, que man
tidos os estatutos, com as atuais características das ações 
preferenciais, iam, certamerite, significar u~a perda ~e 
controle. O fato de se utilizar menos_ crédito ou mrus 
crédito como é o caso de 600 milhões de dólares, é 
um.- fin~ciamento que Dão têm outro tipo de conse
qüência. E também o lançamento de debl!ntures, ~elos 
documentos que temos, foi interrompido. Quer dizer, 
ele estava em marcha quando foi interrompid.o por estes 
avisos ministeriaiS, pelo alerta dado pelos duetores da 
Vale do Rio Doce-. Caso contrário, ele teria tido prosse
guimento. E mais ainda, completando esta per~nta, 
hoje, o fato de as ações terem um valor .supe!lor ao 
valor patrimonial, quer dizer, ao valor patnmontal con
tabilizado. Qualquer acionista de uma empresa que bus· 
que o recesso poderá question~r os núJ?ero~ do balanço 
para verificar qual é o verdaderro patnmóruo da empre
sa para que ele possa .sair ?a e~pres~ com a parte 
equivalente ao seu patnmôruo. Quer dtzer, o recesso 
não se faz pelo valor contábil, mas pelo patrimôn_io 
real da empresa. E neste caso, qualquer gru~o de acto
nista..-. preferenciais, diante de u~a perspec,ttva de mu
dança das regras do jogo, pod.ena pedrr, JUStam~nte, 
o recesso, e af então dever-se-la proceder a ~vahaçã? 
do património da empresa, e nós tería~o~ entao, posst
vdmente a surpresa de que esses ac10mstas. com um 
bloco de '10 ou 20%, precisarem ser indenizados em 
4, 5, 6 bilhões de dólares. 

Esta é a segunda pergunta que faço a V. S• 

O SR. SAMIR ZRAICK- Pois não. Quanto à pri· 
meira pergunta, gostaria de alertar V. Ex que cada 
emissão de debl!ntures era uma transação específica, 
muito bem analisada, objeto de uma autorização espe
cial da Secretaria de Planejamento e emissão de um 
decreto presidencial. Para cada emissão de debl!ntures 
havia um processo particular, mostr~ndo as implicações 
dessa emissão na equação fmanceira da Rio Doce, na 
sua distribuição básica acionária. Logo não havia uma 
autorização em branco para emitir os 250 milhões de 
dólares. Isso eu gostaria de frisar que não é realmente 
a representação dos fatos. O que havia era uma indica
ção de que num plano financeiro, caso aqueles números 
todos viessem a ser necessários, haveria então uma 
Cmissão de até 250 milhões de dólares. Mas cada emis
SãO" dessas era o_bjeto de uma análise particular e muito 
criteriosa da administração da Vale do Rio Doce, e 
também junto aos órgãos de Governo, que finalmente 
elas envolviam um potencial aumento de capital da em
presa. E não vamos esquecer que se as debêntures pos
teriores viessem a ser emitidas, e se o Tesouro subscre
vesse a parte que lhe coubesse, porque cada emissão 
de debêntures passava por um período de 30 dias onde 
os-acionistas tinham o direito de preferência. Se o Te
souro optasse como acionista controlador, e exercer 
os seus direitos em adquirir as suas debêntures na pro
porção do capita1 que lhe coubesse, não haveria nunca 
perda de controle acionário. Provavelmente aconteceria 
que, se primeiro a Rio Doce tivesse, realmente, inte
resse absoluto em continuar emitindo debêntures, o 
Tesouro Nacional teria de comparecer com sua parcela 
nesse aumento de capitaL Logo, a emissão de debên
tures, num certo valor, não implica em perda de co~
trole acionário. Isso implica, simplesmente, numa deci
são de acionista majotitário de exercer os seus direitos 
ou náo. Nas primeiras emissões o Tesouro optou por 
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não exercer tais diretos e vendeu tais direitos em leilões 
em Bolsas de Valores. Muito provavelmente, após ser 
alertado pela administração da Rio Doce de que não 
poderíamos continuar emitidno debêntures, com o Te
souro abstendo-se de tal subscrição, certamente, essa 
decisão tomada, ou se limitaria as emissões de debên
tures como foi feito pela própria equação financeira 
da Rio Doce, ou o Tesouro Nacional teria que cumprir 
o seu direito de exercer a preferêncía na subscrição 
de tais açôes. Logo, essa é uma posição que gostaríamos 
de ress_altar claramente, porque uma emissão de debên
tures não_ ocorre simplesmente seguindo um plano origi
nal. Cada transação é seguida de uma aprovação em 
conselho, aprovação em assembléia geral, aprovação 
em nível de Secretaria de Planejamento, e emissão de 
um decreto presidencial, onde então o Governo, como 
acionista majoritário, decide se vai exercer os seus direi
tos de compra de tais debêntures ou não. 

Quanto a segunda pergunta de V. Ex, esse é um 
assunto que tem desdobramentos contábeis e legais. 
Até onde possamos entender, a representação patrimo
nial da empresa baseia-se no seu balanço. O balanço 
das CBRD~ deve representar de uma forma fidedigna 
a situação patrimonial da empresa naquele momento. 
Nós temos, realmente, um assunto polémico, que é 
o assunto de quanto vale o real património da CVRD. 
Tivemos oportunidade de abordar esse assunto rapida
mente, durante nossa palestra, e esse é um assunto 
que daria margem a intermináveis disc;tssóes. O valor 
patrimonial deve basear-se na expectatiVa de lucro que 
um certo ativo proporciona à empresa que o detém. 
No caso do Projeto Ferro~arajás, apesar de termos 
uma riquíssima província mineral, que é um património 
nacional, e aquele desenvolvimento, certamente, gerará 
grandes riquezas, sob a forma ~e empregos adicionais, 
atividade industrial adicional, é um património mineral 
que envolvia um enonne investimento para ser colocado 
em funcionamento. Logo, sob o ponto de vista, pura
mente económico-financeiro, de uma instituição avaliar 
sob a forma de mercado o valor de património das 
minas de ferro de Carajás, por exemplo, teria a dizer 
que esse valor, antes do projeto ter começado era muito 
pequeno~ porque os ínvestimentos nece.ssários para d7-
senvolver o projeto, os custos necessários para extrarr 
o produto e colocá-lo no mercado, geram lucros para 
a empresa, bem verdade, a uma taxa de retorno da 
ordem de 10%, que é uma taxa adequada para um 
projeto. Porém, se viéssemos a aplicar um valor patri
monial grande para as minas de Carajás, provavelmente 
as taxas de retorno seriam muito pequenas para o proje
to, ou seja; um empresário privado, ao avali<~;r ~ma 
jazida, ao dizer o quanto pode pagar por essa JaZida. 
Então a análise tem que ser feita. Bem, vamos ter que 
investir "X' milhões de dólares, o nosso custo opera
cional vai ser de ''y' por ano, vou vender esse produto 
a um preço tal no mercado, vou ter uma certa margem 
de lucro durante uns anos, vou até uns 20 anos, porque 
tudo_ o que é acima de 20 anos está táo longe, porque 
não teve nenhuma influência hoje~ vou descontar esses 
meus lucros futuros a uma taxa de retorno que me 
interessa de atratividade, 15, 12, 13%, e vou chegar 
a um valor atual desse fluxo todo, que vai me definir 
qual é o valor que me cabe naquela jazida. Logo, se 
fizermos isso, os valores não !õerão muito grandes. b 
preciso que isso seja be_m entendido. No mesmo caso 
da PETROBRÁS. A PETROBRÁS está promovendo 
agora. através. do BNDE, essa venda de açóes em gran
de quantidade da empresa, democratizando mais o seu 
capital. A pergunta não cabe o quanto vale os camP?s 
petroUferos da Bacia de campos, vale e muito para 
o Brasil agora, em termos puramente financeiros. ~s 
investimentos necessários para explorá-los, e a recetta 
final que vai advir dessa tnmsaçã~ pode não ser tão 
interessante assim, sob o ponto de vtsta puramente eco .. 
nômico-financeíro. A Vale do Rio doce, nós gostaria~ 
mos de dar números, para que fiquem registrados. 

A Vale do Rio Doce, por exemplo, adquiriu no ano 
de 1982, reservas importantíssimas de propriedade da 
ACESITA, localizadas em Itabira, quer _dizer, era o 
ponto mais estratégico para a Vale do R1o Doce, ela 
só tinha que movimentar as suas escavadeiras e seus 
caminhões para virem a minerais, minas de periquitos 
adquiridas junto à ACESITA em 1982, em troca de 
mercado da própria ACESITA, de um financiamento 
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de longo prazo, do Banco do Brasil, foi adquirido por 
cerca de 78 milhões de dólares uma reserva de 310 
milhões de toneladas de hematita, e esse preço foi pago 
porque era financiado em 10 anos a taxa de juros módi
cas em troca de um mercado adicional que a própria 
ACESITA estava dando a Vale do Rio Doce. 

Não falamos de valor de património muito acima 
do valor contábil, não é um assunto de fácil resolução, 
é uma equação de difícil definição; quanto vale o valor 
real, é muito difícil, talvez valha um pouco mais do 
que o valor contábil se alguém quisesSe-comprar a erri
presa. Na hora de vender uma empresa o controle acio
nário é provavelmente vendido sempre com um valor 
acima do valor de bolso, porque é o ágil natural daquele 
que quer passar a deter o controle acionário da empresa. 
Mas posso lhe afiançar que nãO Sei:"ã fácil para ninguém 
determinar, contabilmente, qual é o valor patrimonial 
exato do_s bens minerais da CVRD. É um exercício 
extremamente complicado e de solução muito subjetiva. 

O SR. SEVERO GOMES -Como V. S' disse, o 
balanço deve exprimir o valor patrimonial, mas no caso 
do balanço não exprimir o valor patrimonial, ou se 
é lícito quisesse retirar, vai mover, vainos dizer, um 
processo para que seja feita essa avaliaçã-o, e aí cairemos 
no terreno polêrnico~ quer dizer, qualquer detentor de 
um volume de ações da Vale do Rio Doce, havendo 
alteração das regras do jogo, não ficaria satisfeito em 
receber pelo valor contabilizado, mas iria aó Tribunal 
pedir a avaliação desse património. v. s• usou até a 
comparação com o lançamento de ações da PETRO
BRAS, e que todos nós sabemos acaba de descobrir 
poços gigantes na Bacia de Campos, mas se houvesse 
uma mudança de regra de jogo na PETROBRÁS, um 
acionista da PETROBRÁS poderia pedir o recesso e 
certamente esses poços giganteS da Bacia de Campos 
teriam um valor muito grande, criando enormes dificul
dades para a empresa resolver a questão do recesso 
de uma parcela substancial de açóes. 

Essa é uma questão importante~ -porque como é polé
mico - poderia ser um pouco maior do que o valor 
contabilizado. O Vice-Presidente da Vale do RiO DoCe, 
que esteve aqui, achava que o valor real era muitas 
vezes o valor contabilizado e por aí se vê que algum 
acionista que buscasse o recesso, certamente, iria sair 
com uma falta possivelmente até difícil de ser indeni
zada pelo Tesouro. 

O SR. SAM.IR ZRAICK- Mas isso no caso de 
alguém chegar a uma determinação, porque como V. 
Ex" precisou é um assunto· muito polêmico, não existe 
nenhuma equação aritmética que se deve a isso, mas 
acredito que fosse muito diffcil que se chegasse a um 
número. 

O SR. SEVERO GOMES- Qualquer aciõriísta qUe 
tivesse a oportunidade jurídica de buscar o recesso, 
certamente iria por esse caminho, na medida que pu
desse oferecer, receber, vamos dizer, uma vantagem 
substancial até pelo litígiO. 

Mas, falando sobre o valor das minhas, entendo a 
sua argumentação, mas gostaria de lembrar os episódios 
que mostram, vamos dizer, o valor das minas. Há muitos 
anos atrás uma empresa brasileira tinha o direito de . 
lavra de manganês da Serra do Navio, mas não tinha 
recursos para explorá-la. Então, vai buscar um sócio 
estrangeiro e pelo simples fato de terem tido este direi
to, ele consegue ficar pelo menos, com 50% do capital 
dessa nova empresa. Isso aí estaria, vamos dizer, mos
trando como uma mina não vale só porque construiu 
a estrada de ferro ou fez benfeitorias. Na verdade, esse 
acionista brasileiro conseguiu ser dono de 50 e até, 
vamos dizer, nas atas de assembléia até um pouco mais 
do que, aliás recentemente até um grup-o brasileiro com
prou a parcela da Bethlem Steel, mas isso revela, vamos 
dizer, o valor dessa mina, quer dizer, em Carajás existe 
uma mina de manganês també, que se estivesse sob 
o controle privado poderia fazer uma operação como 
essa e uma empresa privada dona de uma mina, vai 
procurar saber qual é o seu verdadeiro valor. 

Mas, seguindo na nossa discussão ou conversa, o Pro
jeto Ferro-Carajás tinha sido estimado em cerca de 5 
bilhões de dólares, se não me engano, e, como, vamos 
dizer, uma série de medidas e providências que foi possí
vel economizar 1 bilhão de dólares. Ora, s6 um evento 
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como esse mostra uma desproporção entre co·nseguir, 
poupar 1 bilhão de dólares com medidas administrativas 
e paralelamente lançar debêntures no mercado que esta
riam oferecendo risco da perda de controle. Não acha 
V. s· que o desempenho do projeto, as economias natu
rais que vieram desde a maxidesvalorização, mas eu 
acho que não é a maxi, meu caro. 

O SR. PRESIDEN"IE (César Cais) -Não é não. 
Era em dólar. É que as despesas foram em cruzeiros, 
90% ou mais. 

O SR. SAMIR ZRAICK - Posso esClarecer V. Er 
sobre isso um pouco. 

O SR. SEVERO GOMES ~ Só queria completar. 
Primeíro, temos uma economia dessa natureza. Segun
do_, entre um projeto de 5 bilhões de dólares e um 
lançamento de debêntures autorizado de 250 e o real 
de 181; pergunto se não há uma enorme desproporção 
entr_e o valor desse investimento e um lançamento de 
debêntures que pode COJ:tiprometer o controle da em
presa, numa proporção tãO insignificante com relação 
ao custo global do empreendimento? 

OSR. SAMIR ZRAICK -Quanto à p"rimeiraohser
vação de V. Ex' em relação ao Valor da mina, sõ encer~ 
rando esse item, é _o quociente desse caso de uma empre- · 
sa de um grupo brasileiro, imagiitO-que esteja-se falando 
com relação ao Projeto do Amapá, uma miria como 
nós também procuramos dizer na nossa palestra; se 
a natureza tivesse colocado as mi.Dªs de Carajás a 100 
quilómetros da costa elas valeriam muitíssimO mais do 
que valem a 900 quilómetros. Acho que uma mina loca
lizada numa distância próxima teni- uril valor muito 
maior pela economicidade da sua própria extraÇão. Po
deria garantir que a mina de manganês, a jazida do 
Azul, localizada a 22 quilómetros da-s jazidas de ferro 
cl~ Carajás tedam_um valor_"zero,. não fosse o desenvol
vimento 4o Projeto Ferro, ou seja, a esCala da produção 
de manganês próXima a Caiajás, da ordem de 1 milhão 
de toneladas, que é uma escala típica de projeto para 
a mineraçãO de mangánês, seria inviável se não hou
vesse um sistema de escoamento daquela produção, 
naquela distância, a custos competitivos, Ou Seja, hoje 
o Projeto Manganês é muitõ importante para a CVRD, 
o que justifica ela ter lutado tanto para a manutenção 
daquelas jazidas em seu património, porque-com a exis
tência da infra-estrutura do Projeto Ferro, os investi
mentos em irianganês scfo marginais e os custos serãO 
muito competitivos, porque existe- a infra-estrutura, mas 
um projeto de mineração, as jazidas de Urucum,locali~ 
m muíío pouco valor ecoD-óniico, talvez nenhum. A 
Vale do Rio Doce já tentou várias vezes equacionar 
a exportação daquele minério, mas só os custos de des
cerem tudo para a Bacia toda do rio Paraguai até a 
Bacia do Prata e embarcar em Nova Palmira para a 
Europa ou qualquer outro mercado consumidor, invia
bi.li.Za seja o preço FOB da mina se torna ... 

- O SR. SEVERO GOMES - Isso não estaria ligado 
aos prOblemas técnicos do manganês? 

O SR. SAMIR ZRAICK- Não diria tanto isso Ex• 
porque o manganês de Urucum não é um manganês 
de uma qualidade magnífica, mas é um manganês perfei
tamente utilizado em metalurgia. Ele tem como prin
cipal problema o escoamento_ logístiCo daquela região, 
talvez o Brasil possa vir a utilizar um dia, instalando 
usina de ferro e mangan~s, Il:aquela região, desde que 
haja energia elétrica disponível, mas a logística é tal 
que faz com que o projeto valha muito pouco. V. EX"' 
hoje não consegue ninguém que compre a Jazida de 
Urucum. 

O Sli.. PRÊSIDEN"IE (Cesar Cais)'--- Um esclareci
mento. Existem 6 pontos de dragagem· do rio Paraguai 
que 0-íDVíabiliza comerCialmente por causa do tamanho 
do calado da draga. Precisaria se drag~r esses 6 pontos 
para poder tornar comercialmente explorado o trans
pOrte em maior calado. 

O SR. SAMIR ZRAICK- Pois não. Então, passan
do aos problemas relacionados com as debêntures, gos
tarfamos de precisar as mudanças numéricas que houve. 

Realmente o Projeto Ferro-Carajás quando não con
C:e6ido em 1981, pois ele já havia sido concebido há 
muito tempo, ou seja~ quando os investimentõS forafu 
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dimensionados com maior precisão, chegou-se a um 
número global que previa um .investimento da ordem 
de quatro bilhões de dólares no projeto, dos quais qua
trocentos milhões de dólares seria uma contingência 
financeira, daí o número de cinco milhões a que V. 
Ex• se referiu. 

Nesse número que era composto de todos os investi
mentos necessários ao projeto durante seis a sete anos 
e nós procuramos maximizar os gastos em moeda local. 
É importante salientar que o Projeto Ferro-Carajás com 
esse volume de investimentos importou 3% dos seus 
insumos, ou seja, a importação de bens e equipamentos 
para Carajás foi muito pequena em relação aci investi
mento tota.!. Foi um projeto brasileiro de engenharia 
brasileíra, fornecimento praticamente exclusivo da in
dústria nacional. Todas as equações financeiras externas 
do Carajás não nos obrigam em momento algum a com
prar equipamentos ou produtos dos países em questão. 
Nunca houve em relação a Carajás nenhuma recíproca 
de empréstimo de tanto para a compra de tanto, para 
o Projeto Ferro-Carajás os recursos vieram descompro
metidos e descompromiss3dos, e foi o resultado de uma 
longa negociação. · 

Agora, quanto aos valores absolutos, é um pouco 
difícil e perigoso falarmos de um investimento total 
de quatro bilhões e meio, e um em valor de emissão 
de cento e sessenta milhões de dólares. O valor do 
investimento caf1fpbrque hoifve uma Concentração mui
to grande da Rio Doce no gerenciamento desse projeto. 

Carajás para a Rio Doce foi uma repetição do sistema 
~1. Lo_go,_ a empresa tinha o seu know-how gerencial 
para isso. O que foi de uma importância fundamental. 
No início do projeto nós recebemos várias pressões ex
temaS para termos grandes empresas de engenharia ge
renciando um projeto desse tamanho, que a Amazônia 
engoliria a CVRD, riós proVamos o contrário. As econo
mias forarri muito-ligS:das à racionalização dos investi
me~ntos; dímliiUiÇão dos investinientos na fase inicial 

- e- ãdiariié-nto dos inesmos para quando a empresa ope
rasse e gerasse seus próprios recursos com uma nova 
posição nos valores cambiais. Isso também teve uma 
importância fundamental, ou seja, a maxidesvaloriza
ção que ocorreu no início do ano de 83, seguida de 
uma continuada perda cambial, pois o Governo brasi
leiro defmiu uma mãx1 e, em seguida, manteve a valori
zação cambial muitas das vezes acima da inflação, fazen
do com que a conversão para dólares tivesse evídente
m~_nt~-~~ ajuste considerado. 

Agora, para os anos de 82 e 83, V. EX" pode observar 
que dos fluxos de caixa da empresa para aqueles anos, 
a C~ não tinha nenh~ma garantia de que os recursos 
externos cOntinUassem a serem saldados. Nós assinamos 
os contratos no segundo semestre de 82, em seguida 
o Brasil entrou na sua crise de liquidez que todos nós 
conhecemos, problema com o FMI. Esses empresta
dores externos praticamente cessaram suas liberações 
no ano de 83. · · 

A Vale do Rio Doce fez alguns saques iniciais ainda 
em 82 nessas diversas operações, comunidade européia, 
bancos japoneses, alemães, e tudo cessou em 83, porque 
não havia mais crédito para o Brasil. O Brasil estava 
em discussão constante com a comunidade internacional 
para Um ajuste dos seus créditos externos. Logo, o fato 
de termos assinado operações não significava que os 
recursos estavam disponíveis. Muito pelo contrário. E 
pelo lado dos emprestadores externos houve uma gran
de busca de razões para mostrar que a empresa estava 
inadimplente nos seus índices económico-financeiros. 
Logo, a entrada de cento e oitenta milhões de dólares, 
iniciando em 81 e 82, seguirido-se a grande débâcle 
da siderurgia em 83, propiciaria à Rio Doce recursos 
de capital em uma fase crítica, em uma fase extraordina
riamente importante p·ara a vida da empresa. A Rio 
Doce em 83 não podia contar com nenhum recurso 
externo pela grande polêmica e pelo grande impasse 
institucional que se criou entre o Brasil e os empres
tadores externos. 

Logo, eu posso afiançar que se essas debêntures não 
tivessem ~ntrado, não tivessem reforçado o caixa da 
Rj.o Doce, que é uma gel"ação de caixa equivalente 
a.uma venda superior a dez milhões de toneladas de 
minério, naquela fase, dificilmente teríamos concluído 
esses acordos e dificilmente o desembolso teria reto
mado o seu ritmo normal a partir de 83. 
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O SR. -Nesse período de maiores dificuldades, 
os resultados para a Vale, em termos de caixa, não 
cresceram muito em -virtude das maxidesvalorizaçóes 
do que essa ligada aos cento e sessenta milhões d;e dóla
res? 

O SR. -A maxidesValorizaçã.o realmente tem um 
efeito benéfico na geração de caixa da CVRD, porque 
os seus custos equivalentes em dólares diminuem. Ma_s, 
a diminuição das vendas da Rio Doce fo~am muitõ, supe
riores a isso e as diminuições de preços ocorridas de 
82 para 83;-a receita OperaciOnal da Rio Doce_em 82 
de um bilhão e trezentos milhões de dólares cato para 
novecentos e oitenta milhões de dólare:o. _ _ _ 

Gostaríamos· também de esclarecer o- fato d~ _que a 
venda da Rio Doce no mercado interno já repreSeôta 
uma parcela _muito substancial da sua receita global. 
A CVRD vende para o sistema SIDERBRÁS- COSI
PA, USIMINAS, CST -a sua subsidiária de navegação 
que efetua todo o transporte do carvão importado por 
tais usinas, representam receitas próximas a duzentos 
milhões de dólares por ano. E, infelizmente, é preciso 
ressaltar que a CYRD não recebe nada pontualmente 
às suas vendas para o sistema siderúrgico brasileiro. 
É um problema conjuntural, um pr~blema macro de 
grande importância que nós temos que enfrenta: e equa
cioná-lo da melhor fonna possível. Mas a Rio_ Doce 
chegou a acumular créditos superiáre5 ã cento e- ;cin~ 
qüenta milhões de dólares de vendas efetuadas às usmas 
do sistema SIDERBRÁS, logo o que acontece nisso 
tudo é um problema de gecenciamento de caixa. 

A max:idesvalorização realmente ajuda a CVRD. Pa
trimoníalmente, no início, não ajuda porque o balanço 
todo sofre um processo de reajuste, todas as dividas 
externas aumentam. Logo, em termos econômicos, a 
empresa sofre um baque inicial mas, financeir~ente, 
ganha com isso. Mas os ganhos náo foram suficrentes 
naquela época para compensar a pe~da de receita, com 
a diminuição das vendas e diminuição dos valores de 
mercado. - . 

A longo prazo, é verdade isso ajuda a CVRD, ela 
vem sendo ajudada por política cambial mais realista 
do Governo. Mas isso começou a tornar-se mais concre
to em 84 quando o mercado começou a recuperar-se 
de forma inesperada e, muito importante para a vida 
da empresa, fazendo com que a geração de caixa che
gasse ao ponto que ela é hoje. Em 82 não havia. ainda 
a maxidesvalorizaçáo, ela ocorreu só_ em feve~tro de 
83 e os resultados cibernéticas para a empresa come
çaram a ocorrer mesmo em 84. 

A construção da estrada de ferro foi terminada há 
alguns meses atrás. Tivemos até a notfciá sobre o primei
ro carregamento de minério de ferro. . . _ . 

Agora, ainda não se iniciou a exportação de mméno 
de ferro pelo fato de o porto não estar terminado. Quer 
dizer, deveria haver um interstício temporal entre ? 
término da estrada de ferro e do porto, pouco mais 
de um ano. Se a construção da estrada andasse no com
passo ligado ao término das obras portuárias, cer_ta~ 
mente não teria havido esse estrangulamento de ca1xa 
em relação aos desembolsos do ritmo de construção 
e a empresa poderia, harmonizando a construção da 
estrada com a do porto, sem nenhum prej~fzo, ao con~ 
tráriO, pO'i'Que esses investimeiitõs nãO produ~m ~ul
tados enquanto não se puder embarcar ? m1n:éno. !! 
aí por ·uma médida dessa natureza, por st só, hberana 
a Vale de comprometer 11ma parcela importante do 
seu património, com ações na mão do público. 

O SR. -Pois não, uma boa pergunta que ·nós 
estamos satisfeitos em poder responder. 

O ProjetO Ferro-ca-rajás tinha como cronograma ori~ 
ginal, o início das suas operações em julho de 1985 .. 
Na verdade, inicialmente, nos idos de 79, 80, o plano 
era que o projetO começasse ~- oPetãr em janeíro de 
85. Mas quando a equação financeira foi aprovada pelo 
Banco Mundial e outros empre-stadore:s extei'D:_~s, ~~---. 
DE, ela previa julho de 85 para o írifcio das operações 
comerciais da mina, estrada de ferro e porto. Quan~o 
em 82 o mercado siderúrgTco, em bom-português, des
pencou, em- termos internacion~is,-a -drreção _<fa _Ri C? 
Doce tomou uma decisão muito iinportante para a sadãe 
financeira da empresa que foi a de adiar o início das 
operações ·do projeto por um ario. 

Informamos o Governo brasileiro sobre isso, o Presi
dente, na _época o Ministro das Minas e E~ergia,. rece

. beu uma informação da CVRD que nós nao considerá
vamos que teríamos geração de _caixa necess~a para 
tocar o· projeto nesse prazo. Ad1amos o prOJeto para 
julho de 86. Tivemos, na oportunidade, muitas discus
sões com o próprio BNDES que achaya que a Vale 

_ -do Rio Doce não deveria fazer isso, porque o mercado 
poderia melhorar e ela teria cond~ções ~e colocar pr?du~ 
to no mercado de exportação ma1s ráp1do, mas os nscos 
eram demasiadamente grandes. E mesmo com debên-

- tures, a título de capital, se_a Rio Doce ~ivesse m_a~!ido 
em 83 o ritmo de investimento necessáno para manter 
o cronograma em 85, que era de um_ bilhão de_d61ares, 
ela entraria em dificuldades frnancerras comparadas às 
quais, muitas ein~resas ·estatais se enco~tram hoje. Lo-

- go, houve esse reaJuste no prazo. Postenormente, quan
do 1984 mostrou ser um ano tão favorável para as vendas 
da e-Õlpresa e o ritlno de colOcação de dormentes, tri
lhos estav; realmente de forma insatisfatória, então, 
hou~e cálculos rio âmbito da Rio Doce para que nós 
pudéSsemos eventualmente recuperar uma parte do 
tempO perdido. O aumento d.o ritm? d~ colocação de 
trilhos e a chegada da ferroVIa até iníciO de 1985 e~ 

_ Carajás, propiciaram à Rio Doce uma certa ~n~nna 
conside:J:ável nas despesas indiretas de empre1terros, 
porque todo o cálculo dos custos de implantaç~o da 
ferrovia era baseado no ritmo da oolocação de trilhos, 
existia toda uma estrutura gerencial em cima daqu~le 
ritmo de obra. Quando o ritmo voltou a ser o original, 
os custos diretos para. a colocação desses trilhos em 
ritmo mais acelerado c_afr_am consideravelmente. Em 
seguida, a Rio Doce também ~ncim~ava ~_meçar_ a 
exportar algum minéri? de ÇaraJás para tç_ste mdust~al 
nas siderurgias, ou seJa, V. Extt tem razao no sentido 
de .que as exportações puramente comerciais em grande 
escala iniciar-se-ão no início de 1986, provavelmente 
em fe~ereiro mas este ano a Rio Doce já exp()rtoU 
mais de 1 milhão de toneladas de rp..inérios de caraJás, 
pfõcessados em usinas-piloto, e_ ~xportando a_través do 
porto comercial de Itaqui, e está sendo ~l?enme~tado 
industrialmente no Japão, na Europa, fa~ilitando rnc_lu
sivé ·a. entrada em maior escala do proJeto comerc1al. 
Essa fase iriicial de experimentação é muito importante, 
logo eu poderia assegurar que quando hou.ve u~a recu
peração_ da geração de recursos da próp~a. R1.o D()ce, 
as economias advindas do fato de nós dumnu1rmo~ ~s 
custos d!retos !l_a iinpJantação de ferrovia como maior 
ii:tirio de colocação de trilhos •. e pelo fato de nó~ pode_r
mos escoar o manganês, já através da ferroVIa, s_eJa 
o manganês de pilha, o manganês de teor eletrolftlco, 
que já vem sendo export1do e- ve?dido n~ me~d.o 
interno- já transportado pela ferr~vta, quantidades lm
ci~ d~ manganês ~etalú_rgico iniCialmente, fizeram 
com que esses benCffcioS fossem _superiores ao custo 
finance"ii"o adicional daquele invç~tunento_ em aumentar 
o ritmo da obra da ferrovia, que s6 foi feito em meados 
de 1984. A decisão de chegarmos à ferrovia, na mina, 
até fevereiro/março de 1985 foi tomada em meados de 
1984. Foi feita uma análise do problema, o ritmo da 
obra estava indo tão bem que os empreiteiros teriam 
condições de chegar ao final da ferrovia em tempo út~l, 
e os custos de implantação _diminuiriam po:q_ue, com 
isfo~ pratíCamerite de_sm:obilizamos toda ~ at~v1dade ~e 
implantação da infra~estrutura. Lo-?", fo1 feito depOis 
de a Rio Doce demonstrar que tena os recursos E_ara 
isto,_gue_ e~tes re_curso~ e esta decisão era_ benéfica para 
a empresa porque os benefícios outr~s compensavam 
o ónus financeiro adicional de se adiantar parte dos 
investimentos. 

O SR._ -Em termos de registro, relati~amente- à 
parte de engenharia, no cronograma _de execução da 

_Qbrª_.jnic:ialmentç, o_ ponto crítico e~a a estrada. Mas, 
se levado em conta o risco amazónico - o_ que não 
aconteceu -:- _e inclusive a estrada passando por um 
terreno alagadiço e esse problema de eng~nharia,_ foi 
resolvido com muita simplicidade. De manerra que 1sso 
tUdo acelerou o-cr_onõgrama orlgínal sem ~créscimos 
de custo na -~e!royla. Este era um P?I_lto crítico. 

b SR.." -Dr. Farias, antes do lanç~ento das de-
bêiliUresJ o_ tesour() _vendeu uma part_e unportante d~ 
<lçõc!S que ele dC?~ha, num valor e_qulvalente a 20 m!R 
lhõeS de dólares. O Senhor tem lembr;mça de qual tena 

Novembro de 1986 

sido o impacto na bolsa com este volume de açõe~ vendi
das pelo Tesouro? Qual foi a oscilação que isto_ provo
cou? 

O SR. - _Lenibro que este assunto de venda de 
açóes do T~souro, começou basicamente no ano de 
1980. Ao finaf de 1979, o Tesouro detinha 80,4% do 
cofitr'óle acionário da empresa, ao final de 1980-este 
valor já t_inha caído para 77%, e. ao final de 1981, 
68,8. Esta venda de grande blocos de ações da CVRD! 
qutnõi até c:oilhecida como caso Vale, na ocasião, fo1 
um assunto que- jamais passou pela Administração da 
-CVRD. Ou seja, o aCiõnista dono de suas ações, tomou 
uma decisão soberana de vender as ações da empresa. 
Houve na ocasião _v_endas maciças das ações. E qtumto 
à forriia dessas vendas não nos cabe nenhuma análise 
maís Ciftica, pOrque não rios Sentimos abalizados a ava
liar, se as ações foram vendidas muito rápidas, se ~eve
riam ter sido vendidas mais lentamente, talvez um diálo
go maior entre o detentor das aç6es e a adminiStração 
da Rio Doce pudesse ter ajudado pelo menos ao cont:o· 
lador ter uma idéia melhor da ev:olução da expectativa 
de resultado __ da empresa, porque há de se reconhecer 
que depois de uma venda consid~rável de ações, a <:<>ta· 
ção das açóes começaram a subir porque 1980 foi ~m 
bom ano, para o mercado_ siderúrgico mundial, assun 
como 1981 afuda foi um ano razoável. Mas a venda 
dessas açóes não teve uma expectativa de mercado, 
quanto aos valores, os lucros da empresa, os retornos. 
Já em 1981, a diminuiçãos da participação do Tesouro 
até onde nós saibamos foi mais um resultado de uma 
integralizciÇão de capital na empresa estatal. Por exe~
plo, o sistema do setor elétrico impôs ao setor elétnco 
a honrar em sua dívida externa por falta de recursos 
ou por qualquer outro aspecto interno que não n~s 
cabe analisar (falha na fita) utilizaram uma operaça~ 
assim chamada de GB 588. Foram ao Banco do Brasil 
e o Banco do Brasil honrou o pagamento em cruzeiros 
dos juros e amortização eventual que estivesse corren
do. Logo essas empresas passaram a dever ao Banco 
do Brasil valores consideráveis. O Tesouro Nacional 
decidiu, o Goveriió- decidiu integl-afizar capital ne5sas 
empresas dando~lhes ações da CVRD. E ta1s empresas 
pagaram ao Banco do Brasil, com ações da CVRD, 
o que explica a produção considerável de acionistas 
do Banco do Brasil, hoje, que não existia antes. _O 
Banco do Brasil não tinha nenhuma participação do 
controle acionário na empresa. Logo houve um pouco 
de transferência do Tesouro para o Banco do Bra~l 
através da integralização de capital e empresas do setor 
estatal. Mas as vendas do principal acionista até onde 
nós possamos avaliar náo tiveram grande interferência 
na cotação na ocasião, poderiam ter tido um resultado 
melhor se fossem vendidas. Mas, atualmente, a empresa 
pelo seu resultado teve uma performance razoável, mas 
põderia ter sido o contrário. O problema de venda de 
ações é extremamente complicado, e quase como uma 
bola de cristal, é difícil avaliar como é que o mercado 
algumas vezes especulativo demais, que não leva tanto 
em conta os aspectos técnicos e mais o aspecto especu
lativo possa reagir a uma colocação de açóes. De '!.ual
quer maneira estamos falando _do controlador, nao é 
da Vale. 

O SR. ~ Entre a venda desse grande volume de 
ações e a eievã.ção dOs valores na bolsa, houv_e um 
determinado espaço de tempo. O Senhor podena ter 
lembrança para infOmiar quanto tempo depois e qual 
foi a pefcentagem-de elevação das cotações dos títulos 
da Vale na bolsa? 

O SR. -Realmente, não estou preparado parares
ponder com a precisão-. que ca~e numa CPI, porqlle, 
salvo melhor juízo, terta ocomdo em 1980. E co~o 
nunca foi um assunto objeto de análise da própna 
CVRD, eu não teria números confiáveis p"ara lhe forn~
cer. Poderia até mandar apurar isto, na Vale do Rio 
Doce, pois temos condições de precisar na época a gran· 
de quantidade de ações vend1das e como o mercado 
evoluiu nos dois ou três meses subseqüentes. _ Propo
nho-me a fazer isto, mas eu não teria realmente condi~ 
ções de inf<?fiiiá~lo aqui, neste momento. 

O SR. - De acordo com o estatuto da Vale os 
detentores de ações ordinárias podem ter o direito d_e 
influir na direção, com que porcentagens de ações ordi
nárias? 



Novembro de 1986 

O SR. - Pre~entemente, as ações ordinárias são 
as únicas ações utilizadas no exercício do direito de 
voto. E o direito de voto se faz através de ações nomina
tivas. Hoje, o público detém cerca de 26% do total 
das açóes ordinárias, mas todas estas açóes estão sob 
a forma de ações ao portador. Nunca houve conversão 
de ações ordinárias ao portador para nominativas, por
que são detectadas imediatamente pela direção da em
presa. Logo, este quadro existe também numa das fo
lhas de nosso demonstrativo. Mas nós podemos obser
var aqui que o Tesouro detém cerca de 14 bilhões de 
ações ordinárias, onde o público contém cerca de 5 
bilhões de tais percentuais, que traduzem em 173 e 
26. 

A Lei das SA, na verdade, faculta aos acionistas mi
noritários a indicação de um membro do Conselho de 
Administração da empresa. tal fato já existe, por exem
plo, em instituições como o Banco do Brasil. Isso nunca 
ocorreu na CVRD, e eu me pergunto por quê? Mas 
a distribuição de ações ordinárias, junto ao público, 
não teve nenhum efeito prático em relação à eleição 
de administradores da CVRD, pelo simples fato de eles 
estarem todas sob a forma de ao portador; açóes nomi
nativas perdem grande liquidez na sua negociação, e 
nós não acreditamos que haja interesse de investidores 
em açóes da CVRD de converterem, simplesmente, 
para exercerem direito de voto. As ações da CVRD 
são muito negociadas, infelizmente algumas vezes espe
culadas demais, e o interesse do investidor é manobrar, 
vender e comprar ações; não existe, até onde saibamos, 
até onde possamos detectar, nenhum interesse de con
versão de ações para o exercício de direito de voto. 
As ações são muito pulverizadas; mais de 800 institui
ções exerceram a conversão de debêntures em açóes, 
e esse controle acionário está nüiüo difundido, dissemi
nado, pelo mercado; não temos nenhum registro de 
açóes de conversão de açóes ordinárias. 

De qualquer maneira é muito difícil saber se as açóes 
ao portador estão pulverizadas ou não. E a minha ques
tão é: hoje se elas fossem convertidas em ações ordiná
rias, haveria, vamos dizer, uma massa suficiente para 
indicar um membro da direção da Vale. 

O SR. - Pois não, .se elas fossem concentradas 
num grupo só, esse fato existiria, mas existe também 
uma- Se V. Ex' me pennitisse, eu gOstaria, eventual
mente, de solicitar ao nosso diretor fmanceirO, Dr. Gil
berto Pires, que anteriormente era sU:pefintendente ju
rídico da CVRD, que dissertasse um pouco sobre o 
dispositivo da Lei das SA, que faculta a nossa indicação 
de um membro do Conselho pelos acionistas minori
tários. Seria possível, Sr. Presidente, que houvesse um 
subsídio desse tipo? 

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Pois não. 

O SR. GILBERTO FILHO -Realmente já existe 
um dispositivo atual na Lei das SA~ que concede ao 
acionista minoritário o direito de indicar um membro 
na sociedade de economia mista. Isto já existe indepen
dente do percentual. Agora, se os acionistas minori
tários resolverem requerer o processo do voto múltiplo, 
eles poderiam eventualmente até ter direito à indicação 
de mais de um membro, nesse mecanismo. Mas isso 
não tem absolutamente nada que ver com o percentual 
de ações preferenciais ou ordinárias.; isso existe para 
qualquer acionista minoritário e é conciderado até com 
uma certa crítica pelos juristas, porque teoriCamente, 
como diz acionista minoritário, poderia até ser titulada 
uma ação, ele já teria esse direito. Realmente existe 
isso, na Lei das SA, para sociedade de economia mista. 

O SR. -Consulto o Dr. Sarnir se incorpora, como 
sua, os dados apresentados pelo Dr. Pires. 

O SR. SAMIR ZRAICK- Pois não. 

O SR. -Dr. Sarnir, voltando ao acionista contro-
lador da Vale do Rio Doce, nós tivemos aqui o depoi
mento de antigos administradores da Vale do Rio Doce, 
não tão antigos, até, vamos dizer, muito recentes, e 
no depoimento do Dr. Cordeiro de Farias ficava claro 
que havia, na ép"Oca, por parte do sócio controlador 
o desígnio de privatizar a Vale do Rio Doce; quer dizer, 
não tem nada a ver com a administração da Vale. O 
fato dele já ter vendido uma parcela grande de ações, 
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e de Dão ter exeicido o seu direito, à subscrição das 
debêntures conversíveis, aparentemente, estava-se 
diante de um risco de perda de controle, com os 250 
milhões de debéntures sendo convertidas com a parcela 
que já tinha sido vendida, e ou Dr. Cordeiro de Farias, 
um depoimento que não foi contraditado pelo Vice-Pre
sidente Friches, nem pelo Dr. Walter Rocha, ao contrá
rio, confirmado, mostrava que o desígnio do Governo, 
do sócio controlador, não só expresso em discussões 
internas da Vale, em que ministros afirmavam que 'o 
Go:vemo óbjetivava era ter em controle a privatização 
da Vale, como também as diferentes ações no tempo 
que viviam comprovando isso, desde a venda-de uma 

___ partilha grande de ações, da não-subscrição de debên
tures conversíveis, -até àquele limite em que, aparente
mente, estava-se diante de um risco de perda de controle 
e daí o aviso da SEPLAN à Vale do Rio Doce, determi
nando que não prosseguisse no lançamento de debên
tures. É claro que ela já vinha estudando as diferentes 
Frachs que eram lançadas, possivelmente por razões 
ligadas a críticas ou debates em torno do assunto. e 
isso foi suspenso. Mas que em determinado momento 
houve a deliberação, o desígniO do sócio controlador 
de privatizar a Vale do Rio Doce. O Sr. tem conheci
mento desses fatos? O que é que poderia trazer a mais 
para o conhecimento da Comissão? 

O SR. SAMIR ZRAICK- Eu gostaria de esclarecer 
que como Diretor Financeiro da CVRD, executando 
a política de gestão financeira da empresa, jamais tomei 
conhecimento de qualquer plano nesse sentido. Poderia 
talvez tentar trazer alguns subsídios. Eu não posso even
tUalmente comentar em mãis precisão os depoimentos 
de ex-Vice-Presidentes da CVRD, diante do conselho, 
porque eu não era membro do conselho e não partici
pava de reuniões de conselho da empresa. Do que eu 
tenho conhecimento, todavia, é de que uma das polé
micas grandes que se geraram na empresa foi da possibi~ 
lida_des do BNDS vir a deter considerável parcela de 
açãó, da CVRD, e na époCa em discussões internas, 
junto ao Conselho, a informação era de que o Governo 
havia concordado com isso. Ou seja, a polémica foi 

-sobre o fato de o BNDE vir ou não a ser detentor 
de uma parcela considerável de ações do CVRD; agora, 
existem então, teses de que se o BNDE viesse a deter 
uma parcela do controle da CVRD, que em seguida 
passaria a vendé-lo diretamente em mercado, daí dimi
nuindo a participação do Estado no capital da própria 
empresa; mas isso seria, ao meu ver, uma extrapolação 
de algo, sobre o qual não havia nenhuma evidéncia, 
n-enhuma discussão prévia; isso é realmente uma tese 
daqueles--que a sustelii:am, se tiverem fatos mais com
ptovatórios, pois ajudariam muito nesta discussão toda. 
Eu realmente, da minha parte jamais tomei conheci
mento de nenhuma decisão, de nenhuma diretriz nesse 
sentido. As discussões_ todas relacionadas à mudança 
de capital acionário, na empresa, que eu reconheço 
foram objetos de pontos controvertidos, no âmbito do 
conselho da administração da CVRD, era do interesse 
de ser o BNDE um banco de desenvolvimento muito 
voltado para problemas extremamente nacionais -
aliás é o que deve ser, como banco de desenvolvimento 
nacional - vir a participar numa parcela de capital 
rriaior uma empresa essencialmente exportadora, muitO 
vinculada a mercados internacionais, onde é obrigada 
a algumas vezes tomar posições nem sempre muito em 
linha com algumas teses existentes sobre desenvolvi
mento de projetas no Brasil etc. Logo era um problema 
muito claro de decisão do Conselho da empresa que 
era ·o órgão máximo de decisão de definição de politicas 
e de diretrizes empresariais levar em consideração uma 
política deste tipo. Mas, sobre uma decisão de privatizar 
a Rio Doce no âmbito do acionista controlador, eu 
gostaria-de depor aqui neste sentido de que jamais toma
mos conhecimento, no nosso nível, pelo menos, de qual
quer-decisão ou estratégia sobre isso. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)· Algum Senador 
deseja fazer alguma questão? Com a palavra o nobre 
Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO - Eu qUeria que o :Dr. 
Sarnir esclarecesse uma questão da emissão das debên
tures: a Vale contrariou algum dispositivo legal ou pol!
tica governamental? 
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O SR. SA.MIR-ZRAICK- Absolutamente, a Vale 
submeteu cada uma dessas emissões, como nós dizía
mos; às consideraçôes dos órgãos competentes do Go
verno, e basicamente qualquer emissão dessa prioridade 
da Secretaria de Planejamento, que era então encami
nhado para a emissão de um decreto presidencial, auto
rizando um aumento de capital decorrente da possível 
conversão -de debêntures. Logo iss_o era feito dentro 
dos trâmites mais rigorosos de aprovações de atas de 
empresas de economia mistã. 

O SR. - E.U gostaria que V. S esclarecesse melhor 
o assunto e confirmasse se é certo que a única razão 
da redução da participação acionária da União no capi
tal da Vale se deveu ao comportamento da União de 
não exercer seu direito de preferência? 

O SR. SAMIR ZRAICK - Efetivamente a dimi
nuição da participação do controle acionário da União 
decorreu de vários fatores, inicialmente da venda volun
tária de ações da CVRD, junto ao mercado, para levan
tar recursos financeirOs provavelmente necessários para 
a gestão do Governo; subseqüentemente utilização de 
ações da CVRD para integralização de capital em outras 
enipresas da administração indireta, passando-se, en
tão, uma parte do controle da União para a adminis
tração indireta e, em terceiro lugar, a decisão do Tesou
ro de abdicar dos seus direitos de preferências ao subs
crever emissóes de debêntures conversíveis da CVRD, 
ou seja, foi uma conjurilíriação desses três fatores que 
levaram a uma diminuição de cerca de oitenta para 
cerca ·de cinq:üen_ta_e_ um da p_articipação do Tesouro, 
que a administração direta, mais a indiieta nunca deteve 
menos de cerca de cinqdüenta e seis por cento da partici
pação do capital da empresa. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador VirgíliO Távora. 

O SR. VIRGÍLIO TÁ VORA-Compenanão assis
timos o depoimento de V. Ex, de outra vez, mas como 
afeitos aos números, vamos aqui ao preto e no branco, 
que acredito que esclareça alguma coisa. 

Vamos supor que todas essas debêntures tenham sido 
vendidas, transformadas em açaes. A União perderia, 
pelos números que estou vendo aqui, o controle acioná
rio da empresa? Com base nos dados aqui apresentados, 
as ações ordinárias. 

O -SR. SAMIR ZRAICK - Com base em todas as 
debéntures já emitidas em poder do público, grande 
parte dela já convertida, é um exercício que nós fizemos 
sobre previsão de composição do capital social da em
presa, onde V. Ex- poderá observar que isso aconteceria 
hipoteticamente se todas debêntures fossem convertidas 
em capital. Então, a participação ftnal do Tesouro, seria 
de 50,64%, a administração indireta 5,53, e o público 
passaria a ter 46,8%. Porque pela evolução do assunto, 
pela grande incidência em conversão de debêntures a 
empresa, a partir de janeiro de 84, começou a alertar 
o Governo sobre a evolução do controle acionário, o 
resultou em fatos muito concretos, houve um acordo 
de acionistas assinado entre o Tesouro e órgãos da admi
_aistração indireta, Banco do Brasil, BNDS, Banco Cen
tral. onde não há alienação de ações da CVRD por 
nenhum desses órgãos, sem que haja uma autorização 
prévia do Tesouro; e a decisão então disse que novos 
debêntures só haveria em duas hipóteses: o Tesouro 
subscrevendo a sua parcela p_ro _rata, o que então permi
tiria emissão de coiltas dCbêntures se assim quisésse
mos, porque então não haveria nunca mudança de tal 
valor; ou então uma mudança estatutária que permitisse 
que açóes preferenciais deixassem de ter direito a voto, 
fazendo com que o controle ficasse exclusivamente em 
mãos das açôes ordinárias. Mas no panorama atual é 
isso que existe aí, não existe nenhuma ameaça de perda, 
muito ao contrário. 

O SR. VIRGÍUO TÁVORA -O que atribui V. 
Ex•, então, àquela chamada das autoridades da SE
PLAN quanto a essa perda de controle? 

- O SR. SAMIR ZRAICK - O alerta começou na 
própria CVRD, ou seja, a administração da CVRD 
que alertou o Governo, porque a administração da 
CVRD é que conhece, no seu dia-a-dia, a participação 
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acionária do Tesouro dos acionistas privados. A preocu~ 
pação da CVRD era de que uma diminuição exagerada 
do controle acionário direto, por parte do Tesouro, 
viesse a criar uma situação que reconhecemos muito 
polêmica, primeiro porqtie o controle acionário de uma 
empresa de economia mista, para ser modificada, de
manda inclusive de lei do Congresso, não é verdade, 
é um assunto de extrema gravidade. Logo, adminis
tração financeira da Vale do Rio Doce simplesmente 
tomou a si a iniciativa de alertar o acionista controlador 
quando a uma gradual diminuição de sua participação 
acionária, e a manutenção-.de uma. tese que o Tesouro 
deva ser o detentor da maioria do capital da empresa, 
até que haja uma decisão contrária-de um Congresso. 
Não cabe à administração da CVRD entrar num assunto 
de tal méritO, logo, o que houve não foi propriamente 
um alerta, foi uma resposta a uma solicitação da Admi~ 
nistração da Rio Doce que ocasiOnou em órgãos do 
Governo, Ministérios da Fazenda, do Planejamento, 
a decisão de não mais emitir debéntures até que o Go
verno possa ter certeza de ter os recursos necessários 
para acompanhar, no seu percentual de capital, qual
quer nova emissão. Na realidade faltava era dinheiro 
ao Governo. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Com a palavra 
o Senador Severc;> Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES -Esta ó uma pergunta, 
Dr. Sarnir: o que levou a CVRD a alterar o critério 
de correção monetária do seu balanço, se não me enga
no a partir de 1983? 

O SR. SAM!R ZRAICK - Em 82 e 83 foram anos 
demasiadamente críticos para a CVRD. A CVRD vinha 
adotando, até àquela época, um dispositivo da Lei das 
S!As. que se não me falha a memória é o art. 141, 
que seguindo uma aprovação do Ministro da área, à 
qual ela era jurisdicionada, na ocasião, o Ministro César 
Cais, a CVRD limitada a correção monetária do seu 
ativo à correção monetária do património líquido, dei
xando de levar ao seu balanço uma parcela substancial 
que era o excesso de saldo de correção monetária, com 
grandes implicações na próprias representações patri
moniais da empresa, ou seja, estávamos corrigindo o 
ativo da CVRD muito abaixo da correção monetária 
efetiva que era direito, que lhe cabia, fazendo com 
que o seu passivo, evidentemente, fosse corrigido men
salmente com as variações cambiais. Isso estava ocasio
nando uma distorção muito grande nos índices patrimo
niais da CVRD, fazendo com que ela viesse a entrar 
cm grandes dificuldades junto a seus emprestadores, 
junto ao próprio mercado como um todo, com balanço 
demasiadamente distorcido: Submetemos o assunto à 
consideração do acionísta majoritáriO e fonios autori
zados a reveter à posição que a lei permite, ou seja, 
aquele dispositivo dando à sociedade de economia mista 
esse direito é na verdade um dispositivo que leva a 
grandes distorções no balanços das empresas. A meu 
ver, pessoalmente, não deveria ser dado às empresas 
de economia mista esse- privilégio, tal artigo pode_ria 
ser perfeitament suprimido, porque são empresas de 
Direito Privado e devem ter seus balanços corrigidos 
nos mesmos critérios de qualquer empresa privada do 
País. 

O SR. SEVERO GOMES-- Pelo que eu entendo, 
se a empresa tivesse utilizado a norma correta de corre
ção monetária real~ _o património líquido da empresa 
hoje seria superior ao que-está coritabilizado. 

O SR. SAMIR ZRAfCK - IsSO não é fato porque 
fizemos uma retroatividade completa em 83, ajusto-se 

dotando o critério normal de contabilização; ou seja, 
esse ajuste -que foi feito em "83 foi retroativo, calculo~se 
tudo que se teria direito a fazer e foi colocado devida
mente no balanço da empresa. Inclusive a CVRD, ao 
fazer isso, resolveu tirar do seu imobilizado deferido 
toda a variação monetária dos empréstimos relaciona
dos ao Projeto Ferro Carajás, fazendo com que a empre

,sa tenha um balanço me-nos--o-nerado quando as opera-
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ções de Carajás começarem, propriamente ditas, por
que estávamos imobilizando uma série de valores que 
a nosso ver ver deveriam ser jogados ao resultado. Esse 
fato não existe. A CVRD, ao tomar a decisão em 83 
retroagiu e de lá para cá vem adotando os critérios 
normais, como sempre deveriam ter sido feitos. 

O SR. SEVERO GOMES -A Vale do Rio Doce, 
então passa a adotar um critério mais objetiv6, para 
que seu balanço reflita corretamente a situação da em
presa. Agora, nesses anos, se a Vale do Rio Doce não 
tivesse adotado, mudado o critério de correção mone
tária, certamente teria exibido um enorme prejuízo em 
seu balanço, e, _em paralelo, fazendo a retroatividade 
ela consegue apresentar um balanço extremamente po
sitivo, e não estaria aí, talvez, uma razão maior para 
a mudança dos critérios de correção monetária, mesmo 
porque com os antigos encargos físàis eiam menores .• 

O SR. SAMIR ZRAICK- Bem, tocou V. Ex• no 
ponto básico. Tendo a impressão de que a CVRD, ao 
~olicitai ao Ministro das Minas e Energia autorização 
para limitar o s·eu saldo de correçáo monetária estava 
- como uma empresa que gerencia ~s seus recursos 
da melhor marieira poSsfvel - buscando incentivos, 
benefícios fiscais, ou seja, ao limitar tal correção mone~ 
tária ela beneficiói.t-se de um pagamento menor de Im
posto de Renda. Era um benefício puramente finan
ceiro. A partir de 83, quando os resultados de mercado, 
por si só, ocasionando um resultado pior para a empre~ 
sa, nas suas próprias operações, esse benefício fiscal 
deixou ~e ter validade, ou seja, a Vale do Ri~ DoC?C 
não ia economi~ar mais nephum Imposto de Renda 
com isso e voltou então ao papel normal. Agora, a 
nossa posição é de que ela usou o dispositívo da lei 
que a beneficia, agora, reconhecemos que é um dispo
sitivo injusto, porque pode dar a uma estatal possibi
~4~de de economizar grandes somas em pagamento 
de Imposto de Renda, onde não existe tal beneficio 
e tal faculdade a uma empresa privada. 

O SR SEVERO GOMES -De qualquer maneira, 
se não tivesse havido a mudança· do critério a Vale 
do Rio Doce teria apresentado balanços com grande 
prejuízo. 

O SR. SAMIR ZRAICK- Não. Aí o prejuízo seria, 
realmente, um exagero, a nosso ver, um exagero de 
afirmação, porque a Vale do Rio Doce tem apresentado 
lucros muito grandes. O que poderia ter havido seria 
um fator de lucro um pouco menor, porque o saldo 
de correçáo monetária levado a resultado seria menor. 
Podemos até fazer simulações quanto a isso o que pode
ria ter havido, seria um fator de lucro um pouco menor, 
porque o saldo de correção monetária, levado a resul
tado, seria menor. Podemos, até, fazer simulações 
quanto a isso, mas posso lhe afiançar que com expor· 
tações de 75 milhões de toneladas, em 1985, com expor
tações de 73 milhões de toneladas, em 1984, com os 
custos da Rio Doce sendo muito competitivos, uma 
das razões é a valorizaçã-o cambial, maxivalorização 
cambial, que dificilmente a Rio Doce teria uma posição 
de prejuízo_, mesmo com a limitação de correção mone
tária~ Em 1979 e 1980, onde o mercado estava, mais 
ou menos, na mesma ordem de grandeza, el~ dava bas
tante lucro, mesmo com a limitação da correção mone
tária. Poderemos até fazer uma simulação nesse sentido, 
mas dificilmente a Rio Doce teria prejuízo no mercado 
de hoje. Muito obrigado. 

O SR. -PRESIDENTE (César i::áls) - Querê- agrà
decer ao Dr. Sam ir Zraick pela maneira clara que fez 
a sua exposição e de ter respondido as questões, pois 
S. S.• regressa ainda hoje para os Estados Unidos para 
um compromisso amanhã em Detroit. 

Am.rulhã teremos, às 9:30, a exposição do Dr. Clovis 
Ditzeel, que é Presidente da Rio Doce Corporation, 
sediado em Bruxelas, e que é o principal homem de 
comércio e do Dr. Romeu Nascimento Teixeirii, Presi-
dente da ALBRÁS. _ 

Está encerrada a reunião. 
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COMISSÃO PARLAMENTAR J?E INQUÉRITO 

Destinada a investigar a gestão das Sociedades 
de Economia Mista nas quais a União detenha maio
ria acionária. 

24.• REUNIÃO, REAUZADA 
EM 26 DE NOVEMBRO DE !985 

As dez horas e quinze minutos do dia vinte e seis 
de novembro de mil novecentos e _oitenta e cinco, na 
Sala de Reuniões da Comissão de Economia, presentes 
os Senhores Senadores: Cesar Cais, Presidente; Severo 
Gomes, Relator; Martins Filho, Roberto Campos, Jor
ge Kalume, Carlos Lyra e Jutahy Magalhães, reúne-se 
a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a inves
tigar a gestão das Sociedades de Economia Mista nas 
quais a União detenha a maioria acionária, É dispen
sada a leitura da Ata da Reunião anterior que, em 
seguida, é dada como aprovada. Havendo número regi
mental o Senhor Presidente declara aberta a reunião 
e convida do Dr. José Clovis Ditzeel, Presidente da 
Rio Doce Internacional-Bruxelas para proferir o jura
mento de praxe. Com a palavra, o depoente discorre 
sobre o mercado internacional do minério de ferro e 
a posição da CVRD. Após a exposição do Dr. José 
Clóvis Ditzeel, o Senhor Presidente c_onvida o Dr. Ro
meu Nascimento Teixeira, Presidente da LABRÁS a 
prestar o juramento de praxe. Com a palavra, o depoen
te discorre sobre a área do alumínio na CVRD. Em 
seguida, o Senhor Presidente solicita alguns esclareci
mentos relativos aos depoimentos de ambos os depoen
tes. Com a palavra, o Senhor Senador Severo Gomes 
interpela os depoentes na qualidade de Relator. Finali
zando, o Senhor Presidente agradece aos depoentes 
e determina que as notas taquigráficas táo logo tradu
zidas e revisadas sejam publicadas, em anexo, à pre
sente Ata. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reunião e, para constar eu, Sônia de Andrade Paixoto, 
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida 
e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação. 

ANEXO ÂATA DA24'REUNIÃO DA COMIS
SÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRiTO, DES
TINADA A INVESTIGARA GESTÃO DAS SO
CIEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS 
QUAIS A UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIO
NÃRIA, REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO 
DE 1985, A FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO 
DOS DOUTORES JOSÉ CLOVIS DITZEEL, 
PRESIDENTE DA RIO DOCE INTERNACIO
NAL-BRUXELAS E ROMEU NASCIMENTO 
TEIXEIRA, PRESIDENTE DA ALBRÁS, QUE 
SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZA
ÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA COMIS
SÃO. 

Presidente: Senador Cêsar Cais 
Relator: Senador Severo Gomes 

(Íntegra do apanh~mento taquigráfico da reunião.) 
O ·SR. PRESIDENTE (Cósar Cais)- Havendo nú-

inero r~gime~tal,, de<;_laro aberta esta reunião da CPI 
que investiga a gestAo das estatais em que a União 
é majori_tária. .- . _ . 

Convido_ o primeiro Depoente de hoje, Dr. José Cló
vis Ditzeel para sentar~s.e â Mesa. 

O Dr. José Clóvis Ditzeel é paranaense, concluiu 
o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal 
do Paraná; entre 1955 e 60, trabalhou na Rede Ferro
viária Federal; em 1960, começou sua carreira na Com
panhia Vale d_o_ Rio Doce, onde exerceu funções· de 
gerenciam.ento ria construção de instalações de minera
ção em Itabira e na construção do terminal de Tubarão; 
em 1967, foi designado para dirigir a Companlifa ltabi
ra-Eisener, em Dusseldorf, na Alemanha, subsidiária 
da Companhia Vale do Rio Doce, para comercialização 
de minério de ferro; em 1974, passou a dirigir a Rio 
Doce-Europa, em Bruxelas. Em suas funções como diri
gente dessas duas Empresas, manteve, durante mais 
de dez anos, periódicos contratos com as indústrias side
rúrgicas de todo·O mundo, principalmente européias 
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e japonesas. FoiDiretor Comercial da Companhia Vale 
do Rio Doce e Membro do Conselho de Administração 
da DOCENA VE, ITALBRÁS, CONIBRASCo; ES
PANO BRÁS, Mineração Ríá Norte e outras, até o 
final de 83. A partir- de 1984, assumiu as funções de 
Presidente da Rio Doce Inteinacional, subsidiária -da 
Vale, dedicada à comercialização internaciOnal dos pro~ 
dotas da Vale do Rio Doce e coligadas. 

Corivido o Dr. José Clóvis Ditzeel para proferir o 
juramento. - - -

O SR. JOSÉ CLÓVIS DITZEEL - "Juro, como 
dever de consciência, dizer toda a verdade, nada omi
tindo do que seja do meu conhecimento, sobre qualquer 
fato relacionado a cargo desta Comissão Parlamentar 
de Inquérito, que investiga a gestão- das Sociedades 
de Economia Mista, nas quais a União detém a maioria 
acionária." 

O SR. PRESIDENTE (César Cals) - Concedo a 
palavra ao Dr. José Clóvis Ditzeel, solicitando a S. 
S• que utilize 30 minutoS para a sua exposição. · 

O SR. JOSÉ CLÓVIS DITZEEL- V. so Sr. Sena· 
dor César Cals, V. so Sr. Senador Severo Gomes; V. 
so Senador Roberto Campos, demais Senadores, Sras. 
e Srs: -

Inicialmente, quero extemar minha satisfação pela 
oportunidade que nos é dada, à nossa Empresa- Vale 
do Rio Doce, e a mim, de fazer uma apresenta-ção 
sobre o mercado internacional do minério de ferro e 
a posição da CVRD no mercado intemacíonal. 

Procuramos abreviar a nossa exposição, porque os 
30 minutos, na verdade, são poucos para matéria tão 
ampla. 

Projetando transparências 
Começamos, então, pela caracterização do mercado: 
O minério de ferro, na verdade, é muito abundante 

-é o quarto elemento mais abundante na natureza;· 
por isso, seu valor na natureza, praticamente, é nulo; 
terá valor na medida em·que possamos transformá-lo, 
para utilização económica. Ele vem, em matéria de 
abundância, em quarto lugar- após'?_ oxig_ênio, o Silício 
e o alumínio. - ~ 

As reservas mundiais de minério de ferro soinam 
290 bilhões de toneladas, como se pode observar na 
tabela que está sendo projetada. Esses 290 bilhões de 
toneladas seriam suficientes para atender ao consumo 
dos próximos três séculos. O Brasil ocupa a segunda 
posição nas reservas, com 35 bilhões de toneladas; logo 
a seguir, a Rússia, embora a discrepância dos números 
110 e 35 não seja expressiva, pelo teor muito mais alto 
apresentado pelo minério brasileiro - cerca de 57% 
contra 25% do minério russo. Mas, como se observa, 
outros países têm reservas importantíssimas, como ex
posto neste quadro: China, Canadá, Estados Unidos, 
Austrália,Índiaetc. ----- ----

Trata-se, pois, de matéria-prima bastante abundante, 
não há falta dessa matéria-prima e ela só terá valor 
na medida em que for transformada para aproveita
mento económico na siderurgia. ~ fundamental direta 
da indústria siderúrgica, pois não há outra finalidade 
para o minério de ferro que não a fabrigaçáo do aço. 
Isso caracteriza, já de início, total dependência da indús
tria de mineração em relação à indústria siderúrgica. 

Vamos voltar à caracterização do mercado: além dos 
290 bilhões de toneladas de reservas de minério, temos 
minérios em pote"ncial que não são exploráveis econom.i~ 
camente; portanto, não vamos deter-nos em sua análise, 
vamos passar para a produção mundial do minério de 
ferro, como expasto no quadro seguinte. 

Essa produção mundial, no ano passado, 1984, somou 
735 milhões de toneladas, sendo de se ressaltar a grande 
participação da Rússia, em 245 milhões de toneladas; 
Brasil, com 92 ntilhóes de toneladas; China, 72 milhões, 
embora de minério bastante mais pobre e a Austrália 
com 71 milhões, já com um minério bastante rico. Des
ses 735 milhões de toneladas destacaríamos o fato de 
que a metade, mais ou menos, 360 milhões de toneladas 
representam o comércio internacional de minério e, 
dentro dos 360 níilhóes do comércio internacional, cerca 
de 310 milhões de toneladas representam o comércio 

. transoceânico, que é--de interesse direto ã CVRD e 
ao Brasil. Vamos, portanto, de agora em diante, foca-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !D 

lizar mais o último número, ou seja, os 310 milhões 
de toneladas do comércio transoceânico; 

---passemos à ta-belã: il->3, que mostra as exportaÇões 
por-países; as eXportações mundiais de minério de ferro 
totalizaram, em 1984, 356 milhões de toneladas. Trata
se, aqui, do comércio internacional, dos quais 310 são 
representativos do mercado transoceânico~ 

Querfu destacar, neste quadro, a participação doBra
sil, que já conquistou a primeira posição, cOm cerca 
de 90 milhões de toneladas, precisamente 88,6 milhões 
de toneladas no ano passado, seguido da Austrália, 
com 85,5 

Quanto· ao mercado importador - vamos observar 
o quadro seguinte- temos o principal importador como 
sendo o Japão, com 125 milhões de toneladas; a seguir, 
Alemanha Ocidental, Bélgica, Itália e outros. O que 
é de se deStacar, nesses· quadros, é que o mercado im
portador está praticamente concentrado em um peque
no número de países com características comuns, todos 
eles altamente industrializados. Na verdade, temos sete 
países que concentram, praticamente, mais de 70% da 
importação total do minério de ferro- Japão, Alema
nha, Bélgica, Itália, Estados Unidos, França e lngra
teira. Se voltarmos ao quadro anterior que mostra as 
C}sportações por países, vamos ver que há uma grande 
diversidade em relação ao bloco dos países importa
dores. Temos, entre os· países exportadores, países in
dustrializados e em desenvolvimento, mesmo os Países 
subdesenvolvidos, cujos interesses são os mais diversos 
e não tão harmónicos, como no caso do bloco dos países 
irilpOrtadores. Isso já caracteriza uma diferença subs· 
taiicial entre os que estão no lado de cá da mesa de 
negociação e os que estão do lado de lá, o que vai 
explicar a razão de alguns desenvolvimentos que passa
remos a expor. 

Vimos que, com esse bloco de países importadores 
e exportadores e a diversidade dos seus interesses, pode
mos i.á extra4" algumas c_onclusões: em primeiro lugar, 
o minério Ue ferro é bastante competitivo; temos uma 
infiitídade de países exportando para países industria
lizados com interess-es que não coincidem; quando o 
Brasil exporta poderá estar afetando os interesses de 
outros países - membros da América Latina e com 
muito maior razão d,a África, da Austrália e da Ásia, 
como é o caso da índia, e reciprocamente a posição 
daqueles Países exportadores, no mercado internacio
nal, afetará também a posição do Brasil. O equilíbrio 
entre a oferta, as quantidades a serem ofertadas por 
cada País e_ os preços a serem obtidos representam o 
fator mais delicado e o mais importante, nessa luta 
pel_a_pos_!ção no mercado transoceânico de _minério -de 
ferro. Ê de se ressaltar que o minério de ferro, como 
já disse antes, dependendo inteiramente da siderurgia, 
será-função da produção de aço no mundo; esta, por 
sua vez, é totalmente dependente da situação econó
mica mundial; em épocas de crise, a produção de aço 
tende a cair e, em decorrência, a demanda de minério 
tende a cair também, havendo queda na demanda de 
minério, haverá pressão sobre os preços. Estamos, por
tanto, dentro de um mercado altamente competitivo 
e a oferta maior, a colocação à disposição dos compra~ 
dores de maiores quantidades de minério de ferro é 
bastante delicada, não servindo para estimular o consu
mo de aço; este será, portanto, função da conjuntura 
internacional e -o minério de ferro, função do consumo 
de aço, da produção anual de aço. 

Estando num mercado altamente competitivo e com 
matéria-prima superabundante, pode-se, de imediato, 
concluir pela ineficácia d6 qualquer tentativa isolada 
me~o d~ um grande país exportador para, isolada~ 
mente, tentar ditar condições no mercado internacional. 
Poderá influenciar o mercado internacional, como tem 
acontecido com a atuação do Brasil, e particularmente 
da CVRD, não poderá porém, jamais, ditar estas condi
ções. Isso leva também à conclusão seguinte, quanto 
à total ineficácia de qualquer tentativa de cartelização 
da atividade de minério de ferro. 

Outras iniciativas em atividades bem mais fáceis de 
serem controladas com matérias-primas mais solicita
das, mais nobres e com maior escassez, com menos 
abundânciá, não durara, muito tempo; veja-se o exem
plo recente do cartel do petróleo; a OPEP, atualmente 
lutando desesperadamente para manter os preços de 
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petróleo. Com muito mais razão, poderíamos, de ime
_diato, dizer que, no caso do minério de ferro, qualquer 
tentativa· dessa seria ineficaz; estamos, então, anteci
pando já uma das conclusões sobre a nossa apresentação 
de hoje, quanto ao posicionaniento da CVRD, centrá· 
rio à cartelização da atividade. 

Vamos passar, então, à evolução histórica das indús
trias_ do aço e minério de ferro, resumidas nesta apre
sentação.~ 

Como já dissemos antes, dividiríamos em três fases 
esta evolução: o após-guerra até 1960, o período_ que 
vai de 60 até 1974 e o período de 74 até os dias de 
hoje. 

Por que justamente esses três períodos.? Na verdade, 
tem muito a ver com as três fases distintas de atuação 
da nossa Empresa. a Vale do Rio Doce, que até 1960 
tinha posição modesta para não dizer praticamente ine· 
xistente no mercado internacional. O período da Segun
da Grande Guerra, obviamente, gerou extraordinário 
esforço de produção de matérias-primas, entre elas o 
minério de ferro; mas, sem participação praticamente 
do Brasil, na verdade, a Rio Doce foi fundada durante 
a Segunda Guerra Mundial em 1943, quando justamen
te nesse período, a produção de aço atingiu o pique 
- 190 milhões de toneladas produzidas em 1943, no 
auge da guerra·, produção essa que só veio a ser superada 
ao final da década de 40, quando a recuperação de 
após-guerra levou uma produção de 190 milhões de 
toneladas, em 1950. 

O esforço de recuperação, no após-guerra, e justa
mente naqueles países mais envolvidos por ela, sejam 
os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, a Inglaterra, 
a França e a Rússia, fez com que a produção de aço 
subisse de 190 milhões de toneladas para 345 milhões 
de toneladas, 80% a mais com um crescimento de 6,1% 
ao ano, neste período, e a produção de minério de 
ferro, que é função direta da indústria do aço, subiu 
de 246 para 492 milhões de toneladas, ou seja, a 7,2% 
ao ano. 

Como já disse, a CVRD tinha posição praticamente 
inexpressiva no mercado mundial, passando de 3 mi
lhões de toneladas, em 1955, para S milhões de tone
ladas em 1960, toneladas-de exportação; sendo de notar 
que era a única exportadora brasileira. Portanto, a posi
ção da CVRD era também a do Brasil, nesse período. 

Na indústria mineira, os grandes exportadores da 
épo-ca eram~ Suécia, Canadá, Rússia, Índia, Venezuela 
e França. Esse período, portanto, não apresenta maior 
interesse para nós e passaríamos ao exame do período 
seguinte, de 1960 a 1974. 

Os grandes números, nesse período, são o cresci· 
menta contfuU.o da indústria do aço. Na verdade, foi 
o período de grande prosperidade da economia mundial 
e, como o aço é função da economia mundial, repre· 

- sentou também C? maior crescimento já registrado na 
indústria do aço. em termos absolutos, embora o per
centual relativo tenha decaído para 5,2%, que ainda 
é muito alto, comparado a qualquer índice da atuali
dade. Assim, o mundo passou a produzir de 345 milhões 
em 60, para 700 milhões de toneladas, em 1974, e a 
indústria de minério de ferro passou de 492 para 910 
milhões, ou seja, um crescimento 4,5% ao ano. 

Nesse período, temos vários fatos relevantes a serem 
destacados na indústria da mineração: em primeiro lu
gar, o crescimento formidável que o Brasil apresentou 
na sua indústria de mineração e particularmente na sua 
exportação de minério de ferro; a parte mais prepon· 
derante de sua produção- se voltou, como ainda é o 
caso hoje em dia, para a exportação. Outro fato rele
vante foi o aparecimento da Áustrália na indústria de 
mineração e. parti.culamente, do minério de ferro. A 
Austrália não exportava minério, antes dos anos 60 
e, no ano de 74, já atingia 84 milhões de toneladas 
no mercado internacional, enquanto o Brasil atingia 
59 milhões, lembrando que, em 1960, eram 5 milhões 
de toneladas, po-rtanto um crescimento de 12 vezes, 
1.200%. Nesses 59 milhões, destacam-se 53 milhões 
de toneladas exportados via Tubarão. 

Outros graiide-s produtores sU.rgirãm nesse período: 
África Ocidental. com reservas muito grandes na Libé
ria, teve três desenvolvimentos notáveis, destacando-se, 
BONG e ANCO? na Libéria. A Mauritânia também 
entrou na mesma competição internacional com a então 
Müerma, hoje nacionalizada e o nome transformado 
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para Societ6 Nacional de Mineration, ou alguma coisa 
assim. Antig~ente, era um investimento francês na 
Mauritánia., 

Esses são os fatos mais relevantes, sendo que gostaría
mos, agora, de focalizar, nesse conjunto, nesse universo 
de importantes eventos ocorridos no período, aqueles 
que mais diretamente interessam à nossa apresentação, 
à atuaçáo da Vale do Rio Doce e, aqui destacaríamos 
então a construção do grande Porto de Tubarão, inaugu
rado em 1966, que deu novas dimensões não só à Rio 
Doce, mas a todo mercado transoceânico. Foi esse porto 
que se tomou o precursor do movimento de construção 
e utilização de grandes cargueiros, grandes graneleiros, 
na época, 120 mil toneladas, m~s que hoje já alcançam 
300 ou 350 mil toneladas. Temos alguns navios desse 
porte já trafegando, e mesmo outros, em construção 
para irem até 400 mil toneladas de carga. 

Nesse período, a Rio Doce se tornou uma companhia 
líder nos transportes ferroviários, duplicou a sua ferro
via, instalou a siqali.Zação, o chamado crc. modernizou 
toda a sua infra-estrutura e se lançou arrojadamente 
no esquema de industrialização etn grande escala. Ao 
invés de explorar apenas os minérios ricos, exploráveis 
e exportáveis diretamente, a CTC lançou um programa 
de beneficiamento de minérios mais pobres, o que per
mitiu a utilização e o aproveitamento integral da lavra. 
Ao invés de fazermos lavra predatória, exportando 1/3 
ou a metade da nossa produção, deixando a outra meta
de como rejeito, conseguimos, através desse processo 
que envolveu grandes investimentos, tá UriJ:iUfiliZãÇão 
e um aproveitamento integral da lavra, colocando a 
Rio Doce em posição líder no mundo, não só em termOs 
de transporte ferroviáriO, de -eiii~barques eni -grandes 
navios, como também no desenvolvimento tecnológico 
de mineração. Hoje, as grandes empresas de mineração 
do mundo -que sirva isto de orgulho para nós, brasi
leiros, -procuram aprender com a Vale do Rio Doce, 
buscando freqüentemente now kow aqui no Brasil. Não 
é o caso de países vizinhos, apenas, temos vários outros 
grandes competidores que freqüentemente nos visitam, 
vindo de todos os lados do mundo, inclusive da Austrá
lia, que é o no·sso grande competidor, 

A Vale do Rio Doce, também se lançou agre;ssiva
mente, nessa época, não só ao transporte interno, mas 
ao internacional, ao transporte transoceânico, fundan
do a Docenave, que boje já transporta uma prepon~
derante parte de sua produção. Com isso, já se integrou 
totalmente desde a mina até à colocação do minério 
nos pátios dos nossos consumidores, através desse efi~ 
ciente sistema de transporte.Mas, além disso, ela procu
rou se liberar, na década de_60, da representação, atra
vés de agenciamento externo. Vendíamos nossos miné
rios, através de companhias internacionais e e1p. 1964, 
fundamos a nossa primeira subsidiária de comerciali
zação de minério, a chamada Itabira-Eisener, que 
mais tarde deu lugar à Rio Doce Europa, em Bruxelas, 
sua sucessora, hoje Rio Doce Internacional, porque, 
na verdade, comercializa para a Europa, enfim, parã 
o mundo inteiro, com exceçáo dos Estados Unidos e 
América do Norte. A Rio Doce Internacional, então, 
comercializa toda a produção da Rio Doce e_ das suas 
coligadas na Europa, no Oriente Médio, no Japão, na 
China, na Malária, na Indonésia, enfim, todos os países 
consumidores de nossos minérios. Esses seriam os nos
sos grandes eventos a destac~r de 60, até o ano de 
1974, quando, então, atingimos a terceira fase de nossa 
exposição, caracterizada pelos chamados "Choques do 
Petróleo'_~- o primeiro deles, no final de 73, mas tra
zendo repercussões basqmte significaiiv:ils :Para a econo
mia mundial, entre 1974 e hoje. Na verdade, os dois 
choques ocorreram em 1974 e 1979, afetando tremenda
mente a economia mundial, a atividade económica mun
dial e em decorrência, a atiVidade siderúrgica, a side
rurgia sofreu, desde então, altos e baixos e _com ela 
também, a indústria de minério _de ferro, como Sé po-de 
observar no gráfico lá indicado. _ 

O gráfico azul rePresenta a produção de aço, que 
atingiu um pique em 1974, quando caiu bruscamente 
com o primeiro choque do_ petróleo. A recuperação 
mundial levou também à recuperação do aço até 1978, 
atingindo um pique em 79 e a seguir, novamente, outra 
recessão que levou a indústria do aço, novamente, uma 
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depressão bastante grande, da qual estamos, agora, 
saindo, ou melhor, nos dltimos dois anos, de 84 e 85. 

A linha rosa indica o acompanhamento paralelo da 
indústria do minériO de ferro, que atingiu um pique 
em 1974 e a seguir, outro em 1979, caindo, então, em 
duas depressões a seguir, recuperando-se nos anos de 
1984 e 1985. 

Vamos ao gráfico seguinte, que mostra, então, muito 
elucidativamente o fato que veio à percepção da Vale 
do Rio Doce, ainda em meados da década passada. 
Nós não CQnseguiríamos superar uma participação do 
mercado além dos 15%. A Vale do Rio Doce constatou 
que a dependência de um consumidor de minério de 
ferro nunca iria além dos 15% para uma determinada 
fonte- reftro-me, no caso, ao porto de Tubarão, esses 
15% já Cstávamos atingindo, praticamente, na década 
passada, quando a CVRD teve a percepção nítida de 
que novas tentativas, novas outras iniciativas eram ne
cessárias, a fim de penetrar mais intensamente no mer
cado internacionaL A dependência de determinado im
portador, normalmente, não iria além dos 15% de uma 
determinada fonte, de um determinado porto, por di
versas razões, de natureza política, de natureza física, 
um temporal, num determinado porto, ou, então, o 
congelamento de um porto, como no Canadá, exporia 
muito um determinado consumidor à dependência ex
cessiva de determinada fonte de suprimento. Essa per
cepção da Vale do Rio Doce, que atingiu esses 15%, 
mais ou menos, de "Marketing", de penetração no mer
!:ada, na década passada, levou-a a uma total inovação 
na sua orientação _de comercialização,levando-a, então 
a associações e à constituição de coligadas que também 
lacilitavam o processo de industrialização. Com isso 
a, CVRD fez três associações para a industrialização 
de mjn_ério de ferro -uma com japoneses, outra com 
espanhóis e outra com italianos, tudo na década passa
da, além de se associar, oferecendo a sua infra-estrutura 
de transporte e embarque a duas outras companhias 
independentes, a FERTECO, que é uma subsidiária 
de companhias ale~ãs e a SAMITRE, subsidiária de 
companhias belgas. Com isso, a penetração do mercado 
da CVRD ganhou outros preciosos 6,5%, send~ q_ue 
a Vale do Rio Doce, sozinha, em 1974, já estava em 
torno de 15% de penetração no mercado. A partir de 
então, começaram a funcionar as coligadas, que acres
centaram às nossas exportações outros 3 ou 4% de pene
tração no mercado_~ Já as associações com a FERTECO 

, e a SAMITRE1 que utilizam a nossa infra-es_trutura, 
datam de época anterior, do início da década de 70, 
somando também outras cerca de 10 milhões de tone
ladas as nossas _exportações. Isso explica a razão das 
associações e Joint-Ventures que a Vale do Rio Doce 
conseguiu promover, com os objetivos de trazer capital 
estrangeiro para o País. Cada usina de pelets custaria, 
hoje, em termos de investimento, cerca de 180 milhões 
de dólares e trouxemos quatro usinas para o Brasil, 
repartindo, então, os ónus dessa construção com os 
nossos sócios consumidores, sem afetar, de qualquer 

_maneira, o preço, porque os nossos dispositivos de _co
mercialização previam que os preços, para os sócios 
consumídores, não seriam discutidos com esse sócio, 
esses preços seriam o reflexo do mercado internacional. 
As nossas outras usinas é que determinariam o preço 
com outros compradores independentes. 

EntãO, esSe per(odo que, vai de 74 a 85, que se carac
terizoü pelos cheques do petróleo, mostra, apesar de 
_todos os problemas enfrentados pela economia mun
dial, por diversos países, particularmente o nosso, em 
Pmção da importação muito elevada de petróleo, a eco
nomiã mundial passou por tantas peripécias que é de 
se perguntar como consegui~ a Vale do Rio Doce, ape
sar de todos esses transtornos, todos esse problemas, 
todos esse obstáculos, superar a Austrália,_ chegando 
hoje, em 1984, à posição de líder inconteste, no mercado 
1Dternacional, como nós vimos em quadro de projeção 
anterior. 

Nosso tCrnpo está preste a se esgotar. Temos apenas 
mais.uns 4 minutos. Vamos ver, então, o quadro se
guinte. 
. Este gráfico é _l}astante elucidativo para ver que, ape
sar da nossa continuada expansio e aumento da oferta 
do mercado internacional, não diminUi os preços. Con
seguimos, através de associações, de entendimento per
feito com a nossa clientela, evitar conflitos que levassem 
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à degradação do preço. E hoje, em relação a este gráfico 
que começa no ano de 1970, passados quinze anos, 
podemos ver que o preço do .ntin~rio de ferro, que 
é a linha preta, praticamente esteve sempre acima da 
inflação americana, representada pelo IPA - Índice 
de Preços por Atacado, nos Estados Unidos, esteve 
sempre acima do Índice Geral de Preços do Brasil trans
ladados para dólares. Passados os quinze anos e apesar 
da depressão recente no mercado internacional, esta
mos boje praticamente empatando com o Índice Geral 
de Preços americanos. Evitamos, portanto, qualquer 
pressão no preço, paralelamente à conquista que tive
mos no mercado internacional. 

O gr'áfico seguinte, por favor, Bernardo?? 
_ Ali estão os a11os em que a CVRD liderou as negocia
ções de preços no mercado internacional e, pratica
mente, por uma exceção, ela sempre foi a responsl!vel 
por c_orreções, por ajustamentos de preços positivos, 
por ganhos de preços, sem jamais exorbitar, a não ser 
os grandes aumentos que ocorreram por decorrência 
do choque do petróleo, que causaram enormes aumen
tos na produção, nos custos de produção de todas as 
matérias-primas que dependem de transporte. O trans
porte, obviamente, era bastante afetado pelo custo do 
petróleo. Referi-me particularmente, ao ano de 1975, 
quando o aumento de 31% foi praticamente oferecido; 
na verdade, foi oféfecida, Uma correção de preço de 
15 a 20% e, em negociação, conseguimos elevá~la para 
31%. O ideal seria se tivéssemos, na época, preços 
acertados por dois anos, o que mostra a harmonia com 
que a Vale do Rio Doce se comportou no mercado 
internacionaL_ Houve um ano de depressão, precisa
mente o de 1977, em que fomos levados a liderar um 
abaixamento de preço de cerca de 7%. Todos os outros 
aOaixamentos de preço ocorridos no mercado - e eu 
em refiro aos anos de 1983 e 84 - outras companhias 
tomaram a iniciativa, por uma ou outra razão, e lidera
ram o abaixamento de preço no mercado e a Vale do 
Rio Doce não teve como, a não ser se ajustar ao mer
cado internacional para não perder sua posição nomes
mo. 

E_u gostaria de passãr, agora, para aquele quadro 
que mostra as exportações da Rio Doce ao longo dos 
anos, justamente com suas coligadas. 

Quero focalizar as exportações dos anos de 1981. 
A CVRD exportou 45 milhõe~, não perdeu posição 

no mercado, mas, em vista da crise, teve que reduzir 
as suas exportações para 38 milhões de_ toneladas, para 
não deprimír -o preço, e a sua penetração no mercado 
caiu, de 15,2 para 14,7, e perdemos o,5% de penetração 
no mercado. Graças às nossas associações e coligadas, 
na verdade, a nossa marketing da siderurgia continua 
intacta_, 21,3% em 81 e 21,3 no pior ano da sua história. 
Isso mostra quão salutar foi para a CVRD, obviam~n~_e 
para o Brasil, a associação que_ a. Vale do Rio Doce, 
com sucesso. promoveu e consegum. 

ESte quadro é expressivo em vários outros detalhes, 
mas muito detalhado e, pela exigüidade do tempo, va
m~s ex_i.?'!ir de explorá-lo mais. 

Uma palavrinha apenas sobre o mecanismo de preço. 
Não existe, Srs. Senadores, uma fórmula que diga que 
o preço deva ser tanto. Mesmo o preço do petróleo 
não tem fórmula que diga que é função do custo da 
mão-de-obra,_ ou da eletricidade, ou da produção de 
automóveis, nada dis~o dá Ceita. O preço deve refletir 
uma situação de mercado. -Nós estamos num mercado 
competitivo e como tal, se tivermos, Brasil e em parti
cular a CVRD, que manter a posição conquistada, nós 
Qev_ewos _ _fazer com que os nossos custos diminuam, 
com que nossos preços sejam competitivos sem deprimir 
o mercado. E, para isso, há necessidade de um trabalho 
profissional permanente~ discussões alongadas, prolon
gadas com os nossos clientes. Os preços não acontecem 
por acaso, eles começam a ser negociados em novembro 
e a nossa concorrência também atua, porque os inte
resses da_ noss~ conÇ<>rrêncja nem sempre são conver
gentes com os nossos. Depois de 3, 4 meses, geralmente, 
temQs um acordo de preços que, apesar do doloroso 
processo por que passamos, representa normalmente 
uma situação de mercado internacionaL Não posso, por
tanto, dizer que o preço é função desse ou de determi
nado fato r, é função de uma centena de fatores. Neste 
ano, por exemplo, estamos pleiteando um aumento de 
preço baseado nos quatro fatores que foram usado5 
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contra nós no ano anterior: um d6iãr exci:ssivamente 
forte e que hoje está mais baixo, um frete transoceânico 
que abaixou também uns 80 cents no mercado interna~ 
cional, a ausência de referências, por enquanto danosas, 
que no ano passado foram feitas por canadenses, por 
hindus, por outros fornecedores menos agressivos que 
os brasileiros e, finalmente, pelo fato de nós termos 
uma demanda razoável, satisfatória que tende a conti~ 
nuar pelo menos por alguns meses no ano que vem. 
Esses fatores nos autorizam, nos encorajam a pleitear 
um aumento de preço. Talvez não consigamos o que 
queremos pelo fató de termos outros concorrentes tam
bém com interesses diferentes e que tentam conquistas 
posições de quantidade em detrimento de outros forne
cedores. Deveremos estar atentos para: -não perdermos 
posição, não perdermos quantidade em busca de um 
preço não conforme com a realidade. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Convido o 
Dr. Romeu Nascimento Teixeira, para fazer a sua e:xpo~ 
sição. O Dr. Romeu Nascimento Teixeira é natural 
de São João Dei Rey, Minas Gerais; engenheiro civil, 
formado em 1957,:pela ~nive;:rsidade Fedenil de Minas 
Gerais; em 58/60, foi engeiilieiio do Departame-nto Na
cional de Estradas de Rodagem e atuou na construção 
da Rodovia Belo Horizonte-Brasília; em 1960, foi admi
tido na Vale do Rio Doce, engenheiro de obras, chefian
do construções na Estrada de Ferro Porto de Vitória
Tubarão e inStalação de mineração em Itabira; Superin~ 
tendente-Geral de Desenvolvimento, coordenando os 
programas de expansão, diversificaç~o e- desenvolVi
mento regional; Presidente da CENIBRA, Celulose Ni
po-Brasileira e Diretor SUperiDtendente da DOCE
GEO; atualmente, é Presidente da ALBRÁS e da 
ALUNORTE; de 76 a -79, foi licenciado e exerceu o 
cargo de Diietor-SupeiintendCiite da Companhia de 
Celulose da Bahia. Convído o Dr. Romeu p3:ra proferir 
o seu juramento. 

O SR. ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA- Ju
ro, como dever de consciência, dizer toda a verdade, 
nada omitindo do que seja do meu conhecimento sobre 
quaisquer fatos relacionados a cargo desta Comissão 
Parlamentar de Inquérito, que investiga a gestão da 
sociedade de economia mista nas quais a União tenha 
maioria acionária. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Convido o 
Dr. Romeu a prestar seu depoimento e gostaria que 
S. s• usasse 30 minutos. 

O SR. ROMEU NASCIMENTO TEIXÉ1RÁ .::_Eu 
queria agradecer o convite do Senador Cesar Cais, do 
Senador Severo Gomes e dos Senadores da Comissão 
e a oportunidade de poder aqui abordar um aspecto 
muito importante Da vida da Rio Doce, que é a área 
de alumínio. 

Acabamos de ver, pela exposição do Dr. Ditzeel, 
como a Cia. Vale do Rio Doce evoluiu em termos de 
minério de feuo. Na realidade, para estar tão maciça
mente concentrada em um só produto, fazia parte, há 
mais tempo, desde o final da década de 60, a Rio Doce 
desenvolvia projetas de diversificação. E as áreas de 
diversificação que mais atraíam a Rio DOce eram as 
de desenvolvimento mineral, em face da sua experiênda 
com o próprio minério de ferro, da sua cultura e da 
sua posição em relação ao mercado internacional. En
tão, foi desenvolvida uma campanha de prosp~~ção geo
lógica para vários minerais dirigidos espeCialmente aos 
minerais não-ferrosos, onde o Brasil era carente e havia 
um déficit negativo itiuito grande na "tiatança de paga
mentos. Ao mesmo tempo valeu muito a experiência 
internacional da Rio Doce na possibilidade de atração 
de sócios estrangeiros que investissem no Brasil em 
projetas de grande pOrte. 

E o Projeto ALBRÁS é exatamente um produto des
sa fllosofia de trabalho da Rio Doce. Com a descoberta 
da bauxita na Região Amazónia, em -meadOs da décad<i 
60, a Rio Doce teve urna oportunidade de aplicar esse 
conceito e, ao invés de partir exatamente para a explo
ração de bauxita, que era o mesmo _tnõdelo_ do minério 
de ferro onde a Rio Doce se concentrou, ela procurou 
encaminhar para um produto de maior valor agregado. 
E caminhou, naturalmente, para o alumínio, que era 
um produto que saía da faixa de um produto de 20 

a 30 ddlúes a tõfleiãda, para um PrOdutó da faixa aci~~ 
de mil dólares a tonelada. E, no caso do alumínio, 
havia ainda um fator essencial que o Brasil, com grande 
reserva potencial no setor de energia elétrica, além de 
ter a bauxita de boa qualidade, tinha também possibi
lidade de obtenção de energia elétrica de mais baixo 
custo de produção que a hidrelétdca. 

Então, tínhamos todos_ os fatores para partir para 
um projeto de diversificação mais indüstrializado. 

Nesse momento, também, o Brasil sofria apesar por 
ter esse potencial, em termos de energia elétrica e bau
xita, o Brasil era um grande importador de alumínio 
em termos nacionais. No final da década de 70, o Brasil 
chegou ª- importar até 130 mil toneladas de alumínio, 
o que representava uma sangria aos preços da época, 
de quase 200 milhões de dólares na balança de paga~ 
mentes. 

E, por isso a Rio Doce precisava partir para projetes 
q_ue atendessem a necessidade de mercado interno e 
à exportação. 

., Cóiil ã paffida da Rio Doce para esses projetes, natu~ 
rálmente, houve um fator catalisador porque ocorreu 
tarilbém crescimento das outras indústrias brasileiras, 
na área de alumínio e, principalmente, as indústrias 
multinaciânais ALCOA, ALCAN que cresceram tam
bém junto a Rio Doce e o próprio produtor naciOnal, 
o AntOnio Ermírio- de Moraes, também cresceu com 
seus ptojetos. 

Com o crescimento do consumo de alumínio no Bra
sfl, -ele desenvolveu rapidamente pa~ndo ~e_ cerca 2 
quilos ~er capitalano; até atingir acima de 3 quílos per 
capita/ano e houve uma queda recentemente, nos últi
mos"4 anos, voltando, ouJra vez, aos níveis de 10 anos 
atrás. 

Então, houve possibilidade de que o Brasil, com um 
défici~ de importação, mudasse para um nível de expor
tação rriesmo antes que os grandes projetas de expor
tação entrassem em operação, no caso, a -ALBRÁS 
eaALUMAR. 

Então, o Brasil, que até 1982 era iniportador_de alu
núnio, passou, em 1983, muitO recentemente, a ser ex~ 
portador, e hoje, já esíã num n7vel de exportação de 
220 mil toneladas de exportação, nesse ano. 

Isso demonstra como a iJ!dústria de alumínio permite 
eSsa virada de importador para exportador e existe, 
realinenfe, Um mercado para colocação mundial do pro
duto. 

Voltando, agora, ao aspecto da ALBRÁS, o modelo 
de asso_ciação com os_iapünéses é um modelo__9nde 
a Rio DOce procur~, priffieiro, se associar a um grande 
sócio consumidor que renha mercado_ próprio. Nós não 
queremos nos associar com o comercializador porque 
ele vai competir com a própria Rio Doce. Então, o 
Japão é o grande cons~mid_or,_ o_gran_de comprador de 
alumínio no mercado Internacional. 

CÔm a crise do petróleo, o aumento de custo de 
energia elétrica no Jap:lo, foi extraõrdinário em relação 
aos outros países do mundo. _A maior parte de energia 
elétrica_no Japão é produzida através do petróleo. En
tão, o Japão de~ou de ser um grande produtor de alumí
nio; tinha uma produção anual, uma capacidade insta~ 
lada de I milhão e 500 mil toneladas de alumínio e 
este ano o Japão deve produzir cerca de 230 mil tone
ladas de alumínio. 

Então, o Japão, realmente, abdicou_da sua indústria 
de alumínio e passou a comprar a1umfnio no mercado, 
ou fazer projetas de associação._ F:et, projetas de asso
ciação nã Indonésia, na Venezuela e participou de pro
jetas na Austrália e fez também esse profeta da AL
BRÁS no Brasil. A ALBRÁS, dentre as associações 
japonesas no exterior é o de-maior dimensão. E, além 
da garantia de mercado era preciso que o sócio fosse 
investidor, porque na realidade, ultimamente poucos 
recQrsos de capital têm entrado no Brasil nesses grandes 
projetas de investimentos; a maior parte tem entrado 
como financiamento. 

No caso do projeto da ALBRÁS, a Rio Doce assegu
rou, d(;!_ acordo _com os modelos que tinha aplicado para 

_projetaS anteriores, no caso da pelotização e no caso 
da celulose, que houvesse uma importante entrada de 
recursos de risco para o Pafs. E isso deu resultado, 
tarito que~ hoje, o projete da ALBRÁS já é -apesar 
de estar ainda na metade de sua implantação -o proje-
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to japonês que mais recursos de capital trouxe ao Brasil; 
os japoneses já aplicaram, em termos de capital, 110 
milhóes de dólares no Brasil, o que deixa, de longe, 
qualquer outro projeto de investimento em termos de 
capital. Além do capital, os japoneses também trouxe
ram financiamento _em condições favoráveis; o projeto 
é_ todo montado à base de financiamento de governo 
para gove~o, em fupção dos próprios entendimentos 
havidos _entre o Brasil e o Japão e as condições de 
financiamento são bastante favoráveis, as taxas de juros 
são bem abaixo das taxas de juros do mercado, e os 
prazos -de carência e de pagamento bastante longos. 

Então, é um proje-to sadíO, porque assegura o nier~ 
cado e traz capital e investimento baratos da parte do 
estrangeiro. 

Este,_ como qualquer projeto de associação japonesa, 
naturalmente sofreu um processo longo de maturaç~o. 
As primeiras vindas dos japoneses para estudar a Ama
zôD.ia datam de 1973, há 12 anos. Mas o acordo final 
de acio-nistas foi assinado em 1978 e, em 1979, foi criado 
a ALBRÁS e coineçou-se a estudar, em termos efetivos, 
um sistema para sua implantação. 

Houve ainda revisões demoradas de orçamentos, e 
a _construção efetiva foi iniCiada por volta de 81/82 e, 
hoje, a ALBRÁS já está em fase operacional. 

Entramos em operação em jUlho deste ano, com as 
primeiras cubas, e diVemos terminar de colocar em 
operação a primeira linha de 80 mil toneladas em feveM 

_ reiro ou março do _ano que vem. Assim, a Segu-Iida 
linha de 80 mil toneladas está praticamente em fase 
final de montagem, devend~ iniciar a operação em marM 
ço de 1986 e, em outubro, deverá estar terminada toda 
a implantação de 160 mil ton~Iadas. 

Então, estaríamos já com um projeto de grandes di
mensões, porque 160 mil toneladas de alumínio é um 
projeto grande. 

Para atrair o investimento de alumínio na Amazônia", 
naturalmente o Governo brasileiro ofere-ceu vários atra
tivos, e o principal foi a eXíStêrida de energia elétrica 
abundante e o preço da mesma, uma vez que o custo 
d~ energia elétrica Ç- fªtOr muito _importante na produ
ção de alumínio. O alumínio tem mais energia elétrica 
d<i que a bauxita e, então, ela é o grande fator de 
custo. 

Naturalmente que os países que desenvolveram a in
dústria de energia elétrica, o fizeram à base de_ baixo 
custo _de~sa energia, e os que têm custo alto de energia 
estão todos fechando a sua indústria de alumínio. Cita
mos, como exemplo o Canadá, a Noruega, a Austrália 
e os próprios pa(ses árabes que estão entrando agora, 
e a Venezuela, que têm custos de energia elétrica bas
tante atrativos e abaixo da média mundial, para o caso 
do alumínio. 

No caso brasileiro, além do problema de custo havia 
o problema da quantidade de energia elétrica a ser con
sumida. 

Para se iniciar a construção de uma hidrelétrica Ii3 
Amazônia, se não existis.Se u~ grande Consumidor, isso 
ii.ãO poderia _s~r fe"i.to, pois o consumo da RegHio não 
justificaria se iniciasse a -construção de uma hidrelétrica. 
Então, havia o problema que eu diria "a galinha e o 
ovo', ou seja, quem puxou primeiro -se não existisse 
a indústria de alumínio, acho que não se iniciaria, agora, 
a construção de hidrelétricas na Amazónia, e vice-versa, 
porque sem a existência de uma hidrelétrica como a 
de TucPJruí, não se pensaria em fazer indústrias de alu
mínio na Amazónia. 
- Tanto o Projeto da ALBRÁS era competitivo, apesar 
de se~: .feito todo à base de governo para governo, ao 
ponto de se chegar, na própria concepção do projeto, 
a usar termos que possibilitariam o desenvolvimento 
regional com a industiialização da Amazónia, era um 
Projeto que estava coerente com a indústria mun4ial 
do alumínio. Tantc-que-ã-ALCOA fez um prOjeto prati
camente igual ao da ALBRÁS em São Lufs, onde se 
partiu para uma co~strução e, apesar de problemas que 
hoje existem no mercado mundial de alumínio, era con
siderado coerente _e sadio se partir para a construção 
de fábricas de alumínio no Brasil. 

O Brasil assumirá, Sem dúvida, uma posiçã.o- muito 
importante no met~do mundial de alumínio, por esses 
fatores que já falei. Atua_l.mente, ocupa ainda uma posi
ção não ·muito significativa, potque a produção brasi:. 
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leira de alumínio qu-e erã, há 3, 4 anos, da ordem de 
300 mil toneladas, neste ano de 1985 já está em 545 
mil toneladas/ano e deve chegar, no fim da década, 
acima de um milhão de toneladas/ano, apenas com a 
conclusão dos projetas das segundas fases da ALU
MAR e da ALBRÃS. 

Os problemas que são enfrentados em termos de pre
ço no mercado internacional, foram em virtude de, na 
época em ·que esses profetas foram desenvolvid~s, o 
preç-o do alumínio no merCadO iritemacional girava en
tre 1.400 a 1.600 dólares a tonelada. Hoje, o alumínio 
está sendo vendido a 1.000 dólares por tonelada. Mas 
é um preço depreciativo e muitos projetas no mundo 
não yão resistir a ele, enquanto que, no caso dos proje
tas brasileiros, eles ainda têm um custo mais barato 
de produção, que poderá, em termos de competição, 
ter uma resistência melhor até que se melhore o preço. 
Há uma expectativa de que, já no segundo semestre 
do próximo ano, os preços -do alumínio começem a 
subir, e estamos_assim projetando, com o suporte dos 
próprios japoneses, que são os grandes consumidores, 
preços já, para 1987, da ordem de mil e duzentos dólares 
a tonelada, o que já é um_ preço satisfatório para a 
operação da ALBRÁS. .. 

Quanto aos problemas ocorridos na implantação da 
ALBRÁS, é um projeto pioildro na Amazôriia e, por 
isso mesmo, teve toda a atenção do Governo. Além 
da construção da Hidrelétrica de Tucuruf~ que não foi 
apenas para atender ao projeto da ALBRÁS, mas que 
posSibilitou realmente a sua partida, o Governo ainda 
construiu uma instalação portuária em Vila do Conde, 
também não s6 com a função de atender à ALBRÁS, 
mas como um pólo para o desenvolvimento da região 
de Barcarena, onde existirá, sem dúvida, uma indústria 
secundária apoíada no Projeto ALBRÁS. Esse porto 
é necessário na região, porqUe o port~ d~ Be1ém-é 
praticamente sem perspectivas futuras, eis que não tem 
possibilidade de receber navios mesmo de porte médio. 
Assim, a perspectiva de qualquer projeto de desenvol
vimento industrial de Belém necessitav~de um porto, 
e esse já foi construído pela PORTOBRÁS, visando 
atender outros projetes. 

O fator que muito facilitou esse projeto foi que real
mente, durante esse período, - há certos males que 
vêm para o bem-, houve certa pressão sobre a indús
tria nacional e dificuldades de encomendas. O_ nosso_ 
projeto foi construído numa época em- que realmente 
poucos projetas no Brasil estavam sendo construídos. 
Então, tivemos uma redução do custo do equip_amento 
nacional e do custo dos serviços, o que possibilitou 
que, do_orçamento original- no caso da ALBRÁS, 
de 1 bilhão e 850 milhões de dólares -. caísse para 
1 bilhão e 300 milhões de dólares. Nesse orçamento, 
estão incluídos todos os juros durante a construção, 
capital de giro e custos do projeto. É um projeto em 
níveis internacionais de custo por tonelada barato, mes
mo comparaco com projetas hoje COnstruídos na Aus
trália, na Indonésia e na Venezue,a, que_ são os últimos 
projetas de alumínio que nós pode-mos comparar. Além 
de ter fatores de custo baixo de produção, ele também 
teve um custo baixo de financiamento que, aliado a 
um investimento de condiÇões favoráveis, vai possibi
litar ao Projeto ALBRÁS uma grande resistência para 
a conquista do mercado de alumínio pelo Brasil. 

No caso do nosso projeto, tivemos que faZer uma 
adaptação de outro projeto. O projeto ALBRÁS é um 
projeto integrado alumlnlum-alumina. O aluminlum 
tem capacidade de 320 mil toneladas/ano, com 4 módu
los de 80 mil toneladas, que será abastecido por um 
projeto de alurnina a ser construído pela ALUNORTE, 
com capacidade de 800 mil toneladas de alumina. O 
consumo de alumina, por tonelada de aluminlum, é 
próximo de 2 toneladas de alumlnium por uma tonelada 
de alumina. Assim, a ALBRÁS absorverá 640 mil tone
ladas da produção da ALUNORTE, tendo sido o res
tante desa dimensão, programado para que abastecesse 
a Fábrica da V ALESUL que a Rio Doce tem no Rio 
de Janeiro, em associação cóm a Beelton, Shell e Bishy
way. 

No nosso caso, como o projeto da ALBRÁS é modu
lar, estamos agora colocando em operação o primeiro 
módulo de 80 mil; no ano que vem, vamos colocar 
o segundo módulo de SOmil e;por-volta de 1988, coloca-
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remos() terceiro módulo, por volta de 1989, o quarto 
módulo. Mas, o projeto da ALUNO RTE não é modu
lar; tem que ser construído todo de uma só vez. Então, 
teríamos uma produção inicial de 800 mil toneladas 
de alumina que deveríamos colocar no mercado interna~ 
clonai, exportá-la, porque era um excedente que não 
tinha condições de ser absorvido pelos projetas da Vale 
do Rio Doce ou oq.tros projetas brasileiros. 

Quando foi feito o primeiro estudo de viabilidade, 
o mercado internacional de alumina possibilitava que 
a Vale do Ríci Doce colocasse esse produto no mercado 
internacional. No entanto, os preços de alumina tam
bém tiveram uma redução muito violenta. Os preços 
de alumina que oscilavam há 5, 6 anos atrás, por volta 
de 240 dólares por tonelada, está hoje no mercado interw 
nacional a menos de 100 dólares a tonelada. Então, 
tivemos uma grande dificuldade pois entramos no mer
cado com um gr~p.d~ projeto e obrigados a vender abai
xo do custo de produção. Mas, houve um entendimento 
entre a Rio Doce e os sócios japoneses com aprovação 
do Governo brasileiro, do BNDES, dos órgão·s financia
dores, de que fizessem um retardo no projeto de alumf
na. O projeto de alumina não parou; simplesmente foi 
desacelerado, de_ forma a que venha a terminar exata
mente quando terminar a construção_ <;la ALBRÁS. Nes
se cãso, ao invés de estarmos perdendo dinheiro, produ
zirido alumina cara para a ALBRÁS e vendendo alo
mina com prejuízo no mercado internacional, nós, pelo 
contrário, nos beneficiamos de estar importando alo
mina a preço muito barato. Na realidade, isso vai dar 
um fôlego adicional ao J!OSSO projeto nesta partida, 
neste instante de partida. Esse caso, por exemplo, não 
aconteceu com o Projeto da ALUMAR, que desen
vOlveu em-conjunto aluminium e alumina, e está hoje, 
realmente, com dificuldades, digamos, de custo de pro
d~ção. 

Agora, a pergunta que poderia surgir seria: vale a 
pena produzir aluminium a mil dólares a tonelada? 
Acho que claro que não vale a pena. Nós estamos fazen
do um projeto a mil dólares a tonelada de alumínio. 
Confiamos em todas as estatísticas, todas as previsões 
dos grandes produtores de alumíniO, que irilaginam que 
o alumínio vai voltar a um patamar de 1.400 dólares 
para uma média da próxima década, foi a média de 
preço que ele obteve nos 10 anos passados e chegou 
a atingir até 1.750 dólares a tonelada. Então,_ estamos 
contando com 1.400 dólares a tonelada como preço 
médio para a próxima década. Esse é um preço bastante 
satisfatório para O nosso caso. 

Ainda assim, qual seria o mecanismos de luta para 
valorizar o preço do alumínio? O que acontece é que 
no Caso do nosso mercado, a maior perda de preços, 
o maio! decréscimo de preço aconteceu exatamente no 
.m.~t~ primário. No caso da industrialização secundária 
do alumínio, em termos de cabos, perfis e de outros 
produtos de alumínio, o decréscimo de preços--não foi 
tão grande. Então, é importante que o Brasil, como 
um todo, e a Rio Doce em particular, comece seria· 
mente a estudar a necessidade de tentar vender o produ· 
to, não em estágio de metal primário, mas em estágio 
mais industrializado, e nisso há uma grande perspectiva 
e a Rio Doce já começa a sentir necessidade d_e tentar 
vender o produto, não em estágio primário do metal, 
mas estágio mais industrializado. Nisso, há grande pers
pectiva, e a ALBRÁS já começa a estudar esse caso 
--.. Isto serve tanto para o mercado interno, quanto 
para o mercado externo. 

Então, para aceletannos e ganharmos tempo, acho 
que a atitude da Vale do Rio Doce, ao entrar no projeto 
de alumínio, foi uma atitude coerente com a sua política 
de diversifiCação numa- area em que tinha possibilida
des. Ela, de certa forma, está dirigida principalmente 
para· o mercado externo, onde a Vale do Rio Doce 
tem grande potencial de atrair sócios em codições favo
ráveis e, de certa forma, não faz competição com a 
indústria privada brasileira de grande porte. Eu até 
chegaria a dizer que ·se o Brasil tivesse outros empre
sários 9e grande porte no alumínio, talvez a Vale do 
Rio Doce não_ ti v esse partido tão sozinha, de forma 
t3o profunda na área do alumínio .....:.. mas, no caso, 
s6 havia um grande empresário brasileiro na área de 
alumínio, que era o Sr. António Ermírio de Moraes.. 
Então, ele não poderia, mesmo várias vezes convidado 
pela Rio Doce, fazer a sua expansão em São Paulo, 
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simultaneamente com investimentos de grande porte 
na Amazônia. O Antóriio Emiírio já é nosso sócio no 
caso da Bauxita, mas essa participação é num projeto 
de porte menor. No caso do alumínio, ele não se inte
ressou em participar do projeto ALBRÁS. E no caso, 
era importante - os projetas da Vale do Rio Doce 
são de controle acionário brasileiro, e as decisões são 
discutidas no BrasiL 

A indústria de alumínio no Brasil era, primeiro, insu
ficiente para atender o mercado interno, e depois estava 
muito dirigida, 2/3 da indústria de alumínio no Brasil 
era controlada por multinacionais, então, a decisão era 
fora do País- e talvez por isso mesmo, é que atrasamos 
tanto o nosso crescimento do alumínio. Então, a pre
sença da Vale do Rio Doce, como a presença de outras 
empresas brasileiras! na produção de alumínio, é um 
fator importantíssimo -para que o Brasil realmente con
quiste essa parcela do mercado mundial do alumínio, 
que é um mercado controlado por poucos e grandes 
produtores isolados, e que teremos que trabalhar muito 
bem para poder atingir o lugar que o Brasil merece 
e tem condições de ocupar. 

Agradeço esta oportunidade de falar e me disponho, 
depois, às perguntas dos Srs. Senadores. Muito obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Antes de pas
sar a palavra ao nobre Senador Relator, tenho uma 
pergunta para o Dr. José Clóvis Ditzeel, e tr~s perguntas 
para o Dr. Romeu Nascimento Teixeira. 

O Dr. José Clóvis Ditzeel, pelo que entendi, fala 
que os compradores de minério de ferro têm uma faixa 
de cerca de 15% em relação ao mesmo porto de supri
mento. O Dr. Euclides Triches, sem afirmar, disse que 
tinha uma sensação ou um sentimento ;_ para dizer 
melhor, o sentimento de _que os compradores de minériC'I 
de ferro têm uma certa diversificação programada mes
mo sem se estabelecer em cartel com os países suprido~ 
res. Não adianta tentar suprir mais o minério de ferro 
para um certo comprador, porque aqui nã() está dentro 
de uma certa faixa, embora ele tenha reconhecido que 
o Brasil tenha operado na parte alta da faixa. 

Pergunto ao Dr. Romeu Nascimento se S. S• falou 
que um dos pontos importantes para a instalação de 
uma indústria de alumínio é a energia elétrica abun
dante e o preço da energia elétrica. Consulto se a confia
bilidade dessa energia - porque sei que o Dr. Romeu 
batalhou muito pela duplicação da linha de transmissão 
Tucuruí/Belém - vamos dizer, Tucuruí até a AL
BRÁS, Porto de Barcarena - deva ser fornecida quase 
que como exigência do investidor, em contratos de lon
go prazo. 

A segunda pergunta é sobre esse contrato de energia 
de longo prazo - porque, até um pouco depois de 
1979, ~s contratos da ALBRÁS eram em f_unção de 
uma série de parâmetros; era em função do balanço 
e da produção da própria ALBRÁS, depois, o Minis
tério de Minas e Energia resolveu generalizar esses con· 
tratos para qualquer consumidor em função de distância 
da fonte de _ _s_uprimento. A indagação é a seguinte: como 
foi aceita pelos sócios japoneses essa transformaça:o- do 
contrato? 

E- a t_erceira questão que eu gostaria de deixar aqui 
registrada- uma vez que o Dr. Antonio Ermfrio de 
Moraes vem amanhã- é se ele foi convidado pela Vale 
do Rio Doce para investir em _alumínio na Amazónia. 

Concedo a-palavra ao Dr. José Clóvis Ditzeel. 

j) SR. JOSÉ CLÓVIS D ITZEEL -A minha afirma
ção sObre os 15%: na verdade, foi a penetração de 
mercado de trabalho da Vale do Rio Doce que, sozinha, 
conseguiu no mercado internacional, refletindo, em mé
día, a opínião de alguns compradores, que gostariam 
de diversificar suas fontes de suprimento no sentido 
de não dependerem excessivamente de uma fonte única. 

(Aparte inaudível.) 

O SR. JOSÉ CLÓVIS DITZEEL- Bom, fonte e 
porto praticamente se confundem, exceto no nosso caso 
quãrido cOlocamos a nossa infra-estrutura à disposição 
de outras empresas. Foi justamente aquela inovação 
a que me referi, que a Vale do Rio Doce fez na década 
de 1970, tentando Conseguir uma penetração maior no 
mercado, através de associações. Então, neste caso, 
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a fonte pode ser considerada Tubarão. Na verdade, 
a fonte original são as minas. Então, teríamos as minas 
da CDRB com 15% e as minas-das nossas associadas, 
contribuindo com outros 6,5%. Nesse caso, deixa de 
ser o porto a fonte original do suprimento. Mas é claro 
que isso não é nenhuma regra, haverá determinado 
consumidor que, por motivos peculiares, depende 100% 
de um supridor. Vejam a Usiminas-tem que comprar 
todo o s-eu minério na CDRD, e se amanhã houver 
um acidente na nossa ferrovia, estará ela com grau de 
exposição muito maior. Felizmente, ela é de tal forma 
confiável que esses fatos náo devem ocorrer. 

Um consumidor europeu tem uma diversidade de 
fonte de suprimento muito maior do que um '?Onsumidor 
no {?), tanto assim que os japoneses têm uma depen· 
dência da Austrália de 47% a 49% ':"::'""" em números 
redondos 50%, distribuídos em 4 fontes de suprimento. 
Mas se considerarmos o país em si como uma fonte, 
para efeitos políticos, ele seria uma fonte. Para efeitOs 
de, digamos, de um movimento grevista geral no país 
-se a Austrália entra em greve ou se lá há uma pertur
bação de caráter maior que paralisa as operações, então, 
ela é uma fonte de suprimento, e não cada porto, porque 
o país todo estaria afetado. Assim, tudo isso deve ser 
interpretado em função de determinadas cricunstáncias 
e não como uma regra estabelecida, fixa. A Alemamha 
tem um consumo muito maior do que 15%. Os al"emães 
são dependentes do Brasil, quer dizer, de Tubarão, 
em mais de 50% do seu consumo de minério fino -
um dos tipos que utiliza. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Muito obri
gado?' 

Concedo a palavra ao Dr. Romeu Nascimento Tei
xeira. 

O SR. ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA- Co
mo as duas primeiras perguntas se referem à energia 
clétrica, vou responder primeiramente à terceira que 
é um assunto isolado. 

O Dr. Antonio Ermírio de Moraes, por volta de 1978, 
1979 fazia sérias críticas ao projetO da V At:ESUL exata
mente porque era um projeto de alumínium baseado 
em alumfna importada. Então, foi bastante conhecida 
a posição dele até através dos jornais. 

Quanto ao Projeto da ALBR.ÁS, ao cOntrário, acha
va que esse era correto, porque_ é um Projeto integrado 
que produziria a sua própria alumloa, produzida no 
Brasil, e vinha até a cobrir uma deficiência temporária 
da V ALESUL onde, então, ela também teria á supri
mento de alumlna brasileira. Mas, pessoalmente, não 
estive em cantata com ele para o convite. Fui informado 
de que Díretores da Vale do Rio Doce estiveram em 
contato com ele, convidando-o ·a participar do Projeto 
ALBRÁS. E apesar de ele considerar o Projeto AL
BRÁS um bom projeto e corre1o, dele não participou. 
O nosso orçamento, àquela época, em alumlnium e 
em alumina, era de 2,7 bilhões di dólares. Então, era 
realmente uma coisa que assustava. Acredito que, hoje, 
ele esteja um pouco arrependido, pois houve êxito 
quanto à implantação. Bom, acho que esta é a primeira 
resposta da terceira pergun1a. 

Quanto ao preço de energia elétrica, na realidade, 
é absolutamente essencial para o alumínio-, que ele co
mo já disse, seja barato. Tenho aqui dados de preços 
de energia elétrica existente em outros países. Vou citar 
alguns. Canadá, por exemplo tem a média ponderada 
de energia elétrica de 3,7 mil por KWh. É lógico que 
os contratos novos de compra das estatais estão na faixa 
de 16,5 mil por KWh. No caso da Austrália, os preços 
variam entre 15 a 20 mil por KWh. A média da Nova 
Zelândia, em 1984, foi de 14,7 mil de Kwh. Depois, 
deixarei estes dados à disposiçã-o-dos Srs. Senadores. 

No caso da Noruega, os preços são da ordem de 
11,7 até 18 mil KWh; no caso-da Venezuela, os preços 
são da ordemde 8,3 mil por KWh; no caso da Islândia, 
os preços são de ordem de 12,5 mil KWh. Além desses 

dados, temos dados de um relatório- recente, sobre o 
programa de custo de energia elétrica, onde há outroS 
dados complementares -que mais ou menos fecham com 
os dados que apresentei. 

Então, a en~rgia ~létricã, no Brasil,_~ão está baixa; 
está mais _ou menos na faixa dos níveis existentes. A 
portaria que o Sr. Ministro baixou, proporcionou uma 
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redução de 10% a baixo da 1arifa normal para o Projeto 
ALÜMAR, pel~ çlistância de Tucuruí e de 15% de 
descontos abaixo da tarifa normal. Respondo à pergun
ta do Sr. Senador de como é que os japoneses convi
veram com a mudança da fonna anterior. O nosso con· 
trato de energia elétri~a incorporoU a fórmula anterior 
de energia elétrica. Então, temos duas alternativas de 
preço: primeiro, a de 15% a baixo da tarifa no~al; 
segUndo, a forma de preço do protocolo que foi assinado 
por volta de 1979 coni a ELETRONOR1E. Hoje, esta
mos batendo no teta do protocolo que é abaixo 15% 
da tarifa normal, porque esse proto-colo se refere aos 
preços do alumútio no mercado internacional. E como 
os preços do alumínio estão baixos, o preço de energia 
baíxou. '·· 

Hoje, o preço de energia da ALBRÁS é da ordem 
de 10,5 por Kwh, é o preço mais baixo existente no 
Brasil. Mas, esperamos e até preferimos que esse preço 
suba com o aumento do preço do alumínio. Agora, 
esse protocolo, que fOi transposto, também, por concor
data, tem um mecanismo que poderia sanear qualquer 
lljustiça que houvesse nessa redução. Quer dizer que 
o preço- do alumínio acabaria penalizando só a ELE
TRONORTE? Não. No caso em que o Projeto AL~ 
BRÁS venha a dar lucros acima de determinado valor, 
_eles seriam transferidos para o preço da energia elétrica. 
Então, esse protocolo deixaria de existir a partir do 
momerttõ que _r;-or-um:a Certa regra, do es~belecido no 
contrato, a ALBRÁS passasse a ter lucros maiores. 
Assim, na realidade não pensamos, simplesmente, em 
ganhar dinheiro e penalizar a hidrelétrica. 

O Outro qiJ.e o nobre senador levantou é o problema 
da confiabilidade. Isso é muito importante. Aliás, o 
nobre senador lembrou muito bem, porque estamos 
fazendo_ uma indústria de alumínio de grande porte que 
é a ALBRÁS e será a terceira fábrica do mundo maiores 
do que essa, uma na Rússia e outra no Canadá. Ela, 
baseada numa só con~xão de alimentação elétrica, cor
rena um risco muito giãnde, porque numa fábrica de 
alumíriio, se houver um corte demorado de energia elé
trica-, o alumínio endurece dentro dos fornos e há uma 
completa perda dos fomos, eles terão de s_er desman
chados. Então. já fazia parte do projeto original e_já 
havü1 um compromisso do Governo brasileiro, inicial
m_e_nt~, d~ gue haveria duas _linhas de _co:nexão ~ntre 
a ALBRAS e a ELETRONORTE. Estamos, exata

- ro-~Jite, discutindo com a ELETRONORTE a fonna 
de f:uer_ess_aJinha, porque com as dificuldades, natural-
mente, que o se to r elétrico brasileiro está enfrentando 
não é fácil fazer investimentos cujo o retomo não é 
i.m~.cfi_ato, porque é baseado na segurança do projeto. 
Embora _essa linha não seja exclusivamente pS!L a AL
BRÁ.S,- ela é uma linha do sistema que também dá 

__ segurança para Belém e qua~quer outro projeto em que 
se haja investido. 
_ _Então, a construção dessa linha que é um investi
mento de 70 milhões de dO lares, é uma necessidade 
de se_úeitã para que a ALBRÁS e_que o próprio japonês 
se disponha a partir para ·a segunda fase do nosso pro
jeto. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Severo Gomes. · 

O SR. SÊVERO .GOMES- Dr. José é!óvis DíeV 
zel, V. S• apresentou uiri quadro da comercialização 
intei'nacional do minério de ferro que mostra a varie
dade de fornecedores de tal modo que seria compen~ 
sável um cartel de vendedores de minério de ferro. 
Mas a minha questão é com relação ao principal concor
rente da Vale do Rio Doce, que, na verdad_e,_~iiü são 
as minas que estão na Austi'ália ou no Canadá, mas 
_clentro do nosso próprio País. Trata-se da MBR. E 
essa questão de harmonia ou conflito de interesses entre 
a MBR e a Vale do Rio Doce é um questão que nos 
preocupa enormemente, inclusive, por razões históri
cas. Sabe V~ S• que o atual Presidente da Companhia 
V.ale do Rio Doce ocupa o cargo pela segunda vez. 

-- Na sua primeira passagem pela presidência ocorreu en~ 
tre 1961 e 1964, sendo que em 1963 passou a acumular 
o cargo com o de Ministro de Mina e Energia, deixando 
ambos com a Revolução 1964, tendo em seguida se 
licenciado da V ale do Rio Doce._ Poucos meses depois, 
era· criada a Jangada Indústria e Comércio, que depois 
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Se traD.sfÕrmou na MBR. Essa associação, através da 
associação com a Hanwa Minning Company e coni o 
Grupo Antunes, viabilizou a posse de jazidas de ferro 
daquela miltinacional do Brasil, contestadas desde mui
tos anos antes, sendo objeto de duas Comissões Parla
mentares de Inquérító e, finalmente, a elas devolvidas 
pelo Marechal Castello Branco dois dias antes de deixar 
o Governo, em dados com base dos Ministros Mário 
Thibau, Octávio Bulhões, Juarez Távora e Roberto 
Campos. A MBR, que também tem como sócios, atra
vés da EBM -Empreendimentos Brasileiros de Mine· 
ração, a Bethlen Still, seis das maiores siderúrgicas e 
cinco grandes tradiog japonesas, constitui a grande con
corrente da Vale do Rio Doce no Brasil. 

A minha pergunta é: tem V. s• conhecimento do 
atual Presidente da Vale do Rio Doce que foi quatro 
meses depois de ter deixado o Ministério das Minas 
e Energia o Presidente da Jangada Indústria e Comér
cio, que foi a empresa que viabilizou a posse das jazidas 
de minério de ferro de Minas Gerais pela Hanna e 
levando em considerção que ao tempo em que o Presi
dente da Vale do Rio Doce era o Ministro das Minas 
e Energia, que representava o Governo num dos maio-

-~$_COnflitos de interesses, combatendo as pretensões 
da Hanna. Em primeiro lugar, V. S• tem conhecimento 
dessa p~s~gem em que o Ministro das Minas e Energia, 
que combatia as pretensões da Hanna, era o Presidente 
que. viabilizou a posse dessas jazidas pela Hanna? 

O SR. JOSÉ CLóVIS DITZEEL - Acompanho 
a atuação do nosso Presidente há 25 anos, porque tive 
o privilégio-de cOnviver com ele em Vitória quando 
era Superintendente da Estrada de Ferro Vitória Minas 
e, depois, foi convidado para a Presidência da Vale 
do Rio Doce, foi MinistrO das Minas e Energia, em 
1964, como o nobre Senador referiu e, por ocasião da 
Revolução de 1964, ele saiu da presidência. Até então, 
ele começou o processo, como vimos na minha exposi
çãÔ, de dar à CVRD novas dimensões no mercado inter
nacional. Uma vez que ele saiu da Vale do Rio Doce, 
em 1964, é Cfiio que todos os Outros empreendimentos 
que pudessem contar com a participação do Dr. Eliezer 
Batista estavam interesSados na sua participação e não 
é de se esperar CfUe ele ficasse inativo, porque saiu 
da Vale do Rio Doce e foi trabalhar, obviamente, em 
empreendiinentos afins e, com o seu dinamismo, conse
guiu fundar outras empresas de mineração no Brasil 
como a MBR. Sinceramente, não lembro bem os deta
lhes de JANGADA e Hanna Minning; na época, era 
engenheiro de construção em Tubarão e não acompa~ 
ilhei muito de perto esse desenvolvimento, mas sei que 
a MBR foi o i'CSi.lltado da atuação do Dr. Eliezer Batis
ta, durante o período em que esteve ausente da Vale 
do Rio Doce. Acho que não houve nenhum conflito 
de interesses, porque ele trabalhava para outro grupo 
e, naturalmente, com o seu dinamismo, conseguiu dar 
também novas_dimensões a esse outro grupo. 

Quanto ã MBR ser concorrente da Vale do Rio Doce, 
colocaria nos seguintes termos; é nossa concorrente mas 
é, entre as concoirentes da Vale do Rio Doce, aquela 
que nos tem causado o menor número de problemas, 
se é que nos causa problemas. 

Se formos analisar a questão do ponto de vista da 
empresa, é claió que se não tivéssemos esta concorrente 
-a :MBR, nossa exportação poderia ser um pouquinho 
maior; talvez dos doze ou treze milhões de toneladas 
exportadas pela MBR, quatro ou cinco milhões viessem 
para a Vale do Rio Doce, mas não mais do que isso. 

A diferença seria, seguramente, distnõufda pelos nos· 
sos compradores entre outros concorrentes internacio
nais, e a exportação global do Brasil seria decidida
mente menor. O que eu quero dizer é que a MBR 
e a CVRD e suas coligadas, juntas exportam através 
de Tubarão, em números redondos, setenta milhões 
de toneladas, a MBR e outros treze milhões ; se não 
me engano, essa- somatória de oitenta e três milhões 
de toneladas não seria atingida por nenhuma das duas 
empresas isoladamente se a outra não existisse. Então, 
em termos de empresa, eu diria que nós seguramente, 
teríamos alguma exportação a mais, mas o Brasil teria 
uma exportação menor. 

A atuação da MBR seria danos_a aos interesses da 
Rio Doce e do Biail, se ela entrasse em competição 
acirrada de preços conosco. Mas podemos dizer que 



3926 Quartà-feTia 5 ~ 

temos, no grupo Antunes, um grupo respeitador das 
regras de mercado, profundo conhecedor da sensibi
lidade do mercado e sabedor de que uma competição, 
em termos de preço, favoreceria apenas aos compra
dores e promoveria um rebaixamento de preço_s. 

Há outras exportadoras brasileiras que têm compor
tamento tão __ é_tico, tão adequado como a MBR. A MBR 
nunca se antecipa à RiO Doce na fonnação dos preços; 
sabedora de que a Rió Doce tem uma posição, no mer
cado internacional, muito mais firme, pelo peso dos 
seus setenta milhões de toneladas, que representa, co
mo nós vímos, cerca de vinte e três por cento do mer
cado transoceânico, a MBR, por sua própria estratégiã 
de obter melhor resultado, aguarda as negociações da 
Rio Doce e, a seguir, aplica os mesmos preços à Vale 
do Rio Doce. _ __ _ 

Não sei se consegui responder inteiramente à pe_~~n
ta do Sr. Senador, mas se não está inteiramente respon
dida, gostaria que elaborasse mais perguntas, por favor. 

O SR. SEVERO GOMES- Minha pergunta seguin
te é: V. S• tem conhecimento dessa ação da MBR; 
não acha estranho que alguém, como o Ministro das 
Minas e Energia de um Governo e um Ministro que, 
na defesa do interesse nacional, recusava há anos os 
direitos sobre as jazidas de Minas Gerais, poUcos meSes 
depois, passasse a trabalhar para que a Hanna recupe
rasse os direitos sobre essas minas? 

O SR. JOSÉ CI:ÓVIS DITZEEL - Eu não tenho 
conhecimento. Mas me parece que a atuação da Hanna 
veio justainerife riO -pe-rrOdo seguinte, a partir de 64, 
mas eu não diria a atuaçãó da Hanna. Hanna simples
mente foi uma sócia do grupo Antunes, provavelmente 
por questões de capital, de penetração do mercado, 
eu não me sinto inteiramente à vontade para falar de 
um fato que ocorreu h_á ':'inte anoS, q_uan~o eu na .época, 
não estava na comerctahzação de mménos; eu vta, Srs. 
Senadores as questões de minério _de ferro por um pris
ma de jovem engenheiro incumbido de uma construção 
que representava uma oportunidade única na vida pro
fissional; a construção do Porto de Tubarão, que real
mente trouxe novas dimensões para o mercado de miné
rio de ferro, mas na época não examinava essa constru
ção pelo prisma de hoje, ou seja, pelo aspecto comercial 
que ele teria, porém ao que me lembro, a Hanna deve 
ter sido apenas uma sócia procurada pelo Grupo Antu
nes, como nós procuramos outros sócios interilacion~is, 
para a parte de capital e para segurar um mercadO; 
não afumo isto com toda a segurança - como disse, 
há vinte anos, minha vizão era diferente, mas poderia 
elaborar isso a mais. De qualquer forma, não havia 
qualquer interesse, qualquer conflito de interesse, dig
mos, na atuação .do nosso Presidente, então Miriistro 
das Minas e Energia, pelo prazo de um ano ou pouoo 
menos, uma vez que esses fatos ocorreram depois da 
entrada do Governo Castelo Branco e, naturalmente, 
aquele Governo decidiu pela concessão de licença de 
operação e exportação. Para o grupo Antunes por ver 
a pontencialidade no aumento das exportações globais 
do Brasil. Essa seria a minha - digamos - melhor 
apreciação neste momento desses fatós ocorridos há 
vinte anosL _ 

O SR. SEVERO GOMES.:__ Aprofimdando um pou
co, essa questão de conflito de interesses, eu lembraria 
que, em meados de 67, retomou, õ atual Presidente 
da Vale do Rio Doce, para dirigir a ltabira, subsidiária 
da empresa estatal, com sede em Dusseldirf, na Alema~ 
nha, para venda de minério de ferro na Europa. Nesse 
tempo, tem V. s• conhecimento de que, ao mesmo tem· 
po que dirigía a ltabira, o Sr. Eliezer Batista participava 
das decisões da MBR? 

O SR. JOSÉ CLÓVIS DITZEEL- Não! Decidida' 
mente, não! 

Todos podem testemunhar, o grande núme_r~ _de em
presárioS, de políticos, por que não dizer de Ministros, 
que frequentemente procuram o nosso-Presidente para 
um conselho, procuram o povo do nosso Presidente 
no sentido de se orientar, uma vez que é uma persona· 
lida de internacional; as autoridades alemãs, seguramen
te- eu já fui testemunho disto muito frequentemente 
vão ao nosso Presidente para interpretar fatos econô
m.icos ou políticos e, coni certeza, a pergunta do Sena-
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dor se refere ao eventual fornecimento de conselhos 
ao grupo -eu não diria simplesmente ao Grupo Antu
nes; presenciei muitos industriais brasileiros indo a Dus
seldrf, não especialmente, mas em passagem por lá, 
procurando o nosso atual Presidente, então- eu diria 
-meu colega de Diretoria etn ltabira, para procurar 
conselhqs, e ele deve ter dado segura e frequentemente 
tais conselhos, no melhor interesse e com o maior des
preendimento, porque não fazia paite de qualquer dire
toria dessas empresas. Mas daí a dizer que ele participou 
das decisões eu, com toda a segurança, nobre Senador, 
diria que jamais houve esse fato; houve, verdadeira
mente, um interesse, que eu chamaria até patriótico, 
do nosso Presidente, de muitas vezes, em feriados, sába
dos, domingos, sem respeito ao seu lazer, com _o sac_ri-

:.: ffcio de suã própria familia, sempre atendeu a todos 
que os procuraram, e disso- eu diria- enorme bene
fícios devem ter advindo às empresas e às entidades 
brasileiras. Esse seria o meu depoimento. 

O SR. SEVERO GOMES - IssO quer dizer que 
V. s• não tem conhecimento de que o atual Presidente 
da Vale, ao tempo que dirigia a ltabira, participava 
das assembléias da MBR, portanto centro de decisões 

- da própria MBR? 

O SR. JOSÉ CLÓVIS DITZEEL- Não tenho! 

O SR.. SEVERO GOMES - M_uito obrigado! Dr. 
Romeu, estou ouvindo com muita atenção o depoi
mento de V. s.~ e as minhas questões são as seguintes: 
V. S. • fez referência a que o investimento projetado 
da ALBRÁS seria de dois bilhões e setecentos milbóes 
de dólares. 

A-realidade chegou a que número? 
Foi por cima dessa projeção? Para mais ou para me

nos? 

O SR. ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA -
Quando ditei 2,7, .foi já incluirido ALBRÃS __ ~ ALO
NORTE. O investimento da ALBRÁS era de 1850 e 
da ALUNO RTE _de setecentos milhões de dólares -
dava dois e quinhentos, a soma: dos dois, dois bilhões 
e seiscentos- milhões. Os números podem ter alguns 
quebrados. Então a redução da ALBRÁS foi substan
cial. De 1 bilhão e oitocentos e cinquenta, caiu o orça
mento e hoje, é um bilhão e trezentos milhões de dóla
res . .....,... Nesse empreendimento de um bilhão e trezentos 
milhões .de dólares, a empresa que representa o inte
resse japonês, que é uma empresa estatal, detém qua
renta e nove por cento das açóes. Isso qu,er dizer que 
com cento e dez milhões, de capital de risco, ele detém 
_quarenta e nove por c::ento-nesta empresa, cujo investi
mento_glo_bal é de um bilhão e trezentos. Quer dizer, 
praticamente cinco por cento do investimento ele detém 
quarenta e nove por cen~o. O risco é trinta por cento. 
Cinqüenta e um por cento deste capital é colocado pela 
Rio Doce quarenta e nove por cento é colocado pelos 
japoneses. 

Então, eu diria que praticamente metade os japo
nesses colocam. No caso do Projeto ALBRÁS, com 
um bilhão _e trezentos milhões de dólares, o capital 

- será trezentos e noventa milhões de dólares, dos quais 
os japoneses colocarão cento e quarenta e cinco milhões 
de dólares, Os financiamentos também são dados pro
porcionalmente à participação acionária. Os japoneses 
apartaram recursos de um valor metade; ao contrário 
até, anteciparam, porque colocaram todo o dinheiro 
deles na frente do Projeto. Exatamente no momento 
em que o Brasil tinha dificuldade de dinheiro, os japo
neses colo_caram todo o seu financiamento para a frente; 
colocaram 49% de todo o financiamento do projeto 
_em co~díçõ~ de 5 anos de_carência, 10 anos para pagar 
e 8% de taxa de juro. Um financiamento que;na época, 
não existia Do Brasil, na época o Brasil estava prati
cando taxas de juros de 15%. 

Acho que, em termos de financíamento, a contri
buição japonesa é ~portantíssima. O problema a se 
discutir é o limite entre 49% e 50%. Existe um acordo 
de acionista, onde realmente _se protege o acionista mi· 
noritário com 49% e daria quase as mesmas condições 
de 50 a 50%. S6 no caso de divergência mesmo é que 
valeria Sl%. Mas se quiser tocar tem que ser de comum 
acordo, se quiser brigar ele vale 51%, mas enquanto 
estiver de comum acordo. 

Novembro de !986-

O SR. SEVERO GOMES- De qualquer rllaneira, 
gostaríamos de ter, nesta Comissão, o Acordo de Acio
nistas com o grupo japonês e a Vale do Rio Doce. _ 

É evidente que _o investimento global é de 1.300 e 
que eles detêm 49% com 110. É claro que eles apertam 
recursos, financiamentos, mas financiamentos garan
tidos pelo Governo brasileiro. 

O SR. ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA- São 
garantidos pelo Governo e cop.tragarantidos por eles. 
Eles retiraram esse dinheiro nessas c_ondiç6es de orga
nismos. 

O SR. SEVERO GOMES- Se nãÔ houVesse á ga
rantia do Governo brasileiro não haveria empré5rimo, 
não é? Muito bem. Então, o atrativo era o baixo custo 
da energia, isso é que viabllfza o- projeto e viabiliZa 
o interesse do grupo japonês. Ora, para termos esta 
energia o Brasil investiu cerca de 8 bilhões de dólares 
em Tuéuruf e; hoje~ qual seria o custo dessa energia? 

Nessa semana, o Dr. Antônio Ermfrio de Moraes 
deu uma entrevista num jornal em que dizia qUe o 
custo dessa energia era de 52 centavos de dólares por 
quilowatt-hora, medida em que a ALBRÁS usa essa 
energia a 10 centavos de dólares por quilowatt-hora. 
Não haveria nenhuma perspectiva histórica, por mais 
altos que fossem os preços do alumínio, que a ELE
TROBRÁS pudesse ter ressarcido o seu custo; quer 
dizer, baixo custo de energia para o empreendimento 
ALBRÁS, e uma venda muito abaixo do custo- 20% 
do custo- é o que vende a ELETRONOR1E. Então, 
se analisarmos o conjunto de investimentos para gerar 
energia e para-produzir alumínio, vendendo alumínio 
por um preço 20% do seu custo e sendo acionista japo
nês o próprio Governo ja~nês, V. s• poderia concordar 
em que o projeto ALBRÁS está subsidiando o tesouro 
jãpóilêS? 

O SR. ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA -
Acho que não. Acho que o acionista japonês recebe, 
ele investiu num projeto onde ele aplicou· o·s recursos 
num projeto normal de alumínio. Esses recursos, se 
o projeto da ALBRÁS tivesse um lucro fabuloso, acho 
que estamos transferindo, trabalhando com o preço· da 
energia elétrica, acho que se está transferindo esse lu
cro. Enquanto o projeto da ALBRÁS não tiver esse 
lucro não estamos transferindo recursos para o governo 
japonês. E o nosso contrato de energia elétrica prevê 
exatamente um sistema de que não pode prevalecer 
essa tarifa de energia e tétrica se a ALBRÁS tiver lucro. 
Então, só estaríamos transferindo dinheiro para o go
verno japonês se tívesse lucro. Depois, há que se anali
sar também esses custos de energia elétrica; porque 
a esses custos de tarifa de energia elétrica, aí n~o seria 
inviável só para o alumínio, seria inviável para qualquer 
outra tarifa; acima até da tarifa mais cara, que é a 
tarifa doméstica brasileira. Estamos tentando ver a via
bilidade de Tucuruí e não, _vamoS diZer, a transferência 
de luCrO. Só haverá transferência, ou melhor, subsídio 
ao governo japonês se houver transferência "de lucro; 
enquanto não houver essa transferência não há perigo. 
E como disse há um mecanismo que protege quanto 
a isso. 

O SR. SEVERO GOMES - A ALBRÁS iniCiou, 
há poucO tempo. Ela já deve ter contratos de exportação 
de alumínio, Poderia V. S• informar se há esses contra
tos e quais são Os coinpradores? 

O SR. ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA- Pe
lo acordo de acionistas, a ALBRÁS entrega o seu alumí
nio proporcional à contribuição firianceira dos sócios. 
Então, na situação normal, a Vale do Rio Doce tem 
51% da produção e os japoneses têm 49% da produção. 

Esse é o acordo básico. Estamos discutindo com os 
japoneses, agora, o contrato detalhado. É claro que 
esse momentO é o momento mais desaconselhável de 
fechar um contfato de longo prazo, face os preços inter
nacionais estarem muito baixos. Então, a Vale do Rio 
Doce está lutando bravamente para que não haja ne
nhuma perda de preço, neste momento em que o preço 
íntemacional está_ baixo, nã<? pode haver nenhum tipo 
de benefício, nenhum tipo de redução para o sócio, 
e a Vale do Rio Do"ce admitiu até a hipótese de que 
fossem adiados esse contratos de vendas que a AL-
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BRÁS vendesse diretamente no mercado internacional 
e que o sócio não exercesse o seu take durante um 
determinado período, até que se restabelecessem as 
condições normais de mercado. 

O SR. SEVERO GOMES- V. S• colocou auJeliQr
mente que, no momento em que a ALBRÁS realizasse 
lucros, aí se poderia admitir que o sócio japonês se 
estaria beneficiando desse subsídio; quer dizer, o tesou
ro japonês estaria sendo subsidiado. 

Perguntaria: como o grupo japonês compfa por esses 
preços baixos, onde a energia se conserva nesses níveis, 
o equivalente à sua participação -imagino que seja 
49% - sendo que os restantes dos investimentos são 
com garantia do Governo brasileiro, então nesse mo
mento ele recebe muito mais subsídios do que se os 
preços fossem altos, porque ele está recebendo o alumí
nio metal por um preço baixfssimO e devido a esse preço 
as tarifas então se colocam nesse nível, o que significa 
20% do custo de produção em Tucuruí. Então, a minha 
pergunta é: não entende V. s• que em qualquer situação 
estamos subsidiando o tesouro japonês? 

O SR. ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA -
Acho que não especificamente o tesouro japonês. Pode
mos estar subsidiando toda a indústria de transformação 
de alumínio do mundo, porque esse alumínio existe 
por esse preço no mercado._ Pelo contrário, estamos 
fazendo um esforço para vender mais caro para o japo
nês. E o japonês está admitindo, sob certa faixa, de 
comprar até ligeiramente mais caro, ou então, se eu 
vender a esse preço ele vai ter que pagar o prejuízo 
da ALBRÁS. Ele vai ter de remeter dinheiro vivo para 
o Brasil para pagar o prejuízo. Então, esse alumínio 
para ele vai ficar mais caro do que se ele estivesse 
comprando na Bolsa de Londres. Ele não teria nenhum 
interesse em investir no Brasil, o que demonstra que 
ele só pode continuar no projetO se ele acredita que 
no futuro vai melhorar. Essa situãçao não pode conti
nuar. Então, não estamos subsidiando. Mesmo que ele 
leve ao preço do mercado internacional e a ALBRÁS 
tiver prejuízo ele tem que ·remeter a sua parcela para 
pagar o prejuízo da ALBRÁS. 

O SR. SEVERO GOMES - Ele paga o preju(zo 
da ALBRÁS, mas não paga o prejuízo da ELETRO
NORTE, e como a ELETRONORTE vende por 20% 
do custo, na verdade, temos um processo -de transfe
rência de renda para o grupo japonês, infalivelmente, 
dentro de um quadro que estamos desenhando. Além 
do mais, V. s· referiu-se a uma coiSa que é de todos 
conhecida. O mercado de alumínio no mundo, a produ
ção de alumínio, é de poucos e grandes, são até chama
dos .. os irmãos", certo. Um mercado que nem sei se 
poderíamos chamar de mercado- na medida em que 
cinco grandes empresas têm esse comando. Ora, se exis
te isso, o interesse, na medida em que o Brasil realiza 
grandes projetas, como é o caso desses dois projetas 
de alumínio, e a perspectiva histórica é de aumentar 
a produção, como V. S• acabou de relatar, que a tendên
cia seria que à medida que temos esse tipo de acordo, 
que tivéssemos um horizonte permanente de preços bai
xos no mercado internacional e, portanto, um meca
nismo que permitiria uma espoliação sem fim dos recur
sos e do trabalho dos brasileiros. 

O SR. ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA- Es· 
se projeto tem uma grande vantagem. Ele está associado 
com um mercado desvinculado desses grandes produ
tores. O mercado japonês é o maior mercado mundial 
e, digamos, não é sede de nenhum desses grandes pro
dutores, e não participa. Então, temos, de certa forma, 
uma faixa do mercado com menos influência desses 
grandes produtores. E temos que lutar sempre. O que 
estamos procurando não é dar cobertura, produzir uma 
matéria-prima barata para esses grandes produtores 
transformarem. Temos que caminhar para um processo 
de industrialização, vendendo-a cada vez mais transfor
mada. O que aconteceu foi que o alumfnío primário 
caiu de preço, mas o transformado não caiu tanto de 
preço. Então, o Brasil tem que procurar caminhar para 
industrializar mais o seu produto que lhe daria maior 
valor agregado, maior mão-de-obra e ocupação. Então, 
esse projeto é um projeto base que deve gerar um cami
~o certo. Não devemos nos contentar em ser um pro-
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dutor de alumínio primário a preço baratO, e devemos 
lutar sempre contra isso, e contamos com o apoio dos 
Srs. Senadores. 

O~~SR. SEVERO GOMES- Como disse V. s•, o 
alumínio primário caiu de preço e o alumínio transfor
mado não. Todas essas grandes empresas estão verticali
zadas, quer dizer, para elas tanto faz vender barato 
ou caro o alumínio primário, porque vão transformá-lo 
e aí vêm as vantagens. No caso, se o mercado japonês 
está desvinculado do mercado mundial, governado por 
esSe grupo das chamadas "innãs". se poderia imaginar 
que, quando se trata de oligopólio das "irmãs", tem?s 
que lutar com o oligopólio- no caso do Japão, sena 
o monopólio; quer dizer, o governo japonês que inv~te 
no Brasil e, pode, então, governar os preços da manerra 
como bem entender e, certamente, não ficará insensível 
às negociações com outras grándes empresas mundiais, 
desde ijue o inte-resse comum seja o mesmo, de manter 
os preços baixos da produção do alumínio primáriO. 

O SR. ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA - O 
Senador está traçando uma figura clássica do mercado 
internacional, das pressões das grandes multinacionais. 
É a ~~aula do leão". Temos que entrar na jaula do 
leão preparados, com instrumentos para isso. E o nosso 
instn,1mento é-, primeiro, votação brasileira de produzir 
alumínio e, segundo, a mudança que a entrada da Rio 
Doce .causou na produção brasileira de alumínio, onde, 
realmente, a partir de 1990, vamos ter mais de 60% 
da produção do alumíniO na mãó de empresas brasileira. 
Então-; podemos, com mais tranqüilidade, caminhar pa
ta: umapolftica de ajustar a produção do Brasil nesse 
mercado internacional. 

Acho que o fato _4e -~starmos ligados ao Japão, é 
só benéfico; não tenho muito receio. O Japão neste 
momento, está aproveitando a situação de mercado in
ternacional, porque desmobilizou toda a sua indústria 
de alumínio; praticamente, sucatou mais de 1 milhão 
de toneladas de capacidade de alumínio e, quanto a 
isso, as empresas japoneSas estão sofrendo uma crise, 
mas têm que pensar a longo prazo e a estratégia de 
pensar a Joq.go prazo faz parte desse tipo de projeto, 
que é o de joint ventures- eles não podem fazer morrer 
o projeto de joint ventures, porque em primeiro lugar, 
vão pagar a metade da conta, nós temos que confiar, 
acreditar que os japoneses vão ser os nossos aliados 
para essa entrada na ''jaula dos leões". 

O SR. SEVERO JJOMES - Eles terão de pagar 
a metade da conta do prejuízo da ALBRÁS, mas não 
do prejuízO da ELETRONORTE. E, usando a sua imã
gero de entrar na "jaula do leão", pelo que estou enten
dendo, com esse tipo de contrato, esse tipo de entendi
mento, em que vendemos a energia elétrica por 20% 
do custo quer dizer assegurando num tipo de produção, 
com V. s~ disse aqui, a energia elétrica vale muito mais 
do que a bauxita, deve andar em torno de 67%. por 
af- pelo menos são informaç-ões que se tem. 

Ora, se o custo fundamental é a energia; se vendemos 
essa energia por 20% do custo, se investimos 8 bilhões 
de dólares para construir a Usina de Tucuruí para ven
der a energia elétrica a 20% temos força para jogar 
o mercado para baixo, nesse oligopólio internacional 
e eu poderia dizer: nós estamos entrando na "jaula 
do leão" para sermos devorados pelo leão, porque já 
estabelecemos as condições da carnificina. Nós temos 
joint ventures a*OOI de que eles não querem libertar--se, 
pois a joint ventures só beneficia a eles. Fizemos investi
mentos enormes, com recursos nacionais, para fornecer 
energia elétrica nesse preço, num tempo em que só 
se muda na medida em que haja os lucros chamados, 
mas eles vão preferir a perda de dinheiro, e acerca 
disso os Srs. ainda terão que participar dos prejuízos_. 
Mas os prejuízos da ALBRÁS são insignificantes perto 
dos preju(zos da ELETRONORTE. 

O SR. ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA- Em 
primeiro lugar. como eu disse anteriormente, os nossos 
preços de energia, comparados com o mercado interna
cional, não são dos mais baixos. Então, não podemos 
comparar o nosso_ preço de energia com o custo de 
Tucuruí; temos, pelo contrário, que analisar como foi 
feito Tucuruí. Acho que o custo financeiro de Tlicuruí 
tem que ser analisado por que saiu um empreendimento 
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desse tão caro. Agora, não podemos descarregar sobre 
os primeiroS consumidores de Tucuruf todo o custo in
vestido no projeto. Q Projeto Tucuruí é um projeto 
vicinal de rio, de produção de energia elétrica, porque 
a barragem foi feita para atingir até 12 mil megawatts 
de capacidade, e estamos ainda numa faixa de 2,8 então 
não podemos calcular esses custos agora; ela só vai 
gerar resultados depois que se fizerem as outras barra~ 
gens que vão regularizar o rio, podendo aumentar o 
número de máquinas. Então, não podemos carregar 
todos os custos nessa indústria existente. A esse ·custo, 
nenhum tipo de indústria pode pagar uma energia, nem 
de longe, considerando esse custo que V. Ex• apontou 
- Tucuruí é um número que tem sido ventilado aí. 
Mas temos que projetar esse custo a longo prazo, temos 
que ver que um empreendimento dessa natureza não 
pode ser feito todo à base de financiamento a juros 
de mercado. Tucuruf tinha que ter, além de recursos 
de capital, tinha recursos de fundo perdido que fosse 
agüentar esse período de crescimento da capacidade 
de 2 mil para 12 mil megawatts. Então esse é um projeto 
do Governo que vai propiciar o desenvolvimento da 
Região; ma~ é o Projeto ALBRÁS que está trazendo 
problemas para Tucuruí. Até diria que, hoje, a AL
BRÁS paga o maior preço de energia elétrica do País. 
Pela nossa fatura do mês de outubro, estamos pagando 
25 mil por quilowatts/hora. Porque o nosso contrato 
tem vantagens e desvantagens; nós assumimos comprO
missos de demanda e somos obrigados a pagar a deman
da sem_ utilizá-la. Hoje, estamos pagando o mais alto 
custo de energia elétrica do País- estamos entendendo 

· isto - num período de curto prazo - daqui a pouco, 
vamos_ atingir a nossa demanda para recuperar. Acho 
que seria mais conveniente fazer o enfoque além do 
prazo, e fazer o enfoque de Tucuruf como um todo, 
porque acredito em Tucuruí como fator de desenvol
vimento. Mas, se nós tentanios inviabilizar em termos 
de custos a curto prazo, aí, Tucuruí se forma muito 
difícil de ser explicada. 

o SR. sEVERO GOMES - De qualquer maneira, 
como é que V. s· explica que o atual Ministro das Minas 
e Energia tenha revogado todas as portarias que perm.i~ 
tem concessão de novas preços aviltados à energia elé~ 

___ trica? Primeira pergunta. Segunda: Essa portaria não 
vai estabelecer um olig_opólio das que já estão instala
das? Quer dizer, ninguém poderia mais se aventurar 
a esse trabalho, porque no entender do Ministério, hoje, 
não se deve mais vender energia a esse preço. E como 
existem esses contratos, estaria Constituído um oligo
pólio dessas duas grandes empresas para o resto dos 
tempos. 

O SR. ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA -
Acho perfeitamente correta a revogação, como foi per~ 
feitamente correta a 3doção da portaria. Um incentivo 
não pode ser de caráter permanente. tem que ser de 
caráter temporário, visando à obtenção de um objetivo 
"imedidato. O objetivo imediato foi atrair para a Região 
Amazônica dois grandes projetas, talvez dois dos maio
res projetas hoje que são feitos no mundo e que nunca 
teriam sido feitos se não houvesse essa portaria. Acho 
que a portaria cumpriu o seu objetivo, e se houver, 
no futuro, outra razão que justifique uma portaria seme
lhante ou outras desse tipo, também acho que sejam 
razoáveis. Mas têm que ser todas de curto prazo; acabar 
é muito salutar. Agora, estamos falando em termos 
de redução de 10% ou 15% da tarifa. Então, a redução 
nãó -ê a8Siin tão substanciai. E isso também com prazos 
Oeterminados, porque esses contratos de energia elétri
ca, em gerai, são de 10 ou 15 anos de vigência, e depois 
desaparecem. É um período inicial de implantação. No 
caso do Canadá, por exemplo, chega a dar, nos primei
ros 5 anos, um desconto de 60% na tarifa de energia 
elétrica, para os projetas iniciarem exãtamente nos pe~ 
ríodos que estão iniciando. Acho isto perfeitamente 
normal. Não vejo nenhum problema quanto a isto. O 
oligopólio, inclusive, no nosso caso, foi de dois projetas 
e vanios reconhecer dois pfcijetos de características dife
rentes - um que é o Projeto ALBRÁS, que tem o 
controle acionário da Companhia Vale do Rio Doce, 
e a ALCOA, que é a maior empresa multinacional 
de alumínio do mundo. São dois projetas de composiçáo 
ácioiiliria difer~nte, mas dois projetas que, num ato 
de coragem, num momento difícil, vão fazer o Brasil 



3928 Quarta-feira 5~ .:.~~"DIÃR)Q DO CONÇlRESS() N ACIQ~AL {Seção II) 

ocupar o lugar que merece .quanto ao alumínio. se esses 
projetas não_tivessem saíd<?, irí~os continu~_ do n_:te~~ 
mo jeito que estávamos antigament~; quer dí~r. eram 
três projetinhos se equiliórando no Brasil para atender, 
no máximo, â demanda interna; quando o Brasil desse 
uma melhorada igual ao que aconteceu num certo pe~ío
que importar alumínio. 

O SR.~SEVE!UJ GOMES- V: 5' dísSeque a energia 
elétrica é Vendida com uma diferença de 10% a 15% 
da tarifa normal. Mas não há uma relação entre a tarifa 
de energia elétiiCa-e o preÇo-do illuinínio? 

OSR. ROMEU NASCIMENTOTE.IXEIRA-Ês· 
tamo-nos referindo à portaria; essa é a portaria, que 
dá outro te to; 20% do preço internacional do alumínio. 
Esse teta da tarifa, hoje, é de 22 mils, 22 _e fração, 
eu tenho o número aqui e posso lhe dar depois. Então, 
esse te to como foi estimado um preço do alumínio muito 
alto, é um te to alto. A ALUNAR com 10% de desconto 
deve estar praticando uma tarifa em torno de 14 mils 
hoje, acredito. No caso da ALBRÁS, tem além disso 
o protocolo original, que estabelece por um determi
nado período uma outra forma, que aí não é em relação 
a este preço-teta da Portaria do Ministério das Minas 
e Energia, mas é ein relação ao preço de exportação 
da ALBRÁS, que boje, se julgamos mil dólares, então, 
a tarifa fica 10,5 mils. Só a ALBRÁS tem essa energia 
a 10,5 mils, enquanto o preço do alumínio estiver nesse 
boton. 

O SR. SEVERO GOMES -Sobre esse teto de 20% 
do preço internacional do alumínio, qual a duração nos 
entendimento havidos com a ELETRONOR1E, a AL
BRÁSetc.? 

O SR. ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA- Es
te foi criado pela portaria que é a mesma que deu- este 
teto, este desconto; ele deve ter a duração dos dois 
co_ntratos que a ELETRONOR1E fez um com a ALU
MAR e outro com a ALBRÁS. Então, eles devem 
ter mais ou menos 15 anos; não tenho absoluta certeza, 
agora não, mas, depois, posso lhe mostrar até o contrato 
e dar os números exatos. Não sei se o prazo é de 15 
ou 20 anos. Existe uma dúvida sobre o período da porta
ria, se é de 15 ou 20 anos. 

O .SR. SEVERO GOMES-- De qUalquer maneira, 
v. s• lembrou que os subsídios devem ser passageiros 
até a consolidação_da empresa. Ora, se sabemos que 
no custo dó alumínio a energia vale muito mais do 
que a bauxita, e que anda em torno de 67, 70% teríamos, 
durante 15 ou 20 anos, um fornecimento de energia 
ao valor equivalente a 20% do preço intemacionalj quer 
dizer, temos um favorecimento durante um período 
eo.onne em_ que a energia elétrica, vendida por Tucirruí, 
estarª-subsidiando, no caso, de um lado, o tesouro japo
nês e, de outro, a própria ALCOA, no caso da ALU
MAR. 

O SR. ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA- Pe
diria desculpas por discordar do nobre Senador quanto 
a esse valor; acho que os valores do preço de energia 
são bem inferiores a 60%. Talvez tenha no Japão, por 
exemplo, chagado a 60%, quando a tarifa de energia 
elétrica ali estava a 80 mils por quilowatt/hora, mas 
fecharam todas as indústrias. Então, acho que hoje é 
na faixa de 3_0% do preço, do custo_e, no caso brasileiro, 
deve variar entre 20% a 30% do custo. Agora, no nosso 
caso, eu já disse já há processos automáticos de acabar, 
aliás a nossa fórmula acaba no dia em que a ALBRÁS 
começar a dar lucro. Então, no caso dessa redução, 
desse desconto de 10 a 15%, é pela vigência do contrato. 
Mas acho que cabe aí a capacidade dos brasileiros, dos 
próprios dirigentes da ELETR~NORTE de,_ ao veri
ficar que o afumínio viesse a dar bons resultados, até 
renegociar os contratos. Difícil é renegociar isso numa 
hora em que a indústria de alumínio também está parti
cipando do prejuízo. Mas acho que sempre é renego
ciável. Tem que prevalecer a interdependência do pro
dutor de alumínio com o produtor de energia elétrica, 
tem qúe abrir um campo em que, se um só estiver 
ganhando dinheiro, não vai funcionar. De modo que 
tem de haver um acordo depois do reajuste. E esse 
reajuste será o próprio reSultado, ~e vai ou não vai 
dar certo, em quanto tempo dará certo a nossa indústria 
de alumínio na Amazónia. 

O SR. SEVERO GOMES- V. s• tem dóvídas de 
que dará certo? Ao contrário, eles vieram para cá, por
que realmente era a composição ideal. Infelizmente, 
os preços estão baixo e, quanto mais baixo os preços, 
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mais baixo o custo da energia elétrica, porque estamos 
ligados a esse tipo de amarração, 

A última qUestão, Dr. Romeu, é a seguinte: a Asso
ciação Brasileira das Indústrias que trabalham com os 
não. ferrosos, uma associação fundada creio que em 
1975, é lógico que tem uma grande preocupação com 
a verticalização dos produtos d~ alumínio, e uma preo
cupação muito justa. Se verificarmos o nível de subsídio 
implfcíto na produção-de alumínio, na medida em que 
elas entram na verticalização, levam vantagem sobre 
as indUstrias que estão elaborando o alumínio que as 
levará ao estrangulamento. Não entende V. s• que vi
sando a uma boa harmonia na divisão iriterna do traba
lho, dos interesses, que as empresas produtoras de alu
mínio no Brasil, principalmente essas grandes empresas 
que recebem subsídio, a Albrás e Alumar, lhes fosse 
vedada a verticalização? 

O SR. ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA -
Acho qu~ o vedar _a verticalização é impedir - como 
a verticalizaçih:ré urii caminho para resolver o problema 
da própria vida, a saúde da empresa - vedar a elas 
a verticalização não é conveniente. Agora, concordo 
com a tese do Senador de que tem que haver instru
mentos; que a entrada de grandes empresas na vertica
lização não estrangule o crescimento das outras grandes 
empresas. No caso, por exemplo, a Rio Doce em termos 
nacionais, em princípio, tenderá a procurar os próprios 
produtores para com eles se associar e fazer esses proje
tas. Então, acho que o Consider e os mecanismos que 
o Governo tem de controlar devem ficar atentos a esses 
problemas para que também a Alumar venha a fazer 
uma política de verticalização que atenda a esses proble
ma que o Senador apontou. 

O SR. SEVERO GOMES- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (CC:sar Cais)- Não havendo 
mais nenhum Senador que queira fazer indagações, 
agradeço aos brs. José Clóvis Ditzeel e Romeu Nasciw 
menta Teixeira pela riqueza de dados de suas exposições 
e pela maneira clara com que procuraram respOnder 
às indagações_. Antes de dar por encerrada esta reunião 
anúncio que amanhã, às 9:30 hs. teremos o depoimento 
do Dr. António Ermírio de Moraes. 

Estão encerrados os trabalhos desta Comissão. 
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Ata da 243 Reunião, em 5 de novembro de 1986 

4• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência do Sr. Alaor Coutinho 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, AéHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

João Lobo - Luiz Cavalcante - -Aiaor Coutinho 
-Mauro Borges - Amor Damiani. 

O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 5 Srs. Sena~o~ 
re:s. Não há quorum regim~n.~! para abertura da sessao. 

Nessas condiÇões, vou encerrar a presente reunião, 
designando para a sessão ordin_ária de amanhã a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

Trabalhos das Comissões 
EStá encerrada de reunião. 

(Levania-se à reunião às 14 horas e 50 minutos.) 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Destinada a investigar a gestão das sociedades 
de economia mista nas quais a União detenha maio
ria aclonária. 

25·-Reunião, realizada em 2 de dezembro de 1985 

Às_nove horas e cinqüenta minutos do dia _dois de 
deúmbro de mil novecentos e oitenta e cincõ, na Sala 
de Reuniões da Comissão de Economia, presentes os 
Senhores._Senadores Milton Cabral, João Calmon, Vir
gílio Távora, Jorge Katume, Severo Gomes (Relator), 
Martins Filho, José Lins, Cid Sampaio e César Cais, 
reúne-se a Comiss_ão Parlamentar de Inquérito desti· 
nada a investigar a gestão das Sociedades de Economia 
Mista nas quais a União detenha maioria acionária. 

É dispensada a leitura da_ Ata da reunião anteriOr 
que, ein se~ida é dada como aprovada. 
.....Hãvendõ ltúmero regimental é dedal-ada aberta a 
reunião pelo Senhor Senador Milton Cabral, Presidente 

eventual!_que ~onvi~a o_. depoente, Dr. Antônio Erm
írio de Moraes, Presidente das indúst.das do Gr:upo 
Votorantini a Prestar o JU:i3mento de praxe. 

Com a paiavra, o depoente discorre sobre as indús
trias de alumínio, siderurgia e eletricidade. 

Na fase interpelatória, usam da palavra os Senhores 
Senadores Virgfiio Távora, José Lins, Cid Sampaio, 
Jorge Kalume e Severo Gomes na qualidade de Relator. 

Em seguida, assume a presidência o Senhor Senador 
César Cais que ap6s se justificai" pelo atraso, dirige 
algumas indagações ao depoente. Ainda, solicitam a 
palavra, os Senhores Senadores Ci~ Sampaio e Severo 
Gomes.-- -

Finalizando, o Senhor Presidente-agradece a presença 
do Dr. António Ermírio de Moraes e, em seguida, de
termina q_ue as notas taquigráficas tão_ logo traduzidas 
e revisadas sejam publicadas, em anexo à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, en_çerra-s_e a reunião 
e, para constar eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assis-
.~ente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS, 

Diretor~Gerol do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANT AS 

Diretor Executivo -

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adiunto 

ANEXO À ATA DA 25• REUNIÃO DA 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRI
TO, DESTINADA A INVESTIGAR A GESTÂO 
DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 
NAS QUAIS A UNIÃO DETENHA MAIORIA 
AC!ONÁRIA, REALIZADA EM 2 DE DEZEM
BRO DE I985, A FIM DE OUVIR O DEPOI
MENTO DO DR. ANTONIO ERMIR!O DE MO
RAES, PRESIDENTE DAS INDÚSTRIAS DO 
GRUPO VOTORANT!N, QUE SE PUBLICA 
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SE
NHOR PRESIDENTE. 

Presidente: Senador Cesar Cais 
Relator: Senador Severo Gomes 
(Íntegra do apanhamento iãquigráfico da reunião.) 

Srs. Senadores: 

O SR. PRESIDENTE MlltOn Cabral) - Atingindo 
o quorum indispensável, vamos dar início a mais uma 
reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, desti· 
nada a investigar questão das sociedades de economia 
mista das quais a União detém a maioria ãcionária. 

Hoje, teremos o prazer de ouvir o Dr. Antônio Ermí
rio de Moraes, Presid6nte do Grupo V010RANTIN, 
um industrial muito conhecido de todos nós pela proje
ção que adquiriu e provavelmente o presidente do maior 
grupo empresarial_ brasileiro, mas sobrecudo pela sua 
participação em todas oportunidades, em que é neces
sário, de se ouvir manifestações de pessoas que tenham 
a responsabilidade, como ele a tem, na economia brasi
leira, ocasiões em que o nosso convidado tem sempre 
manifestado opiniões das mais abalisadas e, dessa for~ 
ma, a sua participação, não só coifio dirigente empre
sarial, mas também como um dirigente de um dos seto
res de maior importância da econo-mia. A sua opinião. 
na realidade, passa a ser sempre uma contribuição a 
todos aqueles_ que procuram_estu9_ar os problemas na-
cionais.- ~-- --

Com essa introdução, passo" a palavra ao Dr. Antônio 
Ermírio de Moraes, e peço que V. S•leia o jurainentO, 
que é pra~e dos trabalhos desta Comissão. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES- Ju· . 
ramento: 

Juro, como dever de consciência, dizer toda a verda
de, nada omitindo do que seja do meu conhecimento, 
sob quaisquer fatos relacionados a cargo desta Comissão 
Parlamentar de Inquérito, que _investiga gestão das so
ciedades de economia mista, nas quais a União deté 
a maioria acionária. 

O SR. pRJisu)ENTE- Co.ni a-palavl-a -0 D[. Ántü
nio Ermírio de Moraes. 

O SR. ANTÓNIO ERMfRIO DE MORAES -Meu 
caro Senador Milton Cabral; SenadOr Severo Gomes. 
Srs. Senadores: 

Confesso, Ex•s, que recebi do Senador Cesãr Cais, 
na quinta-feira, à noite, uni telefonema pedin_do que 
aqui comparecesse na segunda-feira, para clizer alguma 
coisa a V. Ex-s com relação à indústria de alumínio, 
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no ~rte_, na Amazônia. E, eu disse a S. Ex• que não 
podia comparecer, porque tinha hoje, pela manhã, uma 
reunião na CPRM, no Rio de Janeiro, mas S. Ex• conse
guiu posrergar a reunião para hoje ã tarde, de maneira 
que fiquei desembaraçado para comparecer a esta co~ 
missão_ para poder discutir e responder as perguntas. 

-Estou_ pronto a dizer alguma coisa sobre a indústria 
__ de alumínio no Brasil a V. Bx•s - nos outros se tores 

de estatais também, dentro daquilo que conhecemosj 
afinal_ de contas são 36 anos de trabalho, e acredito 

____ que inuita coisa poderia ser dita. Sobre a indústria de 
alumínio, poderei dar realmente um depoimento a V. 
Ex• e sobre a indústria de siderurgia, por exemplo, setor 
estatal, e_ a eletricidade, também, porque conheço, De 
maneira que, estou â disposição de V. Ex's podendo 
começar pelo alumínio. 

O SR. !'RESIDENTE (Milton Cabral) - Com a 
palavra o Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRGíLIO -TÁVORA- Nós não podíamos 
perder uma ocasião como essa de justamente ouvir o 
testemunho de um homem que alia a sua posição de 
empresário número um a uma vivência, como poucos 
têm da vida pública brasileira, no bom sentido -que 
não é só executada através de mandatos. De maneira 
-que achávamos que devíamos ouvir S. S• pode, em ter~ 
mos de largas pinceladas, bem amplas, falar sobre o 
assunto. Porque falar apenas sobre o alumínio, ac-ho 
que até reStringe a altura do .depoimento de S. s• 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Eu queria 
apenas- lembrar aos Srs. Senadores e ao próprio De
poente de que o objetivo central desta Comissão, como 
_está_ no texto da sua convocação, é promover um conhe~ 
cimento mais aprofundado da gestão das sociedades 
de economia.mista, das estatais pelo Governo, sobre~ 
tudo para permitir a esta Comissão condições de avalia~ 
ção de até que ponto tem cabimento a ~ntervenção do 
Estado na Economia. 

O SR. ANTÓNIO ERMfRIO DE MORAES- Se 
V. Ex• me permite, nobre Senador, e_u faria uma coisa 
bem rápida, porque,_ dentro da própria indústria de 
alumínio existe uma intervenção estatal, e acho que 
isso também faz parte exatamente do contexto geral. 
Então, ~1,1 com~çaria com _o alumínio, depois passaria 
para o se'tor de siderurgia, e em seguicla para o setor 
de hidroeletricidade - que me parece uma coisa de 
sUma ímportânci~ e que o Senador Virgl1io Távora co~ 
_nhece tão bem. 

Mas como V. Ex•a•sr S sabem, há hoje, no Brasil, 
sels-prcidutores de alumínio. E o Brasil tem grande 
chances-de se tornar até o ano 1990. possivelmente, 
o quinto maior produtor de alumínio. Hoje, o maior 
produtor de alumínio são os Estados Unidos da América 

~-do_ Norte, com milhões de toneladas, o segundo maior 
produtor é a URSS, com dois milhões e quatrocentos, 

_o terceiro,.o Canadá, o quarto, a Alemanha, o quinto, 
a Noruega, o sexto, a Austrália, e sétimo, o Brasil. 

Nesses próximos quatro anos - se _concretizando os 
planos que est~o aí_, de_ expans_ã9, o Brasil terá a chance 
realmente de passar a Noruega e a Alemanha, tornan
do-se, assim, o quinto maior produtor de alumínio do 
mundo. Não obstante, existem muitos problemas de 
alumínio que são extremamente graves, principalmen
te, no que se diz respeito a área estatal. Note bem 
-sou um homem liberal, com a graça de Deus -
admito que há espaços para todos, para empresa privada 
nacional, e também para empresa estatal. Não obstante 
isso, é preciso que possamos enxergar quais são as defi
ciências, o que está ocorrendo de errado no setor, prin
cipalmente com relação ao fornecimento de energia elé
trica. para o setor da indústria de alumínio no Norte 
do Brasil. No Sul do Brasil, acho que a indústria de 
alumínio está mais solidificada, no Norte é que a indús
tria é nova, e sofre, naturalmente, de problemas, princi
palmente no que diz respeito ao preço de energia elétri
ca., que é uma coisa que V: Ex'1 têm acompanhado. 
Há um lobby terrível da própria indústria de alumínio, 
no sentido de se baixar os custos das tarifas d~ energia 
elétrlca. Custos esses_ que dificilmente poderão ser bai
xados, na minha opinião é uma questão só de aritmética 
- o Senador Virgílio Távora me dizia que gosta de 
matemática, de aritmética- que é uma coisa tão sim~ 
pies, mas que pouca gente exercita. Mas vejam V. Ex~ 
o s_eguinte, se hoje, em se construindo uma empresa 
hidroelétrica, seja o Governo, seja empresa privada, 
o custo da implantação, de um Kw, se for muito bem 
administrado, fica em torno de 1.000 a 1.200 dólares 
o Kw. Para se transmitir essa energia -vamos admitir 
que lá no Norte, quer dizer, a transmissáo, a distribuição 
por enquanto é mais barata, porquanto o número de 
consumidores, exceçâo feita a Belém, é menor. Então, 

_para uma indústria de aluminio, como a ALBRÁS, 
como :,l ALUMAR, são linhas diretas que vão a um 
único consumidor. V amos dizer que se consiga fazer 
uma transmissão a 500 dólares o Kw. Nonnalmente, 
quando se trata de transmissão. distribuição em um 
grande centro, como seria o caso de Fortaleza, como 

- seria o caso de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, se diz que o custo de uma produção é igual 
ao cuSto da transmissão e distribuição. Então, se a pro
dução custa mil dólares o K w. seriam dois mil. Mas 
só-pára tOniat a Cõisa de maneira objetiva vamos dizer 
que custe 1.500 dólares por Kw, quer dizer, para se 
produzir muito bem administrado, e para poder natural
mente se fornecer um grande consumidor tipo AL
BRÁS, ou ALUMAR. Ora, se tomarmos isto aqui a 
12% de juros - que seriam os juros internacionais 
como sendo uma taxa razoável de juros no mercado 
internacional - isso nos daria 180 dólares de iuros 
por ano. Quer dizer são 18 mil centavos de dólar por 
ano -estou dizendo centavos, porque a energia elétrica 
é calculada em milésimos de dólares por Kw hora/mil. 
Agora, admitindo que tenhamos pelo menos um fator 
de carga da ordem 80%, um ano são 8.640 horas, a 
80% são 17 rriil horas. Então, temos 18 mil centavos 
de dólar dividido por um Kw- vamos dizer, alumínio 
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pode fornecer 7 mil Kw horas. Geralmente, quando 
é para uma indústria normal, a média do Brasil é em 
torno de 1 Kw, fornece mais ou menos 4.300, é de 
50% o fator de carga, mas para a indústria de ~lumfnio 
o fator de carga é muito mais elevado. Daí, e:oriseqüen" 
temente, temos um custo menor por Kw/ho~:a. Então, 
se dividem 18 mil centavos de dólar por 7 mil, temos 
2,5 centavos de dólar por Kw. Isso significa 25 milésimos 
de dólar o Kw/hora, são 25 mil por Kw/hora. O que 
é um preço nos Estados_ Unidos tido como razoável. 
Todo produtor americano que tem um Kw da ordem 
de 25 milésimos de dólar equivale a um preço razoável, 
não é excelente, mas é um preço, nos Estados Unidos, 
Há aqueles que já têm Kw a 28 milésimos de dólar. 

O pessoal do Tennessee tem pelo menos a 26 milhões 
de dólares o Kw!hora. Há nos Estados-Unidos da Amé~ 
rica do N arte uma quase autarquia chamada Bonwill 
Power Association, BPA, que é realmente administrada 
pelo Congresso americano. Eu já escrevi ·~os EstadoS 
Unidos para saber quem é que administra o BPA, para 
saber porque eles podiam dar um preço tão baixo de 
energia. Mas a verdade é que a resposta que recebi 
dos Estados Unidos é que o Congress-o americano admi~ 
nistra o BPA, que era uma entidade feito a CHESF, 
regida pelo Congresso americano que teria, -nãtural~ 
mente, dado a si a responsabilidae da tarifaçãO da ener
gia no sentido de desenvolver certas regiões_ do Brasil. 

Muito bem.-No BPA- BonyillPÕwer Association 
- ela praticamente fornece energia, mas precisa de 
1/3 da produção americana de atuminio, mais ou menos 
1/3 da produção que é a parte oeste, noroeste, o Estado 
de Oregori e Washington, lá para cin:ia, na parte no
roeste dos Estados Unidos. 

São 25 nlllhões de dólares kw/hora que é um preço 
de mão dada. 

Vejam V. EX"5 que se levando em conta os juros 
sobre o capital investido, o preço-é esse 2 e meio cerita
vos de dólares por kw/hora. 

Ora, a indústria de alumfni"O, no setor norte, reCebe 
então --um preço - isso é Só- taxa de juros. Isso 
é muito confidencial- mas, é um estudo que foi passa
do para muitas pessoas da própria ELETRONOR1E 
e vou até declinar o nome da pessoa, o Dr. Osvaldo 
Baumgarten, que foi Um aritigo diretor do Departa
mento Nacional de Energia Elétrica, homem respon
sável, que nos anexou um estudo no qual diz que a 
energia de Tucuruí, com depreciação, fica em 52-centa
vos o kwfbora. 

Mas vamos admitir que tenhamos~ então, um preço 
de fornecimento de energia, que fOi feito no ano passado 
pela ALUMAR, que é a companhia no Maranhão, de 
12 mil o kwlhora, 1.2 centavos o kwlhora. 

Aqui está o estudo, é confidencial, mas vou-deixar 
uma cópia em poder do Senado. 

A verdade é que há um movimento grande para que 
esse preço de energia seja baixado para cerca de 8 milé
simos de dólares kw/hora. O qtie Jl!.e parece que seria 
realmente lamentável. 

Vamos agora fazer a aritmétiCa, nobre Senador Virgí-
lio Távora. . 

A ALBRÁS vai produzir 320 mil toneladas de alumí
nio em Baccarena, no Estado do- Pará. A empresa AL
MAR produz em São Luiz do Maranhão cerca de 110 
no momento e está em fase de conclusão de mais 135 
mil toneladas, produzindo 245 mil toneladas. 

Então, terfamos assím um tOtai de 565 mil toneladas. 
Mas, é preciso levar em consideração que terminada 
essa fase de 245 mil toneladas dizem que a ALUMAR 
irá produzir 520 mil toneladas, também, isso é tranqüilo 
do ponto de vista intemacioil3.l. Temos o total no setor 
norte, em alumínio teremos uma produção total de 640 
mil toneladas por ano. 

Agora, vamos dizer o seguinte:-em média, entre cor
rente alternada e corrente contínua, o gasto de energia 
é da _ordem 16 mil kwlhora por tonelada. As cubas, 
os fornos gastam cerca de 13 mil e 500, mas, ·depois 
temos cerca de 70(fkw para fazer o cózfrnento da pasta 
e tem mais toda a corrente auxiliar. No fundo, gasta-se 
16 mil kwlbora por tonelada. Então, multiplicando 640 
por 16, vai-se chegar a uma conclusão de 10 bilhões 
de kw/hora por ano que a Alumínio do Norte vai consu
mir. 

Ora, no estudo do Dr. Baumgarten diz que o -custo 
da energia de Tucuruí é da ordem de 55,3 a 55,2 mil. 
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Se (o r levado em conta a depreciação d~s despesas ope
racionais, esse valor se elevará para 53 ii:t.il por kwlhora. 
Esse será, aproximadamente, o custo real do kw/hora 
gerado em Tucli.tuí ainda que o custo do serviço possa 
ser menor, porque nem todos os encargos são lançados 
nele. 

Então, vamos admitir não os 53 de custo que ele 
está falando, mas, que seja 42- vamos tirar uns 20% -
do custo. Se -o cuSto for 42 milhões de dólares e estão 
fornecendo 12, significa qUe "estamos perdendo 30 mil 
por kwlhora, 30 mil são 3 centavos de dólares. Então 
vamos multiplicar 10 milhões de kw/hora por 3 centavos 
de dólares que dão 30 bilhões de kwlhora, ou 5eja, 
são 300 milhões de dólares por ano de que essa empresa 
de alumínio vai dar prejuízo a ELETRONORTE. 

Pergunto eu, Srs., se uma empresa, como anunciou 
a ALBRÁS, que Já gastou 640 milhões de dólares, ou 
uma ALUMAR, que é a ALCOA, que já gastou cerca 
de 1 bilhão e 200 inílhõCs de dólareS, gastar mais .cerca 
de 150 milhões de dólares para obter a sua indepen
dência, vale a pena ser revisado. 

O potenciar da hidrelétrica é imenso, o POtenCial da 
hidrelétrica, por enquanto vem de Tucunií. Graças a 
Deus o povo brasile_i~o é um povo que tem criativid?I:de. 
Houve, já no tempo do Ministro Dias Leite, um decreto 

- que per:initia o financiamento de usinas hidrelétricas 
para com o Governo, usufruir durante um determinado 
tempo., se náo m<: falha a memória, 25 anos, um preço 
mais barato.___ _ 

MaS, feita as contas de aritméticas, iD.felizmente, esse 
d_~creto n~o se most~ou realizável e o resultado é que 
runguém ligou para ISto. Mas, vamos admitir que ama
nhã_o governo brasileiro ache muito bem. 

Para libertarmos as indústrias de alumínio é preciso 
fazer o seguinte: Tucuruí, no momento são 8 máquinas 
e 330.000 KW; com_ possibilidade de se ~xpandir para 

_ 6,5 MW. Mas vamosadiJ#tir que para se dar uma condi
-ção de sobrevivência à indústria de alumínio, que uma 
parcela da própria barragem e das máquinas fossem 
vend~das ou alugadas a empresas produtoras de alumí~ 

- nio a custo zero-. - Se Tucutuf ·somando 3 mílhóes 
e 300.000 -KW cuStOU 4 hilhões de dólaies, então se 
amanhã precisar de 300 mil KW, uma· máquina, por 

-exemplo, então eles pagam o correspondende da barra
gem, o correspondente dos alternadores, turbinas e 
substação e ficam liberados a custo deles._ Seria uma 
espécie de aluguel de máquina, aluguel de turbina, alter
nadores e subestação dentro da própria empresa, mas 
cujo destino seria realmente levado exclusivamente pa
ra a usina de alimínio. Se eles pagassem por isso, não 
vejo ne11hum mal nesse sentido e libera, naturalmente, 
a ELETRONOR'IE de um prejuízo fantástico que ela 
teria, certamente, se continuasse dentro dessa posição. 
Evidentemente nós vamos ter que aumentar os pacotes 
fiscais, um atrás do outro, porque evidentemente al
guém vai tei" que pagar por este rombo. 

Agorã o qlle é difícil, o que é duro, o que realmente 
me parece que não _é lógico é que o Governo brasileiro, 
a ELETRONORTE que é uma das emPrCsas mais deis
capitalizadas do setor, ter que dar um subsídio exata
mente a maior empreSa lninei"3dora do Brasil, da Amé
rica do Sul, que é a Vale do Rio Doce, e a maior 
produtora de alumínio do mundo, que é a ALCOA. 
Parece-me que há alguma coisa errada nesse sentido, 
há alguma coisa para ser reformulada nesse sentido. 

É isto que está acontecendo em matéria de subsídio. 
Quer dizer, subsídio dado naturalmente pela ELETRO
NORTE à indústria de ALUMÍNIO NORTE, vai cus
tar quando a plena carga, 300 ritilhôes de dólares por 
ano; Isso é uma coisa que temos que conscientizar. 

Agora, isso seria uma maneira de desanimarmos na 
indústria de alumínio do setor Norte? Acho que não, 
em absoluto. Acho que tfnhamos apenas que mudar 
apenas_ o e~?que da coisa. 

Ora, o mundo inteiro produz alumínio com cerca 
de 28% de -energia própria. Acho que o Brasil, por 
uma questão-de segurança, devia produzir isso, é o 
que nós fazemo~. nós fazemos com 60% de energia 
própria. 
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Para cada tonelada de alumínio/hora tem que se insta
lar 2 KW porque são 16 mil por 8 mil/horas são pratica
mente 2 KW para _cada toneladª" de alumínio/bom. En
tão, se multiplicar 2 por 60 são 1,2 KW para cada tone
ladas de alumínio hora. Mas, vamos dizer que se faça 
com 50%. Então, para facilitar o raciocfn.io dos Srs., 
vamos instalar energia própria com 1 KW para cada 
tonelada de alumfnio(hora, significa uma fábrica v~i 
produzir 100 milhões de alumínio por ano, ele instala 
mais ou menos 100 mil KW. Será que isso é tanta coisa? 

Se nós vimos aqui que 100 mil KW custa, entre a 
produção e a transmissão, 1.500 KW/hora sãO 150 mi
lhões de dólares que teremos que gastar para liberarmos 
a indústria de alumínio dessa tremenda pressão que 
se faz em cima da ELETRONORTE. 

Essa é uma das coisas que, realmente, me deixam 
um pouco perplexo em relação à indústria de alumínio 
e que os Srs., aqui do Senado, têm possibilidade de 
poder reformular essa política em relação ao preço do 
kwlhora. 

Outro ponto básico que me parece seria o último 
:QOnto que ressaltara para_ os Srs. o que acontece com 
as reservas minerais de bauxita, no Brasil. 

Os Srs. sabem que o Brasil tem a 3• maior reserva 
de bauxita do mundo. Nós só perdemos para a Austrália 
e para a Guiné. Mas para a Guiné o Brasil tem uma 
grande vantagem porque a bauxita, chamada trignato 
(?) que é aquela bauxita que consome pouca energia, 
ela é dirigida por soda cáustica praticamente à pressão 

--normal e ~ temperatura de 180°. Então consome muito 
pouco energia~ Na Guiné, não existe mais esse trignato": 
A bauxita na Guiné;-qU.e é imensa é hoje toda monohi
dratada, mas isso significa mais quilo de óleo por tone
lada de alumínio e isso joga a Guiné fora de concor
réncia internacional. 

Então restam a Austrália e o Brasil disputando um 
páreo bastante interessante. 

Ora, o Brasil exporta cerca de 3.5 milhões _de tone
ladas de bauxita através da Mineração Rio do Norte 
na qual o capital brasileiro tem 56%, mas, não obstante 
isso, importava _de uma maneira lamentável o óxido 
de alumínio para sua fábrica de alumínio, no Rio de 
Janeiro. Lutei muíto coiltra isso, lutei tremendamente 
contra a implantação da Vale Sul, eu não so_u paulista 
não, nem filho de pernambucano, sou brasileiro. Cha~ 
mei naquela ocasião a atenção do Presidente Emesto-
Geisel pedindo, não gostou muito, disse quem mandava 
no Brasil era o eixo Copacabana-Ipanema, isso não 
era possível, instalar uma fábrica de alumínio no Rio 
de Janeiro, não tem finalidade nenhuma. Resultado: 
a Vale Sul entrou para operar e, até agora, a entrada 
da (inaudível) importa óxido de alumínio no Su:di:uime. 
A mesma coisa acontecendo com a ALBRÁS que que
ria importar óxido de alumínio do Suriname. No mo
mento isso é uma composição e como existe um excesso 
de capacidade na fábrica de alumina, em São Luiz, 
então e_ssa fábrica de São Luiz fornece não só para 
ALBRAS, como também para a Vale Sul, mas essa 
medida é temporária, porque -~o ano que vem, quando 
a fábrica c;Ie alumínio da ALCOA estiver; por exemplo, 
245 mil toneladas, são duas toneladas de óxido_de alumí
nio para cada tonelada de metal. Então, essas 245 vão 
absolver 500 mil toneladas de alumínio, que é a capaci
dade d~sa fáQrica ela se esgotará e o Brasil voltaria 

. a importar óxido de alumínio ou do Suriname ou da 
Jamaica, tendo a 3• maior reserva de bauxita do mundo. 
Isso é olltra coisa que tem que ser pensado e repensada. 
Parece-me, apenas como sugestão, companhia mais ren
tável que existe, hoje, na Amazônia, é realmente a 

_ Mineração Rio do Norte, que_ e~rta bauxita. Deixo 
-aqui, como sugestão, porque não chamar, onde a Vale 

do Rio Doce tem 46% e a nossa çompanhia _tem 10%. 
Naquela ocasião foi uma imposição -que eu ãchei um 
ato de patriotismo que precisava ser feito, realmente 
nós passamos a praticamente anos sem receber um cen
tavo de dividendo. Foi feito porque, inclusive demos 
uma carta dizendo que nós não queríamos dividendos, 

--que todo lucro que tivesse -que eles reaplicasscm no 
sentido cJe que essa mineração pudesse se transformar 
~ID.anhã numa f~blica de alumínio_ e, posteriormente, 
numa fábrica de alumina. Se existe uma rentabilidade 
boa, por parte da Mineração Rio do Norte e se a maioria 
do capital votante i naciOnal, pergunto: por que não 
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nós atacarmos mais depressa, talvez até através a Mine
ração Rio do Norte- a ALUNORTE que esta parada 
no momento, esperando naturalmente a negociação 
com os japoneses. É eviderite que os japoneses, isso 
eu preciso -chamar a atenção dos Srs. Há um ponto 
muito delicado, e gostaria de chamar de macroecono
mia, que vai ocorrer realmente; o JapãO que chegou 
a ter a segunda maior indústrfa. de alumínio do mundo, 
ele parou após 1973, cerca de 1 milhão de toneladas 
de alumínio, já produziu um milhão e 350 mil, agora 
prodtà 350 mil toneladas tendo parado definitivamente 
(inconipteenSfvel) toneladas de alumínio. Daí o Japão, 
em vez- de produtor, passou a ser um grande comer
ciante de alumínio. O mesmo problema está na véspera 
de ocorrer nos Estados Unidos da América do Norte. 
Os Estados Unidos Dão têm ffiais possibilidade de cres
cer na indUstria de alumínio, em face do preço cada 
vez maior de energia elétrica._E resultado: se nós tiver
mos a união dos Estados Unidos com o Japão, no senti· 
do de serem comerciantes de alumínio, nós, brasileirOs, 
teremos realmente uma possibilidade muito difícil de 
entrar nesse mercado internacional a preços justos, por
que evidentemente que a máquina" de pressão é totaL 

O alumínio baixou de 1500 dólares, a tonelada, para 
960, 270 dólares a torielada pelo simples fato de os 
japoneses terem deixado de ser produtores para serem 
comerciantes, consumidor. Como eles são organizados 
e têm senso de comércio extremamente equilibrados, 
eles provocaram uma queda brutal na indústria de alu
mínio, e disso naturalmente eles estão usufruindo, con
seguiram baixar brutalm~nte o preço_ do alumínio e ago
ra, imaginem os Srs., no dia em que o Japão estiver 
aliado aos Estados Unidos. - - - --- -

Cabe a nós, brasileiros, estarmos preparados no senti
do de que se possa, os próximos produtores, gerar a 
sua energia elétrica, o Governo brasileiro devia ser ge
neros_o_ no sentido de que se dê concessões para que 
eles pudessem, e são usinas pequenas, 100, 200 mil 
quilowattes por sistema energético brasileiro náo é Da
da, para quem tem 213 milhões de quilowattes no setor 
hidrelétriCõ a sereni aproveitados, em parece que isso 
é uma coisa ridiculannente pequena. Mas, por outro 
lado, seria interessante também que o Governo brasi
leiro não-adiasse a construção da ALUNO RTE e prOcu
rasse, através dos meios que possui, e possui através 
da mineração Rio do Norte, capitais que pudessem, 
amanhã, entrar e desenvolver a mineração Rio do Norte 
o mais depressa possível, porque a partir do ano ·que 
vem, o Brasil passará novamente a ser importador de 
alum:ina, o que é lamentável num país que tem a terceira 
maior reserva do mundo. 

São essas observações que faço e ciue estão pedindo, 
naturalmente, solução de cúpula no setor de alumínio. 

E de uma maneira geral, no setor das estatais, eu 
tenho definido uma tese que é a seguinte: o Brasil tem, 
realmente, grandes possibilidades de produzir bem e 
barato no setor estatal, aço e naturalmente energia hi
drelétricã, pórque o Brasil tem uma rede muito- grande. 

No campo de aço eu citaria que o Brasil, hoje, -tem 
cerca de 70% da sua produção de aço p-roduzida através 
do sistema de oxigênio, chama~o ?e (incompreensível) 
que é a maneira mais econômica de se produzir aço 
no mundo, e, no Brasil 45%, do aço produzido é feito 
através da fundiçáo-contímia-, que é a coisa mais barata 
que existe no mundo inteiro. Então, com _oxigênio e 
fundição contínua, as nossas siderurgias são siderurgias 
modernas, sejam estatais, seja do Governo, sejam de 
capital estrangeiro, são modernas com capacidade de 
competir. 

Não me p3rece que seria justo que deixasse esse enor
me parque siderúrgico brasileiro se sucatizasse_. Se .supu
ser naturalmente um número pequeno, o Brasil hoje 
produz 20 milhões de toneladas de aço por ano;. nós 
somos o 5<> maior produtor de aço, nós passamoS no 
mês passado a Itália e a França e, na Europa, só perde
mos para a Alemanha. 

O Brasil, depois da Rússia-, do Japão, Estados Unidos 
e da Alemanha, é o maior 5" produtor de aço, e com 
uma indústria moderna. Mesmo ela sendo estatal, per~ 
gunto:_ vale a pena deixar por uma questão apenas ideo
lógica, se é estatal se não é estatal? Acho que tudo 
é Brasil. Nós precisamos dar recursos para que elas 
possam, realmente' vingar com boa administração, com 
séria administração e partir paia dias melhores. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II) 

Tenho definido o seguinte: nos se tores de aço e hidre
létrico- nós deveríamos procurar capitalizar, e essa tese 
te~ sido uma tese muito discutida, quer dizer, não é 
tão fácil fazer quanto sugerir. Eu acho que os seEores 
de aço e hidrelétrico poderiam muito bem ser, pois 
eles pertencem ao Governo, desdolarizados. Mas co
mo? Desdolarizaré uma coisa complicada. Realmente, 
é uma coisa complicada, é uma tese que precisa de 
muita discussão, de muito trabalho, de muita reflexão. 
Mas como? Se o setor bidrelétrico deve ao setor estran-

- geTro-ée~iCa_de 12 bilhões de dólares, e o setor siderúrgico 
está entre 10 e 12 também, praticamente nós temos 
25 bi~hões d~__d_<?lares de 25% da dívida brasi_leij:a, ·estão 
nesSes dois setores. Ora, se o setor siderúrgico e o setor 
hidrelétrico pudess~m na_turalmente passar, serem des
dolarizados, e passar essa responsabilidade ao Tesouro 
Nacional pei_o pagamento da sua dívida mas, em contra
partida, tudo que é dado não tem valor, para cada 
dólar que o Tesouro Nacional tenha que pagarpqr conta 
da dívida externa, eu acho que a empresa estatal poderia 
dar um dólar de açóes preferenciais ao Tesouro Nacio
nal ou ao Governo para que ele pudesse colocar, ao 
grande público, essas ações. O Tesouro. Nacional assu
me a responsa~ilida~e mediante a emissão de__ações 
preferenciaiS que llão têm direito a voto, e essas ações 
_seriam --co_lo~das não só aqui_ no Brasil como, quem 
sabe, at~ no_ mercado interpacional. 

Vejam -o Seiuinte: nós falamos em renegociar a dívi
da. O Senador Severo Gomes conhece muito bem. Lá 
fora 6 "diretor de um banco internacional é um homem 
que tem muito pouca possibilidade de negociar; ele 
apenas é um representante de um grande número de 
acionistas, e_ o_ parâmetro de negociação dele é _muito 
pequenO. Se, amanhã, for fe-ita uma grande oferta, va
mos pegar uma COSIPA, uma USIMINAS, uma CSN 
que possa oferecer um lote grande de ações preferen
ciais, e um presidente de__banco chama a sua assembléia 
de acionista~ e diz - "Até agora o Brasit pagou o_s 
seus juros mal e mal, agora quanto ao principal é uma 
grande dúvida. Se amanhã aparecer um lote de ações 
preferenciais, sem direito a voto, talvez seja uma ma
neira até de se poder argumentar _com seu acionista 
aizendo que, naturalmente, isso é uma coisa válida, 

-afinal de contas é uma ação que, no momento em que 
essas empresas foram desvalorizadas, tenho certeza ab
soluta que elas passarão a ser rentáveis e com a grande 
vantagem de que se amanhã a inflação for 240%, não 
se precisa ajustar, quer dizer, os mesmos 240% para 
os setores hidrelétricos, e s~derúrgico, que são dois seto

,res que comandam grande parte da inflação. 
· Se· a inflação for d~ 240 os srs. reajustam para 180, 

190, 200, precisa reajuStar menos, porque a grande par
cela que até hoje todos reclamam, e com justa razão, 

--é que a dívida firiã.riceira dessas empresas_ é de tal ordem 
que elas sáo inadministráveis. Sinceramente eu Já anali
sei balanços de companhias_estatais, quer no setor side
rúrgico quer no setor hidrelétrico, e sinceramente se 
qualquer um de nós tivéssemos lá eu tenho certeza que 
o resultado seria o mesmo, porque só mesmo como 
Jesus baixando na terra e fazendo um milagre, porque 
com a dívida que tem em dólar, qualquer empresa desse 
~tordeve. um bilhão de dólar~s lá fo_r:a, e com um 

-bilhão de dólares de dívidas com uma desvalorização 
de 10% dólar todos os anos, é praticamente impossíVel 
se administrar. 

Então, para esseS dois setores apenas uma idéia, tal
vez mereça ser analisada talvez não. Se amanhã hoU-ver 
essa desdolarização, transferência das empresas estatais 
para o Tesouro Nacional, de ações preferenciais que 
_ colocaria perante o público no Brasil, ou lá fora, em 

_lotes grandes, _então me parece que esses setores fica~ 
riam bem equacionados. 

Agora, há um grande número de empresas estatais 
que realmente não merecem, de jeito nei:lhum, serem 
desestatizadas~ porque se de um lado eu não acho que 
a desestatização de_ uma PETROBRÁS ou de uma Vale 
do Rio Doce eu considero isso, os srs. me desculpem, 
vou dizer até ridículo, -porque não ex:isten;t capitais no 
Brasil capazes de chegar e querer comprar ações majori
tárias de uma PETROBRÁS ou de uma Vale do Rio 
Doce, não 6 possível, e se houvesse era um desserviço, 
porque sinceramente eu acho que elas vão bem, muito 
_obrigado_._ Mas vamos ajudar o setor majoritário, são 
iss-es 100 nUnieros de empresas do governo que teriam 
capacidade de vir a produzir bem, mas que estão com 
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um déficit de caixa, com uma descapitalização grandé. 
Então. parece-me que não adianta nós falarmos no 

setor de siderurgia, como na semana passada, um asses
sor do Ministério da IndUstria e Comércio me telefona 
dizendo: nós precisamos estatizar a COSIMC. Eu disse: 
"a COSIMC foi fechada 25 anos atrás, e pertencia à 
famt1ia Jaffer, há 25 anos foi um desastre, e de lá pra 
cá o desastre piorou demais. Hoje é uma grande sucata. 
De maneira que falar em industrializaçãO de COSIMC 
Companhia Sidenirgica Mogi das Cruzes, é um absurdo. 
O que se t~m_ que fazer é fechar, pura e simplesmente, 
vender a área e tentar pagar naturalmente todos os 
~us .fundos. Se. bem que todos os funcionários da CO
SIMC todos eles praticamente têm seus fundos de ga
rantia, e poucos funcionários teriam direito ã indeni
zação. 

A localização é excelente, talvez seja uma das melho
res localizações no BrasiL 

O SR.Vnfofúo TÁ VORÀ- Sr. Presidente;pela 
ordem. Uma exposição tão eloqüente quanto esta, ao 
mesmo tempo tão elucidativa, poder-Se-ia fazendo as 
perguntas fora daquele sistema que adotamos, de justa
mente o_ conferencista.: fazer a explanação e depois ser 
perguntado'? Porque às vezes afloram dúvidas no mo
mento e depois passam pela cabeça. Eu _consultava a 
V. E• se isto fosse possível, s_e_ não fosse, seguiríamos 
o caminho normal. 

crsR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Que é pos
sfvel é, depende do ~xpositor. Sempre nós privilegiamos 
o e_xpositor, deixando que ele faça o melhor. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA-- Acredito que para 
o expositor sefã bem melhor. 

O ·sR. ANTÓNIO ERMÍRJO DE MORAES- Pra
ticamente o que tinha a dizer aos senhores entre, ba<>ica~ 
mente, a indústria base de alu'mínio, indústria de side
rurgia, indústria de eletricidade eu queria citar o seguin
te número para os senhores. Todo mundo fala que a 
Rússia é o maior produtor de aço do mundo. Não obs
tante, 53% do àço produzido na Rússia hoje tem um 
processo absoluto, que usa óleo ou gás natural. Sei 
que a Rússia tem 35% do gás natural do mundo, mas 
não obstante não significa que efes têm que gastar gás 
natu:a! ãtoa. Agora, por outro lado, em matéria de 
fund1çao contínua, na Rússia apenas 13% de aço da 
Rússia é produzido por fundição contínua; no Brasil 
é 45%. A média do Brasil é igual à média mundial, 
no mundo inteiro 45% do aço é produzido por fundição 
coo.tínua. O Brasil esta lá em cima. Agora, pega, por 
exemplo, um país como a Rússia, está muito atrasada, 
ela produz uma grande quantidade, mas evidentemente 
com um método antiquado, precisam renovar o seu 
parque fabril em matéria de siderurgia, apesar de ser 
o maior produtor do mundo. 

O SR: VIRGÍLIO TÁVORA- Os Estados Unidos 
têm uma parte 9a sua siderurgia, bem defasada. 

1) SR. ANTONIO ERMIRIO DE MORAES- Os 
Estados Unidos ajudaram a remodelar a indústria side
rúr~ica do Japão, da Itália, da França, da Alemanha 
e. nao :emodelou a dele. Agora, no momento, está em 
Situaçao de aperto. Em matéria de siderurgia, eu queria 
apenas colocar isto; o Brasil está muito bem colocado 
em sid~rurgia, eletricidade, e na própria indUstria de 
~lumfn~o.-Ressalvo esses problemas nós temos possibi
hdade ~ensa_s de_ amanhã agredir corretamente e co~ 
mercialmente os mercados externos. __ 

aue- saiba, por enquantO, e não quero me alongar 
demais, estou aqui disposto às perguntas dos Srs. Sena
dores, se possível respondendo-as. 

O SR. Pg.ESIDENTE {Milton Cabral) -Então, pas~ 
semos aos debates. 

Com a pahivra o Senaq.or Virgílio Távora. 

O SR. VIRGíLIO TÁVORA -Não vou parabe
nizar :Or. Ermínio de Moraes pela exposição feita; te
mos pontÇls de vista comuns e até suspeitos. Realmente, 
ouvimos dele o que estávamos esperando. Mas voltemos 
ao alumínio: Dr. Ermírio, de 12 para 52 não é realmente 
uma magnanimidade muito grande da parte do Gover· 
no, a cobrança desta tarifa de 52 mil para 12 mil? é 
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menos de um quarto. Não acha V. s• que isto daí é 
um excesso? 

o SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DEC MORAES -
Acho, que o que nós fizemos- em alumínio já responde 
à sua pergunta, porque eu teria vergonha de pedir um 
preço de 12 milhões de quilowatt/hora, quando ela custa 
52 numa empresa-produtora, acho que é ilógico, irracio
nal e, ao mesmo tempo, não é patriótico. Afinal de 
contas, todos temos que viver neste País. Nós prot:ara
. mos, Senador -mas eu queria até, precisam. me dar 
uma oportunidade, até hoie desde_ que nós implantamos 
indústrias de Quimíco no Brasil-em 1955, nós ·semPre 
procuramos produzir pelo menos _com 60% de energia 
própria. Exatamente porque tivemoS-durante 35 anos 
uma situação estranhamente difícil. Não tenho a menor 
vergonha de dizer que durante 15 anos pagamos títulos 
em CartóriO, mas executamos uma me'iã, era produzir 
60% de energia própria:. E hoje temos uma pOsição 
tranqüila; temos uma empresa rendável, no setor de 
alumínio. A única que paga Imposto de Renda no Bra
sil, é exatamente o elo mais pobre que é o setor nosso, 
privado, nacional. Porque náo podemos ter a prenten
são de competir com a Vale do ~io __Doce, com a AL
COA, que é~ o primeiro mafor- produtor do mundo. 
Nós somos o elo pobre produtor de alumínio do Brasil. 

No ano passado pagou-se 81 bilhões de cruzeiros de 
Imposto de Renda e este ano o Imposto de Renda 
previsto só pela Companhia do Alumínio é superior 
a 140 bilhões de cruzeiros, lnlposto de Renda devidos, 
referente ao ano de 1985. Eu digo isto até com muito 
orgulho, porque- os outros setores -isto também é 
uma coisa que talvez ·pudesse ser corrigida, porque toda 
vez que _uma empresa multinacional no Brasil vai bem, 
o primeiro ato que ela faz é contratar com a matriz 
um "Senhor empréstimo", naturalmente, pela sua em
presa que vai bem, e com isto ela deixa de pagar 45% 
de Imposto de Renda. Quero dizer, automaticamente 
é uma coisa que está ocorrendo, e não culpo a ninguém 
não, tenho que culpar a nós mesmos, a lei favorece 
mais. Então, para não pagar Imposto de Rendi, que 
hoje é pesado, o Imposto de Renda hoje é 45% dos 
lucros, contrato com a minha matriz um empréstimo 
lá fora, trago esse empréstimo para cá, desvalorizo esses 
empréstimos todos os meses, com a desvalorização do 
cruzeiro e perco 45% de imposto no final do ano. Resul
tado; sobrou para o brasileiro pagar Imposto de Renda 
agora. Sinceramente, respondendo a sua pergunta, eu 
teria vergonha de pedir uma redução de tarifa. Se fosse 
42 para 12, são 3 centavos de dólar, por quilowatt/hora; 
30 milhões de dólares por quilowatt de prejuízo. Isso 
dá um prejuízo, quando a indústria de alumínio estiver 
na plenitude de sua forma, a ALUNORTE, de 300 
milhões de dólares por ano, quet dizer, para a ELE
TRONORTE o que é profundamente lamentável e nós 
temos que corrigir? Acho qué há maneira de corrigir, 
porque esses colossos que temos aí, a Vale do Rio Doce, 
a ALCOA, são empresas que amanhã po-dem gastar 
facilmente 150, 200 milhões de dólares. Quem já gastou 
1 bilhão, 1 bilhão e 200- gasta mais 200 e completa 
o projeto, não fica pedindo esmolas ao Governo a vida 
inteira, sugando naturalmente um setor que podia ser 
rentável à ecoJ!omi'!J~r_~~ileirfi._ 

A finalidade da indústria de Tucurui não é apenas 
fornecer energia para a indústria de alumínio, é para 
fornecer àquela grande população que tem uma exten
são nova, e que consome muito pouco. Se V. Exa levar 
em consideração a Amazônia, Roraima, Amapá e Acre, 
esse enorme setor do Norte, consome apenas_ 5%_ do 
cimento do BrasiL Não existe civilização lá, porque 
cimento é para fazer casa, para fazer" alguma coisa, 
é o começo da civilização, apenas temos um trabalho 
imenso a fazer nesse setor; e ã.cho que Tucuruí podia 
representar isso; não concentrar demais e dar uma par
te, quer dizer, vender uma parte, mas a preço justo. 
Se querem pagar muito bem, então pagam os 1 mil 
e SOO dólares, o que for. O que tiver lá na contabilidade 
de Tucuruí vende, da ALBRÁS e da ALUMAR, com
prar a parte do setor energético e libera o Governo 
dessa loucura de fornecer energia a 12 milhoe!:i de dóla
res o quilowatt/hora, o que me parece extremamente 
irrazoável. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- É do conhecimento 
de V. sa que os atuais contratos de fornecimento do 
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Governo, liá contida alguma cláusula que torne irrever
sível essa infeliz decisão? 

-6 SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES -
Acho que não, quer dizer, isso foi um decreto baixado 
pelo GOverno passado. Não foi no Govern-o GeiseL 
Onde diz o seguinte: que a e.nergia do setor norte, 
seria 15% mais baixa do que a energia do Brasil, de 
uma maneira geral, até aí ia muito bem; e que a energia 
naturalmente, e é aí que entra o negócio, ela não devia 
ser mais do que 20% sobre o preço total do alumínio 
a preço internacional. Como o alumínio baixou de 1.500 
para 970 dólares, veja o que aconteceu. Então, foi esta 
a jogada. Se naturalmente os Estados Unidos e o Japão 
ficarem mais do que nós na produção de alumínio, ou 
nós vamos_ produzir a nossa própria enefgia - e isso 
é preciso dizer aos Senhores, e eu até agradeço. Hoje 
a CODlpanliia BraSileira de Alumínio em Sãó Paulo não 
é uma contingência, porque a rncitérlã Piíma está lá 
perto, ela é tida como privilegiada. Por quê? Porque 
tem energia própria. Energia própria custou___35 anos 
de trabalho, nós fizemos sempre hidrelétricas pequenas, 
uma atrás da outra, e hoje eles dizem que somos privile
giados. Agora; s6 não é privilégiado quein não quer 
trabalhar. Agora, se amanhã o Governo desse a conces
são, e eu ouvi o Senador Milton Cabral perguntando 
sobre esse tipo de propriedade; apenas citamos Tucurp:í, 
por ser mais fácil no momento. Como- nós terrios 35%, 
a grosso modo, esses 200 milhões de Kw que estão 
no Norte, o senhor tem 70 milhões de Kw no Norte. 
óra, se o senhor der 200 mil quilowatts não é nada. 
Dar 200 mil quilowatts de alumínio construam suas pró
prias usinas hidrelétricas. Não precisa nem serTucuruí. 
Dá ap-enaS a conce·ssão e digam: construam e não amo
lem mais a nossa paciência. Tratem de fazer um bom 
capital aqui dentro, e deixa o Governo produzir esse 
·quilowatt com um preço maior. Para nós, somos privile
giados, porque gastamus até agora, de 1955 até 1985, 
nesses 30 anos, 310 milhões de dólares no setor hidrelé
trico. Porque nós acreditamos na empresa. Agora, eu 
não tenho que pedir nenhum favor ao Governo, graças 
a Deus. Por quê? Pelo contrário, nós pagamos Imposto 
de Renda, nós temos que fazer o papel da empresa 
no Brasil, não peço quilowa!tfbora e ain~a pago Impos
to de ;Renda, além de ~mpregar. 

O SR. VIRGÍLIO T ÁYORA- Quando da inaugu· 
ração de Tucuruí, a qual assistimos, -uma das justífi~ 
cativas no momento é que havia aqueles grandes clien
tes. Dias depois, nós vimos o linháo funcionar às avessas 
-o linbão que nós nos referimos, o de Sobradinho, 
até Tucuruf e Belém. 

Nós achamos qUe -o--Nor"dêSte, máxime agora Com 
esse grande atraso na construção das suas supridoras 
suplementares de energia elétrica, vai ser o grande cl_ien~ 
te de Tucuruf durante muito tempo. De maneira ·que, 
co---:m toda a s_inceridade, a diferença_- não vamos discu
tir quem fez essa concessão, o parqué _dessa concessão, 
aqui já ouvimos em outras ocasiôes o depoimento da 
Vale do Rio Doce que vai muitíssimo bem, segundo 
afirmam. V. Ex• ouyiu o' depoimento dos diretores de 
que· ia muito bem. Não é favor não, é dádiva, porque 
l~_eara 52 são 4_centavoS-de dólar. 

. O SR. ANT6NIO ERMÍRIO DE MORAES - Se 
forem 4 centavos de dólar, então o subsídio que a ELE
TRONORTE terá que _dar para as indústrias de alumí
nio do norte, vai a 40Q milhões de dólares. Eu tomei 
300.--

0 SR. VIRG-ÍLIO TÁVORA- Mas evidenciou uma 
companhia reconhecidamente deficitária, uma conipa
nhia que tem dificuldades imensas, como a ELETRO-
NORTE, é difícil se entender is~o. · 

O-SR.-ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES- É 
impossível de se entender, sinceramente eu não en
tendo. 

O SR. VIRGíLIO TÁVORA- Ele está altamente 
deficitário ... 

Eu não sei se V. S• es.t_ava lá na inauguração ... 

O SR. ANTÓNIO ERMÍR!O DE MORAES- Eu 
não fui, recebi até_Uin convite para a inauguração, mas, 
sinceramente, isSo me d_ói tanto, que eu não quis ir. 
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O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Mas lá nos foi apre· 
sentado que tudo estava muito bem, mas na parte refe
rente às finan_ças do Govemo teria qu_e haver urna estru
turação financeíra conveniente,-porque grande era o 
déficit e que teildia se avolumar justamente devido a 
essas magnanimidades. Já dito o que queríamos, passa
mos â segunda pergunta, que é muito mais interessante: 
a desdolarizaçâo. 

Como V. S• sabe, fomos desde o tempo de Delfim 
Netto, da prim~ira vez ... 

O SR. ANTÓNIO ERMIRIO DE MORAES- Tal
veza palaVia seja "irifeHz". 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA·- Não, é essa mesmo 
eu vou dizer a V. s• Desde àquela época que nos bate: 
mos bastante quanto ã dívida dessas estatais em dólares 
serem assumidas em_ termos de ações pela U níão, e 
depois pre~erencíais daria o destino. Com o ex-Pre
sidente _Figueiredo, novamente, como Vice-Líder do 
Governo para -esses assuntos, escrevemos uma carta 
quando-do 2.024,-aprOVciTfairiãs a Ocasião para dar uma 
ajeitada na economia. Mas há - e aí vai a pergunta 
para V. S• a que atribui uma reação colossal a transfor
mar as dívidas dessas estatais? Porque no fim o GovernO 
paga. 

O SR. ANTÓNIO ERMfRIO DE MORAES - É 
tudo o Governo. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA - Tudo é embromá
ve~, _é uma embromação, porque no fim eu não poss-o 
detxar de pagar. A que V. s• atribui essa reaçâo colossal 
que existe, capitalizar essas companhias a troco das 
dívidas'1 

Eu gostaria de saber a opinião de V. s· 

O SR. ANTÓNfO ERMÍRIO DE MORAES- Sin· 
ceramente, todos os dias eu pergunto a mim, por- que 
essa reação'r 

O SR. VIRGÍLIOTÁVORA-Quebáreação, pos· 
so lhe dizer que há, porque estava lá dentro. Esse assun
to não se fala. O que diz V. s•, com a sua experiência, 
qual o fulcro porque, sem ser repetitivo, no fim o Go
verno paga. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES- Cla· 
ro, é dele, é o bolso direito brigando como bolso esquer-
do. -

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Por-que raz'ão eu 
não torno saneadas as finanças dessa companhia? V. 
~·. com a sua experiência de empresário, a que atribui 
ISSO? 

-0 SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES -É 
uma coisa tão incompreensível que uso uma expressão 
muito simples: é o bolso direito brigando contra o bolso · 
esquerdo, o Governo é o dono. Falta é raciocínio, bom 
_senso_nQ ~ntido d~ desvalorizar aquelas que, natural
mente, tenham possibilidade de exportar. Nós temos 
uma tecnologia boa, modema. É uma judiação suca
tearmos esse parque siderúrgico, do setor hidrelétrico. 
Sinceramente, não dá para compreender, a não ser di
zendo que ou existe naturalmente um movimento no 
sentido de, através do mal funcionamento das estatais, 
criar urna instabilidade social na Nação, porque, natu
ralmente, com as estatais hoje produzindo 70% do PIB 
nacional, se amanhã a coisa for mal, nós estamos insta
lando um regime, talvez, não muito satisfatório para 
nós oU, então, é pura burrice. V. EX" me desculpe falar 
assim. Eu acredito mais nessa segunda hipótese, porque 
no fundo é uma coisa quase calamitosa. Eu não entendo 
se v. Ex• tem ações, pode jogar ação rentável e no 
momento em que desvalorizá-las passa a dar lucro, e 
bom lucro_. Sinceramente; s_e amanhã, ao invés de se 
ficar jogando em open-market, ficar jogando no over
nfgbt!_ e~_ RDB,_ em CDB, em corrida de cavalo, em 
Loteria Esportiva e Loto, comprar ações prefefenciais 
das empresas estatais desvalorizadas, talvez, seja o me
lhor rendimento do Brasil, porque elas sâo eficientes, 
elas poderão ser eficientes. Não entendo porq,ue não 
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querem capitalizar. Honestamente, não entendo,_ está 
acima da minha capacidade de raciocinar. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Mais lncompreen· 
sível ainda, Dr. Ermfrio, porque no momento nós esta~ 
mos com uma siderurgia realmente up~to~date, mas isso 
à custa de investimentos colOsSais, à custa de emprés
timos e daqui a pouco isso vira sucata. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO.i:fE MORA~S-'- .E 
esse é o meu grande receio, nos próximos cinco anos, 

O SR. VIRGíLIO TÁ V'ORA- Por que náO S.imea
mos essas companhias? Vê V. s•, a base do GOverno 
é capitalizá-las. 

OSR.ANTÓN!OERMÍRIODEMORAES-Exa
to. Eu não vejo nada de mal. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Porque ele não vai 
pagar? 

O-SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES- V aí 
pagar. Mas se amanhã V. Ex• tiverrecursos e quizer 
comprar açóes preferenciais de uma-empresa, nada im
pede. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA -Porque à medida 
que o Governo nos dá essa proeminência no mercado 
siderúrgico mundial, isso vai passar. 

O SR. ANTllNIO ERMlRIO DE MORAES- Sin- . 
ceramente, acho que o Governo tem que capitalizar 
os setores siderúrgico, hidrelétricO e Dão riiiier no setor 
de petróleo porque os investimentos ali sã.o muito gran~ 
des, são enormes, não há a menor possibilidade de 
se pensar em privatizar a PETROBRÁS ou a- própria 
Vale do Rio D?~· que é uma companhia monstruosa. 
Quem vai privatizar uma Vale do Rio Doce? Talvez 
pudesse haver jogadas irifiànacionais. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Mas veja V. s•, 
mesmo que o Governo se repugnass_e !1 falar até uma 
palavra "privatização", ele capitalizava. No fim, Dr. 
Ennírio, isso ninguém, nem o GOVerno paSSado nem 
o atual, consegue explicar. No fim ele paga ou não 
paga? 

O SR. ANTÓNIO ERMlRIO DE MORAES -'Pa
ga, tranqüilo. 

da, compreensiva e baseada nessa ~aritJ:!téfica que falta 
ã tanta gente. Primeiro Dr. Ermírio, os números que 
V. s• mostrou tem uma clareza meridiana. Não seí qual 
é_õ pieÇàmédio, hoje, da energia instalada nos Estados 
Unidos._ 

OSR. ANTÓNIOERMÍRIO DEMORAES-Para 
a indústria de alumínio, em termos de 25 milésimos 
de Kwlh. 

O" SR,. __ _IOSÉ LINS - V. S• acha que é compatível 
com o preÇ<? da instalação. 

O SR. ANTÓNIO ERMfRIO DE MORAES - O 
preÇo de Tucuruf hoje- e aí não posso tecer nenhuma 
crítica nesse sentido, porgue não acompanhei - ele 
é bem mais alto. Sinceramente, o preço da _energia, 
porque já estamos construindo a sétima usina hidroe
létrica, nunca se saiu acima de 20 milésimos -de dólares 
Kw/h. Nunca! 

O SR. JOSÉ LINS - Significa que o preço médio 
está por 2,5 centavos o dólar. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES- Per
feitamente. 

O SR. JOSÉ LINS- Durante algum tempo, se não 
me engano, e aqui gostaria de contar com a sua expe~ 
riência para esclarecer, os Estados Unidos subsidiaram 
energia para alumínio ou, pelo menos, consideravam 
o excesso de energia como destinada a produção de 
alumíniO: É verdade? 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES - É 
verdade. Havia um interesse naturalmente em se desenM 
volver antes da crise de 1973. Muitos países faziam 
isso. Por exemplo, um caso típico. Uma vez estive na 
Noruega, em 1967, procurando fazer um balanço do 
preço-de energia e fui à Itália, fui à frança, fui à Noruega 
e ninguém me dizia o preço de energia certo. Na Norue
ga- um engenheiro, amigo nosso, me disse: "Antônio, 
esquece porque esses assuntos são tratados exatamente 
pela cúpula do_ Governo norueguês. Ele dá um subsídio 
assim de pacote. Se o Sr. vaiexportar200 mil toOeladas 
de alumínio, se isso representar uma coisa assim de 
3~ bilhões Qe dólares, quer dizer,,uma coisa enorme_,_ 
então o Sr. tem uma energia 3 milésimos de dólar Kwlh, 
porque o governo perde de um lado, mas, em contra~ 

O SR. VIRGÍUOTÁVÜRA::....:_Ê Cofio V. s• disse: partida, fica com um saldo na balança comercial muito 
é o bolso direito brigando com o bolso esquerdo. Por f~~~~ é uma política de governo que no câmbio 

que, então, não limpamos as finanças dessa companhia? A Noruega só tinha bacalhau e alumínio para exp-or-
Depois teremos condições de modernizar todo esse tar, então, ela tinha que tomar alguma providência nes-
equipamento à medida... se sentido. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES =l'er:--· 
feitamente, porque assim elas vão ter recursos, elas -- OSR.JOSÉUNS-Maisumavezchegoàconclusão 
passam a ser rentáveis. Com 0 próprio lucro elas vão de que V. S• é um homem de pensamento muito equili-
fazer isso. o meu reCeio é, e v. Ex• tocou exatamente brado. V. S• não é contra o subsídio, mas _contra o 
no ponto central, se não se tomar uma solução, nos exagero. 
próximos cinco anos teremos, exatamente, um baque. OSR.ANTÓNIOERMÍRIODEMORAES-Exa~ 
O que hoje é moderno, serásu:cateado daqui a_ cinco tamente_, sou contra o e_xagero._ O que o Senador Virgílio 
anos. Esses cinco -anos de relaxamento vão ser sucatea~ TáVOra fafou é Omã. beilesse. 
dos. Isso é u~gentíssimo. Na !_D.illJ:l_a_ opinião tinha que 
ser feita alguma coisa. O SR. JOSÉ UNS-:-:-Há dois pontos que me parecem 

f ~ importantes: o primeiro é esse exagerado custo da ener~ 
O SR. VIRO LIO TA VORA --=. Estamos de pleno gia ·de Tucuruí. A impressão que tenho é que isso de~ 

acordo. corte de uma deficiéncia do esquema de programação 
Sr. Presidente, nos julgamos suficientemente esclare- de instalação e uso dessa energia. Isso, possivelmente, 

cidos pelo depoent_e, sob~~- os dois pontos. Apenas dese- em termos de juros etc., encarece demais. 
jo chamar a atenção da ComissãO e do nobre relator 
de que não se_ trata de que~er privatizar coisa fl(..llhuma. O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES- Há 
Esse é outro assunto. Achamos que deve ser privatizado um mês, o Presidente da ELETROBRÁS me telefonou 
aquilo que o Govem~ nãO tem, que in:ie_ntro Qaquela desesperado. Eu não _sabia, confesso, que estivessem 
sua justa medida de obrigação. Isto é outro assunto. _tão _longe. No São_Frap.~sço, _Xodó e_ Itaparica já estão 
Mas, aqui estamos nos batendo para que 0 Governo, comtodasasmáquinascompradaseeledisse: "se come-
que no fim é quem paga tudo, capitalize essas empresas, çasse hoje, a construçãq civil demoraria cinco anos". 
deixe-as saneadas, e elas, então, passem a viver com 
a op-to-date de sua técnica, que hoje possuem, não 
tenho a menor dúvida, serão prontamente rentáveis. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MOR.ÂES -Sem 
dúvida alguma, tenho absoluta certeza disso. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Lins. 

O SR. JOSÉ LINS -·Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, a exposição do Dr. Ernúrio foi slmples, adequa-

O SR. JOSÉ LINS- COmPradas intes da construção 
da barragem. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES -En
tão, V. Ex" vai me desculpar, mas tem alguma coisa 
errada !la compra desse equipamento. Não cabe a mim 
~alisar, mas há outro interesse qualquer_ na co~pra 

~-desse equipã.fuento. 

Q SR. JOSÉ UNS- O que ~ d~ é que o Governo 
precisava de dólares, negociou empr6sti.mos ... 

Novembro do 1986 

O SR. ANTÓNIO ERMfRIO DE MORAES -Mas 
não pôde negociar .. , 

O SR. JOSÉ LINS - ... antes que a construção 
civil fosse começada. 

O SR. ANTÓNIO ERMfRIO DE MORAES -E 
digo mais, eu posso analisar por São Paulo, porque 
faço parte do conselho da CESP, ELETROPAULO
CIA. DE FORÇA DE LUZ, o_ Governo passado nos 
levou quatro usinas. Nós temos Rossana, Taquaruçu, 
Porto Primavera e Três Innãos. São quatro milhões 
e meio de quilowatts em andamento. A grande parte 
da maquinaria, podia ser fabricada no Brasil, não foi. 
Isso é um rolo compressor, passa pela CACEX, Banco 
do Brasil, ninguém reclama. Resultado, não há dinheiro 
para liberar essas máquinas das várias localidades que 
se encontram, pagando armazenagem enferrujando. 
Por qué? Porque naturalmente se fez uma compra preci~ 
pitada. 

Nessas sete usinas que construímos desde 1953, na 
primeiia usina Wdroelétrica até a Ponte de Comando 
é___importada. Hoje importamos_ exclusivamente quase 
-que uma chantagem emociO!Jal do fornecedor. Ele diz: 
"se ~ão importar, nós não damos garantia. "Mas esse 
montante importadQ não passa de 5% sObre _o total 
do maquinário adquirido. Sinceramente, esses 5%-po
deriam ser fabricado aqui no Brasil. Não o fazemos 
porque se V. Ex apertar demais dizem: .. Neste caso, 
não dou garantia, a gente corre riscos". Mas, sincera~ 
mente, dava para fazer os 100%. Talvez, nem de uma 
maneira só sofisticada. Em vez de se colocar corrente 
contfuua para fazer a ... (inaudível. .. ) 

Agora, não posso responder a sua pergunta, mas que 
houve~ exagero fantástico na compra d~sse equipa~ 
menta, houve. E V. Ex vê que toda a vez que existe 
uma possibilidade -~ se construir uma usina hidroe
létrica-, a primeira COisa que se faz é alguém viajar para 
o exterior e comprar o equipamento todinho. 

O SR. JOS~_ I.INS - Realmente, a grande defi
ciéncia no Pafs e no setor de programação, apesar de 
vivermos a época do planejamento ou, pelo menos, 
vivemos anteriormente. Mas isso tem acontecido não 
só em-Tucuruí. A impressão que tenho é que essa falta 
de visão prospecti~a é, ~ealmente, uma das grandes 
causas na deficiência dO -nosso sistema económico e 
que tem acarretado essas distorções a que V. s• se iefe~ 
riu. Ist6 é, para ·um Custo de energia de mais de 55 
centavos o dólar ... (inaudível) há 1,2 centavo de dólar. 
É verdade que houve a questão da queda do preço 
internacional. De qualquer modo, parece que há real~ 
mente deficiência na área de progra!l_!ação. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES -Isso 
era decreto-lei. Acho que uma reestruturação poderia 
ser feita, com a compreensão de todos. Em se fazendo 
uma tonelada de alumínio/ano, se construir pelo menos 
60%, 1 quillowatt, no mínimo, para cada tonelada de 
alumínio de energia própria, vamos cometer o erro, 
que o resto do mundo cometeu, inclusive, o Japão. 

O SR. JOSÉ LINS- Vou fazer uma pergunta. Não 
sei se V. s• pode responder. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES-Pois 
não. 

O SR. JOSÉ LINS- Essas empresas poderiam, man
_tendo a competividade, mesmo no mercado externo, 

_ pagar um preço mais alto? · 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORÁES -
Acho que sim,_ pelo menos no preço atual. Todas as 
empresas, Inclusive as empresas estrangeiras, trouxe~ 
ram um alto endividamento para o Brasil. Lamenta~ 
ve_lmente aquela dívida que não é capital de risco. Ai 
o -GovernO diz: é muito_ bem, vocês querem vir para 
o Br,asil? Perfeito, vamos bat_er palmas, vam()s até aju
dar vocês. Agora, tragam capital de risco, nós não que
remos mais empréstimos. Todo mundo tem um capital 
desse tamanho_ de 10% e 90%, e vem sob a forma 
c;l~--~mpréstimo para garantir o não pagamento do Im~ 

-posto de Renda para o resto da vida. 
Não culpo ninguém, culpo a nossa legislaçãO que pre~ 

cisa ser modificada urgentemente. Se não favorece de
mais. Acho que há lugar para todo mundo, e também 
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poderíamos modifiCar um pou-co essa legislação no sen
tido de evitar esta burla, porque qu_alquer contador
zinho sabe imediatamente que a melhor maneira de 
não pagar Imposto de Renda é contrair empréstimo. 
Geralmente, essas empresas sempre contraem emprés
timos com a matriz. Se o juro é 12% põe 14, o Banco 
Central aceita tudo porque não está numa posição efeti
va. No fim, com um empréstimo na rilatriz rendendo 
acima, naturalmente, das condições normais e a empre
sa no Brasil, que é uma empresa que realmente funciona 
muito bem, lucrativa, não paga um centavo do Imposto 
de Renda. Ainda tem todas as isenções i'egionais. -

O SR. JOSé LINS - Independente disso, tenho 
a impressão de que v. s• mantém uma posição de muito 
equilíbrio com relação ao problema das estatais. V. 
S• acha que deve ser mantido pelo Governo aquilo que 
realmente é importante para a economia nacional, até 
sob o ponto de vista de segurança nacional .. A questão 
da PE1ROBRÁS, e não serià, digamos, violentamente 
contra a continuação da Vale do Rio Doce e de outras 
empresas desse tipo. A própria TELEBRÁS. 

O SR. ANTÓNIO ERMfRJO DE MORAES -Ser
viço público geralmente tem que ficar com o Governo. 

O SR. JOSÉ UNS- Opioliienia,~~portantó, é de 
eficiência e cumprimento de um papel que é importante 
para a economia nacional. Evidentemente a questão 
levantada hoje pela comunidade brasileira é no sentido 
de se estatizar ou desestatizar ~.o ~r. põe_ em um 
ponto de muito equilíbrio, isto é que-deve ser estatizado. 
São as empresas que não são essenciais e que têm cOildi
ções de _ser repassadas para o setor privado, sem criar 
problemas para a própria área-do setor privado. 

O SR. ANTÓNIO ERMíRJO DE MORAES- Há 
lugar para todos. É só uma questão de bom senso. 

O SR. JOSI! UNS -De minh3.J>arte, Sr. Pr~sidente, 
a contribuição d.o Sr. Antônio Ennírio de Moraes foi 
muito importante. - -

É um empresário de larga experiência e que se mo_stra 
extremamente equilibrado na análise desses problemas 
que são o objetivo desta Comissão. 

Parabenízo S. S• pela contribuição que nos trouxe 
na apreciâção deste problema. 

O SR. PRESIDENTK (Mlrton Cabral) - Com a 
palavra o Senador Cid Sampaio. 

O SR. CID SAMPAIO- (FOra do ·mi-crofone.) ... 
De forma que não posso, como os outros, me vanglo~ 

riar de ter ouvido v. s· 
Não obstante, faço algumas observações, com relação 

ao que foi discutido por ocasião dos debates, na parte 
de alumínio. 

Na realidade, como nas empresas que se associaram 
às empresas brasileiras, houve um acordo de ac.~onistas, 
cujas decisóes, relativas, inclusive, â ex~ortação, são 
tomadas com o quorum não de 50% ... 

O SR. ANTONIO ERMÍRJO ÍJE MORÀES---' De 
75%. 

O SR. CID SAMPAIO- ... e o_Brasil"resolver, 
e sim, com o quorum de 75%, portanto, obrigando 
a sempre estarmos de acordo com as grandes holding, 
com os grandes cartéis que mantém o mercado interna
cional, é muito fácil baixar o preço êlo mercado interna~ 
cional, quando o país que fornece energia assinou um 
contrato de 20% do preço. 

Portanto, tudo isso foi uma coiSã~- n3.da mais nada 
menos, do que maquinada. Foi prevista e foi articulada 
para ser assim. 

Como é que se assegura isso e 'dá o controle do preço 
ao outro! Evidentemente, se ele comprar ele baixa, 
porque não é ele que vai perder, quem vai perder é 
o Governo brasileiro. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍR!O DE MOl<AlõS C::: É 
claro. 

O SR. CID SAMPAIO-Além do mais, na instala~ 
ção de Tucuruí, no Norte do Brasil, todos os empreendiR 
mentes foram feitos com empréstfni.os; como- V. s• Sa
lientou com precisão. Inclusive os empréstimos para 
as hidroelétricas. Sendo que a fábricã, com essa garantia 
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de valor de quilowatt, correspondia ao empréstimo 
fornecido ao nosso sócio multinacional, e a geração 
de e_~ergia, vendida a ~se_ preço vil, ficou a encargo 
do Brasil. 

Não podíamos deixa~de errar. FOi prevista a"fórniiJla. 
_Gostaria-de saber se realmente é_ este o seu ponto 

de vista, desde que não assisti a SuaS considerações~ 

O~SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES-É 
verdade. Esses, os lances que V. Ex& citou sobre o acor
do de acionistas, no caso-da Mineração Rio do Norte, 
onde 56% ~o capital é nacional. A Vale do Rio Doce 
(inaudível) o alumínio, não mandamos nada. Qualquer 
atitude que tenha que ser tomada tem o seu com 75% 
de quorum. Pelo acordo de acionistas, - já se não 
me falha, já f3z tanto tempo - não sei se é 75 -ou 
85%. ~ 

O SR. CID SAMP AfO- Tenho idéi~ de que são 
75%. Tanto faz ... Uma parcela a mais ... 

OSR. ANTÓNIO ERMÍRIODEMORAES-São 
75%. Isso nada mas é do que uma operação da própria 
lei das Sociedades Anónimas. Esse acordo de acionistas 
é um negócio que devia ser (inaudível). Afinal de con
tas, é uma maneira de se burlar a Lei das Sociedades 
Anónimas. Resultado 56%, naturalmente, de ações 
brasileiras não comandam coisa nenhuma na Mineração 
Rio do Norte. Por exemplo, na semana passada, houve 
uma reunião no Rio de Janeiro, que resultou em nada, 
uma guerra terrível, _porque os sócios estrangeiros que
rem que se baixe o preço da bauxita. Então, o único 
empreendimento que realmente é rentável no Norte, 
no motnehto, a Mineração Rio do Norte, sofrendo a 
ffiaíór pTessãO 'pOssíVel e imaginável por parte dos sócios 
estrangeiros, no sentido de se baixar o preço de bauxita·. 

Daí a minha propositura de que se pegasse a Mine
ração-Rio do Norte, que tem hoje dinheiro em caixa, 
e flZeSse ela o desenvolvimento da ALUNORTE. 

Em vez d_e exportann~s bauxita, talvez pudéssemos 
export_ar ã1Umínio. Eni vez de exportar o material a 
29 a tOnelada se exporta um material a 290 a tonelada. 
Afinal de ~ntas, a ALUNORTE já está aí. Ê uina 
questão só de pegar e tocar para frente. Talvez fosse 
uma prOpOsitura fnteressante de se levar avante.--Os 

- Srs. chamar aqui alguém da Mineraçã"o Rio do Norte, 
alguém da Vale do Rio Doce, e fazer uma propositura 
neste sentido. Não há cabimento o Brasil possuir a ter-· 
ceira maior reserva de bauxita do Mundo e importar 
óxido de alumínio e exportar bauxita. Exportamos bau
xita a 24 a tonelada e importamos_óxido a 200. Tendo 
a terceira maior reserva de bauxíta do Mundo. É absolu
tatp.ri.te incomPreens(vel. É a mesma coiSa que aquele 

--=-negOCio da não capitalização das empresas estatais boas, 
Senador Virgflio Távora. 

O SR. CID SAMPAIO- Outro assunto, e também 
só assisti aos debates, o ponto de vista do Senador 
Virgl1io Távora é de desdolarização das empresas. Prin
cipalmente das empresas estatais. Ao nleu ver, a desdo
larização devia ser feita também nas empresas sadias, 

-fossem ·elas quais fossem ... 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE I\IIORAES- No
bre Senador, permita-me um aparte. 

Eu tinha proposto a desvalorização - uma palavra 
um pouco atrevida, mas não vejo outra -realmente 
só para o setor que foss_e extremamente deficieóte. En
tão, tinha proposto que ela fosse feita no se_tor de hi
droeletricidade, __ setor em que o Brasil tem conheci-

--niCOtoS técnicos, pode desenvolver bem 100% de toda 
a sua industrialização, e o setor siderúrgico no Brasil 
tem condições excepcionais de produzir aço a preço 

.-muito barato, capaz de exportar para o Mundo inteiro, 
uma vez desvalorizado. O _esqueJI~a era es_te,_para 
cada dólar que o Tesouro Nacional tivesse que p~gar 
nesses dois setores, seria um piloto. Não quero dizer 
que seja tudo, por que não há cabeça que possa-analisar 

--rodo o setor da economia nacional. O esquema seria 
-este: parã ciida dólar que naturalmente o Tesouro Na· 
clonai fosse responsabilizado a pagar, ele recebia, ou 
uina entidade congênere do Governo, Um dólar de ações 
preferenciais, para serem colocadas perante o grande 
público ou- quem sabe- até mesmo no-estrangeiro. 
Amanhã V. Ex vai ao Chemical Bank, oferece, estão 
ã.qui 100 milhões de dólares da Companhia Siderúrgica 
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Nacional. Voçês querem trocar ou vocês preferem que 
o Brasil continue devendo a vocês? 

O SR. CID SAMPAIO -Seria a única fórmula? 
O Brasil não está pagando capital de espécie nenhuma. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRJO DE MORAES -
Não. 

O SR. CID SAMPAIO-Enãotemrecursossequer, 
às vezes, para pagar os juros dos serviços. Então, a 
única marieira de descapitalizar ou, por outra, de desde
lorizar ou de pagar esses débitos, seria pagar com ações 
dessas empresas, ações preferenciais, que não interfe
ririam ... 

O SR. ANTÓNIO ERMíRIO DE MORAES -E 
essas _empresas,_ Senador, no 1_11omento em que elas fos
-~m de-sdoíarú:adas~ pelo fato de serem eficientes ... Só 
_ _não_são eficientes~ no J;IiõinentO, pol:que tem uma dívida 
-que ... Com toda a franqueza, se amanhã eu fosse um 
diretor de qualquer dessas empresas, tenho a certeza 
de que elas continuariam da mesma maneira, porque 
só um milagre poderá salvá~las, porque a dívida é de 
tal ordem que não há nel'l:hum Cristo que consiga fazer. 
O pior é que essa dívida realmente reduz muito o patri
mónio líqüido. Pela Lei das Sociedades Anónimas nova, 
se é obrigado a reavaliar o ativo mensahnente. Então, 
o ati v o imobilizado é reavaliado mensalmente, e o patri
mónio líqüido também. 

A reavaliação do ati v o imobilizado é jogado em lucro 
na conta de lucros e perdas, e a reavaliação do patri
mónio líqüido se joga em prejuízo. Resultado~ todas 
essas companhias do Governo, e escutei isso de uma 
alta autoridade do Governo Sarney, dizendo que no 
ano que vem todas as empresas vão dar lucro. Disse: 
mas, professor, o Sr. está redondamente ... 

O SR. CID SAMPAIO- VãO dar lucros contábeis. 

O SR. ANTÓNIO ERMfRIO DE MORAES-Par
ticipamos ... 

O SR~ VIRGíLIO TÁVORA- Nem lucro contábil. 
Vai dar o lucro operacional. Çontábil de uma aritmética 
que ... 

O SR. CID SAMPAJO- Pela Lei ... 

O SR. ANTÓNIO ERMiRJO DE MORAES- Se
nador, o negócio é muito simples. Com esse endivida
mento total, todas as estatais passaram a ter uma redu
ção no seu património lfquido. Património líquido 6 · 
ativo menos as dívidas. Esse imobilizado cresceu muito. 
Reavalia-se o ativo imobilizado e se joga isso em lucro, 
na conta lucros e perdas. Na conta lucros e perdas de 
balanço, joga-se em lucro a reavaliação do ativo imobili
za~o, e se j~ga em prejuízo a reaValiação do património 
líquido. Como ela é muito pequena, então o ati v o imobi
lizado recebe uma reavaliação imensa em perdas e lu
cros. É o _que se cbaiD,a de lucro inflacionário. Agora, 
o que acontece com o lucro inflacionário? Vai-se pagar 
Imposto de Renda sobre um lançamento contábil que 
não se teve. No ano seguinte, a situação fica muito 
_pior, -porque se con;teç~ a pagar Imposto de Renda, 
u_ma cois_a que nã~ se _t~ve, lançamento .contá~il. 

O_SR. CID SAMPAIO- (inaudível) que deve em 
dólar. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE ~ORAES- So
bre um orçamento contábil. Então, fica pior. 

O SR. VIRGíLIO TÁVORA- Ainda mais quando 
não se tem como pagar as suas dívidas. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRJO DE MORAES- As 
autoridades do Governo, os assessores económicos, ga
rantem que elas vão ter lucros. Meu Deus do céu, isso 
é um equívoco brutal. É lucro no papel, lucro inflacio
nário. Vi gente querendo distribuir dividendos e gratifi
cação d_e diretoiia- sobre lucro inflacionário. São coisas 
Que precisam ser corrigidaS. Nesse Conselho que eu 
estou, se têm dividendos e_distribuição de gratificação 
de diretoria, vamos todos para o Caranderu. Caranderu 
é o presídio mais mOderno que: há em- Sâo Paulo. Não 
é possível que nós possamos-chegar lá. Vocês estão 
raciocinando mal, é preciso saber ler balanço. 

Como que se pode distribuir dividendos e gratifiCação 
de diretoria sobre um lucro inflacionário criado Pela 
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nova Lei das Sociedade Anónimas? :S apenas um levan
tamento contábil para equilíbrio de ativo e passivo~ 

O SR. CID SAMPAIO - Se o sistema tributário 
continuar o mesmo ... Fiz um levantamento recente das 
quinhentas maiores empresas, cento e vinte não dão 
lucro, são as maiores, e inclusive as grandes multina
cionais. Ou mudamos o sistema tributário, e passamos 
a taxar o património líquido, considerando o património 
líquido 10 milhões de dólares da matriz ... 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES -Per
feito. 

O SR. CID SAMPAIO -Então. atingimos justa~ 
mente a válvula pela qual elas estão sonegando Imposto 
de Renda. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES- So
nega de maneira brutal o Imposto de Renda. Toda 
empresa estrangeira que vai bem, contrata um empresti
mozinho lá fora. 

o.SR. -DeiXa de pagar imposto. 

O SR. -Deixa ·de·pagar-rrripos-to de-Renda. 
Quem paga só a nacional, aqUi. 

O SR. -A única forma que me ·parece- viáVel 
agora é taxar o património líquido, considerando patri
mónio líquido o débito de matrizes ou .. 

O SR. -Aí nessa ocasião esse débito vaí ser 
convertido em capital de risco. 

OSR. 

OSR. 

- Exatamente, 

-Aí está bom, aí está bem! Teremos igual. 

O SR. _-Resolvem as duas coisas. 

O SR. -Resolve, porque é uma dívida externa que 
se tem. Dos lQO bilhões de dólares que estou informado 
- -70 é do Governo, 12 dos setores multinacionais, 
e 18 é do setor nacional. Mais ou menos essa conta 
que tenho, que me é chegada agora. Estatística no Brasil 
nem sempre é confiável. 
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plano pilo~o, no setor pior da economia. que é, vamos 
dizer, o setor eficiente estatal. Depois, então, nós .. 

O SR. -Logicamente não poderia ser feito só de 
uma vez. 

O SR. -Quando chega para o setor privado, por 
exemplo, ternos um sem-número de empresas, as mais 
complicadas, é difícil. Aí todos queriam desvalorizar 
ao mesmo tempo. O País iria à falência, porque não 
tem recurso para isso. 

O SR. - De toda maneira, quem paga os dólares 
é o País. 

O SR. -É claro, e ... 

O SR. -Ou das privadas ou das estatais, quem 
-paga os dólares é o País. De todo jeito, quase todos 

empréstimos são avalizados e, mesmo quando não o 
são, o País está pagando. 

__ O SR. -É verdad~. 

O SR. -Portanto, tem que se procurar um artifício 
que permita transformar. No momento ~lp. que_ se canse

- gU.isse estancar a inflação, a desdolarização nãá passava 
a ser um processo oneroso. É complicado, mas para 
tudo isso tem que se buscar caminho. 

-O-SR. -Estou de pleno acordo. Tem que se pensar 
em..n 

O SR. - Se não se for por caminhos artificiosos, 
não se chega lá. Pelas leis normais não se chega lá. 
De toda a maneira, os esclarecimentos dados no mo
mento do debate e pouca parte que ouvi da sua exposi
ção, realmente hoje coincidem com o ponto de vista 
de todos os brasileiros, essas estatais não podem real
mente, essas estatais sadias, prósperas- são grandes 
empresas nacionais montadas com grande sacrifício -
não podem continuar a ser expoliadas. Também é neces
sário que se corrijam aqueles negócios malfeitos que 
provocaram endividamento enorme também do País, 
e, como nas formas do alumínio, tiraram a possíbilidade 
de ele se salvar, porque o débito contraído para fazer 

O SR. -70% do GoverriO. 

O SR. -70, do Governo; 12, multínaciorials, e 

--- iiSínaSeJ.étricas e_ energia a esse preço nunca será pago, 
nem poderá ser pago. 

18 é privado nacional. Mais ou menos é esta conta. 
Se amanhã quisermos baixar os -12 bilhões, fazendo -
com que esse pessoal entre com capital de risco, através 
do que o Sr. falou ... 

O SR. ~Dentre as soluções tributárias financei-
ras, em relação ao valor crescente do dólar, que não 
pode continuar como está, mas que não pode deixar 
de ser, se o cruzeiro não parar de desvalorizar, creio 
que a des.dolarização deveria ser, inclusive, no setor 
privado. Estamos matando o_setor privado nacional. 
Quem deve em dólar não consegue pagar. Com essa 
desvalorização recente, com essas minidesvalorizaçóes, 
sem (inaudível). 

O-SR._ - Quando_se entra com o setor privado 
já se vão criar problemas maiores. Eu faria ... 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA -Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

Apenas deixar bem claro aqui que o termo desdola
rização, por nôs encampado, foi no sentido do aqui 
apresentado pelo Depoente. Não queremos, não esta
mos aqui pedindo desdolarização ... 

O SR. -De todã. a economia. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- ... de toda a e<:ono' 
mia como um todo. Em suma, n~o estamos querendo 
socializar o prejuízo. 

O SR. -A desdolarizaçâo, como um todo, só 
poderia ser feítã de forma hábil, que transformasse real
mente os débitos em dólares, em cruzeiros, em ações. 
Ações, das próprias empresas. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES -
Compreendo, Senador, mas o que acontece é o seguin
te: tenho a impressão ~ ago-ra só um sentimento -
de que a poupança nacional não dá para tudo isso. 
Então, me parece que talvez poderíamos começar pelo 

OSR. -Jamais! 

O SR -Então, esses outros negócios também têm 
que ser revistos, sob pena de não se ter possibilidade 
de êxito. Queria também saber se esta é a sua opinião? 

O _SR. - Perfeito._ Concordo_ integralmente com 
V. Ex'- Ou vamos rever essa tarifação ou, então, o setor 
hidroelétrico do norte do Brasil estará fadado, realmen
te, a desaparecer. Não é possível se da de 300 a 400 
milhões de dólares por ano de subsídios à usina que 

__ no norte está sendo implantada. Não temos dinheiro 
para isso. 

O SR. ~ E nós mesmos não_ usamos, porque não 
estamos reduzindo a bauxita. A bauxita (inaudível) na
ciOJ1.al. 

O SR. -Estamos favorecendo. O pior, as empresas 
prodUtoras de alumínio- temos duas empresas, ã pri
meira: e a segunda maiores produtoras do mundo -
eles vão fornecer para suas matrizes lá fora. Lá fora, 
o preço do alumínio nos Estados U_nid_os, no Japão 
ou na Alemanha está elevado, continua elevado. O 
sujeíto ganha ria trarisformação, não ganh3.~.- -

O SR. -O preço internacional é que é baixo. 

O SR. - É baixo para comprar. Agora preço de 
mercado aO consumidor é ... 

O SR. -Então, o parabenizo também pela exposi
-ção. Lamento não ter podido estar aqui desde o início. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Com a 
--palavra o Senador José Lins. 

6 -sR. JOSé uNs- Só uma observação. 

A solução apresentada pelo nobre Relator é perfeita. 
Perfeita do ponto de vista da racionalidade e do ponto 
de vista da economia. E quanto à questão do repasse 
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da dívida, claro, já é Go_vemO, fica com o Governo. 
Mas me parece que o grande problema, aí, é quanto 
à colocação_ destas ações. Passa .a ser um problema, 
político. Quer d~r. internamente, não é fácil a econo
mia nacional absorver um volume tão grande desse de 
aç6es. E, do ponto de vista, internacional, eu tenho 
a impressão que o problema político pode, realmente, 
sofrer alguma restrição, e o Congresso é realmente mui
to sensí~e~ a essa postura. 

O SR. - DigO mais~ Senador, existe eu não sei, 
mas o que a gente escuta falar ... 

O SR. - O_Gnvemo fica com ela. 

O SR. JOSÉ LINS -Mas aí não resolve o problema 
da dfvidã. nacional. 

O SR. VIRGíLIO TÁVORA- (Sem microfone.) 

O SR. ~ -~ Mas ele vai colocando devagar. Quer di
zer, não acredito que ele possa colocar imediatamente 
todas. Mas, eu, sinceramente, eu não sei, porque eu 
não quero participar desse tipo de raciocínio, mas dizem 
que no Brasil existe um (inaudível) dizem que em Nova 
York tem cerca de 20 a 30 bilhões de dólares de dinheiro 
depositado em nome de brasileiros. Eu não sei o que 
existe, não quero entrar nesse mérito. Mas quem sabe 
que seria até uma maneira de repatriar esse dinheiro. 
Os Srs. que são os homens que estão aí no Legislativo, 
dão até uma certa vantagem para reintegrar esse dinhei

- rd para estimular a poupança nacional. Eu não parti
cipo, mas o que eu escuto falar quanto, às dificuldades ... 
Mas o fato é: se amanhã o negócio for bom, eu tenho 
a impressão que automaticamente ele vem para cá. 

O SR. - Poderia ser comprado com o dinheiro 
sem origem. 

O _S_R._ -Alguma coisa, Senador Cid Sampaio, tem 
quer ser feita. 

O SR. JOS~ LINS - Já há até quem sugira que 
o Governo devia receber depósito em dólar para pagar 
juros em dólar, por mais modesto que fosse ... 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Encerradas 
as inscrições, eu vou passar a palavra ao Sr. Relator. 
Antes, porém, queria comunicar ao Senador Virgílio 
Távora que a sua observação está registrada nos grava
dores sobre a desdolarização. Antes do Sr. Relator fazer 
as suas perguntas, eu vou suspender esta reunião por 
3 minutos. 

Está suspensa a reunião. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Está reaberta 
a reunião. 

Vamos reiniciar os nossos trabalhos. Tem a palavra 
o Senado! Sevefo Gomes. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Dr. Antônio 
Ermírio de Moraes, disse certa vez o escritor Ariano 
Suassuna que "A brevidade é a cortesia dos sábios." 

Assim foi a exposiçãO de V. s•: breve, clara e rica 
de informações, muito provocadora para o debate. 

Eu gostaria de colocar algumas questões, em primeiro 
lugar, com relação à questão do alumínio. No curso 
dos depoimentos, e mesmo antes deles, .eu ia tendo 
assim a impressão de que o Brasil tinha caído numa 
armadilha, com relação aos grandes projetes de alumí· 
nio do Norte, ou melhor, tinha até construído uma 
armadilha, com assessoria externa, e pulado dentro des
sa armadilha. 

O depoimento de V. s• enriquece esse tipo de inter
pretação. 

Na medida em que, por exemplo. no caso da AL
BRÁS, o Brasil se associa com 51% com um grupo 
japonês, que na verdade é o próprio Governo Japonês, 
quer dizer, é uma iriiciafiva japonesa, do interesse na
cional do Japão, faz um acordo de acionistas em que, 
na verdade, perde o seu poder de decisão. Isto também 
não é exceção. Porque todos esses empreendimentos 
em que o Governo brasileiro participa com 51%, para 

-até faze_r um -discurso público de que tem o controle -
sobre_ a_ vida dessas empresas, na verdade, todos eles 
são enriquecidos com acordo de acionistas que retiram 
a nossa independência com relação às decisões, ou, 
na pior das hipóteses, oferecem à parte estrangeira o 
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direito de veto, e que inviabilizaria a operação, na me
dida em que não estivéssemos de acordo com eles. 

Nessa associação, essa empresa passa a receber ener
gia e tétrica por um preço esportulado, quer dizer, um 
eno:rme subsídio. Então, a minha primeira pergunta: 
na medida em que as coisas ocorrem dessa maneira, 
o Brasil, subsidiando a produção da alumínio, no nível 
em que subsidia, com a tarifa de energia elétrica, esta
ria, também subsidiando o Tesouro japonês? 

OSR. ANTÓNIO ERMÍRIO DEMORAES-Com 
um ponto ainda mais grave. Náo tenho absolutamente 
esse contrato em mãos, mas o que se escuta falar é 
de que o contrato feito entre ALBRÁS e os japoneses 
garantia aos japoneses a entrega--de alumínio com um 
desconto de 5% sobre o London Metal Excbange, LMI. 
Então, o negócio é pior ainda, Senador Severo Gomes. 
Não se trata de vender alumínio, trata-se de doar alumí
nio. Evidendemente que o japonês deve estar rindo 
de orelha a orelha, porque realmente esse era o melhor 

. negócio do mundo. É um grande sorriso japonês às 
·custas do J;l9SSp pobre Brasil. 

Aliás, declarei isso quando fomos visitados pelo prín
cipe japonês, no Governo Ernesto Geisel. naquela mes
ma ocasião eu disse que era lamentável que esse príncipe 
japonês, aliás, toda vez que vem alguém da realeza 
para o· Brasil, tomem cuidado. quando a Rainha Eliza
beth veio ao Brasil nos vendeu a Ponte Rio-Niterói, 
que foi começo da desgraça brasileira a Ferrovia do 
Aço e a Aço minas. Estão aí estes 3 eiripfeendimentos 
que nos custaram mais de 12 bilhões de dólares que 
não renderam nada para o Brasil, até hoje. 

Quando o Príncipe Hirofto veio ao Brasil, naquela 
mesma ocasião dei uma entrevista ao Jornal do Brasil 
dizendo que era uma vergonha o Brasil subsidiando, 
quando o preço do quilowate era muito mais barato 
do que realmente a média do mundo. Era o pobre 
subsidiando o rico. ·- -

Naquela ocasião, o Ministro Mário Henrique Simon
sen me telefonou, telefonou o MiniStrto Ângelo Calmon 
de Sá, telefonou o João Paulo Reis Velloso, dizendo 
que o Presidente Geisel estava zangado. coi:riigO, que 
era um negócio não muito oportuno, com uinã Vísita 
imperial darmos ~ma declaração daquelas. Mas estão 
aí os fatos. O que aconteceu? Nada mais nada menos 
do que o subsídio do pobre ao rico. Desta vez, o japonês 
levou a melhor. 

O SR. RELATOR (Severo GomeS) -·E as. coisas 
também acontecem ao contráilo·, quando o Brasil visita 
o Japão. Porque quando o Brasil visitou o Japão pagou 
o prejuízo do Banco de Tóqu"io que tinha.se aSsõciado 
ao Grupo do Banco Halles, e, portanto, tinha que apu
rar os prejuízos. na medida em que tinha se associado 
a um aventureiro, mas imaginava realizar lucros enor
mes. Não os realizou, e o Brasil pagou ·o prejuízo do 
Banco de Tóquio na viSita qüe -o Brasil fez ao Japão. 
Da mesma maneira com que pagou o velho contencioso 
do Banco Hipotecário de Minas Ger3is, na'viSítãà Fian
ça. 

Os japoneses têm direito a cOmpTar 49% da produ
ção, pelos preços do mercado com esse tipo de abati
mento. 

O SR. ANTÓNIO ERMfRIO DE MORAES -O 
que me disseram. é que o tipo de abatimento é conhe
cido no meio produtor de alumínio, de que o Japão 
só comprará com 5% de desconto, e que -e-stá tudo 
a palavrada, escrito. Não sei, porque não conheço, nun
ca tive acesso a este tipo de contrato. Mas é O que 
se fala abertamente. E essa tese de 5% vem sendo 
defendida pela ALCOÀ, tamb6m, que, por sua vez 
queria aderir o mesmo tipo de contrato. Por que vender 
ao Ll\11? E por que não vender ao LMI, com menos 
5%? -

Nessa ocasião, dei uma nova entrevista aos jornais, 
chamando a atenção da CACEX dizendo que isso é 
espoliação. Afinal de contas, estamos construindo, nin
guém tem, esse capital de risco, o capital vem todo em
prestado, na hora de vender a me~cadoria, ql.,!e já caiu 
de 1500 para 970 dólares, você ainda quer mais 5% 
de desconto sobre a LMIJ _É realmente, a rituação de 
dizer ao Sujeito: apanhe Laranja. Vamos precisar tomar 
cuidado, porque estão tirando a nossa laranja e vamos 
ficar s6 com o pão, e olhe lá. 
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O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Uma sugestão. Sr. 
Presidente. Justamente, a Comissão solicitar do Poder 
Executivo a cópia destes dois contratos. Já que ele é 
partícipe. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - A Presi
dência da Comissão fará o encaminhamento da solici
tação de V. Ex• 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Quando este· 
ve aqui o Presidente da ALBRÁS, fizemos· indagações 
neste sentido a S. s•, então, respondeu dizendo que 
com os preços boje baixos do mercado internacional 
a ALBRÁS poderia ter prejuízo, mas a parle japonesa 
cobriria o que lhe correspondia. 

Ora, o prejuízo maior não é da ALBRÁS, mas da 
ELETRONORTE. Quer dizer, não está cobrindo pre
juízo nenhum, está recebendo uma dádiva, uma coisa 
que não tem sentido. 

A outra afirmação do Presidente da ALBRÁS, que 
gostaria de conferir com V. S•, é a de que esse tipo 
de tarifa era a que a que era praticada na maioria dos 
países do mundo, todas as usinas produtoras de alumí
nio pagavam esse tipo de tarifa, no Canadá, em outros 
lugares. 

O SR. ANTÓNIO ERMfRIO DE MORAES- Ab· 
solutamente. Evidentemente, há algumas exceções, 
quer dizer, aí depende. A Noruega é uma exceção, 
mas o próprio Governo norueguês (inaudível) um gran
de número de empresas produtora de alumínio. Há 
uma exceção no Canadá agora, que este é um grande 
projeto chamado projeto do Rio Grande, onde estão 
oferecendo, aparentemente, energia a 6 mulhões dóla
res ·o Kwlh. Agora, eu não sei: é um subsídio que eles 
querem dar lá para atrair. naturalmente, a produção 
de alumínio para o Canadá, mas o resto do mundo, 
com excc;ção, a não ser que haja um ou outro país 
subdesenvolvido nas mesmas condições do Brasil, etc., 
mas nonnah:nente as tarifas pa~a o mundo inteiro, Euro
pa, Estados Unidos e que se tem notfcia, iiiclusive, 
que os países da Cortina de Ferro o Kwlh está em 
tomo de 25 milhões de dólares o kw/h. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Somente 
uma peqUena intervenÇ"ão. 

DL Antônio, V. sa tem conhecimento de que, naque
la ocasiá<?, quando o Governo. brasileiro decidiu favo

--reCer essas emptesã.S, não havia um disputa no Terceiro 
Mundo para localizar, sediar esses empreendimentos? 
Isso talvez não pesou na decisão de favorecer com esses 

-preços? 

O SR. ANTÓNIO ERMfRIO DE MORAES- Se
nador Milton Cabral, desconfio muito desSas preSsões. 
O riléSrilo tipo de pressão o Brasil sofreu para instalar, 
tive discussões homéricas com o Senador Virgílio Távo
ra, então Governador, para instalar o programa nuclear 
brasileiro, porque eu achava que o Brasil devia instalar 
um._a ou du.as usinas, para efeitos acadêmicos, tomar 
coiiliecTinento do átomo, etc. mas não se empenhar 
com esse montante todinho. Porque a pressão era a 
me.sma, quer dizer, o Brasil não tiriha·-um potencial 
hidrelétrico. A curva dos economista. desculpem-me 
c;>S ecç>p.pmist.aS, mas em termos de matemática· esses 
qüe eStaVam no Governo Geisel conheciam pouco, eles 
davam realmente que no ano 2000 o Brasil estaria com 
seu ·potencial hidrelétrico completamente liquidado. 
Vamos chegar no ano 2000 aproveitando no máximo 
50% de potencial hidrelétrico brasileiro. Porque, para 
desenvolvermos o setor hidrelétrico brasileiro, a cada 
ano, na base de 5%, se instalar pratic3mente um Tucu
ruí por ãno, vamos g-astar entre ·geração e distribuição 
7_ bilhões de dólares por an9. i;: __ onde va~os buscar 
recursos só para o setor hidrelétrico? E sempre que 
eXiste esse tipo de pressão, sinceramente, preciso loca
lizar a pressaão para responder a V. Ex com sinceridade. 
Então, se diz: há uma pressão, o sujeito vai produzir 
alumínio em Zâmbia. Espere lá. Quer dizer, a África 
tem um potencial hidrelétrico monstruoso, mas guem 
VC!-i ·para .a África? A estabilidade política na África 
não permite que ningu~m mais vá produzir alumínio 
na Africa. Eles fizeram uma tentativa no passado, na 
década de 50, 60 instalaram lá algumas fábricas grandes. 
Nq Camerun. a empresa que instalou uma fábrica para 
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produzir 200 mil toneladas de alumínio por ano hoje 
está extremamente arrependido. 

üSR. RELATOR (Severo Gomes)- De qualquer 
maneira, se existisse essa competição, seria competição 
para quem faz a doação em melhores condições. 

A parte japonesa detém, hoje, 49%, com investi-· 
mentes de risco, 110 milhões de dólares, que é uma 
pequena fração do investimento globaL O restante, os 
investimentos foram feitOS com financiamentos, uma 
grande parte, japonesa, mas todas com garantia do Go
verno brasileiro. Eles já estão tendo o rendimento ... 

OSR.ANTONIOERMÍRIODEMORAES-Sup
plyers credits. Quer dizer, o japonês forneceu muito 
equipamento para isso. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) -Mais vanta
gens ainda, nãO é? 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES -Essa 
é a grande vantagem: eles forneceram equipamento pa
ra a indústria. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) -Possivelmente 
esses 110 milhões de dólares já foram pag~s, há muito 
tempo. Quer· dizer, temos um sócio qu·e já foi pago, 
que detém, hoje, uma capacidade de comando, de veto, 
dentro da empresa, e que recebe 49% do alumínio pelo 
preço que esses grupos conseguem manipular o mercado 
internacionaL Isto é muito comum. 

O SR. ANTÓNIO ERMfRIO DE MORAES- Ma
nipulado, hoje, no momento que esses japoneses são 
os maiores manipuladores de empresas de alumínio no 
mundo. Meu medo é que amanhã irão se associar aos 
Estados da América e aí fica uma coisa absolutamente 
impossível de quebrar essa barreira. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Vem uma 
outra pergunta: esses -dois grandes projeto brasileiros 
não estariam oferecendo, a curto prazo mesmo, mas 
a médio prazo, com mais peso, um efeito depressivo 
sobre preço do mercado do alumínio? 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES -
Acho que, em parte, sim, mas acho que é preciso lem
brar que existem outros projetas desenvolvidos em paí
.ses .subdesenvo:vidos com condições mais ou menos 
análogas a essa. 

O SR. RELATOR (s·evero Gom~s) -·É um esforço 
comum, então? 

O SR. ANTÓNIO ERMfRIO DE MORAES - ~. 
É uma técnica, completando a pergunta do Senador 
Milton Cabral. Essa pressão é muito comum, ela é coar-

. denada. Então, aparece em um dado momento, num 
determinado ano, _.1_1um determinado semestre, apare
cem por exemplo, 4 projetas de alumínio para fazer 
cada um 300 mil toneladas de alumínio. Então1 vou 
ameaçar de ir para a Zâmbia, outro vai para Africa 
do Sul, outro vai para o Camerum República dos Cama
rões outro vai para a Venezuela, e a coisa realmente 
começa. Os países subdesenvolvidos que não têm, natu
ralmente, uma maturidade maior, a disputar historica
mente uma coisa que foi apenas teóricit. Foi lançada 
com uma única exclusividade de derrubar o preço de 
matérias-primas. É um negóciõ tecniCamente bem feito. 
Não culpo, naturalmente, os desenvolvido, mas culpo 
nós, os subdesenvolvidos. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)-Ele!t"sã"o muito 
competentes. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES -
Ah! São competentes. Quanto a isso não tenha a menor 
dúvida, nobre Senador. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - De tudo isso, 
o que se poderia concluir é de que um projeto como 
o ALBRAS, em parte, o Brasil está subsidiando o tesou
ro japonês; e, de outro lado, a ELETRONORTE, que 
é deficitária, está subsiando a Vale do Rio Doce, que 
é superavitária. 

O SR. RELATOR {Severo Gomes) - Verdade, é 
isso. V. EX" defmiu com clareza todo o esquema. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) -Na medida 
em que há esses acordos para a venda de alumínio 
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a esse preço, estaria, vamos dizer, congelada uma situa
ção em que é impossível uma outra empresa, em condi
ções normais, se instalar na região para produzir alu
mínio? 

O SR. ANTONIO ERMÍRIO DE MORAES -É 
claro. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)--:. Consolida-se 
um oligopólio perpétuo, não é? 

V. S• poderia informar, se nos meandros dessas porta
rias do Ministério -das Minas e Energia e dos contratos 
de fornecíriiento -da ELETRONORTE, haveria cOndi
ções de corrigir a distorção tarifária~ 

O SR. ANTONIO ERMÍRIO DE MORAES -
Acho que sim: É uma questão que cabe aos Senhores, 
que são legisladores, aliás o senador Virgfiio TáVora 
pediu. Seria intereSsante que se vOltasse atrás, as porta
rias são de domínio -público. E pensar chamar todos 
aqui, quer dizer, um por um, porque realmente não 
é possível que o Brasil tenha que dar trezentos ou qua~ 
trocentos milhões de dólares subsídios só para o setor 
da índústri_~ d? alumínio. Nã? ~ejo nenhuma razão para 
isso~· sinceramente. :E é preciso corrigir, com<? tainbém 
é necessáiío corri&ír, Senador Severo Gomes -insisto 
naquilo que, o Senador Cid Sampaio falou - seria 
o caso de taxar inclusive esses empréstimos, pOr-Que 
é preciso acabar com essa burla. Quer dizer, queremos 
que a multinaciorial venha para o Brasil, não sou xenó
fob_o, não. Muito bem, quer colaborar? Venha, mas 
venha com capital de risco. Com emp-r-éStiitiõ- liâO~-ve: 
nha com capital de risco. A téciilca i! essa: venho com 
10% de capital, 90% de capital de risco. Na hora em 
que a empresa vai bem, deprecio todo e acabo não 
pagando imposto de renda. O Brasil não pode financiar 
naturalmente gente muito mais rica do que nós. O subsí
dio do pobre para o rico é um incoerência. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Mesmo por
que se não houver uma possibilidade dessa correção, 
no futuro, se poderá dizer que essa geração de brasi
leiros construiu uma usina, como a -de Tucuruí, para 
subsidiar os países ricos-, comprando alumínio abaixo 
do custo. 

O SR. ANTONIO ERMÍRIO DE MORAES- Mas 
é verdade! 

O SR. RELATOR (Severo Q_Qmes) __ - Mas, a pre
sença de v. s· aqui, certamente, será inuito útil para 
a indagação, com relação a algumas questões, que aqui 
foram colocadas, que a sua experiência como grande 
empresário poderia ajudar num esclarecimento. Tive
mos aqui alguns depoimentos de pessoas ligadas à Vale 
do Rio Doce, que evidentemente fizeram discurso de 
ofíci(). E há um~ grande q~_estão que sempre ficou sem 
resPosta: É de-qUe-bOJe- na-Co-nfa6ifid<iáe da Vale âo_ 
Rio Doce, seu património está avaliado ou inscrito em 
torno de 2 bilhões e 400 bilhões de dólares. E a nossa 
indagação era: Qual seria o verdadeiro patriffiônio da 
Vale do Rio Doce? É claro que há muitas coisas difíceis 
de serem avaliadas, mas uma idéia de grandeza, ou 
pelo menos, para estabelecer uma relação entre o que 
está contabilizado e a verdade do património da maior 
empresa mineradora do mundo é que tivemos uma enor
me dificuldade. Imagino que v. s· também terá dificul
dade para avaliar o patriinônio da Vale do Rio Doce. 
Mas, pelo meno, para não dar uma idéia de grandeza 
dessa relação entre o que é contabilizado e a dimensão 
do património da Vale do Rio Doce, que tem um enor
me significado para o nosso futu_ro, mas para as gera~ 
ções, que virão e para uma política mineral indepen
dente, que seja realizada, esperamos, no futuro a servi~ 
ço do povo brasileiro. - -

v. s· poderia dar uma idéia. só pra fazer uma Campa~ 
ração? Antes da sua resposta, alguns meses atrás se 
nós avaliãSsefuoS o Valor das ações da Paranapanema 
no mercado, íamos verificar que a Paranapanema valia 
muito maiS do que a Vale do Rio Doce, poque somado 
bolsa - o que parece uma coisa imVerossfmil -, que 
uma empresa como a Paranapanema pudesse ter o con
junto das suas ações cotadas na bolsa de valor muito 
superior a da Vale do Rio Doce. 

O SR. ANTONIO ERMÍRIO DE MORAES -Em 
primeiro lugar, Ministro Severo Goines, tenho impres-
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são~ pelo jogo de números. de que um património da 
Vale do Rio Doce é muito superior a 2 bilhões e 400 _ 
milhões de_ dólares, evidente que é muito superior. 

Veja bem, o seguinte: Todas essas _reservas minerais 
não são quantificadas. Então, a Vale do Rio Doce deve 
ter em seu poder, seguramente, de 800 milhões a 1 
bilhão de toneladas de bauxita, tranqüilamente, entre 
Paragominas _e Mineração Rio do Norte, isso jamais 
foi contabilizado. 

O SR..JOSÉ LINS-- Queria fazer uma interte!ência; 
Sr. Presidente, 

O SR. MILTON CABRAL -Pois não. 

O SR~l.OSÉ LINS- É que, a meu ver as jaZidas 
f!ãO deyem ser consideradas património das empresas, 
porque, então, irfamos distribuir com os pObres acio
nistas um bem nacional que, pela própria Constituição, 
cede-se apenas o direito de exploração. 

O SR. ANTONIO ERMÍRIO DE MORAES -V. 
Ex• veja o seguinte: Então, uma das coisas que ... 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Elas são distri
buídas sem pagamento .. 

O SR. JOSé LINS -Isso não invalida a pergunta. 

Q SR: ANTONIO ERMÍRIO DE MORAES -
Uma das sérias preocupações que tenho, Senador, foi 
exatamente bom tocar nesse assunto, é exatamente es
sa, porque, pelo código do Departamento da Produção 
Mineral do Brasil, não se limita, por exemplo, total 
de minério de uma determinada empresa precisa para 
o seu bem -estar. Então, o que acontece é o seguinte: 

··amanhá; o nõss-o SubsOlo está totalmente a mercê dos 
espertos: Eiitãõ;-o que-acontece é o seguinte: se, ama
nhã, sou um produtor de alumínio, produzo 200 mil 
toneladas por ano, que representa 1 bilhão de toneladas 
de bauxita, Se o Governo me der para trinta anos, 
se renováveis, como é-a própria concessão do setor 
hidroelétrico, depois de trinta anos e renova-se natural
mente. També_m participo _do -~esmo princípio do Se
nhor, quer dizer, a Uma conCessão mineral, não é a 
nossa propriedade, o Governo apenas nos cede para 
que nós possamos transformar esse bem míneral numa 
coisa útil. Mas, se, amanhã, eu fracassar, até nessa 
Comissão pré-Constituinte coloquei um ponto nesse 
·senl:1âO,-se, anianhã, depois de cinco anos, prorrogá
veis, no máximO, por mais uns Cinco anos, se, em dez 
anos Tii:lCassar, acho que esse be-m mineral deve ser 
aevQlYido ao Govc:::rno, sem qualquer ónus para o Go
verno Nacional. Pego, por exemplo, uma jazida. Então, 
desenvolvo essa jazida e, por qualquer motivo, isso 
é muito comum, inclusive, na multinacional, ela amarra 
ã. fa.Zidã, não desenvolve projeto algum e, na hora que 
o ·senhOr" qiiísefriãturatmen_te prõCtn'ãr"i1eterm1i:üüJa ja-:. 
zida para tentar fazer um plano de desenvolvimento, 
o senhor vai aO DNPM, e diz: muito bem essas jazidas, 
fulano de tal já gastou 7 milhões de dólares nessa jazida 
.e se 9 Senhor não cobrir os 7 milhões de dólares, não 
há nada que fazer. Afinal de contas o Governo apenas 
empresta para o Senhor realizar um estudo e desen
volver. Se, amanhã, o senhor colocou o seu capital 
e não deu certo, devolva para o Governo sem nenhum 
direitO à indenização, porque essa indenização é a ma
neira dele amarrar para o resto da vida. 

Aqui, perto de Brasília, temos um caso desse, caso 
notório. A maior jazida, não vou dar o nome aos bois, 
uma das maiores jazidas de níquel no Brasil está nessas 
condi_çQes._ Não é ninguém que consiga pôr a _m~o nessa 
jazida porque eles ,iá gastaram 7 milhões de doláres 
nessa jazida -e esta jazida realmente não vai jamais ser 

_ mu_dada de dono, porque daqui a vinte anos vão resolver 
-fiiêf-riíquel no Brasil. qLiãndo quiserem. Então, é o 

negócio que não tem cabimento. Deve-se limitar a quan
tidade para um determinado número de anos e se, por 
acaso, o senhor receber e fracassar, o senhor devolve 
_aQ_Gov-erno sem nenhum custo para o Governo. Afina! 
de contas o Governo apenas emprestou aos senhores. 
Isso não é bilhete de loteria, nem nada. Emprestou. 
S!! o senhor fra~ssou, devolve ao Governo. Ele vai 

-dar realmente a quem tiver competéncia -pãia índus· 
trializar. -

O SR. JORGE KALUME -e.ennite-me um- aparte? 

Novembro de 1986 

O SR. ANTONIO ERMfRIO DE MORAES- Pois 
não. 

O SR. JORGE KALUME - Não me admiro de 
quem é beneficiado. 

O SR. ANTONIO ERMÍRIO DE MORAES- Co
mo? 

O SR. JORGE KALUME - Não me admiro de 
quem é beneficia~o. A minha surpresa está em quem 
cede. É-Uma prova de imaturidade, de fragilidade, de 
desconhecimento de assunto comercial. 

O SR. ANTONIO ERMíRIO DE MORAES- Eu 
limitaria a um determinado números de anos. Coloquei 
nessa pré-Constituinte. 

O SR JORGE KALUME-E o assunto é tão primá
rio, como o Sr. acaba de explicar, que chama atenção 
à primeira Vesta. Já sabia disto. 

O SR. ANTONIO ERMíRIO-DE MORAES - O 
Sr. veja o número de companhias que são criadas, limi
tadas, porque ·a extração de alumínio, hoje, é muito 
caro. Então, acho que a Vale do Rio Doce, deve haver 
umas cem companhias ou mais de companhias limita
das, apenas para requerer naturalmente áreas de pes
_quisa e larva. Agora, muito bem, ainda é o Governo 
brasileiro~ etc, e os outros que não pertencem ao Go
yemo Brasileiro que vem aqui com Qutras intenções. 

O SR. JORGE KALUME - Um exemplo disto foi 
o exemplo de Jari. As jazidas de Jari, as jazidas de 
bauxita, foi indenizada. Paga com recursos emprestados 
pelo Governo Brasileiro usando até subsídios da SUDE
NE e da SUDAM, indenizando os valores gastos nas' 
jazidas. Elas foram vendidas. 

O SR-ANTONIO ERMíRIO DE MORAES- Es
sas jazidas de Jari, quer dizer. O pior aínda Senador, 
V. Exb• quer ver uma coisa? Por acaso conheço o deta
lhe, porque tenho a escritura comigo por ter me interes
sado. Naquela ocasião procurei o Governo Brasileiro 
para dizer o seguinte:_ as jazidas de bauxita de Jari, 
que são adjacentes às jazidas da Mineração do Rio 
do Norte, e eles tinham o projeto de fazer uma minera
ção com mais 30 Km de estrada e um outro porto, 
50 Km ao norte de Trombetas. Então, fui ao Governo 
naquela ocasião e disse: "Olha isso aqui é um absurdo, 
quer dizer fazer um outro porto aqui a 50 Km norte, 
quer dizer, naturalmente de Trombetas, mas 30 Km 
de estrada de Ferro quando já existe isso. Então, vamos 
fazer diferente. O Jari vai anexar a Vale do Rio Doce, 
a Mineração Rio do Norte que tem a maioria ... anexa 
jazidas e ALCOA pode até entrar como sócia da Mine
ração do Rio do Norte, evitando que se faça dois desen
volvimentos, um paralelo ao outro, sem razão de ser 
~ e fortalecendo a Mineração Rio do Norte. O Go
verno achou ótimo.e fez exatamente o contrário. Então. 
fui buscar a e_sçriturª- Qa_ São Patrício, que é o nomé 
da m.ineradora do Sr. Ludwig, que estava avaliada, na
quela ocasião, em 400 milhões de toneladas de bauxita. 
Pois muito bem, na escritura, que cede à Alcoa, essas 
jazidas de bauxita está contando o seguinte: a Alcoa 
pagará ao Sr. Ludwig no dia em que se ~~~_eficiai ou 
se utilizar desse minério. Pergunto o seguinte: Até hoje 
não foi feito nada, o Sr. acho que o Sr. Ludwig devia 
sair do Brasil e vender cash, essas jazidas de bauxita? 
Quer dizer que, automaticamente, tenho certeza ·que 
Pittsburg já pagou em Nova Iorque. Agora o Governo 
Brasileiro ficou a ver navios neSse negócio. Não viu 
nada. Então, esse negócio de subsolo precisa mudar, 
não é possível que o Brasil seja ... 

O SR. JORGE KALUME- O Brasil deu uma con
cessão inegociável. 

O SR. ANTONIO ERMíRIO DE MORAhS- Ne
gociável. Não deram a menor satisfação, acabou e ponto 
final. Agora isso não é possível que num País como 
o Brasil isso ainda ocorra nos dias de hoje. Entendeu 
qual foi a ponte? Não ia tocar nesse assunto, pois é 
indelicado. Espero que os Srs., por favor, mantenham 
uma certa reserva sobre isso. Mas, acho isso uma coisa 
brasileira. 

O SR:JORGE-KÀLUME- Ftii"eu quem comecei. 

O SR. ANTONIO~ERMÍRIO DE MORAES- Vou 
pedir aos S~s. o seguinte: Isso é _um assunto que amanhã 
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pode dar muita celeuma, tenho essas escrituras, o pes
soal do Jornal do Brasil está cansado de saber isso. 
Já dei cobertura à eles nesse sentido. É uma coisa lamen
tável, porque não me passa pela cabeça que o Sr. Lud
wig, que já vendeu essas ações há quatro anos atrás, 
vá receber no ano 2.000, ele que é um homem que 
tem 90 anos de idade e má saúde, vá receber no Ano 
2.000 o valor do faturarnento, quando, naturalmente 
a AI coa vier a utilizar essa bauxita. Então, é um negócio 
que não tem cabimento~ ele recebeu cash, em Nova 
Iorque; ponto final e o Governo brasileiro ficou a ver 
navios. 

O SR. JORGE KALUME - Isto me faz lembrar 
aquela regra: 2 mais 2 igual a 4 para pã.gar e 22 -para 
receber. 

O SR SEVERO GOMES- Dr. Antônio Ermírío, 
V. S• tem notícia de quando houve essa operação de 
venda da jazida do Jari de que havia prescrição no 
direito de lavra e que ele foi renovado para que pudesse 

· ser realizada a operação'? 

O SR. ANTÓNIO ERMÍR!O DE MORAES -
Houve sim. Evidentemente, naquela ocasião, V. EX" 
sabem perfeitamente bem que a pesquisa das jazidas 
está em nome de uma grande autoridade do Governo, 
um Professor, um AssessOr do Planalto. Os Srs. sabem 
disto. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) -Mas, V.S• 
poderia dizer porque, afinal de contas, nós estamos 
investigando isto. 

O SR. ANTÓNIO ERMiRJO DE MORAES- Per
feitamente -é o Sr. Heitor de Aquino -Professor 
Heitor de Aquino. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) -Que, aliás, 
foi Diretor depois da empresa Jari. 

Lembro-me que, há algum tempo atrás, estive no 
Hotel Macksoud, assistindo um filme a respeito ·da sua 
empresa e que mostrava as hidroelétricas e tod_o o pro
cesso produtivo, estando ao meu lado o então Secretário 
do CONSIDER, Dr. Aloisio Mcirin, S. S•, então, fai:ia 
esse comentário: O Sr. veja: o empresáriO nacional tem 
que construir a sua usina hidroelétrica riu pagar uma 
tarifa por uma determinada porcentagem e, no entanto, 
no Norte, as coisas ocorrem da maneira como estão 
ocorrendo -ao contrário, nós faZemos doação ao Te
souro Nacional japonês, nós fazemos doação para essas 
empresas, à custa do trabalho do povo brasileiro, por
que uma obra como a de Tucurui, custou e continua 
custando um enorme sacrifício pa-ra beneficiar a quem? 
Mas, voltando àquela primeifã observação a respeito 
do valor da Vale- da comparação com a cotação em 
bolsa das ações da Paranapanema, eu toCaria ii uni ponto 
que é dos mais importantes na Comissão Parlamentar 
e Inquérito e que a sua experiência, certamente, pOderá 
trazer uma colaboração importante. Trata-se do lança
mento de debêntures conversíveis por parte da Compa
nhia Vale do Rio Doce. A uma certa altura, houve 
autorização para o lançamento ao equivalente a 250 
milhões de dólares- debêntures conversíveis. Se _essas 
debêntures estivessem sido lançadas totalmente, certa
mente o Ttisouro já teria perdido O-controle acionáric 
sobre a Vale do Rio Doce mas, guando chegou na 
altura de 181 milhões de dólares, houve uma série de 
medidas e creio que até a origem dessas medidas está 
em alerta no C_onselho NacioriSJ, o TesoUro, se não 
me enga_no, recomprou o equivalente a 20 milhões de 
dólares e com os 161 milhões de dólares convertidos, 
a Vale do Rio Doce chegou no limite. Se não fosse 
as ações na mão do BNDE, ela teria perdido o controle 
-ela estava com 49,3. Af, nós temos duas questões: 
uma, a de que isto, evidentemente, incluiu um propósito 
de privatização e um depoimento, aqui, de um dos"Dire
tores da Companhia Vale do Rio Doce, Dr. Cordeiro 
de Farias, foi muito claro- o de que o propósito explí
cito da direção da Vale e dos Ministros da área econó
mica da época era de privatizar. Aí, Dós temos duas 
questões - a primeira, a cOnveniência de privatizar 
uma empresa como a Vale do Rio Doce e a segunda, 
se atendermos para o fato de que essas debêntures re
presentam apenas 5% dos investimentos que foram fei
tos para a construção da estrada de ferro de Carajás, 
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eu perguntaria a V. s•, como empresário, se teria senti~ 
do vender pe_lo equivalente a 5% dos inyestimentos 
do Conjuntõ de Carajás, onde a estrada de ferro tem 
um peso muito grande e, com isto, alienar 18% das 
ações, CftiãOdo uma parte importante das ações já havia 
sido vendida diretamente pelo Tesouro. Vendida um 
pouco antes da época da conversão dessas ações que, 
portanto, pode -ou, na pior das hipóteses- um efeito 
de paralização do mercado ou de alguma queda no 
mercado, beneficiando esses tomadores de debêntures 
que as converteram. Então, tem sentido uma empresa, 
que tem esse patrimônio, que tem essa rentabilidade, 
por um valor insignificante dentro do seu metabolismo, 

_ al_ie_nª-r _ _l8% do ~eu património, sendo que esses 18% 
do seu património oferecem o risco de perda de controle 
e, portanto, sabe muito bem V. s•, que um bloco de 
10% de ações que transfira o controle, certamente deve 
ter um valor incomparavelmente maior do que o valor 
dessas ações. 

O SR. ANTÓNIO ERMfRJO DE MORAES ~No
bre Senador Severo Gomes, no início da minha exposi~ 
çáo, disse que, dentro do capítulo da desestatização, 
até fui, talvez, um pouco rude em dizer que a desesta~ 
tização da PETROBRÁS e da Vale 
do Rio Doce constituiria, no meu pensamento, um des
serviço da empresa privada ã.o Governo brasileiro, por~ 
que há outras que precisam ser desestatizadas e, talvez, 
se-elas naturalmente forem, nós poderemos canalizar 
recursos_ para os setores que estão mais necessitados, 
não para a Vale do Rio Doce e muito menos para 
a PETROBRÁS. Agora, sinc_eramente, V. Ex& com a 
suã Inteligência espetacuiar, já respondeu ã pergunta. 
Evidentemente - não tem cabimento V. Ex& vender 
por 250 milhões de dólares, 18% das ações mas, nesta 
ocasião, os coméritários, realmente, vieram ã tona, ha~ 
via um grupo intereSsado na aquisição da Vale do Rio 
Doce ... uma atitude profundamente ridícula porque o 
percentual de 250 milhões de dólares para comprar, 
naturalmente, 18% das ações da Vale do Rio D.oce, 
é uma coisa lamentável sob todos os aspectos. É por 
isto que estou dizendo- a desestatização é nluito deli~ 
cada. Eu sempre defendi o Governo em que eu acredito 
mais na não proliferação da empresa estatal do que 
na desestatização. A desestatização num negócio mal 
feitO como este, desmoraliza pelo resto da vida a empre
sa privada nacional. 

O" SR. RELATOR (Severo Gãines)- E a naciooa
tizãção desSas ações com a energia subsidiada, os subsí
dfos vêm beneficiar, justamente, o acionista estrangeiro 
-=-o caso da ELETROBRÁS que vai subsidiar, tam· 
bém, os acionistas estrageiros da Vale do Rio Doce. 

O SR. -Apenas uma intervenção~ V. EX' po-
deria nomear esses grupos intere..<;sados na privatizaÇão 
da Vale do Rio Doce? 

O SR. =: O _que se falava, sinceramente, foi 
apenas, quem sabe, sob a forma de_ comentário - eu 
não posso me furtar sabendo; uma vez que o BRA-

:_DES_CO e parece-me, tamb_ém, que o lta_ú,_ esta_yam 
int.eressados na compra das ações_da Vale do Rio Doce 
- o que se fala, assim, agora - o que sabia era o 
BRADESCO ou um grupo de Bancos, naturalmente~ 
interessados na compra - sinceramente o que soube 
era isto. Não sei se isto era ou não verdade. Apenas 
comentários que escutamos. 

O SR. -RELATOR (SeVerO Gomes) -Acredito que 
a _maioria dessas ações, hoje, ainda são ao portador. 
De maneira que elas não foram convertidas em ações 
nomillativãs. E muito difícil pelo tempo. 

Apelamos de novo, Dr. Antônio Ermíriri, para a sua 
experiência de empresário- a Vale do Rio Doce vinha 
fazendo a sua correção m-Onetária dentro dos moldes 
pemiitidos para as empresas estatais_ Num ceifu ano, 
ela muda o c~tério de tal modo que a mudança desse 
critério vai permitir um enorme lucro contábiL Ora, 

-de acordo com os dados da CEST, se ela não tivesse 
-mudado o critério de correçãomonetária, e_la teria apre-
sentado lucros, discretos_ Com a mudança do sistema 
de correção monetária, ela apresentou um enorme lu
cro. Com este enorme lucro ela pode distribuir maiores 
dividendos e, portanto, os optantes das debêntures, re
ceberam no final do ano, já uma parcela importante 
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do valor que tinha investido. Na verdade, esses 160 
milhões de dólares foram substancialmente reduzidos 
com a d!stribuição dos dividendos que foram po~sfveis, 
na medida em que se fez a correção monetárta pela 
reavaliação do ativo. :E que, como bem disse V. S•, 
não é lucro real, e, naquela altura, ela, inclusive, teve 
que aumentar o seu endividamento para fazer face à 
distribuição de dividendos. Lança debênture -porque 
precisa de recursos, uma parcela insignificante perto 
do montante dos investimentos -com isto, transfere 
18% das ações para o domínio privado e muda o critério 
c!? correção monetária para poder distribuir dividendos 
e, com isto, reduz, substancialmente, a participação 
da Vale e o volume de recursos realmente líquidos no 
caso da Vale do Rio Doc_e. Cõllio empresário, como 
V. S• poderia analisar e qualificar esse tipo de operaÇão? 

O SR ANTÓNIO ERMÍRJO DE MORAES -Meu 
caro Senador Severo Gcimes,- analisar, hoje, o balanço 
do conglomerado da Vale do Rio Doce é coisa extra
mente. difícil, mas eu, por acaso, nesse últir;no balanço, 
resolvi analisar fundo o balanço da Vale do Rio Doce, 
eu queria saber o que estava acontecendo, porque evi
dentemente são muitas obras: ABRÁS, V ALESUL, 
CARAJÁS, obras enormes. Será que só com o minéiio 
de ferro se pagará tudo isso? Afinal de contas, o lucro 
apresentado em balanço, para aqueles que apenas rece
bem e leêm no jornal a análise, é um lucro extrema
mente grande. Eu cheguei exaütmente à mesma conclu
são do Sr., em se tirando a relação do ativo imobilizado 
o lucro da Vale do Rio Doce foi discreto, bastante 
discreto- se não me falha a memória um novo prejuí
zo. 

De maneira que o que acontece é o seguinte: essa 
reavaliação do ativo, muito maior do que o património 
líquido daria uma absorção para o setor estatal e para 
o setor privado porque na área do setor privado igual
mente tivemos a mesma coisa, antes buscando créditos 
exatamente através do investidor menos esclarecido e 
através de um balanço fictício, onde geralmente o lucro 
é um lucro inflacionáriO- Agora, evidentemente que 
no caso da Vale do ~o Doce me parece que essa distri
buição .t.enha sido feita em tempo precipitado se fará 
ou_t~as nesse caso por exemplo, o administrador dentro 
da Vale do Rio Doce, nessa ocasião eu não teria suge
rido eventualmente distribuição nesse montante por 
quanto eu já referi aqui que há muitas companhias esta
tais que no momento por uma questão de ignorância 
distribuindo atualmente dividendos sem lucro inflacio~ 
nário e além do que pode ficar certo que a Diretoria 
que é profundamente irregular, ~a contingência da 
nova lei de sociedade anónima não deveria ser feito 
de maneira alguma. Entre_ a Açomlnas analíseí profun~ 
damente, mas analisei o baíanço da Vale do Rio Doce 
e cheguei a conclusão que sem o lucro inflacionário 
o balanço da V~le do Rio I?o_çe _foi profundamente 
discreto e sendo um balanço discreto aconselho apenas 
que você tenha medidas de redução de despesa, aumen
tos de receitas impossíveis~ Se ela proceder dessa ma~ 
neira distribuíndo assim montante que está lá marcada 
no balanço uma distribuição até agressiva de dividendos 
parece que é uma coisa que-possivelmente eu não faria 
se estivesse na direção de uma Vale do Rio Doce. Ape
nas pessoal, peta amor de Deus. Não sou dono da verda
de. 

O SR CID SAMPAIO -Permite V. Er uma inter
venção. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRJO DE MORAES- Pois 
não, nobre -S~riador. - -

O SR. CID SAMPAIO -As empresas estatais, 
têm o direito de corrigir os ativos dentro da fôrma esta
belecida pela lei das sociedades anômimas diferente
mente das empresas privadas. As empresas. elas podem 
se eximir de pagar o Imposto de Renda, preferindo 
esse lucro inflacionário. 

O SR -pode deferir, mas vai pagarem dia, não? 

O SR. CID SAMPAIO -Difere mas com essa infla
ção o lucro se dilue. Se a Vale do Rio Doce, abrir 
mão do privilégio que ela tinha no proceder ·como é 
obrigatório para as empresãs privadas. Ela corrigiu e 
tomou dinheiro emprestado para pagar os dividendos 
correspondentes a esse lucro, ao mesmo tempo, lançou 
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debêntures conversíveis que se beneficiaram desse lu
cro. A coisa parece estranha, parece que não foi feita 
pela direção da Vale do Rio Doce, foi feita pelos acio
nistas. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES- Se
nador, é possível que haja uma indução que tenha parti
do de fora para dentro, também, não é verdade. Since
ramente, eu vou raciocinar um pouco para ver se posso 
responder de uma maneira mais satisfatória a pergunta 
do nobre Senador Severo Gomes, em não se conhe
cendo as dificuldades financeiras desses wojetos que 
são projetas muito grandes como a OBRAS, VALE
SUL, CARAJÁS são projetas enormes, talvez, a simu
lação de um balanço melhor fosse até uma necessidade 
no sentido de se obter crédito mais facilmente no exte
rior, talvez fosse uma solução, não sei, não percebi 
nada. Amanhã, é muito Comum as firmas qüe estão 
em situação financeira difícil publicarem balanços que 
realmente não traduzem a realidade dos fatos sáo balan
ços otim.istas e com istó facilita a obtenção de novos 
créditos, talvez seja uma maneira, isso e-u desconheço, 
porque a questão interna na direção da Companhia. 
Mas, de maneira geral acho que eles foram extranha
mente generos na distnbuição de dividendos, mas, não 
sei se partiU de fora para dentro ou de dentro para 
fora, iStO eU desconheço. Afinal de contas esse compro
misso que fazem imi.téria-prima de -base corilo a Vale 
do Rio Doce e uma delas tem uma obrigatoriedade, 
o easo da PETROBRÃS, a PETROBRÁS ganha 4 tri
lhões de cruzeiros. Mas, o que representa isso em rela
ção as necessidade de investimentOs, qUase nada. A 
PETROBRÁS, é uma Companhia que vive apertada 
porque ela precisa reiõ.vestir e atirilentar sua reservas 
de petróleo. Não só produzir mais, mas como tamMm 
aumentar a reserva de pretóleo. Agora, a mesma coisa 

· com a Vale do Rio Doce, as obrigações da Vale do 
Rio Doce perante a nação brasileira são imensas distri
buição de dividendos de uma maneira geral tinha que 
ser o mínimo possível para poder contentar o acionista 
e mais nada. Não pode ser generosa, ela não é uma 
fabricante de pó-de-arroz e cosméticos, ela é fabricante 
de matérias primas básicas além da exportação de miné
rios. Então, me parece que uma atitude mais severa 
nos controles de distribuição de divideridos é o essen
cial. 

O SR. -Dr. Antóniõ Ermírio, dentro do 
quadro das análises que foram feitaS hoje aqui, o Sr. 
entende o que se poderia concluir que tanto no caso 
dos empreendimentos de alumínio no Norte, quando 
do lançamento de dêbentures conversíveis na Vale do 
Rio Doce, que houve e está havendo uma enorme perda 
de património público, uma transferéncia do património 
ppblico para o bolso privado. 

O SR. -Como assim para o bolso privado. 

O SR. CID SAMPAIO--: Na medida em que a pro
dução de alumínio no Norte ela se faz com um subsídio 
pesad(ssimo, subsídio que é pago pelo povo brasileiro, 
nós estamos transferindo património público para o pa
trimónio privado, que são aqueles beneficiados com 
a compra. 

OSR. 
do. 

-Sobre esse aspecto eu não me ilu-

O SR. CID SAMPAtO- 5egundo, na medida em 
que nós, ou que a Vale d_o Rio Doce, lança debêntures 
conversíveis uma empresa que tem um património como 
V. S• reconhece muitas vezes superior aquilo que conta 
seus valores. E que aliena 18% da sua ações do controle 
da empresa quase corre o risco de perda de controle. 
E essa perda de controle então passaria ter um valor 
incomparavelmente maior e nós estamos transferindo 
o patrimóniO público para o património privado. Há 
implícito na atuação dos dois casos. Essa é a minha 
pergunta. 

O SR -A se confirmar esses números por-
que eu estou tomando conhecimento agora pela sua 
exposição desses 18% de renda, ou não sabia exata
mente o montante de 250 milhões de dólares, correspon
dente a 18% das açóes da Vale do Rio Doce. Isso 
se for naturalmente confirmado estes números evidente-
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mente é uma medída lamentável. Qualquer empresa 
qUe se autorizasse amariliã vender. Eu acho que o patri
mónio de 2 bilhões e 400 milhões <J_e dólares eu sincera-

- mente acho que: o património da Vale do Rio Doce 
é muito superior a isso. E se você vai alienar 18% 
naturalmente da sua empresa por 250 milhões de dólares 
evidentemente é uma má operação. Eu não quétó dizer 
aos Srs. que são os legisladores, eu não sou, sou apenas 
um observador. Mas, enfim, eu chamaria de uma má 
operação. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Muito obri· 
gado Dr. Antônio Ermírio "'7Eu desejo fazer uma per· 
gWHã a V. S•, mas antes quero me desculpar perante 
o depoente, o ilustre empresário António Ermfrio de 
Moarais e aos Srs. Senadores da Comissão, pois foi 
impossível qualquer passaiem sábado ou domingo de 
Fortaleza até Brasília. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Nós tfnhamos comu
nicado em nome de V. Er 

O SR. CÉSAR CALS - Muito obrigado, nobre Se
nador Virgílio Távora. A única pergunta porque cabe 
ao Presidente sempre lembrar depoimentos de um que 
envolve outras. A única indagação que eu tenho é sobre 
o problema da Amazónia. Foi dito-aqui que V. s• foi 
convidado pelos DiretoreS da Companhia da Vale do 
Rio Doce para participar dos projetas de alumínio na 
_A~azônia. Houve algum motivo especial por que V. 
s•-JiâO-reSOlveu participar? -

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES- Per
feito, é um~ boa pergunta que V. Ex• fez Senador César 
Cais. É evidente que, aos seis anos atrás, se não me 

- falha a memória, nós fizemos um registro inclusive no 
Pará, da Companhia Paraense de Alumínio, nós tínha
mos intenções de produzir alumínio no Norte do Brasil 
porquanto as reservas de Poços de Caldas nos daria 
apenas por 25 anos no âmbito de 25 anos uma produção 
de 170 mil toneladas por ano que será alcançada já 
no ano que vem tranqüilamente. Então, não havia outra 
solução a não ser partir para o Norte. Nesses últimos 
seis anos nós temos só no setor de pesquisa cerca de 
250 homens trabalhando ativamente no sentido de se 
buscar novas reservas de bauxita e nesse sentido no 
sul de Minas exatamente na região de Cataguases, nós 
fomos muito felizes, estamos lá há cinco anos traba
lhando com resultados magníficos. Então, me parece 
que em se mantendo essa produção de 170 mil toneladas 
que não é o nosso desejo, nós queremos pelo menos 

-- produzir alumínio na mesma quantidade da OBRAS, 
e na mesma qualidade da LUMAR, ou seja, no mínimo 
320 mil toneladas de alumínio por ano é o nosso desejo 
final. Mas, com essas reservas de Cataguases nós adia
mos o projeto de se fazer naturalmente o alumínio para 
esse problema. Mas notem bem, esse projeto não era 
em associação. Nós nos associamos no Pará exatamente 
com a Vale do Rio Doce na Mineração Rio do Norte. 
Mas para explorar o alumínio nunca fomos convidados 

--- a sermos sócios- da Vale. Agora eu explico por que 
eu não entraria mesmo que- fosse convidado hoje. O 
mundo inteiro produz alumínio com cerca de 28% de 
energia própria. A filosofia do Votorantim tem sida 
esta: nós não construiremos uma parte de alumínio no 
anõ se não pudermos produzir 60% de energia própria, 
ou seJa, com Cerca de 2 quilowatts de alumínio em 
um ano ... vamos ver se reduzo isso aqui para 50%? 
Então, V. Er teria 1 quilowatt para cada tonelada dç: 
alumínio em um ano. E realmente se não houver uma 
possibilidade de se ter energia própria, então pode-se 
c_ometer o mesmo erro que todo o resto do mundo 
cometeu, porque desses 28% uns 20% estão no Canadá. 

A Alcan do Canadá tem de energia própriã. uma po
tência instalada maior do que no tempo em que havia 
a Light no Rio de Janeiro e a Light de São Paulo. 
Entáo os senhores véem que eles têm base para produ
zir. A potência instalada numa firma particular é maior 
que a Light do Rio e a Light de São Paulo, somando 
as duas. 

Então parece-me que ir para o Norte sem uma possi
bilidade de _energia própria, teria sido um erro, porque 
estaríamos nas mesmã.s condições de pedir energia sub
sidiada, como eu disse no início do meu depoimento. 
Eu teria vergonha de pe~ir energia _abaixo de 12 mil 
o quilowatt/hora. Sinceramente eu teria muita vergonha 
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de pedir- energia para o Governo, porque acho que 
é até falta de patriotismo pedir energia a preço tão 
baixo. 

Como sabe V,__ Ex•, pelos relatórios que tenho em 
mãos,_ de Tucuruí, está custando 52 ou 53 mil o quilo
watt/hora a produção de energia em Tucuruí. Como 
é que eu posso pedir energia a 12 mil o quilowatt/hora? 
Acho que seria falta de patriotismo; seria mais tima 
doação do Goveino a uma empresa privada, o que não 
me parece corretO. 

OSR. PRESIDENTE (César Cais)- Está custando 
53? 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES -Sim, 
segundo o relatório elaborado pela ELETRONORTE, 
que foi feito? Pelo que era no seu tempo o diretor 
do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétri
ca. Não sei se respondi a sua pergunta, Então, ficando 
em Poços de Caldas. Itanhandu e Cataguases, nós va
mos ter problemas de transporte, porque temos que 
embarcar na bitola estreita, passar para a bitola larga 
e voltar para a bitola estreita novamente. Estamos estu
dando com a Rede Ferroviária uma maneira mais eco
nómica. Mas não obstante isso, temos uma possibilidade 
de crescer até 320 mil toneladas por ano. Eu defini 
o programa para os próximos 10 anos, até 1995, porque 
naturalmente temos que arranjar recursos para isso na 
zona de São Paulo por enquanto. 

Posteriormente tenho a impressão de que aí já estará 
reformulado naturalmente o conceito de construção de 
usinas hidrelétricas. Uma vez foi realizada em São Pau
lo, pelo ex-Governador Paulo Maluf, uma reunião geral 
para ver se era possível as empresas privadas construí
rem usinas hidrelétricas até, se não me falha a memória, 
50 mil quilowatts. Mas a verdade é que não se conseguiu 
efetivarisso. Anunciou-se o programa, mas não foi cum
prido. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Na realidade, 
é mais uina questào de tese. Não podendo nenhuma 
erilpresa ter cOndições de fazer energia própria na Ama
zônia, os aproveitamç:ntos que são normalmente em 
rios de planíCie e, portanto, o quilowatt muito mais 
caro, são usinas relativamente ... 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES - É 
de queda artificial. 

O SR. PRESIDEN1E (César Cais)·- É de baixa 
queda. São rios de planícies; não têm gargantas, de 
maneira que o lago normalmente é muito espalhado. 
A não ser os rios Cotingo e Roraima, todos os outros 
rios... · 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES -Lá 
perto de TrOmbetas, andamos por lá, havia possibi
lidade de se fazer usinas de médio porte. 

O SR. PRESIDEN1E (Cesar Cais) -A questão 
que coloco é: não havendo possibilidades, porque o 
Trombetas para levar para a ALBRÁS seria muito difí
cil. .. 

O SR. ANTÓNIO ERMfRIO DE MORAES- Mas 
a ALBRÁS foi construída em Barcarena e não lá perto 
perto de Trombetas? Posso fazer esta pergunta a V. 
Ex•? 

O SR. PRESIDENTE (Casar Cais)- Não. Na reali· 
dade o Porto de Trombetas é ótimo. 

OSR. ANTÓNIO ERMÍRIQ DE MORAES- Está 
lá perto. Por que se vai para Barbacena? V. Ex• pode 
responder-me por que foi !?ara Barcarena? 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Mas a solução 
naturalmente é uma questão de política de_ Governo. 
A política de Governo, não para o alumínio, foi feita 
a áecisão de fazer Tucuruí e Amazônia, independentes 
deALBRÁS. 

0 SR.' ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES -V. 
Er não mud3.ria nada. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - A decisão 
de se faz.er-Tucuruí foi feita antes de ALBRÁS. Tendo 
feito Tucuruf, é ç:laro que não se iria fazer Uffia outra 
usina hidrelétrica s6 para esse projeto. 
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A questão que se coloca naturalmente é de que Ama
zônia e Nordeste, se não tiverem energia subsidiada, 
de uma maneira geral, as duas regiões não se desen
volvem. Por isso é que se fez a reserva glOb<if de garan
tias para fazer uma transferência de região para outra, 
é assunto que naturalmente O Estado de S. Paulo sem
pre coloca suas restrições. 

Mas, de maneira geral, a energia l, p~;~ o Nordeste 
e Norte, que têm um mercado pequeno, ou tem subsídio 
ou então é impossível se fazer uma industrialização das 
duas regiões. O cruzeiro que se transfere do consumo 
de São Paulo, dado o volume de consumo, corresponde 
a mais de 10 vezes o que baixa no preço da energia 
do Norte/Nordeste. É a reserva global de garantia. Na
turalmente, coloco isso porque eu gostaria de ouvir 
a opinião do Dr. Antônio Ermírio de Moraes sobre 
a reserva global de garantia, se vale a pena continuar 
ou se acha que deve cessar. 

OSR. ANTÓN!OERMIRIODE MORAES-Meu 
caro Ministro, sou membro do Conselho de Adminis
tração da CESP, ELETROPALLO e Companhia Pau
lista de Força e Luz. Recentemente houve uma briga 
enorme na véspera da eleição. Os depoimentos dados 
pelo jornal O Estado de S. Paulo inclusive envolveram 
a minha pessoa, porque sempre defendi a seguinte tese: 
a RGG é uma necessidade. Existem conselheiros que 
são contrários ao pagamento da reserva global de garan
tia. Mas eu sempre disse isso: vocês estão pensando. 
em termos de São Paulo separatista. Não sou paulista 
nem filho de pernambucano, sou brasileiro. Então acho 
que é preciso que se recolham os impOstos-pará que 
esses impostos possam ser canalizados para o resto do 
Brasil, onde haja realmente mais aproveitamento e que 
possam ser feitos a baixo custo. Minha filosofia é esta. 
Não penso s6 em termos de São P_aulo, de jeito nenhum. 
Pelo contrário. Se V. Ex- for verifiCar lá nas atas de 
reunião, verá o que disse várias vezes: vocês estão pen
sando num São Paulo separatista, e não posso admitir 
isso. O Brasil é um todo, não se pode comparar o Brasil 
como sendo São Paulo. 

Note bem, essa objeção que houve ao RGG e -ao 
RGR, que as companhias atrasaram muito o seu paga
mento, foi muito mais fruto das dificuldades financeiras 
por que estavam passando essas companhias do que 
por uma questão assim regionalista. Posso garantir isso. 
As quotas não foram pagas porque não se tinham como 
pagar. 

Se V. Er pegar o sistema de São Paulo - CESP, 
ELETROPAULO e Companhia Paulísta CJe Força e 
Luz - deve ao exterior 4 bilhões de dólares. Com 
o fornecimento de 52 bilhões de quilowatts/ano por 
ano, devendo quatro bilhões de dólares, nem Jesus Cris
to poderia administrar essas empresas. Então tem que 
haver um milagre, porque realmente não há condições 
de administrar. Agora, como dizíamos no começo da 
reunião, para que pudéssemos acabar com esses subsí
dios, porque afinal de contas é a ELETRONORTE 
que está dando subsídios à ALBRÁS, parece-me que 
talvez a solução fosse ter uma criatividade sul generis. 
Por exemplO, a indústria de aluminio.oquer dizer, prati
camente como uma máquina de Tuciltuí V. EX" faz 
150.000 toneladas por ano, quer dizer, para a indústria 
do alumínio o Norte vai precisar de 640 mil quilowatt. 
Vamos admitir que ela pudesse fazer metade disso, quer 
dizer, duas máquinas de Tucuruí daria para salvar a 
futura indústria de alumínio do Norte, quer dizer, duas 
máquinas de Tl.icuruí. O Senhor colo-cari~ 1 quillowatt 
e o resto iria comprar a preço normal. Mas como fazer 
isso aqui? O Senhor sãbe muito bem; o Senhor tem 
duas máquinas - já que diz que os empreendimentos 
hidrelétricos no Norte são muito difíceis, baixa queda, 
quer dizer, volume de água muito grande, requer mais 
engenharia do que um aproveitamento na zona Sul ou 
Sudeste do País. então por que não vender naturalmente 
duas máquinas de Tu cu ruí- não só o maquioário por
que o maquinário representa 25% do atual investimen
to. Normalmente o maquinário é um quarto do investi
mento total. É muito comum nas empresas do Governo 
uma supennotorização; é mais para ter o quilowatt mais 
barato. 

Lá no Iguaçu, como sabe V. EX"-, no momento a 
queda está violentíssima; está operando com IO% da 
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capacidade de água, porque o rio lguaçu tem uma capa
cidade de água limitada. No entanto, supermotorizaram 
o rio Iguaçu para baixar o preço do quilowatt. Mas 
como a motorização custa só 25%, então se ficar I 
milhão de quilowatts, eu coloco I milhão e meio de 
quilowatt. Quer dizer, baixa o custo do quilowatt no 
cômputo geral. 
-Agora, a soluçãO seria vender então uma parte de 

sub máquinas, inclusive proporcional à construção civil, 
barragem e tudo, e eles pagam por essa energia, quer 
dizer, vão pagar por esse investimento, quer dizer, Tu~ 
curuí, em vez de ter 8 máquinas, entra com 6. Mas 
o melhor é que se fica isento naturalmente desse dubsf
dio que o Senhor está vendo, que vai acabar quebrando 
com a ELETRONORTE: Não me parece justo que 
a ELETRONORTE, que é uma das mais descapita
lizadas empresas do G_ovf:mo, tenha que dar um subsí
dio à Vale do Rio Doce e para a ALCOA, que é a 
maior produtora de alumínio do mundo. Então é este 
o ponto que coloco. 

O SR. fRESIDENTE (Cesar Cais)- Na realidade, 
o Ministro Dias Leite tentou vender e não conseguiu. 

OSR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES-Ten
tou, houve até, mas •.. Eu estudei, Ministro Cesar Cais, 
mas, infelizmente, como foi posto naquele decreto, 
aquilo não era uma venda, era um empréstimo que 
V. Er faria para um aluguel, mas era tão caro que 
não compensava. Naquela ocasião, nós estudamos, in
clusive, o Diretor Brito, da ELETROBRÁS, recente
mente mandou novamente esse decreto para que fosse 
reestudado. Nós colocamos no computador, colocamos 
em cálculo normal e chegamos à conclusão que o investi
mento era de tal ordem que o que se precisa fazer 
é vender e separar, e dizer: Muito bem?? deixa operar; 
se ãrilanhã eu quiser debitar esse quilowatt a 4.000 quilo
watt, eu JiOsso, é uma questão interna da companhia, 
mas não vão pedir favor nenhum ao Governo no sentido 
de usar subsídio para a energia elétrica. 

Era essa a solução que eu tinha. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)-Com a palavra 
o Senador Cid Sampaio. 

O SR. CID SAMPAIO- Eu queria pedir informa
ção ao Presidente, porque ele referiu-se ao RGG -
Reserva Geral de Garantia. Todavia, a Reserva Geral 
de Garantia foi usada muito também para a nova cons
trução da Usina de Itaipu. Pelo menos na Companhia 
Elétrica de Pernambuco nós pagamos a Reserva de Ga
rantia e a ELETROBRÁS aplicou em Itaipu. Acho 
que é o único setor que está recebendo da reserva geral 
de garantia, a ELETRONORTE, em função do subsí
dio, que fornece energia. E alguns Estados, como ... 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - V. Ex• me 
permite? Todos os Estados do Nordeste. Talvez a CEL
PE ... 

O SR. CID SAMPAIO -A CELPE tem saldo, 
a Bahia tem saldo. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Praticamente 
todos os Estados do Nordeste, porque esse foi 
um decreto da época do Presidente Costa e Silva, em 
que ele fez a unificação das tarifas de energia elétrica, 
fez no sentido de favorecer ou possibilitar o desenvol
vimento industrial do Nordeste. Se ago-ra a CELPE 
não está precisando, mas já precisou ao longo do tempo. 

__ ~ós, na realidade, gostamos de reconhecer que as 
regiões desenvolvidas têm mercado consumidor de 
energia elétrica muitas vezes maior do que o mercado 
nascente como o Nordeste. Se fôssemos pagar o custo 
real de usinas como ... , quanto mais distante mais longas 
as linhas de transmissão, seria inviável qualquer em
preendimento industrial na Região Norte-Nordeste. Só 
agora a CEI:-PE -- isso é histórico - não precisou 
da RGG. Mas durante todo esse desenvolvimento, isso 
foi um decreto do tempo do Presidente Costa e Silva, 
e isso é de fato um subsídio. 
_ 9 que eu quero colocar aqui é que sem subsídio 

na: ~nergia -elétrica, Norte e Nordeste jamais poderiam 
se desenvolver, e um subsídio, porque todo subsídio 
se tira do bolso de um, do bolso de outro, ninguém 
inventa dinheiro, que está dando ao próprio consumidor 
de energia elétrica do Sul do País. Como também é 
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o subsídio do álcool~ quem dá é o consumidor de gaso
lina; subsídio não inventa. tira-se do bolso de um põe-se 
no bolso do outro. Isso é questão de uma política de 
Governo para ou desenvolver regiões pioneiras ou para 
atividades pioneiras, como o PROÁLCOOL. 

Na realidade, é essa minha explicação. 

O SR. CID SAMPAIO - E o RGE, não existe 
mais? 

O SR. PRESIDJ;NT!; (César Cais)- RGE é para 
outra coisa. 

O SR. CID SAMPAIO - O RGE é para pagar 
débitos estrangeiros. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- É reversão. 

O SR. CID SAMPAIO -É reversão de bens estran
geiros. Mas não existe mais, e o Governo continua a 
receber RGE. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Vamos dizer 
o seguinte: RGE seria para amortizar o investimento. 
Como a sociedade de economia mista não é total do 
Estado ... 

O SR. CID SAMPAIO- Foi criada para amortizar 
os investimentos estrangeiros. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Não, isso é 
anterior. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES-Essa 
RGE é uma conta de reversão, quer dizer, automatica
mente, o Governo recebe do senhor. Se qualquer dia 
sua concessão for cassada e depois de 30 anos o Governo 
resolva não dar mais concessão ao senhor, ele automati
camente teria recursos para lhe pagar imediatamente. 

O SR. CID SAMPAIO -Sim, mas hoje não existem 
mais essas conce_ssóes, porque está tudo com o Estado. 

O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES -
Agora, em realidade, o Governo não tem um centavo 
pãra pagar ao senhor se amanhã ele levantasse sua con
cessão. Já gastou em outros setores. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Mas alguma 
pergunta, Senador? 

O SR. CID SAMPAIO- Não, obrigado. 

O SR. SEVERO GOMES -Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) -V. EX' tem 
a palavra, Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES- Ainda tenho, Sr. Presi
dente, um comentário a fazer, porque acho que não 
foi só o Dr. António Ermírio que foi atingido com 
a sua referência ao- meu Estado, opinião dos paulistas; 
eu também. Gostaria de lembrar que ninguém, nem 
no meu Estado nem no Brasil inteiro, será contrário 
a esses subsídios que venham a ser dados amanhã, para 
que tenhamos uma verdadeira integração naciorial, uma 
correção das desigüaldades. O .que estávamos comen
tando era o subsídio ao Tesouro japonês. Quer dizer, 
de que maneira o preço da energia elétrica, a ALBRÁS; 
leva dinheiro ao Tesouro japonês. Nós estaremos sem
pre entendendo que uma usina com a de Tucuruí, inte
grada como a rede do Nordeste, seria um fonte de 
grande estímulo ao desenvolvimento da região, e nunca 
ninguém foi contra, ·ao contrário, -o- que nóS estamos 
condenando é o_ subsídio ao Tesouro japonês, e por 
isso é qúe- se discutiu o problema de Tucuruí. 

Gostaria de leniórai mais ainda que eu, ao tempo 
em que passei pelo Ministério da Ind6stria e do Comér
cio, ao contrário de ter defendido questões do meu 
Estado, tive enormes lutas com o meu Estado, desde 
a criação do Pólo Petroqufmico no Sul, e sofri uma 
guerra dentro do meu Estado, desde as decisões do 
Conselho de Desenvolvimento Ind6strial, privilegiando 
os projetas da índústria têxtil para o Nordeste não apro
vando novos projetes para a Região Sul, e lembrando 
um que atinge diretamente o seu Estado e que me foi 
sugerido, naquela altura, pelo Senador Virgílio Távora, 
que foi o estabelecimento do preço uniforme de preços 
siderúrgicos que viabilizava a ind6stria metalúrgica no 
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Nordeste, e que estava sofrendo intensamente, inclusive 
com' paralisação de muitas delas. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Dou meu teste
munho. 

O SR. SEVERO GOMES -Muito obrigado: Quer 
dizer, a nossa preocupação é com o subsídio que nós 
estamos dando para o Tesouro de um dos países mais 
ricos do mundo, num negócio, como chegamos aqui 
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à descriÇão, o Brasil tinha caído numa armadilha cons
truída por ele mesmo e que cabe a nós, hoje, procurar 
desmontá-Ia. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)____: Não havendo 
mais quem queira falar, eu agradeço ao Dr. _Antônio 
Ermífio de Moraes sua presença. 

Devo dizer que o Dr. Antônio Ermírio de Moraes 
fez um esforço imenso para atender ao nosso convite. 
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Ele tinha uma reunião no Conselho de Administração 
da CPRM, que foi transferida para hoje ã tarde para 
cumprir este compromisso. 

Lamento não ter podido estar desde o início, mais 
uma vez.. ~a próxima reunião nós teremos o Dr. Luís 
Antônio Godoy Alves, Presidente da Associação de 

---Funcionários da Vale do Rio Doce_, e João CarlosLinha
res, ex-Diretor de Operação da Vale do Rio Doce, 
amanhá, às 9 horas e 30 minutos. 

Está enc-errada a reunião. 
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1 - ATA DA 25'REUNIÃO, EM 6 DE NOVEM· 
BRODE1986 

1.1- ABERTURA 

1.1.1-Comunicação da Presidência 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

CAPITAL FEDERAL SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 1986 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

Inexistência de quorum para abertura da 
sessão~ 

1.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.2-ENCERRAMENTO 

2-ATA DE COMISSÃO 

3- MESA DIRETORA 

4 - LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 
NENTES 

Ata da 25" Reunião em 6 de novembro de 1986 

4.' Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRE· 
SENTES-OS S.RS. SENADORES: 

AfonsGJ Sancho- Luiz Cavalcante --Alaor Coutinho 
- Arnor Damiairi 

O SR PRESIDENTE (Aiaor Coutinho) -A lista 
de presença acusa o comparecimento de 4 Srs._ SeriadoR 
fes. Não há, portanto, q~orum regimental para abertura 

da~~-condições;-vou encêriif-3 preSente reuriião, 
designando para a sessão ordinária de- amanhã a se
guiri.te* 

ORDEM DO DIA 
Trabalho das Comissões 

Está encerrada a reunião. 
(Levanta-se a reunião às 14 horas e 50 minutoS.) 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Destinada a investigar a gestão das sociedades de eco
nomia mista nas quais a União detenha maioria acio
ruúia. 

26• REUNIÃO, REALIZADA 

EM 3 DE DEZEMBRO DE 1985. 

As nove horas e cinqüenta minutos do dia três de 
dezmbro de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala 
de Reuniões da Comissão de Economia, presentes os 

Presidência do Sr. Alaor Coutinho 

Srs. _Serradores Césãr Cais, Presidente, Severo· Gomes, 
Rc!íator, JOão Calmou, Carlos Lyra, _Milton Cabral e 

- "Jotge Kalluile, 'ieúne·se a Comissão Pã.ria.nientar de 
Inquérito destinada a investigar a gestão das Sociedades 
de Economia Mista nas quais a União detenha maioria 
acionária. - - -

É dispensada a leitura da Ata da reunião anteriOr 
Crl!é, em seguida, é dada como aprovada. 

Kavendo número regimental o Sr. Pre~idente declara 
abertos os trabalhos e._ convida o Dr. João Carlos Fraga· 
so Líilhares, CX-Diretor de Operações da Companhia 
Vale do Rio Doce a prestar o juramento de praxe. 

Com a palavra o depoente faz um relato sobre a 
bistõiia-da Companhia Vale do Rio Doce. 

Em seguida à exposição, o Sr. Presidente solicita-ãl
gtinS es-clarecimentos ao depoente e,logo ctpós, concede 
a palavra, pe~a _ordem, aos Srs. senadores Severo Go
mes e João Ca_lmon. 
-~ Nesse--moment6 a tieunião é suspensa pelo período 
de uma hora. -·-

Às onze horas e quarenta minutos o Sr, Presidente, 
Senador César Cals, reabre os trabalhos da Comissão 
e éonvida o Dr. Luiz António de Godoy Alves, Presi
dente da Associação dos Funcionários da Companhia 
Vale do Rio Doce, a prestar o juramento de praxe. 

Com a palavra o depoente faz uma abordagem psicos
social da CVRD, considerando o caráter, a cultura ~ 
a personalidade da empresa. 

Antes de fãcultar a palavra aos Membros da Comj.s
são, o Sr. Presidente solicita ao depoente alguns esclare
cimentos s-obre a sua exposição. Em seguida, concede 
a 'p-àlavra· ao' s-r; -senador Severo Gomes na qualidade 
de Relator, 

Finalizando, o Sr. Presídente agradece os depoimen
tos prestado~ e determina que as notas taquigráficas 

tão logo traduzidas e revisadas sejam publicadas, em 
anexo, à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar eu, Sónia de Andrade Peixoto, Assis
tente da Co~issto~ lavrei_ a presente Ata que, lida e 
aprOVada, ~rá assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação. , - . _ 

ANEXO A ATA DA 26.• REUNIAO DA CO· 
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
DESTINADA A INVESTIGARA GESTÃO DAS 
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS 
QUAIS A UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIO
NÃRIA, REALIZADA EM 3 DE DEZEMBRO 
DE1985, A FIM DE OUVIR OS DEPOIMEN· 
TOS DOS SRS. DR. JOÃO CARLOS FRAGOSO 
UNHARES, EX-DIRETOR DE OPERAÇÓES 

. DA COMPANHIA VALEDORIODOCEEDR. 
LUIZ ANTÓNIO DE GODOY ALVES, PRESI
DENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁ· 
RIOS DA COMPANHIA VALEDORIODOCE, 
QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTOR!· 
ZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA COMIS· 
SÃO. 

Presidente: Senador Cesar Cais 
Relator: Senador Severo Gomes (Íntegra do apa-

nhamento taquigráfico.) 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Havendo nu· 
mero regimetal declaro abertos os trabalhos da Comis
são Parlamentar de Inquérito que investiga a questào 
daS estatais. em que a União é majoritária, ouvindo 
inicialmente o Dr. João Carlos FragosO Linhares, nasci~ 
do em Florianópólis- Estado de Santa Catarina-, 
engenheiro civil, fOJ;:mado pela Escola Nacional de En
genharia da Universidade do Brasil, em 1951, depois 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

JOSt LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CtSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

de passar pela Companhia Aços ~speciais de Itabira -
ACESITA- foi para a Compãithia Vale do Rio Doce, 
de março de 1955 a junho de 1962, exercendo várias 
funções tais como chefe dC movimento da Estrada de 
Ferro Vitória- Minas, chefe da Divisão de Transporte, 
Superintendente~adjunto do Departamento de Estrada 
de Ferro Vitória- Minas, depois, na Companhia Vale 
do Rio Doce, exerceu as funções de Superintendente 
Geral de Operações, Vice-Presidente no período de 
1~8 a março de 1980. Em 1980 requereu a aposenta
doria, renunciando o cargo de Vice-Presidente da em
pesa. Foi, também, Presidente do Conselho de Admi
nistração da Vallé e V-ale Fértil, Vice~Presidente do 
Conselho da Amazônia Mineração. Ainda na Campa~ 
nhia Vale do Rio Doce participou das discussões com 
as usinas japonesas que conduziram os quatro grandes 
contratos de exportação de minério 4e ferro para o 
Japão, participou do grupo do Vale do Rio Doce em 
discussão com a Siderúrgica Belga Mineira que deu 
orig<;m a Samitre, participou do grupo da Vale do Rio 
Doce em discussão com as usinas alemãs que deu origem 
a FERTECO, representou a Vale do Rio Doce nas 
disucussões técnico-comerciais com no Japão que deu 
origem a empresa Mina de Serra Geral e firmou-se 
com um protocolo que fixa condições de uso do Porto 
de Manilha, nas Filipinas, é responsável pela Coorde
nação~ no âmbito da Vale do Rio Doce, do Projeto 
do Cerrado e representou a Vale do Rio Doce em outras 
atividades como na República Popular da China e outras 
ora do Poís. 

Convido o Dr. João Carlos Fragoso Linhares, para 
de pé proferir o juramento. 

O SR. JOÃO CARLOS LINHAR:ES: 

·"Juro, como dever de consciênciã, dizer tod-a 
a verdade nada omitindo do que seja do meu canhe~ 
cimento;_ sobre quaisquer fatos relacionados a 
cargo desta Comissão Parlamentar de lp.quérito 
que investiga a gestão das sociedades de economia 
mista nas qUais a união detenha maioria acionária." 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Com a pàla; 
vra, para o seu depoimento·, o Dr. João Carlos Unhares 
que. solicito seja limitado a 30 minutos. 

O SR JOÃO CARLOS LINHARES-,-- InterpretO 
a minha convocação à esta Comissão, depois ~e pratica~ 
mente 6 anos fora da Companhia Vale do Rio Doce 
tendo saído, aposentado, como precisamente um inte
resse que a Comissão tenha em conhecer como era 
a Vale do Rio Doce, como cresceu, como surgiu, como 
chegou onde chegou, tendo em vista que quase 30 anos 
de trabalho ou praticamente toda a minha vida, traba
lhei na Companhia Vale do Rio Doce em uma época 
extremamente benéfica para minha postura profissio
nal, tendo em vista que tive a ventura de participar, 
praticamente, de todas as decis6e~ que fizeram a V~Ie 
d~ Rio Doce crescer, se transformar no que é hoje, 
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numa empresa de respeito não só nacional como inter
nacional. 

Em resumo, diria _o seguinte,_ que a Vale do Rio 
Doce é uma e~ presa que dá lucro desde 1952, que. 
foi o primeiro ano que a Vale do Rio Doce deu lucro, 
ou seja, 10 anos depois de fundada, em 1942pelo Senhor 
Presidente Getúlio Vargas, tendo como primeiro presi
dente um homem de alto respeito o Dr. Israel Pinheiro. 

Ela ensaiou os primeiros passos na direção do seu 
crescimento, de fato a partir de 1959 até 1963. De fato, 
na realidade, os núi;Uetoo de exportação da Vale do 
Rio Doce. estão aí - tenho inclusive aqui estatística 
-e o crescimento da Vale do Rio Doce se deu entre 
1964 a 1974. Neste período, a Vale do Rio Doce fez 
praticamente tudo que é hoje o seu. sistema integrado 
em minério de ferro. Ela fez o Porto de Tubarão que 
começou a operar em 19G6, que foi um marco básico 
e decisivo na vida da Vale do Rio Doce, porque ela 
saiu de pequena empresa para grande empresa, e des
lumbrou horizontes muito- maiores de perspectivas de 
crescimento. Ela fez a concentração de minério de itabi
rito, em Itabira~ que foi um marco no campo mineral, 
projeto pioneiro de 22 milhões de toneladas de alimen
tação, que fez com que se integrasse as reservas da 
Vale do Rio Doce toda a reservã ·de itabirito, num 
projeto também pioneiro . .Ela duplicou a Estrada de 
Ferro Vitória-Minas a partir de 1969 e essa duplicação 
terminou em 1973. Toda a duplicação da ferrovia e 
da sinalização que levou a Vale do Ri9 Doce a capaci
dade de 40 milhões de toneladas/ano a 100 milhões 
de toneladas/ano. 

A Vale do Rio Doce em 1974 tinha um sistema mon
tando, funcioruindo, competente e feito tOtalmente· pe
los seus próprios empregados, totalmente comandado 
por brasileiros -não tenho nenhum registro_ de estran
geiros - com tecnologia própria. Ela, por exemplo, 
é pioneira em tecnologia de operaçáo de trens longos 
·e pesados em bitola de 1 metro. 

Ela ven<Jeujglow-bow~cnologia para fora._Ela sem
pre teve, durante toda essa fase de ~escimento, uma 
participação total dos seus empregados nos programas 
da empresa. Eles compunham uma equipe: altamente 
categorizada, da qual eu me orgulho de ter feito parte, 
que discutiam os problemas da empresa e que deram 
prosseguimento ao espírito de corpo, ao espírito de 
equipe que foi plantado de fato pelo Sr. Coronel Juracy 
Magalhães, quando Presidente ~a Vale do Rio Doce. 
Foi ele o primeiro homem, que vislumbrou a perspectiva 
da Vale do Rio Doce ter identidade própria, de coman
do próprio sobre suas ativídades e crescer. 

Esse Projeto Vale do Rio Doce levou em torno de 
20 anos paia ser implantado. Ela a partir de 1974 detinha 
todo o know bow necessáro a ser uma grande empresa 
de exportação de minério de ferro, que é o seu objeto 
~~al básico •. cent_!al, em know h_o~ __ cqmpleto d~sc;l.e 
o -prú:D.eiro fUro de prospecÇáo em minas até o último . 

mercado. Ela detém a linha operativa de todo esse siste
ma-

A maturidade dela, no meu entender, surgiu com 
o Porto de Tubarão. Foi esse porto que jogou a Vale 
do Rio Doce no mercado internacional como empresa 
de credibilidade, porque ele foi uni marco. A Vale do 
Rio Doce se não saísse com o Porto de Tubarão, teria 
parado em 10 milhões de toneladas/ano, porque era 
o máximo possível que poderia ser exportado nas insta
lações de Vitória. O Porto de Tubarão, portanto, 
deu escala, deu tamanho à Vale do Rio Doce, den 
perspectiva de crescimento. 

O segundo marco de crescimento da Vale do Rio 
Doce foi a duplicação da Estrada de Ferro Vit6ria~ 
Minas. O gargalo operativo da Vale do Rio Doce sem
pre foi a ferrovia. que ~ um elo mais difícil da cadeia 
operativa da empresa, porque 6 uma ferrovia longa1 

de bitola de 1 metro, pioneira e a decisão de duplicar 
foi uma decisão que foi tomada em 1969, em cima do 
seguinte problema: a Vale do Rio Doce tinha perspec
tiva de ir além de 40 milhões de toneladas/ano, mas 
a capacidade de uma linha singela da Vitória-Minas 
não psssava no máximo de 45. A decisão de duplicar 
a ferrovia foi uma decisão de admitir que a Vale do 
Rio Doce poderia crescer muito mais do que 40 milhões 
de toneladas/ano e, de (ato, ao ser duplicada a Ferrovia 
Vitória-Minas e paralelamente ao ser duplicado o Porto 
de Tubarão, a instalação do segundo pier, a Vale do 
Rio D?ce se_ ~pacitou no seu sistema a exportar até 
100 milhões de toneladas/ano. Toda essa estrutura foi 
montada até 1974, daí em diante a Vale do Rio Doce 
estava equipada e instalada. De 1974 em diante houve 
um problema de mercado, o problema da crise do petró
leo. A Vale do Rio Doce estacionou na exportação, 
mas o fato é que tinha já a capacidade instalada de 
100 milhões de toneladas/ano. 

Isso foi feito no meu entender e, participei pessoal~ 
mente de tudo isso por uma equipe enorme, gente de 
todas .as profissõeS, de todas as especializações - acre
dito muito no trabalho de equipe. Nunca acreditei em 
trabalho individual de ninguém. Acho que nenhuma 
idéia a gente tem sozinho; às vezes, ter idéia é uma 
coisa que surge durante discussões, durante conversas, 
durante reuniões. A Vale do_ Rio Doce teve a ventura 
de tey gente eficieilte, competente, séria e honesta. Ela 
nunca foi fruto de nenhum escândalo. Ela é de fato 
um sucesso. 

Costumo dizer que quem diz que a Vale do Rio Doce 
não é um sucesso não está bom da cabeça, porque é 
impossível achar que a empresa não é um suce::sso. Ela 
de fato é um enorme sucesso neste País e isso se deve 
a centenas de profissfon3is que participaram dela. 

O SR. JOÁO CALMON - Ela é de fato, então, 
o que chamo de nível de competência. 

O SR JOÁO CARLOS FRAGOSO LINHARES 
-Existe uma· porção de pessoas que falam sobre híveis 
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de incompetênCia. Existe, por exemplo, um livro muito 
conhecido, nos Estados Unidos. que aqui no Brasil fOi 
traduzido com o título de "Todo mundo é incompe
tente, inclusive você". üsse livro fala muito da incompe
tência, mas não fala da competência. 

Uma empresa pode e procura sempre atingir o seu 
nível de competência. A Vale atingiu. A Vale é como 
a VARING. A VARING é uma· empresa competente. 
Depois que ela atingiu o seu nfVel de competência ela 
funciona feito uma máquina. A Vale do Rio Doce é 
um relógio, é uma máquina que funciona, eu diria que, 
até, sob certos aspectos, à revelia de quem a dirige, 
de quem a comanda, porque hoje em dia ela é uma 
máquina montada para ser competente e ser eficiente. 
Ela tem um nome decantado e estabilizado no mercado 
intemacionitl de minério, ela dita os preços de minério 
de ferro hoje, ela comanda o processo comercial de 
minério de ferro. É respeitada no mundo todo e é fruto, 
inclusive, de uma administração que sempre foi leve. 
Estou falando até a época que eu estava lá. Ela é fruto 
de uma administração extremamente competente. 

Em 1969, a Vale do Rio Doce virou uma máquina 
de produzir dinheiro. Ela cospe 5 milhões de dólares 
por dia de receita, é um dinheiro incrível, uma máquina 
de produzir dinheiro. 

Em 1969, foi a primeira vez -na Vale que surgiu o 
programa de Carajás. 

Era Ministro das Minas e Energiã. O Coronel Costa 
Cavalcanti e ele convocou a Vale do Rio Doce para 
participar, juntamente com a V. s• Steel, da empresa 
que seria constituída para explorar as reservas de Cara
jás. Nessa ocasião a Vale já visualizava a exaustão da 
sua reserva de Itabira. E por conta de Carajás ela asse
verou as vendas. Isso é notório nO <iiio a ãno de expor-
tação da Vale do Rio Doce. _ 

Nesses 11 anos de crescimento, quando foram féitas 
todas as grandes obras da Vale, de 64 a 74, ela saiu 
de 7 milhões de toneladas para 46 niilhões de toneladas, 
sendo que no ano de 72 para 73 ela cresceu 14 milhões, 
em 1 ano, e de 73 para 74, cresceu 10 milhões; pratica
mente ela dobrou as suas exportações em dois anos. 
Isso é simplesmente o reflexo ou O resultado da capaci
dade instalada da empresa, feita através das obras que 
já citei. -- ----

Esse fato de crescimento da região da Vale do Rio 
Doce deveu-se também ã abertura de vendas de minério 
de ferro, considerando a perspectiva da entrada doCa
rajás. 

Do mesmo jeito que em 65 ela acelerou as vendas 
de minério por conta do Porto de Tubarão. Ela tinha 
o porto, que ia entrar em operação em 66, ela forçou 
as vendas em 65 para poder vender o máximo possíVel. 
Ela sempre fez operações que permitissem o seu cresci
mento em função das instalações que iam entrar depois 
em operação. 

Na minha opinião, no meu entender, Carajás ati asou. 
O Carajás devia ter entrado 10 anos atrás, talvez para 
preservar mais as reservas de Minas Gerais. Talvez não 
tenha entrado por problemas da sociedade que a Vale 
fez com a U.S. Steel, era uma sociedade difícil, um 
problema de 50 a 50 de participação acionária, com 
uma série enorme de decisões por consenso e o t:iming 
da Vale era diferente do timing U.S. Steel. 

Em 76, quando era Ministro o Dr. Shigeaki Ueki, 
os americanos se retiraram do Carajás. -

O Projeto Carajás, que já estava -prãticamente feito 
- ele se iniciou em 70 e foi até 76 - sob o comando 
do engenheiro Paulo Augusto Vivacqua, um engenheiro 
de grande competência profissional, a Amazônia iniciou 
suas obras, aí já Sob a presidência do Dr. (incompreen
sível), que era o Presidente na ocasiáo para a Amazônia. 

Em 76 as primeiras obras de Carajás foram feitas. 
Carajás está pronto. Eu diria que como conseqüência 
da existência de Carajás vai haver Um natural-desloca
mento de exportação de minério de ~erro.da Vale para 
Carajás. Parece-me que é impóriante paTa a Vale ·e 
acredito que ela esteja prestando atenção a esse ponto, 
que ela veja sua posição em Minas Gerais, que ela 
plante em Minas Gei'ais algo que permita retribuir a 
exploração da reserva de Itabira. 

Em função dessa p-osição, que é urila poStura: de cará· 
ter extremamente político, em 1976, pessoalmente, J coordenei, na Vale do Rio Doce, um Projeto qUe é l muito falado hoje, o Projeto do Cerrado, que é simples-
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mente um projeto ·agrícola de massa que se destinava 
ã exportação agrícola, principalmente para o mercado 
japonês. 

Vou fazer um parênteses para dizer que é minha 
opinião pessoal de que o Japão foi o grande viabilizador 
da Vale do Rio Doce. Ele deu escala à Vale, uma 
série- de projetas. Foi por conta do primeiro contrato 
no·"Japão que se decidiu pela construção do Porto de 
Tubarão. Foi exigência nipónica a construção de um 
porto para abrigar navios de mais de 100 mil toneladas, 
rtuma ocasião em que se descarregavam navios de 30 
mil toneladas. 

O Japão viabilizou o segundo crescimento da Vale 
em função da sua duplicação da ferrovia, do aumento 
das instalações de mineração e da duplicação do Porto 
de Tubarão. 

o-Japáo viabiliza a ALBRÁS, o Japão viabiliza a 
CENIBRA, o Japão sempre foi para a Vale do Rio 

- Doce um doS grandes motivadores do seu próprio cresci
mento. 

Esse Projeto do Cerrado, que durante três ou quatro 
anos tive sob minha coordenação, eu ainda era Diretor 
de Operações da Vale do Rio Doce, visava implantar 
e_m_Minas Gerais um projeto perene, porque é meu 
ponto de vista, e da maior parte das pessoas que traba
lham no campo de mineração, que os projetas minerais 
são exaustores de reservas, ou seja, o minério não dá 
duas safras como se fala. Então, há uma conotação 
muito grande entre um projeto mineral e o problema 
social da região onde esse projeto mineral existe. Ainda 
uma empresa do Estado, como é a Vale, ela tem, no 
meu entender, e sempre teve obrigação de desenvolver 
projetas alternativos que permitam a sobrevivência da 
região em tennos económicos. 

Há casos, por exemplO, na África, extremamente la
mentáveis, no caso da Libéria, em que há uma exaustão 
inCrível das minas de minério de ferro e a úníca riqUeza 
do Pa{s é o minério de ferro, sem a contrapartida da 
existência da colocação de algo que pudesse preservar 
a economia gerada pela receita do bem mineral. 

Sei que a Vale do Rio Doce sempre esteve preocu· 
pada com iss-o. Mas, ela precisa de fato agilizar ou colo
car em funcionamento um projeto alternativo de grande 
porte que pennita dar a Minas Gerais a contrapartida 
do seu deslocamento para Carajás. 

---Esse projeto foi concebido em 76 como sendo de 
caráter agi"fcola, porque é realmente a contrapartida 
da mineração; a agricultura é realmente projeto que 
dá uma porção de safras. E mais uma vez o Japão 
foi acioflado. Era, na ocasião Governador de Minas 
Gerais, o Ministro Aureliano Chaves e ele deu todo 
o apoio para esse projeto. Esse projeto foi feito, prepa
rado e no meu entender é um projeto extremamente 
importante para a região, para Minas Gerais e para 
a _própria Vale~ que o coloque em operação. Isso é 
unia conseqüência direta também da capacidade ociosa 
do sistema da Vale na região do Vale do Rio Doce. 
Ela, quando for para Carajás, vai deixar uma capaci
dade instalada grande que deve normalmente ser apro
veitada para um projeto de massa, porque de fato a 
grande especialização da Vale é o projeto de massa, 
ela é especializada em projeto de massa. Talvez uma 
das maiores especialistas do mundo em projeto de mas
sa. 

Outro ponto qUe- C:u queria ri:tencionar rapidamente 
é de que a Vale é uma máquina de fazer dinheiro. 
Ela é competente, extremamente competente, e quando 
a empresa entra na sua linha de competência ela dificil
mente deixa de sê-lo. Ela, praticamente, independe dos 
homens. Ela é u':':la máquina que foi preparada para 
isso, que funcioni -como um relógío para isso. Então, 
ela fabrica uma massa enorme de recursos e tende a 
fa6rlcar rD.a"is ainda com Carajás. Tem que haver uma 
preocupação por parte dos seus dirigentes, por parte 
do Governo, da aplicação desses recursos excedentes. 
No meu entender, é muito rilais difícil dirigir uma em
presa rica do qu_e uma empresa que não ~enpa recursos; 
pelo menos temõs justificativa para dar quando a em
presa não tem recursos. Uma empresa que tem recursos, 
não. Ela precisa realmente saber como aplicar essa mas~ 
sa enorme de recursos. Ela já fez isso na Vale do Río 
J?O~ .. --Se fez bem ou mal_ que julguem os críticos e 
as j.ecições· depois. Mis, efa fez a V ALEP, fez a V ALE
FERTIL, fez a CENIBRA, fez a ALBRÁS, ela se di ver-
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sificou à c_usta dos seus próprios recursos. A Vale é 
__ uma empresa que não precisa de dinheiro do Governo. 
Presisa do aval do Governo, ela precisa da compreensão 
do _Governo. Ela tem poder, inclusive, para poder con
seguir financiamento fora a nível de implantar um pro je
to como Carajás. Ela vai continuar sendo uma máquina 
de fazer dinheiro. Tem muita ligação com alguns comen
tários que ouço dizer aí, sobre questão de posição de 
Conselho de Administração. Não tenho opinião forma
da sobre isso, se o Conselho deve ser fraco, ou deve 
ser forte, se o Conselho deve ser full time ou part time. 

A Vale é uma empresa diferente. Ela é a galinha 
dos ovos de ouro do Governo. Ela produz uma massa 
enorme de recursos. Talvez deva ter um tratâ.ID.ento 
diferenciado. Talvez deva ter um superconselho, um 
.conselho de notáveis, não sei, algo que permita a orien~ 
tação e a divisão da responsabilidade dessa aplicação 
dos recursos que ela mesma gera. Senão, pode estar 
arriscada em se transfonnar áÍ numa empresa que fique 
igual ao Conde de Rocambole, de Ponson du Terrail. 
Ademais, estou copiando Gustavo Corção. Ponson du 
Terrail escrevia demais e errava demais. Há uma cena 
_em_ que o Conde montou a cavalo e saiu galopando 
em todas as direções. Não quero que iss_o aconteça com 
a Vale. Ela não pode galopar todas as direções. Ela 
deve ter sua orientação. Ela deve saber orientar suas 
aplicações e deve dividir a responsabilidade- suponho 
-com a sociedade. É um problema de postura extrema
mente política, no meu entender. Ela é muito mais 
indicada para gerenciar os seus próprios recursos, os 
recursos que gera, do que uma estrutura qualquer do 
Governo, porque ela é uma empresa competente, por
que ela tem nome, ela tem o nome internacional dela. 
E talvez ela precisasse ter também um tratamento dife
rente, por Ser o que é. 

Em linhas· gerais, Sr. Presidente, era o que tinha 
a clizer no meu depoimento, que é mais um agradeci
mento ã oportunidade que tenho de falar, talvez em 
nome dos empregados da Vale, que por tanto tempo 
trabalharam nela e que, juntos, fizeram dela, o que 
ela é hoje, o que ela representa 
para este País. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Antes de pas
sar a palavra ao Relator, o Presidente tem umas indaga
ções referentes ao elo ferrovia, que V. S• iniciou sua 
carreira na Vale do Rio Doce por este item ferroVia. 
A pergunta: a ferrovia, como elo isolado da cadeia 
mina-ferrovia-porto, :io "tranSportar minério de ferro 
essa ferrovia é deficitária ou é superavitária? 

É a primeira indagação, no caso da Vale do Rio 
Doce. 

O SR. JOÃO UNHARES- Ela foi deficitária até 
bastante tempo. Hoje não é mais. Não é mais porque 
a própria Vale do Rio Doce desenvolveu-se enorme
mente em função da Vale. Não diria em função da 
aplicação dos recursos da Vale, mas desenvolveu-se 
enot:_meme_nte em ~ção das indústrias que se locali
zaram em tomo de uma ferrovia que funciona em pa
drões internacionais. Cito um exemplo do qual eu parti
cipei: a escolha da localização da USIMINAS, onde 
ela está. Havia o interesse de situá-la no Vale do Parao
peba. Nós, pessoalmente, estivemos com os governan
tes da ocasião, inclusive o Presidente da República da 
época~ que foi Juscelino Kubistchek, para mostrar que 
o _Vale do Rio Doce era melhor do que o Vale do 
Paraopeba, por questões de postura, de transporte. 
Uma usina siderúrgica basicamente depende de trans
porte~ É por isso que sempre disse que a USIMINAS 
é a siderurgia brasileira mais competente, porque ela 
a1iou a tecnologia japonesa, que é de alta capacidade, 
com-a e~c!_ência d~ Estrac;!a de Ferro Vitória-Minas, 
que lhe supre de minério de ferro, a tempo e a hora, 
de carvão a tempo e a hora, lhe supre todos os insumos. 
O problema da COSIP A é o contrário. A COSIP A 
estava riuma posição que não serve para ninguém. A 
COSJPA está longe de tudo. 

Não- façO crítlcã.S 1 Rede, porque conheço bem a 
Rede. Sei que a Rede é um caso à parte. A Rede 
é uma estrutura altamente competente, fonnada por 
homens altamente competentes, mas simplesmente 
nunca tiveram opoituriidade de mostrar que são compe
tentes. No meu entender, o Governo Federal, até hoje, 
não olhou para o problema do transporte brasileiro. 

I 
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Estou fugindo um pouco do tema, mas me parece impor
tante falar, e digo o seguinte: quando saf da Vale, eu 
passei a minha vida toda na Vale, entre Vitória, Itabira, 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, exterior,_ fui dirigir 
uma empresa de carvão lá no Rio Grande do Sul. Fui 
olhar o Sul do Brasil, com o pouco de experi!ncia que 
eu tenho de proJeto sist~mico. _ _ __ ____ -

Sempre dirigi um projeto sistêmico minefa.ção ferro
via, porto, navegação. Cheguei a uma conclusão lamen
tável, cheguei à conclusão de que o Sul do Brasil não 
tem transporte nenhum. O Sul do Brasil que representa 
80% do Produto Interno Bruto brasileiro - falo do 
Sul do Brasil, do paralelo 20 para baixo- tem 
80% do Produto Interno Bruto brasileiro, tem 85% 
da produção industrial brasileira, e tem 95% da produ· 
ção agrícola, o Sul não tem transporte nenhum, não 
tem nem rodovia. Porque o DNER foi desmontado 
ao longo do tempo também. O DNER foi como era 
a Vale: uma estrutura altamente competente. Principal
mente quando era seu diretor o Dr. Lafayete do Prado, 
homem que eu conheço ·e ·sei como ele dirigia aquilo. 
O DNER tinha uma capacidade incrível de fazer rodo
vias e com alto padrão. O DNER foi desmontado, su
miu, não existe. Então, o Brasil vai se dar ao luxo 
de não ter nada. Ele não tem rodovia nenhuma, não 
tem ferrovia e não tem porto. Então, o Sul do Brasil, 
que tem essa massa de produção, passeia para lá e 
para cá com produção caríssima. Vou dar um exemplo 
de quando V. Ex era Ministro, lá do seu Ministério. 
50% do c-onsumo de óleo diesel neste País é de trans
porte de caminhão de São Paulo para o Sul. Por quê? 
Porque o Governo relegou a segundo plano wna política 
de transporte ferroviário, que é muito mais barato do 
que transporte de massa de caminhão. E não tem porto. 
Ao sul de Sepetiba, no meu entender, é opinião pessoal 
minha, ao sul de Sepetiba, que é um porto enorme, 
ocioso, muito pouco usado, só existe o porto do Rio 
Grande, assim mesmo não tem instalação nenhuma para 
massa. Teni s6 para embarcar galinha, para embarcar 
frango; não tme para massa, mas é um porto bom. 
O porto de Imbituba é brincadeira. _O .pqrto de Santos _ 
é a Hong-Kong dos trópicos, para mim. Ê um desastre. 
Então, não há. Este País é muito interessante, com 
toda franqueza. É incrivel, porque não somos do tama
nho de Luxemburgo, me permita diz!r-lo. Luxemburgo 
é um país tão pequeno quê-o problema de Luxemburgo 
~ freio do automóvel, porque se entrou na divisa, se 
não se tiver um bom freio, se sai do outro lado. Agora~ 
isto aqui é muito grande. O Brasil não pode dar-se 
ao luxo de não ter ferrovia, de não ter transporte de 
massa. Por que ele perde gigantescos projetas agrícolas? 
Perde porque não tem transporte, não tem confiabi~ 
lidade. Por que ca~lo é isSo que é? Por uma razão 
muito simples. Ela detém o comando operativo do seu 
sistema. Ela é dona da mina, é dona da ferrovia, é 
dona do porto, é dona da navegação. Ela é absoluta
mente competente, porque comanda tudo isto. 

Agora, é UIJl modelo que parece ser exclusivo da 
Vale, ninguém pode ter esse modelo. Também nãQ en
tendo por que, por que iSso não pode ser repetido. 
Por que o Brasil perde no nascedooro idéias -criativas 
de enonnes profetas, por exemplo, de export~çáo--agrí~ 
cola, em que o Brasil é abundante? O Japão~ por exem~ 
pio, importa comida. Não temos noção do que é viver 
num país que importa comi~a. Não_ tem~s :11oção. ~ 
primeira coisa que tem que existir no Brasil é confiabi
lidade. Por que a Vale cresceu? Porque é confiável, 
porque quando o fulano lá n~ Japão compra uma tone
lada de minério, ou lá na Alemanha, ele sabe que vai 
receber. Então, ela é confiável. 

A Vitória-Minas foi degcitária 8.t_é algUril tempõ atrás~ 
Hoje não é níais, porqu·e ckSeDvOiveu a Vale pela capa~ 
cidade de sua ferrovia. A USIMINAS é um sucesso. 
As outras não são. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) ,.-A indagação 
seguinte; já que V. S• considera que a Ferrovia é supera
vitária, se a concessão da Ferrovia à Vale do Rio Doce, 
no caso da Vitória-Minas, no caso de Carajás, ela valo
riza o património da Vale? O património não escrito, 
não contabilizado. 

O SR. JOÃO CARLOS LINHARES.....: Não só valo· 
riza como ela é básica pai-a o -sisiema da Vale. Vou 
dar um exemplo a V. Ex•, de que eu participei pessoal
mente. 

Em 1974, o Sr. Ministro dos Transportes na ocasião, 
não sei por que, também não indaguei, tomou uma 
decisão de querer anexar a Vitória-Minas ã Rede Ferro
viária Federal. Isso é público, todo mundo sabe disso. 
Porque essa decisão foi tomada, não sei. Eu participei 
pessoalmente, eu e o Dr. Hélio Bento de Oliveira Mel_o, 
que está na Vãle até hoje, que foi Presidente da Rede 
Ferroviária Federal, e que, na ocasião, era Diretor, 
como eu era. Participei da Comissão, representando 
o MinistériO das Minas e Energia, para discutir com 
o Ministério dos Transportes a retirada da Estrada de 
Ferro Vitória-Minas da Vale do Rio Doce para a Rede 
Ferroviária Federal. Nessa ocasião, preparamos um do
cumento, se V. Ex' tiver "interesse, eu mandarei esse 
documento, mostrando que a saída da Vitórfa-Minas 
do comando operativo da Vale ia matar a Vale do Rio 
Doce._Simplesmente ia destruir a confiabilidade da V a- _ 
Ie- A Vale passaria a ser uma empresa capenga, uma 
empresa sem confiabilidade, porque passaria a não ter 
o comando operativo do elo mais importante da sua 
cadeia, que era a Ferrovia. 

O SR. JOÃO CARLOS UNHARES- Então, digo 
ã v:-Ex• o segUiritl!: a necessidade de a Vale ter sob 
suas ordens diretas, sob seu comando direto a Estrada 
de Ferro, é vital. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Muito obri
gado. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES - :Or. Linhares, a sua 
exposição de certa maneira repete uma série de questões 
que já foram do domínio público e hoje são muito esque
cidas, que é a própria história da Companhia Vale do 
Rio Doce. Quer dize, um enorme esforço, um esforço 
que está ligado a essa velha tradição da engenharia 
nacional e que, infelizmente, foi tão postergada em 
tantas decisões de Governo ou das grandes empresas. 

Mas, eu gostaria de colocar algumas questões a V. 
S•, começando do fim para o começo da sua exposição, 
tal o interesse que sempre desperta a discussão do pro
blema do transporte ferroviário e essa falta de raciona
lidade dos projetas nacionais. Deve haver alguma outra 
racionalidade que comanda isso, não é a racionalidade 
do transporte. Mas, se nós atentarmos para todos os 
governos que se iniciaram na--história desta República, 
sempre surgiu uma proposição inicial, com muito funda
mento, que era da prioridade para o transporte ferroviá
riO, não só pelo seu custo, como, também, pela econo
mia de energia importadã, principalmente no passado. 
No programa do último Governo de Getúlio VargaS, 
o problema do transporte ferroviário era colocado como 
item da mais absoluta prioridade. Eu me lembro que 
ao começo do Governo Geisel, a mesma questão foi 
colocada. E nunca essas questões andaram para frente. 
Há via uma clara compreensão da importância dei tranS
porte fef!oviário, dada a nossa geografia física e huma
na. Tudo indicava a prioridade do transporte ferroviário 
e, no entanto-, dia após dia, as coisas andaram no sentido 
contrário, da prioridade do automóvel, do_ caminh_ão: 
quanto inais- atifomOveis mais estradas, mais cebolões, 
mais viã.dutos, e aquele que anda no automóvel não 

-está pagando o custo de toda essa infra-estrutura para 
que o processo se desenvolva. V. s• teria uma explicação 
para essa enorme irracionalidade nacional que atravessa 
os decênios, sem que haja possibilidade de uma mu
dança? 

O SR. JOÃO UNHARES - Senador, sobre este 
assunto eu já dediquei algumas horas de insônia. Mas, 
é. difícil dizer. Eu lhe co:úesso que não sei. Eu fico 
tão perplexo com esse problema, que eu não sei. Talvez 
é porque eu conheça bem, então, a gente tenta sempre 
conversar, ou falar, principalmente naquilo que a gente 
entende ffiais. Eu, por exemplo, quando vejo o G_overno 
mudar, fico, primordialmente, preocupado para saber 
quem vai ser o Ministro dos Transportes; em segundo, 
o Ministro da Agricultura; e em terceiro, o Presidente 
da Rede Ferrovi-ária FederaL Eu já tenho tido até hoje-
muitas surpresas que não são muito agradáveis, porque, 
de fato, o que acontece é isso·. Eu ten_ho a impressão 
que a ferrovia é um tabu, é algo complicado. Um minis
tro dos Transportes, peço para não dizer o nome, por 
questões de ética, costumav~ dizer que não entendia 
nada de estrada de ferro, que estrada de ferro era l:ffil 
OegócícJ" inuito complicado, que tinha um negócio de 
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trem em cima, de que ele não entendia nada, era mais 
fácil entender a rodQvia. E o Brasil vai indo no campo 
da rodovia. Isto não quer dizer que a rodovia não é 
necessária. Não, ela é absolutamente necessária. Mas 
o Brasil também não tem rodovia. Chegamos -a uma 
situação de não termos. nada. Não tem cabotagem, não 
tem porto, não tem ferrovia e não tem rodovia. E é 
interessante o seguinte: eu tenho salientado hoje, de
pois de 5 anos me dedicando a esse problema do carvão, 
que é outro ítem que tem muito folclore, é um negócio 
esquisitíssimo neste País, com o problema do transporte 
no sul do BrasiL Eu acho o seguinte: aquilo nos dá 
a impressão, às vezes, que foi planejado, o Sr. me per· 
mita dizer isso, ele é tão irracional, eu até hoje não 
vi uma operação racional no sul do Brasil. Era tudo 
irracional. A coisa que não é planejada ela é aleatória. 
Sendo aleatória, volta e meia só tem uma coisa racional. 
Eu nunca vi nada racional, é tudo irracional. Então, 
dá impressão de que foi planejado, talvez por algum 
inimigo do país a(, que quer que o Brasil não ande. 
Mas na verdade é que eu não tenho explicação. Eu 
acho que é básico nesse negócio a administração. O 
Ministério dos Transportes tem órgãos que se super
põem, o GEIPOT, eu não entendo até hoje, qual é 
a função do GEIPOT. O Sr. sabe que o GElPOT é 
um órgão que tem gente muito séria e tem gente que 
eu conheço de alta competência, mas o GEIPOT é 
um grupo, o grupo Executivo de Implantação da Política 
de Transporte, portanto, é um grupo que dá aimpresS'ão -
de que, por ser grupo, ele seja transitório. E tinha 
uma função e depois seria extinto. O GEIPOT tem 
plano de aposentadoria para os empregados, como se 
fosse um órgão em caráter permanente. Ele se superpõe 
à Rede. E há outros órgãos do Ministério dos Trans
portes que se superpõem. No meu entender, quem de
veria ser o assessor do Governo, ou do Ministro, para 
aSsuntos de transportes ferroviários tem que ser a Rede 
Ferroviária Federal, porque (inaudível) de dentro d~la 
tem que ter a tecnologia e know~how para isso. E ela 
não é ouvida, ela é muito massacrada. A ela não se 
destinam recursos suficientes. Então, ela está sempre 
operando mal. Não adianta dar cafiaspirina para cance
roso. O que o Governo faz é dar isso para a Rede 
Ferroviária FederaL Entáo ela não existe, ela funciona 
do melhora, melhora sobre o ruim, e continua ruim. 
Se o Governo não fizer uma revolução para valer nesse 
campo, um dia ele pára, o País vai parar. Porque não 
é possível esse investimento gigantesco que o Governo 
faz em rodovias, em passagens subterrâneas, em entra~ 
das de cidade, e outras coisas, que custam o olho da 
cara, metrô,_e misturam muito transporte de massa com 
transporte de passageiro. Não tem nada uma coisa a 
ver com a outra. São coisas completamente diferentes. 

De modo que, Senador, eu não sei de fato lhe respon
,der. isso. Mas o fato é este: o Brasil não tem estrada 
de ferro; a não ser a estrada de ferro Vitória-Minas 
que de padrão internacional, respeitada no mundo intei
ro. Agora eu lhe pergunto: os homens da Vitória-Minas 
são melhores que os homens da rede? Não, senhor?? 
_SãP brasileiros, médios, do mesmo know-how, da mes
ma tecnologia e da mesma origem. Por que lá dá certo 
e aqui não dá? Tem que dar. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Nós estamos 
dian_te dessa irracionalidade inexplicável. E, de outro 
l~do, o lado das rodovias, elas serem também, vamos 
dizer, construídas, mas de forma anárquica. Não há 
um sístema que se enxergue, não há uma organização. 
Iss? é uma questão que preocupa todas as pessoas que 
se mteressam pelo problema. 

Eu tenho uma pergunta a fazer ao senhor. 
O ·assunto, vamos dizer, é tão importante, que nós 

estamos deixando um pouco para adiante as questões 
que -dizem respeito ã Vale do Rio Doce. Eu .lembro 
que a última tentativa séria de no sistema ferroviáriO 
vem do último governo Getúlio Vargas, mas que não 

____ consegu~u, realmente~ avançar_c_orretamente. Ao tempo 
do Pres1dent~ Juscelmo Kub1tschek temos a implan
taç~o da indústria aUtomobilística no Brasil. Pergun
tana ao Sr: com o advento da indústria automobilística 
elas passaram a comandar esse processo da construção 
de estradas.. Não só passaram a comandar esse processo 
de construçao de estradas, CQIDO uma porção de outras 
_deci~ões. Eu me lembro da questão recente, quando 
surg~.u o PROÁLCOOL, em 1975, o objetivo era que 
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o álcool fosse destinado ao transporte coletivo, aos tra
tares e aos transportes de cargas, para que numa im_inên
cia de uma asfixia externa tivéssemos esse elemento 
para mantermos- um certo nível de índependência. No 
entanto, o consumo do álcool foi dirigido para o trans
porte individual. Quer dizer, na verdade, foi o conjunto 
de interesses da indústria automobilística que teria in
viabilizado a expansão e a ordenação do transporte fer
roviário. Mesmo porque havia um mundo de interesses 
concretos, ao passo que no plano rodoviário estaria 
o interesse político, o interesse de ptanejamento a longo 
prazo, mas que não estava ligado a esse pesado lobby 
que se realiza todos os dias. Eu pergundo a V. s• se 
essa explicação teria alguma coisa a ver com a realidade. 

O SR. JOÃO CALMON - Eu acho que sim. A 
questão do lobby é uma coisa clara, que existe. O lobby 
rodoviário é muitO-maior, pôr -cauSa do peso da indús
tria. E eu acho que ele é benéfico~ porqUe ele puxa 
para o seu lado. O que é preciso é puxar para todos 
os lados. É preciso medir nesse Pafs o que é que cabe 
à rodovia, e o que é que cabe à ferrovia, o que é que 
cabe à navegação. Eu vou lhe dar algun~ exemplos para 
o Sr. ver a alucinação que é o transpoite brasileiro: 
uma tonelada de carvão na região Candiota, no sul 
do Brasil, lá em Bagé, a Montes Claros, em Minas 

i, ~ee~~ t:~fa: d~ó~~C:ri~0Je ~~~~ag~p~~r~~sÍ~~: 
•ráo a Urita, no Japão, custa 9 dólares. Quer dizer, 
o Sr. transporta de 2 mil Km por quatro vezes mais 
do que o Sr. transporta uma tonelada para o outro 
lado do mundo. Essa irracionalidade inviabiliza qual~ 
quer projeto que o Sr. queira fazer. 

O problema energéticO é ui:i:i problema crucial para 
o País. O uso de alternativas enei'&ét1cas, cômo é o 
caso do carvão mineral, é básico para o País. Ele existe, 
está aqui, ele é difícil, ele é complexo. O Senador César 
Cais conhece bem esse problema. Ele precisa ser movi
mentado, mas o Sr. não pode continuar com esse siste
ma ferroviário. Eu acho o seguinte, Senador: eu acho 
que está chegando o momento em que não é mais possí
vel trocar sinais. Pelo seguinte: porque. o Brasil não 
pode fugir do problema energético, o Brasil não é auto
suficiente em petróleo e acredito que nunca vai ser. 
E ele depende de quê? No cracking do petróleo, o 
Sr. tem que o óleo combustível é substituído pelo carvão 
mineral, a gasolina é substituída pelo álcool. É de fato 
um sucesso o programa do álcool; o uso eu não sei 
mas a produção é um sucesso. Agora ·o óleo diesel, 
que dita hoje a importação de petróleo do Brasil. Dizer 
que o óleo diesel vai ser substituído por óleo de mamo~ 
na, óleo de soja, é uma conversa fiada, no meu enten~ 
der. A única solução é eliminar o üso violento de óleo 
Diesel neste Pafs; é voltar ap transporte ferroviário. 
Porque aí o Sr. vai eliminar o transporte de caminhão, 
que não tem nada com isto. Então, acho que o tempo 
das ferrovias está chegando aí. Agora, também o seguin
te: acho que o Governo precisa colocar na Rede Ferro
viária Federal gente que saiba, que entenda do proble
ma, que tenha competência para mandar, e que quando 
falar com o Ministro fale com autoridade, que seja ouvi
da, a rede não é ouvida. 

O SR. PRESIDEN1E (Cesar Cals)- Antes de vol
tar a palavra ao nobre Senador Severo Gomes,_ o Presi
dente quer dar a sua opinião sobre o assunto. 

Na realidade, o álcool é muito bom para os motores 
de ciclo Otto, para os motores de ciclo diesel, eles preci
sam de um aditivo,o que n~ofOi conseguido em termos 
económicos, por causa do baixo preço do óleo diesel. 
Mas, no meu entender, o óleo vegetal é importante 
para o motor de ciclo diesel. Mas, outra opinião, depois 
de estudar bastante o problema da ferrovia, com o que 
nós estamos totalmente de acordo, que deve ser o trans
porte prioritário, temos aqui no Brasil um problema 
diferente dos outros países do mundo. É que a civiliza~ 
ção brasileira foi às margens das- fodovias. Então as 
indústrias não estão às margens das ferrovi~s. E a legis-
lação sobre capatazias, transbordos, ela inviabiliza o 
atual sistema, que sai da indústria vem, para a estação, 
tem primeiro o transbordo para o trem, do trem vai 
para o ponto, tem o segundo transbordo e capatazia 
para outro caminhão, e assim vai para Outro ponto, 
enquanto a rodovia é ponta a ponta. Precisaria mUdar 
também a legislação sobre este problema de capatazias. 

. DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(Seção II) 

J:.u acho que isto inviabiliza o sistema· económico, a. 
não ser para transporte de massas, como é o caso do 
minério d_e ferro, etc. :é a opiniáo pessoal que gostaria 
de deixar. 

O SR. SEVERO GOMES -De quãlCJuer maneira 
é também preciso lembrar que os caminhões não estão 
pagando os investimentos feitos. Portanto, há todo um 
mundo a ser pensado. Nós criticamos o problema dos 
nossos portos; é preciso pensar que, nos países desen~ 
volvidos, os sindicatos têm muita força e fazem com 
que também seja muito caro esse trabalho de trans~ 
bordo. Acho que a correção é bastante complicada. 

Mas o Sr. estava falando sobre a Rede, e acho que 
não disse realmente o que pensava. É preciso mudar 
as pessoas da Rede. Acho que a Rede tem pessoas 
competentes para poder colocar as questões.. Até recen
temente, estava examinando isso, dizendo que, se nós 
tirarmos o transporte suburbano- a Rede é, com toda 
a falta de atenção e de recursos, uma empresa que 
funciona bastante bem. O grande problema é como 
ela vai discutir num nível mais alto. O Sr. fez referência 
aí sobre o Ministro que desejava incorporar a Vale 
à Rede FerroViária. Acho que foi o mesmo Ministro 
que queria construir o "trem-bala" entre São Paulo 

- e Rio de Janeiro. Mas ... 

O SR. JOÃO CALMON- Permita~me uma obser
vaçáó;nobre Senador? A Rede Ferroviária Federal tem 
um corpo técnico excelente. 

O SR. JOÃO CARLOS UNHARES-Ministro 
Dirceu Nogueira. Se a idéia foi dele, eu não sei. Mas 
que foi no Ministério do Ministro Dirceu Nogueira, 
foi em setembro de 1974. A Rede, nobre Senador, tem 
alta competência profissional. Os homens que traba
lham nela são de qualidade. Literalmente eles carregam 
o transporte da Rede nas costas. 

O SR. JÓÁO CALMON- Talvez falte um elo fiais 
forte, com o Ministro que fala por ela. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Gostaria de 
dar_um avis_o. Nós vamos suspender a sessão às 10 horas 
e 45 minutos e pretendemos reabri~la às 11 horas e 
45 minutos, por causa de uma solenidade que temos 
no Planalto. 

O SR. SEVERO GOMES -V. S• trabalhou durante 
muitos anos na Companhia Vale do Rio Doce e faz 
parte desse conjunto· de técnicos e funciOnários da Rede 
que construíram a sua realidade' quer dizer, is ta empre~ 
sa·competente que merece o respeito e a admiração 
-de todos os brasileiros. A Vale, no curso de todo est~ 
tempo, construiu Um património humano realmente im· 
portante e, a par disto, é a maior empresa mineradora 
do mundo. Quer dizer, é um patrimóriíO nacional de 
primeira "grandeza. Considerando tudo isto, como é que 
o Sr. avalia essas tentativas recentes de privatização 
da Companhia Vale do ~io Doce? 

O SR. JOÃO CARLOS UNHARES- Nobre Sena
dor, para ser claro, tentativa recente, _eu não sei o que 
é isto, porque eu não estou a par, não participei; depois 
que-eu sai da Vale eu não sei mais nada dela. Eu ouço 
falar. Agora, se o Sr. quer saber a minha opinião, eu 
?Choque, pelo que e!!__conl}eço d_~ empresa, di!icilmente 
alguém pensaria em prívatizá~la, primeiro. Segundo, 
não acho que tenha sêtindo privatizá-la, porque pergun~ 
to o seguinte: privatizá-la, para que? Ela é ineficierite, 
é deficitária, ela funciona mal, ela não tem mercado, 
lhe falta algum elo da cadeia comercial? 

O SR. SEVERO GOMES - Justamente por isso, 
porque ela é eficiente, porque ela dá lucro. 

0 SR. JOÃO CARLOS UNHARES -Então, não 
tem sentido. Se há, não sei. Mas, não tem sentido priva~ 
tizá-la. De jeito nenhum. 

O SR. SEVERO GOMES- Q Sr. também fez refe
rência à ímportância, vamos dizer, dos interesses japo~ 
neses na evolução da Vale do Rio Doce. Isto é ítem 
um lado positivO, quer dizer, o mercado japonês, pri~ 
meiro, e segundo, os capitais japoneses que também 
permitiram ·o avanço da Vale em determinados cami~ 
nhos. É evidente que, em toda relação n-egocial,, há 

Sexta-feira 7 3947 

conflitos de interesses, quer dizer, o interesse, de um 
lado, leva avante por estas razões, e de outro, também 
há"- conflitoS de interesse que é da natureza de toda 
relação humana. 
__ Então, a m.iilha seguinte é: de que modo, vamos dizer, 
uma falta de atenção, a pressão dos interesses japoneses 
podem ter levado a Companhia do Rio Doce a fazer 
negócios extremamente desfavoráveis para o Brasil? 
Daria um exemplo fundamental, que é o da ALBRÁS, 
em que nós aceitamos um sócio japonês, com apenas 
100 milhões de dólares e que detém 49% das ações 
daALBRÁS; com isso tem, vamos dizer, uma partici
pação no produto, de 49% do metal, que ele compra 
pelos preços internacionais. Ontem o Dr. Ermínio de 
Morais mostrava como os japoneses são os maiores 
maquinadores na queda de preço. De que modo a ELE
TRONORTE hoje vende a sua energia por um preço 
muito inferior, vamos dizer, ao seu custo, beneficiando 
o Tesouro japonês e à custa de um pequeno aparte 
de capital de 100 milhões de dólares numa empresa 
que está custando, hoje, o investimento de 2 bilhões, 
e grande parte fmanciamento, mas financiamento com 
aval do Tesouro Nacional, de que modo um negócio 
como este com o Japão, na verdade coloca o Brasil 
como uma instituição que permanecerá, durante longo 
_tempo, se não forem rompidos, se não forem mudados 
esses acordos, um instrumento de fornecimento de re
esouro japonês. 

O SR. JOÃO CARLOS UNHARES- Nobre Sena
do. r, eu lhe confesso, a bem da verdade, q_ue eu não 
sou a pessoa indic~da para falar da ALBRAS. Eu lhe 
confesso que não sei praticamente nada da ALBRÁS. 
O Sr. deve talvez estranhar isto, mas o fato é o seguinte: 
toda a minha vida, na Vale do Rio Doce, eu fui, full 
time, um homem ligado â operação da Vale em minério 
de ferro. De modo que o meu relacionamento com 
a ALBRÁS é quase nulo. Aqui, talvez, o Sr. tivesse 
gente muito mais categorizada do que eu para lhe dar 
esta!,- e-xplicações que, certamente, exiStem, elas exis
tem. Talvez até o próprio Presidente da ALBRÁS, Dr. 
Romeu Teixeira, que é um homem da melhor quali
dade, altamente competente. 
. Agora, eu quero falar da minha experiência com os 
Japoneses. Eu tive experiência com japoneses. Eu tive 
todos os contactos com os japoneses, com as usinas 
siderúrgicas japonesas; em todos os contactos em miné
rio -de ferro da Vale com o Japão, as discussões foram 
altamente vantajosas para a Vale do Rio Doce. TOdos 
f?ram vantajosos: O Japão é um Pals com quem a Vale 
tinha quatro ou anco contratos, me parece que depois 
foram consolidados, em menos quantidade. Foi o Japão 
que viabilizou o Porto de Tubarão, como lhe disse. 
O j~ponês tem uma m~neira muito peculiar de negociar, 
mu1to demorada, mmto lenta, mas muito segura. Eu 
lhe digo com experiência própria, as usinas siderúrgicas 
japonesas nunca deixaram de cumprir uma cláusula que 
fez no contrato. Então, são de alta confiabilidade. E 
o relacionamento da Vale com o Japão, no que diz 
respeito à siderurgia japonesa, é de primeira qualidade 
e alto respeito. 

O SR. SEVERO GOMES- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDEN1E (Cesar Cais)- Senador João 
Calmon com a palavra. 

O SR. JOÃO CALMON - OUvimos cerca de dez 
depoimentos nesta CPI presidida pelo Senador Cesar 
Cals. Mas eu lhe confesso que a sua exposição me im
pressionou tanto que eu o encaro como a própria perso~ 
nificação do bom senso. V. s• foi tão sensato, tão rea.:: 
lista, tão objetivo, que creio ter sintetizado, em poucas 

-palavras o quadro que o levou a debater o problema 
da Companhia Vale do Rio Doce. Anotei uma frase 
sua, que f<!i ~avada, e gostaria de conferir se o meu 
registro fOi fiel: "Não está bani da cabeça quem afirma 
que a Companhia Vale do Rio Doce não va! bem"?' 

Q SR. JOÃO CARLOS.LINHARES- Não.disse 
isso; eu disse: não está bom da cabeça quem afirma 
que a Vale do Rio Doce é um fracasso. 

O SR. JOÃO CAlMON- --Creio que o registro 
é exatamente esse, mas é o equivalente. De maneira 
que, tenho a impressão que o senhor fez uma síntese 
perfeita do resultado. 



3948 Sexta-feira 7 

O SR. JOÃO CARLOSUNfiARES- V. Ex• con
cOrda _comigo? 

O SR. _JOÁO CALMON - Concordo em g~nero, 
número e grau. Mas além dessa afirmação que _é obje
tiva, lúcida, patriótica, o senhor fez mais duas afirma
ções que me lembraram aquela figura do eminente bra
sileiro que é Assis Chatcaubriancj. e que passou a vida 
inteira escrevendo artigos declarando a prioridade que 
deve ser dada a ferrovia, aos portos e nunca foi ouvido .. 

O SR. JOÃO CARLOS UNHARES ..:... Ouvi ui:n 
discurso dele em Cotatina em que ele tocou nesse assun
to. 

O SR. JOÃO CALMON- ... --ere dedicou a sua 
vida à essa pregação inutilmente. E V. S• aínda cita 
um outro detalhe absolutamente certo, que além de 
não termos portos, além de não termos ferrovias, as 
nossas rodovidas também são precárias. Só faltou, para 
que sua análise fosse inteiramente satisfatória e obvia» 
mente, foi porque o senhor não podia abrir muito o 
leque, é que também não temos educação. É isso, pode
mos ter portos, podemos ter ferrovia, mas não tendo 
educação, obviamente, o País não vai atingir a sua meta 
de desenvolvimento. Pela manhã pego a Revista Veja, 
que ganhou as páginas amarelas, desta revista o Sr. 

Schreíber que fez uma descoberta agorâ: que o Brasil 
precisa se educar e que tem80% de crianças que não 
terminam a es_cola de zoGrau~Apenas ele foi mal infor
mado, não são 80, mas 87% de crianças que não termi
nam a escola de 2" Grau, portanto são funcionafmente 
analfabetos. Mas, eu não poderia Çeixar de lhe dar 
os meus parabéns pela sín!es~ táC? feliz_ que V. s• nos 
apresentou em relação à Companhia Vale do Rio Doce. 

O SR. PRESIDENTE {Gisar Cais) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Se_vero Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES - Uma última observa
ção, Dr. Linhares, que me escapou, no início de nossa 
conversa, é que conseguimos chegar a um acordo com 
relação às razóes, pelas quais as ferrovias não tém o 
desenvolvímento planejado como se desejava. E no ca
so das rodovias elas são constt;uídas __ de maneira anár
quica, 'então o que impede que haja um plane:jamento 
adequado? Eu teria uma explicação e pergunto se V. 
sa concorda comigo: na verdade as decil:iões para as 
construções das rodovias não são do Governo, são das 
empreiteiras, de tal maneira que elas é que decidem 
que será construída uma determinada rodovia, porque 
junta-se algumas circunstâncias, ou porque há um Go
verno que tem int~resse, ou um Governador do El:itado, 
então é feito uma parte, porquê? Porque elas é que 
comandam esse processo. da. cons~rução das rodovias. 

O SR. JOÃO CARLOS UNHARES- A mim me 
parece que é exata a observação de V. Ex. • Veja V. 
Ex! o caso da ferrovia do aço que foi o maior elefante 
branco. 

O SR. SEVERO GOMES- Comandado por ela. 
O SR. JOÃO CARLOS LINHARES~Não sei?? 

Talvez?? Mas que é um incrível elefante branco isso 
é?? 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Está suspensa 
a sessão e retornaremos às 11 horas e 45 minuto_s_. _ 

O SR. PRESIDENTE (éesaiCals) -'-Estão reaber
tOs os trabalhos desta CPI. 

Convido o Dr. Luiz Antônio de Godoy Alves, para 
sentar-se à mesa. 

O Dr. Luiz Antônio de-GOàoy--Aives é diPiomado 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Direi
to, foi Advogado da Companhia Progresso do Estado_ 
da Guanabara, é Assessor da Diretoria ~o Ba_QCO_ de 
Desenvolvimento e Investimento, COPEG, Advogado 
da Companhia Vale do Rio Doce, Chefe do Setor Jurí
dico da mesma Companhia, Assessor Jurídico, Chefe 
para os Assuntos Jurídicos operacionais da CVRD, ain» 
da na empresa, Chefe do Serviço Central Jurídico para 
Relações Comerciais, Assistente Geral Jurídico da em
presa, chefe do Departamento de Apoio Jurídico, Chefe 
do Departamento de Obrigações, Diretor da Associa
ção dos Exportadores Brasileiros, Diretor Jurídico da 
Associação Esportiva da Vale do Rio Doce, e atual
mente é Diretor-Presidente da Associação dos Empre
gados da Companhia Vale do Rio Doce. 

! Peço ao Dr. Godoy que profira o juramento de pé. 

DIÂRI() DO CONGR:ESSO NACIONAL (Seção II) 

O DR. LUIZ ANTÔNIO DE GODOY AL
VES; "Juro, como dever de consciência dizer toda 
a verdade, nada omitindo do que seja do meu co
nhecimento, sobre quaisquer fatos relacionados a 
cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito 
que investiga a gestão das Sociedades de Economia 
Mista· nas quais a União _detém a maioria acio
náriã-. ff 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Concedo a 
palavra ao Dr. Luiz Aotô~io de Godoy Alves. 

O SR. LUIZ ANTÔNIO DE GODOY ALVES
Sr. Presidente. Senador Cesar Cals, Sr. Relator, Sena
dor Severo Gomes, meus Senhores; 

1. Vamos dar início ao nosso depoimento tentando 
fazer uma espécie de abordagem psicosocial da Compa
nhia Vale do Rio Doce, tecendo algumas considerações 
sobre a cultura, o caráter e a personalidade da empresa. 

Por suas origens e também por deformação do longo 
hiato democrático por que atravessou o País, a Vale 
possui uma consciéncia conservadora, ao mesm9 tempo 
q_ue incorpora forte dinámica em sua atuação. E eficaz, 
competente, produtiva, lucrativa. Por isso mesmo, pro
fundamente cobiçada. 

É também paternalista e autoritária. É séria, muito 
séria mesmo. Mas tímida quando se defronta com o 
pede r político, tendo uma certa dificuldade em questio
nar e principalmente tontestar determinadas decisões 
das autoridades superiores, que possam lhe afetar. 

Possui uma forte carga de latente nacionalismo e im» 
pressionante a disposição de luta que transmite ao seus 
empregados, principalmente quando ameaçada. 

I;'or outro lado é de_spreparada politicamente, seja 
pela auséncTã de uma ideologia mais consistente, seja 
pela reação cultural ao exercício político, em função 
de sua estrutura eminentemente técnica. 

Assim, como 'reflexo dessa cultura, existe na Vale 
uma natural distorção de conceitos, confundindo-se 
lealdade com obediência (em alguns casos até com sub
_s_erviências), disciplina e hierarquia com autoritarismo, 
independência com indisciplina. 

2. Sob o prisma legal, a CVRD é uma pessoa jurídica 
de direito privado e que, constitucionalmente, se equi
para às empresas privadas para todos os efeitos, inclu
sive do direito das obrigações e do trabalho, conforme 
díspõe o § 2° do art. 170 da Constituição Federal. 

Claro está, portanto, que a CVRD, embora sob o 
controle do Estado1 e não obstante a sua acentuada 
responsabilidade social, age de forma verdadeiramente 
empresaiüil e, dessa forma, já é conceituai e pragmati
camente uma instituição privada, inclusive pela substan
cial participação do público em seu capital social. Sobre 
esta destinação social da Vale, eu gostaria de mais tarde 
fazer uma consideração. 

Assim, falar-se em privatização da CVRD, não nos 
parece pelo menos apropriado. 

O que tem de ser colocado de forma politicamente 
transparente é que a inteção "privatizante", na verdade 
reflete uma nítida disposíçáo em se desnacionalizar a 
CVRD tírarido·lhe a sua característica de instrumento 
social e de desenvolvimento regional que a figura do 
Estado lhe impõe, aliás, destino genético maior consa
grado na lei de sua criação, mais precisamente, no § 
7~-do art. 6° do Decreto-lei no 4.352/42. 

Esse dispositivo legal, diz o seguinte: 

"Art. 6" Para aproveitamento das jazidas de fer
ro dC Itabira_e exploração da estrada de ferro Vitó
ria-Minas, fica a superintendente autorizada a 
promover tq9os os atos nec~ssários à constituição 
numa sociedade anônima nas condições adiantes 
fixadas. 

Art. 7" O dividendo máximo a ser distribuído 
não ultrapassará de 15% e o que restar dos lucros 
líqüidos constituirá um fundo de melhoramentos 
e desenvolvimento da Vale do Rio Doce, execu
tados, conforme projetes elaborados por acordo 

- entre os Governos dos Estados de Minas Gerais 
~Espírito Santo, aprovados pelo Presidente daRe
pública." 
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Não se pode esquecer, também, o seu caráter de instru
mento do Governo, na execução tla política de minério 
de ferro. que lhe foi atribuído por força do disposto 
no§ lo do art. 4" do Decreto n~ 55.282/64. 

ESse diploma legal diz no seu art. 4G: 

"O aumento das exportações de minério de ferro 
deverá ser promovido, primordialmente, através 
do desenvolvimento simultâneo das atividades de 
exportação das jazidas do Vale do Rio Doce e 
Paraopéba. 

§ lo A exportação de minério do Vale do Rio 
Doce continuará sob a responsabilidade da Cia. 
Vale do Rio Doce diretamente, ou mediante con
•··~to ct?rn os mineradores privados da região." 

É evidente e cristalino que a conquista de Carajás 
pela Vale está íntima e indissociavelmente ligada à cam
panha de "privatização" encetada a partir de 1979. E 
nos parece que esse entendimento é bastante razoável. 
pois antes de Carajás, de suas riquezas e dos inevitáveis 
interesses que despertou, pelo menos nós Senadores, 
jamais ouvimos falar em privatização da Vale. 

Na realidade, o que se pretende é Carajás, e não 
a Vale, Ficasse a empresa apenas em Itabira, não-se 
cogitaria de sua privatização. Esse entendimento pode 
ser até polémico, admitimos. -Mas para nós da Asso
ciação dos Empregados da Vale é muito significativo, 
pois os fatos a tanto nos conduzem. 

Se não, vejamos. A partir de 1979. os interessados 
em privatizar a Vale deram início a esse processo, ado
tando uma tática sutil e eficiente, aínda bem que inefi
caz, que consistia em se denegrir a imcigem das estatais, 
distorcendo-lhes as conquistas sociais, sob as mais varia
das insinuações, visando indispor as empresas e seus 
empregados com a opinião pública. 

Através dessa prática, somada à repulsar à política 
económica do Governo da época, gerou-se o clima pro
pício ao arrocho salarial, especificamente dirigído con
tra as estatais. 

Assim, tratando tcdas igualmente e igualando as desi
guais, o Governo gravou pesadamente os quadros pen
santes das empresas atingidas pela estratégia maquia
vélica dos mentores dessa campanha absurda, que pro
vocou, inclusive, uma evasão de técnicos altamente es
pe_cializados, E somente não conseguiu totalmente o 
intento final de extinguir as empresas, graças, principal
mente, como no caso da Vale, ao alto espírito de dedica
ção dos empregados. 

É evidente, porém, que esse processo trouxe seqüelas 
graves, tais como o descrédito das estatais junto aos 
mais variados segmentos da sociedade brasileira, bem 
como a legítima e justa revolta interna nas empresas. 

O quadro estava pronto. Partiu-se, então, para a ven
da de substancial volume de ações da Vale na Bolsa 
de Valores, sob o pretexto de se fazer caixa para os 
cofres do Governo. 

Em seguida, surgiu a necessidade de se compor o 
esquema flnanceiro para a execução do Projeto Ferro 
Carajás, no qual uma das parcelas seria representada 
pelo lançamento de debêntures conversíveis em açóes. 
o que trouxe, como conseqüência do processo a quase 
perda do controle acionário da União na Vale, face 
à incompreenSível postura do Governo de não participar 
dessa operação. 

Assim, se do ponto de vista empresarial justificou-se 
o lançamento das debêntures conversíveis, politicamen
te o Govenio não poderia ter deixado de participar 

_d-ª- operação, a não ser que a perda do seu cC?ntrole 
acionário sobre a Vale fosse desejado. 

Dando seqüência ao programa de privatização, _em 
abril de 82, as autoridades económicas:, mais predsa
Iilente·o-cónse1liõ Interministerial do Programa Grande 
Carajás baixou a Resolução no 7, determinando que 
a Vale vendesse, cedesse ou arrendasse à iniciativa pri
vada os seus díreitos sobre as jazidas de mangânes, 
cobre e níquel de Carajás. Quer dizer que a Vale pode
ria concorrei', e mesmo assim em caráter excepecional, 
à exploração de uma jazida, cujos direitos minerais já 
lhe pertenciam. 

O fato cãtisou profunda perplexidade na Vale. Era 
tamanho o absurdo do ato, que a reação da Ad.minis
tiação, dos empregados, da imprensa e de forças nacio
nalistas impediu que se consumasse mais essa tentativa 
contra o patriinônio da Nação. 
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É claro que esse revés não desanimou os articuladores 
do processo desnacionalizante, poderoso_, e encob_erto 
sob o manto da privatização, --

Estamos, agora, em 1983: Nessa época é lançado 
o gravoso "pacote", famoso "pacotão" contra as esta
tais, através do qual o Governo ignorou conquistas, 
violou direitos adquiridos, tudo com o objetivo de disse
minar a insatisfação e a revolta com os seus atos ilegíti
mos e arbitrários. Essa medida foi, a nossO ver, o cum
primento de mais uma etapa do programa de privati
zação, adotando-se uma política de terrível arrocho sa
larial, objetivando minar as estatais. 

Porém, como sabemos, a coisa não parou -aí. Com 
·a conversão das debéntures, o crescimento do quadro 
acionário privado, na empresa, fez recrudescer a campa
nha de privatizaç"ão, já então _envolvendo abertamente 
o nome da Vale, o que motivou a apreensiva e expressa 
manifestação da A vai ao Presidente da empresa. Esta 
carta foi inclusive publicada nos jornais da Aval, da 
qual tenho um exemplo, aqui. 

Disso resultaram enfáticas declarações da Presidência 
da Vale. E, em resposta formal a Aval, o Piesideiite 
da empresa negou, peremptoriamente, qUalquer inten
ção ou mesmo possibilidade em se privatíiar a Vale. 
Iss_o,_ em janeiro de 85. Essa resposta também foi publi
cada no jornal da avaL 

Recentemente, já em plena nova República, é reto
mado o programa, através das deciaraçóes de alguns 
Ministros de Estado, generalizando sobre a privatização 
das estatais, e que suscitaram nova m-anifestação da 
Aval, dirigida, agora, ao Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República, com cópia para todos os Conse
lheiros, Diretores, empregados e sindicatos represen-
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Finalizando, cumpre-nos enfatizar que neste nosso 
País de tantosdesacertos e frustrações, algumas coisas, 
tóda.Via,-·tem-aaao certo, a Vale é uma delas. 

Assim, não podemos permitir que, em nome de uma 
doutrina sócio-económica, cada vez mais qu_estionável 
do ponto de vista de sua real contribuição, para o bem
estar dos brasileiro~ venham a ser alterada_s e subver
tidãs fundamentalmente a estrutura e a destinação de 
uma empiesa estatal como a Vale, que trabalha para 
o crescimento da riqueza nacional, de forma efetiva, 
notória e comprovada, muito ao contrário, todos nós 
devemos e temos a inafa.stável obrigação de juntar esfor~ 
ços, riO -~ehtido de preservar e aprofundar as conquistas 
já r~al~adas no campo social e da economia, a fim 
de que, num tempo válido, possamos construir uma 
sociedade mais cordial, pacífica, independente e verda
deiramente democrática. 

Srs. Senadores, este depoimento é fruto de uma con
vicção refletida e amadurecida e que tem o respaldo 
fifndame_Iital da nossa consciência e do nosso compro
misso~ Com ela, o que é mais importante. Em nome 
d3Associaçã0 dos Empre"gados da Vale dõ-RiO Doce, 
AVAL e em meu próprio, queró agradecer o convite 
honr_a:so desta Comissão Parlamentar de Inquérito, ins
trumento democrático a serviço do Senado Federal. 
Muito obrigado, 

~-O SR. PRESIDENTE (César Cais)-" Não havendo 
Senadores inscritos, antes de passar a palavra para o 
Senador Severo Góines, desejava um esclarecimento 
do depoente. 

tativos da Vale do Rio DOce. - - ---

V. s•, salvo engano, creio que as palavras que usou 
é que a direçâo da Vale do Rio Doce, era uma empresa 
paternalista e autoritária. Acredito que ós exemplos 
de autoritarismO foram dados; decisões tomadas, que 
foram contestadas, creio que se refere a isso. Agora, 
sobre_ o assun~o de pat~rnalismo, V. sa poderia dizer 
quãl foi a intenção de ter usado esta frase- paternalista 
e autoritária. 

Também foi solicitado pela A vai~ contra mais esSa 
tentativa, o apoio das mais expressivas entidades, me
diante cartas dirigidas aos Presidentes do Senado Fede
ral, Câmara dos Deputados, Ordem dos Advoga~os 
do Brasil, Associação Brasileira de Imprensa, Instituto 
dos Advogados do Brasil, Clube-de Engenliaria. Temõs 
cópia das cartas enviadas ao Presidente da República, 
bem como das outras. Todas foram publicadas. 

Agora, a questão da privatização, ao que tudo indica, 
vai para onde a consciéncia da Nação exige: o Congressõ 
NacionaL Estamos mais tranqüilos porque, confiantes 
em que os parlamentares considerarão com patrimónios 
inalienáveis e intocáveis do povo brasileiro empresas 
como a Vale, Petrobrás, Eletrobrás, e outras de igual 
significado para o País, assim aS COlOcando a safvo dessa 
terrível ameaça privatizante. 

A realidade, Srs. Senadores, é que empresas de mag
nitude da Vale devem, obrigatoriamente, sob pena de 
reações imprevisíveis da Nação, serem vistas com niti
dez, de forma a ressaltar a real importância da empresa 
estatal produtiva, eficaz e séria- comó -ã-Vãle, que gera 
divisas, gera lucros, gera empregos, gera trabalho, gera 
desenvolvimento, gera tecnologia, gera, enfim, o bem
estar comum, e participa, conseqüentemente, de forma 
decisiva, na luta do Governo, para implantar a tão espe
rada justiça social. 

O que não podemos é atrelar uma empresa cÓmo 
a Vale do Rio Doce, a um constrangimento de se ver 
obrigada a a dotar uma política sillarial e social estrangu
ladora, quando participa tão eficazmente para o desen
volvimento global do País. 

Se existem equívocos, vamos sanã-los. Se existem 
distorções, vamos corrigi-Ias. Se existem dúvidas, va
mos discuti-las e esclarecê-las. Vamos, portanto, deba
ter amplamente tudo o que possa afetar ao desempenho 
da CVRD e, principalmente, o que nos parece funda
mental que é discutir e adotar uma polítiCa- inineral 
para o País, que preserve e resguarde o património 
nacional; que propicie o incremento da iniciativa naciO
nal produtiva e que fiscalize com firmeza o cOmporta
mento do capital estrangeiro. 

Por oportuno e como tudo que aqui foi dito relacio
na-se direta e intimamente com Carajás, entendemos 
que a obrigação de todos nós, cidadãos, parlamentares, 
associações, entidades de classe, enfun dever inafastável 
da sociedade, é debater Carajás, e adotar democrati
camente uma política mineral para o País, lembran
do-nos sempre da frase atribuída ao Ministro Gabriel 
Passos: "Minério não dá duas safras". 

O SR. úJiz ANTÓNIO GODOY ALVES- Pois. 
Dão. Ach-o que se Dão deixei clarO é um eqllíVoc() meti, 
porqUe isso tudo é fruto, exatamente, da cultura da 
Vale. A Vale tem uma cultura eminentemente técnica, 
Ela foi criada num período difícil da vida brasileira 
que foi num período de guerra; ela atravessou todo 
o desbravamento de uma região, absolutamente inós
pita, onde ela não tinha, ao que me parece, inclusive, 
as condições humanas necessárias, os conquistadores 
da Vale foram desbravadores e tiveram que lutar com 
muitas durezas, com muitas dificuldades nesse caminho. 
E ela se habituou, na sua formação, me parece, aí eu 
digo, parternalismo, a sempre conceder as coisas porque 
havia, como há, ainda hoje, esse espírito de corpo que, 
inclusive, foi falado aqui pelo Dr. João Carlos Linhares 
e, esse espírito de corpo ele amortece muito o sentido 
da reivindicação das pessoas, quando em dúvida em 
um determinado pedido, e o período autoritário que 
vivemos reforço essa tendência autoritária e, essa ten
dência é uma característiCa, mé parece, do técnico_ da 
área operaciOnal, é a dificuldade de lidar com o peãa:, 
é a dificuldade em informar, é a dificuldade em t~ans
mitir. Esta é que foi. a minha idéia. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES- Dr. Godoy, v: ~S. se 
refere a esse período de autoritarismo; isso quereria 
dizer que houve época em que na administração da 
Vale não havia vamos dizer, um autoritarismo tão pro
fuildo"; qual é o 'período em que se marca .mais o autorita~ 
rismo dentro da Companhia Vale do R1o Doce? 

O SR. LU!Z ANTÓNIO GODOY ALVES-Se-
- -Iiador, estou na Vale desde 1970, ou seja, vou fazer 

16 a_nos de Vale, conheci a Vale sempre co~o uma 
empresa autoritária. ·-o -sR. RELATOR (Severo Gomes) -Na origem 
desta Comíssão Parlamentar de Inquérito, ~~o as de~ 
núncias ligadas à tentativa de P!ivatização da Vale. Se
ria, vamos dizer, o ponto de partida das preocupações 
do Congresso com relação à empresa. E todas as vezes 
que essas afirmações surgiram, inclusive, em contatos 
pessoais com o Presidente daquela e~pr~a, ele se'?pr_e 
negou que tivesse havido qualquer mtUito de pnvatl
zação. O entendimento que tinhaJ:!lOS era dife_rente,_ mas __ 
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como a direção e, principalmente, o seu Presidente, 
desmentiram -e informaram que nunca houve nenhum 
intuito e nem houve risco de privatízação e V. s• aqui 
afirma com tanta ênfase que houve isso, poderia V. 
S• dar mais informações a respeito dessa realidade do 
intuito de privafizãção e, por conseqiiência, como V. 
S• mesmo afinnou, o seu processo de desnacionalização. 

O SR. LUIZ ANTÓNIO GODOY ALVES --Sena
dor, gostaria de deixar claro, o meu depoimento é bas
tante enfático nessa linha. Entendo que não só houve 
como ainda existem resíduos de uma tentativa de desna
cionalização de Carajás. Acho que o problema não é 
a Vale do Rio Doce. Realmente, o Presidente da Vale 
s~mpr~ ~egou peremptoriamente a possibilidade 'o·u a 
d1spostçao da empresa em participar de qualquer pro
cesso de privatização, ~ eu seria leviano se colocasse 
qualquer dúvida em relação à manifestação dele, uma 
=s~u:e~~~~.nheço qualquer ato da direção da empresa 

O SR. RELATOR (Severo Gome5)- V. s• desco
nhece qualquer ato da direção da empresa coerente 
com essa idéia de privatização, com esse rumo de priva
tizaÇão~ Então,·a convicção que V. S• tem desse movi
mento de privatizaÇão assenta-se eni que fatos? 

O SR. LUIZ GODOY ALVES -Nos fatos que 
já expUs, nunia campanha deflagradapelo Governo em 
1979, começando por denegrir as empresas estatais. Lo
go, em seguida, veio a venda de ações da Vale, feita 
pelo GovernO Federal DaBolsa de Valores. A seguir 
foi feitii ãqUda tentativa sobre o manganês, que era 
da Vale e a área econômicaqueria ele, e a Vale poderia 
concorrer a uma coisa que era dela. Quer dizer, um 
absurdo total. 

Novamente, em 1983, veio o novo "pacote" contra 
as estatais onde o arrocho salarial ficou mais forte, mais · 
violento, inclusive com a violação de direitos adquiridos 
pelos empregados. Em seguida, vieram manifestações 
envolvendo a Vale abertamente num processo de "pri
vatização", como sempre, e mais. recentemente, pala
vras de Ministro de Estado. generalizando sobre o pro
cesso de privatização, coino sabemos, não é privati
zação. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) -De acordo 
com seu c;_ntendim_ento, dentro da Vale do Rio Doce 
nunca houve nenhum movimento no sentido da sua 
privatização. Quer dizer, isso estaria ocorrendo por par
te do Tesouro, por parte de declarações de :Ministros. 

Perguntaria a V. s•, como pode entender a inexis
tência, dentro da Vale, de qualquer proposta privati
zante, quando a empresa aprova um lançamento de 
debêntures no valor não inferior a 250 milhões de dóla
res, que era o compromisso com o Banco Mundial, 
e o Presidente da Vale se dirige ao Ministro_do Planeja· 
mento, a reSpeito desse lançamento, afirmando que não 
se tratava de buscar mais recursos do Tesouro, mas 
que o mercado de capitaiS; o- mercado íriterno, é que 
absorveria essas debêntures, quando ficou bem claro 
qile nUm momento em que a Vale já tinha alcançado 
u.m __ la_nçamento em torno do equivalente a 180 milhõ~s 
de dólares, que já está periclitando esse controle acioná
rio, se ele chegasse a 250 milhões estaria definitivamente 
perdido. 

-Como V. s• compatibiliza essa sua afirmação de não' 
haver, por parte da Vale, nenhum intuito privatizante, 
quando o seu próprio Presidente aprova um lançamento 
de debêntures que, se convertidas, significaria a perda 
de controle, e a afmnação dele, direta e clara ao Minis
tro do Planejame_n,to, dizendo que não se tratava de 
obter recursos do Tesouro, mas junto ao mercado de 
·capitais. 

OSR. LUIZ ANTÓNIO GODOY ALVES- Pare
ce-me, pelo que fui informado, que o lançamento das 
debêntures deveu-se a uma estra_tégia de política finan
ceira da empresa onde, por necessidade de financia
men'tos com os bancos internacionais havia necessidade 
de uma parte de apartes de capital próprio e essas de
bêntures seriam consideiadas como capital próprio. 

_ O SR. RELATOR (Severo Gomes)- De qualquer 
maneira, esse lançamento de debêntures está no com
promisso com o Banco MundiaL Agora, se a empresa 
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assume um compromisso c_om q Banco Mundial de que 
vai lançar debêntures, conversíveis no valor de 250 mi
lhões de dólares, seria um absurdo imaginar que a dire
ção da empresa não tivesse consciência de que o lança
mento dessas debêntures significasse_ a pe:fda do con
trole acionário. 

OSR. LUIZANT()NIO GOOOY ALVE:S-'Sena· 
dor, fiz ur:t;a breve exame sobre esses problemas das 
del!êntl!res E; tinha certas çolocações a fazer. 

Quando houve o problema do lançamento das debên
tures, o primeiro estudo foi exatamente em não se fazer 
debêntures conversíveis em ações preferenciais, mas, 
imediatamente, surgiu uma decisão do Tribunal, se não 
me engano, do Rio Grande do Sul, colocando o proble
ma do direito de recesso. Ou seja, o acionista prefe
rencial teria direito de recesso se houvesse a quebra 
da proporcionalidade do capital. Assim, o lançamento 
de deb6ntures conversíveis só poderia ser parte em 
ações ordinárias e parte em açóes preferenciais. Mas 
diria V. EX": por que não em açóes preferenciais de 
um tipo düerente? Uma coisa dessas. 

Comeceí a analisar o problema e refleti sobre o caso. 
Se tembérn fosse feito um lançamento de debêntures 
conversíveis, uma outra classe de ações preferencíais 
distintas daquelas já existentes, o acionista detentor 
de _aç?es ordinárias, que seria a própri:i União, teria 
o diretto de recesso. Por que o direito de recesso? Por
que o direito de recesso implica num prejuízo potencial 
para a própria empresa. Então, fico pensando como 
-um administrador da empresa poderia propor a conver
são de debêntures em ações de uma outra classe, típo 
B~ subordinada às preferenciais, que pudesse, eventual
mente, trazer um prejuízo à União Federal, inclusive 
sujeito até a uma ação popular? 

Cabe ainda lembrar - e verifiquei isso fazendo uma 
análise superficial - que em 1981, depois da venda, 
se não me engano, daquela quantidade substancial de 
açõe_s _da Vale na Bolsa de Valores, as açóes prefe
renctatS em poder do público passaram, se não me enga
no, para 62%. Quer dizer, o con~ole das ações prefe
renciais não mais existiam Daquele momento. Esse é 
o meu entendimento. 

. O SR. RELATOR (Severo GomesY- De qualquer 
,maneira, a questão que coloquei era, independente
menu;, ~ o lançamento de um tipo de debêntures pode 

'dar duetto de recesso até para a União - imagine 
a União pedir o recesso- há o fato de que esse lança
mento implicaria na perda de controle acionário da em
presa. Esta que é a questão, V. s• entende ou não 
de que este lançamento de debêntures punha em risco 
o controle da União e, portanto, a empresa não podia 
desconhecer que estava tomando uma providência que 
le_y~a. fatalmente, a esse risco? 

()SR. LUIZ ANTONio GÓDOY ALVES- Pare~ 
ce-me que tailto punha, que a própria empresa fez uma 
correspondência, se não me falha a memória, não sei 
a que Min~str<:_>, ta_Ivez, ao Ministro da Fazenda da épo: 
ca, não se1, nao me recordo bem, colocando a situação 
clara do per!go da União perder o controle acionário 
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se não modificasse a sua postura de não participar dos 
processos de subscrição de capital da Vale. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Recordo aos 
--- prese-ntes que houve ':'m dos depoentes que declarou 

- qu_e ~o aprovar a em1ssão de debêntures, havia uma 
pnortdade para a União, e o risco só foi em conse-
qüên~a da União não ter exercido a prioridade. Quer 
dizer, há o pressuposto de que a diretoria aguardava 
que a União exercesse a prioridade. --

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Sr. Presiden
te, essa pressuposição poderia existir se antes dela não 
houvesse a correspondência da Presidência da Vale di
zendo ao Ministro de que não se tratava da subscrição 
de debêntures pelo Tesouro, mas de se entregar ao 
mercado de capitais. Essa que é a questão. 

Então·, colocar a responsabilidade no risco de privati
zação da Vale, apenas na União, é ~dente que todos 
nós sabemos que havia uma disposição do Governo. 
- Tirando de lodo os diferentes argumentos de v. s· 
com relação ao fato de que determinados modos de 
la_:Içamentos pode~iam gerar direitos de recesso, a ques
ta.o é ess~:_a_yal_~ tiJW.-ª. consciência de: que o equivalente 
a 250 milhões de dólares em debêntures significaria 
a perda de controle. Que ela tenha vindo depois argüir 
ou s: dirigir ao Governo pedindo que tomasse provi
dêncras para recompor a situação, é uma questão poste
rior, inclusive decorrente de denúncias que surgiram 
na imprensa brasileira. No momento em que a direção 
da Vale toma a iniciativa de lançar um grupo de debên
tures equivalentes ao valor de 250 milhões de dólares, 
ela deveria ter consciência de que com esse ato estava 
se consumado inteiramente a perda do controle acioná
rio. Essa é a questão que coloco a V. s• 

O SR. LUIZ ANTÓNIO GODOY AL VE:S- Sena
dor, issO aí, como V. Er falou, colocou como argu
mentos, diria que não são somente argumentos ... 

O SR. llliLA TOR (Severo Gomes ) -

O SR. LUIZ ANTÓNIO GODOY ALVES- V. 
Ex• falou que, embora os meus argumentos levantados 
sobre o problema do direito de recesso etc. V. Ex• 
teria essa colocação. Pois bem, acho que não são somen
te argumentos, isso é fruto de uma reflexão que fiz, 
e.m resultado da mfnha consciência. Entendo, empresaw 
nalmente, que fOI uma decisão política tomada. Se a 
Vale correu risco, correu-se o risco dessa decisão. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) --V. s• diz que 
empresarialmente fo1 uma decisão, vamos dizer ligada 
a uma circunstância que estava vivendo, Se ela' correu 
o risco, foi decorrente dessa decisão. Então, colocaria 

-duas questões: primeiro, o montante das debêntures 
cuja justific~tiva estava na n:ecessidade de recursos par~ 

_?_ deSC?n_volvunento do ProJeto Ferro Carajás, sigilifi
cava apenas 5% desse volume de investimentos. Segunw 
do, p9r çausa desses 5% de investimentos, lançava-se 
debêntures que transferia pa~a o público o equivalente 
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a 18% de ações da Vale, 18% desse património que 
V. S· fez referência como a parte cobiçada internacioM · 
D:a~ente_e, n~_posso entender que haja esse tipo de 
nsco que possa ser tomado por uma empresa, por causa 
de 5% de recursos venha a produzir atos que levam 
a tomada pelo. público do equivalente a 18% de ações, 
portanto, eqwvalente a 18% do seu património. 

Portanto, quero é colocar a responsabilidade da ges
tão da Vale nesse problema, no lançamento das debên
tures, na sua consciência da perda de controle e sincera
~ente_, n~o consigo casar isso como corpo da s~a exposi
çao, tao ~gorosa na defesa, contrariando a privatização, 
a desnactonalizaçáo e na justificação da ação da Vale 
no lançamento das debêntures, como uma decisão emM 
presarial, que ela corre um determinado risco ou que 
·a culpa é do Tesouro, quando, na verdade, ela é uma 
empresa que lança esse volume de debêntures deve 
t~r consciência, a nãO ser que saiba, desconheça'a ené
tica elementar de que vai oferecer um risco de desnacio
nalização. 

O SR. LUIZ ANTÓNIO GODOY ALVES-Se
nador, parece-me que a administração da Vale tomou 
uma posição de política empresarial. Essa decisão de 
política empresarial, como V. Ex. • está colocando, não 
conhe!o essa~umerologia, não entro nesse mérito, por
que nao é mmha área. Se a Vale correu esse risco, 
correu sabendo o que estava fazendo. Parece-me, efeti
Ya;IDente, que essa pergunta só pode ser respondida 
por quem participou dessa decisão. Desconheço talvez, 
eu mesmo, se tivesse, por uma decisã.o política que 
tomar uma decis~o empresarial desse nível, se e~ esti
vesse em detenrunado momento, onde fosse necessária 
aquela captação, talvez, tomasse aqu:ela decisão. Real
mente, não estou na pele do admirador da Vale quando 
ele decicliu tomar essa decisão de política de empresa. 

_O SR. RELATOR (Sevifo Gomes)-Isso quer di~ 
zer que V. S• ad_mite que uma decisão empresarial, 
com as características que aqui foram colocadas é uma 
qu:stão empresarial e que, eventualmente, s~ V. s_a 
estivesse nessa posição, poderia ter to-mado idéntica 
decisão. Foram es~s as suas palavras textuais? 

O SR. LUIZ ANTÓNIO GODOY ALvES -Sim 
exatamente isso. ' 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Muito obriga
do. Não tenho mais nenhuma pergunta. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Agradeço ao 
Dr. João Carlos Linhares e ao Dr. Luiz António Godoy 
Alves, a maneira franca como responderam às questões 
em sua exposição 

Informo que amanhã teremos, às 9 horas e 30 minu
tos, ~ depoimento d? Presidente da Companhia Vale 
do R10 Doce1 Dr. Eliezer Batista. 

Muito_ agradecido a todos. 
Declaro encerrada a reunião. 



DIÁRIO 
ANO XLI - N• 147 

1- ATA DA 26• REUNIÃO, EM 7 DE NOVEM
BRO DE 1981; 

1.1-ABERTURA 

1.1-- Comunicação da Presidência 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

CAPITAL.FEDER~L SÁBADO! 8 DE NOVEMBRO DE 1986 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

Inexistência de quorum para abertura da sessão. 

1.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

1.2- ENCERRAMENTO 

2- ATA DE COMISSÃO 

3- MESA DlRETORA 

4 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 
NENTES 

Ata da 26.a Reunião, em 7 de novembro de 1986 
4.• Sessão I:egislativa Ordinária, da 47.• Legislatura 

Presidência do Sr. Alaor Coutinho 

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

- Afonso Sancho - Luiz Cavalcanti - Alaor Couti
nho·- Amo Damiani. 

O SR. PRESIDENTE (AI ao~ Coutinho) - A lista 
de presença acusa o compareciinento de 4 Srs. Senado
res. Não há portanto, número regimental para abertura 
da sessão. 

A Presidência designa para próxima ·sessi}o ordir;tária 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Trabalho das Comissões 

O SR. PRESIDENTE (Alaor .Coutinho)- Está en· 
cer;rada a reunião. 

(Levanta-se a reunião as 14 horas e49 minutos.) 

ATA DA CÓMISSÃO 
COMISSÃO PARL.-\,MENTAR DE INQUÉRITO 

Destinada a investigar a gestão das sociedades 
de economia mista nas quais a União detenha maio
ria adonúia. 

27' REUNIÃO, REALIZADA 
EM 4 DE DEZEMBRO DE 1985 

As nove horas e cinqüenta e CínCO minUtoS do dia 
quatro de dezembro do ano de mil novecentos e oitenta 
e cinco, na ·sala de reuniões da Comissão ·de Econoniia. 

presentes os Senhores Senadores Cesar Cais, Presiden~ 
te·,- Jutahy Magalhães, Milton Cabral, Martins Filho, 
José Lins, Moacyr Duarte, Jorge Kalume, Roberto 

--CampoS. e Severo Gomes, reúne~se a Comissão Parla~ 
m.eiltar de Inquérito "destinada a investigar a gestão 
das Spciedades de Economia Mista nas quais a União 
detenha maioria acionária". Comparecem, ainda, os 
Srs._ Deputados Israel Pinheiro e Paulino Cícero. 

É dispensada a l~itura da Ata da reunião anterior 
que, em seguida, é dada como aprovada. 

Havendo número regimental o Sr. Presidente declara 
aberto os trabalhos e comunica o recebimento do Ofício 
n.o 032/SS_de 03-12-85, o qual o Sr. Senador Severo 
Gotnes renuncia ao cargo de Relator da Comissão. Em 
seguida, designa para relator eventual, o Sr. Senador 
João Calmon. 

Continuando, o Sr. Presidente solicita ao depoente, 
br. Eliezer Batista da Silva, Presidente da Çompanhia 

- Vale do Rio Doce, que preste o juramento de praxe. 
Com a palavra o depoente fala sobre visão geral da 

Companhia Vale do Rio Doce, desde suas origens, até 
a situação atual e, em seguida, coloca~se à disposição 
dos S;.-s .. Parlamentares para quaisquer esclarecimentos. 

j\ntes de facultar a palavra aos Srs. Parlamentare_s, 
o Sr. Senador Cesar Cais, Presidente, solicita ao de~ 
pdente alguns esclareçimentos. 

Na.fase interpelatória, usam da palavra, pela ordem, 
os SJS'. Senadores Martins Filho, Milton Cabral, Moacyr 
Duarte, Roberto Campos, Severo Gomes e os Srs. De
putados Paulino Cícero e Israel Pinheiro. 

O Senhor Presidente comunica que no dia seguinte 
5/12 às nove horas e trinta minutos, haverá uma segunda 
rodada de debates. 

Fin~a_n_do_o Sr, Presidente agradece a presença do 
depoente e detepnina que as notas taquigráficas tão 

logo traduzidas e revisadas seJam publicadas, em anexo, 
à presente Ata. , 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião 
e, para constar 'eu, Sônía de Andrade Peixoto, Assis~ 
tente d;;t Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada será assinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXOJIATA DA27.• REUNIÃO DA COMIS
SÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, REA· 
LJZADA EM 4 DE DEZEMBRO DEJ985, DES
TINADA A INVESTIGAR A GESTÃO DAS SO
CIEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS 
QUAIS A UNIÃO DÉTENHA MAIORIA ACIO
NÃRIA, A FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO 
DO SR. ELIEZER BATISTA DA SILVA, PRE
SIDENTE DA COMPANHIA VALE DO RIO 
DOCE, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE 
DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador Cesar Cais 
Relator: Senador João Cãlmon (eVentual) 

(Íntegra do apanhamento taquigráfico) 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) -A Presidência 
dá infcio aos trabalhos desta comissão. Quero participar 
à comissão que a Presidência recebeu os seguintes oficí
cios: Ofício no 032/85. Brasília, 3 de dezembro de 1985. 

"Si. Presidente, nós termos do pronunciamento 
feito_ na sessão de hoje do Senado Federal, comu
nico a V. Ex' que renuncio, a partir desta data, 
ao cargo de relator d~sta Comissão Parlamentar 
de Inquérito. Aproveito a oportunidade para reno
var protesto de consideração e apr~ço. Senador 
SeVero Gomes". 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

Sendo a renúncia um ato unilateral, n6S designamos, 
como relator eventual, nessas duas sessões de hoje e 
de amanhã, o Senador João Calmon, a quem peço que 
assuma ã Mesa dos trabalhos. 

Hoje, teremos o depoimento do Presidente da Vale 
do Rio Doce, Dr. Eliezer Batista, a quem convido que 
tome assento à mesa. Dr. Eliezer Batista in,SressoU: na 
Vale do Rio Doce em 1949, como Engenheiro de Cons
trução, e desempenhou as seguintes funções: Chefe da 
via permanente, Superintendente da Estrada, Presiden
te da Vale do Rio de 60 a 64, Ministro de Minas e 
Energia. Auseritou-se da empresa de 64 a 67, retomou 
em 67, servindo à Vale do Rio Doce, no exterior, até 
79. Presidente da Cia da Vale do Rio Doce deste 79 
até a presente data. 

Convido o Dr. Eliezer Batista para, de pé, prestar 
o juramento. · 

O SR. ELIEZER BATISTA- "Juro, como dever 
de consciência dizer toda a verdade, nada omitindo 
que seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos 
ralacionados a cargo desta Comissão Parlamentar de 
Inquérito, que investiga as gestões da Sociedade de 
Economia Mista, nas quais a União detém a maioria 
acionária." - -

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Com apalavra 
o Dr. Eliezer Batista. Peço que S. S• faça~ sua expOsição 
em trinta triinutos. 

O SR. ELIEZER BATISTA- Exm• Sr. Presidente, 
Exm"s Srs. Senadores, demais pessoas. Vou tentar fa~ 
zer, já que são apenas trinta minutos, uma visão geral 
da Cia Vale do Rio Doce, desde as suas origens, até 
a situação atual, ou seja, de onde veio, como está hoje, 
e para onde irá, ou poderá ir. Então, assim sendo, 
vamos dividir a primeira etapa do início até 1960. 

Nesta primeira etapa, como V. Ex.•s sabe!n, -ã-empfe~ 
sa tentou consolidar um programa original de expor~ 
tação de minério de ferro de milhão e quinheJ;ltóS mil 
toneladas, programa esse que foi executado a duras 
penas, uma vez que houve um interrupção em 42, mais 
tarde, continuada em 49, e o ponto alto deste período 
foi 'a consolidação da Estrada de _Ferrq Vitória-Minas, 
como o mai'?r instrumento de progres_So _da empresa. 
Nesta ocasião, co·meçamos a compreender que a empre~ 
sa, cujo objeto principal era a exportação de minério 
de ferro, ou·seja, -o material pesado que tinha que ser 
transportado a grandes ·distâncias economicamente, en~ 
tão, a estrada de ferro passou a ser o ponto -prioritáriO 
dos objetivos da empresa. Is~o foi conseguido a duras 
penas, porque foi um trabalho heróico esse período, 
no qual, o Gene"ra1 Juracy Magalhães prestou uma gran~ 
de contribuição, pela introdução de austeridade, pela 
introdução do élan que até hoje serve como grande 
fator motivador da empresa e que explica as realizações 
que ela tem feito, que, em grande parte, são função 

1 dessa enorme motivação, que já Vem das origens da 
1 empresa. 
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, Até .19~, entãg, podemos dizer que a empresa atin~ 
giU um ~IVel pequeno de desenvolvimento; era uma 
companhia pequena e modesta de desenvolvimento. 

A p~rtir de 1960, começamos a entender que, _para 
so_biéViver ~este campo, porque no ínício a empresa 
se áeStín-aVa à produção de minério de ferro para o 
mercado americano, particularmente de minério Iamp 
de forno, open hatch, nós começamos entender que 
apenas com aquele mercado, nós não poderíamos sobre~ 
viver e, além disso, o mercado mundíal começou a se 
diversificar por motivos de modificação da tecnologia 

-siderúrgica. Nesse tempo, já tinha aparecido o uso de 
sinos em alto forno, o uso de minérios bitolados em 
alto forno. Então, tivemos de fazer uma dramática mo~ 
dificaçáo na estrutura de produção da empresa, diversi~ 
ficando os tipos de minérios a serem produzidos. Então, 
isso nos levou à noção de operação de sistema, que 
foi a concepção básica, através da qual, a_ empresa con~ 
seguiu chegar onde está hoje. Esta noção de sistema 
era a conjugação da produção do transporte, da opera
ção portuária, que já figurava na nossa primeira etapa, 
composto modesto de Capuava, e com o transporte 
marítimo e a comercialização no exterior. Isto foi feito 
durante esse período de 1960 a 74, notando-se os seguin
tes pontos altos: primeiramente, foi consolidado o pro
blema da diversificação de materiais, porque essa di ver~ 
sificação de materiais tomou:-5e tão necessária para a 
nossa sobrevivência, uma vez que os fomos OH, open 
batcb, já estavam em decadência naquela época, e já 
se afiguravam novos desenvolvimentos siderúrgicos e, 
se não nos adaptássemos a essas novas condições, evi
dentemente, perderíamos o mercado. Então, por outro 
lado, tivemos que, para abrir novos mercados. pareceu~ 
nos. naquela época, que a _única alternativa seria a side· 

__ rurgia-j!tponesa, porque, no mundo ocidental, nós não 
:tínhamos condições de alcançar mercado para uma ex

pansão. Para atingirmos o mercado japonês, deparamos 
com as maj.ores dificuldades, em virtude da enorme 
distân~ia. O Japão é o ponto mais distante do Brasil 
e, para atingir o mercado japonês, então, teríamos de 
resolver o problema da equaçã_o marítima, transfonnan~ 
do uma distância física, numa distância económica. Esse 
fQi o primeiro grande desafio, nesse período, e que 
a Rio Doce conseguiu, com grande esforço de _ordem 
, técnica, sair para uma equação de na"ios. Na época, 
o maior navio do mundo tinha 35 mil toneladas. Saímos 
para navios de 100 mil toneladas, quer dizer, o Porto 
de Tubarão, quando foi concebido, foi concebido par.a 
n,avio~ de 100 mil toneladas, Além disso, a concepção 
de transporte combinado petróleo, minério de ferro, 
cargas de retorno, todos esses itens foram desenvolvidos 
e campo. Então, o que existe hoje, a grande evolução 
da navegação, no que concerne ao tamanho de navios, 
onde os petroleiros depois aproveitaram o desenvol~ 
vimento técnico daí resultante, e os projetas de ferro 
concorr~t~s com os nossos, particularmente na Austrá· 
lia, basearam~se n~s concepções técnicas de logística, 

todas desenvolvidas pela Companhia Vale do Rio Doce 
durante este período. Então, uma coisa pela qual muito 
foi nos dado crédito foram as grandes inovações tecnoló
gicas verificadas nesse período, que permitiram à em~ 
presa pular de uma pequena companhia insignificante, 
que não tinha atingido nem os números para os quais 
ela originalmente tinha sido criada, a passar para uma 
dimensão muito maior. Quer dizer, para realização des~ 
se pulo, entretanto, foi necessário fazer o primeiro gran;. 
de contrato com o Japão, onde nós introduzimos a no
ção de contrato a longo prazo, que permitiu os fmancia
mentos, contrato este que passou a ter carácter de uso 
mundial e que permitiu a construção do Porto de Tuba· 
rão. Porto de Tubarão que foi o ponto principal do 
salto que- a empfesa deu; de uma pequena empresa, 
para uma empresa já, embora pequena, de porte mun· 
dial, que, às vezes, atingido o mercado mais difícil, 
os outros mercados passariam a ser atingidos, evidente· 
mente, economicamente. 

SR - Começou em 1979? 

O SR. ELIEZER BATISTA- Não, isso eu estou 
falando do período de 60 a 74. A concepção de Tubarão 
iniciou-se em 1960. Estou falando, agora, no período 
de 1960 a 74. 

Nessa ocasião, também foi concebida a criação da 
DO CENA VE. Como disse, a noção de operação e siste~ 
ma1 que hoje, o segredo do sucesso da Vale do Rio 
Doce é a concepção operacional à base de sistema. 
Nenhuma empresa no mundo, que compete nesta faixa, 
tem essa condição, quer dizer, nós operamos a mina, 
operam.tls a estrada de ferro, operamos o porto, opera~ 
mos a companhia de navegação e operamos o nosso 
próprio mãrketing, nossa própria venda. E fomos o 
pioneiro dísso também, quer dizer, a primeira empresa 
e nessa época, foi criada a companhia no exterior. Foi 
a primeira companhia brasileira que se instalou no exte~ 
rior, livrando-se de intermediário estrangeiro, passando 
a ter vendas diretas, feitas pelo nosso pessoal. 

Então, foi criada a DOCENA VE, nesse primeiro 
período em que estava na Presidência da Vale do Rio 
Doce, como instrumento para adicionar, não somente 
como braço de ve~da das n9ssas _operações SIF, quer 
dizer, a política de venda SIF começou nesta época, 
não somente para termos a nossa própria frota, mas 
para podermos operar em sistema, que seria a única 
maneira de competir, dentro do mercado que já come
çava a se afigurar difícil, porque sempre o minério de 
ferro foi um item, a não ser no período da Guerra 
da Coréia, que deu origem à própria Vale do Rio Doce, 
onde as condições excepcionalmente nos favoreceram, 
porque não havia um _o~trl? meio de abastecimento para 
aquele tipo específico de minério, nós, então, fomos, 
ao virar para o mercado de minérios finos e minérios 
lamp de alto forno, passamos a ter que enfrentar a 
concorrêncja mundial, que, durante esse período, pas· 
sou a ·se desenvolver paralelamente. 
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Outro ponto importante foi a questaõ -da introdução 
da concepção, nesse perfodo, dos chamados jiont-ven
tures, para aumentar a sua taxa no mercado, porque 
chegamos à conclusão de que, a partir de um determi
nado ponto, a nossa produção de participação, no mer
cado, estava estagnada num certo nível e, para sair 
daquele nível, há necessidade de captar o consumidor 
para participar do empreendimento, passou--se a neces
sidade, não só no nosso caso, para aproveitar reijeitos 
de minérios que não eram vendáveis, como no caso, 
por exemplo, do pellets-fit, em material vendável, que, 
de outra maneira, não seria, contribuindo, portanto, 
para a economia de mineração, ao mesmo tempo que 
lhe permitia aumentar a sua participaçãO- no-metcado, 
porque o consumidor, ao participar de uma proposição 
como aquela, num período crítico de mercado, ele teria 
necessidade de cortar onde lhe doesse mais e não onde 
lhe doesse menos. Então, nós conseguimos sobreviver 
nos períodos cíclicos negativos do men::ado, através des
sa política de participação, qu-e nos permitiu dar esse 
primeiro empurrão nesse período. 

Outro fator importantíssimo, portanto, e·m decorrên
cia disso, foi o início da: industrialização, que nós sempre 
propugnamos por industrialização da empresa, para não 
ficarmos eternamente como simples exportadores de 
matéria-prima. Sempre foi uma política que a empresa 
desenvolveu, desde os anos sessenta, quando começa
mos a perceber que haveria possibilidades no processo 
industrial, processo esse que, evidentemente, o Go
verno Federal, mais tarde, conferiu à SIDERBRÁS, 
no decorrer dos anos, atribuição de passar para os pro
gramas de produção de aço, nos deixando, apenas, co
mo uma companhia de m.ineraçcto. Mas, mesmo assim, 
introduzimos o processo industrial com aglomeração 
de minérios, sob a forma de pedra. Além disso, nesse 
período também, foi feita a primeira atentativa da diver
sificação da empresa que, como começamos a perceber 
também, com unico único produto, à proporção em 
que a empresa começou a se desenvolver, com um único 
produto, nós não conseguirTãinos, com as oscllações 
críticas de mercado, com um único produto, a nossa 
vulnerabilidade nos pontos baixos dos ciclo_s, nós tínha
mos dificuldades em vencê-los e então, começamos a 
nos preocupar com o problema da diversificação. O 
primeiro item que se nos ocorreu, Cfue nos permitiu 
o aproveitamento do sistema, sempre operando com 
a concepção de sistema à frente, foi a industrialização 
das madeiras, que o desenvolvimento florestal, que foi 
iniciado como uma maneira de ocupar certas áreas que 
tínhamos ao longo da via férrea e de criar transporte 
para a própria via férrea, com a consolidação da Vitória
Minas, passamos a perceber que a venda de serviço 
sob outras formas, não somente poderia servir à região 
muito bem, mas, também, trazer receitas adicionais pa
ra nós, aproveitando todo esse sistema para produtos 
outros que não o próprio minério de ferro. E, aí, entraR 
mos com o primeiro projeto de celulose; cuja concc:pção 
foi dada nesse período e que trouxe enormes benefícios 
para nós, abrindo a nação de diversificação, como um 
fator importante na --dimininuição de nossa vulnerabi
lidade, nos ciclos baixos do mercado. 

No período de 74 a 79, que foi um período muito 
difícil na conjuntura mundial, a empresa começou a 
consolidar a sua posição na área de bauxita, que, nessa 
época, foram ôescObertas jazidas de bauxitas na Ama
zônia, e os primeiros ensaios na área de alumínio, ao 
mesmo tempo em que começamos a consolidação dos 
trabalhos na área de alumínio, ao mesmo tempo em 
que começamos a consolidação da indústria de peletiza
ção, que como V. Ex! sabe, hoje temos seis empresas 
em pleno funcionamento, o que não só teve um grande 
efeito sobre a economia na nossa operação de minera
ção, mas, como disse, com maior vaiar agregado, nos 
pennitiu aumentar a nossa taxa de percentual de partici
pação no mercado consumidor que em geral se situa, 
pelas nossas estastísticas e pela nossa experiência, -
porque os compradores também té:m certos critérios 
estratégicos em não ficar com muita dependêricia de 
um s6 fornecedor ~uma média de 14 a 15%, para 
passar para 23% da nossa participação no mercado con
sumidor. Isso- como já disse- baseado nessa concep
ção de joint-venture, que teve um efeito duplo tanto 
na melhoria da operação mineira como da operação 

f. da prestação a mercado. 
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Nesse per(odo, eu estava no exterior, e quando che
guei aqui, em 1979 encontrei armada esta equação do 
alumínio, não só o alumínio no Rio de Janeiro, como 
o alumínío na Amazônia. Então, entramos aí de 1979 
a 1985, que foi um perfodo de dificuldades muito gran
des do mercado internacional, pois foi uma das épocas 
mais críticas da siderurgia mundial, talvez somente 
equalizada por causa da _crise d~ petróleo, e todos esses 
efeitos que surgiram no mundo inteiro. E, entre nós, 
todos conhecemos os efeitos causados por esse proces
so. Agora, entre 1981 e 1985, tivemos outra crise muito 
grande, principalmente na indústria siderürgica, que 
nos atormentou enormemente, justamente por estarR 
mos com os problemas da expansão da empresa, e tudo 
o mais que deu a origem ao Projeto Carajás. Em 1979 
o primeiro grande problema foi o saneamento e a recu
peração financeira. Esse saneamento consistiu ·na venda 
de empreendimentos que não nos eram rentáveis, quer 
dizer, vendemos a nossa participação na área de fosfato, 
de fertilizantes fosfatados el!l Minas Gerais. que_ eviden
temente pa~ a PETROBRÁS teria outra significação 
económica do que para nós, porque para a PETRO
B"RÁS aquilo faria parte de um sistema integrado da 
PETROBRÁS, e -para nós era marginal. E, aliás, fun
cionou muito bem dessa maneira, e a Rio Doce fez 
um enorme_ esforço de recuperação de custos, introdu
zindO informática em suas operações, em -tudo o que 
foi possível, principalmente na área de campo, redu-

_ _zindo enormemente o problema de custos em todos 
os nfveTs. 

Nesse período, foi basicamente consolidada a Vitória
Mif}as qu~ se transformou, como V. Ex•s sabem, sem 
exu-berância de nenhuma natureza, na estrada de ferro 
mais eficiente do mundo. Hoje, sem nenhumajactância~
n~q só telilOS a maior de:nsidade de tráfego do mundo, 
como estamos transportando numa única estrada de 
ferro, este ano, 104-_Qlilfiões de toneladas. Além disso, 
temos os melhores índices operacionais em estrada de 
ferro, _em qualquer geografia. Isto mostra. que a opera-

- _ç_i!__q ~ -~t~ma, não só nos conduziu a esse raciocínio 
globalizado de todo o pensamento econômico ser feito 
à base de uma optimizaçãO globalizada, o que não impe
-de que cada_ componente específica sejã suboptirnizada 
per si.Como a estrada de ferro Vitória-Minas sempre 
foi -:-:.como mencionei no in!cio - a viga-metra de 
todo o nosso sistema, foi absolutamente necessário que 
ela fosse invulnerável a problemas de natureza técnica, 
opeiaciOiüll, etc., porque uma vez que ela pifasse o 
sistema e a nossa confiabilidade em termos de mercado 
passaria a ser extremamente fraca. E isso representaria 
a nossa perda de posição em termos de mercado. 

Então, nesse tempo também chegamos a constatar, 
já que a nossa posição de mercado tinha creScido extre
mamente no período anterior, que as nossas reservas 

_ de minério no quadrilátero ferrífero, que também tínha
mos que preservar as aglomerações humanas já existen
tes, como Itabira, etc., bem como a questão de compe
tiçáo.com o controle de qualidade, que começou a fícar 
cada vez mais difícil com a introdução dos grandes con
correntes, como os australianos, que tinham uma geo
grafia muito _mais favorável ~m relação ao maior mer
cado consumidor, que era o Extremo Oriente, tanto 
o Japão, como ultimamente a China, Coréia, Taiwan, 
e mesmo o Sudeste da Ásia. Assim tivemos que procurar 
uma maneira de não só preservar as reservas do quadri
látero ferrífero para atender ao mercado interno numa 

~política de industrialização crescente, não só atendendo 
ã siderurgia brasileirã e procurando exportar através 
da SIDERBRÁS, aço ou produtos mais elaboráveis, 
como aínda preservar as jazidas, a fim de qu-e as comuni
d_ades pudessem ter uma vida longa. Coml?ramos, as
Sim, as grandes reservas da ACESITA, abnmos novas 
minas em Minas Gerais, como Timbopeha, Ipanema 
e outras mas, mesmo assim, chegamos a conclusão que 
não seria suficiente nem _para nós mantermos a nossa 
posição no mercado, já conseguida a duras penas na 
década de 70 particularmente de 68 a 74, que foi a 
época mais dura do mercado, onde nós crescemos enor
memente em 10 milhões de toneladas para mais de 
50 milhões de toneladas. 

Então, para conseguir manter essa posição de mer
cado e, ainda, para poder expandir mais, porque visuali
:rávamos também nesta época, possibilidades novas de 
mercados ~ çomo .. _por exemplo, o caso chinês, que 
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efetivamente está aGOntecendo, países novos que come
çaram a entrar na área siderúrgica, o mundo árabe, 
etc., - nós começamos a diversifiCãl" numa- enorme 
geografia mundial, onde o efe"ito da companhia de nave
gação passou a ter uma posição extremamente impor
tante. 

Veja V. Ex:! que o segredo de tudo isso é que vamos 
ter maior flexibilidade para operar como sistema, co
brindo tudo isso ao mesmo tempo. Então, numa épo~ 
em_ que todo o mundo soçobrou, nós não s6 sobrevi
vemos, como o fizemos em condições sólidas. 

Mas, para atender isso, tivemos um grande dile~a: 
ou estagnarmos e perdermos a participação de mercado 
já conseguida anteríorit_leilt~, ou consolidarmos inclu
sive qualitativamente, porque começamos a perder ter
reno pela perda de qualidade. 

Agora, já que as jazidas vão ser exauridas, eivdente
mente que a qualidade do minério vai detf!riorando 
e o custo vai subindo. 

_ Hoje, no quadrilátero ferrífero, mais da metade de 
nossa produção é à base de minério de concentração 
e não de minérios à base de concentração natural, como 

_é o caso :de Carajás. 
A opção que nós tínhamos era ou fazer Carajás, ou 

estagnarmos e perdermos a posição de mercado e en
trarmos em declínio. Não havia alternativa, porque a 

_ noS~sa diversificação não estava ainda como está hoje. 
Atualmente - para V. Ex:. •s terem .uma idéia -, o 
ferro representa no faturamento global do sistema da 
Vale do Rio Doce, apenas 58%. 

A comPanhia de navegação e serviços rep'resenta já 
8% da receita da empresa. Então, o efeito de diversi

_ficação já está tendo uma influência, hoje, de gram~e 
importância. 

Essa decisão de Çarajás era muito difícil, prinleiro 
pela conjuntura mundial. Já mencionei a questão_ da 
crise, mas "isto, por OUtro lado, foi um estímulo, porque 
são em momentos de crise que para _a realizaçã.o de 
um. projeto, como este, tem-se que calcular muito bem 
a evolução do ciclo --é preferível começar num ciclo 
negativo e acabar num ciclo positivo, do que o inverso. 

Isso foi intenSiva e extensivamente estudado para 
que, ao tomar a decisão, nós tivéssemos um mínimo 
de probabilidades de acerta_r num ciclo positivo, o que 
felizmente o_correu. Então; passou ~ser a questão de 
como financiar um projeto desses em condições diffceis, 
não só no Mundo~ como internamente, na empresa. 
Corno disse, esse processo de saneamento foi muito 
difícil, pois em 1969, a Companhia estava no vermelho. 
Foi um esforço gigantesco de, ao mesmo tempo, conju

-gar o saneamento interno, planejar esta expansão na 
área da nossa _linha_ principal de atuação, que era o 
minério de ferro ainda, e concretizar esses projetas de 
alumínio que, c_omo disse, recebemos das administra
ções anteriores e tivemos que continuar porque nos 
pareceram projetas cabíveis. A Rio Doce estava num 
processo de diversificação e isso parecia encaixar eco no-

- micamente dentro deste contexto, ainda que usando 
a teoria de aproximação à base de sistema. 

Nesse perWdo também, nós consolidamos a questão 
do uso da informátiCa na redução de custos, principal
mente na área operacional, que permitiu reduzir os 
custos adicionalme_nte e só para dar uma idéia do enor
me efeito do saneamento de manageament da empresa, 
em 1969, nós tínhamos 33.325 empregados; em 1984, 
nós tínhamos 31 mil, com todo esse progresso e com 
toda essa diferença de faturamento que, em 79, era 
de 1 bilhão e 474 milhões de_ dólares, e em 84 •. de 2 
bilhões e 157 milhões de dólares de !aturamento. 

Vêem V. Ex."S que o número de empregados do siste
ma passou de _33.375 para 31.844, já incluído o pessoal 
operacional ligado a Carajás. Para informação de V. 
Ex•s, já estão ocorrendo os testes do_ porto e da mina, 
e podemos entrar em plena operacionalidade no mês 
de janeitõ;-grande parte do pessoal de Carajás já- está 
engajado lá e, então, o faturamento aumentará enorme
mente ainda, com aumento quase insignificante do nú
mero de pessoas. Isso mostra o ·crescente aumento de 
produtividade da empresa, que é um dos fatores que 
nos conduziu a essa situação de custos baixos e de rendi
mento económico satisfatório. 

Além disso, nesse período nós iniciamos a questão 
do ouro, que passou a ter para nós - principalmente 
nesse projeto da Ba'hia - uma enorme significação, 
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pois não só introduzimos tecnologias Ínteiranlente--no
vas e revolucionárias, como alícíviação por pilhas, cujos 
resultados estão surpreendendo a todos, como entramos 
com uma mineração em grande escala convencional, 
que vai ser o projeto de Araci, na Bahia, onde o futuro 
da empresa conta muito com a sua evolução, uma vez 
que dispomos de reservas já mensuradas. 

Além disso, esse~ um documento muito importante, 
porque ao operar integradamente dessa meneira, nós 
somos obrigados isso desde o tempo de Tubarão -
a promover portos, pois não adiantaria nada nós termos 
esses portos grandes, que na concepção desse sistema 
amplo permitiu o primeiro pOOl de Tubarão, foi D.eces
sário que também no exterior nós tiVéssemos portos. 

No início de 60, conseguimos um porto na Iugoslávia, 
cuja concepção foi nossa e que permitiu entrarmos não 
s6 no mercado da Europoa Central, como Áustria, 
Tchecoslováquia, Hungria, etc, ~_tilizando as ferrovias 
iusgolavas com iniciativa e investimentõS-totalmente fei
tos pelo governo iugoslavo, que nos permitiu não só 

· utilizar melhor o próprio Tubarão, como abrir mercados 
novos e estimular a evolução do porto de Roterdam 
- poucas pessoas sabem disso - em decorrência de 
parâmetros novos inteiramente revolucionários no pro
cesso de navegação. Isso tudo foi trabalho pioneiro feito 
pela Cia. Vale do Rio Doce. E, Ultimamente, para essa 
nova escaJa operacional para navios de 300 mil, e agora 
estamos já começando na faixa de 375_~il para atingir 
o Orieilte, porque os concorrentes começaram tainbém 
a desenvolver coisas semelhantes, melhores portos, etc. 

Esse processo é extremamente dinâmico; fomos obri
gados, paralelamente, a desenvolvermos os nossos pró
prios portos adicionalmente, vamos operar Carajás com 
navios de 300 mil e 375 mil toneladas, que é a nova 
'geração de navios que vão operar o extremo Oriente, 
para continuarmos competitivos com os australianos 
que melhoraram sua posição e que têm uma geografia 
muito mais favorável,levando em conta, ainda, o trans
bordo para portos menores, porque para nós atingirmos 
o mercado chinês, por exemplo, temos que usar um 
f!C?Tto maior, uma vez que a plataforma continental da 

1 Cbina é muito rasa e não pennite navios grandes. Entáo, 
. tivemos que desenvolver a noção do chamado "porto 
asiático". Isso é uma criação nossa, aceita pela Coréia 

' que vai inaugurar, já rio próximo ano, o primeiro porto 
asíático que permite toda essa operação de cargas conju~ 
gadas, cargas combinadas, e que permitiu toda essa 
facilitação da entrada, economíc~ente competitiva 
com os concerrentes mais próximos, em países que não 
dispõem de portos grandes. 

Nesse contexto é que surgiu também a questão da 
utilização, que é uma função básica no objeto de criação 
da Vale do Rio Doce, é a Sua função de desenvol
vimento com relação à área em que ela atravessa. Por 
que não usar esse sistema tod~ integrado também para 
outros produtos? Foi aí que surgiram as noções do tipo 
Projeto Cerrado, que foi uma promoção visando a utili
zação dessa infra-estrutura a serviço de outras riquezas 
no País, para utilização de mesmo sistema, quer dizer, 
a cinergia da utilização desse sistema a serviço do desen
volvimento de outras riquezas que não seriam economi
camente viáVeis em tennos dC mercado interno e, princi
palmente, em termos de exportação senão cinergizada 
dentro desse contexto de sistema. Tanto- o Projeto do 
Cerrado, como o desenvolvimento potencial que temos 
para o Nordeste, uma das conseqüências mais benéficas 
que acreditamos trazer para o Projeto Caraj ás, -ser i 
o efeito sobre o Nordeste, desde que, dentro dessa 
noção de sistema nós desenvolvamos uma componente 
de transporte de cabotagem suficientemente económica 
para se energttar o sistema desta maneira. 

Quero perguntar, para õDde estamos indo? Acho que 
aqui está o maior capítulo da empresa que reconhe
cendo as realidades mundiais e, principalmente, a evo
lução da tecnologia de novos materiais, de novos produ
~·-~~.~stáo~tin~çk~m~~igmep.tç"~!:. 
sos produtos, o que se chama hoje de tecnologia da 
ponta, atefa principalmente os metais. Todos conhecem 
a história do cobre CfJm a fibra ótica para coml!nicações~ 
todos sabem da luta do alumínio, hoje com os composits, 
com as ligas, a de alumínio-lítio, por exemplo, está 
tomando todos os aviões e na próxima geração teremos 
50% de composits. A liga de alumínio esta substituiildo 
o próprio alumínio; o ferro perdeu dramati~ente para 
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-os terriieipfásticos, para o próprio alumínío e nesta tuta 
tremellda, cujo fator principal é o nível tencológico 
de aproximação, é a densidade de conhecimento, vai 
-noS eXigír á Criação de uma nova geração de engenheiros 
e de técnicos e estamos criando, em Belo Horizonte, 
um centro de tecnologia onde a educação do pessoal, 
porque devemos levar em conta que fizemos enorme 
progresso e grande parte do progresso da Vale do Rio 
Doce resulta, também, do aperfeiçoamento tecnológico 
e científico de toda a sua equipe, principalmente de 
profissíonais da área técnica. Em Belo Horizonte esta
mos criando este pessoal que vai permitir a nossa entra
da Desses materiais do futuro, onde temos utp- projeto 
Conhecido de. titânio em Araxá que, evidentemente, 
na sua primeira fase, visa apenas produzir concentrados 
para- a· indústria de pigmentos, mas com um material 
iriteirimente D.ovo, tecnologia própria nossa e que, evi
dentemente, pretendemos entrar na linha da produção 
do metal passando pela esponja, porque sabemos que 
a·p-rodução do titâniO poderá ter outro elemento concor
rente com os próprios -metais de que fahimos atrás. 
Então, esta luta tremenda de o que fazer, como fazer 
e com~ competir no futuro, é o maior desafio que temos 
cuja resposta é a educação de pessoal, e a concentração 
do_s_ nossos maiores esforços na área de pesquisa e desen
volvimento. Temos feito um grande esforço para feitili
zação com universidades, fertilização com as indústrias 
privadas nacionais, temos procurado entrar nessas 
áreas, esperimentalmente, e em algumas mais do que 
experimentalmente já com projetas concretos. 

Além disso, para terminar, reconhecido o esforço 
que a Vale do Rio Doce fez no campo do meio ambien
te, reconhecendo que um dos grandes problemas do 
Brasil, que é a devastação de nossa cobertura verde 
e a deterioração da nossa vida nas áreas industrializadas 
e mesmo rurais, o esforço que foi feito não só preventivo 
em Carajás, exemplo único no mundo, é a única empre
sa que tem um Conselho de Ecologia, e que qualquer 
decisão empresarial que afete o equilíbrio do meio am
biente, nós temos um conselho que é consultado, e 
não tomamos definição nenhuma, ãntes que avaliemos 
perfeitamente o-s efeitos daquilo sobre o ~eio ambiente . 

-·Uma visita a Carajás, lhes dará uma id6ia do que foi 
feito neste sentido, o que é um exemplo para o mundo 
inteiro no que concerne a este ponto delicado, para 
o Brasil; porque a Amazônia é realmente um negócio 
muito delicado e acreditamos que esta contribuição tra
rá um grande efeito sobre o restante do País, com efeito 
de demonstração. 

Quero terminar dizendo que tudo isto foi feitO à base 
_i!_~ um trabalho de equipe; na Rio Doce, ao contrário 

dp que parece, as decisões são feitas à base de colegiado, 
s_omos uma das poucas empresas que trabalham inclu
sive com drcul(!'s de qualidade, coisas desse tipo, para 
permitir o aproveitamento das melhores idéias; todas 
estas decisões são feitas ã base de números, de intenso 
crivo do lado técnico porque- não toniamos nenhuma 
decisão económica a não ser depois de um crivo técnico, 
levando em conta, inclusive, o efeito futuro. Nas deci
sões de Carajás, por que inverter em ferro? Todas essas 
análises, da evolut;'ón dos outros metais, minerais, e 
produtos que viriam eventualmente competir. Tudo isto 
foi levado em cont'a. 

Então, este trabalho de equipe, essa austeridade que 
a empresa sempre utilizou desde a sua origem, é em 
grande parte responsável pelo êxito alcançado e que 
apesar de toda esta conjuntura difícil nós, hoje, temos 
uma situação financeira absolutamente sólida, o nosso 
índice de liquidez que era de 1,22, hoje, é de 1,65, 
ou seja, para cada cruzeiro de dívida, temos 1,65 cruzei
ros a receber, quer dizer, a situação de solidez financeira 
da empresa é absolutamente evidente. Agora o mais 
importante de tudo ísto é que vemos a importância 
da definíÇão dessa estratégia é que ela nos transmitiu 
uma projeção que poucas empresas no mundo têm: 
uma projeção de futuro com pouca vulnerabilidade -
vulnerabilidade sempre temos- mas com os programas 
equacionados a longo prazo. Se nós estamos tomando 
uma decisão hoje, estamos levando em conta o que 
vai acontecer d~qui a 10, 15, 20 anos, sempre procu
rnndo_minimizar __ Q nosso risco de futuro empresarial. 
Basta V. Ex. "s verem o que está acontecendo no mundo, 
na área de companhias semelhantes a nossa. Temos 
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uma grande exetllplo da MAX, recentemente, que era 
vedete das companhias de mineração, extremamente 
eficiente em tudo, e que está à falência, está em liquida
ção. E não é este o único exemplo que eu tenho, existem 
dezenas de outros exemplos. 

Neste ponto temos uma grande confiança de que, 
com esse planejamento estratégico da empresa, estamos: 
com o nosso futuro assegurado de uma meneira extre
mamente s9liçia. Muito obijgado. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Antes de facul~ 
tar a palavra aos Senadores inscritos, temos três assun~ 
tos que foram colocados aqui em Outras reuniões, que 
eu gostaria de um esclarecimento do depoente. 

O primeiro é sobre a emissão de debêntures: Nós 
desejaríamos saber, claramente, se a emissão de debên
tures teve por causa a motivação, o desejo de privati
zação da Companhia Vale do Rio Doce, e se isso era 
uma decisão de., Governo que foi transmitida à diretoria 
por algum Ministro? 

A segunda pergunta: se V. S.• considera que a tarifa 
de energia elétrica, subsidiada do alumínio, foi impor
tante para as empresas virem para o Brasil, investir 
na Amazónia, e se V. S.• considera que isso é um finan

'Ciamento ao Tesouro japonês, como no caso da AL
BRÁS? 

A tê:rceira pergunta, que foi deixada aqui em outras 
oportunidades, é se quando V. S.• esteve ausente do 
Brasil participou das decisões de uma empresa concorM 
rent5 da Vale do Rio Doce, no Projeto SHBI:-1:2 

O SR.~EI:tEZER BATISTA- Primeiramente, so
bre a questão da privatização: nem da parte do Gover
no, nem de nossa parte, nunca houve o pensamento 
de privatização da Vale do Rio Doce. A ónica necessi
dade que nós tínhamos era de, reconhecendo o Governo 
a incapacidade com o combate à inflação, aportar recur
sos próprios para o nosso programa de expansão, dei
xando para nós uma meneira de resolver o problema 
da obtenção de recursos para a execução do Projeto 
Caraj~s. como uma solução a ser dada de meneira viá.
vel, dentro ~s condições da época. 

NUI:!ca passoÕ pela cabeça de ninguém da adminis
tração da Vale do Rio Doce fazer esse lançamento de 
d~bêi~tures, ~ID: o intuito de privatizar a empresa. Isso 
fo1 fetto no mt01to de levantar recursos mais baratos, 
muito mais do que isso, estrategicamente posicionados, 
porque o problema é o valor da função no tempo. Se 
nós não tivéssemos levantado aqueles recursos naquela 
época, não teríamos alavancado os empréstimos corres
pondentes ao Grande Carajás. Não é o valor que impor
ta, é a alavancagem que aquilo representa para o levan
tamento do dinheiro sob a forma de empréstimos. Por
que, a debênture, ao ser conversível permite entrar 
o dinheiro como capital próprio; então, melhora todos 
os índices financeiros; o capital de terceiros, posição 
essa requerida por todos os banqueiros para lhe empres
tar dinheiro. Ora, se nós não tivéssemos tomado aquela 
decisão, certamente não teríamos levantado o dinheiro 
necessário à eqúaÇ~o do Projeto Carajás. E se o Projeto 
Carajás não tivesse sido lançado naquela época, em 
termos de mercado, não teríamos sobrevivido, porque 
a concorrência já teria lançado outros projetas -- e 
uma das grandes virtudes do nosso Projeto foi inibir 
concorrentes de outros países - e nós não teríamos 
realizado. o nosso, porque é a oportunidade da decisão 
- é aquilo que eu disse antes, do valor estratégico 
de uma decisão. Isso tudo tem que ser encarado sob 
um aspecto global, e não sob um aspecto microespe-
cífico. _ 

P!lfa tennina_r, Sr. Presidente, nunca ninguém do Go
verno nos falou em privatização; nós compreendemos 
perfeitamente que o problema do Governo é o combate 
à infla.çáo, ~mo se está fazendo exatamen~e agora, 
a mesma cotsa que está se fazendo com a PETRO
BRÁS, agora. Não tendo outra maneira de levantar 
o dinheiro por aparte do próprio Governo, nós somos 
obrigados a recorrer a um mercado privado de capitais. 
Mais ainda, devo dizer que fomos criticados acerva
mente na época, porque estávamos tirando dinheiro 
da área privada para passá-lo à área governamental. 

Todo conhecem, por exemplo, a posição da BRAS, 
que tomou posição por escrito. Os jornais da época 
disseram que tirávamos dinheiro da área privada para 
passarmos à área governamental. 
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Quanto à segunda pergunta, diria que a· problema 
de energia é qUe o Brasil construiu a Usina de Itaipu. 
Nós recebemos, na sua administração, como Ministro, 
o Projeto de Tucuruí. Então, a alternativa é a seguinte: 
já que o Projeto esfá sendo construído, vamos examinar 
o que fazer com essa energia que está disponíveL E 
o item mais compatível, com a economia da Usina de 
Tucuruí, é o alumínio, porque é uma indústria intensiva, 
e a alternativa qual era? Era o consumo de Belém, 
e o consumo urbano de Belém é pequeno. Então, um 
grande it~ri:t que pudesse consumir a energi~, transfor
mando aqúilo em produtos exportáveis, dentro de con
dições de mercado, porque não se vai produzir um pro
duto para o qual não se tenha comprador. Quer dizer, 
tudo isso foi estudado dentro de uma economia de mer
cado.'"' 

, . O it~ que foi encontraáo'foi o alu~io, e a alterna
tiVa eryão ter coisa nenhuma, pou; Cl ~usto .para o. 
País sena Muito maior. Quer diZe.r, a Us1na ficaria lá 
f, não t~ria: c_onsumidor para ela, en:p'_f~~tr-~o custo 
devado qUe; eventualq:tente~ teria . .EntãO'j 9 p\oblema 
visto do ângulo japonês.. é urrl. problema .~ lJlercado 
como outro qua_lquer. E ~ Rio Doce sempre procurou 
aproximar os pfublemas dela começando pelo mer~do, 
pois a aproximação pelo mercado é que nos deu a sob dez 
que nós temos hoje,' porqUe vendemos um produto que 
sabemos produzir economicamente. Não adiant.a se me
t~ numa indústria, produzir um prqduto e depms procu
iSr m6readb, depois que o capital já está empatado. 
~_:Vulõêi-abTIIdiide-da- fãlta de mercãd~. é' uiõ fator.àtrê~ 
~amente n~_gativo, principalmente com produt~s dessa 
Iiatureza. 1f' nós devemos procurar ter o mínimO de 
eo:nfiabilidfde' que o :consumidor exige, do. contrário 
ele não póderá .dep~nd~r de um produto que não tenha 
..essa estabilidade dC fornecimento. 

V. Ex." tê atuai dà luta do esdmbp 
fJ_Ue, além d o principal foi a catástrofe 
-tiepência n metal pelas manipulaçõe} 
~o cartel do · u a ess~ 'fracasso intriro. 
Então, nós r as realidades de merca-
do. Nós es.taníOs·to'Ôíl)etindo em termos mundiais e 
todos esses Vi!!Pre!f: s~tl qalcu. lados e mensurados em 
termos mundiaiS, nJo ~ <f~cado A,,B ou C. 

Eu acho que sif a:.co9-'~o ori8fnp.T do -GO~emo 
foi criar um projetO Pani ~eSeD.volver à região amazó
nica, respeito este posicioname.nto, porque- é a; ún.ica 
maneira de se tirar uma região daquela do subdesenvol
vimento e criar novas rique,tas, alguma coisa_ t~m que 

·ser feita. V. Ex."S imaginem c seguinte: o própriqProje
to Carajás, se eu tivesse que 9"fiégar lá hoje e ~mprar 
,a jazida por um .valor. qu~lcj,)Wr,iao ~ubme.tê;JP numa 
·89uação econóDll~~'~· ~~o~etq m~ dana preJ_UífJ. Quer 
dizer;algum sacriflc~ 'mlCial,ten\ que ser feito. Agora, 
o dlmensioqa.mento esse sa?Jiffcid e as estim!ltivas ori· 
gi~ais_do ~.fOjeto, comparadas com os custos ~naisobti· 
dos da realização do Projeto, é um outro processo. 
E além disso, a economia do negócio a 100% de carga 
de funcionamento e a econom.ia do Projeto em carga 
parcial são outros fatores-e 

· Bem, Sr. Pr~;peDte; com relação à ultima pergunta 
de decisão em asfembléia de uma empresa concorrente 
da Vale do Rio Dqce -qUero dizer que de 1964, quan
do saí da Vale f:lo Rio Doce, até 1967 trabalhei em 
uma emptesa prlVada 'aqui no Brasil, porque fui convi~ 
dado dentro da ln_inl!a á~ca profissional, eu estava sem 
emprego, e tive 'muito"or&ulbo de trabalhar lá com um 
grupo de prímefrã. quálidade. E qUando. saí, em 1967, 
voltando para a Europa a co~vite do Prof. Dias Leite, 
mantive uma açãp da empresa, como acionista, como 
outro qualquer. Est~ ação, evicJéntemente, nunca parti
cipei de assembléias gerais; a ~tp ápão, lhe dá o dirçito 
de votar numa assembléia:.cd.mo ·qualquer.- um d.e V. 
Ex. as que queira, ou que tenha.)Jma ação de·enrPresa 
qualquer. Eu nunca participe_i de decisões, ou conselho 
sfe administração, ou dC_diretm;ias, apenas como deten
to;r de uma a~ão que me dá direito ~raZões de ordem 
:séntimental, porque aquele período foi difícil da minha 
'vida,.mantive esta açáo e me desfiz dela em 1984, mas 
que me dava o direito a participar ·como acionistá-de 
uma assembléia geral de uma empresa. Só isso. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Com a. palavra, 
o nobre Senador Martins Filho. 
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O SR. MA!tTINS FILHO___:: Sr. Presidente, em seu 
4J,scurso ontem, em plenário, o Senador SeverO Gomes 
argumentou que a __ Çomiss_ão não tem !he dado condi
ções de trabalhar. 

Acontece que nas reuniões que. participei - eu sou 
suplente desta Comissão -- nós aprovamos todos os 
requerimentos feitos _(\elo Sçnador Severo Go-mes, no 
sentido de convocar aquelas pessoas que S. Ex. • acha 
conveniente para os esclarecimentos e para sanar, por
ventura, algumas dúvidas que possa ter. 

Lamentamos muito a renúncia do Senador Severo 
Gomes, como relator desta CP!, porque pelos seus co
nhecimentos, pela sua eficiéncia e, acima de tudo, pela 
sua inteligência, muito concorreria para o êxito dos 
trabalhos desta CPI. 

Mas, eu gostaria de levantar aqui uma questão~ no 
sentido de que, anteriormente, a Comissão decidiu, pela 
maioria de s_cw_~ .~e~bros, p'!;fa et;~rr~ os trabalhos 
ou as tomadas de dep0in1'entos em relação à COinpanlúlf 
V: ale _Q_o_}U_Q_])_qcet.!!!!.ºa_neste ru;tQ~~~a_tiyt?._._~ntão, 
é o apelo que eu firia, neste instante, ao menos para 
que amanhã se ouvisse o último convocado -o Sr. 
Gabriel Guerreiro - e que para o próximo ano, no 
início-da reabertura do Congresso Nacional, se passasse 
a tomar os depoimentos dos membros, daque~e_s que 
iriteiessasem pela elucidação em relação à ELETRO
BRÁS, ao Banco do Brasil, e outras empresas estatais 
que, porventura, alguns membros desta Comissão possa 
trazer aqui para que sejamm investigados ou acompa
~ªdQ~ ~s trabalhos dessas es~atais. 

Êu gostari!Í, nesta oportunidade, lamentar que o nos
so companheiro tenha renunciado, mas já nos assegurou 
que continuará fazendo parte da Comissão, o que muito 
concorrerá para o êxito- repito -dos trabalhos desta 
CPI; ao mesmo tempo felicitar o depoente pelos esclare
cimentos que nos trouxe e fez ainda mais,. em relação 
à minha pessoa, realçar aquela satisfação em ser brasi
leiro e termos uma empresa do suporte da Vale do 
Rio poce. 

O SR. PRESIDEN1E (Cesar Cais)- O Presidente 
também lamenta a renúncia do Senador Severo Gomes. 
Não só da posição de Relator, não só pela sua compe
tência, pela eficiência, pela assiduidade e pela maneira 
-como S. Ex. • busca o e~cl~mento. Desejo dizer que. 
embora"nós estejamos cumprindo uma orientação, uma 
decisão da Comissão de tentar concluir a CPI Vale do 
Rio Doce, neste perfodo Legislativo, isto nló importa 
que amanhã nós voltemos a convocar, em caso de qual
quer dúvida, alguma pessoa ligada à Vale do Rio Doce 
indiretamente ou por atividades ligadas à Vale do Rio 
Doce. 

A i4éia da P~esidê_ncia, já que o problema de energi~ 
subsidiada na Região Norte está muito ligada à Vale 
do Rio Doce, é na primeira reunião do próximo período 
Legislativo, convocar o Presidente da ELETRONOR
TE, porque entendo que há uma seqüência de assuntos, 
que é mantida. 

Coril a palavra,_o Se~ador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL - Sr. Presidente, Sr. 
Relator, ilustre depoente: 

É muito agradável ouvir uma exposiçáo proferida 
por um homem que tenha larga experiência, como aconM 
tece com o Dr. Eliezer Batista. 

Na sua exposição, esses dados, esses DÚIDClfOS criam 
uma expectativa muitro grande em todos nós e uma 
grande curiosicbtde. Lamentavelmente, as limitações do 
momento não vão permitir -a satisfação de muitas dessas 
cUriosidades, mas devo limitar-me tão-somente aos pon
tos centrais que motivaram a criaçáo da Combsão. 

Eu distingo dois p<?ntos importantes: o primeiro é 
o universo técnico-industrial e comercial da Vale do 
Rio Doce, que mereceu a maior atenção por parte do 
.nobre depoente, e eu começaria a fazer algumas pergun
tas qUe selecionei, porque sei que não vou poder esgotar 
a minha curiosidade, mas vou fazer algumas perguntas 
relacionadas, inclusive, com depoimentos anteriores, 
porque considero da maior importância a oportunidade 
de esclarecer esses pontos. 

Começando, por exemplo, com o problema do alumí
nio onde a Vale tem uma participação importante. Foi 
dito aqui por outros depoentes de que, por exemplo, 
o problema da alumina no Brasil tende a se tornar 
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Sério, grave, porque a Vale Sul, que é uma empresa 
·controlada da Vale do Rio Doce, provavelmente terá 

que importar aluQJ.ína na medida em que esta produção, 
no Brasil, fique toda ela mobilizada pelas grandes em
presas que estão cOmeçando a produzir no Norte do 
P_aís. E a míneração Riõ Norte não está se preparando 

- ou não tem projetos para cobrir essa deficiência futura, 
que talvez não seja nem em um futuro muito distante. 
e que esse é um problema que está de certo modo 
preocupando o meio dos que produzem alumínio. 

Perguntaria ao Dr. Eliezer o que S. S. • tem a dizer 
a respeito. 

O SR. ELIEZER BATISTA - O projeto da AL
BRÁS foi concebido como ALBRÁS-ALUNORTE. 
Ao consolidarmos a nossa posição no alumínio, eviden
temente que o nosso maior interesse seria ficar em toda 
linha; a mesma coisa do sistema que falamos anterior
mente para a nossa operação global, especificamente 
dentro do alumínio a nossa idéia seria ter bauxita, -alo
mina e o metal no mesmo sistema. E, eventualmente, 
·até a fabricação porque o centro de gravidade da renta
bilidade, q:uase sempre é a jusante, então, quanto maior 
o valor agregado também o centro de profitabilidade 
desloca-se para jusante. 

É como foi dito pelo Projeto Cãr3já-S:-a consciência 
da questão do problema económico e a questão da equa
ção financeira dentro do problema económico. Se nós 
não tivéssemos tomado todas as precauções de não nos 
endividarmos- e temos enormes exemplos, da Nuye
set, de endividamento no estrangeiro - nãO tecíamos 

·conseguido saneamento financeiro nosso, que foi funda
mental para nos lançarmos num projeto dessa dimen
são. No caso específico da alumina ela foi vítima da 
grande crise do alumfuio mundial, porque hoje o pano
rama do alumínio não tem nada a ver com o panorama 
do_ alunlfnio de cin~ 3I!OS atrás, as chamadas grandes, 
não são mais grandes. A London Metal Exchange mU
dou todo o panorama do alumínio. Tem-se o alunúnio 
russo, do Egito, do Durval, do Bahrein, vendidos à 

· base da London Metal Exchange. 

Nesse primeiro tempo os países industrializados che
garam a conclusão que o problema da crise de energia~ 
veja por exemplo, o Japão de 1 milhão e 500 mil tone
ladas de alumínio passou a fabricar 250 mil toneladas. 
Por quê? ·Porque a energia •é cara demais no Japão, 
e a geografia do alumínio ou de qualquer outro metal 
vai para a zona onde ele é economicamente viável para 
competir em termos mundiais. Como decorrência disso, 
houve um excesso de produção de alumina, não só por 
esSa -razão, porque as correspondentes produtoras de 
aluniina para a capacidade do metal instalado em certas 
geografiás passarám a não ter mercado. Além disso, 
houve um superdimensionamento da produção de alu
mínio, em países como a Venezuela que construiu uma 
gigantesca usina de alumínio e outros que por diversos 
outros motivos, do tipo Suriname e Guiana, eic, passou 
a um excesso de oferta no mercado de tal ordem que 
a·relação é mais ou menos a seguinte: boje compra-se 
~Uinina no mercado. mundial a 100 dólares, quando 
o custo da produção em expectativa para nós da ALU
NORTE é de 250 dólaros. 

Então, se deniro desse critério -de financeiramente 
manter a companhia sadia para que nãb se escorregúe 
numa casca de banana dessas que estamos cansados 
de ver aqui; um problema financeiro joga ao colapso 
todo o empreendimento, inclusive a sua motivação eco
nóinica, inteiramente; isso _é um componente da maior 
importância. O custo financeiro hoje é um dos fatores 
mais determinantes na saúde de qualquer empresa. 

Então. como a projeçãÕ dessa Síiuação, desse cCnário 
de alumina, no mercado mundial, vai durar alguns anos, 
nós decidimos pautar o desenvolvimento da ALUNO R
TE mesmo que isso nos seja um pouco mais caro, nós 
continuaremos a inverter ali, mas numa velocidade me-\ 
nor para minimizar as nossas perdas potenciais, quer 
dizer, nunca perdemos de vista que o nosso interesse, 
o nosso objetivo é também do alumínio operar a base 
de um sistema integrado, que é aí que se vai ganhar 
dinheiro e temos condições de melhorar a nossa produ~ 
ção no dia em que estivermos trabalhando desta manei· 
ra. Agora, para isso, temos que crescer por etapas. 
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Além disso, a importação dessa alunlina,-inten:i:tedia
riamente, não está sendo feita e também foi concebida 
dentro da mesma noção de globalização a qual nos refe
rimos anteriormeD.te. Não estamos pagando isso em 
divisas, estamos usando esse potencial de compra, como 
potencial de venda, como alavancagem para venda de 
seus produtos. No fundo, estamos pagando materiais 
que temos em excedente, pagamos essa alumina que 
estamos exportando para conseguir urn produto barato 
na base do metal, sem o qual não podemos competir. 
Esse é que é o raciocírii.o fundamental ligado a esse 
problema. 

O SR. - Em conclusão, a produção de alumina 
está condicionada a economicidade do sistema e no 
momento é mais vantajoso" importar do que produzir? 

O SR. -Certo,embora levemosemcontaasignifi
cação estratégica e o nosso futuro dentro daquele con
texto. 

Mais uma vez vem a questão do valor da função 
no tempo, isso, visto sob o ponto empresarial, tem um 
sentido; evidentemente, que visto sob um contexto mais 
amplo, tem outro sentido. Somos obrigados a ver dentro 
do contexto empresarial, somos obrigados a dar os re
'Sultados da empresa a cada ano, assinar balanços, ~te. 
Então, V. S.• como empresário, compraria alumina no 
mercado a 250 dólares ou deixaria de comprar a 100 
dólares para produzir a 250 dólares? Como é que ficaría
mos com o nosso custo? 

O SR. -Essa é a explicação. -
Com relação à ALBRÁS -a Vale é associada com 

os japoneses. Foi dito aqui _que_ esse: foi -"!11 n_:J_au negócio 
feito peta Vale do Rio Doei. Existe um acordo de acio
nistas, além do que está compromissado n_<?_ ~ontrato 
social, na ALBRÁS? 

O SR. ~Não, os acordos que existem den-
tro disso são conhecidos, são esses acordos que já aí 
existellL O problema do Japão, foi um problema de 
mercado. Já disse as origens da ALBRÁS e da ALU
NORTE. Claro que o problema do Japão está nO mer
cado de alumínio como em outros casos, também, como 
um problema de mercado. Porque a coisa mais impor
t-ant-e -para -nó-s -é- -o-mercado. -No -momento--em-·-qoe--o 
Japão decidiu, aliás não somos só nós, outros pafses 
estão fazendo a mesma coisa, a Venezuela é outro exem
plo. Tem-se que produzir aquilo que se cOnsegue vender 
e evidentemente, que o acionista do outro lado, o capital 
que está sendo invertido na ALBRÁS, um capital extre
mamente barato, quer dizer, tem esse outro lado, tamw 
bém com a garantia do mercado e preços a serem -discu
tidos no mercado internacionaL Razão essa, pela qual 
até hoje não chegamos a um acordo de preço. Iss~ 
é um problema que está sendo discutido, permanente
mente, principalmente â luz do câmbio da .conjuntur~ 
mundial de alumínio. Como disse aqui antes o alumínio 
é um dospletais que mais está Sofreildõ sob o impacto, 
não só dessa quebra da estrutura mundial do mercado 
de alumínio, London Metal Exchange, no caso, mas 
principalmente pela concorrência dos chamados novos 
materiais. As próprias ligas de alumíniO-lítio, os compo
sits, o próprio ferro, e o aç-o de qualidade. 

A economia global do negócio de alumfnio é uma 
coisa dinâmica que tem que ser constante revista; essa 
é uma luta permanente para o exportar, quem compete 
no mercado mundial, que ~eiJl uma posiçã? muito difícil 
porque a concorrência,- hoje se tem uma coisa incri
velmente difícil aí, é que esses países, a Venezuela é 
um grande e?'emplo, que_ f~zem material subsidiado, 
o Egito é outra que por uma necessidade enorme de 
divisas. subsidiam, fazem dumping do material na Bolsa 
de Londres e nos conduzem a situações de preços extre
mamente difíceis no campo de metais de um modo geral. 

Não podemos ignorar essas realidades económicas 
na posição de empresa que somos. 

OSR. 
naALBRÁS? 

- Qs_jãponeseS .investi!am quanto 

O SR. - Hoje o investimento total, - estamos 
apenas com o primeiro módtdo feito- 51% do inv~ti
mento é nosso e 40% japoliês. mãs os japoneses adian
taram mais o dinheiro porque· na nossa equação de 
Carajás ficou combinado que, na primeira etapa, a 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção.H) 

maior parte fosse cap-ital do Japão e nós passaríamos 
a maior parte para minizar o nosso ónus fmanceiro 
no Projeto Carajás. 

O SR. - O financiamento foi em grande parte 
com o Supplyers Credit? 

O SR. -Não dinheiro vivo mesmo, nada de Su
ply•,... Credlt. 

O SR. - Estou levantando as questões porque 
isso foi dito aqui. 

O SR. -Foi ffuanciamento de dinheiro vivo, aliás 
altamente subsídiável, valores extremamente baixos. 

O SR. - :é bom esclarecer isso porque foi dito 
exatamente o contrário. 

O-SR. - A maioria do equipamento foram com-
prados no mercado nacional. Só para lhe dar uma idéia 
o Projeto Car_ajás inteirinho, 97,7% do Projeto Carajás, 
foi de insumos nacionais, nós só comprãmC?S para o 
Projeto Carajás - foi o maior suporte da engenharia 
brasileira, ninguém nunca deu tanto apoio à engenharia 
nacional do que o Projeto Carajás ou à Vale d_o Rio 
Doce como um todo; só se importou para o Projeto 
Qlrajás e no caso da ALBRÁS a mesma coisa, aquilo 
que absolutamente era impossível conseguir no merw 
cada interno. 

O SR. - O Sr. poderia precisar qual o índice 
de nacionalização na ALBRÁS? 

O SR. -Não tenho este número, alguém o tem? 

QSR, -V. s.· pode· enviá-lo depois. 

O SR. -Dr. Eliezer, o Sr. está falando em Cara
jás, mas qu31 a p'reV:isão de faturamento de Carajás 
para 86187. 

O SR. - Efetivamente já começou utilizando o 
porto de Itaqui, este ano vai ser embarcado 1 milhão 
e ineio de toneladaS pelo porto de Itaqui, além do mao
ganês que já estã sendo exportado, tanto quanto o man
ganés eletrolitico como o manganes metalúrgico. Agora 
a partir de janeiro começa a operar o porto - como 
disse aqui antes estamos testando tanto a parte do porto 
quanto a parte da mina e tecnicamente não há proble:
mas; entraremos em funcionamento o ano que vem, 
digamos uma base de 15 milhões de toneladas como 
o ·prevrstO;-oom ãntecipação como o Sr. Sabe, mais 
ou menos, de 1 ano. Em 1987 passaremos ao projeto 
original de 35 milhões de tOneladas que é para o qual 
projeto foi calculado, a sua rentabilidade foi calculada 
para 35 milhões de toneladas de exportação, do qual 
o fizemos contratos de venda, não operações de venda 
propriamente dita, cujos preços seriam discutidos cada 
ano. 

O SR. -Tem idéia de.fraturamento? 

O SR. - O Faturamento para 86 seria de 15 mi
lhões de toneladas; digamos 350 milhões de dólares 
aproximadamente; tem também o manganês e tudo so
mado dará de 250 a 300 milhões de dólares. 

O SR. - E aí haverá, naturalmente, um cresci
mento. 

O Sr. -O salto grande será em 87, porque também 
não nos interessa, digamos, entrar no mercado com 
grandes quantidades ao mesmo tempo! porque temos 
que preservar o preço. O grande esfçrço da Vale do 
Rio Doce e nós somos interpretados de m::meira adver~ 
sa, neste sentido, que foi a Companhia que mais tem 
lutado no mercado mundial para preservar preços, não 

- nos interessa quantidade, sempre a nossa preocupação 
foi o preço, o que interessa é o faturamento. Afinal 
de_ contas aquilo ali é uma maneira de receber divisas 
para o País, nós não estamos como 'grandes exporta~ 
dores de grandes quantidades de matériaswprimas. Não 
é esse a. nosso iiiteresse. A prova é a nossa política 
de industrialização que, como já disse aqui, não foi 
executada antes porqUe o Governo convencionou de 
deixar isso para a SIDERBRÁS ou outra empresa na 
área privada que se ocupam do assunto. Nós então 
tiv_emos que nos concentrar cada vez mais na mineração 
e obter daquilo o máximo que pudéssemos. 
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Nesse sentido a nossa política é de dosar essas entra
das de minério rto mercado para não prejudicar o siste· 
ma_ de preços e se se observar o que está acontecendo 
com todos os outros metais, o cobre, por exemplo vejam 
o que aconteceu com o cobre; o estanho - um dos 
negócios mais bem organizados que existe, hoje, no 
mercado de mineral e a formação de preços no câmbio 
do minério de ferro, razão pela qual temos uma certa 
estabilidade. É claro que a conjuntura - vejamos o 
que está acontecendo com as comodidades de um modo 
geral, inclusive as agrícolas. 

Gráficos foram mostrados aqui anteriormente sobre 
essa situação comparativa do ferro com os outros me
tais. Então esse é um dos objetos da nossa área comerw 
cial. que passa quase 9 meses do ano se ocupando com 
estratégia de preços visando como conseguirmos melho
res resultados sem obter abaixamento de preços. Há 
o outro lado dos países desenvolvidos como é o caso, 
digamos_. _do Canadá que é um país desenvolvido, faz 
pol~tica baixista de preço. Uma das nossas brigas, aqui 
: ...... :.- temos esse problema de country ville de díreitos 
compensatórios nos Estados Unidos contra algumas 
companhias americanas - a raiz é tudo isto aí porque, 
na verdade, nós é que devíamos acusá-los de fazer políw 
tica baixista de preços - e os números dos registras 
estão ªf. 9s docume_n~os estão aí para quem quiser 
ver. A Rio Doce foi piOneira e continua sendo a compa
nhia que mais luta por preço no mercado internacional. 
razão pela qual temos dado uma certa estabilidade no 
mercado desse produto porque o aço, como o Sr. sabe, 
os Srs. produtores sabem da própria crise do preço 
do aço. Então, se V. Ex- comparar a crise- do preço 
do aço como tal, comparar ativamente com a crise ou 
com o preço do minério de ferro, verá que a queda 
do minério é muito mais modesta que (?) a (?) Dragem. 
Tem-havido perdas por outros motivos- tem havido 
altas e baixas. Mas, a queda dos produtos, especi.tica
mente o aço, oomo o caso do alumínio é muito mais 
dramático. Tudo isto é interligado, são fatores interli
gados.. 

O Sr. - V~ S• acha que a exportação do minério 
de ferro tem sido mais protegida no mercado interna
danai do que outros minérios - há um aviltamento 
~o preço da matéria~prima? 

O SR. - Há aVIltamentos -sinto isto - mas 
o minério de ferro tem sido relativamente preservado 
mais do que muitas outras comodidaqes. Esse aviltaw 
inento, ein parte; tem razões de toda a natureza, desde 
o problema de moedas até o problema de estratégia 
de compradores ou de obsolescência de metais. Falei 
sobre o problema do cobre- o cobre chegou. boje, 
a 60% do preço de 1970. Veja por que isto? Porque 
a fibra ótica tomou o campo de utilizaçiío do cobre. 
Então, quem vai sobreviver do cobre serão os produ· 
tores de custo baixo. É ~ta a razão. também, que nos 
impós a decisão de Carajás- é muito importante essa 
visualização. Carajás, apesar de ser um projeto financei
ramente, de custo elevado e a componente do custo 
elevado é só a estrada de ferro e nós resoh•emos tomar 
esse ônus, Carajás é um projeto de custo operacional 
extremamente baixo, aliás, uma qualidade muito alta. 
Então, no mercado mundial do futuro em que a tendên
cia é cada vez m_ais _o desaparecimento .de subsídios,. 
todos os países estão compreendendo que, à base de 
subsídio. eles não·conseguirâo controlar as próprias eco
nomias nacionais se continuarem dispendendo em subsí
dios da maneira como vinha sendo. Então, esta é uma 
tendência niundial em combater o subsídio. 56 vão so
breviver na área de metais e minerais e em quase todos 
os ·outros produtos, os produtores de baixo custo. :É 
esta a razão que nos dá essa confiança grande no Carajás 
porque nós somos produtores de baixo custo e de alta 
qualidade. Independentemente da conjuntura de aÇo, 
nós temos um fator de independência da conjuntura. 
Se a conjuntura cair demasiadamente, vamos ser afeta
dos muito menos do que outros produtores que têm 
problemas de custo de qualidade muito inferiores ao 
nosso. 

O SR. MILTON CABRAL -Sinto-me pressionado 
pelo tempo mas, Sr. Presidente. é da maior iniportância 
mas queria entrar_. um pouco, na política de exportação 
lllÍneral, desde quando S. Ex. • falou sobre manganés 
e titânio. 
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O SR. PRESIDENTE (Cisar Cals) - Solicito ao 
nobre Senador Milton Cabral que seja esta a sua última 
indagação. 

O SR. MILTON CABRAL- Esta não é a última. 
Eu gostaria de entrar nela mas, diante do fato, eu a 
deixarei para uma outra oportunidade e quero entrar 
no problema da tentativa de privatização Que motivou, 
como V. Ex.• sabe, até discussões muito grandes, aqui, 
na Comissão, porque foi dito, aqui, que, realmente, 
houve uma séria tentativa de privatização da Compa
nhia Vale do Rio Doce e com alguns fatos evidentes, 
e foi, aqui, nomeado até o nome de grupos nacionais, 
interessados nessa privatização e foi até citado o Grupo 
Bradesco e o Grupo Itaú, como uma notícia corrente 
em São Paulo e não como uma afirmação peremptória 
de um depoente mas consta em São Paulo que esses 
grupos estariam interessadíssimos na priva-tização, tanto 
que o Bradesco já detém uma participação acionária 
muito alta na Vale do Rio Doce e que aquela venda 
-a colocação de 18% de açóes da Vale do Rio Doce, 
equivalente a 250 milhões de dólares -aquela operação 
teria sido, já, um início desse_ processo de privatização. 
Estou repetindo, aqui, esses fatOs porque estão grava~ 
dos, estão nos arquivos da Comissão, mas acredito que 
seria uma excelente oportunidade para o Senhor comen~ 
tá-los e deixar esta Comissão bastante esclarecida a 
respeito. 

O SR. - Eu, pelo menos, nunca ouvi falar nisso 
da nossa parte. Se alguém tenha querido comprar o 
controle da Companhia Vale do Rio Doce por contra 
própria lá pode ter esse desejo. Agora, entre se ma teria~ 
lizar e conceber um complô da empresa de privatizar, 
isso é uma coisa completamente diferente. Eu, por 
exempÍo, claro, que recebi isso com uma surpresa ex-. 
traordinária, porque seríamos õs últimos a saber de 
uma proposição como essa. 

E aquele problema dos 250 milhões de dólares, foi 
calculado dentro das estimativas Originais de necessi
dade de capital da Vale do Rio Doce. Dentro daquela 
coisa que disse de capital próprio, capital de terceiro, 
e da estratégia de tempo na tomada daquela decisão. 
É claro 'J.Ue essas estimativas foram sendo ... Primeiro 
que o projeto custou muito menos, e as debêntures 
foram lançadas em diversas etapas. Então, essas estima
tivas eram constantemente revistas. E chegamos à con
clusão de que não devíamos precisar de tudo isso. Tanto 
que de 1 bilhão e 700 milhões de dólares, contratados 
do exterior, vamos usar pouco mais de 1 bilhão; não 
vamos precisar de todo esse dinheiro. Porque conse~ 
guimos acabar o projeto antes do tempo e com uma 
grande realização em termos de engenharia, como disse, 
engenharia nacional, conjugada com o problema daVa
Ie do Rio Doce. Vamos acabar o projeto com quase 
1 bilhão e 200 milhões de dólares aquém das estimativas 
originais do projeto. Não tenho o menor conhecimento 
disso. Isso para nós é Uma surpresa. Seria um compld 
em que se deveria estar engajado, pelo menos umas 
trinta pessoas internas da empresa. Como é que se pode
ria fazer uma coisa dessas, ainda mais conhecendo a 
mecânica de como isso é feito, de todo aquele processo 
de debêntures; é exatamente o mesmo que está aconte
cendo agora com a Petrobrás. Tudo aquilo em caráter 
público, aprovado de todas as maneiras, lançado dentro 
de toda a mecânica e a ética exigidas, em combinação 
com a CBN, com tudo isso, como é que poderia haver 
uma coisa dessas? Isso é uma imaginaçãó";âigamos, 
doentia, vamos dizer assim. 

O SR. -Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. De~ 
poente. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte. 

O SR. MOACYR DUARTE_~St:. __ P.r~s_i_dente, eu 
pretendo fazer apenas duas indagações ao_Dr. Elieze~--

A primeira seria a seguinte: quais os passos ou os 
caminhos que a Companhia Val_e do Rio _Do~~ está 
percorrendo com vista ao seu ingresso em at1v1dade 
que exijam uma tecnologia mais avançada? 

A segunda indagação seria: qual a importâ~cia do 
Projeto Carajás para as atividades da Companh1~ Vale 
do Rio Doce? E quais seriam os reflexos dessa Impor
tância no chamado sistema Sul da Companhia, com-
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-preiildido pelo complexo minas-ferrovia-porto através 
dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo? 

--O SR.-ELIEZER BATÍSTA-Prlmeiramente, Se
nador, eu mencionei rapidamente no caso do tempo 
aqui, com relação ao nosso futuro, o nosso maior esfor
ço é a educação do pessoal para uma nova geração 
de engenheiros e de_ profissionais visando entrar nesse 
mundo novo que está surgindo aí que, como disse, se 
não fizermos isso, vamos ser vítimas da nossa própria 
inaçáo. Temos que saber exatam.ente o que está aconte
cendo, particularmente, na questão dos chamados no
vos IDateriais. Isso vai desde polímeros da petroqulmica, 
comjJositis, essas ligas de todo tipo, todos esses mate
riais tais como cerâmicas. A cerâmica termo-mecânica~ 
a cerâmica eletrônica, todo esse tipo di inateriais. Esta
mos educando nosso pessoal nessa direção, estamos 
tentando entrar no programa de p~quisa e desenvol-

- virilento com grande intensidade em colaboração com 
algumas universidades. Estamos trabal~ando, por 
exemplo, com a UNICAMP, em Campinas, com a Ouro 
Preto. Estamos criando em Belo Horizonte esse grande 
centro de pesquisa aplicada, catando as melhores cabew 
ças que existem no País para concentrarmos nisso, e 
colaborando plenamente com a iniciativa privada que, 
nesse campo, a ação da iniciatva privada é muito mais 
importante, porque ela é mais ágil, mais rápida, mais 

_flexível e tem mais, digamos, dinamismo para certo 
tipo de coisa. Mais uma conjugação de intereses af é 
muito grande. Por outro lado, temos grande capacidade 
para pesquisa. Já temos o conhecimento específico para 
a área mineral, principalmente, de beneficiamento mi
neiã.l, embora na parte de quÍID:Íca ligada à mineração 
é o nosso próximO passó, é um passo muito importante. 
Mencionei aqui a questão" do Iixiamento na parte de 
mineração do ouro. Mas estamos encaminhando _mui~ 
-para estas -~nas novas onde o nosso futuro está inlim~
mente ligadõ. Então, aquilo que eu disse, a nossa con
fiari.ça que já tem Os resultados que nos permite visua
lizar o futuro. O titânio é o melhor exemplo. Estamos 
caminhando para sermos um grande produtor, não ape
nas de concentrados para pigmentos e não só revolucio
nan9o a_ ~dústria de pig~entos que temos ~ certeza 
que vamos produzir, material tanto para o processo 
cloreto como para o sulfato coisa única que vai permitir 
a manutenção de usinas no mundo inteiro que estão 
condenadas a desaparecer por causa do problema de 

~polUição. Mas, também estamos entrando pela área da 
produção do titânio metálico, uma vez que os parâme
tros term:o~dinâmicos dessa nova matéria:.prima que só 
figurava em livros como curiosidade passou se~ uma 
matéria-piiiD.a extremamente importante, porque por 
exemplo o ponto de fusão do anatásio é 600 graus Contra 
l.OOO do rutilo. Abre-se um campo inteiramente novo 
que nós estamos aproveitando, ~mo eu disse colabo~ 
rando com a iniciativa privada nesse campo ta~bém 
eStamos entrando no estudos na área de silício por 
exemplo, toda família de silício, para aqueles itens aos 
quais o B"rasil tem vocação económica. Não queremos 
nos meter em coisas de alta tecnologia para os quais 
não temos vocação económica. Como disse temos que 
nos limitar àquela ação empresarial de só fazermos aqui~ 
lo que dê resultado. Acredito que a nossa posi~o. é 
muito boa nesse ponto. Por exemplo, na área de SilíCIO 
temos a energia hidrelétrica, o carvão vegetal de quali
dade controlada, que é um dos insum.os dos mais impor
tantes deste campo. O que não nqs imyede também 
de entrar em áreas mais adiantadaS ·como acernieto de 
gálio, fosf~to_ de índ!~m._~ _o~ me_smo biotiv_o no futl!ro. 
O :nosso futuro está aqu1, nao queremos dtzer com ISSO 

que iremOs desprezar a nossa linha de faturamento. 
Há muito exagero também nesse campo. Nos Estados 
Unidos por exemplo, chegara, a depreciar as indústria 
conveL.iioriais coni DomeS de smoke's factories- fábri
ca de fi.a.r:-.1ça contra as outras de- alta tecnologia. Mas, 
na e'"'- -:...-mia, no produto nacional bruto a grande in
fluência é a níVel dO smoke's factories t.ão _e a aita 
tecnologia. Essa transição tem que ser "U.av::>: :~-:; ê"m 
detrimento da noSsa base de faturamento qu ... st.o aio:da 
os metais esses que estamos vendo e alguns outros que 
pretendemos entrar como é o cobre, por e:tt;;iilpü, C!.!j.:. 

economia está afetada pelas razões ditas aqui. Mas q~e. 
no nosso caso, a economia do cobre é função do ouro; 
da prata e do molibidênio. Então •. você pode ter uma 
economia global compensadora ao mvés de ter um pro-
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jetO de cobre só cobre. PQTClue não seria económico 
nunca. Esse é um problema. O outro, é sobre a questão 
do Carajás, s_obre o sistema Sul. Então, como eu disse 
antes a questão do Carajás, foi necessário para manter
mos a nossa participação que conseguimos no Mercado 
Internacional do Minério de Ferro, conseguido a esfor
ços cOlossais principalmente os anos 70, esse período 
de 68 a 74, que foi o período da nossa grande luta 
e do grande pulo que a companhia deu no Mercado 
Internacional. Depois de ter conseguido tudo isso se 
não conseguíssemos manter isso, conquistarmos novas 
áreas qUe estão se deslumbrando nós estaríamos J(ndan
do para trás. A diversifiCação é um processo muito 

. mais complicado do que parece porque não témos a 
cultura na casa para mudar de uma coisa para outra 
repentinamente. Há que educar o pessoal para fazer 
a mudança na diversificação. Nós temos uma cultura 
na área do ferro, ou tínhamos, para desenvolver uma 
cultura em navegação gastamos mais de dez anos. E, 
hoje, temos a frota mercante mais rentável d_o mundo. 
Gastou-se anos de educação para chegarmos àquele 
processo. A nossa tendência é caminharmos para a in~ 
dustrialização. O Sul tenderá ficar com o consumo 
da indústria nacional; a industrialização gradativa~ as 
indústrias de gusa e outras indústriaS de redução direta 
que apareçam, que estão sendo estudadas por essa área 
do Sul e projetas menor~s ~IObém como férritas magné
ticas que são insigillficante mas ê::stáo tOdas na família 
do ferro vamos dizer assim. Esse processo vai permitir 
a industrialização de Minas Gerais. O nosso principal 
o como nosso pilar do l!_~sso futuro e os seus derivados 
-o titânio vai gerar não só ·a mineração e a concen
traçãO nias-vai gerar projetes de pigmentos vai gerar 
projeto do metal, da esponja, subprodutos de terras 
raras como o európio, o itrim, que são extremamente 
importantes na indústria da microeletrônica, e tudo isso 
são derivados. Então, !\.finas Gerais vai perder uma 
certa tonelagem, grande parte vai ficar lá mesmo porque 
temos- que alimentar as usinas. Só as usínas de. Tubarão 
têm uina capacidade de 17 milhões de toneladas. Então, 
V_ Ex vai ter que continuar alimentando essas ind~ 
trias. A quantidade total de minério vai ter uma ligeira 
dim_inuição porque gránde parte do mercado será prati
camente novo e algum mercado que está sendo substi
tuído aqui no SUl,- com produtos industrializados. Só 
para lhe dar uma idéia, este ano vamos exportar quase 
3 milhões de toneladas de ferro-gusa e foi a Vale que 
viabilizou o transporte dessa indústria náo só pelo aspec
to téciiico de reduzi-los a pedaços pequ~nos para serem 
manipulados nas correias transportadoras e fazê-lo go
zar dos fretes _do minério de ferro, porque o gusa tinha 
o frete muito alto devido à sua dificuldade de manipu
lação. Então, a tendência é de caminhar nessa direção 
além do problema do cerrado, aí volta a consciência 
da companhia como fato r de desenvolvimento na regiio 
que atravessa. 

Agora, ela só é um fator de áesenvol~imento na me· 
d.ida em que é rentável porque na ?led.ida em que for 
deficitária vamos ter um ônus. Assim alguém vaJ pagar 
por essa clirereriça. Então, o nosso esforço é. no seritido 
de ser sempre rentável para ser um fator de desenvol
vimento. A prom~ão de projetes nessa ~e": de influ~n
cia econômica no campo agrícola é multo unportante, 
porque digamos, o transporte conjugado da ~oja -
não é o caso do cerrado - o transporte COnJugado 
com minério de ferro, vai -Viabilizar a soja brasileira 
no mercado interno, principalmente para as zonas cos
teiras onde está a maior parte do consumo, mas tamw 
bém, Para exportação. O problema agrícola hoje no 
mundo é interessante -e aqui tem uma coisa bastante 
cUriOsa..:...... Porque hoje já há excesso de produção agrí~ 
cola no mundo inteiro. Veja a situação da agricultura 
americana, veja a situação do Mercado Comum Euro
peu. vr:ja a situação na Argentina. 

Agora, o que vai viabil~z~ - e. aí entra o pr?blema 
que vaie para o mesmo ra:1ocíni_o do al~mínio -:- o 
que viabiliza d sua exportaçao, seJa da S"OJa, do nulho 
ou o que quer que se queira exportar, é V. Ex• chegar 
no mercado ·consumidor, competitivamente, e a compo
nente de logística é. tão grande que mesmo com. muito 
maior produtividade agrícola - o caso argennno -
V. E r não vai competir se tem um produtor ou um 
concorrente que tenha uma componente logístico como 
o nosso. Só para lhe dar uma idéia. no Tubarão ou 
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Japão o frete marítimo hoje são cerca de 10 dólares, 
dependendo do tipo de navio. Se V. Ex• pegar um porti
nha pequeno qualquer, digamos na Argentina, um por
to daqueles lá, para V. Ex• chegar ao Japão tem que 
pagar pelo menos 40 dólares de frete. V. Ex• pode 
melhorar um pou~ ind~ para Bafa Blanca, etc. Agora, 
se V. Ex• pegar o transporte para o interior, V. Ex• 
toma de Baía Blanca a SOOk.m do interior com 0.04 
tonelada/quildmetro de dólar por transporte/caminhão, 
que é um transporte barato, SOOkm são 20 dólares com 
os outros 40 dólares já está com 60 dólares. Nós trans
portamos de Uberlâodia, ou seja, l.lOOkm no interior 
por pouco mais de 10 dólares, e ganhando dinheiro 
ainda. Então V. EX" coloca a equação agrícola brasileira 
num plano completamente diferente, utilizando um sis
tema, esse que foi descrito pelo qual estamos operando, 
que foi concebido para um produto a serviço da região 
como fator de desenvolvimento e viabilizando uns sem 
números de proposições. 

Agora, por exemplo, estamos estudando o transporte 
de containers nos navios de minério de ferro.-- Se V. 
Ex- visse o resultado económico, comparado com o que 
V. Ex• tem hoje, em transporte, V. Ex ficaria perplexo 
parque o Brasil é um País como a Tajlândia e Formosa, 
uma ilhota daquela que transporta 30 milhões de dólares 
em produtos e nós exportamos, o quê? 26, 25. 

Agora, quando V. Er encara esse problema de logís
tica no curso do nosso produto, V. EX" compreende 
a ímportância do funcionamento desse sistema. A nossa 
posição no Sul do Brasil é de cada vez mais entrar 
no processo de desenvolvimento industrial. É isso que 
estou falando, caminhando para indUstrias novas de 
maior densidade tecnológica, que é onde está residindo 
o nosso futwo. Isto não quer dizer que não vamos 
fazer isso lá. Mas lá temos ainda de capitalizar muito 
naquele investimento colossal que já tivemos, tentando 
obter cada vez mais melhores preços e diversificando 
também a nossa produção como já estão fazendo com 
o manganês e pretendemos entrar em_ outros produtos 
~bém. 

O Sr._ Presidente, aindá. me permitiria uma pergun
ta para saber se a Companhia já fez ou pretende fazer 
alguma incursão ria área de extração do minério de 
tungstêni,o da chelita e se a Compahia Vale do Rio 
Doce tem em cogitação qualquer projeto ou anteprojeto 
de instalação de usinas redutoras nas áreas produto_ras 
desse minério? 

OSR. -Nósdisporilosdeumapequenaproprie-
dade no Xingu, que é pequena demais para ser explo
rada pela Companhia Vale da Rio Docç.. Quer ~r, 
com essa máquina toda. do tamanho que ficamos, deve
mos reconhecer qbe pagamos as conseqüências das di
mensões também no plano administrativo e de_ custo 
também. Então, um projeto para ser atraente tem que 
ter dimensões tais que compensem o custo relativa
.,Jnente mais alto, operacional etc. 

Então, é um projeto pequeno ~~sse que não conside
ramos desenvolver. Evidentemente vamos estudar uma 
maneira de, conjugados com a iniciativa privada, desen,
voJver essa jazida, que é uma jazida pequena que ainda 
está em estudos, ela não está totalmente prosfectada. 
Mas nós não temos nenhum projeto para desenvolvê-la 
porque ela é de uma dimensão po-uco COmpatíVel com 
a escala de operação da Vale do Rio DOce. Isso poderá 
não ser atraente economicamente, mesmo porque as 
margens de rentabilidade não são extremamente altas. 

O tungsténio, com a entrada da China no mer~do, 
a China é o Carajás do tungsténio, vamos colocar assim, 
e a China tem lá o seu critério de preço-diferente. 
Então, a nossa tendência é caminhar para operar dessa 
maneira. A Vale do Rio Doce não pretende desen-
volver. -

O SR. -Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Com a pálavra 
o Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES -Sr. Presidente quero, 
em primeiro lugar, dar uma satisfação ao Senador Mar
tins Filho, que fez referências ao fato de eu ter deixado 
a função de Relator nesta Comissão- Parlamentar de 
Inquérito e ao discurso que fiz ontem, mostrando clara
mente que não tinha condições de cumprir com a obriga
ção elementar do Relator, V. Ex é testemunha de que 
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numa primeira reunião que tivemos para discutir o an
damenco da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu 
tinha proposto que fizéssemos duas reuniões semanais 
para podermos realmente avançar no nosso ·rrabalho. 
Encontrei, como V. Ex pode assegurar, a resisténcia 
da Comissão alegando que, inclusive, não havia prece
dente no funcionamento das Comissões do Senado, o 
que não guarda uma relação direta com o passado das 
Comissões de Inquérito. De qualquer maneira, todos 
os argumentos foram colocados para se manter apenas 
uma reunião semanal. Ocorre que logo depois de alguns 
depoimentos que começavam a trazer mais informações 
à Comissão, ela se reúne para tomar outra decisão, 
que era a de fazer duas reuniões semanais ou duas 
por dia ou ouvir dois depoentes de cada vez, para que 
encerrasse seus trabalhos no dia 5 de dezembro. 

Ora, se estávamos apenas iniciando o exame das ques
tões da Companhia Vale do ~o Doce, se tínhamos 
ouvido apenas quatro depoentes. sendo que três da 
área de geologia, é evidente que náo havia como enten
der o estabelecimento de uma marca final para o dia 
5 de dezembro, mesmo porque seria imprevisível para 
qualquer dos membros da Comissão as informações que 
aHui Viessem, seus desdobramentos e a necessidade de 

_ s-ep apro~ndamento. Mais ainda, Sr. Presidente, mui-
t~ m~'inb.ros da Comissão alegavam que a Comissão 
já tinha Clementes para suas conclusões. V. Ex, como 
Pr'e$idente, pode ~stemunhar isso. 

Ora, havia por parte da Comissão uma vontade de 
não investigar, e é isso que me levou a solicitar o afasta
mento da função de Relator, pura e simplesmente, pela 
impossibilidade de chegar às conclusões e cumprir a 
obrigação ~!ementar de um relator de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito. De tal modo, meu caro Sena
dor Martins Filho, que não vejo como e nem razão 
álguma para mudar a minha decisão e creio que ela 
é facilmente compreensível pelos Srs. Membros da Co
missão, pela imprensa que está aqui, enfim, por todos 
que pQdem avaliar, $}gelamente, como funciona uma 
Comissão ou como se obstrui o seu funcionamento. 

Mas, deixando de lado essa preliminar, vamos às 
questões aqui colocadas, nesta reunião. 

_o Sr. Presidente da Comissão, Senador Cesar Cais, 
fez referé~cia ao probl~.Qta das de~ntures e elo eventual 
risco de controle por parte da União, da Vale do Rio 
Doce e até de um eventual intuito de privatização. 

Quero lembrar e gosto de fazer referência porque 
aqui houve muitos relatos ditos e ouvidos, a afirmação 
mais enfátíca é que teria havido essa deliberação de 
privatização que veio de um depoimento de um diretor 
da Vale do Rio Doce do período de 1979 a 1985, o 
·Dr. Cordeiro de Farias, que textualmente declarou aqui' 
na .Comissão que havia esse intuito e que na áre!R do 
Governo dos Srs. Ministros económicos era vamos di
zer, explicita a vontade, a deliberaçâc:f da privatizaçãO 
da Val~ QoRi9Doce. V. Ex.•noseudepoimentoafirma 
que nunca existiu. Quero lembrar que o Dr. Cordeiro 
de Fari~ fez essa afrrmação, que aliás eu mt lembro 
do ilustre Senador João Calmon aflrmar aqui, no plená
.rio da Comissão. que se tivçsse hiivido seria um verda
deiro crime priva~ar a Vãle d_Q Riq Doce, !Da? o depoi
mento do Diretor Corde'ito de Farias foi confirmado 
pelo depoimento do V~ce-Pr4:sidente da Vale do Rio 
Doce, Dr. Euclides (?)~ pelo ex-Conselheiro da Vale 
do Río Doce, Dr. Wal~er Rocha, mas de qualquer ma
n~ira v. s.•poderá, v.;#n os dizer, trazermaioresesclare
cunentos a este resP.,C!lto. 

A questão que cofoco é a seguinte: com o lançaiDento 
das debêntures, se o Governo tivesse exercidO o seu 
direito de subscrição não haveria nenhuma alteração, 
quer dizer, a'é'mpresa lança as debêntures, o Tesowo 

-- detém uma porcentagem, tem os direitos de subscrever 
_ nesta proporção e não haveria, vaiDos dizer, nenhum 
-·problema, não estaríamos discutindo isso aqui hoje. 

=Ora aqui no depoimento V. Ex. a também afirma tudo. 
O Governo reconheceu a sua incompetência para cortar 
recursos. Então, o Gove~o reconhece sua incompe
tência, não subscreve e aí, então, entramos nesse pro
cesso. 

Mas, gostaria de lembrar duas coisas. A primeira 
~ que a iniciativa do lançamento de debêntures ou o 
projeto de lançamento de debêntures dentro do esque
ma financeiro da _ _Yale do Rio Do~ é da própria Vale 
do Rio Doce. Em 5 de outubro de 1981 é que o Sr. 
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Presidente da Vale do Rio Doce se dirige ao Sr. Ministro 
da Fazenda, Dr. Ernani Galvêas, ora nessa altura no 
ofício do Si-. Presídente da Vale do Rio Doce, V. S• 
diz o seguinte: "na presente captação de recursos, via 
debéntures, não se questiona a participação da União 
e sim a contribuição do mercado de capitais como fonte 
de recursos para o projeto Ferro Carajás". Quer dizer, 
antes que o Tesouro deixasse de subscrever, pelas ra
zões que tivesse, o projeto da Vale do Rio Doce era 
de não participação, quer dizer, já excluía no ofício, 
endereçado ao Ministro da Fazenda essa informação. 
A decisão da Vale do Rio Doce era o lançamento de 
debêntures sem a participação da União. 

Então, a minha pergunta é, primeiro, como V. S• 
vê os depoimentos de antigos diretores da Vale do Rio 
Doce, quer dizer, antigos recentes, porque ainda em 
1985 participavam de suas deliberações e que afirmavam 
peremptoriamente que havia o intuito de privatização. 

Segundo, se a Vale do Rio Doce antes da manifes
tação-do Tesouro já manifestava ao Ministro da Fazenda 
, possivelmente se o Sr. Ministro da Fazenda tinha tam
bém um projeto privatizante estariam as coisas bastante 
harmónicas, mas de qualquer maneira a Vale do Rio 
Doce é que se dirige informando ao Ministro da Fazenda 
que não se prevê a participação da União neste lança
mento de debêntures. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) -Antes do de
poente responder a questão, o Senador Roberto Cam
pos quer falar sobre o assunto. 

O Slt. SEVERO GOMES - Quero dizer a V. E r, 
Sr. Presidente, que estou inquirindo o depoente, de 
tal maneira que preciso ter a resposta adequada. 

OSR. PRESIDENTE (CesarCals)-Com a palavra 
o Senador Roberto Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- A minha inquiri~ 
é pe:rtinente à resposta que vai dar o Dr. Eliezer Batista~ 
e para economizar-lhe tempo conviria que ele já ouvisse 
os dois lados da questão. 

O SR. ELIEZÉR BATISTA- Primeiramente, o 
COrdeiro Qe Farias como os demais eram conselheiros 
da _e~presa, não f~~!D- parte da diretoria, mas todos 
eles participaram de todos os atos e aprovaram todos 
os atos que conduziram a essa situação. Desde que 
a interpretação dos depoimentos seja esta, eu não estou 

·segux:o que seja, o prOblema é .de imaginação deles~ 
Então, seria necessário que toda a diretoria da Casa 
e dos demais conselheiros não tivesse essa opinião. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- V. s• permite wn 
aparte? 

O SR. ELEIZER BATISTA- Pois não. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Eu gostaria de ler 
o texto exato da declaração do Sr. Oswaldo Barcelos 
Cordeiro de Farias. O texto que foi transcrito em tape 
é o seguinte: 

()Sr. poderia trazer algum esclarecimento a respeito? 
É esta a pergunta do Senador Severo Gomes, que procu
ra~a insinuar que se estava processando a privatização, 
COisa a meu yer alta_mente desejável, e que o Ministro 
Delfim Nett~ estaria envolvido nessa trama sinistra, 
q~e eu ~~iria çomo trama patriótica de cumprimento 
à Constituição. 

A pergunta do Senador Severo Gomes foi a seguinte; 
"O Sr. poderia trazer algum esclarecimento a respeito?" 
Responde o Sr. Oswaldo Barcelos Cordeiro de Farias: 
"Essa discussão foi até comigo. Não foi exatamente 
nesses termos. Não chegou a se falar na privatização. 
Eu indaguei e disse: ... "- o Português parece não ser 
extremamente gramatical- "Eu indaguei e disse: Pre
siQeQte, esse_ problema d~ lançamento de deb~ntures 
conyersíveis em açóes, se o_Govemo não comparecer, 
vai quebrar um pouco o perfil acionário da companhia. 
E eu indago ao Sr. se o Governo está alertado sobre 
ísso". ElC disse:· "o Governo está alertado sobre isso 
e eu estou autorizado a continuar com isso, venda de 
debê_ntures". 

Não se falou em privatização. 

Aliás, a propósito, a pergunta-q~ue eu faria ao ilustre 
Presidente seria _exatamente ao contrário. Há aqui yá-
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rios representantes da companhia, sendo inquiridos so
bre o perigo eventual de desestatização. Não vejo ne
nhum perigo, porque a Constituição federal, no art. 
163, estabelece três condições concomitantes para que 
o Governo intervenha no domínio económico. Essas 
três condições são: lei especial, que existe; interesse 
para a segurança nacional, que não e~ste. A -·grande 
maioria dos países~ importadora de minério de ferro. 
De onde veio essa idéia bizarra de que exportar minério 
de ferro é necessário para a seguiança nacional? Então, 
o Japão estaria perdido. Os Estados Unidos, que agora 
estão importando essência, estariam perdidos. A Ale
manha seria o pa(s mais indefeso do mundo. Isso é 
bobagem. Não é nada necessário para a segurança na
cional. Inventam-se coisas,~ que a criação de empresas 
ou a manutenção de empresas sob controle estatal seria 
necessário para a segurança nacioilãl. Não 6 nada disso .• 
É necessário para dar empregos a tecnocratas, buro
cratas e militares, não para a segurança nacional. A 
segurança nacional não depende da 11~tureza do acio
nista nacional, estrangeiro, público ou privado. Não 
depende sequer da natureza. da atividade. A grande 
maioria dos países industrializados não tem estatais de 
petróleo. Seriam inseguros'? São perfeitamente seguros. 
Os Estados Unidos são o país mais segUro- do mundo, 
ganhou duas guerras mundiais. Todos nós depende!DOS 
dele para assegurar segurança nossa, via escudo nuclear, 
nunca teve numa estatal. Isso é lorota. Segurança nacio
nal se tem ou se garante, através do exercício do poder 
iminente do Governo, a qualquer momento, o governo 
pode legislar, pode regular, pode tributar, pode requi
sitar e pode desapropriar. 

Não há por que falar-se em ter empresas estatais 
por causa da toêgurança nacional? Segurança nacional 
só exige é eficiência da atividade. Em segundo lugar, 
eu gostaria de dizer que a pior maneira para o Governo 
assegurar o controle de qualquer atividade é criar uma 
estatal, porque ele cria um Estado dentro do Estado. 
E as estatais desafiam o Controle do Estado. O BRA
DESCO é muito mais obediente ao Governo Federal 
do que o Banco do Brasil. A Volkswagen é muito mais 
obediente ao Governo Federal do que a PETROBRÁS. 
Quando o Governo cria uma estatal para ter controle 
de uma atividade, ele perde o controle da atividade, 
ele divide esse controle com a burocracia e a tecnocracia 
que, muitas vezes, se tomam partidos políticos. Há al
gu6m que negue que aqui nesse Congresso a PETRO
BRÁS é um importante partido político? Há alguém 
que negue que o Banco do Brasil é um importante 
partido político? Essas empresas seriam humildes e sub
missas se fossem privadas. O Governo entãO -teria con
trole. Agora o Governo não tem controle ,das estatais. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Concedo a 
palavra ao Dr. Eliezer. 

O SR. ELIEZER BATISTA - Bom, Senador, vol
tando à segunda parte da pergunta, com relação a este 
documento aí, o nosso entendimento, tanto com o Mi
nistro Delfim como Galvêas, nenhum deles nunca nos 
falou no problema de privatização, apenas nos comuni
caram que não haveria recursos, desde que o Governo 
estava preocupado com o combate à inflação, e tinha 
prioridades. E muitas outras que, para desenvolvermos 
o Projeto Carajás, tínhamos que imaginar, na área do 
capital privado brasileiro. De comum acordo com o· 
Governo, foi desenvolvida essa idéia das deb8ntures 
que foram submetida a diversas etapas até se aperfei
çoar o processo e chegar a conclusão de que essa era 
a melhor maneira de obter recurso naquela conjuntura 
difícil, porque naquele momento nós tínhamos grandes 
dúvidas; primeiro se as debêntures fossem convertidas 
porque a _situação das indústrias, naquele período, não 
eram multo boa. E segundo o Projeto Carajás ainda 
era uma incógnita, não se sabia se iria dar certo, etc. 
Isso aí é daquele tipo de carta em que você lança mão 

· do trecho de um discurso como se representasse o dis
curso ínteiro. Nunca houve entendimento do Governo 
Federal, ninguém nunca nos falou nesse assunto. Isso 
aí foi feito de comum acordo com o Governo Federal, 
um acordo em que não havendo recursos do Governo 
a única maneira que tínhamos para obter recursos e 
executarmos os nossos projetes seria essa. A única ma
neira viável. Nunca houve mais nada, que eu saiba. 
Quer dizer, qualquer interpretação diferentemente des-
sa na:o é de nosso conhecimento. · 
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6 SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Voto a palavra 
ao Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES- De qualquer maneira, 
o-sr. i.fifõima que houve entendimentos anteriores e 
que. portanto, o caminho seria esse. Agora documen
tado ... 

O SR. ELIEZER BATISTA - Mas nada visando 
privatização. Visando obter capital no mercado interno, 
para baratear e executar o nosso- projeto. 

OSR. SEVERO GOMES-Querdi.ierqueoTesou
ro não participaria. Era do conhecimento da Vale. 

O SR. ELIEZE:R BATISTA - Sim, pois o Tesouro 
não dispunha dé recursos para fazer isso. 

Q SR. SEVERÓ -GOMES- Agora não há nenhum 
aviso ministerial ou nenhuma determinação dos Minis
tros para que isso ocorresse. Seria uma iniciativa da 
Vale baseada em entendimentos verbais. Não há nenhu
ma documentação anterior. Quer dizer que a primeira 
iniciativa que surge oficüllmente com relação ao lança
mento das debêntures. 

O SR. ELIEZER BATISTA- Não. Aí tem o se
guinte: quã.iido foi aprovado o projeto global tudo isso 
estava previsto no grande Projeto Carajás. Esse é outro 
daqueles problemas que têm que ser encarados sob o 
seu aspecto conjunto e não sobre um detalhe lá no 
meio. Esse assunto foi já encarado na _concewão o:r:igi
nal do Projeto Carajás, essas coisas já foCam feitas den
tro de um contexto ampla e previamente aprovado. 

--0-SR.-SEV-RRO-GOMES- O lançamento de de
bêntures está ligado há um compromisso com o Banco 
Mundial, que permitiu, com _a aprovação de financia
mento, uma vantagem de outros recursos como e~ten
demos da sua exposição. 

A -segunda pergunta é a seguinte: Esse acordo do 
feito corri o Banco Mundial para o lançamento de debên
tures de efeitos conversíveis, ele foi aprovado antes 
pelo Conselho de administração ou foi comunicado pos
teriormente ao Conselho de administração da empresa? 
. O SR. ELIEZÉRBATISTA-TodõS os problemas 

foram "apresentados no Conselho de Administração erit 
todas as circustâncias. Nenhum ato foi feito, na empre-
sa, quêõã(HCiiliaSiOo previamente apresentado à Dire
toria e ao Conselho de Administração. Porque a Vale 
do Rio Doce, apesar das aparências em contrário, talvez 
por causa da minha própria veemência física e Iii falar, 
ela sempre fOi Umã. companhia que trabalhou em cole
giado. Nunca toma~os decisão, mesmo porque coisas 
dessa importância não seria um homem só, ou três ho
mens qUe te_riam que tomar a decisão, a decisão de 
sair com uma coisa dessa, nela participaram centenas· 
de pessoas, dentro e fora da Casa. Nenhum ato nosso 
passou, foi materializado sem a aprovação prévia da 
diretoria e do Conselho. Nós temos colegas de Conselho 
aqui que podem dizer sim ou não. Confirmam o que 
eu estou dizendo aqui? 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Com a palavra 
o Dr. França Domingues. 

~ O~SR. FRANÇA DOMINGUES ~ Freqüentemen
te, esses assuntos eram levados informalmente ao Con
selho -de Adririnistração e a Diretoria, erarn longamente 
discutidos, embora nâo constassem depois da respectiva 
ata, formalmente porque não havia decisão formal a 
ser tomada mas as matérias eram todas debatidas duran
te as reuniões e de amplo conhecimento, tanto dos Dire
tores da casa como de todos os Conselheiros. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- O Dr. Eliezer 
toma _como suas as demais informçóes do Dr. França 
Domingues?_ 

O SR. ELIEZER B~ TISTA- Tomo, absolutamen· 
te. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO -'Eu gostaria, Senador 
Severo Gomes, de d3! meu t~stemunho pessoal, eu 
já tive o prazer de participar da Diretoria da Vale do 
Rio Doce, quando o Eliezer Batista era Presidente, 
isto em .1983. Apesar da personalidade forte que ele 
tem. toda a decisão que ele tomava era realmente em 
termos de diretoria. ~ um registro q(le eu deixo aqui 
para confirmar realn:lente as suas palaVras. 

' O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - De qualquer 
maneira, o depoimento que nós t(vemos foi de diretores 
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saídos da Vaie do Rio Doce. É evidente que aqueles 
que hoje estão na administração da Vale têm uma Iigã
ção natural até para ... 

O SR. ISRAEL l'INHE!RO -O Dr. França não 
está mais na Vale. 

O SR. SEVERO GoMES·.::. Quando a Companliia 
V ale do Rio Doce assume com o Banco Mundial o 
compromisso de lançar não menos de o equivalente 
a 250 milhões de dólares em debêntures conversfveís 
eu imagino que uma empresa com alto nível de adminis" 
tração que tem, e todos rec:ophecem, deveria ter_cons
ciência de que esses 250 milhões de dólares lançados 
no mercado de capitais iria levar a um desbalanço tal 
que a maiorfã poderia ser perdida por parte da União 
ou_ V. S* acha que náo aconteceria isso? 

O .SR.. __:_ Esse. dinheiro do Bãnco Mundial foi 
empréstimo, puramente empréstimo. 

O SR. SEVERO GOMES- Eu estou me referindo 
que há um compromisso. Com o Banco Mundial é um 
empréstimo. Há um compromisso da Vale de lançar 
o equivalente a 250 milhões de dólares em debêntures 
conversíveis. 

O SR. . -Esse compromisso não existe, 
isso foi uma estimativa das necessidades que teríamos 
se chegássemos aquele nível do projeto que não se veri
ficou, não havia esse compromisso, nunca houve esse 
compromisso. Houve algum compromisso? Isso _é um 
plano, uma idéia, nunca &ouve compromisso nenhum 
nesse sentido. 

O SR. SEVERO GOMES -Houve uma idéía de 
lançar 250 milhões de dólares? 

O SR. - Se o projeto fosse requerer 
o recurso, mas isso tudo, evidentemente, seria por apro
ximações reiterativas e não tudo de uma vez, É claro 
que nós, pela dominação existente na empresa - os 
Srs. podem verificar - que em cada etapa de cada 
lançamento foram consultadas as autoridades e nós mes
mos tivemos o cuidado de alertar para a situação em 
que se achava a posição acionária da empresa. Isso 
suceS§ivamente. Pode consultar a dqcur,nentação que 
está à disposição dos Srs. Ela sempre alertou e passou 
na frente, inclusive, em alertar o Governo para a situa
ção. fazendo consultas e até em épocas e em condições 
que não seriam normalmente necessárias. 

O SR. SEVERO GOM!rS'- V. S• afuma de que 
não houve nenhum compromisso. Lembro a V. s• que 
está falando sob juramento e com as conseqüências. 

O SR. -Houve um plano. Um plano 
não quer dizer que seja compromisso. 

O SR. SEVERO GOMES- Um plano para o levan
tamento do empréstimo. 

OSR. - Exatamente. 

O SR. SEVERO GOMES- Quer dizer, o levanta
mento do empréstiino estava ligado ao lançamento dos 
250milhões. 

Q §R. -Não nessa proporção. Primei-
ro de tudo que o lançamento das próprias debêntures 
é do nosso interesse de melhorar nossa -posição de capi
tal próprio. Então é outro problema. É claro que o 
Banco Mundial para nós exerce uma posição de cbef 
de file com relação aos demais empréstimos e etc. Não 
tínhamos nenhum compromisso, relativamente à posi
ção acionária da empresa com debêntures e coni coisa 
nenhuma. Não existe nada disso. 

O SR. SEVERO GOMES- Não há nenhuma refe
rência: a participação 3ciocá'ria. A questão é que neste 
plano - existe um plano de recursos - uma parcela 
é do Banc9 Mundial e a outra é de lançamentos de 
<!e.PêDt~es, são outros financiamentos _que venham a 
ser_ obtidos. Quer dizer. o Banco Mundíal examina 
aquele projeto de fi.itanciamentO em face da sua viabili
dade. Essa viabilidade está-marcada também pela capta
ção interna equivalente a 250 milhões de dólares através 
de debêntures conversfveis. Quer dizer que esse finan
ciamento não faz parte do esquema de recursos. 

Eu quero lembrar um texto de V. S•: "no conjunto 
dos compromissos assumidos pela Companhia e pelo 
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GoVemcibrasíleiro conió-BanCó-:MUridiaffiâ!ãObreDÇãO 
de empréstimos de 304 milhões de d~lai'es para _o Proje
to Ferro-Carajás, consta o de captãção no mercido in
terno de recursos através de debêntures conversíveis, 
subordinadas em valor equivalente a não menos de 250 
milhões de dólares". Este é o texto de V. S~~ 

Quer dizer que V. S. • tem um texto que contradiz 
o seu depoimento que _está sendo feito sob juramento. 

O SR. ELIEZER BA TlSTA -Mas como eu disSe, 
isto era um plano. 

O SR. SEVERO GOMES- V. S:• disse: ''no conjun
to dos compromissos assumidos pela Companhia e pelo 
Governo brasileiro com o Banco Mundial para obtenção 
de empréstimos de 304 milhões de dólares para o Proje
to Ferro-Carajás, Consta-o de captação no mercado in
terno". Quer dizer, no corijurito dos comprórilissos, -
nós entendemos que aquilo que V. S.• coloca, inclusive 
para ilustrar a Casa, nos documentos que enviou, há 
um compromisso desta natureza e _o transforma num 
plano aleatório no seu depoimento. 

O SR. WILSON -=..sr:--Pfesidente, peço a palavra. 

SR. PRESIDENTE (Cc:Sãr CalsY- Concedo a pala
vra ao Dr. Wilson. 

O SR. WILSON- Cumpre-me esclareCer que, qtián~ 
do fechado o contrato com o Banco Mundial, havia 
toda uma equação financeira, nesse contrato cOm o 
Banco Mundial, onde estava incluído o lançamento de 
debêntures. Nesse plano também com o Banco Mundial 
estava previsto o investimento nUm montari.te·-.-,x,. Esta
va imprevisto também que as c;!ebê~tures seriam conver
tidas em 50% do total lançado, num total de 250 mi
lhões. Então estaria previSto que seriam convertidas 
125 milhões. E como o Presidente disse, no momento 
cm que foram lançadas as debêntures, havia uma série 
de incertezas no mercado interno nacional, primeiro, 
de absorção do mercado por essa quantidade de debên
tures; segundo, que as debêntures seriam realmente 
convertidas, porque naquele momento debêntures ain
da era uma incógnita no mercado nacional. 

Com a evolução do Projeto Carajás, o que aconteceu? 
aouve UID:,l _ _ted~ÇãO d_O_nível_de investimento,_QQnse_
qüentemente houve nece~dades menores de recursos, 
tanto é que ingressaram recursos externos menoS do 
que o plano também inicial de Carajás. Somente cons
tava do plano, do projeto do Banco" Mundial. Então, 
tanto empréstimos externos, quanto empréStimos inter
nos quanto de recursos de debêntures não foram neces
sários lançamentos de 250 milhões. Então o que se fala 
de compromisso com o Banco Mundial, de lançar 250 
milhões de dólares, é importante escia:ecer que: nesse 
compromisso também o investimento era maior, se o 
investimento era menor, as fontes de recursos são meno
res. Além disso, se as debêntures foram convertidas 
a níveis maiores do que o inicialmente previsto, não 
havia condições inclusive de se lançar mais. 

Outro ponto importante deve ser salientado: nos 250 
milhões não seria de uma única Vez- e síin através- de 
vários lançamentos. Cada lançamento er<l previaniente 
submetido a Conselho de DiretOria. Cada lançamento 
era previamente submetido aos órgãos governamentais 
através do CVM e órgãos de Bolsas de Valores etc. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Pergunto ao 
Dr. Eliezer se faz suas as palavras do Dr. Wilson. 

O SR. ELIEZER- Faço. 
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-pi-éViT~ilálise da cotDPOsiçao adoiíária. Cada lança
mento era previamente submetido a conselho e direto· 
ria; _cada lançamento era previamente submetido aos 
órgãos governamentais atravéS de CVM e_tc e órgãos 
de bolsas de valores etc. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar CaÍs) ~Consulto ao 
Dr. Eliezer se faz como suas as palavras do Dr. Wilson. 

d SR. ELIEZER BA'Í'ÍSTÁDA SILVA-:_:_ Faço?? 

O SR. J'B,ESIDENTE (Cesar Cais) -:- Concedo a 
palavra ao no_J?re Senador Severo Gomes 

O SR. SEVERO G_OMES -De qualquer maneira, 
o que se pode conclutr é que se o volume de recursos 
necessários náo tivessem sido reduzidos por uma porção 
de circunstâncias, que vão das economias realizadas 
na construção até a maxidesvalorização do dólar, que 
trouxe benefícios â empresa, se esses acidentes favorá· 
veis não tivessem ocorrido, quer dizer, se se mantivesse 
o· mesmo esquema financeiro, haveria Õ comPromisso 
dq lançamento do __ e.quivalente a 250 milhões de dólares. 
Que são as pilavras textuais do Sr. Presidente da Com
panhia Vale do Rio Doce e dos documentos que cons
tam em nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. En
tão, podemos seguir dentro dessa mesma linha, qu~r 
dizer, se não tivesse havido vantagens ligadas à econo· 
mia nas obras encetadas, ou as vantagens ligadas à polf
tica c~bial b~asileira, e uma série de outras que até 
podenam surgir, a empresa, dentro do esquema finan
ceiro acertado com o Banco Mundial, neste caso, teria 
o compromisso de lançar os 250 milhões de dólares 
ou o equivalente. ' 

Essa é a pergunta. 

- O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - C~ncedo a 
palavra ao Dr. Wilson. 

O SR WILSON - Aqui volta nOvamente o ponto 
em que isso era um plano financeiro e o plano financeiro 
você vai executando ã medida em que as coisas vão 
acontece~do. Se ao lançarmos os 250 niilhões de dolá
res, corno está aqui, e houvesse conversões maiores 
do que inicialmente previsto, como cada lançamento 
era ()_'i?jeto_ ~~- .l'!~Y~~ análise, ao chegarmos ao 180 mi~ 
lhOes, -cOmo !oi -feito, o que teríamos? Teríamos uma 
posição: ou não podería~os continuar lançando, ou 
lançaríamos e o G.overno teria que subscrever. Então, 
se, realmente, tivéssemos que lançar 250 milhões, tería
mos que chegar ao Governo e dizer: lançamos 180 e 
como houve uma conversão maior do que inicialmente 
se previa, neste momento em que vamos lançar os 70 
milhões complementares você terá que participar ou 
perderá o controle. 

O SR.. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Consulto ao 
Dr. Eliezer se far COJl?.O as informações prestadas pelo 
Pr. Wilson. 

O SR. ELIEZER BATISTA DA SILVA- Faço?? 

O SR. SEVERO GOMES - Seria éurioso qUe se 
as coisas fossem cumpridas de acordo com o compro-

---~-~o com o Banco Mundial, de acordo com o plano 
e se fossem necessários os recursos, aí a companhia 
iria ao Governo pãra pedír que se subscrevesse quando 
a sua proposta inicial era de que 250 milhões de dólares 
não pesariam sobre o Tesouro1 mas, exclusivamente, 
sobre o mercado de capitais. - -

O SR. PRESIDENtE (Cesai Cais) -·senadór Seve- ~· 

Lembro também, Si. ·Presidente, que seria interes
sante tomar o juramento da equipe do Presidente para 
que possamos continuar com mais clareza a tratar do 
assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Cesai Cais)- Na realidade ro Gomes. ____ _ 

O SR. SEVERO GOMES -_Dé ~ij_Uilquer maneira, 
o que se pode concluir é que, se o volUme de recursos 
não necessários não tivesse sido reduzido por Uma por~ 
çã.o de circunstâncias, que vão das economias realizadas 
na construção até maxi~es_val_~riz~ção do d~~ar,_,q~ 
trouxe benefícios para a empresa, se esses acidentes 
favoráveis não tivessem ocorrido, quer dizer, se se man
tivesse o mesmo esquema financeiro previsto, nãO haVia 
condições, inclusive, de se lançar ~ais. 

OutrO ponto importante deve ser salientado: os 250 
milhões não seriam de uma só vez e sim através de 
vários lançamentos. Cada iançainento--eia obje.to de 

o _depoente assumiu, então_ o_ seu juramento'-está_ va
lendo. 

-O SR. SEVERO GOMES-- Então, não sei se dirijo 
a questão a V. S ou a slla assessoria. 

Não havendo os fatos todos, quer dizer, é claro que 
os lançamentos estavam ligados às necessidades, ao de
senvolvimento do trabalho e eles permitiram que um 
número menor de debêntures fossem lançadas, mas se 
o desenvolvimento dos trabalhos corressem exatamente 
de ~cofdO colo oc projeto e com o -comPr9misso-ãsSumid:O 
com o Banco Mundial, essas equivalentes aos 250 mi
lhões de dólares teriam que ser lançados. 
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O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- O Dr. Eliezer 
passa a palavra para o Dr. 

- O SR. - Novame~te, outia questão: o que se lan
çou foi prevendo um investimento global de-·•·xis", se 
realmente o investimento foi menor, rião houve necessi
dade de ·continuar os IãD.ç3mentos ... 

_ O SR. SEVERO GOMES~- Mas quero lembrar 
que o compromisso não foi cumprido porque houve 
necessidade de menor recurso, a questão é essa: se 
o volume cle __ recurso necessário fosse aquele constaDtC: 
do esquema financeiro apresentado e compromissado 
com o Banco Mundial, não haveria outra alternativa 
senão o lançamento ao equivalente a 250 milhões. 

O SR. - Pois é, nesse caso o que aconteceria? 
É importante salientar um ponto que talvez não e~teja 
~en_<:fo ~nsiderad_o~.que Q controle acionário se faz pela 
quantidade de ações. Essa quantidade de ações debên
t_\.I_[ÇS são c.onvertidas às condições de mercado. Então, 
dependendo ou não da valorização das aç6es, tem-se 
mais ou menos ações. 

Vejamos o que acontece. A cada lançamento, tem-se 
.que fazer um~ _previsão da composição acionária, em 
fuilção daquele novo lançamento, quantas ações dariam 
em função das condições do mercado. 

A única resposta que daria ao Sr. é que, se lançás
semos 180 milhões e chegássemos ao ponto em que 
se _chegou, se continuássemos com os lançamentos_, te
ríamos que dizer ao Governo para comprar a parte 
equivalente à sua posição acionária atual no capital. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Consulto o 
])r. Eliezer. se faz como suas informações. 

O SR. ELIEZERBATISTA DA SILVA -Faço. 

· O SR. SEYERO GOMES- O assessor do Dr. Elie
zer contou com uma outra variáVel, que seria o valor. 
Então, se colocarmos diferentes variáveis, poderíamos, 
até, não ter nenhuma necessidade de lançar as debên
tures. Por quê? Por que na medida em que houve uma 
economia, na construção ·da estrada, de cerca de 1 bi
lhão de dólares, na medida em que houve um ganho 
enorme com a~ exportações; com a maxidesvaiorlzaÇão, 
nem o que fot lançado - 180 milhões de dólares, o 
que equivaleria_a_:4% do investimento_- seria desne
cessário, porque essas variáve~ leVariam a outras con
clusões. 

Na exposição de v. S, e com os argumentos ligados 
à necessidade de recursos, em anos tão difíceis, como 
81 e 82, surgiu uma OUtra questão intrigante. Até 1961, 
o volume de dividendos distribuídos pela Vale andava 

· eni torno de 4 ou 5 milhões de dólares. Em 82, sobe 
para 34 milhões de dólares; em 83, para 44 milhões 
de dólares. Quer dizer que estaria mostrado que essas 
coisas estavam realmente acontecendo, ou seja, que 
a Vale estava se beneficiando de melhores condições 
de exportação e de redução de custos, exatamente no 
mom~nto em_que está lançando debêntures que ofere
cem um risco de perda de controle. 

Eu gostaria que o Sr. pudesse me explicar como essas 
coisas andam em paralelo. E, em seguida: se as debên
tures são lançadas no momento da dificuldade, é exata· 
mente este ano que a Vale multiplica os dividendos 
e continua oferecendo dividendos muitas vezes supe
rior~ ao período anterior, o que poderia dar a impres
são ã ComiSsão, de uma certa maneirat de que aqueles 
que subscreveram as debêntures receberam o pagamen
to em24 ou 36 meses, ainda continuando com a possibi
lidade de convertê-las em ações e serem donos de uma 
p-arcela importante do património da empresa. 

O_SR. -Senador Severo Gomes, Se V. Ex.• me 
permite, mais uma vez, porque nunca tive tempo para 
elaborar esses detalhes. Meu assessor é mais profissio
nalizado. 

O Slt. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Parainformar, 
o quadro da página 35 diz: dividendos distribuídos -
em 79, 27 bilhões de cruzeiros, moeda de 84; em 1980, 
121; em 1981, 137; em 1982, 145; em 1983, '217; em 
1984, 404. Tudo em moeda de 84. 

Com a palavra o Dr. Wilson, por concessão do Dr. 
Eliezer. 



Novembro de 1986 

O DR. WILSON - O lançamento di! debêntures, 
como o Presidente disse em seu depoimento, deu~se 
num momento de extrema necessidade de caixa da V ale 
do Rio Doce, o que foi, inclusíye, objeto de exposição 
do Diretor Financeiro à época, Dr. Sarnir, há uns 15 
dias. 

Assim, é importante salientar que as debêntures eow 
traram num momento crítico de caixa, para a Vale, 
como o Senador Severo Gomes disse. 

É importante salientar, Senador, que a partir de 81 
os dividendos cresceram. Mas c:r~sceram em função de 
quê'? O lucro da Vale, a partir de 81, cresceu. 

Outro fator importante a ser salientado é que os diviw 
dendos foram todos investidos, porque a partir do mo
mento em que se iniciou a opeiação do Projeto Carajás, 
temos o chamado capital. Então, os dividendos, como 
disse, no mercado financeiro, são pagos -Com -uina mão 
mas voltam com a outra, porque ao mesmo tempo em 
que se paga os dividendos se faz a chamada de capital. 
Na verdade, não bouve uma saída de caixa, da Vale, 
dos dividendos. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Consulto o 
Dr. Eliezer se faz como suas as informações prestadas. 

O DR. ELIEZER BATISTA DA SILVA -Faço. 

O SR. SEVERO GOMES - De qualquer maneira, 
vamos atentar para isso: em 1980, os dividendos foram 
equivalentes a 6 milhões de dólares; em 1981, a 34 
milhões de dólares; em 1982, a 44 milhões de dólares. 
Por mais que se possa dizer que sai por uma mão e 
se recebe com a outra o que surpreende é que a empresa 
que, naquele momento, está lançando debêntures con
versíveis e que, convertidas, vão fazer com que cerca 
de 18% do capital da empresa, que tem um enorme 
património -porque V. S. • deve coribecer meihor que 
~guém - que haja essa multiplicação do dividendo 
na hora da maior dificuldade. Quer dizer, é o período 
crucial da empresa, é o período que ela passa de distri
buição de dividendo de 6 milhões· de dólares para 34 
milhões de dólares. 

Creio que é muito difícil se ter uma compreensão 
clara para que, no momento da dificuldade, que a em
presa multiplique por 6 o volume de dividendos, não 
aumentou 20% num. ano, não estamos tratando de cru
zeiros, multiplicou po-r 6 no ano da dificuldade, quer 
dizer, o ano de lançamento ·das debêntures, aqueles 
que as subscreveram no final do ano já estavam rece
,bendo uma parte importantíssima da sua subscrição. 

Gostaria de ter um entendimento para poder casar 
com esse tipo de informação de que o dividendo sai 
por uma mão e volta pela outra, inclusive, paga Imposto 
de Renda e se a vontade dos subscritores ou debentu
ristas será essa, é claro que, se o dividendo passa desse 
nível, esse acionista vai subscrever por quê? Porque 
houve uma mudança fundamental no volume de divi~ 
dendos distribuídos pela empresa, exatamente, no peM 
ríodo em que a empresa argúi a enorme dificuldade 
de recursos e, portanto, o lançamento de debêntures 
_conversíveis com o risco de perda de controle acionário. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Concedo a 
palavra ao Dr. Eliezer Batista. 

O DR. EUEZER BATISTA DA SILVA- Justa
mente disse ao Dr. Wilson que foram reinvestidos esses 
dividendos, mas que os esclarecimentos adicionais vão 
ser dados pelo~ .. 

'O SR -O priineiro aspecto, Senador, é que os 
divipendos são pagos, como V. Ex.• sabe, sobre os luM 
cros e como a Vale é empresa de capital aberto teriam 
que ser pagos 25% mínimo sobre os lucros apurados. 

Segundo ponto importante a salientar para V. Ex.•: 
os dividendos sempre são pagos no primeiro semestre 
de cada ano, o primeiro lançamento de debêntures da 
Vale ocorreu no final de 1981. O terceiro aspecto, as 
debêntures foram lançadas já no finalzinho de 1981 
e, realmente, o grande volume de conversões aconteceu 
nos anos de 83 e 84, -então, em 81 e 82, qUando houve 
um crescimento grande de dividendos, os debenturistas 
que adquiriram as suas debêntures e as converteram 
em ações, e o grande volume foi em 1983 e 1984, não 
receberam nenhum desses dividendos de 1981, nem de 
1982, eles compraram uma debênture mas, naquele moM 
menta, não as tinham transformado em açóes. 
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O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Na pág. 34, 
tem aqui a conversão de debêntures em capital, 82 -
17 milhoe.s de dólares~ 83 - 46; 84, 61 milhões de 
dólares. 

Consu_lto ao Dr. Eliezer se faz como suas as palavras 
do .Senhor. 

O DR. ELIEZER BATISTA DA SILVA- Faço. 

O SR. SEVERO GOMES -De qualquer maneira, 
o debenturista poderia ter o direito a sua conversão 
e, em seguida, ã subscrição da debênture, há uma par
cela de debenturistas que, evidentemente, pôde fazer 
a conversão, evidentemente. V. S.• concorda? 

ri sR. - Sim, mas é importante salientar que as 
debC.õ.tures foram lançadas no final de 81, já em noVemM 
bro e, efetivamente, chegaram no mercado no início 
de 1982, então, elas não teriam mais aos dividendos 
de 1981, mesmo porque eles já tinham sido pagos. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Consulto o 
Dr. Eliezer e faz como suas estas palavras? 

O SR. ELIZER BATISTA -Faço. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- De qualquer 
meneira, a empresa continou distribuindo dividendos 
nesse nível em que há uma enorme descontinuidade 
de 5,6 milhões de dólares, para o nível de 3_4 até o 
ano de 1984-, que é o último conhecido, que é equivaM 
lente a 44 milhões de dólares. 

Ai surge uma outra questão, Sr_ Presidente da Vale 
do Rio do Doce, é a mudança do critério da correção 
monetária-nos balanços da empresa. Esse critério muda, 
se não engano, em 1983, se antes a empresa fazia cOrre
ção monetária em terinos do art. 241, da Lei n\6.404. 
Se ela continuasse a fazer a correção pelos critérios 
anteriores, ela teria que apresentar, no seu balanço, 
um enorme prejuízo contábil. De acordo com os dados 
da SEST, a empresa Vinha adotando um critério de 
correção monetária até o ano de 82, quando ela realiza 
Um lucro de 124 bilhões de cruzeiros. No ano de 83, 
ela apresenta um. lucro de 196 bilhões de cruzeiros. 
Mas, se fosse mantido o mesmo critério de 82, de acordo 
com os dados da SEST, ela teria apresentado um. preM 
juízo de 542 bilhões de cruzeiros; e, no ano de 84, 
ela apresentou um lucro de 1 trilhão, 692 bilhões de 
cruzeiros e, se tivesse mantido o mesmo critério da 
correção monetária que acompanha a história da empreM 
sa, ela teria apresentado um prejuízo de 1 trilhão, 267 
bilhões de cruzeiros. 

Então, a minha pergunta é a seguinte: o que é que 
iluminou a Vale do Rio Doce para uma mudança radiM 
cal, nos critérios da correção monetária, de tal modo 
que, na sua contabilidade, ao invés de surgir uril pre
juízo de 1 trilháo, 692 bilhões, surge um lucro de 1 
trilháó, 267 bilhões? 

O SR. - Bom, vou recorrer lá, de novo, ao 
Dr. França Pereira, que conhece muito ~lhor o assun
to. 

Com- a·palvara-o t>r. Françã Pel-eira. 

O SR. FRANÇA PEREIRA -Devo esclarecer, em 
primeiro lugar, o seguinte: a companhia passou a adotar 
esse limite~ essa correção monetária limitada, com base 
no art. 241, da lei, a partir do exercício de 1980, ou 
seja, embora essa lei seja de 76, a Lei das Sociedades 
Anónimas, a Lei n. o 2.404, ela entroU em vigor am 
janeiro de 77; ela é de 76. Então, nos exercícios de 
n, 78 e 79, a companhia veio corrigindo monetariaM 
mente o ativo, sem nenhuma limitação, embora já exis
tisse essa leL Mas a companhia _não usou esse dispositivo 
do art. 241. A partir de 1980, então, o que aconteceu? 
Nós estávamos justamente envolvidos no processo de 
investimento pesado para o Programa CarajáS. Então, 
nós passamos a limitar a correção monetária t;Jo ativo 
permanente, como uma fonna de reduzir os lucros da 
Companhia e, reduzindo o lucro da contabilidade -
porq11e a correção monetária do ativo permanente, c_oM 
mo o Sr. sabe, naturalmente, como empresário, é a 
contrapartida dela,~ uma lançamento na conta de lucros 
e perdas como uma receita. Então, nós limitamos a 
correçáo monetária com o o~jetivo de~larado - na 
~poca fui, inclusive, a reuniões da ABAMEC, a Asso-
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ciaçao Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais, 
e: expus claramente isso para todos. Então, o objetivo 
foi reduzir o lucro da companhia através desse dispo
sitivo legal, com o objetivo duplo de reduzir o pagaM 
mento do imposto de renda, porque era uma saída líqui
~a de C?aixa da companhia, e com o objetivo também 
de reduzir o pagamento de dividendos, porque também 
é uma saída liquida de taxas da companhia, embora, 
no caso dos dividendos, possa se fazer uma chamada 
ao aumento de capital, de forma que ele retorne ao 
caixa da companhia, como de fato foi feito. Então, 
com o objetivo de diminuir o imposto de renda e dimiM 
nuir os dividendos, nós ficamos três anos demons~ranqo 
lucro~ infe!iores ao que normalmente a companhia"deM 
monsttari3. se fizesse a contabilidade sem usar esse dis
positivo do art. 241. Na época, todos os analistas do 
mercado de capitais reclamaram muito dessa decisão 
da companhia, porque argumentavam que esse art. 241 
não deveria existir na legislação, porque dava um trataM 
mento diferente entre as empresas estatais com relação 
às empresas privadas, que não podem usar esse art. 
241, e que a limitação da correção monetária não teria 
lógica econôm.ica, uma vez que se a dívida é corrigida, 
e a correção monetária é uma despesa, o ativo também 
tem que ser corrigido e a ·correção monetária do ativo 
é uma receita que contrabalança a despesa da correção 
monetária da dívida, argumento esse rigorosamente 
correto e defendido por todos os autores e todos os 
livros sobre correção monetária que existem publicados, 
ínclusive algtms do atual diretor da CVM, que é um 
grand~ es12eciª"lista da matéria. 

Então, 'ã.pesar da argumentação que, estrutural e eco
nomicamente estva correto, não deveríamos limitar a 
correção monetária, mesmo assim foi limitada a corre
ção monatária, usando de uma disposiçio legal e, ao 
mesmo tempo, obtendoMse como resultado menores di
videndos, o que evidentemente não agradava ao mer
cado e menor imposto de renda o que também não 
agradava ao Governo, porque recebia menos imposto 
de renda, mas tudo em benefício do fluxo de caixa 
da companhia. 

Quando chegou em 1983, esse critério foi modificado. 
Põrquê? Porque com a maxidesvalorizaçãoque ocorreu 
na época, não p~eríamos mais apresentar a correção 
monetária da dívida como uma despesa que sofreu, 
abruptamente. um aumento de 30% e não apresentar 
correção monetária do ativo e demonstrar, não o lucro 
menor da companhia, mas o grande prejuízo, como 
~- se:ilb?r m.esmo acabou de nos expor, para evitar que 
a companhta mostrasse um prejuízo que seria artificial, 
porque a correção monetária deveria ser feita. Então, 
o que foi feito? Passamos a não mais limitar a correção 
monetária, paramos de Utilizar o art. 241 da Lei e, 
ao mesmo tempo, fizemos o lançamento integral da 
correi;âo mônetária da dívida, em decorrência da ma.xiM 
desvalorização, porque a legislação nos permitia três 
alternativas. Poderíamos diferir isso ao longo de alguns 
anos, não o .fizemos, lançamos diretamente no exerício, 

__ ~_!las, ao mesm~ tempo, lançamos, estornamos todas 
~ correções limitadas_ do passado e passamos a :fazc:r 
a correção monetária integral, não só_ no exercício, co
mo dos exercícios anteriores e, passamos, ao mesmo 
tempo, a lançar as despesas do Carajás, a correção 
monetária da dívida tomada para o Carajás, também 
cm lucros e pe!das, em vez de ficar lançando no diferido~ 
o que nos dana, depois de alguns anos, uma verdadeira 
bomba de retardo, porque teríamos que absorver toda 
essa despesa que teria sido iliferida. De modo que todos 
esses argumentos foram largamente explicados por 
mim, pessoahnente, que, na época, era diretor finan
ceiro c;>u viçe-presidente, sucessivamente, aos analistas 
do mercado de _capitais em reuniões trimestrais na 
ABAMEC; is~o saiu comentado em todos os jornais, 
foi amplamente esclarecido. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)-Estamos próxi
mos ao final de nossa reunião. Consulto o Dr. Eliezer 
se tehfalgo a acrescentar. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Severo Gomes. 

_ 0 SR. SEVERO GOMES -De acordo com infor
mações do Dr. França Pereira e que são claras, esta 
mudança ~rre no .. momento ~.m que a empresa, que 
vínha melhorando a sua caixa, aproveitando o sistema 
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anterior de correção monetária e também se benell~ 
ciando dos encargos do imposto de renda, porque era 
o que lhe permitia a legislação. 

Ora, a mudança de critério evita que a empreSa ãpre
sente prejuízo; quer dizer, ela vem adotando um critério 
e, de acordo com este, tem determinado lucro. Mudan
do o critério, ao ínvés de apresentar um prejuízo de 
1 trilhão e 600 ou 700 bilhões, apresenta um lucro de 
1 trilhão e duzentos e sessenta e sete bilhões. Agora, 
este lucro não sigriifica caixa. Ora, é exatamente em 
83 e 84, que, para manter, exatamente no momento 
em que há um maior volume de conversões, em que 
os acionistas privados da empresa estão alcançando 49% 
das açóes e que a empresa d~tribui dividendos, que 
não poderia distribuir, se apresentasse um balanço ne
gativo, utilizando os critérios anteriores. Entã-o, é nesse 
momento que ela continua a manter um mesmo nível 
de distribuição de dividendos de 31 milhões, de 44 mi
lhões de dólares que, nessa altura, atinge pesadamente 
es'tes subscritores de ações convertidas a partir das de
bêntures. 

Então, minha questão é esta. Há uma mudança de 
critério, onde a empresa passa, então, a ter um imposto 
de renda mais pesado, passa a sofrer porque, ao invés 
de um prejuízo, no qual não teria imposto de renda 
nenhum a pagar, ela oferece um lucro que, evidente
mente, não serão as condiçõeS especiais que esse paga
mento possa ser diferido e isso aí permite, à Vale, conti
nuar a distribuir um dividendo, que já tinha_ sido multi
plicado, dois anos antes, e que atínge em cheio aqueles 
tomadores de debêntures. 

O SR. -Estes-assuntos foram suficientemente es
clarecidos no depoimento do Dr. Sarnir, que estão escri
tos e distribuídos aos Srs., mas de qualquer maneira, 
eu pediria ao Dr. Wilson para dar informações adicio
nais sobre isso. 

O .SR. -Dr. Wilson, com muita brevidade, pOr
que estamos chegando ao término da reunião. 

O SR - Realmente, a correção monetária ativa 
não representa ingresso de recursos no _caixa. _Mas é 
importante salientar que a cOiTeção passiva também 
n!o representa saída de caixa. Então, uma coisa contra
balança com a outra. Realmente, não há saída de caixa. 
Nem a entrada, nem a saída, no caso, da correção da 
dívida. 

O SR. SEVERO GOMES ~Mas a presença do 
lucro ·é que permite a conthniidade na distribuição de 
dividendos. Com prejuízo, a empresa se vê em grandes 
dificuld{ldes de explicar que, tendo no balanço um pre
juízo 'SuPerior a 1 trilhão de cruzeiros, que ainda fossem 
distribuídos dividendos. 

O SR -Isso é o que foi dito atrás. Os dividendos 
tam~m nlo _representaram saída de caixa para a com
paphia, 9:isto qite houve- o auinento de capital corres
jl<>ndente. 

O Sft. ~EVERO GOMES:__ Realme-iiie, hoUve eSSii 
tomada das aç6es, e, de qualquer maneira, esse aumen
to de, capital significa o quê? A perda por parte do 
TesoUro Nacional de parcelas maiores de suas ações. 

O SR. -Não, porque ele sempre participou dos 
aumentos Q~ capital, através também da reinversão de 
dividendos .. 

O SR. :PRESIDENTE (Cesar Cal!) - Consulto ao 
Dr~ Eliezer 'se tem alguma coisa a acrescentar. Com 
a palavra ô Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES - Aq<li, também surgíu 
uma inforinação a respeitO-de um certo tipo de concen-

1 tração que teria havido por parte dos tomadores dessas 
·llÇt5es e v. s.· disse que a empresa não tem o-menor 
OOnhecimento. Essa informação quem trouxe à Comis
são foi a Dr. Antônio Ermír:io de Moraes e V, S. • enten
deu que isso era, de uma certa maneira, fruto de uma 
~ilaÇão-doentia do Dr. Ennírio-de Mor;tes. 

O SR. ELIEZER BATISTA- Não foi isso que 
eu disse. Não usei "imaginaÇã"o doentia" do Dr. Ennfrio 
de Moraes, longe de mim dizer isso, apenas, de alguém 
que estou percebendo que está querendo compor uma 
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figura que não existia na nossa cabeça. Então, é claro 
que, se eu imagino uma coisa que está errada, é claro 
que vou procurar todas as coisas que ajudem a compor 
um quadro. Foi isso que eu disse. Agora, quanto à 
distribuição, foi dada uma relação de todos os toma
dores das debêntures? Há uma lista dos tomadores que 
foi distribuída já aqui anteriormente. 

O SR. SEvERO GOMES - Creio que a maioria 
já converteu e tem açóes ao portador, não é isso? 

O SR. -Não sei. 

O SR. .....:... Càberia informar três fatores nesse caso. 
Primeiro, os lançamentos foram objeto de ampla divul
gação e cerca de oitenta instituições financeiras brasi
leiras participaram dos lançamentos._ Os _nomes BRA
DESCO _e ITAÚ, que foram aqui referidos pelo Dr. 
Ermírio de Moraes, cabe esclarecer que o Banco ITAÚ, 
em nenhuma das emissões, participou dos lançamentos. 
O BRADESCO não participou do primeiro lançamen
to, mas sim da segunda e terceira emissões, como uma 
das oitenta instituições que participaram. Cerca de 800 
pessoas físicas e jUrídicas converteram as suas debên
tures, sem nenhuma concentração específica em a ou 
b tipo de investidor, mesmo porque as fundações de 
seguridade, os grandes investidores institucionais, que,, 
por força de resolução do Banco Central, eram obriga
dos a aplicar parte de seus ativos em debêntures conver~ 
sfveis em ações ou açóes. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Consulto ao 
Dr._ Eliezer se fáz como suas as palavras proferidas 
pelo Dr. Wilson. 

O SR. ELIEZER- Faço. 

O SR. SEVERO GO:MES- A fim de obter informa
ção,_gual é a porcentagem das debêntures convertidas 
que foram convc::rtidas em ações nominativas? 

O SR. - Num trabalho que também foi distri
buído, Senador Severo Gomes, V. Ex.• tem hoje a posi
ção d_o capital da Vale do Rio Doce, com base em 
31 de outub!o, que é a mesma de hoje. Temos a seguinte 
posição: o Tesouro Nacional participa com 50,68% do 
capital. Os órgãos- tudo em ações naturalmente nomi
nativas- da administração direta, com 5,54%; também 
em ações nominativas e o público, em ações nomina
tivas, participa apenas com 0,02% do capital total. O 
resto tudo são aç6es ao portador, mesmo porque sabem 
V. Ex.•1

, as ações nominativas ná..Qtêm quase nenhuma 
liquidez no mercado. 

O SR. -V. S.• poderia repetir o número"? 

O SR. -Pois não?? O público em ações nomina
tivas possui 0,02%, em ações ordinárias nominativas 
- desculpem que esqueci das preferen~is - e, ein 
preferenciais nominativas, 0,16%, ou sçja, um total de 
0,18% do total do capital, em açóes nominativas. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Consulto ao 
Dr. Eliezer se faz suas as palavras proferidas. 

O SR. ELIEZER BATISTA DA SILVA-Faço 
sim. 

O SR. -A pergunta que fiz, Sr. Presidente, era 
se: poderíamos obter informações do volume de debên
tures convertidos e qual a porcentagem que foi conver
tida em ações nominativ~ para podermos ter a segu
rança de que essa informação, essas açOes não pulveri
zadas pode ser comprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Cesát Cals)-'-Caso não o 
seja:~ il.e"Ssi momento~- pode Ser enviado posteriorniente. 

O SR. -Temos aqui conosco. Pelo próprio qua-
_dro que apresentei de açóes ordinárias, que é 0,02%, 
V_ Ex .. • deduz facilmente o que foi convertido em ações 
nominativas, ou seja, 99,8% do total convertido de de
bêntures em ações foram na forma ao portador. 

O SR. SEVERO GOMES- Enfim, nós chegamos 
à conclusão de que quas~ a totalidade dessas debên
tures. que foram corivertidas em ações ao portador, 
portanto, seria im-possível saber se elas estão concen
tradas ou não. Poderia acontecer até de que o Dr. Antó-
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nio Ermírio não tivesse uma imaginação tão doeiÍtia, 
mas que tivesse algum nível de informação. 

O SR. -Mas, porque insistir nisso? Eu não disse 
isso do Dr. Erm.írio. Será que estou sendo ... 

O SR. -Eu anotei até porque achei supreenden-
te ... 

O SR: -Eu-não disse isso, tenho a maior conside-
ra~ão por ele. Não disse isso, d~e apenas que o que 
estou sentindo está se imaginando uma composição de 
uma coisa que, para õós, é uma surpresa, qUer dizer, 
estou procurando onde está, porque formar este qua
dro? 

Eu não disse nada, só o fato de começar a imaginar 
esse tipo de composição. Há uma coisa pessoal, aí, 
não estamos absoluta~ente falando com relação ao Dr. 
Antônio Ermfrio de Moraes. Pelo contrário, eu tenho 
uma grande consideração por ele, ele é um grande brasi
leiro e não se trata absolutamente disso. 

O SR. SEVERO GOMES-De qualquer maneira, 
não é só o Dr. Antdnio Ermírio que tem esse -tipo 
de imaginação incendiada. No depoimento do Dr. Os
valdo Cordeiro de Farias, ele diz o seguinte: Eu vou 
ler textualmente embora, como diz o Senador Roberto 
Campos, as frases sejam um pouco desarrumadas: 

"Agora, neste caso especifico, infelizmente, o 
número de ações concentrou-se em grandes grupos. 
Conseqüentemente, numa empresa estatal, que 
tem 100ou80% desuasaçõesnasmãosdo Governo 
ou de autarquias - conseqüentemente mãos do 
Estado, Estado e a Nação se confundem- o povo 
braSileiro é detentor de 80% das aç6es da Vale 
e hoje, como os dados mostram, é de cerca ck 
50." 

A grande maioria das ãções se concentrou em grupos. 
Então me parece que acabou uma coisa que imaginou-se 
de um jeito e terminou como uma espécie de privati
~ç_ãQ monopolista. Eu não sei se o Sr. está me enten
dendo, quer dizer, que e~:quilo que é geral, acabou em 
uma privatização monopolista. Acho que houve talvez 
erro d_e nós todos em não procurarmos uma destinação 
maior, após o laitçamento da primeira emissão de de
bêntures, senão não haveria uma maneira de pulverizar 
mais essas aç6es. Quer dizer, o Dr. Cordeiro de Farias, 
Diretor até pouco tempo, e presumivelmente, com 
informações, porque era o Diretor da Empresa, repete 
as mesmas palavras do Dr. Antônio Ermfrio, com uma 
diferença, que o Dr. Antonio Ermfrio indigitou algumas 
empresas, coisas que não acontece no depoimento do 
Dr. Cordeiro de Farias. Eu pergunto a V. s.• se não 
acha estranho que o mesmo tipo de imaginação do Dr. 
António Ermírio, e do Dr. Cordeiro de Farias, coinci
dam em apontar esse tipo de concentração e levando-se 
em coD.sideração que como mais de 90% dessas aç6es 
foram conVértidas, ao portador, seria impraticável ne
gar ou afirmar, pelo menos. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Eu quero in· 
formar à Comissão que normalmente nós encerramos 
as 12 botas e 30. Mas como essa reunião começou com 
20 minutos de atraso, nós vamos encerrar definitiva
mente as 10 para as 13 horas, e se for necessário será 
convocada uma outra reunião. 

O SR. --sr. Presidente, só para uma questão~de 
ofdem. I! porque foi colocada aqui uma questão e para 
o meu entendimento eu preciso de um esclarecimento 
antes do Dr. Eliezerresponder. I! o seguinte. O Senador 
Severo Gomes está sempre falando em concentração. 
Eu quero saber: concentração de ações preferenciais
ao_ portador, sem direito a voto, ou não? 

O SR. SEVERO GOMES - Nobre Senador, as 
ações da Va.le têm uma característica especial, todas 
as ações tem direito a voto. As ações preferenciais po
dem ~r alguma limitação, rn;ts todas elas têm direito 
a voto e influem nas decisões da Empresa. Não é como 
esse tipo de ação preferencial, com vantagens de divi
dendos e de votação para determinados casos. 
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O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Quero infor
mar que estão inscritos depois do Senador Severo Go
mes, o Deputado Paulino Cícero, o Deputado Israel 
Pinheiro, porque o Senador João CaJmon prefere fazer 
as indagações posteriormente aos Srs. Deputados. 

COncedo a palavra ao Dr. Eliezer Batista. 

OSR. EUEZERBATISTA DA SILVA -Eu gos
taria mais uma vez, de recorrer ao Dr. Wilson. Dr. 
Wilson, primeiro que as -debêntureS ãO serem Conver
tidas em ações, nós temos como verificar quem está 
convertendo, porque, naquele momento, a pessoa se 
identifica para que sejam entregues às ações, posterior
mente. Essa relação de quem converteu suas debêntures 
em ações foram entregues aos Srs. Senadores quando 
da p~lestra do Sr. fazeln parte de um conjunto em que 
o debate é esse assunto de debêntures. 

O segundo ponto é que as ações da Vale, hoje, são 
consideradas as ações mais líquidas no mercado de capi
tais brasileiro. Conseqüentemente, não acreditamos 

· que haja, num certo momento, grande concentração 
de ações. O que eu posso afirmar aoS Srs. é ·o seguinte: 
como as ações são ao portador, se o Sr. me perguntar 
hoje, agora, quem são os detentores das ações, eu não 
saberia dizer porque elas mudam de mão todo .dia. Co
mo nós temos como identificar isso, é no niOri:ientõ 
de pagamentos de dividendos, onde então o acionísta 
apresenta a sua ação e é identificado. Eu posso garantir 
ao Sr. que não existe nenhuma concentração das açôes 
da Vale. As aç6es são extremamente espalhadas entre 
cerca de 50 mil acionistas. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Consulto o 
Dr. Eliezer se faz como suas as palavras do Dr. 

O SR. EL!EZER BATISTADASILVA -Eu com
pletaria dizendo o que, pelos levantamentos, não existe 
ninguém com mais de 5% de ações da Companhia, 
com base nos últimos dividendos pagos. 

O SR. - Então não procede a informação de 
que um só tenha 20%? 

O SR. -Não. Não. 

O SR. - Porque foi citado aqui que tinha um 
grupo com 20%. 

O SR. -Não tem. 

O SR. ....,..... É um dado mais ... 

O SR. PRESIDENTE (C.,;ar Cais) -Volta a falar 
o Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES -Diante dessa explica· 
ção, eu perguntaria: quem vai converter uma debênture 
tanto pode ser uma empresa, como pode ser o boy 
do escritório, e ele será identificado. 

O SR. - A debênture é ao portador. Eu não 
acredito que alguém entregaria para um boy uma grande 
concentração de papéis para convertê-los em ações. 

O SR. SEVERO GOMES -Talvez não entregasse 
para o boy mas para o caixa do escritório. Então, essa 
identificação pode não guardar nenhum nexo com a 
realidade. 

O SR. -Senador, veja bem, aí acho que estamos 
partindo para elucubrações porque, realmente, pelare~ 
lação que foi apresentada aos Srs. Senadores, a grande 
concentração de converteres de debêntures está nas 
fundações, nos investidores institucionais. O boy, possi
velmente, seria uma pessoa física. Na própria relação 
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Q SR. SEVERO GOMES- Teremos que transferir 
a Continuação desse depoimefito para um momento 
oportuno. 

_Q SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Eu estgu certo 
de que essa é a melhor oportunidade, quer dizer, pode~ 
remos em outra oportunidade, continuar com esse de
poimento. 

-como O tempo está escasso;Yieste momento, passo" 
-ã·palavra ao Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVE.RO GOMES -Eu só queria levantar 
uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Pois não. 

O SR. SEVERO GOMES-V. Ex. • está convocando 
o Presidente .9a. Vale do Rio Doce para continuar o 
seu depoimento, possivelmente depois do recesso Legis
lativo. Poderíamos até marcar para a primeira semana 
ligada ao término do rece!)sO Legislativo. É a minha 
proposta. 

Temos sessão do Congresso. Poucas vezes, nesta Ca
sa, tivemos failto trabalho, tanta matéria para votar. 

_____ O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Nós estaremos 
convocando para amanhã com o Professor Guerreiro 
a conclusão dessas questões.. 

O SR. SEVERO GOMES -Se tivermos tempo. 

O .SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - ~ tiVérrrios 
telnpo. 

Com a palavra o Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON- Sr. Presidente, em virtu
de do adiantado da hora, e como há 2 Deputados Fede
rais que desejam formular perguntas ao Depoente, eu 
acredito que seja melhor dar uma oportunidade aos 
nossos colegas. . 

O SR·. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Com a palavra 
o Deputado Paulino Cícero. 

O SR. P ÁUUNO CÍCERO -Agradeço a atenção. 
do_ nobre Senador João Calmon, e vou ser bastante 
breve, Sr. Presidente. 

Eu vejo aqui, na página 34, do relatório apresentado 
pelo Presidente da Vale do Rio Doce. que o ano em 
que o perfil acionário da empresa acusou o maior risco 
quanto ao controle por parte do Poder Público Federal, 
foi no ano de 1984. Ele acusa 50,8% de ações da Vale 
em mãos do Tesouro Nacional, 5,5_% em mãos da admi
nistração indireta, e 43,7% com o público tomador de 
ações. Evidentemente esse resultado e esses percen~ 
tuais, esse perfil representa a cristalização de momento, 
possivelmente o momento do pagamento dos dividen
dos. Então, a indagação a ser formulada seria a seguin
te: se em algum outro momento, ao longo do exercício 
fiii'anceiro de 1984, houve outro perfil acionário, que 
maior gra:u de risco oferecesse para o controle do Poder 
Público, e o mesmo no ano de 1985? 

O SR. PRESIDENTE ( Cesar Cals) -Com a palavra 
o Dr. Eliezer, que a transfere ao Dr. Luiz. 

que apresentamos aos Srs., 285 pessoas físka·s cO:i:iVer=-__ _ 

--o-sR. LUIZ- Conforme foi noticiado bastante, 
inclusive na imprensa, em maio de 1984, quando estáva
mos pagando dividendos, houve um m~mento em que 
se tirássemos um retrato do capital da Vale, naquele 
momento, considerando todas as subscrições já reali
zadas pelo público, e considerando que o Tesouro Na~ 
cional iria entrar só no último dia com sua subscrição, 
a composição seria 49,3%, como foi noticiado. Isso 
não quer dizer, naturalmente, perda de controle, por~ 
que não houve em nenhum momento, perda de contro~ 
le, visto que, naquele momento, nós estávamos num 
perfo<!o de subscrição e o recurso da União, para subs
crever o se:u capital, estava na Vale. Foi onde surge 
essa onda toda de que, um dia o controle teria sido 
perdido na Vale, o que realmente não aconteceu. 

teram as suas debêntures. O resto foram os institu
cionais. 

Eu pediria ao Senador Severo GomeS que se pudesse 
deixar tempo para o Relator, nós o convocaríamos nu~ 
ma outra oportunidade. 

O SR. SEVERO GOMES- De qualquer maneira, 
eu tenho questões ainda a colocar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Mas é que 
nós temos uma regulamentação, e naturalmente, ... 

O SR. -O Sr. como Presidente da Companhia 
pode, então, confirmar de inaneira categórica, qUe nãO 
hou'fe qualquer grau de risco de o Governo Federal 
perder o controle acionário da Vale do Rio Doce? 
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O SR. - Categoricameri.te, mesmo porque estáva
mos acompanhando esse problema diariamente, todas 
as preocupações nossas foram concentradas nesse pro
blema e nunca houve a intenção de fazer isso. 

- 0-SR. -Essa afirmação é categórica e definitiva? 

O SR. -~ Categ6rlca. 

- --~O SR. -Muito bem. _Outra indagação que formulo 
ao Presidente 9a Companl;!i._!l é _quant? à qu~~tão da 
ALBRÁS, do Complexo Alumínio da Companhia Vale 
do Rio Doce. Tem sido dito e aqui na Casa aos poucos 
vai-se tomando quase um ato Parlamentar, a convicção 
de que a tarifa subsidiária de energia, para os empreen
dimentos da Região Norte do País, a Região Amazó
nica, representaria um atrativo sem paralelo em todo 
o mundo industrializado, e mesmo no mundo em desen
volvimento. 

Isso, evidentemente, levaria a supor que as tarüas 
de energia elétrica, na Região Norte do País, fossem 
as mais baixas do mundo. 

E nós temos informações de que as tarifas de energia, 
para a indústria de alumínio, no Canadá, na Austrália 
e mais dois países, são mais baixas do que as tarifas 
praticadas pela ELETROBRÁS e subsidiárias regio
nais, no norte do País. 

O SR. -É verdade, o Canadá, inClusive, os novos 
empreendimentos hidroelétricos e a Company Financial 
Weerbcick, que tem grande papel nisso, contratou com 
a Peichenet para a instalação de uma usina de alumínio 
lá, com as tarifas da ordem de 6 a 8 mi16simos de dólares. 

-Na Noruega existem até três, mas usinas antigas, já 
amortizadas e etc; E temos conhecimento de vários 
países, a Austrália entre eles, onde as tarifas são -
digamos - mesmo na França as tarifas Ido são altas 
e a energia francesa composta de energia nuclear, inclu
sive não é muito cara. Então, 12 mil não 6 o valor 
mais baixo do mundo, absolutamente. Razão pela qual 
nós mesmos PeTdeinOS ãiguns empreendimentos que 
estávamos tentando para aumentar a produção de alu
mínio no Amazonas, perdemos.oporque o Canadá ofere
ceu condições mais vantajosas, em matérias de tarifas 
de energia elétrica, não só de alumínio mas, também, 
ferro-liga, silício metálico e coisas assim. 

O SR. PAULINO CÍCERO -Bom, Presidente, 
diante desse quadro e mais desse despencamento a que 
assistimos recentemente do preço de alumínio, que caiu 
de 1. 700 dólares a tonelada de alumínio metálico para 
em tomo de 1.050 a 1.100 dólares, eu gostaria de fazer 
uma pergunta que fica muito na área da logística empre
sarial da Companhia Vale do Rio Doce. Nós sabemos 
que foi essencial o empresamento de Carajá_s, para que 
a Vale do Rio Doce pudesse alargar os horizontes de 
sua ação económica dentro do País, para sua própria 
estabilidade, como fornecedora de matéria-prima e, 
também, como agente de desenvolvimento de áreas di
versas do País. 

Carajás é um· dado· eSsencial ao desenvolvimento da 
empresa e ·sua sustentação. Aí, surge, também, a minha 
indagação: e o alumínio, é um grande negócio para 
a companhia_? Esse quadro que aí está desenhado está 
figurado, mostra que, hoje, se fosse iniciar a atividade, 
a Vale deixaria de entrar no campo do alumínio? 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) .:..... Eu peço ao 
Dr. Eliezer que seja breve, porque nós vamos encerrar 
e continuar amanhã e amanhã quem quiser continuar 
as indagações,. às 9 horas e 30 minuto:j>, retomaremos 
a reunião. 

O SR. -Bem, Deputado, eu diria o seguinte: da 
mesma maneira que nós dissemos, anteriormente, para 
o caso do ferro, vão sobreviver os produtores mais com~ 
petitivos. Mesmo que se admita que o alumínio é me
lhor, e no caso mundial e achamos que vai melhorar, 
mas em grande parte pela redução de produção nos 
países de energia elevada, como está acontecendo. Quer 
dizer, esses níveis baixos ç)e preços, conduzem automa
ticamente ao fechamento de usinas em todos os países 
onde o custo de energia não é compatível com o merca
do. Isso provoca evidentemente uma melhoria da rela-
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ção oferta e demanda, e provoca um aumento do preço, 
no qual, levando-se em conta a nossa filosofia de traba
lhar em sistema e, eventualmente entrar até na transfor
mação, ~ra que melhoremos as condições de lucro, 
o alumímo poder~ ser um bom negócio para a empresa, 
desde que a política de alumínio dela se conduza nessa 
direção, de trabalharem integradamente, procurando 
cada vez mais reduzir custos. Creio que temos uma 
oportunidade ainda no alumínio no contexto :lnundial, 
de ser um metal, a partir do Brasil, porque as nossas 
condições, apesar de tudo, ainda sio favoráveis. 
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O SR. _,Eu pediria aos Srs. Deputados que deixas
sem as questões para amanhã. 

O SR. -Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (O:sar Cais) - Concedo a 
palavra ao nobre Deputado, para uma questão de or
dem. 
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. O SR. .- Sr. Presidente, não haveria a possibi
lidade de dilatannos mais um pouco essa reunião? 

O SR. PRESIDENTE (Cesax Cais) -Não podemos, 
porque temos uma reunião, e vamos fazer amanhã ils 
9 horas e 30 minutos uma segunda rodada. O Senador 
Milton Cabral tem indagações a fazer, o Senador Severo 
Gomes, além do Relator, e o Dr. Eliezer estará aqui 
-convocado para ruo 9 horas e 30 minutos e, em seguida, 
o Professor Gabriel Guerreiro. 

Esbf encerrada a reunião. 



DIÁRIO 
ANO XLI -.N• 148 

1- ATA DA 296• SESSÃO, EM 18 DE NO
VEMBRO DE !986 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do S~nhor Presidente da Re
pública 

Submetendo à deliberação do Senado_ a escolha de 
nome indicado para função, cujo provimento depen
de de sua prévia aquiescência: 

- N9 467/86 (n9 664/86, ,na origem), referente à 
escolha do Sr. Tarcísto Marciano da Rocha, Embai
xador do Brasil junto à Jamairia Árabe Popular da 
Líbia, para, cumulativamente; exercer a função de 
Embaixador do_ Br_a,sil junto à República de Malta. 

1.2.2 - Comunicações da Presidência 
-Recebimento do Ofício n9 S/26/86 {n"' 

I .992/86, na origem), do Sr. Governador do Estado 
de Minas Gerais, solidtando, autorização do Senado 
Federal a ftm de que aquele Estado possa realizar 
operação de empréstimo externo para os fins que es
pecifica. 

-Recebimento da documentação necessãria para 
a tramitação dos Ofícios jj9sBf23 eS/24f8_6,1idos na 
sessão ordinãria do dia 17 do corrente. 

- Extmção, em 17 do corrente, da Comissão Par
lamentar de Inquérito criada pela Resolução n' 22, 
de 1984, destinada a analisar o funcioname-nto do sis
tema fmanceiro e de seu principal agente financeiro, 
Banco Nacional da Habitação - BNH. 

- Abertura de prazo, a partir de 19 de novembro, 
para apresentação do requerimento previsto no § 39 
do art. 66 da Constituição, referente a partes do Pro
j~!9 __ ~e-~~i_ n'i' 3, de 1986-CN. 

1.2.3- Comunicações 
Dos Srs. Senadores _Roberto Campos e Severo Go

mes, que se ausentarão do Pai;;. 

1.2.4- Discursos do Expediente 
SENADOR HELV[D/0 NUNES- Falecimento 

do Sr, Waldemar de Moura Santos. 

República Federativa do Brasil 
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CAPITAL FEDERAL QUARTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 1986 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO' 

SENADOR JAMTL HADDAD -- Sesquicente~ 
nãrio de nascimento de Benjamin Constant Botelho 
de M agalhàes. 

SENADO/I /VlVALDO MACHADO- Comen
tários sobre entrevista concedida à Imprensa pelo 
Governador Franco Montara. Declaração do DepU
tado Fernando Lyra sobre a participação popular 
que será imprimida no Governo do Estado de Per
nambuco. 

-SENADOR OCTÁVIO CARDOSO- Colocações 
sobre as eleições realizadas no dia 15 do corrente 
mês. 

1.2.5 - Leitura de projeto 
-_Projeto de Lei do Sen?fJ.o n! 237/86,_ de autoria 

do Sr. SenadO-r Af~nso Sancho, que aUtoriza a 
criação de patrulhas mecanizadas do Exército, para a 
realização ·de trabalhos de infra-estrutura económica 

- no N ardeste. 
1.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Resolução n9 35/86, que autoriza a 

Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar em 
Cr$ 2.732.430,000,00 (dois bilhõe:s, setecentos e trinta 
e dois milhões, qu-atrocentos-e ttirita mil cruzeir9s) o 
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

........,. Projeto de Lei do Senado n9 80/84, que altera 
dispositivO -da Consolidação das Leis do Trabalho, 
com vísfas a limitãr em 40 horas semanais a jornada 
de trabalho, Votação adiada por falta de quorum. 

---Projeto de Lei do Senado n'i' 242/85, que acres
centa parágrafo ao art. t 16 da Lei n9 1.711, çle 28 de 

_outubro de 1952, pata permitir a contagem de tempo 
de serviço prestado ao Serviço Públíco, em outro ór
-~ã~·- p~ra_ ef~ito .. d~ con~sào ?.~·-~.~~~n~;a_,_~sRe~i,al. 
(Apre<:tação prellmmar oa consmuctOnauuaueJ. vO
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 138/80-
Complementar, que isema de impostos federais, esta
duais e municipaís os ingressos para espetáculos de 
artes céniCas. D~scussão sobrestada por falta de quo
ru~ para votação d_o Requerimento fl'i' 508/86. 

-Projeto de Lei do Senado n<? 235/84, que substi
tui no texto da Lef n<? 6.341, de 5 de julho de 1976 e_ 
nos artigos onde constar, o termo Movimento Estu
dantil por Movimento Jovem, dá nova redação ao 
item II do art. 2'i'_da mesma-lei e revoga o" parágrafo 
único do mesmo artigo. Aprovado em segundo turno. 
Ã Corni_ssão de Rcdação. 

1.3.1- Discurso após a Ordem do Dia 

SENÃDOR AFONSO SANCHO- Notícia veicu
lada pela Imprensa, segundo o qual o Senhor Presi-
dente da República pretende introduzir modificações 

· -- no Plano Cruzado, ouvi_ndo economJstas que não 
participam do Governo. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- REPUBLICAÇÃO 
Trecho da Ata da 293• Sessão, realizada em 17-10-

86. 

3~ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N9 13, de 1986 (Retificaçào) 

4-ATO DO PRESIDENTE 
No 108, de 1986 

5-PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
No 36, de 1986 

6- CONSELHO DE SllJ'ERVISÃO DO i'RO
DASEN 

Ata da re_união do Conselho, realizada em 11-7-86 

7- ATAS DE COMISSÃ9-

8- MESA DIRETORA 

--9- LIDERES E V ICE-LíDERES DE PARTI
DOS 

lO- COMPOSIÇ_4.0 DAS COMISSÕES PER
MANENTES 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Gerol do Senado Federal 

JOS~ LUCENA DANTAS 

Oiretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MARIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Novembro de 1986 

EXPEDIENTE 
CENTRO GR~FICO DO SENADO FEDERAL 

DI~RIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

Via S!Jperficie: 

Anual 

Semestral 

ASSINATURAS 

Exemplar Avulsoo Cz$ O, 17 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

_ Cz$ 92,00 

Cz$ 46,00 

Ata da 296~;~ Sessão, em 18 de novembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 

ÀS 14 HORAS EJO MINUTOS, ACHAM-SE l'8.E-
SENTES OS SRS. SENADORES: . 

Helvídio Nunes- Afonso Sancho- Nivaldo Macha
do - Lulz Cavalcante - Alaor- Cou-tínbo - Amaral 
Peixoto- Jamil Haddad- Murilo Badarô -José Fra
gelli- Affonso Camargo- Carlos_ Chiarelli- Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli}- A lista de pre-
sença acusa o comparecimento de 12 Srs. Se11adores. Ha~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, i~ic_iamos nossos trabalhos. 
O Sr. I \'I ..Secretário irã proceder à leitura do Expedien

te 
~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

MENSAGEM 
N• 467, de 1986 

(N\'1 664/86, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros d(l Seílad~ -Fede
ral: 

De conformidade com o artigo 42, ite{n III, da Constl~ 
tuição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação 
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Se
nhor Tarcísio Marciano da Rocha, Embaixador do Bra~ 
sil junto à Jamairia Ârabe Popular da Líbia, para, cumu
lativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República de Malta nos termos do artigo 56,§ 19, 
do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, baixado 
pelo Decreto n\'1 93.325, de 19 de; _outubro de 1986. 

Os méritos do Embaixador Tarcísio Marciano da Ro
cha, que me induziram a escolhê~ lo para o desempenho 
dessa elevada função, constam da anexa informação do 
MiniStério das Relações Exteriores. 

Brasília, 6 de novembro de 1986:--:.::.. JOS-r BARNEY. 

. INFORMAÇA.O 

Curriculum~Vitae 

TARC!SIO MARCIANO DA ROCHA 

~-Jeceaba(MG, 16 de dezembro de 1934._ 

Filho de João Marciano da Rocha e 
Marieta Maria da Conceicão. 

ifãchru:et-Cm filosofia, FFjUFMG. 
Cursos-de Extensão Universitári.a em História e Psico

logia, UFMG. 
Curso de_ Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 

Professor de Latim e Português, Academia de Comêr-
cio Visconde de Cayn1-, 1953/54. 

Professor de Pràtica Consular, lRBr., 1975. 

Cônsul de Terceira Clàsse, 15 de abril de 1961. 
Segundo~Secretário, antiguidade, 3 de maio de 1965. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 3 I de março de 

1972. 
Conselheiro, merecimento, 18 de agosto de 1975. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 12 de de

zembro de 1979. 

Chefe, substituto, da Divisão de Imigração, 1961. 
Assistente do Ch_efe d9 Departamento Consular e de 
Imigração, 1971/73. 
Assistente do Chefe do Departamento Consular e Jurídi-
co, f973f76. . . . ... -
Chefe da Divisão de Feiras e Turismo, 1979/81. 
Agregado, 1981/85. 

Genebra, Delegação Permanente, Terceiro- Secretário, 
1963/65. . ·' - -
Genebr.a, Chefe do Serviço de Imlgrantes, 1964/66. 
Genebra Delegação Permanente, Segundo-Secretário, 
1965/66. 
Genebra, Encarregado de Negócios, 1966. 
T óquío, Segundo Secretário, 1966/68. 
Tóquio, Chefe do Serviço de Imigrantes, 1967/68. 
Tó_quío, Encarregado de Negócios, 1967, 1968,1969 e 
1970. 
São Salvador, Segundo-Secretárto, 1968/7L 

___ São Salvador, Encarregado de Negócios, 1968, 1969 e 
1970. 

Genebr;J, Cônsul, 1976/79. 
Trípoli, Embaixador, 1986. 

Grupo de Trabalho de Exame de Legislação sobre o Tra
tamento Alfandegário das Bagagens de Imigrantes, 1961, 
(Secretário). 
XVIII Sessão do Comitê Executivo e XV Sessão do CI
ME, Ge!lebra, 1961 (membro). 
COtlferência dera! da AIEA, Viena,1962 (Representante 
do MRE). 
VII Sessão do Comitê de Orçamento e Finanças, XXI 
Sessão do Comitê Execudvo e XIX Sess-ão do Conselho 
do CIME, Genebrá, 196.3 (membro). 
XXII, XXIII e XXV Sessões do Conselho do CIME, 
Roma e Genebra, !964 (membro). 

XI, XII e XIII Sessões do Comitê Executivo do AC~ 
NUR, Gen(!bra, 1964 (membro). 

X, XI, XII e XJU Sessões d_e Finanças do Comitê Exe
cutivo do CIME, Washington e Genebra, 1964 e 1965 
(delegado). 

Xtv Sessão do Subc_omitê de Orçamento e Finanças 
do_ CIME, Genebra, 1966 (delegado}. 

H Reunião da Comissão Consultiva da OIT, San Sal
vador, 1969 (delegado). 
XXXIX Sessão ào Comitê Executivo e XXXIV Sessão 
do Conselho do CIME, Genebra, 1971 (delegado). 

Coordenadoria de Assuntos Internacionais, Minis
tério da Fazenda, 1981/85. (coordenador). 

Reunião das Juntas de Governadores do 1-undo Mo-
netário Internacional e do Banco Internacional de Re
construção e Desenvolvimento, Toronto, t982 (delega
do). 
XXXVIII Sessão Anual das Partes Contratantes do 
Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, Ge
nebra, 1932 (delegado). 
XXXVIII Reunião Anua! Conjunta das Assembléias de 
Governadores do Fundo Monetário Internacional do 
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimen~ 
to e dos Comitês Interinos e de Desenvolvimento, 
Washington, 1?83 (delegadO}. 

Conerência _Especializada Extraordinária da OEA 
sobre Financiamento Extero, Ca,raca§, 1983 (delegado). 

Reuniões no Âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas 
Aduaneiras e Comércio, do Grupo "'ad hoc'' sobre lm~ 
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plementação d_Q Acordo sobre Práticas "Atitf: 
Dumping", do Grupo de Peritos sobre Cálculo de Subs[
dios e do Comitê sobre Subsídios e Direitos Compensa
tórios, Genebra, 1983 (delegado). 

O Embaixador Tarcísio Marciano da Rocha se encon
tra nesta data no exercício de suas funções de Embaixa
dor do Brasil junto à Jamairia Ârabe Popular da Líbia. 

Secretaria de Estad_o das Relações Exteriores, de 
de 1985. - Paulo Monteiro Lima, Chefe do Departa
mento do Pesosal. 

(À Comissão de- Relações Exteriores.) 

O SR. PRESID~NTE (JoSé Fiagefli} .::_o expediente 
lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
recebeu o Oficio n'i' S/26, de 1986 (n' 1.992/86, na ori
gem), do Governador do Estado de Minas Gerais,_solici
tando, nos termos do item IV do art. 42 da Constituição, 
autorização do Senado Federal a fim de que aquele Es~a
do possa realizar operação de empréstimo externo para 
os fins que especifica. · 

A matéria- fiCarâ aguardando, na Secretaria Geral da 
Mesa, a complementação dos documentos necessários. 

O SR. PRESID~NTE (José Fr-agellí) - Na Sessão 
Ordinária do dia 17 de outubro do _corrente, foram lidos 
os Ofícios n'? S/23 e S/24, de 1986, do Governo do Esta
do do Cearâ, solicitando aUtorização do Sefilido para 
que aquele Estado possa realizar operações de emprésti
mo externo, para os fins que especifica. 

As matérias ficaram aguardando, na Secretaria Geral 
da Mesa, a complementação dos documentos neces
sários. 

Tendo a Presidência recebido os referidos documen.: 
tos, despachará as matérias às co-missões de Finanças e 
de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESlO~NTE (JoSé F-ragelli) ....:.A PresidênCia 
comunica ao Plenârio que, nos termos do art. 77, inciso 
II, combinado com o arL 178, do Regimento Interno', 
pelo término do reSpectivo praiõ-, extinguiU-se, em 17 dO 
corrente, a Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
pela Resolução n9 22, de 1984, destinada a analisar o 
funcionamento do Sistema Firi-ancc1ró e de seu principal 
agente financeiro - Banco Naciotial da Habitação -
BNH. 

. O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nos termos 
do arL 97, "caput", do Regimento Comum, e uma vez 
que jâ foram distribuídos os avulsos dos pareceres, esta 
Presidência abre o prazo de 5 dias, a partir de_ amanhã, 
19 de novembro, para apresentação do Requerimento 
previsto no § 39 do art. 66 da CC:instituição, no que diz 

·respeito às seguintes partes do Piojeto de Lei n9 3, de 
1986-CN, que estima a Rece:itil-elixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1987: 

-Presidência da República 
- Encargos Gerais - EncargoS Financeiros e Eni::ilr-

gos Previdenciários da U níão e -
- Receita e texto da Lei. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
comunicações que vão ser lidas pelo Sr. I '?~Secretário. 

São lidas as seguintes 

Em 17 de novembro de 1986 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex.c_elência, de 

acordo com o disposto no art. 43, aHilea a, do Regimen
to Interno, que me ausentarei do País a partir do dia 20 
de novembro até 22 de novembro, em viagem de estudos 
ao exterior, em caráter particular. 

Atenciosas saudaçõeS~ Roberto Campos. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, nos 

termos do que determina o art. 43, alínea a, do Regimen~ 
to Interno, que me ausentarei do País no período de 16 a 
30 de novembro do corrente ano, com destino a Nova 
Iorque, Estados Unidos da América do Norte. 

Sala das Sessões, 18 de novembro de_ 1986.- Severo 
Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- As comuni
cações lidas vão à publicação. 

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAqSeção II) 

Há oradores inscritos. 
Concedo a pala~ra ao nobre Senador Helv~Qio Nun~. 

0 SR. HELVIDIO NUNES (PDS - PI. Pronuncia o 
seguinte discur_so.f:........ Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Faleceu anteoritem em Teresina e foi sepultado na ma~ 
nhã de ontem em Picos, sua cidade Datal, o Dr. Walde
mar de Moura Santos. 

Filho de Francisco de SoUza Santos, que durante Inui
tos anos exerceu influênc~~- na vida social,_ comercial e 
pol{fica da-região, e Que hOje 'é nome de cidade da constê
lação picoense, o cor-onel Chico Santos, casado com 
Dona Balbina de Moura Santos, foi ainda, ao lado de 
Lulz de Sousa Santos, pioneiro da induStrializaÇão ~de pi
csos·.~ pois que riã cid<ide instalou, no principio da década 
de 30, fábrica d~tinada ao beneficiamento do algodão, 
ainda hoje uma das principais culturas daquela área do 
Piauí. 

Farmacêutico de profissão, formado na tradiCional 
Faculdade de Farmâcia da Bahia, o Dr. Waldinho San
tos, como era largamente conhecido, marcou durante 

_longo tempo a paisagem- esportiVa;-empresarial, social e 
poHticã de Picos. 

De menino guardo na lembrança os períodos de fim de 
ano, quando chegava à terra o atacante Waldinho, a co
mandar as ações do nossó clube do coração- o Picoen
se. Com jogadaS desconcertantes vencia a_ marcação cer
rada que lhe faziam e, c<ibeceador exímio, vezes sem con~ 
ta vencia a def'csa adversâria. A camisa amarela e preta 
era a camisa da minha paixão, de _meus__ sonhos de 
criança. 

Instalada a Farmácia São Francisco, que airida existe 
no mesmo local, o Dr. Waldinho Santos passou a exercer 
também a atividade política, a exemplo do pai e seguin

-- do o mesmo caminho de Adalberto e de João de Moura 
Santos. 

Nas eleições de 1950, convocado a partidpar direta~ 
.m_en_t~ da campanha política, foi candidato a suplente de 
senador, na chapa encabeçada pelo saudoso piauiense 
Arêa Leão. E em principio de 1958, em face do faleci
-~i.Q . .d.Q titular, Waldemar Santos ocupou, em carâter 
definitivo, uma das cadeiras da representação do Piauí 
no. Senado Federal, que à época tinha sede no Rio de Ja-

_ne1ro. ·---- __ _ 
O .extinto foi ainda responsâvel pela instalação e pri

meiro Presidente da Caixa Econômica Federal do Piauí, 
em Teresina, à qual serviu com dedicação, competêricia, 
zelo e grave senso de responsabilidade administratiVa. 

Casado com Dona Otília NeíVa de Moura-San.tos, que 
lhe sobrevive, o extinto deixou os filhos Waltíli3., casada 
com Francisco de Moura Santos, Waldélia, casada com 
o médico Dr. José Antenor Neiva, Waldflia, casada com 
o engenheiro Luiz Carlos Cordeiro, Warton Moura San~ 
tos, médico-cirurgião, eleito no último pleito Deputado 
Estadual, Waldson de Moura Santos, médico anestesis~ 
ta, Wilton de Moura Santos, engenheiro civil, atualmen

c te chefe do 18~> Distrito Rodoviário Nacional, em Teres"i
na, Weimar de Moura Santos, médico oftalmologista e 
Waldemar_ Jllnior, bioquí.mico ~_na[ista. 

Nesta oportunidade desejo homenagear a memória do 
homem, do chefe de faml!ia, do profissional liberal, do 
administrador, do polftico, do Senador Waldemar San
tos. 

Exulto, por igual, o cidadão de muitas virtudes, um 
dos fdolos da minha infância. 

E presto a Waldemar Santos, também, o preito de ad
miração peta sua constante, invariável e profunda pi
coenSidade, pelo amor que sempre dispensou à terra co
mUm- Picos. 

A esposa amantíssima, aos genros, filhas, filhos e no
raS;enviO abraços- de condolências, na certeza, porém, de 
que, se tódos p-ãssain, todos também permanecem. t 
que, como as palavras, os homens autênticos jamais pas-
sarão: --- -

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jamil Ha,~Jad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
· Lhegã.dos mais dois nOvembros, o Brasil estarâ come.. 
~ora:ndo o centenário da Proclamação da República . .Os 
fatos que -CfiZem respeito à História serão relembrados 
na.s·comemoi'ações cOiri que o País celebia!á a data. 
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Quero, hoje, nesta sessão, reverenciar a memória de 
um dos vultos mais notáveis dos ãlbores republicanos. 
Refiro-me a Benjamin Constant Botelho de Magalhães, 
cujo sesqoicenfén-ãriõ -de nascimento transcoireu aos 18 
de outubro findo.· 

Os merecimentos dos Prô--homens não podem ficar se
pultados com eles- precisam ser conservados no altar 
da nacionalidade, p~ra conhecimento e respeito das ge
rações que se sucedem. 

De origem humilde, órfão de pai aos treze anos, Ben
jilmin Constant começou a vida como pedreiro. Entrou 
no Exército, depois de fazer o curso da Escola Militar. 
Aprimorou~se na Matemãtica. Interessou-se pela Física 
e pela Astronomia. • 

Dedicou~se- aos cegOs, dirigindo, por muitos anos; o 
Instituto que cuidava dos mesmos, entidade que se tor
nou famosa e que viria a receber, em justa homenagem, o 
nome do benemérito brasileiro. 

Na Escola Militar, ele era considerado professor emi
nente e a sua aura de intelectualidade na classe permitiu
lhe propagar as idéias positivistas que professava e os 
ideais republicanos que o impulsionavam. 

Homem de ação, participou da fundação do Clube 
Militar, no ano de 1887, e nessa entidade os historiado
res registram que a propaganda republicana se desenvol~ 
veu fartamente. 

O Marechal Deodoro, que era o Ministro da Guerra, 
tinha a seu lado, como homem de confiança precisamen~ 
te, Benjamin Cons~a_nt, a essa época tenente-coronel. Era 
·ele quem fornecia informações ao velho Marechal ares
peito da situação geral, sobretudo no Rio de Janeiro. A 
sua influência ~obre o ânimo do chefe foi realmente deçi

- siva no dia IS de novembro de 1889. Foi a ele que Deo
doro faloU na ocasião, depois de escutar~lhe um rela
tório: "Pois diga ao povo que a República está feita". 

!5r. Presidente, Srs. Senadores, proclamado o novo re
gime, Benjamin Constant, mesmo tenente-c_o_ronel, foi 
nomeado para ocupar a Pasta da Guerra, o que, por si 
só, estâ a mostrar o real prestígio de que desfrutava entre 
os seus companheiros. 

No ano seguinte, assumiu o Ministério da Instrução 
Pública, introduzindo importantes reformas no ensino. 

Morreu em janeiro de 1891, quando a República esta
va nos seus priilleiros tempos e enfrentava problemas 
para consolidar-se. 

Deve-se à sua iniciativa o lema que o pavilhão nacio
nal acolhe - Ordem e Progresso. A sua memória estâ, 
pois, indissoluvelmente, ligada ao nosso maior símbolo . 

Senhor Presidente, como Senador da República, regis
tro, com orgulho o transcurso desse sesquicentenârio, 
mas devo confessar que, representante nesta Casa doEs
tado do Rio de Janeiro, o faço, também, pela particulari~ 

- dade sentimental de que Benjamin Constant nasceu no 
Rio de Janeiro e foi essa minha Cidade o cenârio de toda 
a sua existência benemérita em favor da Pátria. 

Era o que tinha a dizer. (Palmas.) 

()SR: PRESID~NTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao _nobre Seoa_@r_N!valdo Machado. 

O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O Sr. Octávio OiidOso- PeÇo a palavra, Sr. Presideri~ 
te. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Pronun
cíª·o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
reS; 

Penso que ainda é_ cedo para fazermos uma anâlise 
bastante profunda do quadro político nacíonal, resultan
te das últititas eleições, porquanto os resultados conheci~ 
dos se referem mais aos cargos majoritários do que pro
priamente à representação popular na Assembléia Na~ 
cíonal.Constituinte. Em todo o caso, as urnas indicam a 
ampla vitória do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro, Partido de V, Ex', Sr. Presidente, na quase to
talid?de dos Estados bnisileiros e elegendo, prâticamen
te, todos os representantes nó Senado Federal, com pou
cas exceções. Entretanto, um fato já se pode registrar, 
sem perigo de erro:_fo_i a enorme: ma~ifestação cívica que 
representou a eleição nacional, com uma freqüência de 
eleitores bastante animadora, na maioria dos Estados da 
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Fedeiação, como que a demonstrar o grande desejo dos 
brasileiros de participar nas decisões da sociedade e, 
mais do que isto, a sua vocação democrâtica. 

Não vale citar as exceções; as exceçõe.s da violência 
tisica, onde alguns tombaram __ sem vida;_ nem vale citar as 
exceções da violência verbal que, e1pb0~3_: seja um proces~ 
so condenável, é perfeitamente aceiiávet étue ocorra no 
calor da discussão política, quando afloram, em toda a 
sua intensidade, as paixões humanas. 

Outro fato, também, não se pode deixar de ressaltar, 
Sr. Presidente; a enorme, a perniciosa Presença do poder 
econômico- e do desmando administrativo no processo 
eleitoral. Não precisamos ir longe: aqui, em Brasília, 
. ?presentaram-se pelo menos, três candangos doirados a 
tlerramar dinheiro para eleger-se Senador""""":"'_ uma coisa 
nunca vista na História pOlítica do País. FeH.imente, o 
dinheiro não foi capaz de comprometer a lh_',re decisão 
do eleitorado de Brasilia. Falo em Brasília, acfuí, tãO Per
to de nós e, que particij>avii dá primeira eleição com uma 
afluência bastante gTande de candidatos ao Senado onde 
pelo menos, três deram uma demonstração requintada 
da-deformação do poder económico no processo eleito
ral. Alguém dirá: mas um candidato teve seu registro 
cassado por abuso do poder econômico. Muito bem, 
bravo! Saúde-se a justiça por isso! Mas a justiça ainda 
estã a dever algumas decisões, que são muito imporúm
tes para a pureza do processo polítíco e eleitoral brasilei
ro. 

Não se pode deixar de registrar ~ambém, Sr. Presiden:
te, a enorme influência do pO-dir pú6Bco, do poder admi
nistrativo nestas eleições. O qUe representou essi- in
fluência, em matéria paga noS jOrilais- e televisões, a pro
paganda sub-reptfcia, a propaganda que parç:cia ter Qu
tro objetivo, mas que não conseguia ocultar o seu verda
deiro desiderato, que era a propaganda dos candidatos 
goVernistas, na maioria do PMDB, mas não só do 
PMDB. Foi a deformação do processo político J;>rasilei
ro, através do poder económico individual do candidato, 
através do poder económico daqueles que transacionam 
com o poder público, as empreiteiras e Outros órgãos, 
através da deformação do poder, corno poder, do poder 
administrativo e do poder de dinheiro do órgão pó:blico. 
Todos esses fatos temos de registrar pelo seu requinte, 
pela sua presença desavergonhada, como nunca, no pro~ 
cesso polítíc-o brasileiro. V:eja V. Ex~ que não estou a di~ 
zer que a vitória do Partido de V. Ex~ se deve a isso. 

Penso que o PMDB ganhou as eleições. Teria ganho 
até sem esse tipo de influência do poder público, porque 
afinal era uma hora de renovação, era a hora da virada 
em que se começou a conhecer homens desde a sucessão 
presidencial- homens que à medida em que determina
do candidato ia crescendo, homens que iam mudando a 
sua trincheira. Mas não foi Só no processo da sucessão 
presidencial. 

O Sr. Helvídio Nunes - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Em s~guida ouvirei 
v. Ex~ 

Ainda agora, em São Paulo, se viu quando Antônio 
Ermfrio ponteava na pesquisa muitos correligionários de 
V. Ex~ que estavam se manifestando favorâveis a essa 
candidato, e retrocederam à medida em que a pesquisa 
indicava a supremacia do candidato, afinal, vitorioso 
Orestes Quércia ao GovernO do Estado. 

São episódios que- considero deprimente para o ho
mem público e para o processo eleitoral b_rasileiro. 

Ouço V. Ex' coni muíto prãzer. 

O Sr. He!Yídio Nunes- Eminente Senador, vários as~ 
pectos das colocações que ora V, Ex• faz mereceriam 
uma referênci~ especial. Mas desejo fixar-me apenas na
quela em que V. Ex• afirma a presença dos empreiteiros 
na campanha política hâ pouco. realizada. Nobre Sena
dor, breve ocuparei esta tribuna para exibir aS principais 
páginas dos dois jornais de Teresina, e vou exibir aqui, 
neste plenário, as seguintes manchetes: "Empreiteiros 
lançam candidatos R<? Senado, no Piauí". 

O SR. OC'fÁ VlO CARDOSO_- Pross~go, Sr. Presi
dente, e volto a uma afirrn_açãq que já fiz. Não quero di
zer que a vitóri~ do Partido_ de V. Ex" se d~va a esse tipo 
de deformação. O qué quero registrar e lamentar é que 
ocorra aindp. esse tipo de deformação no processo eleito
ral brasilei-ro. 

DIÁ~JO_ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Sei que não estamos numa sociedade de anjo_s. Sei que 
a imperfeição, o defeito e o vício acompanham todos os 
atas, todas as atitudes humanas. Mas devíamos Sr. Presi
dente- e certamente o futuro Congresso, os futuros le
gisladores- irão preocupar-se com isso - tentar encon
trar alguns mecanismos para a purificação do processo 
eleitoral brasileiro. Jã aprovamos uma vez o voto distri
tal, que não sei por que acabou sendo revogado. Uns di
Zem- que não adiantará, que o poder económico, embora 
seja ·restrito ao distrito, portanto, mais identificável e 
mais controlável, ele até se mostra mais eficiente pelare-

"dução do territ6rio em que deva atuar. 
Os defenSores do processo dizem, entretanto, que é 

possível uma fiscalização, porque ajustiça, o eleitor, fica 
mais perto do infraiof âa lei e com maior capacidade de 
cvisüá11Zãção--e~d.e-inibição_ do processo deforrnati~_o. 

O problema, também, do horário gratuito na tel~vi
são, -que os go~ernos antefíores foram tão criticados, 
porque o candidatos mal podia mostrar a sua foto .ou de
clinar o seu nome e o seu número e já o seu tempo estava 
esgotado. Pois bem, agora, vem a1 a nova mataria, o Par
tido qtie sempre se insurgiu contra issO, o Partido do 
Movimento Democr_ãtico Brasileiro. Então, esperamos 
que nas Próximas eleições todos tenham maiores oportu
nidade de participar dos rádios e da televisão; Tenham 
mais acesso, seja· mais democrático o processo político 
brasileiro. 

Existem, tambêm, Sr. Presidente, os que ~emem a dita
dura do partido único, do grande partido, o partido que 
não admite as coritraóíções dentro da sociedade e dentro 
do parlamento. Realmente seria lamentâvel que o Parti~ 
do vitorioso nas últimas eleições, que alcançou-o-seu lu
gar, que obteve a sua vitória depois de vinte anos de pre
ga-ção, pregação :Pela liberdade e pela representação das 
minorias, que esse Partido viesse a arrogar-se agora cm 
representante de toda a sociedade quando, na verdade, 
representa uma parte e, assim mesmo, uma parte minori
tária da sociedade brasileira. Porque embora os candida
tos vitoriosos tenham alcançado ampla vitória, os que 
chegam a mais chegam a pouco além de quarenta por 
cento, não sei Se alguém chegará a número superior a 
cinqUenta por cento, mas se chegar; ainda será a maioria 
do eleitoddo e não a maioria da sociedade brasileira, 
embora o eleitorado seja representativa: d~ta so~iedade. 

O Sr. Jamil Haddad - Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Ouço V. Ex• com 
muito prazer. 

O Sr. Jamil Haddad- Senador Octávio Cardoso, V. 
Ex~ levanta enfoques muito bem colocados sobre o pro
cesso eleitoral ora findo. Lembra V. Ex~ que fui daqueles 
que lutou com veemê~cia dentro deste Plenário, quanto 
ao- critério da distribuição do horário gratuito. Queriam 
e impuseram que fosse proporcional às Bancadas no 
Congresso a dtstnbuúSàõOOiempo, V. EX~ se manteve no 
seu Partido, V. Ex~ era do PDS com o é atê hoje. Pergunto; 
quem se elegeu pelo PDS e hoje ~tá no PFL, representava, 
h1í réálídade, os pensamentos daqueles eleitores que haviam 
dado o seu voto na eleição anterior? O PFL não havia con
corrido a nenhum processo eleitoral atê o presente momen
to. Tivemos o PMDB com um afluxo enorme de elementos 
de outros partidos que se somaram àsua legenda e como 
queriam que os partidos organizados constitucionalmente, a 
pãtir de novembro dei an-o-próximo passado, pudessem, na 
realidade,_ ter alguma bancada, se não tinham cortcorrido 
a: nefl1iUm pleito eleitoral'? Mais um CaSUJ:smo loí}ogado 
para a distribuição do tempo gratuito na televisão vimos 
essa propaganda sut;,liminar, massificànte, em que o 
PMDB nacionalmente, em duas horas, dispunha pratica
mente de uma hora diária para os seus programas. Vota~ 
mos nesta Casa projeto não permitindo a propaganda 
paga nos jornais, foi permitida apenas a manutenção da 
Lei Etelvina Lins, permitindo santinhos com um peque~ 
no currículo. Pois vimos páginas inteiras de jornais 
publicando propaganda eleitoral de detenninados candi~ 
datas, num flagrante abuso do poder econômico, sem 
que ninguém tivesse a sua candidatura impugnada pelo 
Tribunal. Nobre: Senador Octávio Car9oso esperamos 
que daqui para frente não sejam feitas, às vésperas de 
eleições, leis casuísticas de interesse de determinados 
partidos para aquele processo eleitoral e, sim, que haja a 
partir desse momento uma consciência nacional no senti
do de que todos os partidos legalmente constituídos pos~ 
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sam dispor do mesmo tempo e do mesmo recurso para 
apresentar as suas idéias perante o eleitorado. Não dei
xou de ser um avanço democrático o processo eleitoral 
hora findo porque em quase cem anos de República mui-_ 
to pouco tempo de democracia tivemos. Esperamos que 
daqui para frente, mais e mais se repitam os pleitos elei
torais com a Usura e sem o abuso do poder económico. 
Vimos tambêm que a União Democrãtica Ruralista de
clarou, e saiu etn vãrios jornais publicados, que usaria 
recursos para a eleição de cento e cinqUenta congressis
tas numa flagrante colocação do uso e do abuso do po
der econômico para influir na futura Constituição do 
nosso Pais. Congratulo-me com a colocação que V. Ex' 
vem fazendo a respeito do programa eleitoral e sei que V . 
Ex• ê daqueles que pretendem, na realidade, um processo 
eleitoral a partir do exemplo desta eleição, mais limpo e 
muito mais democráeico do que ora presenciamos. 

O SR. OCTÁVIO_ CARDOSO~ Sou muito grato à 
participação de V. Ex~. nobre Senador Jamil Haddad, e 
sou testemunha, como todo o Senado, e a Nação, doses
forços de V. Ex.~ no qt~e diz ·'respeito à divisão do tem pÓ 
eleitoraL - . 

Mas dizia, Sr. Presidente, que embora alguns temam, 
a Nação espera que o PMD B não pretenda arvorai--se 
em árbitro único da consciência e dos interesses nacio
nais, embora eu não possa dizer que realmente é o Parti
do mais representativo das aspirações nacionais, mas 
não o seu único veículo. 

O Sr.- Nivaldo Machado - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OCTÁVIO CA-RDOSO -Já ouço V. Ex• 

Sr. Presidente, seria de todo desejável que não se esta
belecesse no Brasil o processo de "mexicanização", em 
que há cinqUenta anos o PRI, Partido Revolucionário 
Institucional, detém O poder com o esmagamento total, 
sem a perspectiva de nascimento de outros partidos, para 
que se possa estabelecer a contradição, o diálogo entre as 
mais diversas correntes de pensamento da sociedade. 
Naturalmente, o PMDB, como sabemos, tem as suas 
contradições internas. É o PMDB de Arraes, como dizia 
Tancredo; é o PMDB de Tancredo; o PMDB de Fernan
do Lyra; o PMDB de Roberto Cardoso Alves; o PMDB 
daqueles que estão mais à esquerda e dos que estão mais 
à direita e que, naturalmente, na Assembléia Nacional 
Constituinte te-á de encontrar· o seu denominador co~ 
mum para a coesão interna e, talvez, aí resida também a 
linha de ação para a melhor representação da sociedade 
brasileira. 

Ouço V. Ex~. nobre Senador Nivaldo Machado. 

O Sr. Nivaldo M!lc_hado- Senador Octávio Cardoso, 
não precisaria dizer que ouço V. Ex~ com o maior inte
resse. Isso_é um procedimento normal de minha parte 
com relação a todo e qualquer companheiro de represen~ 
tação popular, mesmo porque todos nós aqui, sempre 
que prendemos a atenção do Senado, o fazemos com o 
propósito de oferecer alguma colaboração. V, Ex~ é da
queles que oferecem sempre a melhor colaboração. Na 
hora _em que o nobre companheiro analisa a eleição que 
se realizou no dia 15 último e faz considerações em tomo 
do processo eleitoral, registrando fatos que maculam a 
legitimidade da representação popular, eu desejo trazer 
aqui o meu asl'entimeJ).to às suas considerações e às suas 
conclusões. Sem dúvida, muito ainda hâ que se fazer no 
sentido do aprimoramento das instituições democráti
cas. Acontece e isso ê óbvio: cada eleição marca um pas
so à frente no aperfeiçoamento das instituições. Foi o 
que ocorreu em relação a esse último pleito; mas, sem 
analisar mais detidamente as conclusões de V. Ex', diria 
que a presença do poder económico foi tão esmagadora 
- e isso tem sido de tal maneira ostensivo que, daqui a 
alguns anos o homem da classe média será um ente em 
extinção; ele não poderá mais participar da vida pública. 
Aqueles que têm dinheiro abastardam o regime demo
crático, maculando e desfigurando a vontade popular. 
Será o domínio da plutocracia. Hã muitos candidatos, 
Senador Octávio Cardoso, que vestem a camisa de popu~ 
lista, mas que gastam mílhões na eleição e ainda posam 
_de progressistas e defensores de reformas avançadas. Co
nheço muitos deles no meu Estado, inclusive onde se 
abusa do povo, mistificando-o e enganando-o com pro
messas ínexequíveis, cortejando-se a popularidade, des~ 
pudoradamente. Essa pregação infelizmente, encontra 
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eco e dâ resultados. Tanto dá, que durante muitos anos, 
a oposição, à época, faturou alto, eleitoralmente. Agora, 
pretende-se negar ao Presidente da República o prestígio 
que ele tem, pela sua firme e inabalável decisão de man
ter a reforma económica em curso, embora se reconheça 
'a necessidade de correções. E se quer atribuir só ao 
PMDB o êxito obtido nas eleições de 15 de novembro p. 
findo. · 

Nós queremos dizer, quando V. Ex• aborda a pretensa 
posição hegemónica desse partido, que o Presidente dis
pensa tutelas e vem repelindo pressões de quem quer que 
seja, no cumprimento dos seus deveres de Chefe de Esta~ 
do, a partir do momento histórico, diffcil para a naciona
lidade, em que assumiu o alto cargo que vem desempe
nhando de modo competente e patriótico. Muito obriga
do a V. Ex• 

O SR. OCf Á VIO CARDOSO - Sou muito grato à 
participação de V. Ex• nesta despretensiosa anâlise que 
faço e que, como disse no começo de minha intervenção, 
seria muito superficial porque ainda são desconhecidos 
os resultados do pleito. 

Mas alguma coisa jã se pode comentar. 
O aspecto do respeito, Sr. Presidente, à honra e à dig

nidade das pessoas e o aspecto da moralidade. Houve 
um candidato, neste País, Sr. Presidente, que foi execra
do pelos meios de comunicação, cOmo sendo um homem 
sem a necessãria ética, e serri a necessãria moralidade 
para ser Presidente da República. Pois esse homem me 
parece que agora foi absolvido, pelo menos no seu Esta
do. t preciso se cuidar disso, Sr. Presidente. Porque ou a 
imprensa publica inverdades, e precisa ser responsabili
zada, ou o que ela diz é verdadeiro. E eleger um homem 
com todas as pechas apontadas pela imprensa representa 
um rebaixamento no nível de exigência e de moralidade 
da sociedade brasileira. Todo mundo que lê O Estado de 
S. Paulo e a Folha de S. Paulo tomou conhecimento do 
que se _disse de um candidato em São Paulo, que acabou 
sendo vencedor. Então, de duas uma: a imprensa não 
tem credibilidade, o eleitor não dâ importância ao que s·e 
publica; ou o eleitor acredita no que diz a imprensa, mas 
não dá importância para o aspecto da~ moralidade, e ele
ge, igualmente, a pessoa, sem se importar se enriqueci
mento ilícito é crime, se tira{ vantagem na função públi
ca representa fato censurâvel ou não_. 

São esses aspectos que me parecem que a eleição pas
sada, recentemente, trouxe à anâlise e à consideração da 
sociedade brasileira. São fatos que -não podemos deixar 
de registrar, nem podemos esquecer, também, os exem~ 
pios recentes da hist6fia p-olítica brasileira. Ganhar uma 
eleiÇão não é tudo. A ARENA também ganhou, em 
197'1, ganhou amplamente. O MDB de então, que é o 
PMDB de hoje, com alguns acréscimos, pensou até em 
auto-extinguir~se; e a ARENA não so_ube administrar a 
sua vit6ria. ou não tinha condições, ou as circunstâncias 
não eram as mesmas. Em todo caso, o que quero dizer é 
que ganhar não é tu_do. :t preciso saber administrar essa 
vitória em cOnsonância com as melhores aspirações da 
sociedade brasileira, que é uma sociedade que quer 
renovar-se, quer ter presença, que quer ter participaÇão 
no processo político brasileiro e no delineamento dos 
seus grandes destinos. 

Sr. Presidente, não falo como uma pessoa que não se 
saiu bem nas eleições. Eu não disputei. Somente me saí 
mal porque o meu Partido se saiu mal, mas a minha 
anãlise é fria, não tem nada de pessoal. A penas faço al
guns registras, algumas reflexões, para dizer da impor~ 
tância que me parece que tem o tema para o futuro Con
gresso, o disciplinamento do processo eleitoral, a possi
bilidade de responsabilizar pessoas e órgãos pela difa
mação, pela calúnia e pela injúría, pelo fato de alguém, 
dispondo de um veiculo, se achar no direito de denegrir a 
honra e a dignidade de qualquer pessoa. 

O Sr. Amaral Peixoto - Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO-'- Com o maior pra· 
zer. 

O Sr. Amaral Peixoto- Ilustre Senador, neste mo
mento devemos penitenciar-nos, porque somos respon
sâveis pela feitura de uma lei eleitoral inadequada ao 
País. No momento em que demos o direito de voto ao 
analfabeto, fizemos um sistema de votação complicado, 
difícil de ser cumprido, tendo como resultado esse espan
toso número de votos em branco e nulos. Demos voto ao 
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analfabeto _ e fizemos uma legislação eleitoral para a 
Suíça. Infelizmente, não tive o prazer de ouvir o discurso 
de V. Ex~ _desde o início, mas quero concordar com V. 
Ex• num ponto: é uma coisa deplorâvel o abuso do poder· 
econômico nesta campanha, Em 40 anos de vida pública 
nãQa-·vr igual. b lamentâvel. Se continuarmos assim, se 
os partidos continuarem a agir desta maneira, estarão 
comprometendo a democracia no Brasil. 

O SR. OCf Á VIO CARDOSO - V. Ex• não só me 
honrou com o seu aparte, nobre Senador Amaral Peixo
to, senão que trouxe a esta Casa um depoimento de sua 
longa experiência no Executivo e no Legislativo, da sua 
longa vivência da vida política brasileira. E. V. Ex~ até 
me fez lembrar uma coisa de que me ia esquecendo; a 
responsabilidade, da confecção da lei é nossa. Mas não 
só nossa. Parece que não hã ninguém imune no processo 
de deformação do processo eleitoral brasileiro. Nós, do 
Legislativo. certamente não fizemos a melhor lei, mas 
também o JudiciáriO não deu a melhor interpretação à 
lei que se fez nesta Casa. Eu vi decisões qUe, _para evitar o 
abuSo do podei econômico, alguém que tivesse um pai
nel, um outdor, deveria dividi-lo em quatro para que ou
tros candidatos dele participassem. Agora, se tivesse dez 
veículos não precisava dividir, se tivesse um jornã.l para 
nele escrever páginas e páginas a seu favo{não precisaria 
dividir espaços. Decisões assim eu vi: o Tribunal, por 
exemplo, cassar um registro de um candidato por abuso 
do poder econômico. Mas vi no jornal que outro candi
dato transferiu o seu domicílio eleitoral para um lugar 
aonde a sociedade brasileira sabe que esse candidato 
nunca morou, com contrato de locação falso, com mariR 
do que se sabe que vive em outro lugar, não estando o 
casal separado. Então a fraude e notória. Agora, o Tri
bunal não decidiu. Se tivesse decidido antes da eleição 
decidiria contra a fraude. Decidindo agora depois da 
eleição, vai decidir contra o povo, porque vão dize.t que 
o Tribunal desrespeitou o voto popular, quando, na verR 
dadet deveria ter decidido pela lei não importando de 
quem_fosse filho o candidato -_e não venham-me dizer 
que cm homenagem ao santo se beija o altar? Não é oca
so. O caso é de aplicação da lei. 

EntãO, tcidos náo cometemos os nossos ·erros neste 
processo poHtico, neste processo eleitoral brasileiro: nós 
do Legislativo; oJudiciáRo sendo rigoroso nuns pontos 
e complacente e complicado em outros; e o Poder Execu
tivo não -coibindo o uso da mãquina administrativa. 
Imagino o que não terâ custado essa eleição na Bahia, 
onde os dois candidatos têm presença de padrinhos no 
Governo Federal. Então, uma parte do dinheiro vai com 
o trem do PFL e a outra parte do dinheiro vai com o -
trem o PMDB. Não sei quanto custou essa eleição, mas 
posso imaginar, porque o processo político brasileiro foi 
deformado nessa eleiç~õ como não se tem nptícia na B"is
tória do Brasil. Agora registro: não há de ser só por isso 
que o PMDB obtever a sua grande vitória; certamente 
era a hora da virada, era a hora de o PMDB eleger os 
seus candidatos, a hora em que a sociedade espera que 
_ele~ no Poder Ex.ecu_tivo, realize o set,~ programa e a sua 
pregação ~e 20 anos de oposição. 

Sr. Presidente, nãó posso ir além pOrque faltam ainda 
muitOS númeroS: É preciso fazer, ainda; muitas reflexões, 
mas uma coisa é certa: precisamos purificar" a represen
tação dos partidos políticos, fazer com que os partidos 
sejam, realmente, os instrumentos para a realização da 
democracia. Talvez, agora que jâ foram exorcizados os 
demónios do regime discricionário, pode ser que agorajã 
a fidelidade partidária esteja purificada e ela venha a ser 
adotada não como uma coisa da ARENA, não coisa do 
PDS, não como uma coisa dos militares para cabrestear 
os políticos. Pode ser que, agora, a fidelidade seja adota
da por uma necessidade _de decência dos partidos e de au
têntica representação partidãria em que alguém, eleito 
por um partido, não possa trocar de partido e continuar 
usufniindo do mandato. 

Não censuro ninguém, Sr. Presidente, porque falar 
nisto é como falar de corda em casa de enforcado, mas 
acho que no futuro nós temos de tratar da pureza e dare
presentatividade dos partidos políticos. Não se pode for
mar um partido político quando meia dúzia de pessoas 

-assinam um manifesto e o levam ao Tribunal para um re
giStro ProviSóriO. Depois, não é possível fazer o que quer 
o nobre Senador Jamil Haddad: dividir o tempo com to~ 
dos. Aí se pede para o legislador que faça uma coisa ma~ 
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terialmente impossível. É preciso um certo cuidado, é 
preciso Um conjunto de reqUisitos para que se forme um 
partido; é preciso que o partido não seja uma coisa escu
sa, que ele possa ter recursos do Fundo Partidãrio, ter 
sua sede, o seujornal, os seus veículos de divulgação, que 
os participantes com recursos materiais do esforço parti
dârio possam declarar publicamente que são participan
tes, deduzir essas verbas do seu Imposto de Renda. !:: 
preciso que o_ partido seja uma coisa limpa. Mas é preci
so, também, que o político militante do partido dignifi
que o seu partido; tenha fidelidade ao seu programa c:, 
então, talvez', as coisas venham a ser melhores. 

Muito obrigado a V. Ex.• (Muito beml Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
projeto de lei que' vai ser lido pelo Sr. 1"' Secretário. 

e lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 237, de 19S6 

Auto!iza a criação de patrulhas mecanizadas do 
Exército, para a realização de trabalhos de infra
estrutura económica no Nordeste. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 19 :to Poder Executivo autorizado a criar nas 

Unidades de Engenharia do Exército Brasileiro, localiza
das na região compreendida pelo PoHgono das Secas, no 
Nordeste do País, PATRULHAS MOTOMECANIZA
DAS, para a construção de açudes e barragens. 

Parágrafo único. A direção, o pessoal, o material e 
equipamento infra-estruturais serão atribuídos aos Bata
_l_hÕe§ de Engenharia do Exército, que executarão as 
obras do plano geral de construções de açudes e barra
gens elaborado por uma-Comissão constituída pelos Mí
nistérios Civis e seus respectivos órgãos regionais, espe~ 
ciartnente criada com esta finalidade. 

Art. 21' Os recursos logísticos serão propiciados pela 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, 
p-eJo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, 
Pelo Banco do Nordeste, pelo Banco Nacional de Desen
volvimento, além de órgãos estã:duais, podendo a União 
reCorrer aos ·recursOs do FINSOCIAL e dos alocados ao 
Fundo Nacioilal de Desenvolvimento. 

Art. 3~> Os trabalhos referentes ao aproveitamento 
de recursos hídricos, de distribuição em superfície ou de 
extração do subsolo, para efeitos de ampliar a __ ãrea irri
gada da região, serão administrados pelo Ministério da 
Irrigação, em articulação estreita e com o Ministério do 
Exército. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua p~bli
cação_. 
- Art. 5~' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Muitas experiêncías fêfn -Sido feitas para a recuperação 
do Nordeste, pecando, de um lado, pela falta de conti
nuidade, de outro, por um equacionamento que não con~ 
templa as forças vivas que devem ser mobilizadas no sen
tido da multiplicação d-a açudagem, da utilização de re
servas hídricas do subsOlo e da irrigação em larga escala, 
aproveitadas as terras ricas e agricultáveis do semi-arido, 
onde dez~nas de espécies vegetais resistem a uma quadra 
pluviométrica anual iilferior a duzenfos e cinqUenta milí
metros:. 

Abundantes r~urs_os materiais têm sido ali desper
diçados. Porque sua aplicação vale pouco sem o c~mtin
gente humano. E nós temos- mais de meio milhão -de jo~ 
vens, na idade militar, anualmente disponíveis, que são 
dispensados do serviço obrigatório,-nem sempre por de
ficiências sanitãfias evidentemente curáveis. 

Queremos lembrar, a propósito, a Proposta de Emen
da à Constituição il-9 82, de 1985, que empresta a seguinte 
redação ao art. 92: 

"Art. 92. Todos os_ brasileiros são obrigados 
ao serviço militar ou ao serviço agrícola, ou outros 
encargos necessários à segurança e desenvolvimento 
nacionais, nos termos e sob as penas da lei. 

§1~> Lei Complementar disporã sobre o serviço--
agrícola que serâ prestado alternativamente com o 
serviço militar, gerando os mesmos efeitos legais. 

§ 2~> As mulheres e os eclesiásticos fkam isentos 
do serviço militar em tempo de paz e do serviço. 
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agrlcola, sujeitos, porém, a outros enCargos que a lei 
lhes atribuir." 

Essa proposição se reveste do maior signifi~ádo e de
certo facilitaria a efetivação do resultado que estamos 
propondo para o Nordeste. Nunca perdemos a con
vicção de que o Brasil ê um País essencialmente agrícola, 
apesar de sua recente e vitoriosa vocação industrial. No 
entanto, estamos importando alimentos e tudo indica 
que, de maneira crescente, eOq_uahtci- aumenta-iibssa e?L
portação de manufaturados. Entretanto, prectsamos re
verter essa expectativa tanto mais quanto cresce, anual
mente, a fome do mundo. 

TemOs e"Xcelerites coiidíÇOe5 de SOlo e clima para nos 
transformamos no segundo produtor mundial de gêne
ros. O que nos falta _é explorar milhões de_h_ectarçs va~ 
zios, inclusive no Nordeste, onde o solo é rlco e exige, 
apenas, melhor distribuição de água. 

Não se pode negar que sua estrutura fundiária contii
bua para agravar a penúria nordestina, mas não é menos 
certa a existência, lá, de terras ociosas. 

Assim, o serviço agrícola obrígatório_.__inç:Qrporando o 
esforço anual de meio milhão de rapazes às tarefas da 
produção agrlcola no Nordeste, seria tanto mais eflcíen
te quanto se mobilizassem preciosos contingentes das 
nossas Forças Armadas., em patrulhas mecanizadas. 
para a realização de trabalJlOs de infra-estrutura na re
gHio. 

Por <Jutro lado, a incorporação de parte do e.x.cesso de 
contingente nas. Patrulhas Mecanizadas habilitaria mi
lhares de brasileiros, incorporando-os ao contingente de 
mão-de-obra especializada e voltada para a solução dos 
problemas da região. 

Tal objetivo do nosso projeto, que, convenientemente 
regulamentado pelo Poder Executivo, mobilizados os 
serviços infra-estruturais e os recursos materiais neces~ 
sários, apressaria O processo àe ·red-Cnçào de uma das re~ 
giões mais pobres, embora plena de potencialidades, do 
País, 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1986.- Afonso 
Sancho. 

(Às Comissões de ConstituiçdO e Justiça, de 1-s-_ 
suntos Regionais, de Seguràixça NaCional e de Fi
nanças.) 

O SR. PRESIOENTE-(JúSé ff<i&eJll)- O projeto se
râ pub!lcado e remetido às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Não há quorum para deliberação 

Em conseqüência, as matérias da Ordem do Dia em 
fase de \'otaçào, constituída do Projeto de Resolução n"' 
35(86~ Projetas de Lci do Senado n"'s 80/84 e 242/85, fi
cam com a sua <.lpreciação adiada para a próxima sessão 
ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se <l_o 
Item~: 

Discussão, em turno único (apreciação-prelimi
nar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sena
do n\1 138, de 1980- Complenlentar, de autoria do 
Senador José Sarney, que isenta de impostos fede
rais, estaduais e municipais os ingressos para espetá
cuJos de artes cênicas, tendo 

PARECER, sob n~' 232, de 1984, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade, com voto vencido, em separado, do Sena
dor Aderbal Jurema. 

Sobre a mesa, requer[mento- que serâ lido pelo Sr. !"'
Secretário. 

1: lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

N• 508, de 1986 
Nos termos do artigo 310, alínea "8", do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da díscussão do Projeto de 
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Lei do Senado n9 138, de 1980- Complementar (apre
ciação preliminar da constitucionalidade), a fim de que 
seja encaminhado ao r~xa.me da Comissão de Consti- _ 
tuiçào e Justiça. 

Sala das Sessões, 18 de novembro de l986.- Nivaldo 
Machado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não havendo 
quorum, fica adiada a votação do requerimento. 

o SR~ PRESIDENTE {i os~ Frag~Ui) - IteM 5: 

Discussão.__ em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n"' 235, de 1984, de autoria do Senador 
Henrique Santillo, que s~bstitui no texto da _Lei n9 
6.341, de 5 de Julho de 1976 e nos artigos onde cons
tar, o termo Movimento Estudantil por Movimento 
Jovem; dá nova redação ao item II do art.. 27 da_ 
mesmaJeie revoga o parágrafo único do mesmo ar
tigo, tendo 

PARECER, sob o\1 44, de 1986, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali-

-dade e juridicidade e, no mérito, favorável. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
- En(.;errada a discussão, o projeto é dado como definiti
v-<m:~ente.aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento 
Interno. 
-O projeto irá à Comissão de Redação. 

"t: õ seguinte o projeto aprovado: 

l'ROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 235, de 1984 

-Substitui no texto da Lei n9 6.341, de 5 de julho de 
1976 e nos artigos onde constar o termo, Mo11imento 
Estudantil por Mot·imento Jovem, dá nova redação 
ao item II do art. 2<:> da mesma lei e revoga o parágra~ 
fo único do mesmo artigo~ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Os Partidos Políticos poderão organizar 

Movimentos Jovem e Trabalhista, com direito a repre
sentação nos Diretórios Municipais, Regionais e N_acio
nais, com órgãos de ação partidária. 

Art. 29 .•••••••••••••••••. ~· .••• 
- li- Se jovem. a prova de ser maior de 16 anos e ter 
idade máxima de 27 (vinte e sete) anos. 

Art. 39 Caberá aos Movimentos Jovem e Trabalhis
ta, através da açào partidC1ria. impugnar pela realização 
de seus ideais e objetivos. 

. ·À~~: ~Ú). -· Ü ~;~~to' do~ 't~t~g;~~;e~· d~ ·6;~-ã~; ~i~s 
Movimcnto.s Jovem e Trabalhista terá duração igual ao 
dos membros dos Diretórios Partidários. 

Art. II. As Comissões Executivas dos Partidos pro
Vi&ndarào o registro nos Tribunais Regionais, dos Di
retórios Municipais e Regionais e no Tribunal Superior 
Eleitoral, dos Diretórios Nacionais dos Movimentos Jo· 
vem e Trabalhista. 

Art. 13. Para indicação dos candidatos, os Movi
mentos Jovem e Trabalhista reunir-se-ão, em assemble
ias gerais, observados os registros do art. 34, da Lei nl' 
-5.682, de 21 de julho de 1979 (Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos), até 10 (dez) dias antes da correspondente con
venção partidária, podendo votar. 

Art. 15. Os Partidos Políticos deverão promover a 
adaptação de quaisquer órgãos de atuação jovem outra
balhista existentes ii.s normas fixadas nesta Lei. 

-·-;;-t:·--í9:-. C)s"Di;~tó.ri~; N~~t~~~·i;- d~~ ·p;;tid~~ d~~i&-
narão uma Cúinissão Provisória Jovem e uma Comissão 
Provisória Trabalhista, cada uma composta de 9 (nove) 
membros, as quais terão, também, a atribuição de cons
tituir_ Comissões Provisórias Regionais incumbidas de 
organiz'!.r os r~pectivos Movimentos nos Estados e Ter
ritórios. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ finda a 
Ordem do Dia. 

Vo1úi.-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso Sancho. 

O SR. AFONSO SANCHO (PDS_-:- CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Si-. Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo fazer um registro, desta Tribuna, com referên
cia ao Plano Cruzado, cuja execução ora aventada, com 
amplas consultas, persigo desde o início de sua implan
tação. 

Como líder empresarial do Ceará, há cerca de 40 anos, 
tenh_o __ uma --consciência relativa de problemas 
econômico-financeiros e sempre entendi que estes assun
tos não devem ser tratados dentro do espírito de emoção 
e exagerado otimismo. 

Estranho não ter lido ou ouvido nada que se referisse a 
rrm: encontro- do Presidente Sarney, ou de seus Ministros 
da Ãrea Econômica, com outros colegas da Economia, 
que jã p3ssaram por aquelas posio;;ões, para aferir os 
ace-t!os ou desacertos do Plano Cruzado. 

Ressalte-se que, mesmo no tempo do autoritarismo, o 
entã.o Prcsidente_Médici sempre consultava diversos eco
nomistas sobre medidas de choque que desejava adotar 
na área econômica.. Atitudes essas que não representa
vam nenhum menosprezo aos seus Ministro~ refletia, 
isto sim, desejo de lançar, com acetto, medidas funda
mentadas em conhecimentos múltiplos do assunto. 

Ao analisamos o grande País do Norte - Estamos 
Unidos - encontraremos um belo exemplo de com
preensão e desejo de acerto quando o Governo ao tomat 
uma medida de ordem política, ou de segurança nacio
nal, convida ex-Presidentes e grandes experts no proble
ma para ouvi-los, demonstrando oom isso, à Nação, que 
a_ decisão foi em bt:nefício do País. 

O Plano Cruzado, que sem dúvida nenhuma, é um p!3-
no de solução nacional, e nenhum brasile_iro, de sã cons
cíêncía há de posicionar-se contra, pecou pela falta de 
comunicação, mesmo depois de decretado. 

Os setores mais representativos do mundo empresarial 
brasileiro não foram ouvidos e J?-em consultados, e, por 
isso, muitas distorções necessitam ser corrigidas para 
que aquela corajosa e oportuna providência do Presiden
te Sarney, juntamente com sua valorosa equipe econômi
ca, não sofra nenhuma solução de continuidade. Os seus 
reajustes deveriam ter sido programados na sua implan
tação global, como o cambial, que deve ter vindojâ atra
sado. 

Hoje, com alegria, vimos estampada, na Impresa, a 
noticia de que o Presidente da República, nas modifi
cações do Plano, vai ouvir outros economistas que não 
-os do Governo- estes últimos, embora bem intenciona
dos, muitas vezes ficam obcecados por posições, não as 
melhores. 

Quando da Reunião de Carajás, civesse o Presidente 
Sarney levado para aquele encontro um Mário Henrique 
Simonsen, Delfim Netto, Afonso Celso Pastore, uma 
Carfos Rischibieter e tantos vutros economistas de reno
me nõ:lcional e internacional, para promover um debate 
com a sua equipe econômica.,. acreditamos teria saído da
quele seminário mais alertado e consciente da grande 
obra que lançou. Alcançaria maiores êxitos·nos seus de
sideratos, sem as falhas que hoje presenciamos, onde, em 
muitos casos, auxiliares seus, mesmo bem intencionados, 
estiío teimando cm "tapar o sol com a peneira" confun
dindo custos com medidas autoritârias. 

Antes tarde do que nunca, Presidente, porque Vossa 
Exceléncia sabe muito bem que o povo brasileiro não de
seja, nem em sonho. assistir à repetição daquela inflação 
galopante que a tudo corroía, inclusive a consciência na
cional. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não há mais 
_oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão ordinãria de amanhã, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
35, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 409, de 1986), que au-
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toriza a Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar 
em Cr$ 2.732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos e trinta 
e dois milhões, quatrocentos e trinta mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo: 

PARECERES, sob n9s 410 e 411, de 1986, das Comis
sões: 

-de Constitui~ào e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favo_rável. 

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 80, DE 1984 
(Incluído em Ordem do Día, nos termos dõ 

art. 195, I, do Regimento Interno) 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 80, de 1984, de autoria do_Sena_dor Nelson Car
neiro, que altera dispositivo-da Consolidação. das Leis do 
Trabalho, com vistas a limitar em 40 horas semanais a 
jornada de trabalho, tendo 

PARECER, sob n9 889, de 1986, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade; 
PARECER ORAL, favoráv_el, proferido _em Plenário, 

da Comissão de Legislação Social. 

Votação, em primeiro turno·rapreclação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado nl' 242~ de 19"85, 
de autoria do Senador Carlos _Chiarelli, que acrescenta 
parágrafo ao art. 1 t 6 da Lei nl' 1.711, de 28 de outubro 
de 1952, para permitir a contãgem de tempo de serviço 
prestado ao Serviço Público, em outro órgão, para efeito 
de concessão de Licença Especial, tendo _ 

PARECER, sob n'~ 442, de 198"6, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 15 horas e 58 minutos.) 
TRECHO DA ATA DA 293• SESSÃO, REALIZADA 

~ EM 
17-10-86, QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO 

COM • . 
INCORREC0ES NO DCN (SESSÃO II) DE 18-10-86 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
~9 235, de 1986 

Altera a redação do artigo 58, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 
5.452, de 19 de maio de 1943 e os artigos 19, J9 e 7'~ da 
Lei n"' 605, de 5 de janeiro de 1949, instituindo em 40 

~ - horas semanais a ~uração máxima de trabalho. 

O Congresso Nacional decret_a: 
Art, }9 O artigO ·ss, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nl' 5.452, de }I' de 
rrraio de _1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 58. A duração normal do trabalho, para 
os 'empregados eni qualquer atividade privada, não 
excederá de oito horas diárias e quarenta horas se
manais, desde que não seja fixado expressamente 
outro limite." 

- Art. 21' Os ãrtigos 19, 31' e 71' da Lei nO? 605, de 5 de ja
neiro de 1949, passam a vieorar com a seguinte redação: 

u Aft. }9 TOdo empregado tem direito ao re
pouso semanal remunerado de quarenta e oito ho
ras consecutivas, preferentemente aos sábad_os e do
mingos, nos limites das exigências técrii.Cas das em
presas, nos feriaâos civis e religiOsos, de acordo com 
a tradição local." 

"Art. 31'-_ O regime desta lei será extensivo àque
les que, sob forma autônoma, trabalhem agrupados 

C) para os que trabalham por tarefa ou peça, o-
equivalente ao salário correspondente às tarefas ou 
peças feitas durante a semana, no horãrio normal de 
trabalho, dividido pelos dias de serviços efetivamen
te prestados_ ao empregador e multiplicado por dois; 

d) para o empregado em domicílio, o equivalen
te a 2/5 (dois quinlos)_da importância total da sua 
produção na semana. 

_§_ li' Os empregados cujos salários não.sofram 
deSconto~ por motivO de feriados civis ou religiosos
são conSiderados Já~- remunerados nesses mesmos 
-dlã:S de tépOuso,--cOnqU.arito tenham direito à remu
neração dos sábados e domingos." . • 

§ 2~' Consideram-se jâ remunerados os dias• de 
repouso semanal de empregado mensalista ou quin
zenalista cujo cãlculo de salário mensal ou quinze
nal, ou cujos descontos por faltas sejam efetivados 
na base do número de dias do mês oude~O (trin:ta)e 
15 (quirize) diárias, respectivamente." 

Art. 39 O Poder Executivo regulamentará a presente 
Lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a par
tir do dia de sua publicação. 

Art. 41' -Esta lei entrarâ em vigor na data de sua 
publicação. 

ATO DA COMISSÃO D!RETORA 
N• 13, de I986 

RETIFICAÇÃQ 
Na publicação feita no DCN (Seção II), de 22-1()..86, 

na págiila 3697, em seu art. 101, 
Onde se lê: 

Art. }9 O Ato da Comissão Diretora n~' 2, de 1983, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
....... ·L~i~~~~:~··· ... , ........ ~ ........ ·. ~ · ·. · · ·-

Discussão, em turnO único (apreciação preliminar da por intermédio de Sindicatos, Caixa Portuária ou 

Art. 101 O Ato da Comissão- n9 42, de 1983, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regímen- entidade_ congênere. A remuneração do repouso 
ATO DO PRESIDENTE N• I08, DE 19116 to Interno), do Projeto de Lei d.P Senado_n~ 1_38, Qe_1980- obrigatório, neste caso, consistirá no acréscimo de 

Complementar, de autoria do Senador José Sarney, que 1/5 (dois quintos) calculados sobre os salários efeti- O Presidente do Senado Federal, nO uso das suas atri
buições regimentais e de acordo com o que determinam 
as Resoluç_ões nl's 146, de 1980, 50, de 1981 e 360, de 
1983, 

isenta de Impostos Federais, Estaduais e Municipais os vamenfe percebidos pelos trabalhadores e pago jun-
ingressos para espetãculos de artes cênicas, tendo lamente com os mesmos." 

PARECER, sob nO? 232, de 1984, da Comissão "Art. 79 A- remuneração do repouso corres-
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida- ponderá: 

de, com voto vencido, em separado, do Senador Aderbal a) para os que trabalham por dia, semana, quin-
Jurema. zena ou mês, à_ de dQiS dias de serviç-o, não computa-

(Dependendo da votação do Requerimento n<1 5_08, ae das as horas suplementares; 
1986, de autoria do Senador Nivaldo Machado, de adia- b) para os que trabalham por hora, à de duas 

Resolve conceder Progressão Especial e Ascenslo 
Funcional aos servidores aprovados no processo-seletivo 
interno para provimento de vagas existentes nos Quadro 
Permenente eCLT, na forma do Anexo do presente Ato, 
vigorando seus efeitos a partir de }9 de setembro de 1986. 

menta da discussão para reexame da Coll_!_issão de Cons- jorhãdas normais de trabalho, excluindo as horas 
-tituição e Justiça.) cortlplementares; 

Senado Federal, tO de novembro de 1986. -JoséFn
geHi, Presidente do Senado Federal. 

L CATt_GORIA ft.mC!ONAL ~~: T~~NIÇ-0. L-Eo_Gl_SLATlYO: 
PROGRESSJ!:O ESPECIAl. (_34 vagas sendo: .23 para Progre_sstro Esp,ecial:_~ 1. 'Pàra AS_cei!. _ 
são Func1ona1, remanejada na forma do Art. 4.5 1 § 12 da Res. n2 146/80). 

SITUAÇ~.' 
N o M E A N T E R I o R N o 

Categoria I Classe Refe- categoria 
rência 

1. Tarclsio Barto"so de Plnho I ~~]~~i~ Legislati'.'O Única NS-17 Técnico Legislativo 
2. f"r;lnC!S':O 01'1S Chag~s Medçiros Le_gislativo Es;:.ecial l'!S-19 Técnico Legislativo 
3. CH"udi_á ~-~ar ra !J.ay de ·castro Adjuntq L~gislativo única l'!S-16 'Técnico Legislativo 
t._. Ru:.em dos Sa:"l tos·- OliVeira- Adjuntp Leg.islativo 6~~~~ial NS-19 Técni-co Legislativo 
5.t~aria Cla::-a Cruz f~arc·ondes Aajunto Legislativo NS..,l4 Têcnic.c Legislatfvo 
6. ~:,;.r ia Elizabeth B. Mendcnça Adjunto Legis:l,o;~tivo única NS-17 Técnico Legislativo 
7. ~ni;Jela Ribe,iro c e CaSTro Adjunto Legislativo Única NS-16 Técnico Le_gislativo 
8. t~arcos: Nogue:ira _Magalh1:!es Adjunto Legislativo única NS-17 Têcnico Le_sislati>Lo __ 
9.Gisele Ribei:o de 1. Carii_arQo Adjunto Legislativo Gnica NS-15 Técnico LegislativC' 

10. J-:.sé Alexandre G. .Mota dá Silva Adjunto_ Legislativo única NS-17 Técnico Legislativo 
11. Vera Lt:cia Me:"'ezes Fa::- iiiha Adjunto Legislativo Especial NS-19 Técnico Leglsli:lt.ivo 
12. G~roivaldo Fernandes Mendon_ça Adjunto Legislativo. Especial NS-19 Técnico Legislat=.vo 
13. Alvaro .Lconq::-Co o. S. Marti_ris Adj:.mto Legislativo única NS-16 Técnico .Legislativo 
l4. :.alvlnc tleto __ R'ioeiro Adjur.to t._egislativo Espe-cial NS-19 Té-cnico Legislativo 
!S. F"::-sr"".cisco Guilhc::-me Thees _Ribeir.o Adjunto Legislativo Única. NS-17 Técnico Legislstiva 
16. Gas;:.a:ina GonÇ_àlves Adjunto Legislativo Única NS-17 Técnic-o L_~gislativd 
17. Ronald Cavalcante Gonç!alves Adjunto Legislativo única NS-16 Técnico Legi::;lativo 
18. Gercira c e Souza Leal Adjunto Legisla ti v o Única NS-17 Téc-nico Leg1 sla ti v o 
1'.1. J.\f:nica Mirancú .cruz Ribeiro Adjunto Leg!.sl_ativo úi'"lica NS-17 Técnico Legislativo 
:::::-~ Car lcs No:.-ertc S. Muniz Assiste:'lte Le;Jislativo c N~1-33 Técnico LeQislativo 
a. Josá M;:~:.co5 Ce Freitas Adjunto Legislativo única NS-16 TécnicQ Legislativo 
22. :!ajltcn Zanlõrén:cr Adjunto Legisla.tivo única NS-17_ Técnico Legislativo 
~3. ;,che~ar CaOJalcant.-i Mer'!~:es Adjunto Legislativo única NS-17 Técnico Legis1:::.tivo 
2'>. Celso Antony Parente Adjunto Legislativo Única NS-16 Técnico "Legislativo 
25, Gi fson Viaro:'l'à Insp. de Seg.· Legislativa Única NS-17 Técnico Legislativo 
26. Cibele Harr.mes Adjunto Legislativo Única NS-14 TécnicO LeglsTiit!vc 

.27. Maria Dnélia Alencar Assistente Legislativo c NM-33 Técnico Legislativo 

QUADR.O PER~!ANENíE 

v A 

ClaSse P-efe:· 
rénC!a 

c I NS-18 
NS-20 

c ~S-17 

c ~:S-20 

8 NS-15 
c NS-lB 
c :-.·s-17 
c NS-18 
s .'\$-16 
c Ns-:;.e 
c l\S-20 
c NS-20. 
c t.S-17j 
c NS-TO 
c NS-13\ 
c NS-18 
c NS-17. 
c NS-18. 
c t~S-lô 
A ~~5-10 
c NS-17 
c NS-18 
c NS-18 
c NS-17 
c NS-18 
B NS-15 
A NS-10 
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N O M E 

28. Ma ia Verónica A. P. Santana 
29. Ca los_ Eduardo C<~rr.pos f.bré.go. 
JO. Ca los Auç;ustc-c. de: Almeida 
Jl. Ma ia Lúc.i3 Ferreira de l>!ello 
TI. Vi 6ria Rl:gla Mür-tins Mello 
33~ Do alie e Barbosa da Silva 
34 ~< ia:n Miranda Cruz· Perel:ra 

N 0 M E_ 

1. ,;na Graz.iela F. F. -Krgnenberg 
2. M5nica t~. Parente Costa 

N O M E:: 

!.Antonio Pereira úa -Silva 
2.H1lda Rodrigues so-ares 

N O M E 

l. D,eja!.r Carvalho .Rei_.a 
2. C.ouglas Schl-ctti R. Mart-ins 
3. I.:an. Alves l..epletier 
4. Aoriâo Soarês 'áa.tõos.a 
5. Mil::.on ('a_ulo Souza 
6. Osmair HenriGt..e c a Silva 
7 • .JoaQuim Pint.o 

NO M 

L qald.ino Ribeiro M. Sobrinho 

, i:uJ~!Ó po CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

QUADRO PERMANENTE 

1. CATEGORIA FUNCIONAL DE T~CtJICO LEGISLATlVO 

PROCRE:SSlrO- ESPECiAL 

ANTERIOR . I N o v 
Refe- Categoria Categoria 

Adjunto Legislativo 
Adjunto Legislativo 
Adjunto Legislativo 
Adjunto Legislativo 
Adjunto Legislativo 
Adjunto Legislativo 
Adjunto Legislativo 

Classe 

única 
rJnica 
única 
Única 
única 
única 
única 

rência 

NS-17 
NS-17 
NS-17 
NS-17 
NS-17 
NS-17 
NS-16 

Técn.ico Legislativo 
Técnico Legislativo 
iécn.ico Legislativo 
Técnico r..egislativo 
Técnico Le;JlS-lat~vü 
Té~nico Leg.J.slativo 
lécn.ico r..e·gislativo 

2-. CATEGGR!A FL!NC!ONAL OE T~CN,tCO LEGIS_L.ATIVO 

ASCENSJI:O FÜNCIO~AL_ (32 vagas para 2 candidatas habilitados) 

S I. T U A ._._ Ã_O 

Classe 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

A N T E R I o R ~ q_ V A 

I 

catego_ria Classe Refe- categoria 
rê cia 

Bibliotecário- Especial NS-21 Técnico Le.gislativo 
Ass!stent.e. Social Especial NS-21 Técnico Legislativo 

J. CATEGORIA FUNCIONAL DE ASSiSTENTE ÜGISLIHIVO . 

PROGRESS.llo ES?E.CI.CIL._(02 vagas para o2:~caiiáidatci.S habilitadOs) 
,_-

ANTERIOR 

Categoria 

Assist. de Plenário.s 
Assist. de Plenários 

Classe 

s I T u ALA o 

Refe
lcia 

NM-22 
NM-26 

N O V A 

Ca_te_goria 

Assistente Legislativo 
Assistente Legislativo 

4. CA-TECGFfrA_" F'UN_C_l_ONAL DE ASSISTENTE Ü:riiSLATIV0 --

ASCENSAO FUNCIONAL (Ó8 vagas para 07 c.andidafOs hatiúitcidos) 

ANTERIOR 

_Categoria Classe 

S. I T U _A _Ç Ã Q 

Refe
r~ncia 

Categoria 

)'./ O y A 

Classe 

Es,:.e_cial 
Especial 

Classe 

Classe 

c 
c 
c 
c 
A 
8 

I Agente Transp .• Legis1. 
Agen.te Transp. LegisL 
A:-t.. Eletr.Comun.l"-!estre 
Agente Transp. Legisl. 
Agente Segur. Legisl. 
Agente Transp. Legisl. 
Agente Segur. legisl. 

NM-27 
NM-27 
NM-27 
NM-27 
NM-21 
l\:M-23 
NM-.33 

Assistente Legis~z.tivo 
Assistcnt~ Legislativo 
Assistente Legislativo 
Assistente Legislativo 
Assistente Legisl::.tivo 
Assistente Legisla::.ivo 
Assistente Legislativa Especi.:ol 

5. CATEG_QR-IA FUN.C!ON.ÃL DE- M.~O!Co" 

ASC_ENSA'"O Fi..lNCidNAL (01 __ ~ Vaga para 01 .candi.dato habilitado) 

·.· 

.SITUAC~O 

~ N E R I O N 0 '! A. 

Categoria ./. Classe I Refe- -cs.tego:-ia ~ I ClaSS-2! l rência 

Adjunto Legislativo j Especia~ J NS,:.l9" Médico I c I 

N ovembr0 de 1986 

~efe~ 

:-ª'nc:.a 

NS-lS 
NS-13 
NS-18 
NS-!8 
NS-13 
NS-18 
NS-17 

~efe-
~~:xJ a 

NS-22 
NS-22 

.. 

Refe
_r_êe<'i.a_ 

NM-2J 
NM-27 

R e fe
r~ncia 

NM-28 
NM-10 
NM-43 
i'\M-2'3 
N~!-22 
N~l-24 
NM-34 

Refê-
r.ê-ncia 

NS-20 



Novembro de 1986 

N 0 M E 

1~ Loro!sio F. dê Paul.o 

N O M E 

.... Francisco Jcsé CaValcante 

N O M E 

1. · José-Luiz Vieira Xavier 
2. Y.anoel da Paixão P. Cruz 

N O 'M E 

L t·laria das C.x:a:ç:as Costa Coelho 
2- N:íhCi Peres Pereira 

N O M E 

,_ Alo!sio Jo~o Paulo 
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6. CAIE:GORIA FlJNC!ONAL OE AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 

ASCENSAO fUNCIONAL (02 vagas pata 01 candidato habilitado) 

ANTERIO·R 

Categoria Classe 

Art.Estr .Obi'a~ MetaL 

SITUAÇ~O. 

Refe
rência 

NM-16 __ 

N O V A 

Categoria Classe I 
Agente de Segur _ Legisl: A I 

7. CATEGORIA F'UNCIOJ-.:AL OE._ _ASSISTENTE DE PLENÁRIOS • 

ASCE:NSM FUNCIONAL (q2 .vigas para Ol.,candiôat9 habilitad_o_t 

SITUAÇAO_ 

ANTERIOR N O V A 

Rafe
r~ncia 

NM-17 · 

Categoria Classe Refe
rência 

Categoria _Classe I. F efE
rêr.ciã 

P.rt.Carpint. t.'.arcenaria NM-22 - Assistente de Plenários I 
------~----~--

8. CATEGORIA_ FUNCIONAL DE AGENTE "ADMINISíRATIVO 

ASCÊNSA"O FUNCIONAL (ti.3 vagaS para 02 candlqé!-~OS habilitados) 

A N T E R I o R 

Categoria Classe 

Agente Transp. Legisl. o 
Art. Eletr. Comunic. c 

QUI\ ORO DE PESSOAL CL T 

L CATEGORIA FUNCIONAL DE_ CONTADOR 

s I T A_ Ç ~ O 
N O 

Refe- Categoria rênc!a 

NM-33 Agente Administrativo 
NM-19 Agente Aàninistratlvo 

ASCENSAD FUNCIONAL (02~ vagas_ par~ -02 candidatos hab~l~tado$) 

s I T u A ç ~ o 
A N T E R I O R N O 

Categoria Classe Refe- Categoria 
rêr.cia 

Datilógrafo Especial NM-22 Contador 
Datilógra fo Especial NM-21 Contador 

2. CATEGlJffiM-FUNCICNAL OE AGENTE DE_ SEGURANÇA LEGISLATIVA_ 
ASCENS.II:O F'UNCIONAL (16 vagas pa,..a 01 éandldato hafillitado) -

S I T U A ~ o 

v 

v 

A N 'T E R I O R N O V 

Cateaoria Classe Referência Catecoria 

Art.Estr.Obras Metàl. o I NM-27 Agente de Segur- Leg!sL I 

NX-23 

A 

Classe Refe-_ 
rên.::ia 

Especial NH-J2 
A NH-20 

A 

Classe Refe-
rênc.!.a 

!'-:S-05 
NS-05 

A 
Classe Refertl.....-.:i.a 

o NM-28 
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PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
N~> 36, de 1986 

O Diretõ"r~Geral do SeiiãdO federal, no uso das atri~ 
buições que the confere o arL_ 215 do Regulamento Ad
ministrativo do Senado Federal e consultados os Direto
res respectivos, resolve designar os servidores Osvaldo 
Maldonado Sanches, Assessor Parlamentar; Flórian Au
gusto C. Madruga, Técnico Gráfico; e OUvia de Melo 
Sousa, Contadora; para, sob a direção do primeiro, 
coordenarem a daboração ~os relatórios pelos órgãos 
setoriais e sua consolidação no "Relatório da Primeira
Secretaria- 1986", observadas as diretrizes fixadas pelo 
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretãrio do Senado 
Federal. 

Senado Federal, 10 de novembro de 1986.- Lourival 
Zagonel dos Santos, Diretor-Geral. 

CONSELHO DE-SUPERVISÃO DO PRODASEN 

Aos onze dias do mês de julho de mil novecento~ e oi
tenta e seis, às dezenove horas, na sala de reuniões da Di
reteria Geia! dõ Senado Federal, reúne-se o Conselho de 
Supervisão do PRODASEN, sob a Presidência do Exm9 
Sr. Senador Enéas Faria. Presentes os Conselheiros Dr. 
Lourival Zagonel dos Santos, Vice-PreSidente, Dr. Jaime 
Luiz Colares, Dr. Caio Torres_ e Dr. Rui Oscar Dias ]a
niques, DiretOr-ExecutivO dO-PRODASEN. Também 
presente, a convite do Senhor Presidente, o Dr. Jair Pe
dro de Oliveira, Diretor da Divisão Administrativa e Fi
nanceira do PRODASEN~ Ausent~ por motivo de via
gem a serviço, o Conselheiro Dr. Yamíl e Sousa Outra. 
Antes de que fosse iniciada a discussão dos itens cons
tantes da pauta, o Senhor Presidente submeteu, aos de
mais membros do Conselho de Supervisão proposta no 
sentido de que fosse consignada em Ata uma rnenção de 
louvor e agradecimento a Dr. Waldwin Bueno Netto e 
ao Dr. Sinval Senra Martins Júnior, os quais, no exercí
cio da função de Díretor-E:xicutivá dO PRODASEN de
monstraram alta capacidade de liderança, organização e 
probidade, permitindo o desenvolvimento e continuida
de de importantes programas e projetas relacionados às 
atividades do órgão, além de terem dado infcio e i_mple~ 
mcrJtação ao primeiro Plano deAção Integrado, solicita
do c apreciado pelo Conselho de Supervisão. Os Senho
res Conselheiros aprovam, por unanimidade, a proposta 
do Senhor Presidente. Iniciando a reunião, o Senhor Pre
sidente dispensa a leitura da A ta da 67• Reunião, por ter 
sido distribuída com antecedência aos senhores Conse
lheiros, os quais a aprovam por unanimidade. A seguir,~ 
colocado em apreciação o processo PD-0201/86-3 relati
vo 9-0 Convênio entre o PRODASEN e o Partido dos 
Trabalhadores-- PT. O Diretor-Executivo, eilCamÍnha 
proposta do Partido de?S Trabalh~do_~s para que seja fir
mado Convênio semelhante a~sjâ existentes com os Par
tidos do PMDB, PDT e PDS, O Senhor Presidente soli
cita ao Çonselheíro Caio Torres para le:r o psrecer dq 
Conselheiro Yamil e Sousa Outra. O Relator sugere que, 
principalmente, a forma de rc,ssar_cimento de custç.s, pre
vista no _Convê:iÜo em pã.ufa e em outros Convênios já 
assinados com outros partidos- políticos, seja apreciada 
pelo Senhor Consultor-Geral do Senado Federal, de 
modo a que não seja -descumprida a legislação pertinente 
ao assunto. A sugestão é acatada por todos os presentes, 
decidindo-se, também, que os_P~ocessos PD-0205/86-:9 e 
PD~296/86-4 que tratam, respectivamente, de convênios 
entre o PRODASEN e os Partidos PFL e PpT e_ que 
constam como terceiro e quarto itens da pauta; sejam en
caminhados, pela mesma razão, à Consultoria Geiãl 
para emissão de pareceres sobre os mesmos. A seguir, é 
colocado em apreciação o Processo PD-0245/86~0, quin-: 
to item da pauta, referente ao Convênio entre o PRO
DASEN e a Empresa Brasileira de N: otlcias- EBN. O ~ 
Relator da matéria, Conselheiro CaiO Torres, lê o seu 
parecer, manifestando-se favorâvelà aprovação do Con
vênio, na forma proposta e em vista de que o Convênio 
prevê, como contrapartida, o uso pelo Senado Federal 
dos serviços da EBN. Em vista do parecer os S~nhores 
Conselheiros aprovam o ConvêniO ilos termos p_ropos
tos, por unanimidade. O sexto item refere-se aos Convê
nios entre o PRODASEN e o Ministério da Justiça e en
tre o PRODASEN e a Fundação Petrõnio Portella (PD-
0064/78-3). Explica o DiretOr-Executivo-safire a necess[.:
dade da celebração dos dois convênios, devido a mu
dança na estrutura do Ministério da Jusitçá que resultou 
na subordinação da biblioteca daquele Ministério à Fun~ 

~~A~I()pü CONGJI-E.SSO NACIONAL (Seção lll 

dação Petrônio POrtella. Assim, a Cláusula Segunda do 
Convênio foi desdobrada," a fim de determinar as re.sM 
ponsabilidades de cada convenente quanto à c_o_operação 
na alimentação dos bancos de dados do PRODASEN 
em áreas específicas de suas atividades-". A palavra -é 
concedida ao Conselheiro Caio Torres, que lê o parecer 
do Conselheiro Yamil e Sousa Outra, concluindo favo~ 
ravelmente à assinatura dos Convênios citados, afirman~ 
do que "amt>as propostas seguem o padrão normal dos 
Convênios que têm sido a~sinados pelo PRODASEN 
com órgãos Públicos." Consta do parecer, também, que 
são de valia para C)' Congresso Nacional as informações a 
serem implantadas pelo Ministério conforme previsto no 
Convênio. Q parecer obtém a aprovação de todos os se
nhores preseotes, Prosseguindo, o Senhor Presidente co
loca em apreciação o sétimo item, Processo PD-0696/80-
l, relativo a concessão d~ auxílio- moradia ao servidor 
Rui OsCar Dias Janiques, conforme previsto na contra
tação inicial do referido servidor e mantido durante os 
últimos cinco anos por decisã.o do Co_nselho de Supervi
são. O Senhor Rui Oscar Dias Janiques solicita permis
são ao Senhor Presidente para retirar-se do recinto, uma 
vez que é parte interessada no assunto a ser tratado. O 
S-enhor Presidente e os demais Conselheiros discordam 
sobre a necessidade de tal providência determinando a 
sua permanência na Reunião. O Sr. Rui Oscar permane
ce então na reunião, ficando todo o período da discussão 
_stlm emitir qualquer opinião. O assunto foi analisado 
pelo Conselheiro Yamil e Sousa Outra, pelo Senhor 
Con~ultor-Geral do Senado Federal e pelo Conselheiro 

_Jaime Luiz Colares. Após longa exposição, o Relator 
conclui que se deve acatar o parecer da Douta Consulto
ria Geral do Senado Federal, ou seja, de que o salârio 
utilidade-habitação é devído ao servidor. O parecer é 
aprovado por unanimidade pelos Senhores membros 
deste Conselho. Passa-se ao oitavo item, Processo PD-
0708/84-4, que trata do Plano Integrado de Saúde dos 
servidores do PRO DAS EN e de seus dependentes. Atra
vés do __ expediente CT-DEX/SEN-244/86, o Diretor
Executivo solicita aprovação deste Conselho para a im
plantação do Referido Plano. Com a palavra o Relator 
da matéria, Conselheiro Caio Torres, manifesta-se fâVo-
l-âvel à _proposta e à mfnuta do Ato apresentados, bem 
como dos anexos relativos as Tabelas de Participação Fi
nanceira dos servidores._ Após a análise pelos Senhores 
Conselheiros, o assunto é aprovado por unanimidade, 
constitu_indo, assim, o Ato de n9 007, de 1986, do Conse
lhO d~ Supervisão do PRODASEN, o qual é assinado 
pelos senhores membros, devendo ir à publicação. O 
nono item, Processo PD-0291/85-4, refere-se à recisão 
do contrato de trabalho do ex-servidor do PRODASEN 
Sérgio de Otero Ribeiro. O referido servidor pleiteia os 
recebimentos pecuniários do aviso prévio e da licença 

.. _por dedicação excepcional à título indenizatório. A ma
téria foi objetO de análise do Senhor Consultor-Geral do 
Senado Federal e, no momento, passa-se a ouvir o Par.e
cer do Relator da matéria, Conselheiro Calo Torres. Este 
opina .. não ter o servidor direito a qualquer vantagem de 

_ordem pecuniáría a título de indenização trabalhista, 
pelo fato de tratar-se de servidor do quadro permanente 
do Senado Federal, pois a percepção do aviso prévio, re
dundaria em percepção proibida de vencimento e sa
lãrio, deci!_rrentes de acumulação de cargo e emprego, o 
que não é permitido pela Constituição Brasileira" e, do 
mesmo mo_do, opina contrariamente .. à percepção pecu
niária da parcela relativa a licença por dedicação excep
ciorlal, pois ela é inacumulâvel com a licença especial 
prevista n9 Regulamento do Senado Federal, cabendo 
esclarecer que o tempo relativo ao PRODASEN jâ foi 
averbado na ficha funcional do recorrente no Senado Fe~ 
cleral".- O pãrecer é aprovado por unanimidade pelos 
presentes. O décimo item, Processo PD~0913(85-5, trata 
do Convênio entre o PRODASEN e a Fundação Univer. 
sid~de d."e Brasília- UnB para acesso ao Sistema de ln-

- Tofma~ções Legislativas do Congresso Nacional
SICON. O Senhor Pr~sidente des~gna o Conselheiro 

Caio Torres para emitir Parecer sobre a matéria na pró· 
xima reunião. A seguir, é_ colocado em apreciação o déci
mo priineiro item, Processo PD~0442/86-0, que trata de 
pedidos da S_e_cretaria _de Ação Comunitâria da Presidên
cia d_a República, do CENAGRI- Ministério da Agri
cultura e do Ministério das Minas e Energia, no sentido 
de fornecer-lhes cópia em fita magnética, do cadastro de 
endereçamento alimentado pelo PRODASEN e que con
têm nomes e endereços de autoridades nacionais. O Se-
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nhores Conselheiros aprovam a solicitação por unanimi
dade, devendo ser assinado um acordo, o qual detenni
narã a forma de utilização do referido cadastro. Esta au· 
torização poderá estender-se a outras entidades públicas 
semelhantes desde que seja para idênticos fins. Dando 
continuidade, passa-se à apreciação do décimo segundo 
item, Documento CT-I;>EXJSEN-252/86, que trata do 
Projeto para automaç-lo da Subsecretaria de Taquigrafia 
do Senado federal. O Senhor Presidente designa o Con
selheiro Yamil e Sousa Outra para emitir parecer sobre a 
matéria numa próxíina reunião~ O décimo terceiro item, 
Processo PD-0717 (84-3, refere-se ao Convênio a ser fir
mado entre o PRODASEN Assembléia Legislativa de 
Pernambuco e o Centro de Prestação de Serviços Técni
cos de Pernambuco- CETEPE. O Senhor Presidente 
designa o Cons-elheiro Caio Torres para emitir parecer 
sobre o assunto numa próxima reunião. Prosseguindo, é 
apreciado o Processo PD-0443(86·7, décimo quarto item 
da pauta. Através do expediente CT~DEXfSEN-269/86 
o Diretor-Exe_cutivo solicita autorização do Conselho 
para, uma vez mais, isentar a Universidade de Brasilia 
dos custos decorrentes de serviço a ela prestado. No ser
viço anteriormente realizado, autorizado por este Conse
lho em reunião realizada em 26-6-86, sem ônus para 
aquela Universidade, foram constatado erros no conjun· 
to de listas emitidas, não sendo possível aproveitá-las, 
devido, segundo ofício daquela entidade, a .. falha única 
e exclusiva desta Universidade". Assim sendo, a UnB so-
licitou-ao PRÚDASEN nova emissão das referidas lista~ 
gens, pedindo que fosse considerada a possibilidade de 
ser autor~zada nova gratuidade. Após analisar o assunto, 
o Conselho decide aprová-lo nos termos propostas pelo 
Diretor-Executivo. Nada mais havendo a tratar, o Se-
nhor Presidente encerra a reunião. E, para constar, eu, 
Ana Maria Merlo Marengo, Secretária do Conselho de 
Supervisão, lavrei a presente Ata que, após aprovada, 
vai assinada pelo Senhor Presidente c demais membros 
do Conselho. Brasília-DF 11 de julho de 1986. 

Senador Enéas Faria, Presidente do Conselho de Su~ 
pervisão do PRODASEN.- Lourival Zagonel dos San
tos, yice~Pr:esidente :- JsJme Luiz Colares, 
Conselherio - Caio Torres, Conselheiro - Rui Oscar 
Dias Janiques, Diretor·Execuitvo do PRODASEN. 

ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUli:RiTO 

Destinada a investigar a gestão das sociedades de 
economia mista nas quais a União detenha maioria 
acionária. 

29• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 17 DE ABRIL DE !986 

Ãs nove horas e cinqUenta minutos do dia dezessete de 
abril do ano d_e m_H novecentos e oitenta e seis, na Sala de 
Reuniões da Comissão de Economia, presentes os Srs. 
Senadores- César Cais, Presidente; Carlos Lyra, João 
calmon, Relator; Milton Cabral, Roberto Campos e 
Virgílio Távora, reúne-se a Comissão Parlamentar de In
quérito "destinada a investigar a gestão das Sociedades 
de Economia Mista nas quais a União detenha maioria 
acionâria". Comparece- ainda, o_ Senhor Senador Josê 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalho~ e dispensa a leitura da Ata da reu· 
nião anterior que, em seguida, é dada como aprovada. 

Inicialmente o Sr. Presidente solicita ao Sr. Fernão 
Carlos Botelho Bracher, Diretor Presidente do Banco 
Central do Brasil, que proceda o juramento de praxe. 

Com a palavra o depoente apresenta sua exposição re
lativo às atividades do Banco Central e, em seguida, 
coloca-se à disposição dos Srs. Parlamentares para 
quaisquer esclarecimentos. 

Na fase interpelatória, usam da palavra, pela ordem os 
Srs. Senadores Carlos Lyra, Virgílio Távora, José Fra
gelli, Milton Cabral, Jorge Kalume e Roberto Campos. 

Finalizando, o Sr. Presidente agradece a presença do 
Sr. Fernão_ Carlos Botelho .Bracher, e determina que as 
notas taquigráficas, tão logo traduzidas e revisadas, se
jam publicadas, em anexo à presenta Ata. 

Nada rnais havendo a tratar, encerra-se 1 reunião e, 
para constar, eu, Sónia de Andrade Peixolt..l, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 
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ANEXO À ATA DA 29' REUNIÃO DA CO
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUJ!.RITO, 
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE I986, DESTI
NADA A INVESTIGAR A GESTÃO DAS SOCIE
DADES DE ECONOMIA MISTA NAS QUAIS A 
UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIONÃRIA, A 
FIM DE OUVIR O J:SPOIMENTO DO SR. FER
NÃO CARLOS BOTELHO BRACHER, 
DIRETOR-PRESIDENTE DO BANCO CEN
TRAL DO BRASIL, QUE SE PUJiLlCA COM A 
DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR ['RESI-
DENTE DA COMISSÃO. -

Presidente: Senador Cesar Cáls 
Relator: Senador João Calmon 

(Integra do apanhamento taquigráfico,) 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Havendo no
mero regimental e honrado com a pres-ença do Presiden~ 
te do Senado, declaro abert_os os trabalhos desta Comis~ 
são Parlamentar de Inquérito que investiga a Gestão das 
Empresas Estatais em que a União-~ Majoritâria. _ 

Esta Comissão decidiu ouvir as empresas boldings dos 
vários sistemas econõmicos. Ouvimos a PETROBRÁS, 
com algumas subsidiárias; ouvimos a Vale do Rio Doce, 
tambêm com algumas subsidiãrias; e iniciamos agora a 
parte bancãria com o Banco Central. _ ~ 

Devemos dar seqilência com a ELET~OBRAS e a SI~ 
DERBRÃS, as holdings que estão pautadas para serem 
ouvidas ainda neste semestre. 

Hoje, então, ouviremos o Dr_. _Fernão Carlos Botelho 
Bracher, DiretorKPresidente do Banco Central desde 
1985. S. S' é formado em Direito pela Universidade de 
São Paulo, tem curso de especialização na República Fe~ 
deral da Alemanha, escritório de advocacia, foi Diretor 
do Banco na Bahia de 1962 a 1973, Diretor do Banco 
Central de 1974 a 1979, teve atividades na iniciativa priK 
vada e, em 1985, assumiu a presidência, c~:mforme foi diK 
to. 

Convido o Dr. Bracher para, de pé, proferir o juraM 
ment?· 

O SR. FERNÃO BRACHER - "'Juro, como dever 
de consciência, dizer toda a ve:rdade, nada omitindo do 
que seja do meu conhedmento, sobre quaisquer fatos reM 
!acionados a cargo desta Comissão e_a_r;:!amentar de InK 
quérito, que investiga a gestão nas Sociedades de Econo
mia Mista nas quais a União detém a Maioria Acio
nâria." 

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Concedo a pa
lavra ao Dr. Fernão Carlos Botelho Bracher. 

O SR. FERNÃO BRACHER- Sr. Presidente, agra
deço muito a oportunidade que me e dada de vir .aqui a, 
esta Casa, para expor a posição do Banco Central sobre 
assuntos de interesse desta CQmissão. ___ ~ 

Na realidude, Sr. Presidente, a parte estritamente liga~ 
da, ao Banco Central, a dos bancos estaduais, está, como 
as demais agências do sis_tema _financeiro, sob a sua suK 
pervisão. 

No que concerne aos dema.is itens des~a Com~ss~o, 
não vejo claramente qual sena a nossa_ mterferencta, 
mas, de qualquer maneira, acho que essa é uma oportuK 
nidade muito boa, pela qual agradeç?, para me col?car à 
disposição dos membros desta Com1sà.? para quatsquer 
perguntas ou inquiriçõe..c; relativas às attvtdades 9,o Ban~ 
co Central. 

Nestas condições, então, estou à inteira disposição. 

O SR. PRESIDENTE (Cés_ar Cais) ~ Desejaria, en
tão, que o Dr. Fernão Bracher definisse o relacionamen
to do Banco Central com os bancos em que o GoVerno 
Federal é majoritário, o BanCo do Brasil, o Banco do 
Nordeste, os bancos re_gionais em que o Governo é majo~ 
ritário, o BNDES, o relacionamento do Banco Central, 
na fiscalização e controle. das dívidas dos ba.ncos esta~ 
duais e, inclusiVe, se o Banco Central tem alguma inge
rência sobre algumas dificuldades administrativas- que 
bancos privados recentemente apresentaram, que são de 
pleno conhecimento público e do Congresso, uma vez 
que foram objeto de mensagem do Executivo sobre o as
sunto, como é o caso do Banco Sulbrasileiro, C_OMIND 
etc. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

o-SR. FERNÃO BRACHER- Pois nã_o, Sr. Presi
delite. 

O _Banco Centr'al basicamente tem a SU'!- estrutura nor
mativa fix~da pela Lei n~> 4.595. Entre QUtr:as atribuições 
qu(! lhe- conferiu esta lei que o criou, está a de supervisi~
nar e fiscalizar o sistema:. Dentro dessa supervição, não 
hfdi&tinção entre a rede privada e a rede estadual, ou 
m~o a rede doS bancos nos quaís o G~verno Federal 

.tem.amaioria acionária. O Banco Central c:;:x,er_ce ªsua 
f_p.nção de __ fis_calízação _sobre toda ~sa rede coro !11'!-ior.ou 
meriot gr<l:u de intensidade. Por exempl<;t_. no caso_ do 
Banco do-Brasil, esSe grau de,_intensidade é sensivelm~nte 
menor; dada a próPria condição do referido Banco. Já 
com os demais componentes da rede a fiscalização se 
exerce normalmente. 

_ _ No momento atual, tivemos uma fase de consolidação 
do sisteffia bãnc'ário como uin todo, spbretudo eviden
ciada no _a_o_o passado. O ano passado foi um ano muito 
pesado, em que mais de uma vez o BancO Central se viu 
obriga.do a intervir em instituições de crédito. 
-~Naturaln1ente, me parece que isso é representatiVo do 
duro período de recessão por que o País passou, sobretu
do em função dos distúrbios ocorridos no cenário inter
nacional a partir de 1980, com a alta .da taxa de juros e a 

--Segunda crise do petróleo, que culminaram na ruptura 
do mercado financeiro internaciOnal em 1982. Tudo isso 
trOuxe Uma forte necessidade de adaptação do País às 
novas circunstâncias, nós vivemos períodos recessivos 
nunca antes experimentados pela Hi&tória nacional, 
períodos recessivos onde nãó- só a atividade económica 

_ _ diminuiu, mas também vimos expreSsivo· aumento da 
taxa real de juros. A conseqUência, seja da recessão, seja 
do aumento real de juros, foi o enfraquecimento de 
várias empresas, de vários agentes económicos e, canse.: 
qüentemente, o enfraquecimento dos ativos dos bancos. 

Aqueles bancos que já apresentavam sinais ou defi~ 
ciência.s administrativas de capitalização ou outras, fo~ 
ram mais duramente atingidos por essa crise, e, conse
qilentemente, apesar dos esforços do Banco Central, tiK 
veram a sua liquidação decretada. 

Os bancos estaduais não fizeram exceção à regra de di~ 
ficuldades. Para os bancos estaduais foi possível ao Ban~ 
co Central fazer um plano especial de emergência. O pia~ 
no especial consolidou-se praticamente em 84/85, está 

-em pleno funcionamento e temos a registrar, como um 
todo, um funcionamento satisfatório - evidenteme:nie, 
aqui c ali há providências suplementares a serem toma
das, há admoestações, enfim, encaminhamentos a serem 
seguidos. Mas para isso, a supervisão d_o Banco C.ent~al 
se faz de perto, e acreditamos que satisfatoriamente. 

O-sR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Vamos iniciar a 
lista de inscrições. 

Com a palavra o Senador Carlos Lyra. 

O sR. CARtos-'t. YRA .:..... Na realidade, as minhas 
perguntas não vão referir-se muito ao passado. Todos 
-nós conhecemos o drama que o Brasil passou por diver· 
SOS ·motivOs: inflação", modelo económico diStorcido -
prí~ci:pa.lmcnte na _área bancáría, houve um período de 
iili,l.Ha di_storÇ5o no país, principalmente· feito _por uma 
COncentração bancária - fato_ ao qual diversas vezes 
tenho-me referido. Acredito também que esse processo, 
(jue culrriinciu, no último ano, principâlri1ente coin inter~ _ 
vençôes no sistem-a bancário, foi proveniente, em parte, 
de toda e&'ia conjuntura. _ _ _ _ 

S:r.__p_r_esidente do Banco ~ntral, falarei mais daqui 
p~ra frente. As pergunta~ ser~o feitas não sobre o pas&a
do, mas sobre o futuro, e, como tal, trago um recorte do 
jOrnal do Bfasil: 

"Bancos deverão reduzir suas agências em meta
-de." __ 

Esta, a primeira pergunta que dirijo ao Presidente do 
B~nco CentraL 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Com a palavra 
o Dr, Fernão Bracher, 

O SR. FERNÃO BRACHER - Senador, obrigado 
pela deferência _da pergunta. 

Após as medidas .de reforma econôrnica de 28 de feve
- reiro, temos uma nova realidade no País. E, por essa 

noVa realidade, deiXou de existír 6lucro.inf'Jacio-nário
ess_e: __ lucro inflacionário normalment~_beneficiava certos 
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~etores da economia, ao tempo em que penalizava ou~ 
tros. 

Entre os setorê.S dã economia,' um dos que mais sebe
ne(iciava disso er.am· os bancos. E essa vantagem _os banK 
cos repaSsã.vam aos seus clientes, em grande parte. ToM 
áos nós, que somos Clientes de bancos, nos beneficiamos 
de uma série de serviços grátis, que era justamente O re
passe que os bancos faziam aos seus clientes das vanta
gens que recebiãm: 

Dentro da conjuntura inflacionária em que vivíamos, 
a captação de recursos não onerosos era de primordial 
importância para os bancos, pois era através deles que 
.9btinham a tota.lldade do seu lucro inflacionário_. 

Diante de uma n-ova sitUação em que não há mais o lu
cro inflacionário, em que um depósito não remunerado 
que o banco recebe, ao invés _de ter sobre a parte livre de 
aplicação que ele tinha, uma remuneração igual à in
flação e mais alguma coisa, provavelmente, digamos, de 
15%, çle passa a ter uma remuneração de apenas 2%. Evi
dentemente, isso obriga o sistema a um reequaci:onamenK 
to, a uma reanálise dos seus investimentos. 

Justificam-se esses investimentos à luz da nova reali
dade? 1: neceSsário VeriTICai: 

No nosso entendimento, que é um entendimento de 
mercado! é que n_~o cabeJW Banco_ Central dizer aos es
tabelecimentos se devem ou não abrir ou fechar -agên
cias.~ A c_a_da _ba.Dco incumbirá fazer ~ssa verificação, _ _a 

Cada banco incUiilbirã cuidar dos seus lucro& e perdas 
çpmo dentro de uma economia de mercado, qu~ é ·aquela 
em que vívemos. O que cabe ao Banco Central, neste ca
so, no nosso entender1_ _ _No_ nosso entender cabe-nos 
acompanhar de muito perto a situação, exigir que o"s ba

-lancetes retratem com grande clareza a realidade, de 
modo que ninguém se engane sobre o que está aconte
cendo e propiciar, por todas as medidas, a possibilidade 
de adaptação, e pó r de lado qualquer norma que seja imK 
peditiva da adaptação à nova ~ealidade. 

Por exemplo, havia um receio de que a carta patente 
de uma agência fechada perdesse valjdade depois de cer
to tempo. Já foi indicado que ela não perderá a validade, 
continuará o banco com a possibilidade de reabri-la a 
qualquer momento. Havia uma necessidade de se definir 
qual seria o valor de uma carta patente para trocar de 
uma cidade para outra. Foi feito um critério de pon-

- tuação, pelo qual, com facilidade, pode o banco deslocar 
uma agência de uma praça Para outra. Enfim, há várias 
medidas neste_sentido. Estamos inteiramente atentos e 
acompanhando o sistema bancário em sua adaptação. 

O~tra coisa que era também necessário dar uma para
-ffientação, pelo menos na questão das tarifas. Uma vez 
que se verificou- como foi dito há pouco- que dentre 
os clientes do banco só se pagava a conta de todos, que 
era o tomador de dinheiro, e que isso era uma situação 
inconveniente para a economia nacional e não convinha 
que assim continuasse, já se cuidou então de se fazer uma 
parameil(ação dos custos qui': podem ser cobrados aos 
outros clientes, num principio básico- da economia "que 
deve pagar aquele que usa do serviço" e que não era con~ 
veniente se persistir naquela situação de que todos os 
dientes do banco tives&~m serviços grátis e apenas um 
pagasse, 

t essa a atuação que, nos parece, cabe ao Banco Cen
tral, que é a de não roubar a iniciativa dos agentes priva
dõs-aa ecóno-mta, mus-estarâjunto deles para, por estí
m:u1oS, aCompail.hameii.tos e por normas, dar o suporte 
para a adaptação que eles deverão fazer. 

O SR. CARLOS L YRA- Sr. Presidente, gostaria de 
formular perguJ!tas. (Assentimento da Presidência). 

Nesse raciocínio global, V. St- acha que o Governo de
cretará uma reforma bancária ou deixará que os bancos 
se acomodem?. E, como tal, ouço falar que haverá banK 
cos regionais, bancos nacionais, bancos estaduais. ~ a 
primeira pergunta. 

A segunda é que V. Sf falou em carta patente. Faço a 
seguinte pergunta: acha V. -swque tem valor a carta pa
tente, que ela deve ser monetarizada, ou é uma coisa 
meio cartorial? Estas, as duas perguntas que formulo a 
V. S• 

O SR. FERNÃO BRACHER- Quanto à reforma 
bancãria os Bancos regionais existem, os Banc_os nacio
nais existem, os bancos médios existem, os pequenos 
eX.lstem e den,tro de toda ess~ realidade nacion_al ê que 
nos devemos rnoVünentar'.- Parece·_!Ile que h~ _enormes 
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quantidades de dinheiro e de trabalho envolvidas no Sis
tema Bancário Nacional, tal como está hoje, e que seFia 
muito perigoso procurarmos fazer uma reforma ban
cária de cima para baixo, já porque essas medidas, difi
cilmente, têm o êxito a que se propõe porque elas cui
dam, exatamente, da liberdade do comêrcio e da nece_s_sj
dade que têm os agentes de definirem as suas pr6Prías 
necessidades. 

De modo que, o que podemos e faremos será definir 
prioridades do Governo nesta área._ Certameiifi, uma 
das prioridades é a defesa da existência dos bancos pe
quenos e médios; certamente uma das prioridades é a de 
defesa dos Bancos regionais que existem, e certamente, a 
prioridade, tambêm, é o reforço dos bancos grandes que 
existem.!:. muito importante, para a economia nacional, 
a existência de grandes bancos que possam financiar as 
grandes indústrias brasileiras, porque, como os Sr.s. sa
bem, é necessário, dentro da boa técnica bancária, que o 
empréstimo a um só cliente não exceda um determinado 
percentual do capital de reservas do banco. E as nossas 
empresas, hoje, já são grandes e por isso têm necessidade 
de grandes bancos para financiá-las e para satisfazer as 
suas necessidades de financiamento. 

Então, dentro deste contexto global o que me parece 
que se deve entender por reforma bancária é essa re
dobrada atenção do Banco Central no atendimento das 
prioridades já acertadas. b essa atenção grande que nós 
devotamos a todo sistema e com maior cuidado agora, 
quando notamos que há um repensar do sistema. t in
tenção do Banco Central prOceder as _reformas que vie
rem a ser necessárias, depois ae-cuidadosamente tê-las 
analisado com a sociedade e com os participantes do sis
tema. 

Este é o primeiro tema; 
Com referência ao segundo tema, Sr. Sc:nador, temos 

o problema das cartas patentes.~ um problema extrema
mente profundo e no qual jâ fez a economia nacional 
grandes investimentos. Nós tivemos, no ano passado, a 
venda de fundos de com6rcio dos bancos intervindos: 
COMIND, AUXILIAR e MAISONAVE, fundos de co- _ 
mércio aos quais vinha acoplada uma autorização de 
funcionamento de uma agência bancária. A alieilação 
desses fundos de comércio peirríitiu que reforçãssenios·o-
valor das massas liquidantes e diminuíssemos as despe:
sas do erãrio público e os prejuízos dos de_positantes, de 
sorte que há um grande investimento do sistema, investi
mento do qual o próprio Governo, de certa maneira, se 
aproveita. 

Por outi='o lado, a não existê~ncia de cartas patentes sig· 
nificaria a não existência de autorizaç~_governamental 
para funcionar e significaria, necessariamente, a liberda
de total de entrada, de quem quisesse, no sistema. Embo· 
ra sempre tenhamos tido, no B~asil, ou ao menos na his
tó_ria dos últimos cinqUenta anos, um sistema de cartas 
patentes e tivemos períodos de maior facilidade ou de dí
ficuldade na concessão de cartas patentes. E o que se v~_· 
rificou, tanto assim que havia tempos que talvez se pu· 
desse dizer: sim, há uma autorização obrigatória do Mi
nistro da Fazenda, da SUMOC ou de quem fosse autori
dade no momento, mas essa autorização se conseguia 
com tal facilidade que era quase como se fosse automáti
ca. Os resultados não foram os melhores. Hâ. um grande 
risco em se admitir, indiscriminadamente, novos capitais 
no mercado de bancos onde há uma tal necessidade de 
tradição e onde há uma tal necessidade de conhecimento 
do mercado. 

De modo que, tenho alguma dificuldade _em dar-lhe 
uma resposta conclusiva. Acho que militam muito raw 
zões em favor da manutenção do sistema atual, o qual 
deve ser, certamente, repensado, como tudo, e deve ser 
melhorado, e onde eu poderia imaginar que O melhor ao 
invés de se abolir o sistema de cartas patentes seria, tal
vez, dar uma certa flexibilidade, permitindo uma gra
duação de instituições de menor porte para a de maior 
porte. De modo que, aqueles que já se tivessem demons
trado aptos no mercado financeiro, com úma boa tra
dição, uma boa capacidade de investimento, pudessem 
aos poucos ir aumentando a gama de atividades financei
ras que exercem. 1:. alguma coisa nesse sentido que creio 
devemos caminhar, mas sempre respeitando as forças e 
as realidades de mercado. 

O SR. CARLOS LYRA- Para finalizar, agradeço ao 
Sr. Presidente do Banco Central as_palavras e as respos
tas. Tenho apenas mais uma pequeila pergunta. Faria 

Dit\RÍO DO C,ONGRESSO NACJONAL(Seçãoii) 

apenas uma pequena pergunta que será afinal. O Sr. Mi
nistro Dilson Funaro declarou aqui no Senado, que, por 
um estudo.- parece· me que do Economista Munhoz
a apropriação do agregado financeiro representava 12% 
do PIB brasileiro. Minha pergunta é-: qual o número que 
V. S• _consideraria razoável para o agregado financeiro 
participar dentro do PIB brasileiro? 

O SR. FERNÃO BRACHER- Senador Carlos Ly
ra, eu preferia ficã.r lhe devendo esta resposta, porque aí 
há tantos elementos a se levar em consideração, que tal
vez- fosse melhor deixarmos para uma resposta mais pon
derada. 

O SR. CARLOS L YRA- Estã certo. Muito agrade
cido a V. S• 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Concedo a pa
lavra ao Senador Virgílio Tâvora. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA - Inicialmente, é um 
prazer tornarmos a nos encontrar. 

As nossas primeiras palavras são até de congratu
laçõçs, porque algo que estava a nos preocupar foi bem 
explicado por v. s•. pois um país em desenvolvimento, 
como o nosso, ao fazer uma opção só por bancos regio
nais, como à primeira vista pareceria das declarações dos 
dias iniciais do Plano de Estabilização Econômica seria, 
parece-nos, insultar todas as leis da economia. Mas esta
mo.s vendo que V. S•, aqui deixou isso bem esclarecido. 

Sobre este assunto, apenas como uma resposta optati· 
va, - não conclusiva, está claro -, qual o número de 
grandes bancos que v. s• acha que ficará reduzido -
porque realmente vários deles vão-se transformar em 
~Pancos regionais, não temos a menor dúvida- esse con
-glomerado financeiro, após um, dois anos do Programa 
de Estabilização Económica? Qual a opinião de v. s•. ou 
_alguma consideração que pudesse fazer a respeito? 

O SR .. PRESIDENTE (César Cais)- Concedo a pa
lavra ao Sr. Presidente do Banco Central. 

O SR: FERNÃO BRACHER- Senador Virgilio Tâ
vora, é uma pergunta mais difícil ainda do que aquela 
que há poufo me iez o Senador Cárlos Lyra. 

O SR. VI.ll.GILIO TÃ VORA- Ãsperguntas fâceis, 
nós re~pondemos. As difíceis são para V. S• responder. 

O SR. FERNÃO JlRACHER- !C difícil responder o 
que significa grande banco, o que significa um banco mê
dio, se o banco médio é necessariamente regional, ou se 
pode ser também nacional, etc. De modo que vemos que 
é difícil de se responder a isso. 

A Suíça, por exemplo, é um país pequeno com três 
grandes bancos; na Alemanha é clássico se falar em três 
grandes bancos; na Ingla~erra temos quatro, que são os 
normalmente citados;_nos Estados Unidos jã não hâ essa 
classificação~ existem os money center banks, que são os 
bancos dos centros financeiros, em que predominam 
aqueles de Nova Iorque- normalmente se citam sete 
para Nova Iorque. dois para o Centro-Oeste e dois para 
a Costa do Pacífico; no Canadá temos quatro bancqs 
grandes. No Brasil se dissermos quatro, cinco, seís, fica 
um pouco difícil. QuaiS daqueles que hoje estão na cate~ 
goría dos grandes, aí permanecerão, ou quais são aqueles 
que desta categoria ... 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA - Não, não pedimos 
nominar. 

O SR. FERNÃO BRACHER- Também é difícil de 
se diz.er. O que eu acho que é importante, Senador, é 
realmente se atribuir a responsabilidade ao empresário. 
~o empresário - bancário -, o responsável executivo 
do banco que vai arregaçar as mangas e vai fazer <)u não 
do seu um grande banco. Tenho a impressão de que a si
tuação atual está conclamando todos os empresários -
bancários - a examinar quais são os nichos. de mercado 
que cada um pode aproveitar, qual a melhor tãtica em
presarial para eles. Um dirá que tem agora, por paus e 
por pedras, que se afirmar como banco grande ainda que 
isso, eventualmente, lhe custe um pouco mais. Então, 
mantêm a rede de agências; outro dirá não, que nessa si
tuaçãQmantêm e talvez expanda a sua rede de agências; 
e gm outro dirá não, que agora tem qué, definitivamente, 
_se regionalizar, pois, já sendo forte em determinada rew 

--gião, vai-se regi.onalizar _e optar por transferir agências 
dessa para aquela parte do País. Outro, ainda, dirá que 
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vai preferir concentrar-se mais nas grandes Capitais. 
Portanto, n.ão ser regional, mas ser um banco nacional 
de médio porte. 

Então, esta estratégia é que deve ser traçada à luz ·da 
análise da conta de lucros e perdas e à luz da análise da 
clientela já hoje existente. Há um banco, por exemplo, de 
médio porte, que jâ optou definitivamente por ter só 
clientes de médio porte, e também para alto. Portanto, 
vai ter uma estratégia inteiramente voltada para isto: 
"Este é o nicho de mercado que vou apanhar". 

De modo que, a se julgar pela experiência internacio
nal, provavelmente os grandes bancos brasileiros vão ser 
quatro a cinco, se f«?rmos pelos parâmetros internacio
nais. O que não significa que os outros serão menores e 
piores, porque, às vezes, o banco médio pode ter uma 
rentabilidade maior do que o grande, sendo que o impor
tante para o acionísta é a rentabilidade e não o tamanho 
do banco. Já para a economia as duas coisas vão juntas: 
para nós, Banco Centràl, é importante a solidez e tam
bém a sua rentabilidade. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Parabéns muito mais 
ao Advogado do que ao Presidente do Banco. Saiu-.:se 
brilhantemente, embora tenha conseguido trabalhar 
muito mais no raciocínio da profissão de origem. 

Passar!amos, então, a um problema um pouco diferen~ 
te do _anteriormente visado. Seria possível V. s~ nos ex~ 
plicar aqui, Dr. Fernão Bacher, como Presidente do 
Banco Central e como Membro do Conselho Monetário 
Nacional, umas certas divergências que existem de opi
nião, pelo menos traduzidas em declarações. 

Recebemos, logo no início de fevereiro, uma decla~ 
ração de S. Ex•, o Sr. Ministro da Fazenda -no que 
pertine ao Banco de V. S,, portanto-, dizendo que até 
maio não haveria nem emissão de moeda nem recursos 
ou lançamento de títulos no mç:rcado. O déficit estaria 
praticamente "xizado". 

V. S• sabe_ que a Oposição só pode ter conhecimento, 
fora as pequenas relações particulares com o segundo, 
terceiro, quarto e quinto escalões aí da Situação, do que 
lê na ímprensa. Portanto, vamos dar como verdadeiro 
não só o fato desta declaração como depois as noticias 
posteriores. 

Vem agora a notícia- e ontem leruos nos jornais es
pecializados de economia - de que justamente houve 
déficit em março, há um pedido 'de cinqilênta e cinco trl
lhões de cruzeiros - porque vamos - nos referir ao 
orçamento passado - ou, atendendo aqui aos ilustres 
Senadores, 55 bilhões de cruzados, que, somados àqueles 
10,6 que já estavam autorizados quando da votação do 
orçamento para 1986, perfazem 65. 

Temos conhecimento de que aqueles- vamos dar em 
números redondos~ 8 milhões de LTNs que foram re
colhidos no mês anterior, neste mês são 1a~;~.çados. Temos 
conhecimento, por outra via, com justificativas que aqui 
não vamos nem discutir, de diminuição de receita e de 
I PI, etc., quando o IPI, como V. S' sabe, tem 45 dias de 
prazo praticamente, ~ mé:día, para ser recolhido da re· 
ceita de lá. 

Então, perguntamos a V. s•.pois estamos discutindo 
muito mais para nos informar do que para travar polé
mica, o q1,1e houve que, em lugar de zerar saldos e défi
cits, tivemos déficít? O que houve, que foi necessário- e 
aí lhe dizemos com toda a sinceridade para tomar cuida
do, porque já há vãrias explicações a respeito, de autori
dades da Situação - por que foi necessário pedir- e a 
autorização do Congresso jâ está feita aí - toda essa 
emissão de moeda, para garantir uma liqUidez de um 
mercado que está monetarizado'? VamOs explicar isso 
aqui direitinho? 

O SR. FERNÃO BRACHER - Pois não, Senador 
Virgílío Távora, com todo o prazer. 

Aquilo de que se tinha certeza eram declarações do 
Ministro de antes de 28 de fevereiro. Os números que ex-_ 
púnhamos de que o déficit governamental estava pratica
mente zerado, com a reforma, depois de 28 de fevereiro, 
criou-se uma situação nova, sítuação nova em várias cir
cunstâncias, inclusive naquela relativa à qualificação do 
Banco do Brasil,_ uma autoridade monetária que levou 
com que os impostos recebidos pelo Banco do Brasil não 
se contasse como entradas na autoridade monetária 
qua11do do recebimento do Banco do Brasil, mas apenas 
quando da sua transferência para as contas do Tesouro. 
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Esses elementos trouxeram uma situação de mudança 
no mês de março, o qu~ _r~HJS leva a dizer que estamos ve
rificando as contas, eStaffios fef'ãzendo -as contas, porque 
mais nos parece como tinha-se certeza da situação ante
rior, que houve agora este balanceamento, estamos ave
rificar se este balanceamento é oriundo da nova situação 
reinante após a reforma e quais são as súaS verdadeiras 
causas. De modo que, fico a dever ao Senhor uma res
posta exata de_ quais são essas causas. 

O que se pode fazer ê dar as razões.. .. (inaudível). Em 
todas as empresas, dentro da economia nacional, houve 
um reajuste de prazo, houve um reajuste de pagamento e 
isso tudo traz, então, esta situação ••. (inaudível) ... essa 
com referência à primeira parte. -

Com referência à segunda parte, o que -se fez foi -ape~ 
nas para evitar a sobrecarga de trabalho contida nas soli
citações adicionais de -emissão, pediu-se um montante 
maior, calculando-se esse montante maior de acordo 
com as necessidades decorrentes da ecnonomia nos paí
ses em que se lançou um programa antiinflacionârio, 
mais recentemente ccimo o da Argentina, inclusive os de
pósitos bancários à vista jâ dobraram num único mês. 
De modo que isso, então, nos leva a fazer a previsão que 
foi feita. É um novo comportamento da economia que se_ 
prevê, não nos vamos enganar, para isto temos a evidên
cia do comportamento dos depósitOs à vista nos bancos. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA -Airiâa bem que V. S• 
acha que pode ser que estejamos enganados, e ainda va
mos verificar com o correr do tempo. À est~ respeito, 
queríamos fazer um apelo ao Aníbal, que é o funcionário 
do governo mais graduado no setor bancário. 

Quanto ao Lfder do Governo anterior, nos conhece
mos por acaso. Para esses assuntos económicos sempre a 
nobre Oposição recorria a nós paia o fornecimento de 
.documentação, o·s Anais do Congresso estão cheios das 
interpretações, principalmente de Humberto Lucena e 
Itamar Franco, solicitando dados e informações e cria
mos quase que um canal oficiOso e elas serão entregues. 
Os célebres acordos de 83/84 no plano internacional, to
dos esses chegaram às mãos da Oposição ao mesmo tem
po que às da situação. 

Então, fizemos_ um apelo para que o Banco Central 
não se tornasse tão impenetrável agora, pelo menos até o 
recebimento daqueles documentos oficiais como as 
publicações mensais, é ao gabinete do Presidente da 
Oposição, que também a ele fosse enviado, porque isso 
tudo é do domínio público, e só temos acesso mUftO tem
po depois, e aqui o nosso interesse é justamente a verda
de. 

Como disse a V. Ext-, r~lmente,hã disparidades bem 
grandes nessas informaÇões. V. Ex• deu uma explicação, 
e acredito que honesta, não em termos de agradar ou de
sagradar, já nos conhecemos ~á basta~ te ~empo para is
to, uma explicação honesta, mas realmeiite baseada em 
que foi calculad?, e aí, naturalmente, esperamos que eles 
nos sejam fornecidos baseados em ·que foi calculada essa 
necessidade de 65 trilhões da (inaudível) porque 55 (i
naudível) aqui discute-se economia, agora matemática 
não, matemática eu não admito que ninguém venha a 
discutir, porque dois com dois só dão quatro, 10,6 são já 
autorizados pelo orçamento, se eu não tínha que pedir li
cença a ninguém este 55 é que foi feito o pedido. Baseado 
em que esse cálculo de 65? Se V. Ex' não tive! os dados, 
podíamos fornecer, não há dúvida nenhuma. Queremos 
é nqs -esclarecer, justamente porque ... 

O SR. FERNÃO 'BRACHER- Talvez noSso Asses~ 
sor, o Sílvio, aí até possa ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Ouçamo-lo, vai-me 
explicar essa aritmética aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Pedimos ao As
sessor do Ministro que dê o nO.ine conlpleto. 

O SR. SILVIO RODRIGUES ALVES- Meu nome· 
ê Sílvio Rodrigues Alves. Sou Chefe do Departamento 
Econômico do Banco Ceritrãl. - - - --- -----

Como o Presidellte jâ disse, esse ·pedido de 55 ti1.lhões 
de cruzados adicionais para em-issão, este ano, foi feito 
com base numa estimativa, e numa estimativa de com
portamento de outras economias que passaram por essa 
experiência que nós estamos passando agora, de uma in
flação alta para estabilidade de preço. Mas, na realidade, 
isso ê uma estimativa, cOnio qualquer outra. Se nós esta
mos botando 65 trilhões, nós estamos imaginã.n-do que os 
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meios de pag:imCnto se ti-i:Plicaram este ano, passariam, 
mai~ Otl menos, de um nível de 100 bilhões de cruzados 
para 300 bilhões de cruzados, e que neste período a parti
cipação da moeda, do papel-moeda, que é mais ou me
nos um terço, se manteria. Evidentemente que, s_e ocor
reu um comportamento diferente do público, que prefe
ria reter_ menos moeda em relação aos depósitos à vista, 
ou vice-v:ersa, esse número poderá ser diferC:llfe, maS nós 
imaginamos que este número seria o limite que poderia 
ser alcançado. E nós estamos torcendo para que não seja 
alcançado, que fique menor. Mas isto não tem grande 
importância, porque o que está ocorrendo agora, se a 
moeda voltou a ter a sua característica de reserva de va-

- lor1 as pessoas ~tª_ojeten_do mais moeda por uma prefe
rêfiCia-. E à medida em que estão retendo mais moeda, es
tão tendo menos aplicações em títulos, overnight, cader
neta de poupança, apenas por uma preferência pessoal. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Estãdada uma expli
cação. Aguardamos o desenrolar do ano 1986, para veri
ficar se -estes prognósticos se corifirmam. 

O SR. !>RESIDENTE (Cesar Cais) - PergUntO ao 
Dr. Fernão Bracher se faz suas as palavras do Dr. Sílvio 
Rodrjgu~ Alves. 

O SR. FERNÃO BRACBER - Sim. 

O SR: PREsiDENTE (César Ca(s) ·-Com a palavra 
o Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRG!LIO TÁVORA- Dr. Fernão Bracher, 
vamos a outro assunto. 

V. Ex~ é parte magna, jUstamente, nas nossas nego
ciações _com os nossos credores internacionais. O que 
não fira o sigilo aqui - não queremos extorpir segredos 
oficiais, jã pertencemos ao Governo e sabemos que em 
muita coi_s_a tngolimos em seco, por não poder dar a ver
dade nua e crua sem prejuízo dos interesses nacionais.....:.:., 
em que ponto estão as negoci:ições com o Clube de Paris, 

__ face à nossa negativa, claro, aliás parece que endossada 
por quase todos os brasileiros, de submissão às regras do 
Fundo Monetârio Internacional, e, digamos assim, de 
um rrielhor entrosamento com esse órgão, que, durante 
tanto_ tempo, aqui nos castigou? 

O SR. FERNÃ-O BRACHER- Nós estamos, rio mo
Inento, com dois altos funcionários do Banco, do Gover
no brasileiro, o Chefe da Divisão Internacional do Mi
nistério da Fazenda, Ministro Álvaro Âleilcar, e o Dlre
tor do Banco Central, Antônio Seichas, tendo conversas 
com o Clube de Paris, neste momento. Melhor dizendo, 
eu-Suponho que já estejam já de Volta hoje. Não tive co
municação telefônica cOm eleS ontem, de modo que a 
notícíi qrie voü transmitir é velha, de dois dias, não pos
so lhe dizer o final. Mas, pelas dedarações constantes do 
Comitê Interino do FMI, reunido recentemente em 
Washington, na semana passada, temos algum encoraja
mento, uma vez que constam lá, na declaração de im
prensa· desse Comitê, que os governos deveriam dar 
apoio a países qrre tivessem seguidos programas de recu
peração econômica, de reordenamento econômico, ou de 
·ajustamento econômico a~equado, sem fazer aí menção 
ao Fundo Mone_tãrio Internacional. 1:: verdade que essa 
mençãO ao Fundo Monetário Internacional consta do 

-relatório à imprensa do Comitê dos Dez. Mas no Comitê 
Interino, onde participam os vinte e dois diretcires ou mi

- nistio.S do FundO-, nãO- consta esta exigência- do Fundo 
Monetário Internacional. Aliás, a ausência dessa exigên-
cia parece que se coaduna bem com o espírito dos países 
ciedores, que desejam imprimir ao tratamento dã dívida 
um tratamento caso a caso. Portanto, é um tratamento 
qUe verifica a necessidade dos remédios de cada um dos 
casos individuais. No caso brasileiro, parece que não há 
uma necessidade imediata de um stand by, de um recurso 
em dinheirQ, a fundos do Fundo Monetário Internacio
naL Eu acreditaria Que, provavelmente, as nossas dificul
dades com_ o Clube de Paris não deveriam estar primor
di~! mente lig~da~ à exigência ou ilãó exigência do Fundo 
Monetário Internacional. Este é o meu entendimento. 
Põôe se! -que estejam, não tenho, como lhes disse, i úlÜ
ma notícia a respeitO. Mas, talvez mais ao tipo de-finan~ 
ciamento e ao montante, as parcelas financiadas que ve
nhainos a desejar ter. 

Foi com estas instruções de negociar que para lá -se
guiU a nossa Missão, e sobre o resultado da qual não te
IlhO ainda elementos para informar. 
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O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Antes de passar para 
outro assunto, V. S• tem idéia, naturalmente algum dos 
seus assessores poderâ forilecer, agora ou após, face à di
versidade dos dados apresentados, e daí sempre a razão 
de pedir os documentos ofiCiais, o que realmente o Brasil 
deve_ a esses órgãos oficiais, objeto das negociações não 
exfrà: do conjunto do Clube de Paris e aquilo que deve
mos aos banqueiros particulares, ordem de_grandeza só 
em percen~agem. 

O SR. FERNÃO BRACHER --Ordem de grandeza 
possoMlhe dar já, estou_ falando em grandes números. 
Nós devemos aos bancos comerciais, a mêdio pr~zo. 67 
bilhões de dólares; devemos ao Clube de Paris 8 bilhões 
de dólares, somando 75 bilhões de dólares; devemos aos 
organismos multinacionais lO_bilhões de dólares, soman
do 85 bilhões de dólares; e_devemos, a curto prazo, entre 
o projeto 3 e 4, l 5 bilhões de dólares, somando 99 bi
lhões de dólares em dívidas. De sorte que a dívida ban
cária é essa de 67 hi[hões de dólares, e, desses 67, talvez, 
7 sejam relativos- a -b_ancoS brasileiros no exterior. De 

-modo que a comimidade bancária, aliada, de certa ma-
-neií-3.~-a-u.ma dupla contagem, assim deveríamos tirar 7 

do total. 

O SR.VtRG1LlO TÁVORA- Esses organismos in
tCrn-acioiJ.ã.is são os mais f~ceis de nós passarmos o blefe 
neles. 

0 SR. F-ERNÃO BRACHER- Não é não, pelo con

trár.io. 

O SR. VIRG!L.lO TÁVORA - Estão apertando 
mais! 

O SR., FERNÃO IlRACHER- Também não é bem 
assim. É que eles têm "uma inteligênCia do problema"' 
no nosso caso ao menos, talvez não se aplique a todos os 
países, melhor do que dos bancos comerciais, que, por 
sua própria estrutura, têm que ter uma visão de curto 
prazo. Na realidade, eles estão-nos emprestando para 
projetes, que analisam e verificam produtivos, mais do 
que repagamos anualmente. De tal sorte que o nosso in-

- teresse justament~ é -continuar servindo totalmente, uma 
vez que anualmente flui o balanço, e o liquido de recur
sos é. positivo, é a nosso favor. 

O--SR~ VlRGlUO"TÁ-VORA- A esses organismos 
internacionais nós não temos a idéia de estar pagando al
guma coisa g_ue não juros? 

O SR. FERNÃO BRACHER ~Pagamos o principal 
e os juros, mas o principal e os juros que lhes pagamos 
anualmente é inferior ... 

O SR.. VIRGlUO TÁVORA- A pergunta não foi 
bem esta- V. S' me_conhece a muito tempo- de uma 
••casca de banana" 1 porque anunciado pagamos só juros. 
Era essa declaração que eu queria ~ealmente, porque há 
uma negociação toda especial aqui, neste caso; nos ouM 
tros, nós estamos pagando juros de hã muito. Inicial
mente os juros foram até, Com o auxílio 83, 84,- V. S• 
estava fora do Governo neste tempo, mas sabia perfeita
mente daquela estratégia do projeto I e 2, e que dificul
dade-, depois fazem uma fase 2. Mas, quanto aos orga
nismos internacionais, eu aChã.va interessante o povo sa
ber. Não estamos assim tão maus devedores, porque eles 
estão nos empreStãndo, mas_ estamos pagando também. 
1:. isso_ que eu gostaria de oficialmente ter ouvido aqui. 
Muito -interessantel Não veja ã.qui oPosicionista, mas -o 
brasileiro_ que estã vendo que alguma coisa precisa ser 
explicada, porque 99% deste Congresso, acho, que não 
sabem disso. 

Finalmente, um assunto desagradável, mas apenas 
para ser explicado: o Sr. pode dar alguma informaçãot 
no que toca ao Banco Central, sobre-o affair SUFRA
MA? _ Porqu_e fomos surpreendidos -:_- o $r. sabe que fo
mos rlluito ligados à SUFRAMA, na briga da SUPRA
MA, porquet merecida ou imerecidamente, fomos o Re
lator desse Projeto de Informática, até o Dr. Ângelo nos 
liga muito a esse setor, e urna coisa puxa a outra, e, ago
ra, fomos surpreendidos inclusive com as declarações de 
pessoas da terra, acusando o Banco Central; de maneira 
que o Sr. podia citar alguma coiSa, dar algum esclareci
mento, citar alguma informação que nos baseasse, para 
formarmos um valor de juízo? 
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O SR. F't.RNÃú BR.ACHER- Pois não, -Senador. 
Naturalmente, as informações que eu vou-lhe dar têm 
um caráter precãrio, porque o assunto ainda est~ seriâo 
objeto de investigação. Mãs_as eVidências que ~ós_ Colhe
mos jã são tais que nos permite dizer que há muita coisa 
a ser investigada. Antes de tudo, apenas para conceituar, 
a SUFRAMA é o órgão_ responsável por uma série de 
atividades em Manaus, na Região Amazónica. E, entre 
outras atividades, é sua incumbência autorizar a impor
tação, dentro da quota atribulda à Zona Franca. Essa 
quota, que foi de 500 milhõe_s de dólares no a.no pa-ssado, 
este ano foi de 550 milhões de dólares. De modo que, e_n
tão, o importador dirige-se Piiffieiro à SUFRAMA, tem 
um carimbo adequado ao seu pedido de importação, ou 
não tem. Tendo deferido o s_eu.pedido, vai à CACEX e a 
CACEX, observadas as demais regulamentações, os de
mais requisitos, autoriza, então, a importação. Efetuada 
a importação, vai o importador a urn banco _autorizado 
pera levar o contrato, dá os cruzeiros, recebe os dólares e 
paga ao importador no exterior. Então, este é o trâmite 
normaL Então aonde verificou o Banco Central a ocor~ 
rência de irregularidades? O Banco Central verificou a 
ocorrência de irregularidades_no fechamento do câmbio, 
nos bancos. Portanto, junto, no fechamento de câmbio 
nos bancos, verificou~se que foi fechado o cârnbio e enw 
tregues divisas a pessoas que não- haviam importado. De 
modo que, então, é uma maneira de receber dólar à taxa 
oficial e vendê--lo, depois, ou fazer o que quiser com ele. 
Mas, enfim, não havia a operação correspondente de pa
gamento no exterior. Pelo menos, pelos documentos que 
se teve, não havia, ou seja, a empresa que aparecia como 
fechando o câmbio declarava que nunca teve uma re
lação com esse banco. De modo_ que então, a assinatura 
do contrato de câmbio era falsificada, aqui era falsifica
do, enfim vários tipos de irregularidades. Portanto, as ir
regularidades apuradas pelo Banco Central, até agora, 
visam mais diretamente aos bancos que fecharam esses 
câmbios. Entretanto, as evidências levantadas frontais 
que levaram também a se julgar que parte dessas irregu
laridades estavam com a SUFRAMA ou de lã partiam. 
E daí, então, ter-se instalado essa COmissão de Inquéri
to, para apurar o envolvimento da SUFRA_MA nessaii 
irregularidades. 

O SR. VIRGIUO TÁVORA- Satisfeito, Sr. Presi~ 
dente, agradecemos aí a paCiência de V. Ex~. porque já 
vimos que ultrapassamos o tempo, mas acreditamos que 
esses assuntos todos deveriam ser esclarecidos e ninguém 
melhor para isso do que o Dr. Fernão Bracher. 

O SR. FERNÃO BRACHER - Obrigado. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Agradecido. Satisfei
to. 

O SR. JOSÊ FRAGELLI _:_Senador CêSir CaiS, iosw 
taria também de fazer urna colocação. · 

A questão que vou po~ ê uma recordação da minha ex
periência do tempÕ de Governador. 

Quando assumi o Governo de Mato Grosso, em 1971, 
o Banco do Estado de Mato Grosso estava fora de com
pensação. Estava fora de compensação- se eu errar em 
alguma coisa, peço que me coftija- porque o Governo 
do Estado havia ::;.acado contra o Banco do Estado 4 mi
lhões de cruzeiros, sem "ter o correspondente lastro. Fez 
um primeiro convênio, ou outro nome que tenha, não 
me lembro se com o Ministério da Fazenda ou Banco do 
Brasil, se não me engano com o Banco Central. O Go
verno do Estado nào só qào pagou os 4 milhões como, 
dentro de algum tempo, jâ tinha sacado 8 milhões. 

O SR, FERNÃO BRACHER - No seu Governo? 

O SR. JOS.t: FRAGELLI- Não, No Governo ante
rior. Por isso que vou chegar a V. S• 

Depois, não cumpriu e sacou 12 milhões de ciuzeiros. 
Parece uma quantia íntima, mas naquele tempo era mui
to dinheiro. Finalmente, sacou 16 milhões. Foi então que 
o Banco Central, o Bunco do Brasil tirou o Banco doEs
tado de_Mato Grosso da compensação. 

Dessa forma encontrei a situação do Banco do Estado 
de Mato Grosso. 

Essa situação permane~eu durante vários meses no iní
cio do meu Governo, até que fui ao Ministro Delfim 
Netto solicitar recursos para pagar o que o Banco devia, 
inclusive a particulares - o Banco de Mato Grosso, 
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para atender aos seus compromissos e aos seus movi
_!!l~ntos, havia pedido empréstimo até a agiotas em São 

--Paulo, Banquinho bom! 

O SR. JOSÉ FRAGEi"u- M~s acho que não foi o 
único no BrasiL 

O ·sR-. FERNÃÓ BRACHER- Não, já falamos que 
qua1qucr Semelhança é mera coincidência, a 

_ O SR JOSf. fRAGELLI- É JUstamente aí que que-
ro chegar. __ 
- -Afi-llal, lhe foram propiciados esses recursos e pude
mos recuperar o Banco do Estado do Mato Grosso. 

A questão _que coloco é justanlente esta: saber se o 
B~nco Central, hoje, tem um modo de controlar os ban
c"os estUduaíS- e se o tem feito. Teinos verificado que os 
bancos estaduais vão bem, vão normalmente ou vão mal, 
d_e acordo com o governador que têm. Então, é esta a si
tuação. Não me quero referir, mas um grande Estado 
tem bancos também em Mato GroSso. Recordo-me per
feita,mente que~ a certa altura, esse banco não empresta
va mais dinheiro, porque dizia que não tinha recursos 
para fazer empr~timos_ aos seus clientes. No Governo 

- ·anterior esse grande banco, de um grande Estado, ia 
muito bem, mas, naquele período, ia muito mal, porque 
o governador tinha dado a sua orientação, o banco fazia 
grandes empréstírncis ou facilítava. Desejo saber se essa 
política airida continua ao sabor dessa influência política 
da forc-a do governador de Estado ou se, daqui para 
diante, o Banco Central ou o Governo adotará uma polí
tica para evitar que os bancos eStaduais sofram esses al
tos e baixo;i aO sabor da políttça da um go~ernador_ mais 
oU menoS --~cinsciente, cOmpetente, ou atê mesmo- nãO 
pratica um mínimo de austeridade na sua administração. 

É esta a cglocação que faço agora. 
Tenho um projeto que passa as dividas em dólares dos 

Estados para o Governo Federal, exceção feita àq_Udes 
empréstimos externos para rnetrô, para as empresas esta
duais estatais, etc. 

Conversei a respeito com o Ministro João Sayad e S. 
Ex! me disse o seguinte: Fragelli, se você ftzer isso apenas 
vamos dar mais dinheiro aos governadores para que eles 
coloquem mais servidores, tenham maior número de em
p-regos tlCiS Estados, S. Ex' não estâ errado. 

De agora em diante., a orientação do Governo, o Mi
-nistério da Fazenda, o Banco Central, é de fazer um conw 
tro!e dos bancos estaduais, para que esses altos e baixos 
não venham a se verifiCar consoante a competêÍlcia, a 

~_consciência, etc,, do respectivo governador de Estado? 
Pergunto: os Senhores podem fazer esse controle? Acre
dito que sim, e se_ há disposição de fazê-lo. 

Agora, por exemplo, o meu Estado, Mato Grosso do 
Su!, graças a Deus, até gora não tem banco, o_ Governa
dor quer criar e sou contra, porque as maiores dores de 
cabeça que tive no meu Governo foi com o Banco do Esw' 
tado de Mato Grosso. Se viesse a ser um governador, 
não queria ter um Banco do Estado. Esta é a questão que 
coloco. 

O SR. FERNÃO BRACHER- Presidente Josê Fra
gelli, muito obrigado pela sua pergunta, que permite enw 

- lrar nUm campO de muita importância para nós, 
Realmente, o problema dos bancos estaduais está conw 

tinuamCllte a exigir da nossa capacidade de aperfeiçoa
mento do:> métodos e da sistemáttca de. supervisão e de 
coqper~ção. Posso dlzer que a partir de maio de 1985, 
que foi quando fizemos o último contrato de consoli
dação com os bancos estaduais, não mais tivemos neces
sidade de auxiliar qualquer banco estadual com recursos 
extraordinários. Ocasionalmente, com qualquer outro 
banco, poderão aqui, ali, acolá, solicitar pm redesconto. 
De modo que a situação está sendo acompanhada de 
perto e apresenta boas características. Entretanto, é um 
problema -como bem diz V, Ex~ - pois grande parte 
do êxito de um banco estadual depende da autonomia e 

·a-a seriedade como aja o governador dess.e Estado. Ê 
uma tentação extraordinária de fazer de caixa do banco 
a calxa do governador estadual, e, por via de conseqUên
cia, de a caixa do banco passar pdra a caixa do Banco 
Central, que é a caixa do Governo Federal, porque havia 
a Câmara de ~ompensaçào. Uma das melhores defesas 
que temos e que desenvolvemos ao longo do tempo ê o 
cuidado com que se verifica a constituição da direção 
desse banco estadual, de tal maneira que seja composta 
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sempre por profissionais competentes e que tenham uma 
responsabilidade pública em relação ao trabalho que 
executa, que tenha capacidade e resistência às solici
tações políticas que venham, porventura, a serem feitas. 
E, .além do mais, uma vigilância constante do Banco 
Cen.t.ral sobre essas instituições. 

De modo .. que é, sem dúvida nenhuma, um trabalho 
grande. 

Ainda anteontem tivemos a oportunidade de particiw 
par de um almoço onde estavam presentes praticamente 
todos os presidentes de bancos estaduais. E tive oportu
nidade de comentar que eles tinham efetivamente um 
trabalho ma_is difícil em relação aos seus colegas de ban
cos comerciais príVados, porque eles, por sobre as exi
gências, as demandas da técnica bancária, tinham que le
varem consideração as exigências da política. Um banco 
estadual bem administrado merece maiores encómios 
maiores elogios do que um banco comercial bem admi
nistrado, porque esse banco estadual tem efetivamente 
:!lm Ô_Ilus,_uma tarefa e maior dificuldade adicional. t 
para isso que o Banco Central deve estar junto com o 
conselho e com a supervisão necessária. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Antes de passar 
a palavra ao Senador Milton Cabral sobre o assunto de 
ba_o_cos estaduais e alguns bancos oficiais da área federal, 
parece ao grande público- e já tenho ouvido muitos co
mentários .a esse respeito - que há uma divulgação 
enorme desses ban~os na televisão, patrocinando prógra
mas, etc. Não parece muito simpática a idéia ao grande 
público que o Banco do Brasil, a Caixa Económica, 
BENGE, Banco do Estado de MinaS Gerais, BANERJ, 
Banco de SãO -PaulO e tantos outros tenham necessidade 
de investigar tanto na televisão, nos programas tipo Jor
nal Nacional e outros jornais noticiosos das várias es
tações, Ao grande p_úblie<;t parece que isso tudo leva ao 
encarecimento do dinheiro., que deve sair de alguém. 

Seria possível, dentro da sistemática do Banco Cen
tral, da estrutura do Banco Central, haver certo tipo de 
fiscalização a esse desperdício, porque consideramos que 
bancos como os citados aqui não têm nenhuma necessíw 
dade de patrocinar Copa do Mundo, programas noticio~ 
sos, Qual o beneficio do custo? Seria poss[vel, dentro da 
sistemática do Banco Central, traçar alguma norma, 
porque esse tipo de _divulgação tão intensa dos sistemas 
bancáríos choca o povo brasileiro. 

O SR. FERNÃO BRACHER- Senador Cesar Cais, 
o Sr •. tem toda razão. O problema não é de fácil solução, 
porque proibir a propaganda seria entrarmos na seara da 
administração di reta do banco e, amanhã, sermos acusa
dos de impedir o crescimento dos bancos, impedir a utili
zação _da propaganda, que, no fun das contas, ê uma prá
tica reconhecida em todos os países do mUndo, além do 
Brasil. 

Quanto à observação de V. Ex~, que acho inteiramente 
procedente, também participo do seu mal-estar. Ocorre
me que nós deveríamos estudar no Banco Central algu
ma coisa parecída com a correlação entre as despesas de 
propaganda e as demais despesas bancárias e estabelecer, 
talvez, alguma regra nesse sentido, De modo que eu 
aproveitaria a sua pergunta como um estímulo para estu~ 
darmos a possibilidade de estabelecer algum parâmetro, 
dizendo que as despesas de propaganda não poderão ser 
maiores do que tal ou qual elemento, de maneira que eles 
não tenham um banco pequeno fazendo uma propagan
da completamente desmesurada com o seu tamanho, 
com as suas necessidades..e com as suas conveniências. 

Portanto, também comungo com a sua preocupação, 
com a sua idéia de que nós .deveríamos explorar essa tri~ 
lha. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Agradeço a V. 
Ext Realmente, o sentido da pergunta era para colocar 
junto ao Presidente do Banco Central que cremos seja 
necessário ter algum parâmetro para mensurar essa pro
paganda. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL- Sr. Presidente, Senador 
Cesar Cals, ilustre Presidente do Banco Central, Fernão 
Bracher. 

Inicialmente, peço desculpas pelo atraso da minha 
presença nesta Çomissão, porque estava tratando de inw 
teresses do Governo da Paraíba e, nessa altura, quando 
temos interesses de governo de Estado- do nosso Esta
do, evidentemente - damos a prioridade. 
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Tinha grande Lnteresse de estar hoje aqui para satisfa
zer duas curiosidades: conhecer a opinião do Presidente 
Fernão Bracher sobre dois assuntoS, que não sei se já fo
ram tratados antes, mas, em todo o caso, se já tiveiem 
sido tratados, me conformaria -aperias com a infor
mação, porque o assunto já foi debatido. Caso contrário 
pediria a S. Ex• que me explicasse bem a questão. 

A primeira questão que eu gostaria de ouvir do Sr. 
Presidente do Banco Central é a seguinte; dentro da ne
cessidade de reorganização da estrutura governamental, 
que é evidente, estamos hoje praticando essa reforma 
monetária, mas, na realidade, é o próprio Governo quem 
precisa ser reformado, a estrutura do Governo precisa 
ser reformada. Alguns órgãos do Governo estão envelhe
cidos e com uma legislação de mais de 30 anos, entre os 
quais se inclui o Banco CentraL 

Já tivemos a oportunidade_de debater este assunto da 
tribuna do Senado, sobretudo seguindo aquela velha 
questão da dependência do Banco Central ao Ministério 
da Fazenda, ou da falta de autonomia política do Banco 
Central para que ele pudesse exercer, com a máxima ple
nitude, as suas funções. Realmente, é um assunto que 
vem sendo abordado, vez por outra, na imprensa, aqui 
no Congresso, etc. 

Gostaria de ouvir a opinião do Presidente Fernão Bra
cher sobre este assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Antes de passar 
a palavra aa Dr. Fernão Bracher, devo dizer que tam
bém participo da preocupação do nobre Senador Milton 
Cabral. O Banco Central de um pafs não pode estar su
jeito a flutuações políticas. A minha opinião é esta. 

Passo a palavra ao Dr. Fernão Bracher. 

O SR. FERNÃO BRACHER - O nobre Senador 
Milton Cabral está-se referindo à independência do Ban
co Central em relação às autoridades políticas do nosso 
País, a conceituação do Banco Central como órgão téc
nico. Aliás, foi esta a origem, a raiz de ra:docínio do le
gislador ao criar o Banco Central pela Lei nO? 4.595. Infe
lizmente, após o Govémo CcistetO-Biflco, não foi respei
tada esta independência e o PreSiaente do Banco Cen
tral, que naquela época ainda tinha mandato por cum
prir, sentiu que era do melhor interesse da Nação resig
nar, e assim o fez. Após isto, estabeleceu-se o princfpio 
consuetudinârio, primeiramente de uso, em qUe toda a 
Diretoria do Banco Central e, co·nseqaentemente, o Ban
co Central como um todo seria um cargo de confiança, 
como é hoje, legalmente- um funciion-ârio ou unril pes
soa encarregada, demissível ad nutum. 

Sobre a conveniência ou não- de Q Banco Central ser 
um órgão independente, nós podemos ter várias opi
niões. A prax.e internacional nos países desenvolvidos é 
de o Banco Central ter independência em relaÇão aõ po
der político. Parece que estabelece um certo contrapeso, 
que é útil no manejo dos negócios, que auxilia a uma 
apreciação melhor dos assuntos financeirOS. O -Banco 
Central nunca pode ser totalmente independente do po
der político, evidentemente, porque nada é independente 
do poder político, e tudo deve subordinar-se ao poder· 
político, porque tudo se subordina à vontade do povo 
através das eleições. 

O que ocorre é que pelo deslocamento das datas de in
dicação da Diretoria do Banco Central, e pda circuns
tância de se dar à Diretoria do Banco Central um man
dato fixo e, portanto, não passível de demissão a_d_nutum, 
e deixando de ser um cargo de confiança, se acha esse 
equilíbrio entre a vontade popular, uma Vez que a in'di
cação dos responáveis pelos Bancos Centrais do Mundo 
é feita por pessoas eleitas pelo povo, e o tempo fixo de 
permanência que se dá~E"ntão, se consegue obter essa in~ 
dependênCia. 

·A meu ver, esta seria uma solução mais adequada a 
prevalecer que a de hoje. Realmente haveria esse com
promisso, pois é o que vemos em outros países, que pare
ce levar normalmente a uma ponderação maior, a um 
maior equilíbrio no trato das coisas econômiCas. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Milton _Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL - Em alguns palses, às 
vezes, o mandato dos diretores de Banco Central extra
pola até o mandato do Presidente da República ele é al
ternativamente maior- ou men-or-- o mandato- maS, de 
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qui:tlquer man-eira, -o poder político,- como V. S• bem sa
lientou, expTesso através dos representantes do povo, de
seja realmente um órgão inteiramente, não digo isento 
mas com a máxima iSenção, para realizar as suas tarefas 
que, inuitas veZes, chegam a determinado ponto em que 
elas estão acima dOs interesses imediatos, das aUtoiida~ 
des fazendárias, ou daqueles que estão fazendo a a políti
ca financeira do próprio governo, porque os conflitos 
sempre existem, as divergências sempre existem, m-as o 
Banco Central fica sempre a salvo de pressões e, estando 
a salvo de pressões, ele pode exercer melhor as suas 
funções. 
· Enfim,-0 Banco Central realmente atingiu os seu_s ob

jetivos. E isso que estamos desejando. 
Creio que, no ano vindo_u_ro com a reforma da Consti· 

tuição, esse assunto possa ser levantado e inserido na 
Constituição, essa autonomia, essa independência-- do 
B-anco Central. 

Levantei a questão para ouvir a opinião de V. S• pOr
que acho que concorda com a nona posição. 

Agora, entro em outro assunto, especialmente objeto 
desta Comissão. 

V. S• sabe que esta CPI destina~se a investigar a gestão 
das sociedades de economia mista- nas quais- a União_de
tém--ã maiOria acionâria. Essa questãO -da--privatização 
das empresas não tem sido, a meu ver, corretamentecon
duzida, porque há duas maneiras de se privatizar uma 
empresa estatal: uma, vender a empresa para o seta r pri
vado, que me parece tem sfdo esta a preocupação maior, 
a-intenção maior que está prevalecendo; a outra, real
mente popularizar o capital da empresa. Embora ela fi
que com o controle estatal (o Estado detendo de 15% a 
20%), na realidade o seu capital está de taf maneira disse
nii!J-ado que ela, provavelmente, pode não ser considera

-da uma empresa. eminentemente estatal. Ela é estatal, 
porque tem uma participação maior do Estado. 

Há necessidade de haver um posicionamento mais cor
reto a respeito desse assunto, porque, na realidade, há 
certas empresas estatais que não podem ser privatizadas, 
não têm coridição de privatização. Vou citar, de_safda, O 
caso das siderúgicas, o problema da SIDERBRÃS. Não 
há capital, no Brasil, para comprar as siderúrgicas, não · 
há grupo brasileiro capaz de bancar a compra das side
rúrgicas. Mas há possibilidade de se dar digamos, uma 
pafticipação bem expressiva ao capital das-siderúrgiCas 
- o capital de participação do público. 

Agora O Governo está lançando a PETROQUISA, vai 
~';;RooC:{~a~.da PETROQUISA e da Distribuidora da 

Gostaria de ouvir a sua opiniãO, como Presidente d_o 
Banco Central, sobre estas questões. Na realidade, esta
mos interessados na formulação de políticas dessas em
presas e de como esta Con;tissão pode:rá opinar correta
mente, tendo em vista a maior adequação do intereSse 
público._ Esta, a nossa posição. E, para isso, a opinião do 
P!~_~ente do !lance Central é muito importante. 

O SR. PRESIDENTE (Cesai Cais) - Concedo a pa-
lavra ao Dr. Fernão Bracher. - - -

O SR. FERNÃO BRACHER- Não ê, propriamen
te, ril~têria-da minha preocupação diáriã esta que V. Ex• 
levantou. Mas, atendendo à sua solicitação, Vou fazer al
gumas considerações minhas, pedindo a sua vênia -para 
dizCr que não são ponderações definitivas, mas fruto de 
pensamento, valendo-me do espaço que me é dado. 

Em_prim~iró lugar, hã um movimento muito saudável 
-eSse, de privatização das empresas, daquelas que não 
digam respeito à atividade específica do Estado. O Esta
do brasileiro, a nãO ser em casos excepcionais, nos quais 
desponta a encamJ)ação das ferroVias depois da Guerra, 
não teve como -r~gra a nacionalização de e_mpresas_ de 
iriOdO a ãuinentãr o- poderio do próprio "E:stado; pelo 
contrário, a interferência do Estado na iniciativa privada 
devt;U-se-aoltrte.resse daquele em suprir as ausências des
ta. Assim foi na Siderurgia, claramente; assim foi na PE
TROQUlMICA, daramente. E agora-que já temos a ex
pãhsão feita, temos condições de- me parece, ê o cami
nho que se deveria seyuir - aos poucos irmos cedendo 
lugar à iniciativa privada. 

Ainda anteontem, o Conselho Monetário Nacional 
achoU conveniente emitir uma regra restritiva de afluxo 
d_e recursos· para as Bolsas de Valores, porque estávamos 
assistindo a um afluxo de recursos para as Bolsas de Va
loresmaior._do que a capacidade de a economia produzir 
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papéis e lanÇamentos de -nOVas-émpresas. O que fizemos, 
o que b Conselho decidiu, foi apenas limitar temporaria
mente esse ãfluxo, de: modo que se pudesse dar um tem
po a que surgissem p-apéis -para, então, se poder nova· 
mente líóàai o mesmo afluxo;- apenas para se eVitar uma 
alta aftificial, da qU.cil necessariamente não viriam frutos 
bons, mas uma queda da Bolsa, portanto, uma desorga· 
nização do Mercado. 

Cito esse fato para mostrar que o mercado de capitais 
brasileiro, a pouco e pouco, vai~se fortalecendo, e vai-se 
tornando possível aquilo que até hã pouco não era possí
vel: justamente a aquisição,- erri lotes cada vez maiores, 
de empresas que se queirãrii privatizar. Se em alguns ca
sos haveria ou não a conveniência de legislação especial. 
cuídãii.do de que eSsas ações ao irem para o público não 
ficassem nas mãos de alguns poucos acionistas, não se~ 
seria uma coisa a se examinar caso a caso. Eu me lembr~ 
apenas da experiência internacional, que houve na Ale~ 
manha, quando privatizaram a Volkswagen. A Volkswar 
geri era uma empresa de Estado e, ao ser privatizada, se 
r~~ uma legislação especial, pela qual se limitou o poder 
de voto por acionista, de tal maneira que se garantia que 
nunca um determinado número de acionistas com um 
.certo número de votos pudesse controlar a empresa. En
tão, se haveria conveniência de legislação _especial para 
evitar manobras menos convenientes ao interesse nacio
nal ou beneficiadoras de grupos que poderiam, por 
preço-s não adequados, adquirir controle de empresas, 
não sei. Apenas deixo aqui esta ponderação, porque me 
parece que a direção saudável do País, com seu cresci
nif:nto e com a organização do mercado de capitais, vai, 
a pouco e pou-co, iendo poSSibilidade de absorver aque
les investimentos qUe o Estado num determinado mo
mento - corretamente, me parec_e- fez; as obras estão 
aí. Deixo em aberto a periunta que-eu mesmo me faço: 
se em alguns casos haveria a conveniência de uma regule
merllãção para impedir que houvesse um mau uso dessa 
abertura. -· -- - - · 
_ ~uito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME- Sr. Presidente, eu não 
deveda fazer mais perguntas, porque fui obrigado a me 
ausentar do recinto, mas, c9m9 assisti ao início, inteirei
me mais ou menos do assUntO. Mas cumprimento o Sr. 
Presidente do Banco Central pela maneira objetlva-com 
que se houve nesta reunião, e apenas perguntar a S.$' se 
o Banco Central dispõe de instrumento suficiente para 
fiscalizar os bancos ou ínstituições finànceii'as-de qtiais-
quer natureza: como poupança, montepio, etc. 

Gostaria: que V. S' dissesse <ilgo a respeito, se for 
possível. 

O SR. FERNÃO BRACH.ER- Pois não. 
Senador, as c-adernetas de poupança podem ser perfei

tamente supervisionadas Pelo Barico Central; já os mon
tepios são sujeitos à inspeção da SUSEP, que é um órgão 
ligado ao sistema previdenciário e aos sistema securitârio 
~ portanto, escapam à competência própria do Banco 
Central. 

O SR. JORGE K.ALUME- Então, dou ciência a V. 
S• que apresentei o Projeto n~> 56, no dia 12 de abril de 
1985- há um ano- dando poderes ilimitados ao Ban
co Central para ivitar aquelas fraudeS que otorreram 
neste País, para o desalento daqueles que confiaram seu 
dinheiro a esses bancos, Ainda ocorreu no ano passado 
no COMlND, Auxiliar e Maisonave. 

-Então, estamos dando poderes ilimitados ao Banco 
Central, e nosso projeto vai marchando muito bem, para 
evitar que se repitani aquelas irregularidades que choca
ram a Nação brasileira. 

Muito obrigado a V. S•. 

O SR~_FERNÃO BRACHER- Pois não, Sr. Sen;~.
dor Jorge Kalume. Muito obrigado. Como existe o anti
go brocardo de .Direito que diz que "o poder e a obri
gação são-correlato.s"- qwir dizer: aos poderes ilimita· 
dos ·corn!sporiderá uma responsabilidade ilimitada -
Deus nos faça merecedores dessa responsabilidade. 

O SR~ PRESIDENTE (Cêsar Cais) -Com a palavra 
o Senador Roberto Campos. 
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O SR. ROBERTO CAMPOS-...:....- Sr.- Presidente, Srs. 
Congressistas - em primeiro lugar, meus agradecimen
tos pela presença, aqui, do Dr. Fernão Bracher, de quem 
sou antigo admirador. 

Apenas farei algumas indagações, a título de curiosi
dade intelectual, com propósito mais analítico que críti
co: 

A literatura económica brasileira tem sido enriquecida 
por animais semânticos estranhos e novéis. O último é a 
chamada "inflação inerciai". E eu hã tempos estou dan
do tratos à bola para saber o que exatamente isso signifi
ca. 

Um dos postulados da -~nflação inerciai era que a in
flação ordinária - não inerciãl- estivesse sob controle. 

Ora aquilo a que assistimos em janeiro e em fevereiro 
foi urda aceleração da inflação. Não havia ali caracterís
ticas iilerciais. O segundo postulado é que o déficit ope
racional estaria zerado, r~tando apenas _parcelas do ~e
ficit nominal, representado este pelo encargo d~ dívida 
externa e pela indexação da dívida inte_rna. Estana o dé
ficit operacional zerado? As primeiras indicações do mês 
de março são de uma ressurreição de um déficit anterior
mente sepultado. _ _ 

Hã algumas explicações que foram dadas pelo Sr. Fer
não Bracher, e uma delas interessant~ é: que o B~nco ~o 
Brasil em deiXando de ser autoridade monetâna, sena 
indireiamente um fator gerador de déficit pela intro
dução de uma decalagem entre a coleta de recursos e sua 
entrega ao Tesouro. , .- -. _ _ 

Não acho que essa brecha de três dias SeJa particular
mente significativa. O mais provável_é ~ue ten~a havido 
uma honesta impressão de que o déficit estana zerado 
em janeiro e fevereiro, porque habitualmente isso acon
tece habitualmente são meses de folgapara o Tesouro. 
E, ~te ano, de folga anormal pela antecipação de receita 
com aumento de alíquotas, oriundo do pacote fiscal, e 
pela anormal inércia das despesas, porque, além da hesi
tação sazonal, característica de início de perfodo orça
mentário houve mudança de Ministério, que levou al
guns Mi~istérios praticamente a ~:~ma paralisia adminis
trativa. Além disso, houv_e um influxo de caixa resultante 
da instituíção de depósitos compulsóiios sobre Os depó
sitos de poupança, Era de se prever, portanto.!. un;a :a~ 
zoável folga para o Tesouro, que, entreta.nto, nao sigmfi
caria tranqUilidade do lado orçamentáno. 

Será útil se o Dr. Bracher nos pudesse dar alguns es
clarecimentos sobre o tema. Para um observador de fora, 
sem domínio dos dados, o panorama está longe de ser
tranqUilizante. A expansão de_~_IJ_nu.m perf9do de doze 
meses, de fevereiro a fevereiro, foi de 318,5%, para u~a 
inflação de 264%, se medida pelo JGP, 221%, se medtd~ 
pelo IPCA. Isso indicaria a existência de um alto S~<i:U. d1 

Hquidez na economia até fevereiro. Em março, houvl 
uma explosão de meios de pagamento. Só no mês de 
março o MI aumentou de 74,5%, quando a inflação teri~ 
diminuído. Isso indic:a.ria, novamente, um alto grau de li
quidez na economia. . -- , ,;- , 

A explicação que foi dada, e que e: a explicação mais 
natural, é a mudança na composição de porfólios, uma 
diminuição apreciável de M2, M3, M4 e sua transfor-_ 
mação em M 1, Isso tem ocorrido em vários países e é 
possível, provável até, que ocorta também no Brasil. 
Mas quanto desses 74% de expansão, em um só mê~, re
presenta um simples reliquidificaçào de economia, . e 
quanto disso representa, realmente, expansão monet~la 
liquida, que agravará as tensões da economia? . 

O excelente resultado de março, em termos_ de _m
flação, nos deixoU a· todos muitos satrsfei.tos.!: ~ma feli
cidade geral da Nação. Se isso tive~se SidQobtldo sem 
congelamento seria a glória. Tendo sido obtido com con
gelamento, pode ser meramente uma operação ~e 
quebra-termômetro. Quebrado o lerroômetro, a autori
dade pode determinar livremente o grau de febre. ~so é 
o que nos inquieta a todos, porque todos estamos mte
ressados, inclusive a Oposição, em qoe o Programa t~
nha êxito. b. um caso em que não cabem vaidades: "a nu
nha teoria está correta e a sua teoria está errada". O im
portante é que o Brasil esteja com a .!e:oria ce~ta-e que a 
inflação seja contida e a hiperinflação, que já se desenha
va, debelada. 

Suponhamos, portanto, que é a inflaç.ão ínerci.al. Qual 
é a real posição do déficit? _E que_ défictt? péfict~ Jisca.l? 
Do Tesouro? Déficít de caixa das autoridades mone
târias?,O que íitcluriambém dispêndio das estatais. Défi-
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cit nominal? Qual ê- a dimensão estimada do déficit no
minal e quanto foi ele reduzido pelo novo programa eco~ 
oômico? 

Qual_quer esclarecimento que a este respeito nos possa 
ser dado pelo Dr. Bracher seria útil. 

Tenho duas outras perguntas, Sr. Presidente, mas seria 
preferível, talvez, passarmos à anâlise desta. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- O Dr. Fernão 
Bracher pede que V. Ex• faça as outras perguntas, se não 
forem con.seqüência da resposta. 

O sR. ROBERTO CAMPOS - Nãq, as duas outras 
são de tipo diferente. A segunda pergunta começaria por 
uma expressão d_e admiração, pelo enorme esforço, ten~ 
'são psiCológica, capacidade de debate revelada pelo Dr. 
Fernão Bracher em favor de um tema que meparecedes-

-necessária: a briga com o Fundo Monetário Internacio
naL Estamos gastando uma extrao-rdinárfa energia nesta 
briga. Apesar de o Brasil ser Membro Funda?or do Fun
do Monetário Internacional, ter lá um Sr. Dtretor extre
mamente competente e um dos mais respeitados, nos es
tamos comportado como se o Fundo Monetário lnt.erna
eional fosse uma espécie de "Khadafi do terrorismo eco
nómico"; seria uma organização expressamen~e dedica
da viciosamente dedicada à recessão económica. 

bfrirjo desta convicção, e, mais do que isto .• nã~ con
sigo entender o racional, às vezes podemos divergtr e_n
tendendo a razão da posição oposta, mas às vezes nao 
consigo entender a razão. Terá havido da parte do F.un

- do _Monetário Internacional essa obsessão recessiva? 
Não parece. No caso brasileiro aceitaram sete cartas de 
intenção, todas descumpridas. Se recessão houve fio Bra
sil, não foi por causa do cumprimento do ~cordado co~ 
o Fundo Monetàrio InternaCIOnal, porque tsso nunca f01 
.cumprido, exceto num ponto em que o nosso curnpri~ 
menta foi fiel. A única coisa que cumprimos realmente 
foi a adoçào de uma política de realismo cambial com 
minidesvalorizações, que chegaram a ser diárias, e ~te 
aspecto funcionou, funcionou muito bem, tanto assim 
que acumulamos saldos c:ambiais que, hoje, nos facilítam 
as negociações ex.ternas. 

Essa briga, na qual se consumiu tanto esforço, tenho a 
imprrissão de que teve um efeito psi~ológ~co e publi_ci
t_ãri_o interno; acaricia um orgulho nac10nahsta ou nacw
nalelro, uma espécie de machismo de puberdade, mas 
não vejo utilidade prática nisso. Pelo contrârio, os aspec
tos são negativos. Os bancos internacionais, sejam ofi
ciais ou comerciais, que gostariam de ajudar mais oBra
sil sentem alguma hesitação, porque a recusa total em 
co~versar com o Fundo' Monetário Internacional dá a 
ímpressão de que o Brasil não q~er_ di~ciplina mor:etãria 
e financeira. Se queremos essa dísc1plma monetâna e fi
nanceira, deve haver possibilidade de um debate racio
nal, e acredito, aliás, que o Plano Cruzado fosse aprova-

. do pelo Fundo_ Monetário Internacional em uma hora 
~.ou duas horas. Eles fariam duas perguntas, provavel

mente-. A primeira: por que o congelamento? Respon
deríamos que o congelamento é uma imposição psicoló
gica e política. Seria imp_ossível adotar uma polí~ica de 
.salário austera, fazendo o uso da volta da mêdia sem 
congelamento e, certamente, o Fundo Monetârio Inter
nacional se renderia a este argumento, como se rendeu 
no caso argentino, não objetou este aspecto do Plano 
A:ustral. 

A segunda pergunta que provavelmente faria é: POr 
que fi~ar a tax.a de_câmbio'? Por que não deix.á-la flutuan
te? Responderíamos que há certa vantagem em utilizar a 
taxa de câmbio com uma variável paramétrica que traria 
uma impressão adicional de estabilidade paralelamente 
ao congelamento_ae salários e de preços e, provavelmen
te, eles se renderiiun a este argumento, com alguma exor
tação para que observássemos o assunto prudentemente. 

A úni_ca coisa que criaria dificuldades "com o Fundo 
Monetário Internacional, e cría com todos os economis
tas que não acreditam muito, pelo menos, são suficiente
mente ignOrantes para não entenderem a inflação iner
dal - e estou nesta categoria, sou suficientemente igno

-rante para isso - a única pergunta embaraçosa seria s~ 
foram reatrnente contidas as causas primârwns çia in
flaçãO; principalmeii.te o déficit -orç11:mentário. 

"!!_sta .pergunta teríamos que responder,_rnas acredito 
que terí'!-ffiÕS respOstas satisfatórias. 

Em su.ma, o Plano Cruzado seria aprovadoj como foi 
aprovado o Plano Austral. As auditorias periódicas do 
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Fundo Monetário Internacional poderiam ser compacta
das na consulta anual, se quisessem uma consulta, por~ 
que não somos obrigados, pelo Estatuto do Fundo Mo
netário Internacional, a ter uma consulta anual. Poder
se-ía inventar um outro nome,_como .. Consultive Corpo~ 
ration", ou qualquer coisa q_ue acariciasse o .nosso or_$u
lho, mas isso não nos iria mcomodar particularmente. 
Lembramo~ nos que houve, no passado - ape.sar de des
cumpridos os acordos com o Fundo Monetáno Interna
cional - certa utilidade. 

A primeira e grande utilidade é_ que o Brasil não sabi~ 
a dimensão do déficit público. Parece estranho, mas fm 
só depois de entrarmos em entendimento com o Fundo 
Monetário Internacional que passamos a medir o déficit 
público, e, a partir daí, surgiram vãrias definições: o défi
cit nominal o déficit de caixa, o déficit operacional, e as~ 
sim por dia~te. Não sabíamos qual o montante da dívida 
interna. 

Segunda vantagem, já iildiquei, é o realismo cambial. 
Há uma desvantagem séria nessa atitude de briga per

manente com uma entidade de que somos sócios. S. que 
- o Dr. Bracher sabe disto tinto quanto eu, senão me
lhor - as negociações para cOnsolidação da dívida fo
ram consideravetrnente retardadas e o Brasil teve que pa
gar um spread maior do que o necessário. Lembra o Dr. 
Bracher que ao fim do Governo Figueiredo, o Dr. Pasto
re havia, em princípio, acordado com os bancos, o acor
do não foi firmado, mas já havia um assentimento ban
cário para conSolidar toda a dívida brasileira, e não ape
nas dois anás da dívida, não apenas 85, 86, a dezes.seis 
anos de prazo, com oito de carência, com uma redução 
de spread, para, se não me engano, exatamente o mesmo 
que agora se obteve: l ,8, 

O que faltava era, exatamente, a carta de lntenç~o. ao 
Fundo Monetário, explicitando o programa brasileiro. 
Afinal de contas, ao se dar uma consolidação, é justo que 
os bancos queiram uma visão panorâmica, prospectiVa, 
da economia brasileira. Não demos prossegtlimento a es-
sas negociações, subseqUentemente o Dr. Bracher, com a 
competência que lhe é pecuHar e que é reconhecida pelos 
banqueiros internacionais- mantenho bastantes conta
tos com comissões económicas internacionais, e é unâni
me o respeito que eles expressam pelo Dr. Bracher -, 
depois de longas e penosas negociações, o que é que ob
teve? Obteve-se um arranjo de consolidação da dívida ?e 
dois anos, 85, 86, a sete anos de prazo, e não dezessets, 
com cinco anos de carência, e não oito anos, e com um 
spread igual àquele que podíamos"ter obtido praticamen
te urn ano antes. Isso foi o custo da operação .. mache
za" um custo psicológico, custo socíal, custo financeiro. 
lnúÍil acrescentar que nada disso tem a ver, não significa 
nenhuma reserva pessoal para com o Dr. Bracher, nin
guêm teriã podido nas circunstâncias fazer melhor nego
ciação_. Eu, certamente, teria feito uma negociação pro~ 
vavelmente pior, mas apenas houve um erro de enfoque. 
Em troca da obtenção de um impacto psicológico inter~ 
no, incorreu~se num custo financeiro, num C!!Sto social, 
muito real. 

Terceiro comentário que faço, diz com a intervenção 
do meu caro e ilustre colega, Senador Milton Cabral, 
sobre o problema de privatização. _e: uma tendência 
mundial a busca de eficiência, cerceamento do Estado in
vasor e agressor, tendência que espero vingue no Brasil. 
Permítir-me-ia apenas expressar uma divergência em re
lação ao Senador Milton Cabral: e S. Ex• parece proferir 
ao sistema de priVatização de controle o sistema interme· 
diário de disseminação de ações de empresas públicas, 
mantido o controle governamental. A meu ver, !sso não 
ê privatização, isso é negativo, significa sugar recurSos 
do mercado privado, sem transferência de controle ao se
tor privado. Ora, uma das principais vantagens da priva
tização é exatamente a cessão do controle, é a angariação 
da capacidade e flexibilidade gerencia.I do setor privado. 
Te:mos um público corno acionista minoritârio da PE
TROBRÂS, ELETROBRÂS e TELEBRÂS, uma coisa, 
a meu. ver, pouco atraente,-não é repelente, não é a1go re
pugnante, mas, também, não é algo entusiasmante. O en
tusiasmante é que, realmente, o setor público ceda o con
trole, porque somente assim, realmente, teremos um.a 
afirmação de pluralismo econômico, uma democratt
zação do poder econômíco, hoje excessivamente concen
trado nas mãos do Estado. 

Dtvergiría, taffibém; dã idéia de que não há recurso 
para privatizar. Como não?_ De onde o Governo tem os 
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seus recursos? O Governo não gera recursos-ab nihilo, o 
Governo extrai recursos, o Governo tem Uina capaéid3.
de extrativa de recursos, não geradora de recursos. Ex
trai recursos de onde? Da iniciativa privada. De quC for
ma? Por impostos, taxas e contribuições. Basta o Gover
no ou aliviar a carga fiscal ou permitir ciue os contribuin
tes paguem, mediante certificadOS -de c-ompra de ações de 
empresas públicas, e podíamos pr1Vatíziir-a:quilo que qui
séssemos, na medida da receita fiscal captada pelo Te
souro. O Tesouro continuaria Cãpt:ã.ndõ -reCeita; o que ele 
quer é receita. A penas, em vez de obter receita e nada di
zer ao contribuinte, ele entregaria papéís ao COntribuin
te. Não vejo nenhum p_roblema de recursos de privati
zação; liminarmente é Uma questão mecânici. O contri
buinte paga o seu imposto opcionalmente ou em dinhei
ro vivo ou em ações daquelas empresas que o Governo 
puser à venda em licitação. 

Seria mais radical ainda. Não é preciso nada disso. O 
que o Governo devia fazer, inicialmei1te, é doar essaS 
empresas aos contribuintes. Por que mecanismos'? As 
ações das empresas do Estado em mãos do Tesouro de~ 
veriam ser entregues a um grande fundo de contribuin
tes. Os contribuintes não teriam acesso à ação fisicamen
te. Teriam uma fração ideal do fundo, que seria adminis
trado pelo qo~erno. Mas os contribuintes se_rJa:l!! os pro
prietários ife frações ideais de um fundo onde estariam 
concentradas todas as ações do Tesouro em empresas es
tatais. Haveria uma privatização patri'moniai; eu diria 
uma restituição. O q_ue o Governo est_ãti~_fazeildo é reSti
tuir um patrimônio que foi criaGo C"om Impostos do 
pUblico; restituiria aos contribuintes; essas ações, en
quanto retidas no fundo, seriam mera~ente pat_rimo
niais; não dariam direito a voto~_riem ã- gestão.- Isso· só 
ocorreria quando o fundo efetivamente comercializasse 
essas ações. Aí, então, elas passariam- a ser ações no sen
tido do Direito Comercial, ações podendo envolver ges
tão ou voto. Enquanto estivessem retidas no fundo de 
contribuintes, elas seriãm açõeS-rrieraffiente patrimonais, 
título patrimoniais. As vantagens iniciais seriam psicoló
gicas. O povo se convenceria de que a Cmpresa pública é 
do povo. Eu, você, a, b, c ou d, todos saberíamos que a 
PETROBRÁS, a ELETROBRÃS nos pertencem atravês 
de um fundo global, do qual teríamos fr:iÇões-ideais-iiiui
ginârias,.coisas perfeitarrifmti-pO-ssíveis na era do compu
tador. 

Não sei se esta idêia atrai O Dr. Bracher, que tambêm 
me parece interessado em privatização, mas ê óbvio que 
se deve pensar. 

O último comentário é mais uni p-eilsanierit0:-0 Dr. 
Bracher mencionou que o Banco Central, se bem o en
tendi, porque eu estava chegando n~ momento em que S. 
St falava, o Banco Central, criado à êpoca do Presidente 
Castello Branco, era um Banco Central independente; a 
rigor o Governo era minoritâriO; no Sentido de que havia 
três representantes da empresa privada, dois ministroS de 
Estado, quatro diretores e o Presidente do Banco Cen
tral, mas todos com os mandatos, mas o Governo só ti
nha, real e inquestionavelmente, dois votos certos: tinha 
quatro votos altamente prováveis, porque ele havia no
meado os diretores do Banco Central. Mas, como ti
nham mandatos, eles retinham certo grau de indepen
dência. Os outros seriam representantes do setor priva
do. O Governo, portanto, não podia fOlpor uma política 
monetária. Teria que coordenar uma política monetária 
com o Banco Centrai. 

É pena que logo no primeiro teste de transição do Go
verno revolucionárío essa idéia tenha perecido. Espero 
que ela ressuscite e que o novo Presidente_de um Banco 
Central independente seja o Dr. Fernão Bracher. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Coni a pa)avra 
o Dr. Fernão Bracher. -

O SR. FERNÃO BRACHER- Muito obrigado, Se
nador Roberto Campos. S um prazer ouvi·lo. Pena que 
desta vez eu o ouço como sendo vidraça e não assistente. 
Em todo caso, muito apreciei os seus comentários. 

Com referência-ao prítT:ieiro ponto, -corifesso que não 
entendi bem a sua observação relativa à sua não com
preensão do conceito de inflação inerciai. Tenho absolu
ta certeza que o Senhor a entende. Deve haver alguma 
dificuldade de vocabulário. Pode ser que julgue não esti
véssemos vivendo uma inflação inerciai. Saio dessé en
tendimento quando o Senhor diz que inflação inerciai ê 
essa em que nós tínhamos um crescintento da inflação 

[)IÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) 

nmr meses de Jã-neiro e fevereiro._Qe modo_ que_ acredito 
que a dificuldade não é com o conceito ... 

O SR. ROBE-RTO--CAMPOS- Havia uma acele
ração inflacionária e não uma inflação iflerciat 

O SR. FERNÃÓ BRACHER- .. :da inflação fner
cial, não é sirilplesmente se o diãgnóstico de que nós es
taríamos vivendo apenas uma inflação inerciai é Correto 
ou não. Naturalmente, como em qualquer doença- e a 
inflação é uma doença -,-podemos discutir sobre os 
diagnósticos. O entendimento do Governo, no caso, e 
que a aceleração inflacioOária que: se presenciava e que se 
vivenciava nos meses de janeiro e fevereiro era s06rétudo 
devido ao grande choque de oferta ao lado do setor agrí
cola, em virtude da seca que estávamos viveildo. Medi

-das foram tomadãs no sentido da importação de bens e 
-da formação de estoques reguladores. Julgava-se com 
isso ter jâ passado a razão efetiva desse aumento infla
cionário. Portanto, havia efetivamente um problema de 
demanda, no caso do aumento de preço, devido à crise 
da seca, o que seria a principal justificadora dos aume-n
tos ocorridos. 
AI~~ do ~ais, vínhamos vivendo uma_aceleraçãçr in

flacionâriã proveniente ainda -do início de 1984, quaOdo, 
aí Sfiri, tíii.hamos tido durante esse ano, uma grande ex
pansão monetária. Durante todo o ano de 85 foram fei
tas diversas tentativas de controle dessa situação, sobre
_tudo em meados do ano, atravês de um controle de 
preços, principalmente daqueles controlados pelo Esta
do, como os da energia elêtrica, do aço e do petróleo, o 
que, efetivamente, trouxe uma desaceleração inflacio
nária. Entretanto, trouxe consigo mesmo o seu contra
remédio, uma vez que aumentou o déficit público, ín
cluindo nesse déficit o das empresas estatais. 

A partir de setembro de 85, na reposição dessa si
tuação, paulatinamente, que se iniciou, teve-se de no,Yo 
uma pressão inflaciOnária, a qual, entretanto, seria 
contra-arrestada pelos cálculcis do Governo, pela refor
ma tributária de dezembro. De forma que havia, assim, 
elementos de pressão iriflaciOriária, co-m o qUe V. Ex~ es
tá_ perfeitament~ correto. Entretanto, esses elementos de 
pressão inflacionária jâ teriam deixado de existir, uma 
vez que, de um lado, a reforma tributária de dezembro e, 
de outro lado, as medidas de suprimento de alimentos de 
janeiro e fevereiro teriam feito extinguir f:ssas causas pri
márias. 

__ ·-De modo que nós, pelo menos é meu entendimento, 
efetivamente estávamos vivendo principalmente, primor
dialmente :..... nada é_ puro, não se consegue ter o estado 
puro das situações -, mas primordialmente uma in
flação inerciai, pelo que se justifica, então, o trat:imentõ 
a ela dado. 

No 4ue concerne ao déficit e à expansão- monetâriã 
q~e tivemos no último mês, eu remeteria às explicações 
já dadas ao Senador Virgílio Távora. 

Com relação ao segundo ponto que o Senador Rober
to Campos levanta, que é o da nossa briga ccim o Fundo 
Monetário lnternadonal, eu diria que não me parece que 
poderia c~racterizar a situação como briga. Em nenhuin 
momento houve um rompimento do Brasil com o Fun
do. Somos Membros do FMI, participamos das- Suas 
reuniões, comunicamos ao Fundo nossos problemas a 
posteriori, depois de termos tomado as decisões, o Fun
-do sobre elas se manifesta, como o fez recentemente aos 
banqueiros, e se manifesta favoravelmente às medidas 
que Vinlõ_S_ tOinandó-. APenaS -não temos neCessidade de 
recorrer ao Fundo agora. Não estamos pedindo mais di
nheirp aos. bancos, não temos porque pedir um stand by, 

____ou seja, um novo empréstimo ao Fundo Monetário In
ternaCional. 

COmpara V :Ex!- os êxitos obtidos por este Governo na 
negociação- com os banco~ aos êxitos obtidos pelo Go
vei-no anterior, em que, num caso, teríamos obtido um 
prai~ de 18 ano~ e'-_noutro caso, teríamos obtido prazos 

. se~iyelmente menores. Apenas o que me ocorre dizer no 
cas_o_é que a negociação no Governo anterior não houve, 
não existiu, "ela não pôde se materializar, porque nessa 
hora faltou-lhe um elemento _essencial, que o Govcerno 
anterior fcii illcapaz de suprir. De modo que é uma in
tenção, é um do_cumento !].e intenções, é uma miriuta 
mui_tó_ bem trabalhada; muito be_m ~laborada,, mas, efeti
vamente, é uma intenção, uma vontade, mas não é um· 
fatu.~O fãtO:~COncreto é qUe, como estavam as coisas, o 
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Governo de _então não conseguiu prOduzir o requisito 
básico, que era o aCordo -com o Fundo. 

V. Ex' diz que, como nós não cumprimos as cartas de 
intenção do Fundo Monetário, não se pode culpar a re
cessão havida ao Fundo Monetário. Também aí pode· 
mos, eventualmente, divergir. Se pensarmos que, em fins 
de 1983, aSSiilQUPSe uma Carta de intençãO, e Se Sabe que 
estas cartas de intenção com o Fundo Monetário não são 
elabo_radas unilater-almente, são negociadas, e, portanto, 
consubstanciam a vontade das duas partes, elas consubs· 
tanciam, em si mesmas, o compromisso jã, então essa 
carta de intenção brasileira Previa uma expansão dos 
meios de pagamento em 50% para 1984, quando a taxa 
de expansão, efetivamente, foi de 220 ou 230, Se não me 
engano. 

Imagine V. Ex• qual teria sido o comportamento da 
economia no sentido de crescimento do produto -não 
estou falando no sentido da inflação nem de outras me
didas -, qual teria sido, efetivamente, se tivéssemos 
atendido à expansão prevista na carta de intenção? De 
modo que a circunstância de nós não termos atendido ao 
Fundo não signUica que a ele não se possa imputar, ou 
ao seu prograrõ.a, características nitidamente recessivas. 
Mas agora me parece que esta discussão passa a ficar 
cada vez mais cOm o passado. O nosso relacionamento 
com o Fundo é bom, como sempre o foi, somos 
Membros dele, vamos às reuniões, temos entrevistas com 
eles, recebemos elogios do Fundo. Ainda foi essa a si
tuação verificada na última reunião, quando o Gerente
Geral, que é uma pessoa, como V. Ex~ bem disse, de ex" 
trema competência, de extrema capacidade, que foi ca
paz de tevar o Fundo, nesses tempos difíceis, a se adaptar 
às mais diferentes circunstâncias da economia interna
cional, elogiou a atuação nossa, elogio este que ê parti
lhado peta Comunidade Financeira Internacional por 
iun plano que foi feito no Brasil, por brasileiros, e dentro 
do entendimento daquilo que corresponde à nossa. con
veniência, à conveniência nacional. O Fundo, por seli"la
do, v_em mudando de atitude dentro de uma postura 
também proclamada pelo Secretário de Estado Baker, 
dos Estados Unidos. A ênfase é dada ao crescimento. Se 
V. Ext ler os docurrlentos do Fundo, verá que não se fala 
mais apenas em ajustamento. A ênfase antigamente, era 
primeiro o ajustamento, para se criar bases sólidas para 
o crescimento depois. Hoje em diajà vem o Fundo- se
rá, quem sabe, alguma contribuição brasileira - dizer 
não. É necessário o crescimento para, durante ele, se 
proceder ao ajustamento. 

De modo que me parece que essa posição de confron
tação não é a posição que corresponde à realidade. Usa
mos o Fundo para termos aquilo que dele precisamos e 
a:quilo que nos convém. 

A sua terceira observação é relativa à criação, à acele
ração da privatização das empresas -estatais, utilizando
se nessa aceleração do artifício ou do expediente da 
criação de um fundo, o qual, posteriormente, teria suas 
partes vendidas ao público em geral. Eu acho que é um 
expediente engenhoso, aliás, teria que ser para vir de V. 
Ex' V. Ex• mesmo disse qu~ esse artificiC?~ esse engenho 
seria apenas ·um artifício psicológico, para dar consciên
cia à população que é dela esse patrimônio, e que dele ela 
paftíC1pa e está convidada ·a participar, através da subs
criÇãO de qUOtas desse fundo. t uma idéia que, confesso, 
não a recebo. Gostaria de Poder pensar mais nela, por-

- que, realmente, ela não apresenta características técnicas 
e, sim, de vendagem, ou melhor, de técnica de vendagem. 
I)e modo que~ uma coisa-que precisamOs ponderar um 
pouco mais para ver se é útil ou não para atingir os Seus 
fins. Engenhosa é, sem âóvida alguma. 

E, finalmente, a sua observação final, de um Banco 
Central independente, que parece, eu acreditaria ser um 
pensamento razoavelmente difundido ~. V. Ex', na sua 
si_tuação, não só- advoga essa idéia, como já a implemen
tou no seu devido temp~. De modo que noto com satis
faç_;io _a sua ma~ifestação. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Com a palavra 
o nobre Senador Roberto Campos. 

O SR. ROJlERTO CAMPOS- Muito obrigado pe
las informações Q':Je nos transmitiu, Dr_. Bracher. O Se
iih.Qr.~e-ntretanto, não abordou o problema que mendo
ni!i. Se o déficit está Zerá"do, como disse, que tipo de défi
cit é ~se? Ê o déficit nominal, é o déficit operacional, é o 
déficit de caixa? Qual o déficit que foi zerado1_ Há várias 
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maneiras de zerar o déficit, urri deles é não pagar. O défi~ 
cit de caixa pode ser zerado simplesmente não pagando. 
E parece que hâ um acUmulo de dividas nas estatais que, 
eventualmente, desabará no Tesouro, enorme, em re-
lação ao setor prívado e à empreiteíra. A NUCLEBRÃS 
parece que não paga há seis meses~ A SlDERBRÃS, hã 
um pouco menos do que isso, A ELETROBRÁS é que 
parece que está sem atrasos mais marcantes. Quando se 
fala em zerar o déficit, que significa? ~ o dCficit erri ter
mos de competência e despesa,_ ou déficit em termos de 
caixa? Essas coisas me co-nfundem uffi pouco. 

Segunda observação. Como diz o Dr. Bracher, não fo
ram cumpridas as cartas de intenção para com o Fundo 
Monetário Inlernaciõnal, de modo que a contra-ação de 
meios de pagainentos não ocorreu. Então, deveríamos 
ter até urna expansão do produto. Então, tivemos uma 
recessão. Por que tivemos uma receSSão'? Simplesmente 
porque a economia passou a assistir a um crescimiritO 
exagerado no setor público. O que queda o Fundo Mo
netârio era uma diminuição do ritmo de expansão mone
tária, cm função do corte de despeSas públicas, para 
abrir espaços para a iniciativa privada, a qual, então, 
passaria a crescer. Era uma receita de crescimento. Ape
nas uma receita de crescimento do setor privado, e não 
uma receita de crescimento no setor público. Vejamos o 
paradoxo. O Fundo recomendou em 1985, se não me en
gano, que a expansão monetâria se confmasse a 50%. O 
Ministro Funaro quer uma expansão zero. Se uma ·ex.:..-
pansão de 50%, que, aliás, nunca foi mantidã nesses fup_i~ 
tes, geraria uma recessão, segue-se, seqilencialmente, que 
uma expansão zero, é o que promete o_ Ministro Funaro, 
não emitir cruzados, e nos Primeiros seis mes~_não _emi
tir papel-moeda, pr'?messa que,_ tudo_ indica, já viOTa_d_a_, 
seria, então, uma violenta reC:essãã. No ano passado, o 
que é que tivemos'? Um déficit ·operacion31 de 3,9% do 
PIB. Se for realmente zerado esse déficit, significa que 
mais que 3% do PIB terão que ser buscad_os em algum lu
gar. Serão transferências do setor Privado para o setor 
público, por via do pacote fiscal, ou outros mecanismos. 
Isso significaria uma recessão muito apreciável no setor 
privado, e o Programa nos está sendo apresentado e des
pertou grande charme, exatamente por ser um Programa 
anti-recessivo. Sob certos ãSpecto~, o Ministro Funaro é 
mais radicar do que o FuiiOo Monetáriõ Internacional. 
Ele queria uma expansão monetâria de 50%, este quer 
uma expansão monetária de zero. 

O SR. PRESIDENTE (Ces"ar Cais)- Concedo a pa
lavra ao Dr. Fernão BraCher. 

O SR._ FERNÃO BRACHER --Senador, éiuando 
nós falamos em déficit operacional, desculpe não lhe ter 
esclarecido, falamos não em déficit de caixa, mas em dé
ficit operacional. _t o déficit que irichii iÍ'lclusive~ eviden
temente, os dispêndios e as deficiências das empresas es
tatais. Recentemente, inclusive, o Banco Central tem de
senvolvido um novo conceito de déficit oPeracional, no~ 
qual, para se ter um termo de comp~ração rp_ai~ exato, 
utiliza-se, inclusive, a moeda do dólar como um parâme
tro fixo. Hoje em diaj3. não Será--mais riecessário o recur
so a isso, nós poderemos lnesmo nos valer do cruzado 
para essa comparação._ E é, sob o aspecto operacional, 
não de caixa, que se tem uma perspectiva de tê-lo gerado. 
Efetivamente, os recursos oriundos par isso vêm de di
versas fontes. Uma delas ê, como_ o Sr. bem indicou, are
forma tributâria de fins do ano passado. Outros é, em 
grande parte, ·a monetização da nossa dívida, que ~ev_e_ 
ocorrer, na medida em que poderemos trocar agora ã 
dívida onerosa de juros pela dívida não-onerosa do 
papel-moeda, uma vez que o povo está preferindo dispor 
agora de um maior número -de papel-mõeda do que no 
passado. 

O SR. ROBERTO CAMPOS-- Uin último comen
tário. ~ apenas uma divergência de fato. Entendo que o 
Acordo Pastore era informal, não era expressão de in
tenção. Eu ouvi de vârios banqueiros a enunciação des
sas condições, como sendO cOndições aceitáveis para Os 
banqueiros. Era um acordo informal, digamos um acor
do condicional. Era necessária a carta do Fundo, obvia
mente. 

O SR. FERNÃO BRACHER - Talvez não haja di
vergêncíã- nesse sentido, nobre Senador. 

Talvez haja uma divergêncía de fundo, sim. Existiain 
pontos importantes ainda em aberto, certamente não era 
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o prazo,- talvez um pouco a taxa de juros, mas havia ou
tros pontos importantes ainda em aberto. Agora, quan
do eu digo era um acordo de intenção, é porque estava 
todo ele s_ubordinado à ocorrência de um_evento que não 
OCOrreu__ De_ modo que podemos chamar de intenção, ou 
condicional. Realmf:nte, é um acordo que não houve, 
porque a coi::Ldição essencial para a sua existência era que 
houvesse uma ~oisa qlle o Governo nãç..foi capaz de pro
duzir. · 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Antes de passar 
_a palavra ao Senador Carlos Lyra, que fará a pergunta 
do Relator, tenho uma pergunta de natureza política, e 
penso que a -res·púSta Pode ser r"ápida. 

Na realidade, no mês de outubro, 16 Congressistas 
brasileiros, entre os quais o Senador Milton Cabral, que 
chefiava a delegação em termos latino-americai1.0s, era 

-um--dos DiretoreS do Parlamento Latino-Americano, o 
Senador Carlos Lyra, e o Presidente desta Comissão, es
tiveTam em- outubro do ano passado, como disse, em 
Montevidéu, em uma reunião extraordinária do Parla
mento Latino-Americano sobre a Dívida Externa. Na 
ocasião, os vários países da América Latina -que 1â com
pareceram apresentaram suas ponderações sobre a dívi
da externa da América Latina. Inclusive temos de reco
nhecer que um dos exercícios mais objetivos foi apresen
tado por Cuba, que mostrava em uma planilha a d_ívida 

-externa de cada país e ·as vârias hipóteses de pagamento, 
Praticamente em consenso, a América Latina, através 

_c dos parlamentares, entendeu a América Latina de que 
não há condições de pagar a dívida externa, uma vez que 
a dívida foi feita com nível de juros, esses juros cresce
ram; ·e os preçõs ·das matériaS-primas baixaram. Aliás, 
este aspecto do baixo preço das matérias~prima_s, eu jâ 
dizia no Governo autoritário- a que servi, do Presidente 
Figueir'edo, quando em Nairóbi, no Quênia, na Confe
rência sobre Fontes Renováveis, usando da palavra, pe
rante representantes de mais de cem países, disse que o 
ponto de vista brasileiro, e eu dizia com convicção, era 
que o preço baixo das matérias-primas minerais, e eu lã 
falava sobre a ârea que me estava afeta, era uma segunda 
forma de colonialismo. 

Entendo, e creio que a América Latina também enten
de, que não há condições de pagamento da divida exter
na com essas "taxas de juros e com os baixos preços das 
matérias-primas, entre outras coisas. Entendemos, na
quela ocasião, que a dívida externa deveria ser uma ne~ 
gociação política, e que os parlamentares da América 
Latina,_ atê uma sugestão do Brasil neste sentido foi leva
~~_I~O-~ meu intermédio, os parlamentares devi3:m fazer a 
explicação a outros parlamentos que a Amêrica Latina, 
t::Il! particular, o Brasil entre outros,_ não podia _pagar a 
dívida externa, não porque não quisesse, e sim porque 

_não tinha condições, porque, explicando ao Parlamento 
Europeu, 01:1 expli_cando ao Congresso norte-americano, 
ou dõs países credores, dava condições ao Executivo de 
buscar uma contraproposta global. levei essa sugestão 
ao. Presidente José Sarney, inclusive que criasse um Mi
nistério Extraordinário da Dívida Externa, para que pro
curª"s:;;e uma c.ontraproposta da América Latina, porque 
alguém tem que fazer essa proposta. Se é política, al
guém tem que fazer, não podemos esperar que os credo
r~ façam _essa contraproposta. Depois dessa minha au-

--diência com o_ Presidente José Sarney, tomei conheci
mento da criação de uma Diretorfa do Banco Central 
para a Dívida Ex.terna. Evidentemente, acho que dificil-

- mente poder-se~ ia fazer a fundo dua& mudanças de poli
tica, como o baixo preço das matérias-primas e a mu
dança da taxa de juros, sem ser uma de_cisão global de 
uma_ política dos países credores. A minha pergunta é 
muito simples: acha o Presidente do Banco Central que 
há condições de pagar a dívida externa do Brasil, não va
mos falar da América Latina, do Brasil, mantendo a 
política de preços de matérias-primas baixos, em juros 
internaciOnais neste nível'? 

O SR"-FERNÃO BRACHER- Sr. Presicfente, ares
pOs"ia-JaTíOOu bem inais fâcil, porqUe V. 8.' limitou a 
pergunta ao Brasil, embora ainda tenha deixado duas va
riáveis que complicam um pouco a resposta, que são a 
do preço das matérias-primas e a do nível das taxas de 
juros~ O das taxas de juro~ continua em níveis historica
mente elevados, quando s~ pensa em taxas de juros reais. 
Ou a inflação americana tende a cair e taxa dejurqs-per
to de,7%, cop1o estâ agora, a taxa de juros sem os adicio
nais cobrados pelos bancos, faz com que as taxas de ju-
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ros- continuem ainda em níveis extremamente elevados 
para a situação tradíciàri'aJ do mundo, Por outro lado, o 
preço das matérias-primas está_extremamente deprimi-

. do. Veja V. Ex• o que ocorre este ano com o Brasil, com 
uma matéria-prima muito importante, que é o petróleo, 
que no caso nos favorece, tem o seu preço deprimido. E a 
úncia. matérü1-prima que faz exceção, ao conjunto das 
commqdities, é o café, que estâ com o preço razoavc:l~ 
mente favorecido. 

De modo_que a pergunta, em tese: é se as taxas de ju
ros se._ apresentarem em níveis ariormalinenie altt;>s e as 
matér~as~primas se apresentarem em níveis anormalmen
te baixos. é possível pagar'? A resposta é não. Agora, esta 
é uma construção teórica. Não é esta teoria que estamos 
vivendo ria prátiC~. Na{rática, nós vivemos, no Brasil, 
uma situação diferente. que o Brasil, diferentemente de 
muitos outros países - nós vamos examinar apenas o 
nosso caso - efetivemente investiu o dinheiro que to
mou emprestado. De sorte que é graças a estes investi
mentos que foram-feitás que estamos tendo condições de 
ter um extraordinário desempenho- na balança comercfal 
ex.tern~. Nenhum outro país do Mundo - do Terceiro 
Mundo, do mundo subdesenvolvido, do mundo em de
senvolvimento - terD. apresentado os resu1tados de ba
l~nça -comercial que nós temos apresentado e muito me
nos o perc:entual de produtos manufaturados, em relação 
às matériils-primás. V. Ex• vê que, hoje, o Brasil já apre
senta _maiS que 60% do total das suas exportações em 
produtos manufaturados, portanto, tirando em parte 
desta dependência dos preços das matérias-primas dos 
mercados Lnternaciona~s. De modo que, para lhe daf 
uma resposta, em teoria, a sua pergunta poderia ser res
pondida negativamente, quer dizer, não há condições de 
pagar a dívídã, mas, na prática, analisando-se a situação 
brasileira, deve-se dizer que, até o momento, os dados 
disponíveis não nos autorizam uma resposta negativa. :1;: 
bem verdade que não é, por outro lado, de se esperar que 
o Brasil, sem uma limitação de tempo, fique sem obter 
qualqUer refmanciamento externo, a pagar a totalidade 
dos juros devidos, portanto, a exportar mais de 10 bi~ 
lhões de dólares de suas poupanças. Isto aí, certamente, 
dentro de uma normalização de mercado é uma situação 
que não deve estender-se por muito tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Com a palavra 
o. Senador Carlos Lyra. 

O SR. CARLOS 1.YRA- Sr. Presideitte destaCo
missão, Senador César Cais, Sr. Presidente do_ Banco 
CentraL 

O nobre Senador João Calmon passou-me a tarefa de· 
fazer suas perguntas,_coma Relator desta Comissão Par
lamentar de In_quéríto. Tinha S. Ex• uma audiêncía com 
o President~ José Sarney, e este foi o motivo da sua auw 
sência. 

Passo, então, Sr. Presidente, a fazer as perguntas do 
Relator desta CPI. 
~ tema permanente de controvérsia o volume da dívi

da externa do Brasil. Como não devemos ser nem ufanis
tas delirantes nem arautos da catástrofe, eu pediria, 
como Relator desta CPI, que o Banco Central nos en
viasse completas informações do total da nossa divida 
externa com relação aos emprêstimos para investimentos 
da mais alta prioridade para o desenvolvimento do Pafs, 
o que tornou possível o aumento espetacular de nossas 
exportações e a redução das nossas importações, Esta é a 
primeira pergunta. 

No total de nossa divida externa geral, qual o total 
destinado às obras de interesse nacional e qual a desti
naçãO de cada uma? Isto é uma solicitação. Aliás, a se
gunda. 

Qual a posição, diante da informação de que o total da 
dívida externa de 18 bilhões de dólares jamais entrou no 
Brasil, conforme revelação feita e ontem pelo Chefe da 
DiVisão-de Pagamento do Banco Central, Sr. Paulo Jean 
- de acordo com recorte anexo. 

O SR. PRESIDENiE (Cesar Cais)- Co.ncedo a pa
lavra ao Dr. Fernão Bracher. 

O SR. FERNÃO BRACHER- Não conheço esse 
Chefe do Departamento ... Em que jornal estâ isso'? 

O SR: -CARLOS LYRA- O Dr. João Calmon dei
xou aqui comigo ... 
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O SR. -Às vezes aquilo que o jprnal 
diz e o cjue dizemos é mera coincidêricia! 

O SR. CARLOS LYRA--Sr. Presidente, acho que 
esta pergunta não deve ter resposta imediata. Pelo jeito 
são infonnações. 

O SR. FERNÃO BRACHER- Mas eu só posso lhe 
dizer que certamente hâ uma imp~opriedade técnica. 
Acredito que o t\N.so funcionário, _Sr. JéaD., não tenha 
feito essa declaração, deve haver uma infelicidade no en
tendimento das declaraçõ_es dele. Em segundo lugar, tec
nicamente, é impossível ter OcOTfido isso que aí está dito, 
porque a dívida só existe na medida em que é registrada. 
Para ser registrada, é necessáfío Que- os dólares tenham 
sido vendidos. De modo que, necessariamente, toda dfvi~ 
da brasileira, por uma necessidade tisica, entrou no Pais. 
De modo que me parece hav~r uma impropriedade pro
vavelmente conceituai e física fia declaração. Poder-se-ia 
dizer que, posteriormente, os investime"ritos aqui realiza
dos por ela foram bons ou J!ão._ Ali~, gostaria de fazer 
esse comentário à solicitação que-nos ê feita pelo Sena
dor, no sentido de que me parece um pouco difícil esta 
categorização e, data máxima _venia, um pouco, não leva
ria ao atingitU"ento dos objetivo~ a: que se desejaria atin
gir, porque, na realidade, a poupança interna se acres
centa à poupança externa e, então, ê necessário verificar
mos onde a poupança interna foi aplicada durante esse 
período de tempo, porque ela resultou do ~~matódo dos 
investimentos no País. Então, foi a existência desse fluxo 
adicional de poupança externa ao País que permitiu, ao 
longo desses anos, se realizarem investimentos globais, 
nos montantes em que foram realizados_. De ~odo _que a 
comperação parece-me deve ser feita, entre Os montantes 
investidos nas obras e o montante da dívida, sem neCes
sariamente procurar-se a ligação de um com o outro, 
porque as duas se ligam necessariamente macroeconomi
camente. 

O SR. CARLOS L YRA- Antes de passarmos a pa
lavra ao Presidente, para que encerre, quero dizer, como 
substituto eventual do Relator, da minha satisfação pela 
brilhante exposição e também elogiar nossos Pares, prin
cipalmente o Senador Roberto Campos pela aula que 
aqui nos deu, as perguntas inteligentes do Senador 
Virgflio Távora e do Senador Milto~ Cabral. 

Senador Robarto Campos, en passant, pergunto _a V. 
Ex~. a última vez que estive nos Estados Unidos, assisti a 
um debate Paul Volker no Senado. Ele chegou com 
.. M". Então, perguntou-lhe um Senador: Sr. Paul Vol~ 
ker, o que quer dizer "M"? Ele respondeu: I dcont know 
exactly, J have the idea, deve ser "MQ". Isso estou 
lembrando, para dizer que j:lara mim a verdade é aquilo 
testado pela experiência. E, como é muito subjetiva toda 
essa parte económica, acho que o plano cruzado em 45 
dias é uma realidade nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Cesir-Cals)- Antes de encer
rar, passo a palavra ao Senador Mi_lton Cabral, que dese
ja fazer uma observação. 

O SR. MILTON CABRAL-Não queria estender 
mais este debate, mas apenas deixar uma encomenda 
com o ilustre Presidente do Banco Central, pa.ra qu~ nos 
remetesse a explicação com justificativa têcnica sobre as 
duas questões que vou colocar- digo com justific<ltiva 
técnica, porque não sou economista, sou engenheiro e 
precisamos ter as coisas bem explic8.das, para que possa
mos entender melhor: com a estabilização da moeda, 
agora, quando será praticado o câmbio único no País? ê 
incoveniente mariter a separação entre o câmbio oficial e 
o câmbio livre? 

Quand_o, anteriormente, se falava sobre a internação 
dos dólares de brasileiros depositados no exterior
porque se comenta muito que existe uma fortuna colos~ 

sal, não sei quantos bilhões de dólares, esses são os co
mentários que ouvimos- o grande obstáculo era exata
mente a falta de uma estabilização no País. Pergunta p9 

2: se essa estabilização está ConQuistada, é possível haver 
uma mudança dessa politica para que os dólares, os re
cursos de brasileiros depositados no exterior retornem 
ao País com segurança e tranqüilidade? 

Eram essas as duas questões. 

O ~~·-FERNÃO BRACHER ~Senador, permita
me, eu serei rápido nas considerações sobre elas, porque 
são questões de tal maneira complexas que respondemos 
rapidamente ou, então, passamos o dia sobre elas discor
rendo, mas talvez eu possa tentar fazer um esforço de 
concisão para atender à sua solicitação. 

No nosso entendimento, nós temos um câmbio único 
--·ncr País. O óriico cãmbio ê aquele que é oficial, em que 

compra dólares no valor de 13,77 o cruzados o dólar. V. 
Ex' possivelmente estará fazendo referência ao mercado 
paralelo. O mercado paralelo é um mercado que tem a 
mesma existência, que tem a nota fria no comérciO. 

__:_-· ~-·um··rrlercado ilegal, é um mercado alimentadÓ pelo 
qUê? Por operações ilegais, por superfaturamentos, por 
fraudes fiscais, no sentido do dinheiro sobre o qual não 
s-e-p-ag-a imposto. Este é o grosso do mercado paralelo e é 
~:~_m mercad9 realmenfe marginal. O mercado paralelo 
tambêm serve para eventualmente atender a pequenas 
neCessidades, muitas vezes legítimas, de válvulas de esca
Ife- que ou não existem ou foram fechadas. Como, por 
exem-plo, a listagem de um adicional de viagem ou a ne
cessidade de uma remessa para compra de um determi· 
nado bem ou uma assinatura de um livro, enfim, mas são 
razões e~eiiVament~ mar,ginãis. 

O àuzeiro e· uma moeda não conversível, moeda não 
con_yersível significa qu~_evidentemente do que ocorre 
com o dólar americano, como franco suíço, onde V. Ex~ 
vai a um guichê de um banco, pede para trocá-lo por 
l,lm? __ Q_\.l.trª moeda e é feita sem nenhum outro elemento, 
a não ser a própria moeda. No caso do cruzado, V._ Ex• 
necessita acompanhar o pedido de troca de moeda com 
a_lguma autorização, com algum papel, com algum requi
sito qualquer. Se V. Ex• só usa cheque para viajar, V. Ex~ 
deve acompanhar o seu passaporte a sua passagem; se 
for para pagar ao exterior, a sua guia de importação e a 
comprovação de que a mercadoria entrou, e assim por 
diante ... 

A legiSlação Cambial brasileira se fez, ao lon8o do tem
po, uma pragmaticidade que as coisas exigiram, mais ou 
menos se formam uma colcha de retalhos e há algumas 
deficiências próprias de urna legíslação não estruturada e 
também da própria realidade das coisas, que nem sempre 
se deixa capturar pela Lei. 

De modo que este mercado paralelo que existe que _eu 
saíba, ninguém sabe dimensioná-lo. Eu tenho feito força 
para procurar dimensioná-lo, o Banco Central tem feito 
força, tem pergunfã.do, mas eu creio que mesmo os cha
mados cambistas ou aqueles que nesse mercado praticam 
não tenham uma idéia por falta de dados exatamente . 
Mas tudo nos leva a crer que é um mercado relativamen
te pequeno. E por ser relativamente pequeno, portanto, 
sujeito a grandes flutuações, qualquer pedido de compra 
que entre no mercado, ele joga a taxa lá para cima, qual
Quer fator de oferta de recurso que vem ele joga o merca~ 
do para baixo: quer dizer é um mercado que realmente 
tem muito pouca utilidade ou nenhuma utilidade como 
parametração da taxa cambial efetiva. Querer acabar 
com o mercado paralelo é a mesma coisa que querer aca
bar não digo com o jogo do bicho, mas eu diria, com a 
sonegação fiscal. 1:: um objetivo permanente da autorida· 
de. 

O SR. MILTON CABRAL- Então, não seria '\lanta
jos'= 

Q SR FE.I;tNÃQ BRAC:HER- Não, eu estou dizen
dO que é impossível acabar com ele, mesmo porque cau
sa •.. E esse mercado paralelo V. Ex~ vê em todos os paí
ses O]!de V. Ex~ vê JJma moeda não conversível, em to
dos. Não há nenhum país com moeda não conversível 
õnde o Sr. não tenha, ao mesmo tempo, um mercado pa
ralel_o_. A alternativa que nós teríamos é da plena conver
sibilidade ao cruzado. O que é um exercício muito mais 
difí~?il,_ todo o nosso escalonamento da nossa dívida já 
deixaria de ter possibilidade de implementação. A Ar

_&(1D.tina fez isso_. V. Ex~ não pode ter, enfim, os vencimen
tos ~rtos da dMcta, porque com o mercado totalmente 
l_ivre se tem_ grande dificuldade. Num país em desenvolvi
mento somos sujeitos a boatos incontroláveis, hâ corri
das, hã buscas, hã uma necessidade muito grande de vo
lume de reservas para se poder intervir no mercado, 
manter. uma certa estabilidade na taxa de câmbio, coisa 
que mesmo os países -desenvolvidos têm dificuldade na 
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manutenção de uma certa taxa que os governos mais ou 
menos acham convenientes. Há grandes discussões ares
peito. Este é o primeiro ponto. 

O segundo ponto é a internação dos dólares de brasi
leiros existentes no exterior. Pelas notícias _que se têm, o 
Brasil é um dos países que menos teve evasão de capitais. 
E mêsmo pelo conhecimento factual que temos da socie
dade, das pessoa-s,_ o qUe riotamos é que há muitos pou· 
cos brasileiros que investem no exterior. Há alguns brasi
leiros que têm parte, ou uma parte pequena de seus have
res, como diversificação, no exterior, mas não a nada se
melhante com aquilo que se sabe que ocorre em outros 
países, em que há realmente investimentos no exterior, 
por falta de possibilidade de investimentos no país. E 
isso se deu, justamente, porque o Brasil, ao longo dos 
anos, ofereceu melhores possibilidades de investimento 
no País do que no exterior. Qualquer homem dotado de 
razoável sentido de negócios percebia que ganhava mais, 
que lhe era mais proveitoso investir rio País que tá fora. 
Quem investiu lá fora provaVelmente perdeu dinheiro, 
deixou de ganhar tanto _quanto ganharia tendo investido 
no País. De modo que fez mal negócio. 

O que é necessáriO é dar~se uma perspectiva maior de 
futur:_Q para que venham alguns desses capitais de lá; ou
tros não virão nunca1 porque foram por outras razões 
que não tem nada a ver _com a estabilidade monetária. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Agradeço ao 
Dr. Fernão Bracher e o cumprimento pela maneira clara 
e _competente com que respondeu às perguntas e fez os 
comentários. 

Destaco que o Dr. Fernão Bracher fez um esforço 
muito grande para estar aqui hoje. Ainda ontem ele bus
cava uma negociação para adian~ar •. mas disse-lhe que 
viesse, porque teria satisfação, já que o Pfenário queria 
informar-se e colocar suas observações. Cumprimento-o 
e agradeço sua presença nesta Comissão. 

_A prÓxima r~nião será quaria-feira. Estarã aqui o 
Dr. Mário Bhering, Presidente da ELETROBRÃS. 

Muito olJrigado. 
Está encerrada a reunião. 

(LEVANTA-SE A REUNIÃO ÀS 12 HORAS e 
25 MINUTOS.) 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU];:RITO 

D~stinada a investigar a gestão das sociedades de 
economia mista nss quais a união detenha maioria 
acionária. 

30• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 23 DE ABRIL DE 1986 

Ãs nove horas e cinqUenta minutos, na sala de Reu
niões da Comissão de Economia, presentes os Srs. Sena
dores César Cals. Presidente, Jorge Kalume, Relator 
Eventual, Martins Filho, Jutahy Magalhães, Milton 
Cabral e Roberto Campos, reúne-se a Comissão Parla
mentar -de Inquérito .. destinada a investigar a gestão das 
Sociedades de Economia Mista nas quais a União dete
nha maioria acionária". 

Havendo número regimental o Sr. Presidente declara 
(!.berta a reunião e convida o Senhor Mário Penna Bhe
ri_ng, PresiQ.ente da ELETROBRÁS, para proferir o jura
mento de praxe. 

Com a palavra, o depoente faz sua exposição sobre o 
setor elétrico. 

Antes de facultar a palavra aos Senhores Senadores, o 
Sr. Presidente solicita ao depoente alguns esclarecimen
tos. 

Na fase interpelatória, us~~ da_ palavra, pela ordem, 
os Srs. Senadores Mariins Filho e Milton Cabral. 

Finalizando, o Senhor Presidente, agradece a presença 
do Sr. Mário Bhering, e determina que as notas taquigrâ
ficas, tão logo traduzidas e revisadas, sejam publicadas, 
em anexo à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assistente 
d~ Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente e irá a publicação. 
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ANEXO À ATA DA 30' REUNIÃO DA CO
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO, 
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE /986, DESTI
NADA A INVESTIGAR A GESTÃO DAS SOCIE
DADES DE ECONOMIA MISTA NAS QUAIS A 
UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIONÃRIA, A 
FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. 
MÁRIO PENNA BHERING, PRESIDENTE DA 
ELETROBRÃS, QUE SE PUBLICA COM A DE
VIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESI-
DENTE DA COMISSÃO. . 

Presidente: Senador Cesar Cais 
Relator: Senador João Calmon 
(íntegra do apanhamento taquigrâfiCo.) 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Na ausência 
ocasional do Relator, convido o nobre Senador Jorge 
Kalume para servir de relator, e, de acordo ·com o Regi
mento, havendo Presidente e Relator, podemos iniciar a 
tomada de depoimentos do Dr. Mário Penna Bhering. 

Declaro, portanto, abertos os trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito que iitveStiga a gestão das esta
tais em que a União é majoritária. , 

Hoje, teremos a' satisfação de ouvir o Dr. Mário Penna 
Bhering, engenheiro fofmàdo pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, com' curso de p6s~graduação nos Es
tados Unidos; e fundador da CEMIG, tendo sido seu Di
reter e Presidente, portanto, exerceu as funções de di
reção desde de 1951 até 1967, quando foi eleito Presiden~ 
te da ELETROBRÃS, que exerceu cargo de 67 ~té 1975. 
Tive a particular satisfação_ de trabalhar com o Dr. 
Mãrio Bhering alguns meses em 75. Foi Consultor da 
ltaipu Binacional e tambéxp. Consultor dO Banco Iniera
mericana de Desenvolvimento, até que o Presidente Tao
credo Neves o levou de nova para Presidente da CEMIG 
em 1979, onde permaneceu atê ser nomeado Presidente 
da ELETROBRÃS de 1975 até esta data. 

Convido o Sr. Mário Bhering para, de pê, prestar aju
ramento. 

O SR. MÁRIO BHERING- "Juro, como dever de 
consciência, dizer toda a verdade, nada omitindo do que 
seja do meu conhecimento, sobre quaisquer fatos rela
cionados a cargo desta Comissão Parlamentar de In
quérito que investiga a gestão das sociedades de econo
mia mista, nas quais a União detenha a maioria acia
nária." 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Com a palavra 
o Sr. Mário Bhering. 

O SR. MÁRIO BHERING - Sr. Presidente, Srs. 
Membros desta Comissão, Srs. Senadores-, meus colegas 
da área de energia elétrica: iniCiarei -fazendo Uma rápida 
exposição, sobre o setor elétrico; muitos dos dadoS aQlii 
são da conhecimento da ma.ioría dos Srs. especialmente 
do Senador Cesar Cais, que· foi Ministro e Diretor da 
Companhia. - - ----

Esses são os elementos que estruturam o setor de ener
gia elétrica. A ELETROBRÁS ~ uma empresa bolding, 
relativamente pequena se comparada corn a PE
TROBRÁS, uma empresa de mil e oitocentos emprega
dos, criada em junho de· 1962 e que tem aquelas princi
pais subsidiárias: a ELETRONORTE, CHESF, FUR
NAS e ELETROSUL, que são subsidiárias mais de pro
dução, em grosso, de energia e mais duas empresas de 
âmbito estadual que são a Light e as Centrak"Elêt~icas 
do Espírito Santo, ESCELSA, qu~ são, vamos dizer, atí
picas ao setor, porque, na realidade, a filosofia atual ê 
que a ELETROBRÁS se mantenha apenas na área de 
grosso, tendendo a ter essas subsidiárias tipo ELETRO-:-
NORTE, FURNAS, e que negocia, eventualmente, a 
passagem do controle dessas illtimas companhias esta
duais para os governos estaduais, como fez, aliâs, com a 
subsidiãria AMOFORD. Além disso, ela tem cantatas, 
coordena e participa do capital de várias empresas esta
duais, que são designadas como coligadas, com vinte e 
seis concessionárias. Essas concessionárias vão desde as 
companhias grandes como a CESP, COPEL e CEMIG, 
qu.C têm geração, atê as companhias que só fazem distri
buição, éomo àS companhias do Nordeste' e do Norte. 
Isso aí não dá para se ver devido à distância mas apenas 
fOi feito para mostrar como-a ELETROBRÃS funciona; 
ela participa de um grande número de comitês e entida
des para poder coordenar sua ativida_de. Então, são 
várias empreSas federais e estaduais e vários comitês co-
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mo: de planejamento, de operação, relações com a indús
tria, várias tipos de entidades em que temos um inter
relacionamento constante e uma das características dessa 
administração tipo holding da ELETROBRÃS, é um 
sem número de reuniões e_ de comi_tê_s, é uma companhia 
que não possui propriedade, ela é dona de outras compa
nhias, ela é basicamente um banco que empresta dinhei
ro, coloca capital e faz planejamento e controle e super
visão_ operativa. 

Esse é O"PCltencial hidrelétrico do Brasil, acredito que 
seja bem conhecido dos Srs. O que ê importante notar 
desse mapa é que grande parte desse potencial do 

_Centro-Oeste e Nordeste estâ utilizado ou em proces:ro 
de utilização. Realmente, onde há muita energia ainda 
disponível, que é essa cor rosa, na AmazôniaL eritão, 
grande parte do suprimento de energia elêtrica do Brasil 
até, vamos dizer, a primeira década do próximo século, 
deverá vir do resto do potencial hidrelétrico disponível 
no Sul e dos aproveitamentos dos grandes rios da Ama
zônia, principalmente os afluentes da margem direita 
que são: o Tocantins, Tapajós, Xingu, que têm um po-
t_encial muita g[ande. . . 

Claro estã que o Brasil tem um potenc1al hidrelétrico 
da ordem de 213 milhões de quilowatts disponíveis, dos 
quais ele jã captOu cerca de 42 milhões, mais ou menos, e 
estâ em processo de captação de outros 40. Nem toda 
essa enérgia disponível, esses 120 milhões de quilowatts, 
que ainda faltam, serão possíveis de captação, porque há 
muitos problemas que vão interferir, problemas de natu
reza econômica, çeológica e técnica. A energia hidrelêtri

. ca que é limpa, rião polui, tem uma série de vantagens, 
e-rttreiaiitO, a formação dos reservatórios apresenta 
problemas de outra natureza. Hoje é muito difícil fazer 
uma barragem com uma grande inundação numa região 
altamente habitada ou que possua um desenvolvimento 
agríCola muito grande. Então, temos problemas, por 
exemplo, no aproveitamento do rio Uruguai, no Sul, em 
que há grandes plantações de soja; no projeto de flha 
Grande, que inundará muita parte agrícola, e no Norte, 
na Amazônia, temos problemas de natureza ecológica, 
da floresta, dos índios, da fauna, da necessidade de reti
rar os aiJimais de dentro do resei-vatório, como ocorreu 
em Tucúruí e do problema da inundação da floresta, 
como hã perspectiva em Balbina; enfim, quero dizer que 
a hidreletricidade não resolve tudo. Então, parte desse 
plano para frente compreende urna participação impor-

-tante das usinas a carvão do Sul e do programa nuclear 
brasileiro, que depois podemos conversar sobre esse que 
é um problema, hoje, de difícil solução. 
- Em 1985, nesse ano que terminou, a produção doBra
sil foí mais ou menOs, 180 bilhões de quilowatts/hora, o 
c:onsumo de 170, o Brasil gerou 92% de sua energia hi
dráulica, 1.8 carvão e, apesar dos percalços de Angra I, 
ela gerou 1.8%, quer dizer, a geração da Usina Nuclear 
Angra I, apesar dos problemas, foi igual à geração de to
das as usinas a carvão do Sul, que mostra que uma usina 
nuclear, depois que ela entra em funcionamento, é uma 
fonte: de quilowatt hora muito importa.nte, porque ela 
opera continuamente e fornece_ muita energia. Compra
mos de ltaipu, que é parte nossa e parte do Paraguai, 3% 
9!._egergia, 3.2. __ • -· 

Quer dizer, esta compra de_ Itaipu tenderá a crescer 
percentualmente, e, depois, vai diminuir. Quando ltaipu 
tiver todas as máquinas funcionando, vai gerar 70 mil gi
gawattsjhora. b claro que, nessa ocasião, a produção ge
ral do Brasil não ~erâ 180. será muito mais que isso. 
-~ira_~ é característica çi_õBrasil é qüt!seu 
consumo industrial é altíssimo. Os Senhores vêem, o ~ 
sidencial representou 17%, o comercial, 9%, a indústria 
levou quase a metade dessa energia. O Brasil tem uma 
economia, hoje, em que o conteúdo de energia elétrica é 
altíssimo, por causa do alumínio, do ferro-liga, dos ferti
lizantes. Então, na realidade, têm sido dito vârias veZes, 
o Brasil, nas exportações que estã fazendo de alumínio, 
~e fCiro.:liga e de aço, está na realidade exportando um 
percentual c:Ia sua hidroeletricidade. Estamos em escala 
de desenvolvimento intermediária. Antigamente; expor
tâvamos minério, em grande parte, café e outros produ
tos. Hoje, estamos exportando produtos semiindustriali
z_ados. O i~~~- s~ia qu_e, em vez de exporta! todo esse 
alumíníõ esliv~semos exportando outras coisas feitas 
com o alumínio. Este é um dos problemas que inquietam 
o Governo e o setor elétrico: atê quando devemos usar 
essas tarifas-subsidiad~s para fazer alumínio? Um assun
to que tem sido discutido muito_no passado, e o Senador 
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César Cais conhece bem o assunto, o Dr. Miguel, que es
tá aqui, sabe quais são as implicações de a Eletronorte 
gerar energia a um preço, e vender para o alumínio a um 
preço bein mais baixo. E o Brasil ê um dos grandes pro
dutores de alumínio. O ideal seria que parte desse alumí~ 
nio virasse outras coisas, virasse lata. Porque só ficar ex~ 
portando alumínio para ser industrializado no Japão e 
na, Europa, não é um negócio muito bom. 

As características regionais são também conhecidas. 
A Região Sudeste tem um dos índices mais altos, o per 

capita é de 1.850, que é comparâvel com alguns países, já 
a nível da Espanha e da Argentina; e o Sul tem um per 
capita de 1.000 e, dePois, baixa o coO.sumo per capita no 
Nordeste, que é de 600, e no Norte, que é de400. Se bem 
qUe cises per capita são sujeitos, também, a certas defor~ 
mações. Por exemplo, um grande bloco de usina de 
alumínio que entre no Maranhão farâ subir o per capita 
daquele Estado de urqa maneira anormal. Isso não signi
fica_ que o consumidor __ residencial daquele Estado esteja 
consumindo num nível parecido com o do Sudeste. 
Aquilo é um ponto que depois tende a equilibrar-se, mas 
hã esse tipo de defõrmação. 

A participação da energia elétrica na energia total é 
um fato importante. O Brasil, hã alguns anos, tinha llma 
participação muito importante do Petróleo, era, portan
to, muito vulnerãvel_~A proporção _que o choque do pe
tróleo foi tornando a situação mais difícil, não só a bio
massa entrou para reduzir o coeficiente do petróleo, 
coma a eletrícidade entrou de maneira crescente, e 
caJcula-se que, hoje, mais de 1/3 do consumo energêtico 
brasileiro seja suprido pela participação da energia el~
trica.. Nem todo esse tecto é hidra, mas a maior parte 
dele é hidra. Uma parte dele ê carvão, que vira eletricida
de, e uma parte é nuclear, que vira eletricidade. Isso ~ 
bom., de uma maneira geral. A tendência do mundo ~ 
isso mesmo, aumentar a participação da energia elétrica 
_e depender meno_s do petróleo. Embora o petróleo atual
mente esteja em baixa, todos os especialistas acham qu~ 
isso daí é algo que pode durar um tempo, mas que depois 
ele sobe _o preço outra vez. 

Agora, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu 
com o setor elêtrico e com o Brasil, de uma maneira ge
ral, nestes últimos anos e, realmente, isso é extremamen
te·preocupante. O que aconteceu é que aquela linha ama
rela, o consumo, contínua a crescer. O investimento, de 
uma maneira geral, começou a cair. Os recursos pró
prios, que são decorrentes da venda de energia, portanto, 
da tarifa, vêm caindo desde de 1975 de maneira acentua
da. Houve alguma recuperação entre 1980; 1891, 1982, 
depois caiu outra vez. E a dívida do'setor aumentou de 
uma maneira espantosa, passando de 100, em 1973, para 
1.100, em 1984. Esse endividamento do setor foi causado 
pelo fenômeno de que nós usamos demasiado os emprés
timos externos para suprir deficiências de recursos inter
nos. Esta ainda é a situação hoje. Mesmo sabendo que 
essa é a situação, no início do Governo José Sarney, hou
ve uma tendência, primeiro, para conter a inflação con~ 
tendo os preços de energia elétrica; e, depois, agora, com 
a nova legislação do pacote econômico, os preços fica~ 
ram congelados.. Então, o que vai ocorrer. Para poder fi
nanciar a expansão nõs vamos ter de contar com recur
sos do capital do Tesouro mais empréstimos externos, e, 
ao mesmo tempo, acertar com a União uma rolagem 
desses empréstimos externos. Grande parte desses emM 
préstimos externos foi contraída peta União para resol
ver-problemas dela, inclusive de balanço de pagamentos. 

- Foram as famosas "operações casadas" dos pacotes, em 
que se-compr-avam equipamentos e o grupo de países que 
recebia aquela encomenda adicionava um empréstimo, 
que era o dobro do daquele equipamento, para o Tesou
ro Nacional utilizar. E isso foi feito com muita intensida
de no Governo Figueiredo, e chegamos a essa enorme 
dívida. O setor, hoje, tem uma dívida da ordem de 15 bi
lhões de dólares, se incluirmos Itaipu, o que ê maior do 
que â dívida do Peru. Evidentemente que uma curva 
como essa é a curva parecida com a curva do Brasil, só 
que o Brasil tem uma curva dez vezes maior. 

A tarifa médii:t, em moeda constante, caiu, Os Srs. 
vêem que, hoje, nós temos uma tarifa média de 167 crl,l
zeiros; eni- i9&5: qUã.ndo a tarifa média, em 1975, era de 
269. cruZeiros': Quer dizer, Teã.imeOte; Viemos cOiri uma 
queda quase que constante, tivemos uma recuperação 
em 1980 1981 e 1982, depois a tarifa continua caindo. E 
hoje continua caindo, também. Isso afetou a ren.tabilida-

! 
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de setorial, que despencou dos 10, 12% para um nível, 
atualmente, entre os 4 e 5%. 

Aqui se verifica o que ocorreu. 
Se nós considerarmos os anos desse decênio, o IG P 

evoluiu de 128 para 118 rriil. A energia elétrica foi reajus
tada na metade do índice do I GP: passou de 136 para 52, 
a residencial. A energia elêtrica indu§trial acompanhou 
um pouco o IGP, um pouco menos. O GLP, também, 
junto com a energia elétrica residencial foj fortemente 
subsidiado. São os dois qUe menos cresceram, por moti
vos de impacto social. A energia elétrica residencial, 52 
mil, contra um IGP de 118, e o GLP 62. O óleo diesel 
cresceu mais do que o IGP, e o óleo COD;lbustíVei, muitís
simo mais. Então, realmente, o problema do setor elétri
co estâ expresso nessas curvas e nesses índices de cresci
mento que foram insuficientes por várias razões. 

A situação física económica do setor é essa que está a-í 
e que faz parte do PRS: indisponibilidade de recursos fi
nanceiros para acompanhar um crescimento muito ele
vado, da ordem de 9 a 10% ao ano; um -endividamento 
externo muito grande, ao mesmo tempo o crescimento 
está aumentando, 12.4, em 1984, 11% em 1985. E nós es
tamos com níveis de racionamento elevados, por falta de 
investimento e por hidrologia desses (inaudível), princi
palmente no sistema SudestefS~l, e, a __ partir de 1987, 
1988, no Nordeste. Temonnuitas obras atrasadas por 
falta de recursos, principalmente linhas de transmissão. 
O setor participou muito, no passado, em cargas espe
ciais, quando foí necessârio cOnter o- aumento de deriva
dos de petróleo, e, hoje, essa participação terá que ser 
suspensa, porque a situação do petróleo melhorou, bem 
como o balanço energético brasileiro e nós Precisã.mos 
de mais recursos de origem interna. A contenção de tari
fas fez com que o investimento caísse pira cerca, diz ali, 
de 3.4%. Nós achamos que em 1986- eu estive conver
sando com o diretof do DINAN- ele deve estar entre 
4.5 e 5% de rentabilidade. E espera-se que no ano que
vem isso suba um pouquinho para 6%, que ainda é insu
ficiente, mas bem melhor do que a situação atual. Então 
esse o retrato do setor, hoje, retrato extremamente preo
cupante. 

Bom, vamos olhar um pouco para a frente. Existe um 
plano em andamento, esse plano foi calcado em vários 
estudos do passado e, nesses estudos, as hipóteses de 
crescimento do Brasil e as hipóteses máximas e mínímaS: 
podem conduzir a situaçõesextremamente diversas. Se 
nós estamos, neste momento, em 19 86, e tentamos saber 
o que vai ocorrer com o consumo de energia elétrica no 
ano 2.000, que afinal de contas não estã tão longe, estã 
de hoje a 15 anos, se nós utilizarmos um crescimento de 
taxas altas, digamos 12%, no ario 2.000, nós vamos preci
sar gerar quase 800.000 GW /h, que é um riúmero enor
me. Se nós fizermOs uma médiã.,jâ baixa para 500, se nós 
ada;tarmos hipótese de crescimento econômico mais bai
xo, com taxas mais baixas, nós reduziremos ainda mais. 
O PRS atual adotou essa hipótese, que fica entre a média 
e a baixa. E nós estamos fazendo um novo estudo para 
substituir esse plano 2.000, que prOvavelmente vai dar 
um resultado entre esse e essa projeção do GCPS, que ê o 
grupo de planejamento feito em 1983. Agora, esses erros 
e as incertezas do planejamento futuro nós t~mos c_ome
tido no Bra:sil, os Estados Unidos, todos esses países têm 
cometido, também, porque ê muito difíCil. ~ necessário 
ir revendo esse planejamento de 5 em 5 anos para poder 
ajustar. Um dos__ problemas resultantes do acordo nu
clear é que foi adotado pela NUCLEBRÁS e pelo Go
verno Geisel uma hipótese máXima correspondente à
quela alta, o que dava a necessidade de instalação de um 
número enorme de usinas nucleares. Hoje, cOm as hipó
teses que existem, o número de usinas nucleares neces
sárias até o ano 2.000 é muito inenor, de modo que os 
próprios fundamentos do programa nuclear estão sendo 
revistos atualmente pela NUCLEBRÁS e pelo Governo. 

Olhando até 1989, nós devemos elever nossa capacida
de instalada de 43 milhões de kw no fim deste ano para 
57 milhões de kw, com um implemento anual que valia 
ali em torno de 3 a 4 milhões de kw por ano. Esse é o_ 
programa atual com obras que estão em andamento, 
quer dizer, ê um programa quase certo de ser cumprido, 
a menos que exista problema financeiro_ "agUdo. 

Quais são essas- obras que devem estar prontas até 
1989? São basicamente as obras que estavam em cons
trução anteriormente. É motorização quase total de Tu
curuí até 1989, colocar Itaparica na linha em fins de 
1987, colocar as máquinas todas, terminar -Balbina, ter-
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minar Samuel, colocar 12 máquinas de Itaipu, todas as 
máquinas de Itaipu praticamente até 1989 e as usinas de 
-São Paulo, também: Rosana, Taquaraçú, Três Irmãos e 
mais a Térmica de Presidente Médici. Essà:s não sãO as ú
nicas Obras <iue estão em construção, são as qUe entrarão 
em'funcionamento, em geração, até 1989. E mais todo 
sistema de corrente alternada, corrente contínua deItai
pu, .e o sistema de transmissão de 500 kw de Tucuruí. 
Agora, na realidade, isso não é possível, vamos botar ex
tta, iss'o é cfpCn~s para mostrar que todo esse programa 
físico de obras deverá ser iniciado e começar a gastar di
nheiro em 1989, porque nesse período nós temos necessi
dade de iniciar noVas obras, coffio Nova Ponte, no Su
deste, como Capirri Branco; prosseguir a Nuclear II e III. 

Essas aí são as obras que estarão gastando dinheiro n-o 
período de 86/87/88 e 89, mas muitOs delas só entrarão 
em funcianamento depois de 1989.-Tem térmicas a car~ 
vão no Sul, como Jorge Lacerda IV, Presidente Médici 
etc., tem as usinas nucleares previstas para 1992 e 1996, 
são módulos importantes e uma série de outras obras, no 
rio Uruguai, como a Itã, Da. Francisca, no Rio Gfã:il-de 
do Sul, Segredo, no Iguaçu, e mais obras na área da 
CHESF e da ELETRONORTE, como Xingó, uma giari
de usina, e outras usinas também no Norte do País, que 
estão indicadas ai; aléin de algumas usinas térmicas; me
nores, mas de importância regional muito grande para a 
Amazônia, Rondônia e Roraima. 

Isso t!flo foi reestimado agora em cruzadOs e discuti
do com o Banco· Mundial, com o Banc_o Interamericano 
e ·com as nossas atoridades, o Ministro da Fazenda, o 
Ministro do Planejamento, e resultou nessa previsãO de 
que o programa revisto custará no período 1985/198.9, 
deve custar 350 milhões a dólar de cruzado, 13.84. Estâ 
em um investimento médio aí de 4 a 5 bilhões de dólares 
por ano. Muito dinheiro, mas temos de pensar que ê 
muito difícil reduzir isso, pelas razões seguintes: se o 
Brasil tem quarenta e tantos milhões de Kw e está cres
cendo.quatro milhões de Kw por ano, ... (inaudfvel) ... to
do mundo sabe que pelo menos mil dólares vai gastar 
jior ano, _porque qUatro mil Mw vezes mil dólares por 

- Mw que é pouco, dá quatro milhões de dólares. Na reali
dade, deveria aJé gastar mais. O Banco Mundial achou 
que_esse programa é modesto, porque foiTeito com hipó
teses de carga média âo setor de crescimento, de carga 
relativamente modesto. Mas o pessoal do Planejamento 
e· da Fazenda pressionou fortemente para a redução do 
programa. Hoje esse programa é considerado apertado, 
de mínimo. Muitas obras aí, o Dr. MigUel sabe, foram 
adiadas, obras necessárias tanto de geração como de 
transmissão por falta de mais recursos. De onde virá esse 
dinheiro previsto? O dlnheiro para 1986/1987 estã mais 
ou menos equacionado do seguinte modo: o Bã.nco 
Mundial e o BID deverão entrar com uma partiCipação 
relativamente alta nesse programa. O número final não 
foi ainda acertado, mas é qUalquer coisa entre 1.4 e 1.8 
bilhões de dólares por ano. E o Governo Federal entrará 
com recurso de capital também ponderável, para cobrir 
o_ déficit taiífâri(i reSultante do congelamento de tarifas: 
O Governo Federal deverá entrar sobre vários processos. 
Um processo é ele ficar com algumas das dívidas que o 
setor _contraiu, principalmente aquelas que contraiu por 
conta da UniãO. Entáo, ele assumiria parte dessa dívida. 
Uma coisa que melhorará a situação do setor é que alM 
guns desses empréstimos do Banco Mundial, talvez do 
BID, entrarão Comó dívida- ao TesoUro, e Serão repassa
clãs ao_ Setor elétrico em forma de capital. Isso melhora 
muito o _balanço capital/empréstimo, _porque a ELE
TROBRAS e as suas empresas estão com dívidas demais 
em relação a recursos-· próprios. 

-Então~~basiCamente iS~~ está sendo discutido, rOi 
acertado em princípio, m-as existem alguns detalhes ainM 
dãein-disCUSsão. Espeii-se que o primeiro COntrato cOm 
o Banco Mundial, nu valor de 500 milhões_dedólares, ou 
400.milhões de dólares, e que seriam todos eles, vamos 
dizer, destinados à capitalização setorial via Tesouro, 
seja assinado em junho deste ano; quer dizer, negociado 
em maio e assinado em junho. E há várias pressões para 
que--íSso oCõrra, não s? nós necessitamo_s muito desse_ n.:
curso, como o T escuto brasileiro precisa muito, porque 
seria. um- recurso em dólar de moeda nova, no momento 
em que o Brasil eStá recebendo só rolagem de dívida, e 
não está entrando nenhum dinheiro novo nesse período. 
Quer dizer, o GOverno está fortemente interessado em 
que o Biasil conclua essa negociação nesse período. 
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Então, em linhas gerais, a situação é essa. Agora, exis
te um problema aqui- principalmente o Senador César 
Cals teve esse problema durante o Governo passado, e 
nós herdamos - é como financiar aqUelas nucleares dois 
e três. Porque aqui dentro desse tema todo, elas estão in
cluídas no esquema, mas o recurso para NUCLEBRÁS 
não está equacionado, e todo ll}undo sabe que a NU~ 
CLEBRÃS não tem gera_ção própria, e é muito diflcil a 
NUCLEBRÂS lCvantar recursos externos. Então, para 
progresseguír ANGRA II e III, que são duas usinas im
portantíssimas, de I milhão e 200 mil quilowatts; elas são 
neões:Sárhis, reãlmente, que entrem nos períodos previs· 
tos, isto não está equacionado de unla mineira correta, e 
o Governo incumbiu um grupo de industriais-e de têcni
cos para _preparar um relatório sobre a situação da NU· 
CLEBRAS, relatórío esse que foi entregue, foi noticiado 
ao Presidente da República na semana passada, e por en
quanto nós não sabemos exatamente o que o relatório 
recomendou; sabemos que recomendou o prosseguimen
to de ANGRA II e III, nós todos sabemos que o equipa· 
mento todo da II e da III está empilhado aí no Brasil
turbina, geracjor, condensador, tudo isso, e que a obra 
civil se arrasta por falta de recursos. Então, esse é um dos 
problemas complicados do setor elétrico. 

Enfim, são essas noticias assim, muito rapidamente, 
que eu tinha para dar. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Alguêm deseja 
fazer alguma declaração? 

Antes de passar a palavra ao Relator, uma vez que o 
Senador_ Martins Filho tem um compromisso em outra 
Comissão, nós Senad_Qres pertencemos a 6 ou 7 Comis
sõeS~ ao mesmo tempo. 

Mas eu faria algumas perguntas ao Dr. Mârio Bhe-
ring, a quem quero-cumprimentar pela maneira como ex
pôs o seu profundo conhecimento do setor, é claro que 
um homem que desde 1951 está ligado ao setor conhece 
não<Só a história, mas os pOrquês, não só know bow, mas 
o k,_now_ ~hy. De maneira que nós queremos 
cumprimentá-lo pela maneira clara e objetiva como fez a 
sua expoSição. 

Eu tenho algliffias indãgações, que não são minhas, 
mas ao longo da comissão, algumas dúvidas foram le
vailtadas sobre o setor de energia elétrica, e outras são 
minhas, de maneira que faç_o indagações porque nós te
remos de apresentar um relatório sobre a participação da 
União nas Estatais. 

A primeira indagação, é sobre o que mencionam os 
jornais, e foi obJeto de -um discurso ontem, de úm pro~ 
nunciamento no Senado do Senã.dOr Gabriel Hermes, 
Presidente da Comissão de Minas e Energia, Sobre o 
Programa Nuclear. Os jornais noticiaram que as subsi
diárias da NUCLEBRAS, inclusive no famo industrial, 
fabricação de elementos combustíveis, enriquecimento, a 
própria NUCLEP, elas passariam para a ELE
TROBRÁS. O nobre Senador Gabriel Hermes mostrou 
a- sua p-erplexidade com relação às notícias nesse rela· 
tório. 

Eu pergunto o seguinte: POr lei, qual é o objeiívo da 
ELETROBRÃS? ~suprir de energia elétrica? Poderia a 
ELETROBRÁS, sem modificação da sua lei, entrar no 
ramo industrial como esse de enriquecimento, fabricação 
de elementos combustíveis, fabricação de componentes 
pesados, _d~ _rt!atores, es~aria ~t;:;_ntro do escopo da ELE
T_ROBRAS} Inicial_mente seriam essas as perguntas. 

O SR. MÁRIO BHERING- Vamos por parte, por
que isso ê muito importante. 

-como -o nobre Senador sabe a ELETROBRÂS 
iniciou-se por uma lei do tempo de Getúlio Vargas, onde 
a ELETROBRÁS é uma empresa total de transmissão, 
geração e distribuição de energia, e até para fabricar 
equipamentos. Essa lei foi modificada durante 10 anos. 
A carta de Vargas diz: •~a ELETROBRÁS foi obstada ao 
desespero". O projeto da ELETROBRÁS ficou no Con
gresso Nacional retido por várias forças e só foi, real
mente, sancionado muito tempo depois. Hoje, a ELE
TROBRÃS não tem mais nenhunia dessas atribuições; 
como disse_ o nobre Senador Cesar Cais, a função dela é 
produzir, financiar energia elétrica, Eu tenho a impresw 
são de que está havendo uma certa confusão nesse noti
ciário. O que me parece que está sendo discutido ê que a 
parte de engenharia, planejamento e construção de cen
trais passasse p:ira ·o setor elêtrico, mas de fabricação 
não, não tein sentid~. ~-parte de fabricação poderia se 



1986 Quarta-feira 19 

Qiscutir se _vai ou não para a indústria privada, istO Sim, 
mas para a ELETROBRÂS não. (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Cés-ar- Cais) - A segunda in
dagação é pessoal. 

A esta altura do conheciml!nto de como opera o setor, 
corno V. S• vê o problema da eletrificação rural que estâ 
de certo modo, entregue ao Ministério da Agricultura, 
através das cooperativas de eletrificação rural, V. S• acha 
que _essa política deve ou não ser mOdificada? 

O BR. MÁRIO BHERING -Essa é uma pergunta 
para o Ministro Sayad, que está sendo discutida hâ 10 
anos. 

Em alguns Estados do Brasil, a eletrificação rural, 
através de cooperativas, foi um sucesso, Rio Gra~~e do 
Sul, parte de Santa Catarina e o EstadO de São Paulo, 
mas em outros lugares não funcionou, e as companhias 
de eletricidade, principalmente as estaduais, a CEM lU e 
a COPEL são exemplos recentes, elas praticamente to
maram para si todo o programa de eletrificação rural, e 
passaram a executar todas as redes rurais com recursos 
próprios e com recursos do Banco_ Mundíal e--do BID, e 
com recursos de. terceiros. 

Então, no momento não existe, continua a não existir, 
vamos dizer, uma diretiva clara. O Ministio Aureliano 
Chaves criou, agora, um grupo para poder estudar de 
novo e equacionar como deve prossegUir o Progra-ma. 
Considerando o êxito do programa da CEMIG e da C_():_ 
PEL, que ligaram 70 mil faZendas e propriedades rurais 
num período muito curto, e com a participação muito 
menor do fazendeiro, do usuário, 2/3 foram financiados 
pela empresa, diretamente, ou com empré$timo do Ban
co Mundial, a ELETROBRÁS está preparando -um 
novo projeto que inclui vârios Estados e várias compa
nhias estaduais para a cletrifícação rural. Então, o que 
acho é que podem co-exfstir as duas soluções, dependen
do da formação ecônõmica em algumas dessas ái'eas. 
Pode ser que a solução que se aplique cm Santa Catarina 
e no Rio Grande do Sul continue a su_cm grande parte 
através de cooperativas, c que em Minas Gerais, no Pa· 
ranií e na Bahia sejam feitos, basicainente, pelos sistemas 
da COELBA, d.a CEMIG e da COPEL. E em nenhum 
momento está definido, a não ser que o diretor do 
DNAEE queira acrescentar alguma coisa sobre essa si# 
tuação. 

Tem mais alguma coisa, Getúlio,- do que esSa defi
nição? 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Calsj- Antf:s de pras~ 
seguir nas minhas indagações, passo a palavra ao nobre 
Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO--No quadro referente ao 
consumo de energia de 85, V. s~ diZ que-o setor industrial 
consumiu 48,8%. Desse total, seria possível o senhor nos 
esclarecer quanto foi consumido pela indústria de alumP.. 
nio? 

O SR. MÁRIO BHERING- Não tenho exatamente 
o total da indústria do alumínio, mas posso lhe dar de~ 
poisA 

Quanto que você acha, Miguel, que ela consumiu de 
quilowatt/hora, no ano passado? Você teill idéia? 

O SR. MIGUEL RODRIGUES NUNES - Olha, 
não é um número muito significat_iyo, mas alguma coisa 
abaixo de 10%. Está naquele relatório. 

O SR. MÃRIO BHERING- Uns 10% talvez, não é? 

O SR. PRESIDENTE (Cesai Cais)- Por falar em in
dústria de alumínio, aqui "há umã -pergunta decorrente do 
depoimento do Dr. Antônio Erinfrio de-Moraes. Então, 
eu gostaria de um esclarecimento a esta Comissão, se a 
energia Subsidiada para o setor de alumínio, pela ELE
TRONORTE, ela ê compensada pela reserva global de 
garantia? Gostaria de que o Sr. Mário Bhering me res
pondesse. 

O SR. MARIO BHERING- :E. o seguinte: no Brasil 
o preço da energia de alumínio da ELETRONORTE é 
um; o preço pelo _qual a ALCOA. ~tá comprando ener
gia da CEMIG, em Poços de Caldas, é completamente 
outro - porque, tendo havido ur:na ~qualizaçào tari
fária, o preço da energia que a CEMIG vende à AL
COA, que é uma compan:tia, vamos dizer, prima dessas 
daquí, é muito mais alto. 

. Ó SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Mas foi decidi
do integrar a Amaz:ônia com a população economica
mente ativa. QUero saber ê Se a reserva global de garan
tia cobre a diferença de receita que a ELETRONORTE 
teria com o subsídio da energia para as indóstrias de 
alumínio no Norte do Brasil. 

O SR. MÁRIO BHERlNG- Deixa o Sr. Miguel res" 
ponde~. porque ele_ sabe mais do que eu. 

O "SR. MIGUEL RODRIGUES NUNES - Cobre 
·cóntabíiinente. Para UO, nível de remuneração, ~o~ ca~-Q 
çia ELETRONORTE, zero por cento. 

- b SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Cobre contabil
mente. 

-o SR. MÃR.Io BHERING- Contabilmente, dentro 
de uma rentabilidade baix:íssima. 

O SR. PRESIDENTE _(Cesar Cais)- _Pergunto ao 
Or._Mário Bhering se faz suas as palavi-as do Presidente 
~a ELET~QNQRTE, Dr. Miguel Rodrigues Nunes. 

O SR. MÂRIO BHERING - Ele tem razão. Cobre 
contabilmente, mas o Ministro sabe que a reserva global 
de garantia, no momento, é uma solução em crise- por
_que São Paulo, principalmente a ELETROPAULO, dei
xou de recolher e então criou uma crise seriíssima, Com 
_que nós todos estamos preocupados. O que significa que 
recursos que entram na ELETRONORTE, nittrestào en
trando. 

O SR. PRESIDE'NTE (Cesar Cais)- Quero explicar 
que o Dr. António Ermírio de Moraes foi contra a ener
gia subsidiada, e eu mostrei que ele também tem indús
tria no Maranhão com energia subsidiada, porque a tarí~ 
fa única, a equalização de tarifa tira do bolso de um para 
o bolso de outro, Não tem recursos inventados, parece 
claro, porque foi uma decisão de Governo de fazer a in
tegração da Amazónia com população economicamente 
ativa. 

Agora uma pergunta minha: V. s~ entende que para 
um sistema radial como o do Nordeste, linhas de 740 
km, ou mais, caberia ou não uilla usina na ponta da li~ 
nha, na outra extremidade da linha, ou acha que deve fi~ 
caf Só na base do complexo hidrelétrico São Francisco e 
o_ complexo hidrelétrico de Tucuruí? Não caberia, por 

~exemplo, lá em Fortaleza, ou coisa semelhante, uma usi~ 
iià par'a fornecer energia? Inclusive por questões de segu
rança das longas linhas de transmis~ão. 

O SR. MÁRiO BHERING- Bom, ali é uma questãO 
de recursos; tecnicamente, vamoS dizer, teria sentido co~ 
locar uma coisa desse fipo. No momento, nós mal temos 
recur-Sos para fazer o programa normal da CHESF com 
as linhas e duplicar a linha de 500 kw da ELETRONOR
TE, que e~tá p~evis_ta riO prOgrama. 

Existc~_uma uSíilã mUito interessante, que é na Bahia, 
Pedra do Cavalo, que foi feita para abastecimento de á
gua- o Sr. conhece bem o problema-:- e que na qual, 
ao se motorizar aquela usina, como ela é próxima de Sal
vador, ela poderia ter esse papel. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Eu digo é na 
ponta da linha, da longa linha radial; Itaparica, por 
exemplo, ou Sobradinho ou Fortaleza. 

O SR. MÁRIO BHERING- ~mais ati não tem usi
na, a fl.ão ser que fçsse uma_ usina térmica, p.ão ê? 

O SR. PRESIDÉNTE -(Cesar Cais)-- 0-u usina' nu_
clear, por exemplo. 

O SR. MÁRIO BHERING -Eu não sei. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Por exemplo: 
Iguape I, e lguape II. Poderia crer que é preferível ficar 
no niídeO de São Paulo, ou em uma ponta de linha como 
essa'? 

~O SR. MÁRIO BHERING- IsSo nós temos-qUe e; 
tudar .em detalhe. Eu nem sei se vão fazer Iguape I, Igua
pe II. 

OS R. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Essas ainda não 
estão nem aí no programa. Mas, uma usina nuclear no 
futUro? 

O SR~M_ÁIUO BHERING- EU sei que o Sr. Gosta
ria, como cearense ... 
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O SR. PRESIDENTE (Cesar Cafs)- O que quero sa
ber é como, tecnicamente. 

O SR. MÃRIO BHERING -Tecnicamente, temos 
que-veronde que essas nucleares serão colocadas no fu
turo. Isso para se fazer parte desse programa do ano 
2000, No momento, acho que não está claro o que que se 
vai fazer. Eu opinaria de se continuar a fornecer energia 
para o Nordeste, no momento, com o resto do São Fran
cisc-o, quer dizer, o Xingó, e as usinas da ELETRONOR
TE sobre o Tocantiils, que são muitos mais baratas -
elas custam pelo menos a metade de uma usina nuclear. 

O BR. -PRES1DENTE (Cesar Cais)- Mesmo deixan
do vulnerável todo o sistema de transmissão. 

O Sit.-MÁRIO BHERING- 1::, mas aí nós duplica
mos o sistema de transmissão. 

-O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) - Bom, e final
mente, como pergunta minha: Crê V. S' que a ELE
TROBRÁS tem capacidade de pagar essa dívida exter
na? Já foi dito mais ou menos Cj_ue não, Irias eu gostaria ... 

O SR. MÁRIO BHERING- Não, ela não tem capa
cidade de pagar essa dívida externa com o nível pratica
do de tarifas. O Governo Federal terã que ficar com uma 
parte da dívida; e capitãliiar uma parte dessa dívida. Do 
contrário não ê possível; porque, por razões perfeita
mente entendíveis, o Governo congelou os preços públi
cos para combater _a ín9a_ção- e o grande programa
mas apanhou o setor elétri_cO em um nível extremamente 
baiXo. Então ele mesmõ, Governo. reconhece isso, que 
ele terá que fazer esse esforço. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Tem a palavra 
o Sr. Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL - Sr. Presidente; Dr. 
Mário Bhering, é uma temeridade fazer a V. S' inda
gaçõ_es de natureza técnica. Temos que respeitar o gran
de técnico patrício que orgulha a Engenharia nacional. 
Vou tentar me limitar a perguntas que são próprias da fi
nalidade desta reunião; porque cheguei atrasado por ra
zões de saúde - não estou passando bem, e tive que fa~ 
zer utna medicação. Mas ouvi aqui perguntas todas de 
natureza técnica, e a finalidade da presença de Y. S., aqUi 
não é para esse assunto, é para debater a gestão das so
ciedades de economia mista, nas quais as União detém a 
maioria acionária. 

Çonfe:>so a<?_ ilustre depoente que não me preparei 
p3ra esta reunião por falta absoluta de tempo, e também 
por razões políticas: há dois dias que o Governador da 
Paraíba está em Brasília e aí ficamos inteiramente -mobi
lizados, tratando de assunto de interesse do Governo do 
Estado junto a Ministérios; então não tive tempo de me 
aprofundar nas questões que poderiam ser debatidas 
aqui, e aproveitarmos a oportunidade de explorar muito 
a sua presença, o seu conhecimento, a sua experiência. 

Mas, tendo os jornais- que uma das obrigações do 
político é amanhecer o dia, tomar cafê e depois ler o jor
nal para saber o que é que estã acontecendo no País- vi 
que tem saído com certo destaque esses últimos acidentes 
de Angra (. E eu, rapidamente em uma leitura dinâmica, 
verifiquei que esses acidentes estavam relacionados, co
mentados pelo menos, à fadiga de pessoal, e à utilização 
de pessoal desqualificado; quer dizer, pessoal trabalhan
do no interior de uma usina nuclear, lidando com mate
riar ra~iioativo, ou trabalhando em ãreas que poderiam 
ser _contaminadas por acidente, ou qualquer coisa desse 
tipo, mas gente recrutada de empresa fornecedora de 
mào~de-obra - um assunto que me deixou até espanta
do! Eu nunca poderia imaiinar que no interior de uma 
usina nuclear entrasse gente contratada de uma empresa 
fornecedora de mão-de-obra, que é um pessoal recrutado 
praticamente no meio da rua, e que passa a entrar na usi
na nuclear! Então isso me fez lembrar as longas discus
sões que tivemos aqui riõ Senado, do Programa Nuclear 
Brasileiro, do qual fui Relator, e que naquela ocasião fo
ram exibidos aqui numerosos casos e todos comprova-.. 
dos,_ porque foi o que o inquérito comprovou. E el!, 
como Relator fui obrigado a dizer que a administração 
de FURNAS falhou consideravelmente na época da 
construção da usina de Angra I, no início das obras de 
construção civil e outros fatos relacionados. Enfim, pas- -
sados alguns anos, lembro-me perfeitamente do começo 
dãqu_ela história da nlã administração do canteiro de 
obras, do despreparo da execução de obras com projetas 
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inacabados, autorização de serVíÇOS sem projetas ade
quados, reformulação de projetas constantemente, Foi 
um quadro que retardou a construção durante algum 
tempo, mais de dois anos com aumento de Custo, até a 
interyenc;ão no contrato de uma terceira empresa para 
ajudar na administração. Agora, para espanto meu, vejo 
novamente esses dois fatos na imprensa. 

Também, naquela ocasião, nós discutimos, face a uma 
tentativa de criar-se uma estrutura muito especia.t p_ara 
administrar n sistema núcleo-elétrico, levantamos até a 
idéia de se debater- que é um outro assunto no qual 
gostaria de ouvir a opinião de V. Sf - a organização de 
uma empresa específica para administrar o siStema 
núcleo-elétrico exatamente para criar uma especialização 
vertical no setor. Essa foi aperi3s uma sugestão de rela
tório que não prOsperou, qUe ri.ão sei se foflevadci em
conta. 

O terceiro aspecto ê que o Senado aprovou uma reso
lução- o que considero muito sêrio;Sr. Presidente seria 
interessante que V. Ex~ levasse em conta, pois resolução 
do Senado tem força de lei- determinando que o Mi
nistério das Minas e Energia anualmente mandasse ao 
Congresso Nacional um relatório soõre a execuçãO do 
Programa Nuclear, dando amplas informações sobre as 
realizações do ano vencido etc. , etc. Se, por acaso, este 
relatório chegou aqui, eu desconheço. 

Naturalmente, se o Ministério das Minas e Energia 
mandasse um relatório para o Congresso Nacional, este 
relatório naturalmente Sairia da ELE.TROBRÃS ou da 
assessoria do Ministro ou da NUCLEBRÁS, enfim, sai
ria desse setor. Este é um assunto que queria lembrar a 
V. Ex• porque estamos precisando desse relatório. 

O SR. MARIO BHERING- Esta resolução é data
da de ... ? 

O SR. MILTON CABRAL- De 1983, eu acho. 
-A comissão terminou em -1982. Mas a discussão no 

Congresso durou mais de um ano, foi sucessívcünente ál
terada. Mas, questão de data não tem importância, o 
fato é que _em relação a 1985 não tenho conhecimento.' -

Então,-iriiCialmente com relação a essas questões, _gos
taria de ouvir a opinião do eminente Professor Mário 
Bhering. ~o que me ocorre no momento Sr. Presidente. 

O SR. MÁR10 BHERING- Senador, o programa 
nuclear, afora ANGRA I, ê conduzido por uma empresa 
que é, vamos dizer, irmã da ELETROBRÃ~_, ã. NU
CLEBRÃS, subordinada ao Ministro das Minãs e Ener
gia. 

Naturalmente, lembrarei ao Presidente da NU
CLEBRÁS e ao Ministro essa questão da resolução do 
Senado para que S. Ex• mande um relatório, dizendo o 
que está acontecendo, inclusive é oportuno agora, por
que foi feitO um relatório sObre a situação do setor nu
clear e gostaríamos de saber quais seriam as soluções re
comendadas. Então é- um relatório de alto interesse para 
o Senado. Vou tratar do assunto hoje mesmo. Em re
lação a Angra I, alguns desses problemas imediatos que 
ocorreram duvido- e vou apurar direito Corri a Direção 
de Fumas- Se havía gente-de mãõ~de"-õbia-Cõri-tlitada, 
podia ter técnicos de empresas, contratistas, mas não 
mão-de-obra contratada, que como disse o Senador é um 
pessoal desqualificado. Acredito que nas operações de 
troca de combustível e de troca de tubos exista um gran
de número de técnicos da Westinghouse neste momento 
porque, como se sabe, o fornecedor ê responsável p()r 
corrigir uma sêrie de deficíências-desse PiõJeto. E toda a 
tubulação de condensador teve que ser substituída por 
tubos de outra formação, de outro metal diferente. Em 
todo caso, vou apurar e depois trarei uma informação 
mais definida. Agora, a questão, nuclear toda que é mais 
complicada, o que aparentemente poderia ser uma so
lução, e parece que este relatóriO-abordou, eu não o li 
pois está com o Presidente da República, ê modificar um 
pouco a estrutura que foi imaginada para o NU
CLEBRÁS, numa hipótese de número de Centrais, em 
construção muito maior do que está ocorrendo e o que 
vai ocorrer. Existem algumas subsidiárias da NU
CLEBRÃS, que poderiam aparentemente sei extintas, e 
o pessoal passar para a própria NUCLEBRÃS vamos 
dizer, simplificar o esqueiila de éidiilinistfaÇão. Há várias 
subsidiárias que, talvez, se fossem-iricOiPoradas na pró
pria NUCLEBRÃS, simplificaria. Existem outras subsi
diárias da NUCLEBRÁS que apareiúéineiiie poderiam 
passar para a índiiSiria privada. Então, parece que o Re-
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Iatório aborda esse aspecto. E existe a parte de pl<ineja
ffiento de construção de usinas, sendo que uma das su
ges_tões é para_ que·passe para a área da ELETROBRÁS, 
porque-~ ELETROB~ÁS é q~e pode dizer: "vou preci
sar-de uma usina nuclear em mil novecentos e tanto". E 
não ~como estava sendo imaginado até agora: "aqui estâ 
um programa d~ 8 usinas, _e você coloca as usinas onde 
você puder". "Isto ê que está sendo discutido no mo
mento e vão oç::orrer modificações. Tenho discutido mui
to com o Presidente -da Nl.)CLEBRÃS, com o MiniStro 
Aureliano Chaves, que conhece profundamente o assun
to, foi relator, presidente da Comissão de Minas e Êp.er
gia, e eu acredito que dentro de poucos meses o assunto 
ficará. defiáido de forma mais clara. 

Angra I foi uma usina comprada com a idéia de que 
seria uma usina para o Brasil também se familiarizar 
com este tipo de energia. Infelizmente, como disse 9_ Se
ilador, a construção e montagem não· foram feitas do 
melhor modo, e o projeto feito pela Westinghouse não 
era- dos melhores, váriaS usinas do mesmo tipo 6000 
MWatts, que a:- Westinghouse forneceu no mundo tive
ram problemas, uma na Iugoslávia, muitos p~oble_mas. 
Então é: um projeto que não_ê bom. Agora, o pessoal de 
FURNAS tem sido de uma dedicação enorme em fazer 
operar esta usina, porque ê. uma usina difícil, tem vârios 
prob!emas complicado§ d~_-equipamentos inadequados e 
a ComiSsão de Energia Nuclear de Viena, que esteve em 
Angra no ano passado, elogiou o desempenho operativo. 
Di~~eram mais ou menos que f:sta usina tem tantos defei
tos de projeto _a~ construção que só um pessoal extrema
mente competente consegue operâ-la. Entend.;>, no tulan
to, que a maior parte dos problemas de Angra I não fo
ram na área nuclear, houve muitos problemas na ârea 
convencional, transformadores, bombas, etc. Na hora 
que se corrigir esse problema do condensador-e ColoCar 
Angra I de volta, ela vai ser muito iniportante, a partir 
do próximo mês, por que ela é muito bem situada, en~ 
constada no Rio então, ela é uma usina de grande impor
tância. Resumindo, v~u lembrar ao Ministro a questão 
dos ~elatórios, e vou- Ver esta quistão de mão-de-obra 
C_õntraraaa. Tenho a impressão de que deve ter havido 
uma confusão entre os contratistas da própria Furnas, e 
a quf!:Stão da mão-de-_obra contratada, não sei, vou apu
rar isto direito. 

O SR. MILTON CABRAL- Sr. MinistrO, o CJ.ue lhe 
falei, por acaso está nos jornais de hoje, salvo en_gano 
meu, porque já li quatro jornais hoje, parece-me que o 
Correio Braziliense cita até o nome da empresa que for
neceu a mão-de-obra. São dois acidentados, são duas 
pessoas que eStão em tratamento no hospital: um é em

- pregado_ de Fumas, de Angra I, e o outro é de uma em-
presa fornecedora de mão-de-obra. Esse é o único que se 
cQntaroinou. ~um cojncidência;- o trabalhador contrata
do, fofnecido por Uma empresa fornecedora de mão-de
obra~ é o que se contaminou. O outro teve um a_cidente, 
caiu -de uma escada e deu uma pancada na cabeça, geran
do um co~ulo._A informação é de que ele já estava hâ 
m_u_it6 tempo reclamando, porque estava trabalhando 
uma média de doze horas por dia, e issó tiriha--afefado a 
sua eficiência. Mas o importante aqui é saber se V. S• en
dossa aquela idéia de se criar dentro da ELETROBRÃS 
uma empresa especializada em operar usinas nucleares, 
verticalizar o setor'? 

O SR. MÁRiO BHERING - Essa idéia, Senador, é 
correta. Talvez não se precisasse criar uma empresa. 
Uma ~as idéias _é qu_e: si~plesmente se pegasse a NU
CLEN, que é uma empresa que faz isso, se ampliasse um 
pouc_o _as attibui9õ~_s del.a e a passasse para o controle da 
ELETROBRÁS. Existem muitos méritos numa idéia 
dessa, o êxito do pro!;raina ·nuClear fraUcês é muito bom, 
colnpatado com -o programá nuclear americano. Não sei 
se V. Ex•s acompanharam isso, mas os países que tive
ram mais êxito em energia nuclear foram a França e o 
Japão. O programa nuclear ameiicano, de onde se origi
naram todas essas usinas, estâ em crise. As críticas foram 
feitas. Essa crise ocorreu-em- grande parte pela dispersão 
da condução do projeto e da contratação. Os Estados 
Unidos adotaram um processo de fazer usina nuclear 
como faziam usina térmica; contratavam engenharia 
com um, contratavam o gerador com outro, contratava a 
construção com outro. No frm tinha uma salada de con
tratistas, de projetistas dentro do· projeto. O que a 
França fez foi uma coisa unificada. Ela disse: vamos pa-
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droni:zar o projeto", vamoS verificar que as tentes de su
primento serão essa e essa, e vamos congelar essas orien
tações e esse tipo de usina durante um certo perfodo. En
tão o programa riuclear francês andou numa velocidade 
muito grande. Hoje parece que seria melhor fazer isso, 
como os franceses fizeram: ter uma companhia que p·ro
jetasse, _comprasse e fizesse a __ supervisão de construção, 
tudo dentro da mesma companhia, ~entregasse aquilo a 
um_a companhia operadora pronta. Uma das idéias que 
hoje parece ter maior viabilidade é essa a que o senhor se 
referiu. 

O SR. MILTON CABRAL - Quer dizer que o se
nhor vê com simpatia essa idéía? 

O SR. MÁRIO BHERING - Eu vejo com simpatia 
essa solução. 

O SR. MILTON CABRAL- V. S• sabe que são·três 
estãgios imp-ortantes: projeto, construção e operação. 
Quando eu acompanhei o esforço de organização da 
NUCLEN, por exemplo, de mobilizar engenheiros brasi
leiros, mandar treiná-los na Alemanha,_ trazer alemão 
para o Brasil, montar a empresa aqui e passar a fazer o 
pfocesso de transferência de tecnologia e conhecimento 
na ãrea de projeto, reahpente fõi um esfo.rço admirâvel. 
A NUCLEN, em determinado momento, tornou~se uma 
empresa possuidora de um volume de informações e co
nhecimento na área de projeto de engenharia muito im
portante. Quanq.o el:l-passei a examinar o assunto dentro 
de uma ótica empresarial, de uma ótica suma~ente prá~ 
tica, verifiquei que a ELETROBRÃ"S estava carente de 
ter dentro da sua estrutura uma organização de projetas 
de usinas térmicas- térmicas erii geral, nuclear, carvão, 
petróleo, etc. Nós imaginávamos que, na realidade, téria 
que haver u-m tipo de eStrutura que aproveitasse as em
presas privadas de consultaria- porque nós não somos 
favoráveis à estatização - que poderiam desempenhar 
um pa_pel muito important~ I!a Area de projetas. Mas ha
veria necessidade de haver uma organização com um 
bom nível de conhecimentos para administrar projetos. 
Quer dizer, pelo menOs dar as âiretrizes, as condições bá
sicas, eSSa coisa .toda, pon~.úe, na realidade, o Brasil vai 
ter, mais dia mençs dia, que entrar pesadamente na pro
dução, no projetO const!ução e oPeração 'de unidades 
térmicas. Isso é inevitável. O potencial hidrelétrico é fini
to e o negócio af e!itâ ... a A_mazônia, o aprOveitamento 
do potencial _da Arilazônia aii_lda é discutível. 

M~ito bem! Então _agora ve:r;n essa Cõmíssão e propõe 
isto. Eu não conheço o relatório que essa Comissão indi
cada pelo Ministro Aureliano Chaves fez~ Seria interes
sante, Sr. Presidente, que V. Ex' pedisse uma cópia desse 
relatório. Muito bem! M~s se essa Comissão não propõe 
isto, eu pergunto: o Sr. acha que a ELETROBRAS está. 
organizada, já tem lioje esSa estrutura de administração 
de projeto de usinas térmicas dentro dessa amplitude que 
nós estamos aqui. .. ? 

O SR. - Senador, a ELETROBRÁS 
propriamente dita é uma holding. Ela só planeja as coisas 
em linhas gerais. Aonde existe o maior conhecimento de 
térmicas sãõ nas duas subsidiárias da ELETROBRÃS: 
FURNAS, que construiu e opera Santa Cruz, que é uma 
usina térmica gi"ande. Então, sabe muito de usina térmi
ca convencional; e a ELETROSUL, onde estã concen
trada uma maior experiência das usinas a carvão. Então 
a ELETROSUL tem já quase 15 anos de operação de 
usina a carvão no Sul. Ela tem um conhecimento razoá
vel. E como no Sul nós teremos outras usinas a carvão, 
eu acho que a ELETROSUL" é õnde isso Serã concentra
do, quer dizer, o conhecimento, o projeto, compra e ope
ração de usinas a carvão que têm lâ suas características 
diferentes. O riossO c3.rvã0 nãó é bom, o Ministro Cesar
Cais conhece bem, é preciso de uma série de precauções 
para que as usinas térmicas a carvão funcionem bem. 
Bom, então existe, vamos dizer, um know how, um reser
vatório _de gente competente em térmica a carvão e tér
mica a óleo. O que não existe em escala grande é esse 
grilpó dentro de FURNAS em projeto de usina nuclear. 
Existe uma turma muito boa em operação de usina nu~ 
clear. Como diz o pessoal: quem opera Angra I com to
dos aqueles problemas tem que ser muito bom. Essas usi
nas alemãs são muito melhores do que Angra I, muito 
:melhores, muito mais modernas, muito mais bem proje
tadas. Não foram projetadas tão apertadas em questão 
de custo etc, de modo que elas serão usinas, espera·se. 
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muito mais fáceis de serem operadas. Mas eu acho essen
cial que ou dentro de FURNAS ou numa subsidiãria se
parada, a ELETROBRÃS deve ter um grupo de pessoas 
desse tipo a que V. Ex• se referiu. Eu acho a idéia absolu
tamente correta. 

O SR. - Finalmente, para não estender 
mais a minha participação nesta Comissão, o Sr. sabe 
que hã um debate muito grande no País sobre a questão 
da privatização das empresas estatais. Este é um dos as
suntos centrais do objetivo desta Comissão, por_qll~ 
quando ela se propõe a discutir, a analisar a gestão -dã 
empresa pública, tem mais como objetivo opin_ar e deba
ter com o Governo realmente as.áreas que devam ser pri
vatizadas e aquelas àreas que devam continuar sob 
domínio do Governo. E aí tãmbém abre-se outro tipo de 
discussão: até que ponto o Governo deve ter o capital to
tal da empresa, abrir o capital, como agora que estamos 
assistindo com relação à PETROBRÃS; o Governo pre
tende lançar ações da PETROQUISA e subsidiárias çla, 
PETROBRÂS, que são rentáveis. Eu creio -que o Gover
no vai ter um grande êxito níSSo, porque são empresas 
que estão com liquidez_ muito boa. A gente sempre ima
gina que também o setor elétrico chegasse a esse ponto, 
de ter uma tal liquidez que, quando abrisse o seu capital, 
também recebesse adesão da OI_>inião_pública e .o povo 
subscrevesse as ações do sistema. O Sr. enxerga essa pos
sibilidade de o sistema ~Iétrico chegar a esse ponto de
pois de solucionar o problema do endividamento interno 
e externo? O Sr._acha que há condições para isso_? De que 
maneira até nós poderíamos colaboí:ar niS-so? Esta-Co
missão pretende discutir todas essa~ questões com os Mi
nistros e com o Governo ... 

Qual seria a opinião de V. Ex~ a esse respeito? 

O SR. -Senador, o setor elétrico, como 
V. Ex~ sabe., é altamente descentralizado. O conjunto 
PETROBRÁS é--um conjunto muito mais fechado em 
uma empresa só, como também a Vale do Rio Doce. Es
sas duas _empresas têm uma rentabilidade muito boa, 
como V. Ex• disse, elas podem vender usinas. O setor elé
tricotem hoje essas companhias da ELE:TROBRÁS, ézúe 
estão fortemente endividadas, e tem algumas compa
nhias estaduais que estão endividadas e algumas que es- _ 
tão em excelentes condições. 

Então, uma das companhias que vende ação fâcil é a 
CEMIG, a COPEL, todas duas podt:m vender; são con
troladas pelo Governo de Minas e pelo Governo do Pa
raná. São duas companhias em çondições muito boas. 
Outra companhia que estã em condições J;I!.UÍto boas, 
também, é a EXCELSA, que -é da ELETROBRÃS, mas 
é uma companhia pequena que distribui no Espírito San
to. 

Acredito que se pode começar um movimento desse 
tipo em algumas empresas do setor, não necessariamerite 
em algumas empresas federais, mas em algumas empre
sas do setor. 

A questão da privatização do setor elétrico em larga 
escala, ele me parece inviáveL Os capitais ã serem mobili
zados são enormes. V. Ex~ viu o programa atual que es
tamos conduzindo, um programa equivalente a 4 bilhões 
de dólares por ano. O setor elétrico, na maioria dos paí
ses, é um dos grandes_ gastadores de dinheiro, um dos 
grandes investidores~ !: assim na América, no Canadá, 
etc. Agora, existem algum às companhias privadas brasi
leiras eficientes, pequenas, como V. Ex• sabe, Catagua
ses, Leopoldina, Bragantina, são companhias diárias, pe-
quenas e bem operadas. -

Existem ati v idades de geração-de energia elétrica para · 
indústria própria. ~ o caso do Sr. Antônio Ermírio de 
Moraes, que tem geração própria, para produzir alumí
nio. Agora, é extremamente difícil imaginar um iiUPo 
privado que faça uma usina de Um milhãõ de kw, para 
vender ao público, com energia elêtrica sujeita às res-_ 
trições de preços e controladas pelo Governo. Porque 
uma das primeiras coisas que o Governo faz é controlar 
os preços públicos. Ele logo baixa a: tarifa, baixa a renta
bilidade, fica muito difícil de vender._ Por outro lado, o 
Brasil, no passado, fez uma opção. No Governo João 
Goulart, seguido do Governõ -Castello Branco, o Brasil, 
qual foi a opção? Com-prou a FORP, comprou as com
panhias da FORP, transfe-riu-aS para a ELETROBRÁS 
e, depois, essas companhias foram vendidas, na sua 
maioria, para os Estados. Depois, o Brasil fez uma se
gunda opção: comprou a LIGHT, no Governo GeiseL 
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Transferiu uma parte da LIGHT para São Paulo e uma 
parte é da ELETROBRÁS. Todas as nossas opções, no 
passado, foram no sentido de que o Governo fosse assu
ritidO, mais e mais, entrando mais no setor elétrico por 
razões várias, inclusive que algumas dessas empresas es
tavam servindo muito mal, porque não tinham recursos, 
não se ínteressavam, os acionistas não mandavam di
nheiro, não tinham tarifas e tudo isto. Então, acho q1:1e, 
no setor elétrico, realmente, o que seria viável seria uma 
venda de ações das companhias, dentro do setor, que ti
verem condições de rentabilidade boas, Existem algumas 
boas, se bem que a nossa legislação hoje limita estaques
tão, porque quando a rentabilidade sobe acima da mé
dia, começa a transferir reCursoS de uma empresa para 
outra. 

Um_a privatização em grande escala do setor elétrico 
brasileiro não vejo viabilidade. Porque, verificando, 
olhando o Mundo, a não ser os Estados Unidos, o Cana
dá, é tudo governo, Argentina, Governo, lndia, Inglater

,_ra, França, Suê:_cía, muito poucos lugares em que, afora 
dos Estados Unidos e de um pedaço da Alemanha, e no 
Japão, também, as companhias de e(etricidade quase to
das ou são do Governo federal ou são de governos esta
duais,_No Canadá são todas de governo estadual. 

O SR. -V. S• sabe que, com essa refor-
ma monetãria, o Governo terá, necessariamente, que H
IJlitar os seus investimentos. Ele está ainda muito longe 
~e zerar o seu endividamento interno, ele tem que evitar~ 
Y._ll~_ não acha que seria uma boa política estimular a 
privatização, ou melhor, a exploração dos pequenos po
tençiais das em presas Privadas onde há possibilidade de 
capitalização? 

O SR. -Acho a idéia correta, Senador~ 
O Ministro autorizou já algumas concessões desse tipo. 
uma foi sofidtada exatamente pelo grupo da 
Cataguases-Leopoldina e outro por industriais. Acho 
que um aproveitamento menor, como V. Ex• sabe, de 
10.000 Kw, 2.090 kw, de uma empresaprivada, suprir a 
á-rea- dela, ou para suprir uma indústria dela, perfeit~
mente correto. 

O SR. - Essa pergunta, mas a minha 
intenção era fazer uma pergunta anterior, quando V. s~ 
estava falando sobre aquela empresa que trabalha com 
carvão, a ELETROSUL. A política do Governo e da 
ELETROBRÁS abandonou aquele projeto da cons
trução de três unidades termoelétrica a carvão de_ 330 
kw: -

O SR. -Não. Elas estão sendo cons-
truídas. Tod_~s a_s ~rês. O _que_estamos definindo é a pró
Xima etapa. Essa- pr6X.ima etapa, Senador, estamos .estu
dando junto com a Vale do Rio Doce, para ter uma so
lução correta do ponto de vista da utilização do carvão. 
A V rife ·vai produzir carvão para exportação, para a in
dústria Cimenteíra, para a metalurgia e um pedaço do 
carvão para queimar em energia elétrica. 

__ O-SR. -Mas eram treze unidades._ Tre-
ze Qu doze. Uma coisa_as_sim. 

O SR. -Uma unidade está sendo mon-
tada pela CE do Rio Grande do Sul. Uma outra unidade 
que é a Jorge Lacerda Costa. t da ELETROSUL e a ou
tra é o Jacuí, que está sendo montada também. Havia 
um. projeto, em Santa Catarina, que ch~ava Jorge La
cerda Cinco. Esse projeto está sendo reestudado, pois, 
talvez, ele possa ser localizado em outro lugar. Mas con
tinua o problema de instalação de usinas térmicas à car
vão, continua em falta e vão ter que ser feitas. 

n SR. -Voltando ao tema da privati-
zação da gep.ão da empresa pública. Qual é _a idéia de 

_ transferêncíã da Light? A Light ê possível de ser transfe
rida para o Governo do Estado do Rio, como pretende o 
Sr. Leonel Briz_ola? 

-o-sR. - Ê um assunto que está com o 
Ministro Aureliano Chaves e com o Sr. Governador Bri
z--Dla. 

O SR. ·--A privatização da Light tam-
bém seria posslvel? 

O SR. -_Se alguém iria comprar a 
Light, eu não-seC A-ELETROBR.ÂS executa a política 
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do- GOv"erno. Se o Governo decidir por um lado ou para 
o outro, ele nos diz apenas o fazer. Estamos atualmente 
-vamos dizer- suprindo recursos -à Light, para essa 
dar um serviço bom no Estado do Rio. 

O SR. -Mas ela seria privatizâvel? 

O SR. --Quer dizer, um grupo privado 
organizado. Tenho as minhas dúvidas. Pode ser. 

O SR. -Então, V. St não acredita que, 
no setor elétrico, a privatização possa avançar e assumir 
uma responsabilidade maior? 

Q _SR. -Acho que ela possa avançar 
em certas empresas a nível de pequeno porte. 

O SR. --A nível de pequeno porte? 

O SR. -Não digo de pequeno porte, 
mas sim de distribuição. Uma empresa tipo CEMIG, 
COPEL, ou mesmo a Light possa partidpar significati
vamente. O que tenho as minhas dúvidas é que isso possa 
ocorrer numa empresa· tipo FURNAS ou ELETRO.
NORTE. 

O SR. -Nas distribuições a V. S• ad-
mite, na geração, não. 

O SR. -Na distribuição de uma em-
presa ef'Lcíenle, porque tf:m em-presas de distribuição, Se
nador que são muito insuficientes. 

O SR. 
ciente, não ê?. 

-- Mas 'ela passa a ser efi-

O SR. -Se me permite, o Senador 
Milton Cabral dar um pequeno esclarecimento. Natural
mente, é que a empresa de ge.ração leva oito anos fazen
do investimento para ela começar a ter rentabilidade, ao 
passo que a empresa de distribuição colocou o transfor
-mador no dia seguinte. 

OSR. - Estâ futurando. 

O SR. - Está faturando. Então, 
ela t~ muito mais possiJ:liUda_de de dar rentabilidade. 

O SR. - Sr. Presidente, comecei 
dizendo que nã~ tinha me preparado para este debate e 
para fazer argUições. Mas, em todo caso, eu gostaria que 
o Dr. Brering, conhecendo as nossas deficiências, el~ 
mesmo, com a sua imaginação Criadora, que nos fizesse 
uma breve exposição do ponto de vista dele, porque g_ 

-qtre estamos interessados, aqui, é aproveitar a experiên
cia do eminente depoente, sobre, exatamente, essa ques
tão da gestão da empresa pública, porque esse_é o objeti
vo central do trabalho desta comissão. Se realmente, no 
setor elétrico, há necessidade de uma reformulação ou 
não, se satifaz, se essa estrutura atual convêm. Tentei 
inocular alguma_s coi~as, como essa questão de privati
zação~ limitação da privatização, até onde pode entrar o 
capital privado, a limitação hoje do Governo de investir 
pelo menos por algum tempo. As conseqüências disso no 
setor elétrico que não pode parar. É um setor que não 
pode parar. Se parar o setor elétrico, pára o Brasil. Esse 
problema da defassagem de tarifa, a necessidade impe
riosa de zerar, porque, agora, todos querem zerar as coi
sas, então, tem que se zerar, também, o setor para ser 
mais rentávd, remunerar melhor os seus engenheiros e 
superar tais problemas de remuneração e se há possibili
dade de criar novas condições para o setor, diante desses 
problemas que estamos aqui debatendo. 

O SR. PRESlDENTE (Cesil.r Cais)- Acredito, nobre 
Senador Milton Cabral, que na exposição e nesses qua
dros, já muitas dessas indagações estão esclarecidas, 
principalmente a evqlução de tarifas, a Parte de investi
mentos e S. S•, inclusive, disse que com esses sistemas de 
investimentos e empréstimos haveria necessidade do Te
souro tomar. empréstimos tipo Banco MuJ]dial e Banco 
Interamericano e repassar à ELETRQBRAS sob forma 
de capital, para que pudesse ter um maior equilíbrio de 
capital e de endividamento. Portanto, creio que muitas 
dessas indagações já foram citadas. Acho que o Dr. 
Mário GomeS gostaria de ãdícionar mais algum dado._ 

O SR. MÁRIO GOMES- Eu posso adicionar mais 
alguma coisa além da que eujâ vinha falando. Nobre Se
nador, o que está acontecendo é que sem dúvida, o setor 
elétrico é um grande investidor como V. Ex• chama -
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isto é verdade no Brasil e em qualquer país, principalR 
mente num país em que o setor elétrico estâ crescendo 
em torno de 8 a 10% ao ano. Isso é uma coisa abs11rda e 
há necessidade de se agregar ... _ 

O SR. 
aparte? 

- PermiteRme V. Ex' um 

O SR. -Pois não. OuçO O aparte de V. Ex• 

O SR. - Lembro-me que nós, aqui, quando 
examinamos o crescimento do consumo, havia uma cur
va que mostrava que se o setor consumo se mantivesse a 
8% ao ano, o esgotamento potencial elétrico aconteceria 
fatalmente entre o ano 2.000 e 2.005. 

O SR. -A 12%, durante muito tempo. Essa 
hipótese, hoje, é que a curva faça assim e, depois, comece 
a cair, porque isto é normal em quase toda a economia, 
vai-se crescendo, digamos a ll, 10, 10, 9, 8, 8 -esses 
países mais adiantados crescem a 2, 3 a 4% ao ano, só, e 
já é considerado um cresciillento razoável. Há países até 
com crescimento negativo. A Inglaterra, durant~ muito 
tempo, regredíu- passou a crescer 1% a menos, porque 
as medidas de economia, principalmente na época do pe
tróleo, foram muito importantes. Nós estamOs iritrodu
zindo, agora, uma série de medidas de economia por 
causa da situação hidrológica no Sudeste, que é muito 
séria. Mas, todos esses países fizeram um píOgrama de 
economia extremamente interessante, porque aquilo afe
tava diretamente o_ problema de g~ração térmica a ól_eo. 
Então, eles íncentivaram, de todos os meios, e conscien-
tizaram o consumo iriterno para ga"stãr menos energia. 
Assim, temos um setor básico p8.ra a economia brasilei
ra, crescendo a taxas altas e que está com problemas fi
nanceiros serias- problemas causados por uma série de 
congelamento de tarifas, que vêm detrás e se agravaram 
ultimamente e que se terá necessidade de mobilizar re
cursos para expandi-los numa escala enorme, porque são 
recursos da ordem ao equivalente de bilhões de dól;lfeS. 
O Banco Mundial propõe, agora, junto coni -o llfRD, 
emprestar ao Brasil cerca de l.5 ou 1.8 bilhão de dólares 
por ano e que o Governo brasileiro cOlo-que outro tanto 
que eles querem e pergunto: de onde: vem esse tanto, se 
os Srs. congelaram a tarifa? Então, tem que se dizer que 
um pouquinho vem da tarifa e o pouco ye~ do Governo, 
com a participaçãO acionária._ É esse o grailde problema 
do momento. Agora, levantar recursos desse montante 
na inicíativa privada- que é o tema principal- é possí
vel em certo tipo de companhia que-tem uma rentabilida
de mais alta, que tem uma tradição de bolsa, tipo Cemig 
ou Light. Essas poderão fazê-to. Acho dif.lcil, de_· u_ma 
maneira geral, por exemplo, lançar aç_ões da Eletrobrás 
como fôssem ações da Petrobrás, porque a rentabilidade 
é muito baixa, e o setor não_ tem, vamos dizer, o grande 
interesse da participação privada. Então, aCredito que
em algumas empresas do Governo haverá êxito ou por 
oarte das empresas do setor elétrico. 

O SR. PRESIDENTE (CesarCals)- O~setor não ofe:.: 
rece. O Sr. disse que não tem.- interesse. 

O SR. - Nào, tem intereSse. Não todo o se-
tor, algumas companhias têm. Estava imaginando que 
não será o momento de se lançar no mercado, mas seria 
importante uma polític8 n11e conduzisse- a isso. 

O SR. -Entendo. 

O SR. MILTON CABRAL- Uma política que con
duzisse a isso. O Governo vai ter que aplicar dinheiro a 
fundo perdido para sanear o setor, porque se o senhor 
está precisando de mais empréstimo e já está endividado, 
qualquer empresa privada não resolveria esse assunto, a 
não ser com injeção de recursos próprios. Eu, por exem
plo, tenho que botar recursos próprios. 

O SR. - O que aconteceu foi o seguin-
te: o primeiro PRS que fizemos antes da reforma ... 

O SR. MILTON CABRAL- Não sei. 1:: para sanear 
o setor. 

O SR. - ..• ess.e .doc.umento azulzinho 
era um documento que saneava o setor em quatro anos. 
Ele era baseado na seguinte hipótese: financiamentos ex
ternos aliados a recursos de geração, quer diZer, recursos 
de tarifa, e uma elevação da rentabilidade setorial dos 

pif.J.UO DO ÇONGgESSO NACIONAL(Seçãó ll) --

4% inicia!s para lO% em Cinço anos. Agora, quando o 
__ Q_overnp fez essa reforma, chegou à conclusão de que 

não podia expandir o setqr assim desse leito: 50% tarifa, 
50%_de empréstimo. O que está sendo proposto aí ê um 
modelo mais ou menos assim: 30% de capital, 30% de re
cursos_ externos e 30% de recursos da tarifa. Com isso a 
rentabilidade setorial só vai atíilgir os 10% não em 1989, 
mas lá para 1992. Quer dizer, quando isso ocorrer o se_tor 
estará em condições de captar recursos, mas até lá estará 
muito- baixo. 

O SR. MILTON CABRAL - Só para encerrar este 
debate sobre este tema: o senhor citou a França como 
modelar no campo nUclear, na geração e operação de 
empresas. O sistema de eletricidade da França é todo ba
seado no apelo à poupança. Eles lançam aç;ões no merca
do e o_s planos de investimentos franceses, em grande 
parte, se apóiam na mobilização de recursos com colo
cação de_ ações ... 

o- SR.· - São obrigações do Governo. 
Do mesmo modo na Inglaterra ... 

O SR. MILTON CABRAL- Não. Expecificamente 
o setor elêtrico. 

O SR. ~ Se bem que a Életricité de 
France seja do Governo. 

O SR. MILTON CABRAL - Sim, é do Governo, 
mas é essa empresa que tem o crédito popular e que 
lança ações no mercado e aufere recursos para investir. 

-O "SR. 
também. 

- Ela iãnça muitos debêntures 

O SR. MILTON CABRAL - Exatamente. Muito 
obrigado. 

6 ·sR.-PRESÜ:>ENTE (Cesar Cais)- C~ncedo a pa
laVra aõ nobre Senador Jorge Kalume. 

·O SR. JÜRÜE KALUME- Sr. Presidente- o Dr. 
Mário Bhering, eventualmente, respondendo pelo colega 
João Calmon, cqmo ~elator desta CPI - quero 
congratular-me com o estimãlfo engenheiro e mestre pela 
expoSiçãO que feZ sucinta,-objetiva e que correspondeu à 
noss-a expectativa. 

Como sou da região amazônica, vejo que aquele conti
nente de águas e vegetaçà(_) d_ispàe de um potencial de 97 

~-- ritilhões e 800 mil quilowatts. O equivalente, portanto, a 
46% do potencial hidrelétrico do Brasil, segu~do estudos 
que tenho em mãos. Sei que desse total apenas 4,5% e'3-

. tão sendo aproveitados. Pergunto a V. Ex•: na progra
-mação estâ inserido o aproveitamento de Ituchi, que foi 
um e-studo iniciado nos idos de 1950 no rio Purus e no rio 
Moa, no Vale do.Juruá? Esta é a minha primeira pergun-
ta. --

OSR .. MÁRIO BHERING- Vou pedir o Diretor
Pfesidente da ELETRONORTE que responda, porque 
S....S• conhec_e _bem a Amazônia, se V. Ex• permite. 

o-·sR. MIGUEL NUNES- Não tenho informações 
sObre o rio Mau. foi feito um estudo preliminar Por uma 
empresa privada de consultaria, não diretamente para a 
ELETRONORTE, a (ilegível) fez um estudo muito ini
cial. SObre- o rio Ituchi não tenho nenhum registro. 

O SR. -O Ituchi foi um estudo feito anK 
tes de existir a ~LETB,.OBRÃS e a ELETRO]'JORTE, 
foi nOS ídOs -de mll nOvecentos e cinqüenta e poucos. Já 
na administração do estimado colega Cesar Cais, quan
do Ministro das Minas e Energia, teria mandado fazer 
um novO estudo, reiniciar um novo estudo. Era isso que 
eu queria saber. 

Eu gostaria de agradecer o Sr., Dr. Miguel Nunes, esta 
sua intervenção e aguardo para que, oportunamente, V. 
S• me dê qualqUer esclarecimento sobre esse a&Sunto. Te
nho o maior interesse em 1')aber. Sei que- V. Ex~ comÕ-Íoi 
um grande Presidente da RIONORTE, correspondeu 
aoS anseios do Ministério ao qual V. S• estava subordi
nado, estou certo de que agora também, à frente da 
ELETRONORTE, que atinge todo aquele continente de 
águaS e Vege-tã.ção, V. Ex• irâ, mais uma vez, nos propor
cionar uma administração_ à altura da região e da sua ca
pacidade profissional, juntamente com a sua equipe. :t: o 
que _eu desejo. 

SÍ'. Presidente, apenas quero exaltar a exposição feita 
pelo estimado Professor Mãrio Bhering,já conhecido no 
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Brasil inteirO pela su-a atuaÇão quando exerceu pela pri
meira vez a Presidência da ELETROBRÂS e que foi 
·muito- útil lã, quando eu geren:ciava aquela unidade da 
federaçãõ. Quero aproveitar a oportunidade para agra
decer a V. S• pela maneira elegante e educada_que nos re
cebia. 

Era Min[stro do Interior, tamb,ém nesta época, o Ge
neral Costa Cavalcante, que nos deu um grande impulso. 
Era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Algum Senador 
ou Deputado deseja fazer alguma pergunta ao depoente? 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Députado Hamilton 
Qüeiroz, prefeito de Registro. 

O SR. HAMILTON QUEIROZ--A Amazônia tem 
um potencial de biomassa muito grande. No Acre, age
ração d~_energia é feita ainda através do óleo diesel que 
hoje, mais ou menos, está na o-rdem de uns 500 milhões 
por dia. Por que não se transforma em lei, na Amazônia, 
a geração de energia, se através de lenha ou de carvão ve
getal? Talvez fosse objeto de uma lei ou de um estudo 
mais detil;Thado. ExiStem algúns lugares na Amazônia em 
que se gera energia na base de carvão v~getal e de madei
ra. A própria ELETRONORTE tem usínas queimando 
_cavaco de. rnadeira e as Companhias estaduais tambérn 
têm. Uma parte do abaste_cimento de óleo diesel e de 
óleo pesado ,é feito- pa-ra as grandes usinas térmicas que 
estão situaaas em Manaus e em Belém. Esse recurso, va
mos dizer, térmico é amplamente utilizado para esse tipo 
de usinas maiores. 

M.as, talvez o Dr. Miguel Nunes queira acrescentar 
mais alguma coisa sobre isso. 

O SR. -Vamos dizer, a energia de bio-
massa é muito grande. Vejam o caso do Acre. Rio Bran.
co, para gerar energia, gasta na ordem 500 milhões de 
c~~eirps por jía. "lriclusive uns dizem que é importado, 
que vem da Arábia. A minha pergunta é no sentido de 
estimular a termoelétrica a carvão vegetal ou a lenha, 
~arque aí diariamente, distribuir-se-la para a Zona Ru
ral do Rio Branco, na ordem de 500 milhões, estimulan# 
do,~:.realmente, o aproveitamento do potencial que estã se 
decompondo e beneficiando as populações rurais. 

Seria uma fofina de istimlllar, de capitalizar a nossa 
região. Porque hoje importa-se diesel e gasta-se uma mé
dia de 500 milhões, por dia, de óleo diesel. Poderia círcu
lar por dia em Rio Branco 4_00 milhões na zona rural, na 
aquis:ição de lenha em carvão vegetal. ~ esta a minha _ 
pergunta. Acho que seria normalizar, seria- estimular, 
porque a nossa biomassa, a lenha está realmente se de
compondo, está apodrecendo, estã se exaurindo. 

O SR. ,-Uma observaçãõ que acho tem 
de-ser levada em consideração. Naturalmente, v_ou estu~ 
dar melhor o .assunto e pedir à ELETRONORTE tam· 
bém que participe desses_estudos. Aliás, ela já tem uma 
sêrie de estudos sobre usinas a lenha e a carvão. Não sei 
se_V. Ex• quer acrescentar alguma coisa. 

O SR. - Não. Nobr_e Deputado, eu 
apenas acrescentaria - não sei se V. Exf se recorda -
um fato com repercussões económicas. Quanto às usi
nas, o que temos verificado aqui, é possível que a energia 
da Amazônia, utilizando-se lenha dentro do critério de 
utilização de mão-de-obra local é apenas para unidades 
muito i:lequenas. A parrlr· de Um certo volume de utilí# 
zação e de potência de usina, nós já temos que ingressar 
numa exploração multo mecanizada, que começa a reti· 
rar o uso da mão-de-obra do homem local e começa a 
utilizar equipamento diesel, tratares e perras a diesel que 
voltam a Consumir energTa. Ou seja, para uma produção 
m_uitQ gra-nde de geração de enrgia em grande escala, nós 
voltamos novamente a utilizar o combustível e isso res
tringe a possibilidade de uso de mão-de-obra local. Essa 
experiência que tenios tido. 

O SR PRESIDENTE (Cesar Cais) - Eu gostaria 
também de lembrar ao nobre Deputado que, na realida· 
de, só é válido como manejo florestal como refloresta· 
menta. Porque à medida que esse corte de madeira vai se 
afastando da usina tem também o transporte, gastando o 
óleo diesel. 
De maneira que é um projeto adequado cmtro diz o Dr. 
Mário Bhering mas que precisa ser estudado para cada 
caso. 
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O SR. - O que existe atualmente nã. 
Amazônia, quer dizer; todo esse potencial energético ele 
é decomposto. E acredito que Se houver realmente um 
estudo não vai haver uma depredação do potencial, só a 
derrubada que é feita anualmente nessas práticas agríco
las, se bem aproveitada ela vai dar para atender. Porque 
hoje, pelo que estou sabendo, a Europa está importando 
carvão vegetal do Pará e do Amazonas. E_ estamos im
portando o óleo diesel do Acre. Está certo? 

OSR. - São as deformações da econo-
mia administrando. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Só para. efeito 
da Comissão o Dr. Mário Bhering faz suas as palavras 
do Dr. Miguel Nunes? 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. MÃRIO lfHERING - Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) --0 Sr. deseja 
acrescentar mais alguma coisa? 

O SR. MÁIÜO BHERING- Vamos continuar estu
dando mas, como o Ministro disse, é difícil fazer isso de
uma maneira geral. Local, talvez. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Não havendo 
mais nenhum Sr. Congressista que deseje fazer maiS al
gu-ma indag?ção ao Dr. Mârio Bhering quero agradecer 
ao_ Dr. Mário Bhering em nome da Comissão Parlamen
tar de Inquérito, pela sua exposição, pela maneira franca 
e prãtica como respondeu a todas as indagações. Aliás, 
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quem conhece o Dr. Mário Bhering não podia esperar 
nenhum outro tip(l de exposição senão esta com a sua 
grande experiência, seu grande conhecimento no assun
to, um dos técnicos mais competentes do Brasil no seu 
setor. 

- Antes de dar por encerrada esta reunião, eu gostaria de 
avisar ao Plen~rio que no próximo dia 6 de maio, terça
feira, deverã comparecer, a esta Comissão, o Presidente 
da SIDERBRÁS. 

Nada havendo a tratar, declaro encerrada a presente 
reunião. 

(Levanta-se a reunião às horas e minutos.), 
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1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEPIENTE 

1.2.1-- Mensagens do Senhor Presidente da Repú~ 
bUca 

Submetendo ã deliberação do Senado a escolha 
de nomes indicados para funções cujo provimento 
depende de sua prévia aquiescência. 

- N." 468186 (n." 671186, na origem), referente 
a escolha da Sr.~ Laura Maria Macher de Macedo, 
Ministra de Segunda Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixad9ra do 
Brasil junto ã República de Cabo Verde. 

- N."' 469/86 (n."' 6niB6, na origem), referente 
a escolha do Sr. Geraldo Egídio da Costa Holanda 
Cavalcanti, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto âs Comunidades Européias. 

- N.0 470186 (n." 673/86, na origem), referente 
a escolha do Sr. Rodrigo Amaro de Azeredo Couti
nho, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata~ para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ã República Togolesa. 

- N.• 471186 (n." 674186, na origem), referente 
a escolha do Sr. Ney Moraes de Mello Mattos, Minis
tro de Segunda Classe, da Carreira de O"iplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Árabe da Síria. 

1.2.2 ~Leitura de Projeto 

~Projeto de Lei do Senado no 238/86, de autoria 
do Sr. Senador Afonso Sancho, que inclui os empre
gados domésticos no regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

1.2.3 - Comunicações da Presidência 

- Recebímento do Aviso n." 417/86; do Presi
dente do Tribunal de Contas da União, encami· 
nhando ao Senado quadro resumo das sanções apli-
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

cadas por aquela Corte de Contas, aos responsáveis 
que relaciona, bem como a discriminação dos recur
sos providos no período de 2 a 30 de setembi'o de 
1986. 

- Convocação de sessão conjunta a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.:2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR IAM/L HADDAD -8Qo aniversário 
·do Ministro José de Aguiar Dias. 

SENADOR AFONSO SANCHO - Apelo em 
favor do não descredenciamento pelo INPS, da San
ta Casa de Misericórdia de Sobral - CE. 

SENADOR NIV ALDO MACHADO- Coloca
ções ~bre o elevado número de votos em branco 
nas eleições de 15 de n~vembro. 

1.2.5 - Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n. ~ 239/86, de autoria 
do Sr. Senador Murilo Badaró, que acrescenta pará
grafo ao artigo !SOda Lein.o 1.711, de 28deoutubro 
de 1952- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União. 

1.2.6- Requerimento 

- N.o .509/86, de autoria do Sr. Senador Mlli-ilo 
Badaró, solicitando a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado n.' 182/86. 

1.3 - ORPEM PODIA 

- Projeto de Resolução n. o 35/86, que autoriza 
a P~efeitura Municipal de Vilhena (RO), a elf:var 
em Cr$ 2.732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos 
e trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n.o 80/84, que altera 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, 
com vístas a limitar em 40 horas semanais a jornada 
de trabalho. Votação adiada por falta de quorum. 

. 

-Projeto de Lei do Senado n." 242!85, que acres~ 
centa parágrafo ao art. 116 da Lei n. o 1. 711, de 
28 de outubro de 1952, para permitir a contagem 
de tempo de serviço prestado ao Serviço Público, 
em outro órgão, para efeito de concessão de Licença 
Especial. (Apreciação preliminar da constituciona
lidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n. o 138/SO~Comple
mentar, que isenta de impostos federais, estaduais 
e municipais os ingressos para espetáculos de artes 

'cênicas •. .Discussão sobrestada por falta de quorum 
para votação do Requerimento n." 508/86. 

1.3.1-_Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR NIVALDO MACHADO- Pleito 
dos antigos Tesoureiros do Serviço Público. 

SENADOR MURILO BADARÓ- Relatório 
das sindicâncias efetuadas por S. Ex.\ quando Mi
nistro da Indústria e do Comércio. 

1.3.2- Designaçiio da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

lA-ENCERRAMENTO 

2- ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE 

N." io9, de 1986. 

3- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 

N." 38, de 1986. 

4 - HOMOLAGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA TAQUÍGRAFO LE· 
GISLATIVO 

5- ATAS DE COMISSÃO 

6 - MESA DIRETORA 

7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL lOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal Impresso sob a responsabilidade da Mesa -do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 
ASSINATURAS 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 
Via Superfície: 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 
Anual 

Diretor Industrial 
Semestral . '-• .. " .......... ~ ..... -.. ·' .... ,.. 

PEDRO ALVES RIBEIRO Exemplar Avulso' Cz$ 0,17 

Diretor Adjunto Tiragem: 2.200 exemplares. 

Cz$ 92,00 

-Cz$ 46,00 

Ata da 297.a Sessão, em 19 de novembro de 1986 
4. • Sessão LegislativaOrdinária, da 47 .a Legislatura 

Presidência do Sr. Josê Fragelli 

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

Helvídio NUnes ___..:Dias Macedo - Afonso Sancho 
-MauríciO Leite - Nivaldo Machado - Luiz Cavai· 
cante - Amaral PeiXOtO~ Jamil Haddad - Muriló 
Badaró- Alfredo Campos- Fernando Henrique Car
doso - José Fragelli - Affonso C~margo - Amor 
Damiani- Carlos Chiarelli- Octávio Cardo_So. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 16 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1.0·Secretário irá-proceder à leitura do Expe

diente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha 
de nomes indicados para funçtJes cujo provimentà depen
de de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM 
N. • 468, de 1986 
(N" 671/86, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fe
deral: 
· De conformidade com o artigoA2 (item III) da Cons· 
titUiÇão, tenho a honra de submeter à aprovação -de 
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, da Se
nhora Laura Maria Malcher de Macedo, Ministra de 
Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixadora do Brasil juntO à República 
de Cabo Verde, nos termos d_os artigos 56 e 58 do 
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, baixado 
pelo Decreto n.o 93.325, de 1.0 de outubro de 1986; 

Os méritos da Ministra Laura Maria Malcher de Ma· 
cedo, que induziram a escolhê-la ~ara o desempenho 

dessa ele_vada função, constam da í!nexa informação 
do Ministério das Relações Exteriores. 

tfrã:Síha, em 18 de novembro de 1986. -José Sarney. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum Vitae: 

-Ministra LAURA MARIA MALCHER DE MACE
DO. 

Rio de Janeiro/RJ, 22 de julho de 1932, 

-Filha de Emílio Tavares de Macedo e Lúcia Malcher 
de Macedo. 

Curs9_ de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 

A disposição do Governo do Estado de Minas Gerais, 
1966. ~ 

Cônsul de Terceira Classe, 27 de fevereiro de 1958. 
Segunda-Secretária, merecimento, 24 de outubro de 

1961. 
Primeira·Secretária, antigüidade, lo de fevereiro de 

1971. 
Conselheíra:, antigüidade, 7 _de maio de 1978. 
Ministra de Segunda Classe, merecimento, 16 de ju

nho de 1982. 

Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos 
da Eur:opa Ocidental e África, 1967. 

Assistente do Chefe da Divisão da África, 1967/69. 
Assistente do Chefe da Divisão do Oriente Próximo, 

1974177. 
Hamburgo, Vice·Cônsul, 1960/61. 
Hamburgo, Cônsul-Adjunto, 1961. 
Lisboa, Cônsul· Adjunto, 1961/66. 
Lisboa. Encarregada, 1963 e 1964. 
Nova Iqrque, Cônsul-Adjunto, 1969/70. 
N?v_a Iorque, ONU, Segunda-Secretária, 1970171. 
Tums, Encarregada de Negócios, 1974. 
Lisboa, Conselheira, 1978/80. 
Luanda, Conselheira, 1980/82. 
Luanda, Encarregada de Negócios, 1980. 
Luanda, Ministra·Conselheira 1982/83. 
Lisboa, Ministra·Conselheira, 1983. 
Lisboa·, Côlisul-Geral,_ 1984/86. 

A Ministra LaUra-Maria Malcher de Macedo se en
-OO~ir"a nesta data no exercício de suas funções de Côn· 
sul·Geral do Brasil em Lisboa, República Portuguesa. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 
de 1986. -Paulo Monteiro Lima, Chefe do Departa· 
menta do PessoaL 

(À C~missão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM 
N,• 469, de 1986 

(N; 672/86, na origem) -

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fe
deral: 

De_ conformidade com o artigo 42 (item III) da Consti· 
tuiÇão, tenho a honra de submeter à aprovãçãõ de Vos
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 

-Geraldo Egídio da Costa Holanda Cavalcanti, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de diplomata, para eXer· 
eer·àfu-nção de Emba:iJi:ãdordo Brasil junto às Comuni
dades Européias, nos termos dos artigos 56 e 58 do 
Regulamento de Pessoal do Serviço ExteriOr, baixado 
pelo Decreto n.o 93.325, de 1,0 de outubro de 1986. 

Os méritoS do Embaixador Geraldo Egídio da Costa 
Holanda Cavalcanti, que me induziram a escolhê-lo pa
ra o desempenho dessa elevada função, constam da 
anexa informação do Ministério- das Relações Exterio· 
res. 

,'Brasília, em 18 de no_vembro de 1986. -José Sarney. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae: 

Embaixador GERALDO EGÍDIO DA COSTA 
HOLANDA CA VALCANTI. 

Recife/PE, 6 de fevereiro de 1929. 

Filho de Egydio de Sá Cavalcanti e Nativa Costa 
Cavalcanti. -

Bacharel em Ciéncias Jurídicas e Sociais, FD/URE/ 
PE. . 

Curso da Academia de Direito Internacional de Haia, 
Holanda. 

Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 
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Auxiliar contratado na Legação em Haia, 1952/54. 
À disposição do BNDE. 1959. 
Chefe da Divisão de Convênios e Contratos do De

partamento de Operações Internacionais do BNDE, 
1959. 

À disposição do Ministério da Indústria e do Co· 
mércio. --- --

Chefe do EscritórÍo do IBC em Nova Iorque, 1967no. 
Adido à Missão do Brasil junto à ONU, Nova Iorque, 

1969. 
Cónsul de Terceira Classe, concurso, 16 de julho de 

1954. 
Segundo-Secretário, antígüidade, 15 de julho de 196L 
Primeiro-Secretário, merecimento, 28 de junho de 

1966. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 5 de maio 

de 1972. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 1 de se

tembro de 1976. 
Auxiliar do Chefe da Divisão Cultural, 1954/55. 

Auxiliar do Chefe do Departamento Económico e 
Consular, 1955156. 

Subchefe do STAP, 1960. 
Subchefe do Gabinete do Ministro de Estado, 

1974/1975. 
Assessor Especial do Ministro.de Estado, 1975/77. 

Secretário Especial de Assuntos Políticos e Econó
micos da Área InternaciOnal Bilateral, 1977n8. 

Washington, Terceiro-Secretário, 1956/59. 
Genebra, Více-Cônsul, 1960/61:---
Genebra, Cónsul-Adjunto, 1961. 
Genebra, Encarregado, 1961. 
Washington, Segundo-Secretário, 1961164. 
Moscou, Segundo-Secretário, 1~6_6~ 
Moscou, Primeiro-Secretário, 1906167. 
Hong Kong. Cônsul-AdjuntO, 1970/72. 
Macau, Cónsul-Adjunto, I970n2. 
Hong Kong, Encarregado, 1970 e 1272. 
Macau, Encarregado, 1970 e 1972.. 
Hong Kong, Cônsul-Geral, 1972n3. 
Macau, Cônsul-Geral, 1972/73, 
Bonn, Ministro-Conselheiro, 1973fi4. 
Bonn, Encarregado de Negócios, 1974_._ 
Paris, UNESCO, Embaixador, 1978/82. 
México, Embaixador, 1982/86. 

Comissão de Seleção da Correspondência Especial 
do MRE, 1955 (membro). 

II Sessão do Subcomitê Consultivo sobre os ~pectos 
Económicos do Arroz, da Comissão_ de Excedentes 
Agrícolas da FAC, Washington, 1958 (representante). 

Reunião de Peritos sobre Classificação e Estandar
tização do Arroz, sob o patrocínio da FAO, Washíng~ 
ton, 1958 (representante). _ _ __ 

Reunião da Co01issáo Especial pira Estudar a For
mulação de Novas Medidas de COoperação Económica 
("Comitê dos 21"), da OEA, Washington, 1958 (asses-
sor). , 

Comissão Especializada Encarregada de:_ .Negociar e 
Redigir o Instrumento Constitutivo de uma Instituição 
Financeira Interamerica.Q.a (Estatut9_s do BID), da 
OEA, Washington, 1959 (assessor). 

Grupo de Trabalho da OPA, Washington, 1959 (as
sesror). 

Grupas de Negociação do Banco Nacional de Desen
volvimento Económico com as Missóes dos Bancos Cen~ 
trais da Techecoslováquia e da República Democrática 
Alemã, 1959 (chefe). 

Conferência Tarifária das Partes Contratantes do 
JATT, Genebra, 1960/61, (membro). 

XVIII Período de Sessões das Partes_ Contratantes 
io GATT, Genebra, 1960 (membro). 

Míssâo incumbida da negociação intergovemaineõtal 
~ ... consolidação das dividas brasileiras e obtenção de 
•_éditos financeiros e de desenvolvimento junto aos Go
·.-;mos e instituições bancárias da República Federal 
:,:,_Alemanha, França, Reino Un~dQ, Itália, Países Bai
os Bélgica, Suécia e Suíça, 1961 (membro). 

Missão da Carteira de Câmbio do Banco Central dot 
:rasil, aos mesmos Países, para negociação dos Contra
JS decorrentes da Missão anterior, 1961 (membro). 

.. Missão do Presidente do Banco do Brasil, aos mesmos 
países. para assinatura dos respectivos contratos, 1961 
(membro). 

II Conferência Internacional do Açúcar, Genebra, 
1961 (assessor). 

XIX Período de Sessões das Partes Contratantes do 
GATT, Genebra, 1961 (membro). 

Grupo Especial da OEA para Estudos. sobre Finan
ciamento Compensatório de Produtos Primários, Wa
shington, 1962 (membro). 

Grupo de Peritos sobre Estabilização das Receitas 
de Exportação, Washington, 1962 (membro), 

Reuniões do Conselho e da Junta do Convênio Inter
nacional do Café (Acordo de Produtores) e do Grupo 
-de Estudos do Café, Washington, 1962 (assessor). 

Conferência das Nações Unidas para a Negociação 
de um Convênio Intern3cional do Café, Nova Iorque, 
1962 (membro). _ . 

_Çorilitê de Vigilância do Convênio Internacional do 
Oi.fé(Acordo de Produtores); Nova Iorque, 1962 (ob
serycrdor), 

Reunião da "Federación de Cafeteros de Centro 
America Y México," San Salvador, 1962 (observador). 

Grtfpo Especial da OEA para negociar com a CEE 
a redução de tarifas sobre produtos primários expor
tados pela América Latina, Washington, 1962 (mem· 
bro). 

ConferênCia Regional sobre Financiamento Compen
satório da _ _9EA, Washington, 1963 (membro). 

Grupo de Trabalho ad hoc para preparação da I Ses
são do Conselho Internacional do Café, Rio de Janeiro, 
1963 (membro). 

I Sessão do Conselho Internacional do Café, Londres, 
1963 (conselheiro técnico). 

Conferência Internacional de Estados sobre a Si-tri
butação dos Royalties Relativos a Direitos de Autor 
Transferidos de um País a Outro, Madrid, 1979 (chefe 
da del~gaçâo e Vice-Presidente da Conferência). 

Conferência Internacional sobre Atividades, Necessi
dades e Programas Relativos ao Desenvolvimento das 
Comunicações, 1980 (chefe). 

_ -XXI ÇQil{erência Geral da UNESCO, Belgrado, 1980 
{chefe e Vice-Presidente da Conferência). 

Comílé do Património Mundial, Belgrado, 1980 (re
presentante). 
- Grupo Latino-Americano da UNESCO~ Paris, 
1980/81 ( vice-presidente). 

Reunião de Coordenação dos Presidentes de Grupos 
- dos "77'~, Genebra, 1981 (representante do GRULA 
~UNESCO). 

Coníe.rência Internacional sobre Hidrologia e as Ba~ 
seS~Cient:J1icas da GCstão Racional dos Recursos Hidrí
cos, Paris, 1981 (chefe). 

IV Sessão do Conselho Intergovernamental do Pro
grama H_idrológico Internacional - PHI, Paris, 1981 
(chefe). 

Sessão Extraordinária do Comitê do Património 
Mundial, Paris, 1981 (chefe). 

ConferêDcia Científica Internacional relativa ao Pro~ 
grama do .MAB, Paris, 1981 (chefe). 

VII ~ssão do Consellió de Coordenação do MAB, 
Paris, 1981 Chefe). 
-III Sessão do Conselho Intergovemamental do Pro

grama Geral de Informação (PGI), Paris, 1981 (chefe). 
Conferência Mundial sobre Políticas Culturais, Méxi

co, 1982 (chefe). 
Reuni<lo de Especialistas sobre o Projeto Regional 

Maio.r para a Utilização e Conservação- de Recursos 
Hídricos nas Áreas Rurais da América Latina e do Cari
be, México, 1982 (chefe). 

Representante do_ Presidente da República e da Na
ÇãO ~i"asileira à Cerimónia da posse do Presidente dos 
Estados Unidos Mexicanos, México, 1982. 

Instituto Panamericano de Geografia e História, Mé
xico, 1982/83 (membro do Conselho Diretivo). 

Instituto Indigenista Interamericano~ México, 
1982/83 (membro do Conselho Diretivo e Presidente 
do Comitê ExecutiVo): 

Comitiva do Presidente da República na visita de 
Estado ao México, 1983 (membro). 

Membro da Academia Mexicana de Direito Interna~ 
cional. 

Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, BrasiL 
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Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial, Bra-
sil. 

Ordem do Mérito dos Caetés, Comendador, BrasiL 
Ordem de Rio Branco, Grã Cruz, Brasil. 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Medalha do Pacificador, Brasil. 
Medalha Lauro Muller. Brasil. 
Ordem da Aguia Asteca, Grã Cruz, México. 
Ordem Nacional do Leão, Grande Oficial, Senegal. 

- Ordem do Sagrado Tesouro, Grande Oficial, Japão. 
Ordem NaCional da Costa do Marfim, Comandante. 
Ordem do Infante Dom Henrique, Grande Ofidal, 

Portugal. 
Ordem do Sol, Grande Oficial, Peru. 
XV Reunião de Consulta dos Ministros das Relações 

Exteriores dos Países- Membros do TIAR, Quito, 1974 
(delegado). 

Comitiva do Ministro de Estado das relações Exte
riores em visita oficial ao Senegal e a Portugal; 1984 
(membro). 

À disposição do General Carlos Gaivão de Melo, 
da Junta áe Salvação Nacional de Portugal, em sua 
visita oficial, ao Brasil, 1974. 

V Assembléia Geral da OEA, Washington, 1975 (de
legado). 

Comitiva do Ministro de Estado das Re{açôes Exte
riores em visita oficiãl à Costa do Marfim e ã República 
Federal da Alemanha, 1975 (membro). 

VII Assembléia Especial da ONU, Nova Iorque, 1975 
(delegado). 

XXX Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1975 
(delegado). 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exte
riores em visita oficial ao Reino Unido, à França, à 
Itália. e Vaticano, ao Peru, 1975 (membro). 

JIJ Reunião da Comissão Mista Brasil- Peru, Lima 
1975 (delegado). 

Comitiva do Presidente da República nas visitas de 
Estado à França, Reino Unido e ao Japão, 1976 (mem
bro). 

Vl Período de Sessões da Assembléia Geral da OEA, 
Santiago, 1976 (delegado). 

XXXI e XXXII Assembléia Geral da ONU, Nova 
Iorque, 1976 e 1977 (delegado). 

VII Assembléia Geral da OEA, St. Georges, Grana
da, 1977 (delegado). 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exte
riores em visita oficial à TriniOad e Tobago, 1977 (mem
bro). 

A disposição da Sr. • Rosalyn C arte r durante sua visita 
oficial a Brasl1ia, 1977. 

Comitiva do Presidente da República na visita de 
Estado ao México, 1978 (membro). 

Conferência_ Intergovemamental sobre Estratégias e 
Politicas de Informática -SPIN, Torremolinos, Mála~ 
ga, Espanha, 1978 (chefe), 

XX Conferência Geral da UNESCO, Paris, 1978 
(chefe). 

Trabalhos preparatórios da Conferência das Nações 
Unidas sobre a Ciência e a Tecnologia a serviço do 
Desenvolvimento, CNUCTD, Brasília, 1979 (coorde
nador geral). 

IV Sessão do Comitê Preparatório da Conferência 
das Nações Unidas sobre Ciência e Tecnologia a sérviço 
do Desenvolvimento, CNUC!D, Nova Iorque, 1979 
(chefe). _ 
ll Conferência Intergovernamental sobre Informação 

Científica e tecnológica para o Desenvolvimento --
UNISIST 11, Paris, 1979 (chefe). 

V Sessão do Comitê Preparatório da CNUCTD, No
va Iorque, 1979 (chefe). 

Reunião Ministerial dos Países do Grupo dos "77", 
Preparatória da CNUCTD, Bucareste,l979 (chefe). 

Conferência das Naçóes Unidas sobre Ciência e Tec
nologia a serviço do Desenvolvimento, CNUCTD, Vie
na, 1979 (chefe). 

II Sessão do Conselho Intergovernamenta1 do Progra~ 
ma Geral de Informação -PGJ, Paris,1979 (chefe). 

Comitê sobre a Influência do Homem no Ciclo da 
Água, do Programa Hidrológico Internacional- PHI, 
Paris, 1979 (chefe). 

Comitê sobre Formação, Ensino e Assistência Téc
nica, do Pmgrama Hidrológico Internacional - r 
Paris, 1979 (chefe). 
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III Sessão do Conselho Intergovernamental do Pro
gama Hidrológico Internacional - PHI, Paris~ 1979 
(chefe). 

VI Sessão do Conselho _Internacional de Coordena
ção do Programa sobre o Homem e a Biosfera MAB, 
Paris, 1979 (chefe). 

Conferência da ONU sobre o Cacau, Genebra 1963 
(assessor). 

I Reunião da Junta Internacional do Café Londres, 
1963 (assessor). 

Grupo técnico de preparação à Conferência das Na
ções Unidas sobre Coméi'Clo e Desenvolvimento (I 
UNCTAD), Rio de Janeiro, 1963/64 (coordenador ge
ral). 

III Sessão Preparatória da I UNCT AD, Nova Iorque, 
1964 (membro). Reunião da CECLA, Alta Gracia, Ar
gentina, 1964 (delegado). 

Seminário- da CEPAL de Peritos Governamentais de 
Política Comercíal, Brasília, 1964 (assessor). 

I UNCTAD, Genebra, 1964 (membro). 
Sessão Brasileira da Comissão Mista Brasil- URSS, 

Moscou, 1965 (membro). 
Conferência da ONU sobre Cacau, Nova Iorque, 

1966 (membro). 
IV Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvimento, 

Genebra, 1966 (representante alterno). 
Grupo Técnico de Quotas e Mercados Terminais de 

CaCau-, Genebra, 1966 (representante' alteni6). 
I e II Períodos de Sessões do _qrupo Intergovema

mental de Peritos em Financiamenfó--Suplementar, da 
Comissão de Invisíveis e Financiamentos, da Junta de 
Comércio e Desenvolvimento, Genebra, 1966 e 1967 
(delegado). ~ ~ _ -~ 

Reunião do Grupo Intergovernamental de Financia
mento Suplementar da Conferência da UNCT AD, Ge
nebra, 1966 (delegado). 

Conselho do Bureau Panamericano do Café L No_vgt 
Iorque, 1967/68, Rio de Janeiro, 1969 (representante). 

Junta Executiva do Bureau Panamericano do Café, 
Nova Iorque, 1967/68 Riõ de Janeiro, 1969 (represen-
tante), _ 

Grupo Técnico en-carregado de elaborar os Est_attJJ.Q.S __ 
do Fundo de Diversificação da Organização Interna
cional do Caié, Washington, 1967 (membro). 

Junta Executiva do Bureau Panamericano do Café, 
Nova Iorque, 1967nO (presidente), 

Comitê de Pro_moção do Café para os EU A e Canadá, 
Nova Iorque, 1967/70 (representante). 

Centto de Preparação do Café, Nova Io__rque, 1967nO 
(presidente). 

L VIII e UX Convenções Anuais da N ational Coffere 
Association, dos EUA, em Boca Raton, Flórida, 1969 
e 1970 (representante). 

Convenções Anuais- da "Pacific Coast Coffee ASso
ciation" dos EUA, em Carmel, Calif6rnia, 1968 e 1969 
(representante). 

Convenções Anuais da "Tea and Coffee Assóciaiion 
of Canadá", Ottawa, 1968, Jaspers Alberta, 1969 (re-
presentante). _ 

Reuniões do Conselho Internacional do Café (X a 
XV), Londres, 1967/69 (delegado). 

Reuniões da Junta Executiva da Organização Inter
nacional do Café, Londres, 1967nO, México, 1968 (de
legado). 

Comitê Mundial de Proriloção do_ Café, Londres, 
1967nO (representante). 

Comitê Mundial de J>roroo_ção do Café, Londres, 
1967 e 1969 (presidente). 

Comitê de· Coordenação dos Preços de Café, Nova 
Iorque, 1969 (representante).___ _ _____ _ 

Reuniões do Comitê Britânico de Promoção do Ca.fé, 
Londres, Comitê Dinamarquês de Promoção do Café, 
Copenhague, Comitê Sue.co de Promoção do Café, Es~ 
tocolmo, Cóiriítê Norueguês de Promoçã-o do Café, Os
lo e Comitê Suíço de PrQ.tn_Q_ç_ã_Q do Café, Zurique, 1969 
(representante do CMPC). ---- --

Reunião de Chanceleres Am_esican---º_s, Washington, 
1974 (delegado). 

XXIX Assembléia Geral da ONlJ, Nova Iorque, 1974 
(delegado). 

Ordem do Mérito, .Grande Oficial, Itália, 
Legião de Honra, Comandante, França. 
Ordem de São Miguel e_São Jorge, Grande_ Oficial, 

Reino Unido. 
Ordem do CristO, Grande Ofídal, Portugal. 

Ordem do Mérito, Grã-Cruz, República Federal da 
Alemanha. 

Ordem Francisco_de Miranda, Grã-Cruz, Venezuela. 
Ordem ao Mérito por Serviços Distinguidos, Grã

Cruz, Peru. 
O Embaixador Gera_}d~ Egídio da Costa Holanda 

Oi.valcanti se encontra nesta data no exercício de suas 
funções de Embaixador do Brasil junto aos EstadOs 
Unidos Mexicanos. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, de 
de 1986. - Paulo Monteiro Lima, Chefe do Departa
mento do PessoaL 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM 
N.• 470, de 1986 

(No 673/86, na origem) 

EXcelentíssimos Senhores Membros do Senado Fe
deral: 

De cOnformidade com o Artigo 42 (item ~II) da Cons
tituição, tenho a honra de submeter à aprovação de 
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Se
nhor Rodrigo Amaro de Azeredo Coutinho, Ministro 
de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica Togolesa nos termos dos Artigos 56 e 58 do Regu
lamento de Pessoal do Serviço Exterior, bat<_ªdo pelo 
Decreto n. o 93.325, de 1. o de outubro de 1986. 

Os méritos do Mtnistro Rodrigo Amaro de Azeredo 
Co_u_tinho, que me induziram a escolhê-lo para o desem
pehho dessa elevada função, constam da anexa informa
ção do Ministério das Relações Exteriores. 

Biasília, 18 de novembro de 1986.- José Sarney. 

INFORMAÇÃO 
Curriculum Vitae: 

Ministro RODRIGO AMARO DE AZEREDO 
COUTINHO. 
__ B_~o Horizonte/MO, 23 dê novembro de 1930. 

Filho de Cândido de Aze-redo Filho e- Dalila do Couto 
Silva Azeredo. 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FNDUB. 
· Cül'sà Especial de Preparação à Carreira de Diplo- . 

mata, IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 
Curso Superior de Guerra, ESG. 
Curso Superior de Guerra Naval, EGN. 

Cônsul de Terceira Classe, concurso, 27 de junho 
de 1955. 

Segundo-Secretário, antiguidade, 24 de outubro- de 
!96!. 
_Pr_im.e.iro·Secretário, m~recimento; 1.0 de jan~iro_.de 

1967. 
Conselheiro, merecimento,l.o de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 12 de de

zembro de 1978. 

ASsistente do Secretário Geral Adjunto para Asslln
~~~~~5~uropa Ocidental, África e Oriente Próximo, 

"ASsistente do Chefe da Divisão da América Setim-
trional, 1968/69. · 

Chefe da Divisão de Atos Internacfonais, 1970n1. 
__ _çhefe, interiiio, do Departamento de Assuntos Jurí

dicos, 1971. 
Agregado, 1981. 
Chefe da _Seção de Administração, Escritório Regia

mil do Minístériô da.s Relações Ex~riores no ~O de 
Janeiro, 1982. - -

Chere- da Dívisão Júiídica, 1982/85. 
-Chefe, substituto, do Departamento Consular e Jurí

dico, 1983/86. 
·Chefe da ·DiviS-ão Consular, 1985/86. 

Londres, Terceiro Secretário, 1957/61. 
Cardiff, Encarregado do Consulado, 1959. 
Washínton, Terceiro-Secretário; 1961. 
Washinton, Segundo-Secretário, 1961/63. 
Londre!l, Segundo-Secretário, 1966/67. 
Londres, Primeiro-Secretário, 1967/68. 
H;aia, Prim~iro-Secretário, 1971n3. 
:Haia, Conselheiro, 1973n5~ 

Novembro de 1986 

Haia Encarregado de Negócios, 1972, 1973 e 1974. 
Santiago, Conselheiro, 1975/78. 
Santiago, Encarregado de Negócios 1975, 1976 e 

1977. 
La Paz, Conselheiro 1978. 
La Paz, Ministro Conselheiro, 1978/81. 
La Paz Encarregado de Negócios, 1978, 1979 e 1980. 

À disposição do Tribunal do Júri, 1956. 
Comissão Organizadora do XVI Congresso Interna

cional de Geografia, Rio de Janeiro, 1956 (represen
tante do MRE). 

Comissão de Inquérito n.o 07, 1964 (presidente), 
ComiSsão incumbida do Exame da Situação das "Nor

thern Utilities", 1965 (membro). 
Conferência das Nações Unidas sobre sucessão de 

Estados em matéria de Bens, Arquivos e Dívidas, Vie
na, 1983 (delegado). 

O Ministro Rodrigo Amaro de Azeredo Coutino se 
encontra nesta data no_ exercício de suas funções de 
Chefe da Divisão Consular do Departamento de Assun
tos Consulares dD Ministério das Relações Exteriores. 

Secretaria de Estado das Relações Ex.teriores, de 
de 1986. -Paulo Monteiro Lima, Chefe do Departa
mento do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM 
N.• 471, de 1986 
(N. • 674/86, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fe
deral: 

De conformídade com o artigo 42 (item III) da Consti· 
tuição, tenho a honra de submeter à aprovação _de Vos
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
Ney Moraes d~ Me~o Mattos_, Ministro de Segunda 
Oasse, da Carreira de DTplomata, para exercer a fullção 
de Embaixador do Brasil junto à República Árabe_ da 
Síria, nos termos dos artigos 56 e 58 do Regulamento 
de Pesso~l do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto 
n. 0 93.325, de }.ode outubro de 1986. 

Os méritos do Embaixador Ney Montes de Mello 
Mattos, que me induziram a escolhê-lo para o desem
penho dessa elevada função, constam da anexa informa
ção do Ministério das Relações ExterioresJ 

Brast1ia, 18 de novembro de 1986.- José Sarney. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae: 

EMBAIXADOR NEY MORAES DE MELLO 
MA TIOS. 

Santa Maria!RS, 15 de maio de 1929, 

Filho de Gabriel Ferrugem de MellO Mattos e Estella 
Moraes de Mello Mattos. 

Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 

Professor de Prática Diplomática, 1975. 

CÔnsUl de-Terceira Óasse, 6 de maio de 1953. 
Cônsul de Segunda Classe, antigüidade, 31 de dezen'l· 

bro de 1960-
Primeiro-Secretário, antigüidade, 22 de novembro de 

!966. 
Conselheiro, merecimento, t.o de janeiro de 1973. 
Iv1i_nistro de Segunda Classe, merecimento, 1.0 de ja

neiro de 1976. 

Assistente do Chefe da Divisão de Comunicações, 
1953. 

Assistente do Chefe da Divisão do Pessoal, 1953. 
-Chefe, substituto, da Divisão de Comunicações, 

1954. 
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1964. 
j\.ssistente do Chefe do Serviço de Relações com o 

Congresso, MRE, 1971. 
Chefe, substit1,1to, do Cerimonial, 1971n2. 
Subchefe dO Cerimoniai, 1973/74. 
Assessor do Chefe do CerimOnial, 1975. 
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1-ncara, Terceiro-Secretário, 1955/57. 
Ancara, Encarregado_ de Negócios, 1956. 
Bruxelas, Terceiro-Secretário, 1957/60. 
Bruxelas, Encarregado de Negócios, 1958 e 1959. 
Rosário, Vice Cónsul, 1960, --
Rosário, Encarregado, 1960. 
Rosário, Cônsul, 1960/61. 
Berlim, Cônsul, 1961/64. 
Teerã, Segundo-Secretário, 1965/66. 
Teerã, Encarregado de Negócios, 1966. 
Teerã, Primeiro-Secretário, 1966/67. ~ 
Caracas, Primeiro-Secretário, 1967/68. 
Caracas, Encarregado do Serviço Consular, 1968. 
Caracas, Chefe do SEPRO, 1968. 
Adis Abeba, Primeiro-Secretário, 1968nt. 
Adis Abeba, Encarregado de Negócios, 1968, 1969 

e 1971. 
Washington, OEA, Ministro Conselheiro,_1976/78. 
Washington, OEA, Encarregado de Negócios, 1978. 
Nairobi, Embaixador, 1978/83. 
Kampala, Embaixador, cumolativamente, 1978183. 
Dares SalaafD:, Embaixador, cumulativamente, 

1978/80. 
Lusaca, Embaixador, cumulativamente, 1978/80.. 
Port Louis, Embaixador, cumulativamente, 1978/83. 
Paris, Cônsul-Geral, 1983/86. 

Comissão para a Nova Tabeia de Milhas, 1954 (mem-
bro). _ 

Reunião dos Países da Área de Converstbilidade Li
mitada, Londres, 1959 (observador). 

Conferência de Ministros de Educação para Erradi
cação do Analfabetismo, Te_erã 1965 (membro.) 

Pavilhão Brasileiro na Feira do PaCífico, i.lma, 1968 
(organizador). 

Comissão de Assistência à Transferência do Corpo 
Diplomático para Brasília, 1971 (secretário-executivo). 

Comitiva Presidencial à República do Uruguai, 1975 
(membro). 

VIII Período Ordinário de Sessões da Assembléia 
Geral da OEA Washington, 1978 (delegado). 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(UNEP) Nairobi 1979/80 (representante perrnanenté). 

Ordem do Mérito Naval, Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico _Oficial, Brasil. -
Ordem de Rio Branco, Comendaâor, Brasil. 
Ordem de Rio Branco Grã-Cruz, BrasiL 
Ordem do Mérito Brasília, Comendador, BrasiL 
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha Lauro Müller, Brasil. 

Ordem do Mérito, Grande Oficial, Paragua-i. 
Ordem de São Miguel e São Jorge, Comendador Rei-

no Unido. 
Ordem de Infante Dom Henrique, Comendador POr-

tugal. 
Ordem de São Carlos, Comendador, Coldmbia. 
Ordem do Sol. Comendador, Peru. 
Ordem de Francisco de Miranda, Oficial, Venezuela. 
Ordem do Mérito, Oficial, Costa do Marfim. 
Ordem da Corôa, Oficial, Irã. 
Ordem do Sol Nascente, Comendador, Japão. 
Ordem Tudor Vladimirescu, Comendador, Romê~ 

nia. 
Ordem da Águia Azteca, Comendador, México. 
Ordem do Mérito, Oficial, Françã. 
Ordem de Leopoldo, Cavaleiro. Bélgica. 

O Embaixador Ney Moraes de Mello Mattos se en~ 
contra nesta data no exercício de suas funções de Cdn~ 
sul-Geral do Brasil em Paris, França. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 
de de 1986. -Paulo Monteiro Lima, Chefe 

do Departamento do Pessoal. 

(À Comissão de RelaçiJes Exteriores.) 

. OSR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente 
lido va1 â publicação. . 

Sobre a mesa, projeto de lei _que serâ_lido pelo Sr. 
!"-Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N •. ' 238, de 1986 

~lncluf os empregados domésticos no regime da Con
--~oltdação das Leis do Trabalho. 

_O C~mgresso _N~cional decreta: 

Art. 1~ Incluem-se os empregados domésticos no 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n.g_ 5.452, de 1.• de maio de 1943, com 
as ·modifica~óes nele introduzidas. 

Art. 2. • As empregadas domésticas prOpriamente di· 
tas dá-se a denominaçã.o de governantas~ secretárias 
do lar ou auxiliares de secretária, conforme exerçam 
funções, respectivamente, de direção, de preparo das 
refeições e demais serviços ca:seíros, op. de au~iliares _ 
dá Secretária no desempenho de suas tarefas. 

§ 1. o A remuneração dessa categoria profissional não 
pode ser inferior a dois salários -mínimos para a gover
nanta, um _e meio salárío mínimo para a secretária do 
lar e um salário mínimo para a auxiliar de secretária. 

§ __ 2: o _Q Serviço Nacional de Empregos (SlNE), em 
cOlaboração com organismos assemelhados, fica encar

-- regado de organizar e ministrar cursos de treinamento 
para governantes, secretárias do lar e auxiliares de se-
cretária. · 

Art. 3.0 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4.0 Revogam-se a Lei n.o 5.859, de 11 de dezem
bro ~e 1972, e demals disposições em contrário. 

Justificação 

A classe dos_ emprega-dos domésticos abrange não 
apenas as cozinheiras, arrumadeiras, lavadeiras, gover
nantas e amas ou babás, mas também os jardineiros, 
m?tof[<;tas·e caseiros, cujo trabalho não .tenha finalidade 
lucrativa para o empregador. 

Assim tem entendido a nossa jurisprudência. O pró
prio conceito de residência foi ampliado, para abranger 
também o sítio de recreio, a casa-de-campo ou de vera
neio, de modo que os empregados dessas propriedades 
também são considerados _domésticos. -.· 

O critério, geralmente adotado para se aferir a finali
_dade lucrativa da propriedade, baseia-se na existência 
ou não de comercia!!zãção da produção, o que pode 
_gerar _injustiças. ora, mesmo que não haja venda de 
produtos, sempre há atividade económica indiretamen
te, em benefício _do proprietário, de seus familiares e 
amigos. Ademais, há que considerar os investimentos 
efetuados nesses imóveis, muitas vezes localizadas nas 
proximidades das grandes cidades, com o objetivo de 
valorizá~los, tendo em vista sua futura comercialização. 
E esses investimentos;-Inuitas vezes, são realizados à 
custa de incentivos fiscais. Não se ~;:yiden_cia aí a ativi
dade éCoriômica e lucrativa? Cremos que sim. Aliás, 
essas propriedades nem sempre são utilizadas para lazer 
pelos seus donos, que sempre têm vários outros compreM 
missos e opções. 

Por isso, muitos trabalhadores são incluídos indevidaM 
mente na categoria de domésticos, sendo reduzidos oS 
seuS ~direitos, assim como as obrigações trabalhistas dos 
patrões. 

Na verdade, os empregados domésticos em-geral 
con-stitue_m uma classe- de trabalhadores que presta va
liosos serviços à sociedade e que tem sido marginalizada 
pela legislação trabalhista em nosso País. Somente em 
1972, através da Lei n.o 5.859, os domésticos foram 
amparados pela Previdência Social e foi-lhes asSegurado 
o direito a férias. No eD.tanto, a legislação não lhes 
assegll!a o direito às seguintes conquistas dos demais 
trabalhadores: indenização por acidente de trabalho; 
salário-famflia; salário-maternidade; 13. o salário; férias 
proporcionais, quando se desligam do emprego antes 
de completar 12 meses; repouso semanal remunerado; 
Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS); jorna
da de trabalho de 8 horas; aviso prévio. Aliás, o período 
de férias a que fazem jus é de 20 dias títeis e não 30 
dias corridos, como ocorre com os outros trabalhadores. 

A-falta de garantia desses direitos básicos-e responM 
_§ável por várias distorções nesse mercado de trabalho, 
inclusive pelo aumento crescente do número de diarisM 
tas, cuja flliação à Previdência Social não é obrigatória 
e, por isso mesmo, é reduzida. Verifica-se também o 
êxodo de jovens do interior para os grandes centros 
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urbaõ.QS, onde pelo meDos recebem o s;u-ário mínim~, 
embora se desloquem do seu meio. do convívio de seus 
familiares, o que representa uma violência. Daí resulta 
o desinteresse pela profissão, que poderia absorver 
grande parte da mão-de-obra ociosa, existente na peri
feria das grandes cidades. 

Nointerior, os salários são irrisóriOs; nos centros 
urbanos, já se paga bem mais do que o salário mínimo 
regional, e as patroas asseguram o repouso semanal 
remunerado, ruas a profissão não oferece atrativos pelos 
motivos expostos, principalmente pela excessiva carga 
horária de trabalho. Se, no interior, fosse assegurado 
o salário mínimo, evitar-se-ia o deslocamento de grande 
número de jovens para os centros urbanos; e, estabe
lecida a jornada de trabalho de 8 horas diárias, as do
mésticas poderiam estudar à noite. 

As empregadas domésticas propriamente ditas, que 
são a grande maioria dessa categoria de trabalhadores, 
merecem nossa especial atenção, porque a elas confia
mos nosso lar e os nossos filhos. E vemos, com preocuM 
pação, que o sentido algo pejorativo que adquiriu a 
expressão empregada doméstica tem afastado muitas 
jovens da profissão. Por isso propomos a denominação 
de governanta, secretária do lar ou auxiliar de secre
tária,_ de acordo com as funções exercidas. 

Propomos também que o Serviço Nacional de Empre
gos (SINE), em colaboração com outros órgãos asseme
lhados, organize e ministre cursos de treinamento para 
moças, tendo em vista não apenas as primeiras instru
ções de culinária e noções de higiene, mas também 
a especialização profissional. Os cursos para as institUi
ções iniciais de culiriária devem ser criados nas periferias 
das grandes cidades. para atender ao contingente de 
mão-de-obra ociosa e ao mercado de trabalho. Já os 
cursos de especialização devem ser dados à noite, nas 
cidades, para beneficiai' as p-essoas que já exercem a 
profissão há, pelo menos, um ano. 

Urge reconhecer que as governantas, secretárias dt;> 
lar e auxiliares de secretária cOnstituem uma categoria 
profissional e fazem jus aos mesmos direitos dos demais 
trabalhadores. 

Assim, cumpre atualizar a legislação. para reparar 
essa lacuna. Este, o objetivo desta proposição. 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1986. -Afonso 
Sancho. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N.• 5.859, 

DE 11 DE DEZEMBRO DE 1972 

Dispõe sobre a profissão de empregado domés
tico, e dá outras providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 
Art. 1. o Ao empregado doméstico, assim conside

rado aquele que presta serviços de natureza contínua 
e de finalidade não lucrativa â pessoa ou à famflia no 
âmbito residencial destas, aplica-se o disposto nesta lei. 

Art. 2.0 Para admissão ao emprego deverá o em-
pregado doméstico apresentar: 

I_-:- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
II - Atestado de boa conduta; 
III- Atestado de saúde, a critério do empregador. 
AJ:f. 3,0 O e~pregado doméstico terá direito a fé-

riaS anuais _remuneradas de 20 (vinte) dias úteis após 
cada pç:ríodo de 12 (doze) meses de trabalho, prestado 
à mesma pessoa ou fantflia. 

Art. 4. o Aos empregados domésticos são assegu
rados os beneficias e serviços da Lei Orgânica da Previ
dência Social na qu3lidade de segurados obrigatórios. 

Art. :5. o Os recurSos para o custeio do plano de 
prestações provirão das contribuições abaixo, a serem 
recolhidas pelo empregador até o último dia do mês 
segufute àquele a que se referúem e incidentes sobre 
o va~or qo s_~lário _tp.ínjmo da região: 
. I:_ 8% (oito por Cento) do empregador; 
Il- 8% (oito por cento) do empregado doméstico. 
Pàrágrafo único.- A falta: do recolhimento, na época 

própria das contribuições previstas neste artigo, sujei
tará o responsável ao pãgamento do juro moratório 
de 1% (um por cento) ao mês. além da multa variável 
de 10% (dez por cento) a 50% (cinqüenta por cento) 
do valor do débito. 
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Art. 6. o Não serão devidas quaisquer das contri
buições discrimi.Jiãdas nos itens II a VII da Tabela cons
tante do art. 3.0 do Decreto n.o 60.466, de 14 de março 
de 1967. 

Art. 7.a Esta lei será regulamentada no prazo de 
90 (noventa) dias vigorando 30 (trinta) dias após a publi
cação do seu regulamento. 

Art. S. o ___ Revogam-se as disposíçõeS em contrário. 
Brasília, 11 de dezembro de 1972; 151.0 da Indepen

dência e 84. 0 da República. -EMÍLIO G. MÉDICI 
- Júli_, Barata. 

(Às Comissões de Constituiçtio e Justiça e de Le-
gislação_Social.) -- -

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) - O projeto 
será publicado e remetido às comisSões cOmpeientes.-

0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Através do 
Aviso n.o 417-SP, de 28 de outubro do corrente ano, 
o Presidente do Tribunal de Contas da União encami~ 
nhou ao Senado quadro resumo das sanções aplicadas 
por aquela Corte de contas, aos responsáveis que rela
ciona, bem como a discrimíriã.çáo -dos recursos providos 
no período de 2 a 30 de setembro de..1986. 

O expediente foi ericaniúthado, com ofício, à Comis~ 
são de Finanç<fS para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência 
comunica que, não tendo sido apreciadas no prazo esta
belecido no § 1. o do art. 55 da ConstituiÇãO, as Mensa
gens Presidenciais n. ~s 46, 49 e 51, de 1986-CN, referen
tes, respectivamente, aos Decretos-leis n.os. 2.189, 
2.190 e 2.191, de 1984, seráo incluídas em Ordem do 
Dia, em regime de urgêncía_,-em 10 sessões subseqüen~ 
tes, em·-dias sucessivos, ooniorme detennina o citado 
dispositiVO conStiiucióila.J.; in fine. 

Para apreCiação das referidas matérias, e das Mensa
gens n."s 42, de 1986-CN.(?.• Sessão), e 44. de 1986-CN 
(4.• Sessão), convoco sessão conJunta a realizar-se hoje, 
às 18 horas e 30 minutos, no Plenário da" Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sr. Presidente, a Câmara Municipal do Rio de Janei
ro, ao ensejo das comemorações que envolveram o 
transcurso do octogésimo aniversário do Ministro José 
de Aguiar Dias, outorgou ao eminente brasileiro a Me
dalha Pedro Ernesto, entregando a !áurea, em sessão 
solene. 

O Instituto dos Advogados Brasileiros, entidade que 
congrega as mais expressivaS figuras do cenário jurídico, 
atribuiu-lhe a sua mais alta homenagem -a Medalha 
Teixeira de Freítas. 

Ambos os eventos não podem, pela sua significação, 
circunscrever-se ao âmbito em que tiveram lugar. Trans
cendem a esses limites e ganham ressonância naciOnal 
pela vida extraordinária do homenageado. 

Aguiar Dias, magistrado de escol, dizendo o direito 
com proficiência, dignidade e independência inatacá
veis, honrou a classe dos juízes como os que mais o 
possam ter feito ein nossa história. Colheu-o a cassação 
e, paradoxalmente, aí a afirmação pública da sua bravu» 
ra. Quem realmente dedica sua vída - e vida lon_ga 
e honrada - ao Direito e à- Justiça, não pode jamais 
condescender com o arbítrio ou submeter-se aos desva» 
rios da força. A cassação, originalmente iníqua, rece
beu-a com uma honra, que honrou e tem honrado. 

O Rió de Janeiro foi o _grande palco da atuação de 
Aguiar Dias. No seu Forum ele se impôs e se agi
gantou. 

Tirado da magistratura por ato de fórça, passou a 
advogar, pelejando pelo Direito, ou seja, fiel acis mes
mos nobres ideais, e o fez sempre servido com a coragem 
dos que só temem o medo de ter medo. 

Jurista consagrado, autor de obras clássicas e consa
gradas pela literatura jurídica internaciorlal, com o seu 
"Da Responsabilidade Civil", nunca perdeu a afabili
dade, própria dos sábios, o seu modo mineiro, na cOm
posição de _uma personalidade séria e vigorosa, mas 
nem por isso menos bondosa. _ 

Sr. Presidente, quero fazer constar dos Anais do Se
nado o discurso que Aguiar Dias pronunciou, na ni.agna 
sessão da Casa de -Montezuma Sob os aplaUsos cons
tantes de numerosa aSsistência, na qtütl, orgulhosamen
te, me incluí. 

Trata-se de peça notável pelos conceitos _que encerra, 
abrigando um histórico dos tempos que vivemos e tra
zendo advertência de um homem experimentado. 

Esta a solicitação que faço à Mesa, como represen
tante do Estado_ do Rio de Janeiro. (Muito bem!) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
JAMlL HADDAD. EM SEU DISCURSO.) 

Recebo, com cauteloso orgulho permitido pela adver
tência que em Roma avisava os triunfadores dos capri
chos da fortuna - cave ne cadas -, o prêmio maior 
do nosso qniverso jurídico, a Medalha Teixeira de Frei
tas. Se a mereci ou não, podem dividir as opiniões, 
como em outras ocasiões de minha vida aconteceu, cul
minando, na caliginosa noite que por vinte anos desceu 
sobre o País, com a minha eXclusão da tarefa excelsa 
de julgar. Afastado da magistratura, devoção de minha 
vida, não me envergonhei, nem em mim esmoreceu 
o amor do Direito e da Justiça, entendendo que quem 
devia envergonhar-se eram aqueles que dispensavam 
um operário esforçado e pontual, para quem o excesso 
de trabalho foi sempre vencido pelo alegre esforço de 
servir à sua terra. Começava o reino dos medos, da 
cOvardia, da tortura estúpida, da entrega de nosso patri
mónio e do poder de decisão sobre nosso destino de 
Nação livre. Entre a violência e a liberdade consentida, 
houve episódios em que me foi dado perceber que o 
espírito maligno daqueles tempos de obscurantismo 
continuaVa vigilante. Uma simples ação declaratória pa
ra perpetuar a ignomínia sofrida por uma prisioneira 
política foi tida como provocação revanchista e, não 
_obstante demonstração da notoriedade dos fatos, julga
da - et pour canse - vexatoriamente improcedente, 
por falta de prova, com argumentos que seriam cómicos, 
se não fossem, antes de tudo, confissão e reconheci
mento da verdade, como o de que a detenção em cárcere 
privado deixa de ser ilícito, se o tempo nele passado 
é computado na pena imposta ·afinal ao prisioneiro. 

Tristes tempos, mesquinhos tempos, que podem vol
tar, para nossa vergonha, se não nos decidirmos a aban
donar o nosso "deixa prá lá", que expressa um confor~ 
mismo indigno ante o arbítrio, a corrupção e a espolia
ção que têm marcado nossa política de submissão colo
nialista. 

Eleições de significação vital para o povo do Brasil 
se aproximam e o vn metal, a serviço da boçalidade, 
comanda o baile. S.e so_mos grande, se somos a 8. • econo
mia do mundo, se somos potência virtual, por que não 
sQm._os livres, por que não decidimos quais são nossos 
niãís-reais primeiros interesses em confronto com a agi o· 
tagem internacional, por que, sendo decididamente soli~ 
dários com os povos agredidos, conservamos aquela 
política de panos quentes, aquela neutralidade que Rui 
Barbosa, na Conferência de Buenos Aires, fulminou 
de anátema, proclamando que não pode haver neutra
lidade entre o Direito e o crime? 

Não é polftica de paz a que poupa a reprovação ao 
poderoso arrogante, que desafia o foro iiLternacional 
-de solução dos conflitos e tira motivo de glória de vitó
rias irrisórias e fantasiosas acusações contra povos a 
quem já se tirou tudo, menos a honra e o orgulho de 
perseverar na opção que tinham direito de tomar. 

Tenho sidO, em minha vida pública, um Qu(xote lúci
do, que não se rendeu a um suposto destino de perde
dor, porque nunca aceitou decisões infquas, nunca de
samparou os perseguidos, nunca abandonou a fé na 
slrpremacia da lei, não como computador de soluções 
mecânicas e sim como andaime sobre o qual se constrói 
a harmoniosa convivência entre os homens. 

O prêmio que estou recebendo me autoriza a ceD.sura 
aludo que nos perturba o racional e desejável funciona
mento dos poderes da República. Seria temerariamente 
imprudente o generoso impulso de meus eminentes 
companheiros do Instituto dos Advogados Brasileiros, 
se não contivesse autorização e_ talvez mandato para 
desatar a por tanto tempo contid9. abrigação de dizer 
var~des que precisam ser ditas, embora quase sempre 
amargas, inconvenientes, indiscretas e principalmente 
irreverentes. Preocupa-me especialmente, pOr minha 
condíção de apaixonado que fui como juiz e que sou 

- como advogado, o evidente descompasso entre as duas 
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classes. Tolerem meus pacientes ouvintes que eu dê 
o recado não imprevisto, nem prudente (a prudência, 
foi Anatole France que o disse, é a mais vil das virtudes) 
por muito, por demasiado tempo contido. 

Temos juízes do mais alto nfvel intele__ctual e moral, 
mas a Justiça brasileira está deslizando para a perda 
do conceito sem o qual não pode prevalecer como Poder 
e, portanto, como instituição independente e partici
pante do Governo. 

Tivemos e temos juízes constituídos sob régua e com
passo para dar-nos uma Justiça do melhor nível interna
cional. Citarei apenas os que já se foram, como exeril~ 
pios luminosos que desfilaram em nossa história: Rafael 
Magalhães, Tito Fulgêncio, Hahnemann Guimaráes, 
Orozimbo Nonato, Ribeiro da Costa, Pedro Lessa, 
Amaro Cavalcami, Pires e Albuquerque, Pedro dos 
Santos, Luíz Gallotti, Costa Manso, Mario Guimarãe-s, 
Carvalho Mourão,,Castro Nunes, Nelson Hungria, Ed
mundo Lins, EmanueLSodré, Sá Pereira, Aliomar Ba· 
leeiro, Victor Nunes Leal, Mario Mazagão, Adauto 
Cardoso, Galdino Siqueira, José Erasmo do Couto e 

· tanto_s outros. 
Mas temos juízes-anões, de vista embaçada, que, 

diante de um escrito caprichosamente formulado para 
desagravo de cliente humilhado e ofendido em senten
ça, se incendeiam em ira contra o advogado que, numa 
emergência, o assinou, desprezando a prova da autoria 
gritantemente constante do texto e confirmando que, 
como o querelante, não o leram e deixaram a um promo
tor sem escrúpulo a tarefa de pinçar frases ofensivas 
sem a explicação que a justificava. 

Cita-se indebitamente o grande Nelson Hungria, co
mo patrocinador do mau julgamento, qUando foi ele 
que produziu a incandescente página em que se legiti
mava o contra-ataque do advogado: 

"Há. às vezes, um como direito à injúria, ·um-a 
irrecusãvel licentia injuriandi. Não me refiro, é 
bem de ver, à injúria calculada e fria, servindo 
a_ uma intenção mesquinha ou perversa, nem à injú~ 
ria como expressão da ira recolhida e peçonhenta; 
mas à injúria como imediato choc de retour a uma 
despejada injustiça, à injúria que traduz e exaure, 
na insopitável exaltação de um momento, a legili
ma cólera provocada pela arbitrária espoliação do 
nosso direito. Refiro-me à injúria que é movimento 
espontâneo da alma,. voz instiritiva e Ü1co'ercível 
de protesto, autêntica modalidade dessa luta pelo 
direito, de que fala Jhering. Há emergências, no 
renhido combate da vida, em que a injúria é para 
um homem a sua reserva de energia, o único recur
so que lhe sobra, o seu último cartucho. Quando 
ele se vê acuado no seu derradeiro ângulo de defe
sa-, à Inercê da opressão do adversário desleal e 
injusto, só lhe resta, no desespero da sua impo
tência e no apego heróico ao seu direito, um meio 
de reação: a injúria, o impropério, o baldão, a 
contumélia. É o assomo final de sua nobre cora
gem, o seu derradeiro brado de insubmissão à injus
tiça e à tirania. A injúria, em tal caso. como que 
se despe de sua feição de crime, para assumir a 
santidade de um direito. E é um atestado de vigor 
de ânimo, de firmeza de caráter; de saúde da alma, 
de irredutível bravura moral. É a manifestação da· 
quela ira que Aristóteles dizia necessária-, porque 
sem ela a encher·nos o coração e a aquecer-nos 
o entusiásmo, jamais poderemos elevar·nos à altu
Waterloo, respondendo à intimativa de rendição 
que lhe fazia o íõiriligo, é bem o exemplo de que 
a injúria pode ter, em certos casos, tal seja o seu 
móvel, qualquer coisa de magnífico. Essa famosa 
réplica (não a que os historiadores pudicos repor
tam - La garde meurt et ne se rend pas!, mas 
a outra, a real, a de cinco letras), deu-a o bravo 
soldado com uma palavra tirada à sarjeta do voca
bulário, mas Victor Hugo justamente a registrou 
como a mais bela expressão da alma heróica da 
França. No entrevera da vida, é preciso, às vezes, 
que se tenha a fibra de Cambronne. A muda e 
passiva resignação ante uma rude injustiça, quando 
não seja virtude de um santo ou atitude de um 
temperamento álgido, é acomodação de um covar
de. Não era grandeza d'alma ou superioridade de 
ânimo, mas genufna poltroneria e vergonhoso co
modismo, o que havia forrando internamente aque-
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le ancião de que nos conta Séneca, o qual, interro
gado sobre o segredo de sua longevidade, respon· 
deu: 'Recebendo afrontas e agradecendo-as". A 
impassibilidade e a renúncia, tais como e-nsina a 
moral estoica e a moral cristã, são virtudes sobre
humanas. A quem sabe amar·o seu direito (e quem 
não sabe amar o seu direito é apenas mdo-homein 
e não merece que dele se cogite) ou pugnar por 
uma ambição legítima, e vê-se, de um momento 
para outro, iniquamente e sem apelo, despoj<ido 
daquele ou preterido nesta, náo se pode negar uma 
licença à indignação, à revolta, a·o ímpeto de ira. 
Somente as almas pusilânimes são incapazes de 
cólera. Uma alma onde não passa,em face da injus
tiça, um frêmito de ira, 6 uma alma sem eficiência 
para a vida. Séneca errou quando disse que "o 
sinal mais certo da verdadeira grandeza é que ne
nhum acontecimento possa irritar-nOs". Não! O 
homem impassível faz lembrar o pântano apodre
cido, a água das leziras, onde germinam os vibriões 
maléficos. Somente o emotivo se integra na gran
deza da vida, dando-nos o belo espetáculo de sua 
pugnacidade, à semelhança da correnteza fluvial 
que, a arrostar com os obstáculos, cresce brava
mente sobre eles~ torvelhinhando, espumando, re
bramindo. É simplesmente irrisóriõ O conselho, que 
nos deixou o preceptor de Nero: 'Foi um homem 
de Irem que te lesou? Não o creias. Foi um mau? 
Não te surpreendas: ele pagará a outro o mal que 
te fez". Estaria mal parado quem se dispusesse 
a seguir um tal aviso. Seria irriolado como um car
neiro, espezinhado como a erva rasteira. Qu-em 
não se encoleriza diante da iniqüidade náo pode 
tomar parte no prélio da vida. Para que se extir
passe da alma humana o motus da ira, seria neces
sário que previamente se eliminasse da face da terra 
a iniqilidade, a injustiça, a maleficl!ncia. Além de 
ineVitável, a ira é útil. É ela que nos tange, as 
mais das vezes, pelo espírito militante que nos im
prime, para a disputa do nosso legítimo lugar ao 
sol. A ira é uma dinamização da alma, um propul
sivo aguilhão da vontade. E vem daí que, como 
desafogo mais natural, como ·descarga imedi_ata da 
ira, a injúria pode apresentai-se como uma necessi
dade psicológica. Não há incriminá-la, se procede 
de uma cólera justa ou escusada pelas circunstân
cias. Falta-lhe aquele animus específico, d_e que 
falam os intérpretes da lei penal. Não a inspira 
o desígnio refletido e mau de ofender a dignidade 
alheia: é apenas uma derivação irreprimível de uma 
dor pungente, de um agudo ressentimento. É um 
ato tão reflexo e~ por assim ~izer, quase tão sem 
destinatário, como a praga que nos escápa dos lá
bios quando nos ferimos contra um objeto inani
mado. Para essa espécie de injúria é que se deve 
repudiar, uma vez por todas, a teoria do dolos 
in re ipsa, ou o velho aforismo de quem cum verba 
sunt per se injuriosa, animus injuriandi praesumi
tur. Ajusta-se a ela, como uma luva, este raciocínio 
expresso em sentença de um magistrado italiano, 
citado por Florian: Possono esservi circostance in 
cui l'aver volontariamente pronunclato frasi per se 
stesse .ingiuriose, puo ritenersi avvenuto senza l'in
tenzione di recare offesa, neanche como mezzo volu. 
to a preveduto per raggiungere altro scopo. E quan
do se tem em vista semelhante caso, é força convir 
na necessidade de se abolirem, no tratamento penal 
da injúria, os critérios abstratos, os conceitos aprio
risticos, as fórmulas rígidas, na con~ormidade da 
censura do insigne autor da Teoria psicológica della 
diffamazfone: Não raramente, acontece que os ju
ristas, absorvidos na pura contemplação especu
lativa da fórmula e na análise da relação jurídica, 
se apartam da realidade da vida". Na refrega da 
vida cotidiana, ê preciso -cii.i(SC perdoem os Cam
bronnes. Não apregoemos incondicionalmente a 
bem-aventurança dos mansos, mas, ao contrário, 
estimulemos e exaltemos o valor dos que não se 
rendem, dos que sabem brandir a sua lança até 
o último alento, pelo seu direito, pe"la sua bandeira, 
pelo seu penacho." 

Não estaV'a sozinho o fUlgurante juiz, escritor e 
orador. 

Também Rafael Magalhães assim pensava: 

"Aporitar os erfos. do ]ulgadÕr, profligar-lhe os 
deslizes, os abusos_, as injustiças. em linguagém 
veemente, é direíto sagrado do pleiteante. O calor 
da expressão há de ser proporcional â injustiça 
que a parte julgue ter sofrido''. 

_ "Nada mais humano do que a revolta do litigante 
derrotado." 

"Seria uma tirania exigir que o vencido se refe
- risse coin meiguice e doçura ao ato judiciário e 

ã pessoa do julgador que lhe desconheceu o _direi
to_." 

".O prOtesto há de sei, por força, em temperatura 
alta." 

A transcrição é do excelente livro de Caivalho 
Neto qüe, depois de reproduzir dispositivos do Código 
de Ética Profissional vigente no Brasil e das Regras 
de Ética, adotados pela American Bar Assoclation, no 
sentido de que nenhum receio de desagradar o juiz 
ou de incorrer em impopularidade deve deter o advo
gado no cumprimento de seus deveres, acrescenta: 

"É o geral dos Códigos. firmando uma das mais 
destacadas conquistas da deontologia advocatícia." 

"Em São Paulo já era ponto assente:" 
<(Os advogados. devem respeitar os juízes, por

que estes representam um poder constitucional e 
sOCial, ainda mesmo os de funções temporárias, 
como OS substitutos, e os jurados etc.; mas devem 
curar de que esse respeito não degenere em submis
são ou subserviências, não dispensando reciproca
mente igual tratamento por parte deles, porque. 
como função social, magistrados e advogados ~tão_ 
em -p!-de igualdade." (Silva Lima). 

Na Bahia, as regras foram formuladas para um 
Proje_to de um Código de Ética Profissional por Clóvis 
Moreira Spínola: 

"Nunca deve o advogado permitir que o juiz 
·q trate como inferior e nunca deve abrir mão de 
suas prerrogativas. O respeito e acatamento ã pês
s6ã.S do juiz não ímportam em ser este considerado 
superior ao advogado, que tem igual direito e acata
mento à sua pessoã..por parte do juiz." 

"E assim por toda a parte. A mesma essência 
de ética-, embora por palavras díferente_s"_ 

"Esta unanimidade de vistas mostra quão funda
mental para a profissão é que o advogado não ceda 
terreno na consideração que lhe é devida 'pelo 
juiz". 

"Qualquer receio- de o desagradar importar, 
p~is, em comprometer a independência com que 
deve sustentar a.defesa da causa que lhe foi confia
da." 

"Somente sem temor e com libe:rdade é que pode 
·cumprir os seus dev~res, tão certo que o advogado 
do c"est l"homme Ubre dans toute l"acception du· 
mót, segundo Raymond Poincaré (Clóvis Moreira 
Spínola - Advogados - Como sofremos, como 
aprendemos- como vivemos, pág. 486)." 

Dessa virtud~ de _co~agem, independência e de 
rude desafio, ficou perpetuamente famos·a a frase de 
Berryer perante a terrível Convenção Francesa que não 
raro coupait les plaidoiries avant de guillotiner Ies gens: 

"Y' apporte à la Convention la verité et ma tête. 
Elle pourrait disposer de l"une aprés avoir entendo 
l"autre." 

De Cala.ÕJ.aridrei, tão saboroso no seu estudo sobre 
as relações entre juízes e advogados, uma límpida e equi
librada advertência resume o clima que devem guardar 
no pretório: 

"Advogado, não queiras ser mais do que o juiz, 
Não consistas, porém, em ser menos'~. 

É, ainda, nest~ definidores do direito de crítica, 
repulsa e indignaç~o que sobra ânimo ao advogado dian
te da sentença: injusta, decididamente viciada de error 
in procedendo, denunciado, mas desconhecido, porque 
ensejaria a exceptlo veritatis. 

E voltando aos juízes que servem mal à Justiça, temos 
magistrados que passaram em concurso por uma versão 
da us'Ucapião especial, porque nenhuma virtude senão 
o re-mp·o-mareaasrra atuação. 

Temos juízes sádicps, que violam as leis da robótica, 
país, como é sabido, aos robots é proibido prejudicar 
os homens, e eles tiram glórias do tratamento que dis
pensã.rn aos advogados, aos serventuários e, em geral, 
a todos os que-os procuram, não informados ainda de 
seu sestro ou, ainda que informados, têm de defron-
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tá-los_. por obrigação de õfiôiõ. b -ã !riste maldição da 
mediocridade. 

Temos juízes que ingressaram na magistratura por 
engano--ou-por fastio da profissão de advogadO, que 
importa conhecimento da lei, se~sibilidade e, principal
mente, educação. 

Temos juízes que fingem descoD.hecimento da lei cla
ra e descem à indignidade da calúnia, da difamação 
e da injúria contra um jurisdicionado humilde, desva
lido, produto do sistema perverso ainda vigente entre 
nós. mas se revoltam quando as verdades lhes são ditas, 
em desagravo do infeliz- _que lhes caiu nas mãos, que 
redigem em dialeto, mas são exímios em torturar. 
Temo~ juízeS -se:rri a capacidade de trabalho p3ra o 

exercício da magistratura e mascaram sua preguiça con
gênita ou sua ignorância, criando uma cortina de arro
gância entre eles e os advogados. Na sua pena, a sucata 
já vem pronta e acabada. 

Há juízes que __ ~té sabçm, mas sabem mais do que 
podem, con4J.ndindo as categorias jurídicas e toman
do-se, como dizia o inesquecível Mendes Pímentel, um 
filtro ãs avessa,s. E há juízes bons de encantar a quem 
tem a sorte de procurá-los: cultos, cavalheiros~ modes
tíssimos. produtores de decisões exemplares, que con
vencem o vencido e alegram os vencedores. E é mons
truoso prejudicar o jurisdicionado porque, por inveja. 
despeito, covardia ou outro qualquer impulso de ressen
timento, têm contas a ajustar com o advogado que lhe 
defende o direito. 

Temos jufzes que, diante de expresso pedido de des
constituiçãQ de in~teuse, a que_ se opõe a prescrição 
extintiva e aquisitiva, a transformam em prescrição de 
arrendamento, não pedida, para rejeitá-la. 

Temos, no mesmo estilo de alteração extra petita, 
juízes que, contra uma sadia e honrosa minoria, ínter
pretam ação de reparação por injusta recusa de contra
tar como ação de _perdas e danos por inadimplemento 
de contrato concluído, porque assim podem julgar o 
autor ~recedor de ação; - -

Não admito que minhas palavras sejam interpretadas 
como dirigidas a bons juízes. Estes sabem, em plena 
certeza, que não me refiro a eles. Come bem sabem 
a ~quem me refirg_aql!eles que, por torpeza, interesse 
ou simples incapacidade de acertar me provocaram este 
desabafo, autorizado pela dupla qualidade, de que me 
O!_gulho,_ de j_ui~ decente e aQvogado honesto. 

Recordando frase _famosa dos tempos ominosos de 
1965, escreveu um de nossos melhores colunistas, Au
gusto Nunes, no Jornal do Brasil de um destes do
mingos: 

"Talvez tenha chegado a hora de inverter a frase 
e lembrar a muitos dos noSsos juízes que toga não 
é japona, convidando-os à lição várias vezes ao 
dia, como tarefa de casa. Seria uma contribuição 
ao esforço para: evitar que, a exenijJlo dos militares, 
em tempos p~nosamente recentes, os magistrados 
nativos continuem a expedir sentenças e decisões 
com o desembaraço de onipotente, ou a reagir a 
qualquer reparo feito ao desempenho de algum 
colega como se todo o Poder Judiciário tivesse sido 
intoleravelmente atingido ... " 

"TemoS alguns juízes admiráVefs, e um deles é 
certamente Márcio José de Moraes. Em 1976, esse 
paulista de trinta e poucos anos responsabilizqu 
a União pela prisão, tortura e morte de Vladmir 
Herzog e assim agiu apenas por perseguir a verda
de. Formulada a sentença negou-se a conceder en
trevista sobre o caso, recusou a tentação de trans
formar-se na versão brasileira do herói do filme 
"Z", do grego_ Costa _GraVãs, em paz com a vida 
e a consciéncia. n 

"Mas também temos juízes que não merecem 
mais que a admiração reservada à esperteza impu-
ne ... " 

" ... o Judiciário;-como qualquer aglomerado de 
mortais, é também uma síntese das _grandezas e 
misérias humanas, um resumo d~ nossos pecados 
e virtudes." · 

"0 idioma francês costuma conferir elegância 
sonora mesmo a expressõ~s que traduzem rema
tadas patifarias ... Da mesma forma, esprit de corps, 
se invocado às margens do Sena, pode sugerir um 
grupo de cavalheiros em solidária comunhão. Em 
português, espírito de porco é quase sempre o outro 
nome da quadrilha." 
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Como não nle canso de repetir Calamandrei, juízes 
e advogados são como vasos comunicantes: se baixa 
o nível de um, fatalmente baixará o nível do outro. 
É assim que temos advogados que falsificam, advogados 
que arrebatam aos clientes a título de honorários o 
que lhes deviam ser entregue para compensar perdas 
e danos ou acidentes do trabalho. E simulam citações 
e intimaç-ões-e-moobrança ·cte dívida. 

E temos advogados que, pelo que escrevem, não fize
ram curso primário completo. Não podem ser descul
pados por desconhecerem a língua, instrumento indis
pensável à comunicação forenSe, mas podem achar ex
plicação no preparo de uma grande imprensa que escre
ve, em págiila nobre, enxovalhar com eh e achincalhar 
com x, ou na Comissão'de Notáveis que mantém a 
redação do atual parágrafo quarto do art. 153 da Consti
tuição, em que o indefinido qualquer figura como sígni
ficativi de nenhum, já agora alçando-o a dignidade do 
art. 15 do Projeto. -

A linguagem forense esta resvalando para um código 
primário,-em que figuram, retirados de outros idiomas, 
nomes que em vernáculo significam coisa diferente, co-
mo, por exemplo, o freqüentíssimo posto que; enipré
gado como porque, quando em português é conjUnção 
concessiva e não causal. E _ _as figuras p-rOCesSuais rece
bem alcunhas que são verdadeiros palavrões: petição 
inicial passou a chamar-se de peça inaugural, prefaciai, 
exordial, vestibular; e contestação, agora, é peça de 
resistência, peça de bloqueio etc. .o • __ 

É o ignorante doublé de pernósticos exemplos que 
vêm da linguagem oficial, em que se proclama que certo 
fato político foi exitosO ou que os pOderes da República 
devem ser equipotentes, pretendendo corrigir a inaba
lável construção_de Montesquieu. Como temos políticos 
que se notabilizaram por sua lamentável atuação e tele
grafam a um Ministro: eu lhe felicito. Como temos 
cientistas políticos de firme crédito intelectual que, não 
obstante, talvez levados por uma repentina paixão parti
dária, escrevem opções por opção e alternativas por 
alternativa, o plural pelo singular. E vemos o luXuriante 
emprego da palavra mesmo, revelador da dificuldade 
de expressão, do verbo colocar, do advérbio inclusive
como equivalente a até ou até mesmo ou com função 
prepositiva. 

E vemos um acadêmico e "notáVel" escrever, na pági
na em que escreve Barbosa Lima Sobrinho: "Nada disso 
poderia ser possível etc". 

Urge, para o que resta de sadio nas duas classes não 
seja em breve considerado uma ~spécie em extinção, 
que na Escola da Magistratura a ser criada, diante da 
enormidade de erros que vêm avançando no rumo da 
caçange total e das sentenças para rir e chorar e não 
para convencer, se passe a ensinar obrigatoriamente 
o vernáculo, para formar juízes à altura dos que restam, 
fiéiS às exigências incontornáveis da boa redação e sufi~ 
cientemente cultos para produzir decisões dignas da 
eminência da instituição no cen-ário polftico, social e 
cultural da Nação. 

E, quanto aos advogados que exercem o munus como 
que em competição espúria com aqueles juízes da Esco
la J acarandá, cabe um apelo à Ordem dos Advogados 
do Brasil, para maior rigor nas exigências para a licença 
profissiõlial, para não termos que assistir ao lamentável 
espetáculo de candidatos a juiz ou procurador, deten· 
tores de nível tão baixo que chegaram a despertar a 
suspeita de que teriam vindo diretamente do Pinel. 

Um poeta - os poetas têm uma insuspeitada noção 
da realidade- escreveu há poucos dias no suplemento 
de um dos nossos jornais que 

'' ... uma possível solução para o insolúvel proble
ma de melhorar o aprendizado da língua vernácula 
seria a adoção definitiva do inglês como idioma 
oficial do país, ficando o português como língua 
estrangeira optativa. Então seriam fundados, em 
quantidade e com rapidez cada vez maiores, institu
tos culturais tipo Brasil-Estados Unidos, Aliança 
Francesa ou Cultura Inglesa e todos imediatamente 
se interessariam em aprender a língua materna, 
agora sedutoramente decretada estrangeira. Trata
se, todos hão de convir, de uma interessante aplica
ção pedagógica da ffiosofia de a galinha do vizinho, 
principalmente se ele for rico, ser sempre mais gor
da, como desde sempre souberam os Maquiavéis 
do marketing". 

Voltêmo-nos para o nosso passado de Nação alta
mente autorizada no mundo como cultora do Direito. 
V Oltêmo-~os para Teixeira de Freitas, nosso inexcedível 
patrono, que inspirou códigos estrangeiros e recebe ex
cepcional consagração na pátria de Liebman, Carne
lutti, Calamandrei, Carrara, Chiovenda, tão opulenta 
de valores no campo da ciência. Voltêmo-nos para Cló
vis e Ruy, artífices do Código de 1916 e professores 
de direito e do melhor estilo jurídico-forense. É preciso 
ler mais, para melhor saber desempenhar nossas tarefas. 
Lê-se muito pouco no Brasil. Posso, nessa minha cura 
de desintoxicação, ter desagradado a quem pode se 
considerar, sem razão, atingido por generalizações que 
não estiverªm em minha intenção. Pr~sto, reverente
mente, a devida homenagem aos bons juízes e advoga
dos e _lhes peço humilde desculpa. 

Desculpas não peço aos que, sem nunca terem servido 
como brasileiros, mas sempre servos obedientes da cor
rupção, da violência e do arbítrio, em tom velhaco sus
tentam que o Judiciário não tem poder sobre órgãos 
de informações. Um parecer, aprovado pelo Presidente 

· da República, põe por terra o art. 153, § 4. 0 da Consti
tuição. A subversão, iniciada em 1964, aos gritos de 
"Peguem os subversivos", continua impávida em seu 
orgulho imperiaL Não é mais o Supremo o julgador 
de Sua Majestade. Esta é que julga o Supremo, pois, 
se restringe o seu poder de obter informações, anula 
sua superioridade no plano das decisões judiciais. Nas 
instâncias ordinárias, prevalece a mesma enormidade. 
-A coisa julgada deixa de impor a execução das sentenças 
irrecorridas. A demagogia decretou que todo inquilino 
é pobre e todo locador é rico, o que, ainda que fosse 
verdadeiro, não autorizaria a desfeita ao art. 153, _ _§ 
3.0 da Constituição. É preciso repor o Brasil na legali
dade, na seriedaç!e e na dignidade do país organizado. 

E, agora, agradeço, de alma contrita e coração intu
mescido de alegria, aos generosos companheiros que 
me elegeram e alçaram à suprema dignidade de detentor 
da Medalha Teixeira de Freitas, especialmente, como 
provocadores da memória da classe, a Sérgio Ferras 
e Aloysio Tavares Picanço. E a José Geraldo Garcia 
de Souza, cumulação do privilégio com que fui honrado. 

Penso, sem presunção, que fui a voz contida dos que 
reclamam melhor justiça e melhor preparo profissional. 
Se fui bom intérprete, não sei. Mas estou certo de que 
estamos juntos e solidários no culto do Direito, no amor 
à liberdade de que ·somOs defensoies juramentados, 
e na restituição ao nosso povo das garantias sem as 
quais a vida se toma um fardo penoso que não vale 
a pena carregar. -José de Aguiar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Afonso Sancho. 

O SR- AFONSO SANCHO (PDS - CE. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Recebi um telegrama da Associação Comercial de 
Sobral, que diz o seguinte:. 

Exm."Sr. 
José Afonso Sancho 
Senado Federal 
Brasfiia (DF) 
lmpetramos decisiva interferência V. Ex. • junto Pre

sidente República e Ministro Previdência Social fim evi
tar efeitos calamitosos oriundos descredenciamento 
Santa Casa Sobral, Sistema Ações Integradas Saúde 
PT Ao efetivar-se tal desCredenciamento impossível 
avaliar situação saúde região norte Ceará PT Santa Casa 
reivindica tão-somente cumprimento Portaria Ministe
riaf n.o 3.728 de 23 abril corrente ano Pt COnfiando 
espírito cfvico V. Ex. • em defender região norte Estado 
-Ceará vg atenciosamente vg Dr. Humberto Arruda Car
neiro vg Presidente Associação Comercial e Industrial 
de Sobral. 

Sr. Presidente, essa Santa Casa de Misericórdia aten
de toda a região norte do Ceará. Ninguém pode enten
der que se queira descredenciar uma instituição desse 
porte, especialmente hoje, quando se fala tanto no so
cial. Ou será que o social não é mesmo para valer? 
__ Então, -desta tribuna, Sr. ~resi4ente, faço um apelo 
ao Ministro Raphael de Almeida Magalhães para que 
entenda que o que S. Ex! pretende fazer é uma verda

-deira-deSumanidade para aquela região, onde são aten
didas milhares de pessoas pobres que são credenciadas 
junto ao INPS. 

Novembro de 1986 

O Sr. HelvídioNunes- V. Ex.amepenniteumapar
te? 

O SR. AFONSO SANCHO - Pois não, com muito 
prazer. 

O Sr. Helv(dio Nnnes- Nobre Senador Afonso San
cho, conheço muito bem a cidade de Sobral. que fica 
situada nas proximidades do meu Estado e sei dos rele
vantes serviços que aquela instituiçã_o presta, não ape· 
nas à comunidade norte do Ceará, mas, também, a 
uma parte do Piauí. O des_credenciamento dessa enti
dade causará, por certo, enormes prejuízos à população 
daquela área dos nossos Estados, principalmente do 
Geará, e não é possível que um homem da sensibilidade 
do Ministro Raphael de Almeida Magalhães promova 
o descredenciamento de uma entidade médica que, até 
hoje, vem prestando relevantes serviços, no setor de 
saúde_, às populações do Ceará e de uma pequena faixa 
do Piauí. De maneira que também quero juntar o meu 
apelo ao de V. Ex.• no sentido de que o Ministro Ra
phael de Almeida Magalhães mande reexaminar o as
sunto e atenda, prontamente, à reivindicação partida 
da cidade de Sobral e tão bem traduzida por V. Ex.• 
dessa tribuna. 

O SR. AFONSO SANCHO - Sr. Presidente, ainda 
tem mais uma atenuante; essa entidade é dirigida por 
um Padre e é considerada a instituição credenciada pelo 
INPS que mais bem organizada é no Estado do Ceará, 
elogiada pelo INPS pdos serviços por ela prestados 
àquela região. De forma que reite-ro o apelo ao Minis
tro, ·pois acredito -como disse o nobre Senador Helví
dio Nunes- que talvez S. Ex.~ não tenha tomado co
nhecimento de tal fato, porque, além desse descreden
ciamento contrariar uma portaria do dia 23 de abril 
prõXiniO paSsado, Vem de_encontro aos desejos do social 
de que tanto se fala ·atualmente. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. NIV ALDO MACHADO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
D_O ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- SObre a mesa, 
expediente que será lido pelo Sr. l 0 ·Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N-· 239, de 1986 

Acrescenta parágrafo ao artigo 180 da Lei 
n• 1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União. 

O CóiigrC:sso Nacional decreta: 

Art. 1<> Acr~cente-se ao artigo 180, da Lei n."1.711, 
de 28 de outubro de 1952, Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União, o Parágrafo 4°, com à seguinte 
redação: 

"§_ 4. ~Aplicam-se ao funcionário, afasfãdo por 
10 anos ou mais, na fonna do Parágrafo 4. 0

, do 
arti_go 104 da ConstitUição da República, o disposto 
nas letras a e b do art. 180, da Lei no 1.711, de -. 
1952, incluindo-se a remuneração pelo exercício 
do mandato como vantagem. para efeito da aposen
tadoria." 

Art. 2. o Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
Procura-se, com a emenda, corrigir uma flagrante 

e: __ injustifiçáve~ r_~trição à aposentadoria do servidor 
público que, nos termos da Constituição Federal (art. 
104) tenha sido afastado para o exercício de mandato 
eletivo. 

O atual Estatuto dá um tratamento visivelmente dis
criminatório ao funcionário que exerça ou tenha cum-
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prido a nobre função de representação popular, surM 
preendentemente prejudicado, por várias formas, na 
sua carreira funcional e, finalmente, desconsiderado 
quando de sua aposentadoria. _ ~- _ 

Já a própria Collstituição Federal, no seu art. 104, 
estabelece que o afastamento para o exercício do man
dato eletivo impedirá a promoção do _servidor, por me
recimento, como também,- ao longo do período, não 
lhe será permitida ascensão na carreira funcional. _ 

Tal situação é evidentemente injus_ta, mas há de __ ser 
considerada como um sacrifício - entre muitos outros 
- que a vida pública impõe aos que a ela se habilltam, 
exercendo o mandato de representação popular: 

No entanto, culmina a discrúninaçãO-legal com o as
pecto da aposentadoria do servidor, que se vê expressa
mente excluído da perspectiva de, ao final de 35 anos 
de serviço público apesar do exercício de função nobre 
e relevante, de confiança pUblica, eis que eletiva, ser 
considerado tal período para efeito do cálculo de seu 
provento. 

O Estatuto Federal (Lei n" 1.711, de 1952) com justi
ça, ao estabelecer as normas quanto aos proventos para 
os funcionáfios, no seu artigo 180, fiXa que estes serão 
aposentados com a remuneração do cargo em comissão, 
da função de confiança ou da função _gratifi~ada que 
estiver exercendo, sem interrupção, por cinco anos, ou 
por dez anos, consecutivos ou não. 

O benefício é perfeitamente defensável, é norma de 
eqüidade indiscutível, na medida em que procura garan
tir o padrão de vida daquele que, por espaço de tempo 
considerável, percebeu, no exercício de função de con
fiança, um vencimento superior ao do seu cargo efetivo. 

No entanto, a medida não se e~tende, não ~brange 
e não atinge ao funcionário federal que, afastado por 
imperativo constitucional, para exercício de cargo de 
confiança popular, já que eletivo, venha a aposentar-se, 
ao final de 35 anos de serviço pUblico. 

Se não pode ser promovido o funcionário eleito para 
exercício eletivo, com prejuízo de sua atividade profis
sional permanente, de sua carreira, não há porque ex
cluí-lo, de maneira cruel e discriminatória, da norma 
geral que, para a aposentadoria, considera o exercício 
de função de confiança, no serviço público. 

Mandato eletivo, é fundamentalmente, cargo de con
fiança, não sendo outro o sentido maior do mandato 
popular. 

Ainda recentemente, a Emenda Constitucional no 26, 
que convoca a Assembléia Nacional Constituinte; ao 
anistiar a todos os servidores públicos, seni exceção, 
concedeu~lhes promoções, até mesmo na aposentadoria 
ou na reserva, o que nega ao funcionário, põr exercer 
o mandato eletivo. 

Saliente-se a injustiça flagrante:_ o servidor público 
eleito pelo povo, para função nobre e de confiança, 
fica privado não somente do pleno exercício da sua 
carreira profissional, pois lhe são proibidas as promo
ções, como até mesmo se lhe nega, por norma -discr4ni
natória e injusta, a perspectiva de aposentadoria, após 
35 anos de atividade, ter o que a todos, sem exceções, 
é garantido, qual seja a percepção de proventos, consi
derando-se o tempo do mandato eletivo, que é, sem 
dúvida, serviço públ~co. como de exercício de cargo 
de confiança. 

Se há cargos de confiança, o mais riobre e ImpOrtante 
deles é inijuestionavelmente que a Constituição estabe
lece como sendo preenchimento pela escolha do povo, 
o mandato eletivo. 

Daí, a emenda que se faz à Lei no 1.711, para estabe
lecer um critério de justiça na fixação dos proventos 
da aposentadoria daqueles que exerçam ou venham a 
exercer o mandato popular. 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1986. - Mwilo 
Badaró. 

(Às Comiss6es de Constituição e JuStiça e de Ser~ 
viço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O projeto 
que acaba de ser lido será remetido às comissões compe
tentes. 

Sobre a Mesa, requerimento que vai ser ·lido pelo 
Sr. to-secretário. 

É lido o seguinte 

REQüERIMENTO 
N• 509, de 1986 

Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requei
ro a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei 
do Senado n" 182, de 1986; que acrescenta parágrafo 
ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. 

_ _S_a_l_adas Sessões, 19 de novembro de 1986.- Murilo 
Badaró. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Este requeri
mento será publicado e incluído em Ordem do Dia, 
nos termos do art. 279, II, letra c, do Regimento Inter
no. 

O SR. PRES.IDENTE (José Fragelli) - Está finda 
a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Não há quorum para deliberação. 
Em conseqüência, as matérias da Ordem do Dia, 

em fase de votação, constitufda do Projeto de Resolução 
n~ 35/86, Projetas de Lei do Senado n"s 80/84 e 242/85, 
ficam Com a sua apreciação adiada para a próXima ses
sâo-ordinária, bem como o Projeto de Lei do Senado 
no 138/80-Complementar, por depender da votação de 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun· 
cia o seguinte diScurso.) --Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Venho, através desta tribuna, formulando seguidos 
apelos à Administração PUblica Federal, no sentido de 
que discrepâncias em matéria de classificação-de cargos 
e proventos de servidores aposentados sejam exami~ 
nadas em profundidade, e con:igidas, quando neces~ 
sário. 

Chega-me, agora, veemente apelo de antigos tesou
reiros do serviço público, os quais, no decorrer desses 
26 anos, a contar da vigência da Lei n.o :3.780, de 1960, 
passaram por diversos enquadramentos, sem que se lhes 
aplicasse, porém, o princípio constitucional da isono
m.ia. 

É isto o que alegam esses remanescentes de uma 
classe que tão relevantes serviços prestou à Adminis
tração, quando os pagamentos eram processados nas 
chamadas Tesourarias, que lhes deram a denominação. 

Com o advento do Decreto-lei n.o 200, de 1967, uma 
nova sistemática passou a ser implantada em matéria 
de licitações, de contratos públicos e de pagamentos 
aos servidores e aos credores do Estado. 

Tendo os pagamentos sido transferidos para a rede 
bancária, a figura do tesoureiro perdeu sua origina
lidade funcional. 

Muitos órgãos públicos, ministérios e autarquias, pro
curaram dar uma destinação racional a esse contingente 
de técnicos. 

É:- o que ocorieu, por exemplo, com o Ministério 
da Fazenda, o INPS e o Instituto do Açúcar e da Álcool, 
onde, por similitude e após um processo de readaptação 
e de treinamento, os tesoureiros passaram a exercer 
funções outras, que os habilitaram ao enquadramento 
como fiscã]s, com vantagens tanto para a Administra
ção, como· pãra os próprios servidores. 

_Remanesceram, porém, pequenos contingentes em 
alguns Ministérios, com enquadramentos os mais di ver~ 
sificã.dos e sem que suas potencialidades fossem devida
men_te .aproveitadas, 

Assim é que, através da Lei n.o 5.921, de 1973, os 
tesoureiros tiveram seus vencimentos fixados em tabela 
especial. 

A Lei n. o 6.823, de 1980, atribuiu-lhes a referência 
46_l conquanto não os definissem como integrantes de 
categorias de nfvel superior. Esta definição sobreveio 
com o Deçreto-lei n." 2.125, de 1984, que colocou os 
tesoureiros no NS-14. 

-FiliãliD.ente, a Lei n.o 7.340, de 1985, em seu art. 
5.0

, enquadrou-os no NS~16, situação em que hoje se 
ehco~tram, Com direito inclusive à incorp-oração da gra-
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tific3çâo de -NíVel Superior e à Gratificação de Ativi- -
dades Técnicas Administrativas. 

O presente retrospecto baseia-se em informações 
prestadas pelo :rribunal de Contas da União. 

Propugnam oS tesoureiros aposentados, porém, trata
mento idêntico aos que remanescem em atividades, co
mo, igual percentual da gratificação de Atividades Téc
nicas Administrativas, igualdade de nível e vantagens 
com relação aos fiscais fuativos do IAPAS, assistência 
médico-hospitalar·odontológica mais efetiva, através 
do credenciamento de entidades e profissionais. 

Finalmente, clamam pela concessão do 13.0 salário, 
que vem sendo pago a- cerca de 1 milhão e meio de 
servidores públicos, aqui englobaUos os da Adminis· 
tração Direta e Indireta, e negado, sob pretextos frágeis 
e incompreensíveis, a pouco mais de 100 mil servidores 
estatutários. 

Cremos que a nova secretaria em que foi transfor
mado o Ministério da Administração saberá encontrar 
os caminhos da eqüidade ao estudar a situação dos te~ 
soureiros, mormente dos aposentados, a fim de que 
não subsista, em casos idênticos, diversidade de trata
mento, que só se justifica quando náo se encontram 
parâmetros racionais, dentro dos quais possam se ajus
tar todos os que exerceram e exercem idênticas atribui
ções e de:s~mpenham as mesmas tarefas. 

Esse o apelo que voltamos a formular, neste momento 
em que amplas perspectivas se abrem à Nação brasi
leira, de estabelecer, através de nova Constituição e 
das leis ordinárias que sobrevirão, os fundamentos bási
cos da igualdade e da liberdade em todos os segmentos 
sociais. 
~a_ o ·que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobEe Senador Murilo Badar6. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.) :--Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao final de nossos trabalhos, desejo que fique fazen
do parte dos Anais do Senado Federal alguns docu
mentos, anexos a este pronunciamento. Meu prop6sito 
é o de deixar consignados "ad perpetuam rei memo
riam", destinad_os aos pesquisadores e analistas deste 
conturbado tempo da vida política nacional informações 
que restabeleçam a verdade tão maldosamente detur· 
pada quando da e_ntrada do atual governo para a admi
nisração do País. 

Refiro-me às auditorias externas mandadas fazer pelo 
Ministro da IndUstria e do Comércio que me sucedeu, 
providência que tive a oportunidade de exaltar como 
absolutamente indispensável a quem assumia funçóes 
relevantes para dirigir máquina complexa e difícil. 

Cercada de estardalhaço, apropriado aos objetivos 
poHticos a que se destinava a medida, parte da imprensa 
fez coro c:om as declarações de nítido propósito revan
chista, sem acrescentar nada de novo ao que, de resto, 
já havia sido apurado pela administração anterior e 
encaminhado ao Tribunal de Contas da União para 
exame e julgamento. 

Devo ressaltar, senhor Presidente, que quando entrei 
no Ministério em 22 de agosto de 1984, mantive pratica· 
mente a mesma equipe do Ministro Camilo Penna, a 
quem sucedia, tendo tido especial cuidado na manu
tenção do Dr. Evaldo Oliveira, Diretor do CISET, ór
gão encarregado da auditoria permanente nos diversos 
setores do MIC- Devo ainda ressaltar que determinei 
fosse dobrado o número de auditores, para que os olhos 
vigilantes do controle interno pudessem acompanhar 
todas as ativídades do Ministério,_ recomendando ainda 
todo o rigor na fis-calização. 

No curso de minha gestão foram ultimadas provi
dências anteriormente determinadas pelo Ministro Ca
milo Penna na apuração de irregularidades adminis
trativas, em especial a conclusão do inquérito do INPI 
- Instituto de Propriedade Industrial, com a canse· 
qüente abertura de inquérito e remessa à Justiça. 

Os fatos arrolados como ilícitos administrativos foram 
devidamente encaminhados ao Tribunal de Contas para 
as providências cabíveis, bem como foram encaminha
dos àquele Tribunal todas as informações solicitadas 
e destinadas ao esdar~imento de dúvidas aqui e acolá 
levantadas pela imprensa. 

A margem, os órgãos próprios do Ministério e a DiVi
são de Segurança e Informações forma sempre aciona:--
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dos com rigor para apuraçao de toda e qualqUer denUn
cia veiculada pela imprensa, na maior parte das Vezes 
produto de interesses contrariados pela administração. 

Antes de sua posse no Ministério, tive a honra de 
receber: a visita do novo titular, tendo feito a· ele um 
relatório circunstanciado sobre os problemas da Pasta, 
bem como oferecido os resultados de .comissão especial 
por mil designada para efetuar o levantamento dos pro
blemas mais importantes da pasta e apontar possíveis 
roteiros a serem seguidos em busca de soluções. 

Enquanto prosseguia a atoarda, devidamente orques
trada como nítido objetivo de tisnar a imagem das admi
nistrações passadas, alguns novoS administradores de 
autarquias vinculadas ao MIC despejavam pela impren
sa toda sorte de meia verdades, levantavam suspeitas 
de forma sibilina, faziam insfuiiá:ções cavi1osas, a que 
tudo assisti em silêncio ria expectatiVa do resultado das 
auditorias. - -

Logo estes surgiram, o _titular da pasta denunciou 
pela imprensa a ocorrência de irregularidades. todas 
já antes apontadas nas auditorias internas realizadas 
pela minha administração e mi: admfniSfiãç<ió--ao Minis
tro Camilo Penna, provocando intensa repercussão. 

Trechos das auditorias foram publicados, via de regra 
contendo matéria já cediça e anteriorinente conhecidas, 
à medida em que eram encaminhadas ao Tribunal de 
Contas. Fatos acontecidos em aaininistrações bem ante
riores, muitos deles já devidamente esclarecido~ pelas 
direções das autarquias, de novo foram trazidos à cola
ção, na tentativa de montagem de grande escândalo 
nacionaL 

Em nenhum momento se ctfm à luz o texto completo. 
do resultado das auditorias. Tudo bailando sobre as 
meias verdades e as insinÚ:iç6es carregadas de malícia, 

Logo a seguir, foram mandadas fazer as sindicáncias 
para apuração das suposnt.s irregularidades levantadas 
pelas auditorias. Pasmem-se com a informação de que 
nenhuma página destas sindicâncías foi publicada e a 
razão é simples: provaram exatamente o contrário do 
que diziam as autoridades do Ministério e colocaram 
nos devidos termos o trabalho feitO--pelos auditores con
tratados sem concorrência pública e ao arrepio das nor
mas administrativas. 

Como o governá nã:o deu publicidade ao· relatório 
das sindicâncias, julguei de meu dever fazê-lo através 
da tribuna do Senado, a fim de que a opinião pública 
tome conhecimento, por inteiro, de toda a verdade. 

Abstenho-me de comentar os atas praticados durante 
gestão de meu sucessor, agora trazidos a público pela 
imprensa brasileira. 

Requerendo a Vossa Excelência que considere como 
parte integrante de meu discurso os documentos anexos, 
que são os seguintes: 

1) carta do Ministro Camilo PenDa; 
2) relatório de sindicância efetuado pelo IBC; 
3) informação prestada pelo Coronel Confúcio Pam

plona ao Ministro· Camilo Penna; 
4) carta ao Dr. Roberto Civita, Diretor da Revista 

"Veja"; -
5) carta dirigida ao Dr. Roberto Marinho, Presidente 

das Organizações.Globo; 
6) nota divulgada pela imprensa pelo Dr. Antônio 

José, ex-Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool; 
7) idem; 
8) relatório da comissão de sindicância do IAA -

Instituto do Açúcar e do Álcool; e 
9) relatório do Dr. Hermógenes Ladeira, Presidente 

da Embratur. 
Os romanos diziam que ""c{ tempo cOnduz a verdade 

pela mão". 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SB REFERE O 
SR. MURILO BADARÓ EM SEU DISCURSO: 

Exm." Sr. 
Murilo Badaró 
Senado Federal 
Brasília -DF 

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1985. 

Prezado Senador, 
Encaminho anexo. em caráter particular, cópias de 

notas preparadas a respeito de auditorias externas man
dadas realizar no IBC, no IAA e no MIC, pelo Ministro 

Roberto Gusmão, acreditando que possa ser de seu 
interess_e_ conhecê-las. 

Certamerite, é cori'-eto realizar-se auditorias ao assu
mir-se novos encargos. Pareceu-nos, entretanto, que 
os auditores contratados não conheciam os temas que 
examinaram e, por sua vez, não tinham identificação 
com problemas e soluções típicas de ações governa
mentais e realizaram uma abordagem típica para exame 
de uma empresa média. Observei, também, que não 
ouviram, previamente, antes da publicação das suas 
observações, nem os atuais presidentes e diretores dos 
órgãos nem os ex-presidentes e diretores nem mesmo 
os ex-ministros, na busca de uma avaliação imparcial. 

Assim, ocorrem nos rela:tóiíos aprese.ntados, a meu 
ver, pelo menos, erros graves, com injustiÇas, como 
se mostra nas notas anexas, preparadas pelas chefias 
no_ meu período no Ministério da Indústria e do Co
mércio. 

Evidentemente, os três órgãos em pauta sofrem de 
problemas típicos da administração pública federal: em~ 
preguismo, falta de verbas para utilização adequada 
do pessoal disponível, qualificação profissional em ba
ses inadequadas, pessoal estável. falta de estímulo e 
presença de impunidades, baixfssimos salários etc., tudo 
isto levando a uma situação de difícil atuação. 

No caso dos órgãos em pauta, a situação torna-se 
mais dilic;:il por estarem no Rio de Janeiro e por exerce
rem funções- comerciais, tangenciando a área da inicia
tiva privada. Não desconhecemos essas deficiências e 
lutamos ao máximo para corrigi-las, tendo conseguido 
alguns pequenos resultados no sentido organizaciOnal. 

Se pequenos esses resultados. grandes, entretanto, 
foram os resultados finais a que os órgãos se destinam. 

Ao longo do Governo do Presidente Figueiredo, pas
samos a exportação de café de 12 para 18 milhões de 
dólares no mercado mundial, estagnado em torno de 
58 milhões de sacas/ano, sem provocarmos uma brutal 
queda de preço, havendo conseguido reativar o Convê-
nio Internacional do Café. _ 

No caso da cana-de-açúcar, o Programa Nacional do 
Álco9l é um dos maiores sucessos contemporâneos na 
luta do homem pela energia renovável, competitiva com 

· o petróleo a US$ 30 o barril, é hoje uma das maiores 
fontes de divisas do País e foi o maior criador de empre
gos n?s últin:tos anos! além de haver evitado ruptura 
no ABC paulista. 

Na EMBRATUR, os esforços foram mobilizados pa
ra captação do turismo externo. Passou-se a buscar divi
sas nesse campo, elevadas para cerca de- 2 milhões de 
dó_lares em 1985, geradas principalmente no Norte e 
Nordeste, onde há crônica carência de emprego, obser
vando-se que a indústria hoteleira de turismo foi a -única 
que não teve crise. 

Lamento que resultado- importantes tenham sido 
postos à margem, em a.presentação, a nosso ver, distor-
cida. -

Lembro, finalmente, que também em nosso período 
encontramos irregularidades e combatemos várias de
las. Nesse aspecto, nossa ação foi prejudicada pela 
transferência dos órgãos de auditoria dos Ministérios 

-,---para a SEPLAN, contra a posição solitária do MIC. 
Recomendei intensamente contra, na ocasião, e argu
mentei ao máximo, alegando que a mesma iria dificultar 
e ~n~aquecer a supervisão sobre os órgãos do MIC, 
principalmente aqueles do Rio de Janeiro. Não nos 
conformando com esta transferência, utilizamos "irre
gularmente" auditores da SEDERBRÁS e constatamos 
casos graves, cofio por exemplo, no INPI, após suas 
contas plenamente aprovadas "com louvor" pela audi
tOria central dã SEPLAN. 

Enviei-lhe, Senhor Senador, essas informações, a ti
tulo particular, uma vez que, não tendo sido ouvido 
nem citado, não pretendo polemizar. Estarei, entre
tanto, ao seu dispor, caso julgue necessário novas expli
cações, uma vez que as Notas enviadas foram prepa
rad~s sem acesso a documentos existentes nos respec-
tivos órgãos,. -

RELAT0RIO DO "GRUPO DE TRABALHO" 
CONSTITUÍDO PELA PORTARIA IBC-PRESI N" 
104, DE 08.0&.1985 SOBRE OS RESULTADOS DA 
AUDITORIA ESEECIAL DE ATIVIDADES EFE
TUADA NO LB.C. PELA EMPRESA TREVISAN 
& ASSQCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES 

..;.. Honrados por Vossa Exc.elência para compor um 
Grupo de Trabalho com a finalidade de examinar, em 

Novembro de 1986 

todos os s_eus aspectos, os resultados da auditoria efetua
da recentemente nesta Autarquia pela empresa Trevi
san & Associados Auditores Independentes e, em con· 
seqüência, apresentar Relatório a respeito, vimos sub
meter a sua apreciação as conclusões do nosso trabalho. 

Em que pese a exigüídade do tempo concedido, pro
curamos, em síntese e com o máximo de objetividade, 
examinar os itens do relatório d_a ''Auditoria Especial 
de Atividades", apoiados, evidentemente, nos subsídios 
recebidos dos diversos setores da Autarquia. 

Urge, porém, fazer desde logo a observação de que, 
lamentavelmente, o relatório da auditoria contém diver
sas observaç-ões inverfdicas, outras tendenciosas e dis
torcidas, no indisfarçável propósito de obter o efeito 
e ensejar, como de fato ensejou, sensacionalismo publi
citário. 

Tal impressão mais se confirma, a par de outras, 
com o simples cotejo dos itens do "Resumo" com o 
relatório da auditoria propriamente dita. Nota-se, mais 
de uma vez, afirmativ&s no "Resumo" -que foi dado 
à publicidade - que divergem das considerações exter
nadas no item específico da auditoria, deixando ver, 
por isso mesmo, o objetivo evidente de iludir a Opinião 
pública. 

A leitura atenta desse relatório deixa, de plano, a 
qualquer espírito desannado, a nftida impressão de que 
o óbjetivo não foi a realização de uma auditoria dentro 
dos padrões convencionais, aliás plenamente justificá_
ve1 quando ma.is não seja para fixar como o atual Go
verno recebeu a Autarquia. O relatório dos auditores, 
no entanto,longe de ater-se à fixação de dados e consta
tações, o que seria normal, teve uma única constante: 
lançar acusações à Instituição. Esse relatório não tem 
o ritmo, sequer o estilo, de uma auditoria --tem -o 
sabor de sindicância, de libelo inquisitório, com o nítido 
objetivo de denegrir a imagem da Autarquia e dos seus 
funcionáriOs junto à opinião pública. 

Ninguém pode questionar a validade de um ponto 
básico que é, em-verdade, a necessidade de alterações 
no _Órgão: a reestruturação com vistas à maior dinami
zação operacional. a modernização de métodos_ de tra
balho e controle de serviços, a supressão de setores 
anac:ónicos ou ociosos, o corte de despesas supérfluas 
ou exageradas etc. Nada pode justificar, inobstante. 
que a auditoria tenha silçnciado quanto aos parcos re
cursos arçamentários destinados à Autarquia para o 
cumprimento de suas relevantes e precfpuas finalidades 
delegadas por lei. Pelo contrário, seria, aliás, impres
cindível e obrigatório em trabalho dessa natureza o de
monstrativo do custo/benefício, ou seja, a indicação 
das despesas com a manutenção do Orgão (Pessoal, 
Encargos Sociais, Outros Custeios e Capital) e o resul
tado obtido na comercialização interna e externa do 
café, sob a interferência direta da Autarquia. do pleno 
conhecimento dos auditores, conforme trabalho aos 
mesmos exibido. 

Por esse trabalho, acompanhado de gráfico elucida- • 
ti v o, ficou demonstrado que me relação ao valor das 
vendas de café em 1984- EXPORTAÇÃO (U$ 
2,850,622,000.00 equivalente a Cr$ 5.228.040. 748.000) 
e consumo interno (Cr$ 1.911.084.468.480) num total 
de Cr$ 7.139.125.216.480- as despesas com a manu
tenção do IBC, no valor de Cr$ 60.874.611.000. corres
po'nder:am a 0,85% do be!lefício demonstrado, o que 
é, na verdade, irrisório dentro do _conceito custofbe
nefício. 

Concentrou-se a auditoria, entretanto, quase que ex
clusivemente e em censurável generalidade, na suposta 
improbidade ou incompetência do funcionalismo do Ór
gão. 

Nesta tónica, contém o relatório da auditoria 3 (três) 
pecados imperdoáveis, a saber: 

- a) deliberadamente ou não, deixou de distinguir com 
clareza que o exame era restrito a período anterior 
à .atual Administração, de confiança do Governo. prefe
rindo englobar suas considerações para insinuar que 
a Direção atual participa ou participou, ou foi omissa, 
nos atos dos quais a Autarquia em geral é acusada; 

b) declaraçô~s_ surpreendemente levianas, que exi
giam, por sua natureza, exame em maior profundidade 
para concluir com segurança, o que seria impratiCável 
em 50 (cinqüenta) dias, denotando análise perfunctória 
e destituída d<: seriedade; 
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c) tenha descido a p-onto de, no adrede propósito 
de demonstrar a ineficácia da Autarquia, falsear dados 
e informações_, distorcendo e mistificando, pouco im
portando que viessem a público fatos_ sobre os quais 
nenhuma culpa cabe à Instituiçã:o ..:.--"tnera eXecutOra 
- e sim a órgãos superiores do Governo que os orde
naram. 

Ainda que se queira afastar a inconcebível idéia de 
má fé, não resta dúvida de que a empresa auditora 
não é confiável. O seu trabalho traz estampado o estig
ma do facciosnismo, eis que foi direcionado no primor
dial escopo de desmoralizar a Autarquia, ainda que 
se tornasse necessário extrapolar- como efetivamente 
extrapolou- os justos parâmetros normalmente admis
síveis em serviços dessa natureza. 

O Relatório da Comissão encontra-se em anexo, à 
consideração de Vossa Excelência. 

Rio de Jeneiro,16.de agosto de 1985. -Nilson Motta, 
Diretor de Administração - Luiz L. Pereira das Neves, 
Procurador-Geral - Bernardo Gonçalves Roma, Coor
denador de Planejamento~ 

RELATÓRIO DA COMrSSÁO CONSTITUÍDA 

~IJltM~og6~~s~~J~s gx ~t~i!tr5~ 
EFETUADA NO IBC PELA EMPRESA TREVISAN 
& ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDEN
TES. 

I. Pessoal 

"a. Parte sign1ficativa do pessoal não comparece 
regularmente ao local de trabalho preocupando~se 
apenas em assinar a folha de ponto. Dentre o pes
soal que apresenta esse tipo de ~omporta~ento 
destacam-se funcionários que perâerarn, poi diVii-
sos m:otivos, caigos de -chefia ou supervisão. Tal 
característica indica, além -da desmotivação, even
tual interesse das atuais chefias ero náo contar com 
as presenças de tais funcionários." -

É necessário retificar a afirmação dos auditores neste 
item. Dos funcionários mencionados, 3 estão cedidos 
a outros órgãos estatais, 2 se encontram em. licença 
para tratamento de saúde e 9 comparecem ao trabalho 
normalmente. 

Registre-se,- nãO obStante, que diversos-s-ãO jOrna: 
listas, que exercem funções de Revisores e Redatores,_ 
com horário irre~lar. · _ _ _ _ _ __ 

Esta foi, entretanto, a situação que a nova Adminis
tração do IBC encontrou ao assumir. Providências já 
estão sendo tomadas para o corte do ponto daqueles 
que efetivamente não comparecem ao serviço. 

"b. O Instituto conta com 11 se!"'idores no grupo
de vóo em situação de contratação e remuneração 
irregulares." 

Como acentuado no Relatório dos auditores, a c_on
tratação dos Pilotos foi realizada com autorização minis
terial à época. Quanto à afirmação de que "as gratifi· 
caçóes de horas de vóo e de operação. de aeronave 
não têm amparo legal", cumpre apenas dizer que as 
mencionadas vantagens e os reajustes semestrais são 
pagos em decorrência do cumprimento de sentenças 
judiciais. -- - - -

"c. O Instituto conta com- VisíVel excesso em seu 
quadro de pessoal (quadro atual, cerca de 4.600)." 

Embora os auditores não tenham esclarecido os parâ~ 
metros em que se louvaram para atestar que 4.600 é 
um número excessivo, cumpre esclarecer que a lotação 
ideal aprovada pelo DASP, em 1976, quando da implan
tação do novo Plano de Classificação de Cargos, é de 
7.250 servidores. Além disso, a lotação real dessa época 
era de 5.186 servidores. Portanto, verifica-se, assim, 
que o Instituto vem aplicando uma política de redução 
de pessoal. 

"d. Parte significativa dos servidores trabalha em 
ritmo bastante aquém da média de produtividade 
de qualquer empresa privada ou pública. Tal carac.t 
terística de comportamento demonstra claramente 
desmotivação e falta de eficiência na supervisão." 

São subjetivas as conclusões da auditoria, eis que 
não foram apontados os sistemas de referência para 
essas assertivas. 

O método comparativo baseou-se, certamente,_?-pe
nã.s-efu SUposições aleatórias. 

"e-: COntratação de-mão-de-obra via SERPRO. 

O Quadro- de Pessoal da Autarquia não conta com 
carreira _especializada em processamento de dados, Por 
essa razão·, e com o intuito de acompanhar os diversos 
ptograinas e siStemas, Hrriuldl:is- atril.véS de Convênio 
com o SERPRO, obrigou o IBC a utilizar elementos 
daquele órgão, que vêm prestando serviços nas diversas 
áreas do Instituto. Esta situação deverá permanecer 

__ '!!:é que o IBC instale seu Centro de PrQ_ç~samento 
de Dados. 

"f. Parte significativa do quadrÇJ de pessoàl é for
mada por familiares e parentes próximos. Tal ca· 
racterísticã de comportamento demonstra favoreci-_ 
roentQs, preocupação exagerada com a estabilidade 

.. d~ trabalho, _típica do serviço público, inclusive 
--.com prejuízo ao desenvolvimento profissional e 

roªterial dos indivíduos." 

MaiS uma conclusão b<~:Se?da enl ele~ento subjetivo, 
D.o qual, -ínclusive, nã·o aponfain itúmeros ou nomes. 
Trata-se, portanto, de _críticas sem qualquer consistên· 
cia. 

"g. A política de salários praticada pelo Instituto 
está totalmente fora da realidade brasileira. Como 
toda a área_ e pessoal está vinculada normalmente 
ao MinistériO da Administração, os salários nas 
categorias superiores estão substancialmente abai
xo do_mercado, em relação as empresas privadas 
e públicas." 

NeSte caso só nos resta concordar com a auditOria, 
<}uindo afirma que "toda a área de pessoal está vincu
lada normativamente ao Mínistério daAdminístração", 

_.cabendo, portanto, a esse eventuais críticas. 
A simple-s colocação de servidores à disposição do 

DASP é receita não aplicável, ante as nonitas conhe
cidas.. 

2. éompras e armazenagens 

"a. Irregularidades na compra e armazenagem 
de café com conseqüente prejuízo da União." 

A_Qbse.rraçã_o quanto a este item parece-nos nao conter 
comprovação aceitável, pois, ao que tudo indica, não 
foram observadas as normas técnicas para extraçáo de 
amostras e conservação de sua inviolabilidade. 

Embora desconhecendo a técnica empregada para 
colheita das amostras, pela auditoria, o IBC procederá 
u_m;:t peritagem nos lotes remanescentes~ As inspeções 
nõ!rdíversos Armazéns não vêm sendo feitas ao nível 
desejado, motivadas pela escassez de recursos orçamen
tários. Vamos redobrar esforços junto ao MIC, MINI
FAZ e SEPLAN, objetivando coiúornar essas dificul
dades e adquirir equípamentos mOdernos como balan
ças ele.trónicas - lembradas pela Auditoria, que se 
louvou, aliás, uni estudo formulado pelo DEPAT. em 
1983. 

A crítica contida neste item, por conseguinte, não 
merece.-credibilidade, pelo JD.enos tal como foi exposta 
no relatório. 

A observação feita quanto ao inquéritO instaurado 
em Maringá não contém críticas ao IBC. Com efeíto, 
ciente de possíveis irregularidades-, a Administração 
deste Instituto procedeu conforme ordena a lei, isto
é, determinou a abertura de Inquérito Administrativo, 
que é o procedimento específicO, -coffi traniitação rigo
rosamente obediente ãs disposições regulamentares. A 
possível delonga na conclusão do Inquérito se justifica 
pela grande extensão dos trabalhos, o natural cuidado 
na caracterização de provas e amplo direito de defesa 
aos indiciados, como é de lei, tudo com vistas à apuração 
correta das irregularidades e à identificação dos even
tuais responsáveis, comO incursos nas sanções cabíveis. 
O Relatório final está em vias de conclusão. 

NO qtie diz respeito ao Inquérit-o de Caratinga, a 
exemplo do que sucedeu em Maringá, foi ele resultante 
de inspeção realizada pela própria_ fiscalização do IBC. 
O inquérito não foi arquivado, tampouco encerrado 
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e, sim, encOntra-s·e em vias de prosseguimento, para 
identificar os verdadeiros responsáveis. 

"6-._ "i)ife.iença entre as quantidades físicas e- os 
--registras (si c} .de cOntrole de café.'' 

Trata-se~de mais Uina afirmação inverídica_e em flagran
te conflito com o "Resumo" dado à publicidade. Na 
realidade, os órgão-s competent~ do IBC, a partir de 
1966, constataram irregul~ridades que deram causa a 
processos administrativos, na época encaminhados à 
Justiça de São Paulo e à Procuradoria da República, 
resultando até em ~emissões, prisão dos responsáveis, 
com seus bens seqüestrados. 

Isso no que diz respeito a 4.099 sacas. Quanto às 
restantes 12.629 sacas, o desaparecimento nada tem 
a ver com o IBC, pois é de responsabilidade da empresa 
privada, Companhia progresso de Armazéns Gerais, 
cujo respectivo processo segue sua tramitação normal. 

E de estranhar que a expressão " ... não investigadas 
pelos setores competentes do Instituto", não constando 
do relatório de a_1,1àitoria, tenha sido maliciosamente 
íntro"dUzida ilo -"ResUmo" destinado à publicidade, 

"c. Fà.vorecimento a locatários de áreas de ar-
mazenagem." 

As observações deste item são. evidentemente, tenden
ciosas. ·Esqueceram-se os auditores das finalidades pre
cfpuas do IBC, claramente estampadas na Lei n." 1.779, 
de 1952. 

O IBC colabora com o escoamento da produção agrí
cola nacional, cedendo áreas ociosas ein seus armazéns 
a órgãos vinculados à produção, c_9brando dos locatários 
a tarifa oficial da CIBRAZEM, concedendo ãs empre
sas estatais e às cooperativas de agricultores os seguintes 
descontos: 

a) -50% às empresas estatais, por se tratar de_enti
da~ do Governo, também com objetivos sociais; 

b) ~ 70% ãs cooperativas de agricultores, privilegia
das que são junto a órgãos da Administração Pública, 
como o MINIAGRI, o INCRA, o Banco do Brasil, 
o Banco Nacional de Crédito Cooperativo etc. 
_ .É_de s~ ressaltar que, além de pagar o valor corres

pondente a 100% da tarifa cobrada pela CIBRAZEM, 
as empresas privadas arcam com as despesas de manu
tenção do imóvel {luz, força, higiene, conservação, vigi· 
lância etc.), o mesmo ocorrendo com as empresas esta
tais e cooperativas de agricultores. 

O caso especial citado pela au~itor!a--::- AFA Arma
zéns Gerais Ltda. - que paga apenas 50% da tarifa 
da CIBRAZEM decorreu de conjuntura de mercado, 
uma vez que não havia -interessados para os armazt:ns 
locados, que estavam ociosos há cerca de oito anos, 
liberando-se o IBC, quando da locação, das despesas 
de manutenção do armazém. 

Ao exemplificar as empresas locatáriaS, o relatório 
cita "Companhia Agrária dos Cafeicultores de Iraipo
rã" de forma tendenciosa, fazendo crer tratar-se de 
empresa privada, quando na realidade trata-se da Coo
perativa Agrária dos Cafeicultures de Ivaiporã. 

"e. Dispêndio desnecelisário com áreas de arma
zenagem," 

Mais urna vez está demonstrada a intenção tendenciosa 
dos Auditores, bem como a falta de competência para 
avaliar o assunto abordado no item. 

Efetivamente, 39_% da área de armazenagem do IBC 
est_'!Va ociosa na oc~sião da Auditoria,_ não represen
tandO, no entan,to-, "dispêndio desnecessário", como 
afirmado. é de se confirmar que o IBC, como órgão 
normativo da política de escoamento das safras, deva 
estar preparado para receber quantidades significativas 
de café, caso os produtores venham a exercer o preço 
de g~rantia, vendendo seus estoques à União. 

Quanto ao Armaiém de Varre-Sai, também objeto 
de críticas infundadas no Relatório dos Auditores, es· 
~larecemos que foi omitido o fato de que o citado armaM 
zé~ Iõi cedido ao IBC por Cooperativa da região, sem 
quatsquer ônus para a Autarquia, objetivando o recebi
mento de cafés produzidos naquela área. 

Também é falsa a informação de que os demons· 
trativos de disponibilidade da rede de armazenagem 
sejam realizados com defasagem de mais de dois meses. 
Na realidade, os mesmos são atualizados na primeira 
quinzena após o término de cada mês. 
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"f. Ó DEPAT (DIRAD) não dispOe de informa
ções atualizadas sobre as condições e equipamentos 
disponíveis nos armaZéns, bem como sobre refor
mas e ampliações, embora seja atribuição prevista 
no Regimento Interno do Instituto." 

A observação deste item não espelha a verdade, uma 
vez que as Agências Regionais, com quem o Departa
mento do Património da Autarquia mantém estreito 
conta to, exercem perfeito cóDfrole sobre as condições 
e equipamentos disponíveis nos armazéns a ela jurisdi
cionados, bem como as suas necessidades de reformas 
e ampliações. 

"g. Deficiências detectadas na ~egional de Lon
drina, Armazéns Londrina 3, Astorga e Rolandia 
2." 

Não é exata a informação de que o Armazém L<m
drina 3_ não dispõe de coletor de amostras (furado~). 
O armazém possui diversos furadores para seus serviços 
de rotina. 

Incorreta a expressão "sacaria espalhada". Os audi
tores estiveram no armazém em dia de grande movimen
tação de café e, por essa razão, torna-se eVidente que 
houvesse sacaria dependendo de arrumação e, sobre
tudo, para receber café em movimentação. _ 

Não existe "material tóxico": O -que foi visto no Ar:. 
mazém Rolândia 2 foi um tambor velho e vazio e uma 
saca de cal, que iria ser hidratada no tambor, para 
pintar o meiO-fio do armazém. 

"h. Descontrole da cobrança de locação de áreas 
de armazenagem." 

É absurda a afirmação dos· auditores neste itein! 
O órgão dispõe de controle absoluto na cobrança 

das áreas locadas, tanto pela Agência como pelo Depar
tamento responsável na AdministraçãO Ceiltral dã Au
tarquia, através de mapas mensais enviados pelas agên-
cias. -

Trata-se de conclusão sem fundamento. Não há tole
rância quanto a débitos em atraso. As renovações de 
contratos ou ampliações de áreas cedidas só são .autori
zadas quando o interessado está rigorosamente quite 
com suas obrigações anteriores: -

No tocante às "Recomendações", sobre as quais não 
vemos necessidade de descer a minúcias, podemos dizer 
apenas que duas razóes básicas demonstr<l!fl- St!-a inviabi
lidade e também sua impraticabilidade. A primeira 
prende-se ao alto custo, face. à carência de recursos 
orçamentários do IBC. A segudila, isto é, sua impratica
bilidade, por não se enquadrar na realistica da sistemá
tica operaciomil,- TUdo demOiiStrando a pouca intimi
dade dos Auditores com a proplemática de compra e 
armazenagem de café. 

As grandes soluções sugeridas não representam qual
quer novidade, pois sempre representain os anseios de 
modernização sistemática dos serviços do IBC, desde 
que isso foi afirmado aos Auditores pelos próprios servi
dores da Casa. 

3. Vendas a indústrias do País 
Além dos fatos apontados remontarem a 1984, isto 

é, ao tempo de AdministraçãO anterior, dispensaremos 
ao item os seguintes comentários: 

«a. Favorecimento a determinados torrefadores 
na distribuição das cotas de café, com obtenção 
de vantagens por funcionários do IBC. "_ - -

Este item deixa de merecer maiores ãpreciaÇões -por 
parte desta Comissão, devido à leviana e graciosa afir
mativa lançada ao final, a respeito de uma "caixinha", 
para o favorecimento de quotas a torrefadores, basean
do-se, inclusive, em carta-denúncia dirigida ao Ministro 
Delfim Netto em 1981. 

Somente esta assertiva já desmoraliza, a nosso ver, 
as observações do item, que vemos como suspeitas e 
facciosas. 

A acusação é ínCabível e totalmente injustificada, 
dentro do que deve uma auditoria considerar, não sendo 
admissível a "suposição" baseada em denúncia cuja ve
racidade é duvidosa e carece de foros de autenticidade. 

"b. Vendas a torrefadores feitas em condições 
de preço e financianteD.tci altame.i:iiC SUbsidiados." 

O item cuida de subsídios e quem dá o subSídio, 
evidentemente, não é o IBC. O café é propriedade 
da União. Se assim foi feítQ é porque as- Autoridades 
Monetárias do País determinaram esse procedímento. 

"c.- Distribuição incoerente de café, consideran
do a lQCalização do armazém e do terrefador com 
evidentes prejuízos para a União." 

As observações nada comprovam, baseando-se em 
presunções. quando se lê trechos.como o-Seguinte: "Es
tes fatos incoerentes só encontram uma explicação lógi
ca se for considerada a participação de funcionários ... ". 
Ora, os auditores estão tirando ilações e não consta
tando o que é, efetivamente, a função do auditor. Nada 
foi comprovado. Trata-se, apenas, de uma acusação 
improcedente. 

4. Acordos de Exportação 

001 "A. Entrega do café governamental a preço 
zero." 

São absolutamente falsas as observações contidas no 
presente item. 

Não houve entrega de cafés dos estoques governa
mentais gratuitamente oU, como insinua a auditoria. 
ua preço zero". 
--A falta de conhecimento técnico sobre a matéria, 

- ou mesmo má fé, conduziram os auditoies a um racio-
cínio esdrúxulo e totalmente destituído de qualquer fun~ 
damento com relação às operações por eles mencio
nadas. Houve alteração intencional da verdade. 

A entrega de 3.200 sacas de café à Hungria jamais 
foi realizada nesta Autarquia. Essa operação simples
mente não existiu; apenas na imaginação dos audito~ 
res ... 

As vendas para a Grécia de 8.750_-sacas no ano- de 
1984 e 24.000 sacas no ano de 1985 fazem parte de 
acordos realizados com a Promet (empresa e~tatal gre
-ga). A áptàação referente ao ano de 1984 previa a 
aquisição- da origem, ou seja, do comércio exportador 
brasileiro, de 125.000 sacas, com a entrega de _35.000 
sacas do Entreposto de Trieste, aínda com o compro
misso de se_r efetuada promoção do café brasileiro na
,qüele pafs. 

Tendo sido -Constatado que a Grécia, naquele ano, 
estava importando cafés de países não-membros, essa 
exportação foi reduzida para 31.250 sacas de café do 
comércio exportador brasileiro e 8.750 sacas do Entre
posto de Trieste, ao preço médio final de US$ 114.51 
por saca. 

A operação rel~#ya ao ano de 1985 previa e foi reali
zada com a aquisição de 96.000 sacas da origem, vincu
lada também à entrega de 24.PÇIO sacas do Entreposto 
de Trieste, resultando a operação, em termos de preço 
final; em US$ 130.99 por saca, também com o compro
misso de promoção do café brasileiro. a ser realizada 
pelo comprador naquele país. 

E, ao contrário do que consta do relatório de audito
- ria,- o IBC acompanha rigorosamente todas as promo

ções do café brasileiro realizadas pela Promet, na Gi"e-
cia, bem como as realizadas em outros países. 

Cumpre-nos escla~ecer que, tecnicamente, o re~ul
tado final, em termos de _receita auferida com as duas 

·- opáaçôes efet~adas pelo IBÇ ~om a Promet, foi" compa
tível com o preço vigente nas negociações com o país 
a -que se desti:na~ __ café e os se_us <!~is preços finais 
não estão inferiores àqueles praticados em outros mer
cados idênticos. 

Relativamente à venda de 8.220 sacas de café para 
-o mer~do japonês, também os auditores foram ín~m

petentes na sua informação. Senão, vejamos: a opera
ção referente ao Japão é relativa a um contrato firmado 
com a empresa Ueshima Coffee Co. r::td., no total de 
12.000 sacas de café, que s_eriam negociadas pelo me 
atiiivés de seu entreposto de Hong-Kong, ao preço de 
registro na época (US$ 1.26/1b, deduzido o imposto 
de exportação), com um acordo adicional em que o 
comprador se obrigaria a adquirir 24.9q<l sacas do mer
cado exportador brasileiro, o que foí realizado. 

Paralelamente, o IBC comprometeu-se a participar 
de -um plano promoCional do café brasileiro no Japão, 
promovido pela Ueshima Coffee Co. Ltd., em valor 
correspondente a 75% das respectivas despesas, cuj_o 
custo máximo era deUS$ 1,000,000.00. 

Pelo exposto. concluímos afirmando que não houve 
venda de café "a preço zero" e nem tão pouco os valores 
mencionados pel-os auditores representam a realidade. 
Os valores são falsos e não devem ser considerados. 

_Novembro de 1986 

"b. Avisos de garantia de preços." 

Este item seria perfeit~nte dispensável, em term~s 
de auditoria. O relatól'lo poderia prescindir de conside-
rações sobre a definição de Aviso e sua fmalidade. 

O que -é importante ressaltar é que, segundo informa 
o setor competente da Casa, os auditores tiveram com 
ele um cantata mínimo, informando-se superficialmen-
te a respeito. -

'-'c. ·Acordos com descontos superiores ao Im
posto de Exportação" 

A perda efetiva do Tesouro Nacional. A falta de 
competência ou má fé dos auditores mais uma vez está 
demonstrada na abordagem deste item. Ao atribuir per
da efetiva do _Tesouro Nacional, nas operações reali
zadas com desconto, os auditores-críticos demonstra
ram total falta de conhecimento da matéria, uma vez 
que cr objetivo- do ajuste de preços é tomar o preço 
de venda competitivo com os demais países produtores, 
viabilizando dessa forma a exportação de café para paí
ses não membros do Acordo Internacional do Café. 

_ N<? c~o_específ!cQ_ da veqda realizada para a Argélia, 
no ano de 1984, no montante de SOO mil sacas, é de 
se registrar que o preço final da operação representava 
a realidade do mercado, na época. A operação foi devi
damente avaliada, a nível ministerial, e além da venda 
propriamente dita do café, objetivava a realização pela 
Interbrás de outras operações de exportação e impor
tação com aquele país a preços convenientes. 

É, portanto, injustificada a afírmação dos Auditores 
q-ue deClaram prejuízo de aproximadamente US$ 2 mi
lhões com a operação em tela. Cumpre-nos esclarecer, 
ainda, que o benefício extra-acordo concedido aos ex
portadores de caf~ solúvel foi objet<? de estudo e decisão 
ministerial, devidamente _submetido ao Conselho Mo
netário Nacional e tinha por objetivo compensar as in
dústrias de café solúvel pela gravosidade com que vi
nham exportando, face ao desnível temporário entre 
os custos internos e os preços internacionais do solúvel, 
assegurando ao país a receita cambial prevista. 

"f. Dívida de empresa estatal salvadorenha, no 
valor de aproximadamente US$ 35 milhões, de difí
cil realização." 

Mais uma vez se perc_ebe a malícia da auditoria. O 
"resumo" divulgado pela imprensa pretende insinuar 
que o lBC tem um crédito na(j_uele valor de difícil recu
peração, ou seja, ~m prejuízo. Entretant\), o texto do 
Relatóiio da Auclitoiia é bem diverso. A operação ini
cial não foi realizada pelo IBC que S6 post6riorinente, 
por decisão do Conselho -Monetário Nacional, foi nela 
envolvido para sua liquídação. Aliás, o Relatório -des
creve com fidelidade como foi a operação. 

S. Embarques para o Exterior 
Quanto a este item. é iflcorretó o Relatório dos Audi

tores, porquanto o que vem de ser apontado como falha, 
na realidade revela apenas ignorância, como abaixo se 
demonstra: 

"a. Fisc-ais e Classificadores do porto de embar
que permanecem longo tempo na mesma Agên
cia." 

Os funcionários das especialidades mencionadas são 
lotados nas Agências do me e sua remoção para outro 
local somente poderá ser feita por determinação de 
serviço ou a pedido. Não é admissível um funcionário 
ser lotado um mês em uma dependência da Autarquia 
e nos meses subseqüentes em outras dependências, de 
forma constante, com permanente percepção de diárias. 

O rodízio de fiscais e classificadores seria altamente 
oneroso e por isso impratiCável. 

"b. Número reduzido de fiscais e classificadores 
em atividade no Porto de Santos." 

O número de funcfonádos dessa categoria no Porto 
de Santos_sempre atendeu às necessidades. Não _tendo 
havido admissões neste quadro e sim diminuição, em 
face das aposentadorias. Retirar fiscais e classificadores 

_de_ outras projeções representaria apenas "despir um 
santo para vestir outro". Há proibição legal para fazer 
novas nomeações. 

"c. Café embarcado em "containers" tem suas 
amostras retiradas no Posto de Físcalização antes 
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de serem acondicionadas. Quando os «containers" 
retomam com o café para serem embarcados não 
há qualquer teste de verificação do seu conteúdo, 
não havendo, também, fiscalização junto aos pos
tos de "containerização". Conseqüentemente, é 
possfvel, teoricamente, o embarque de café dife
rente daquele que foi objeto de coleta de amostras 
ou com peso irregular." 

Lamentavelmente, a Auditoria revelou profunda ig
norância a respeito do assunto. Nem mesmo um simples 
poder de dedução. A prática de embarque "containers" 
é decorrência de métodos novos de embarque yisando 
agilizar as exportações. 

Assim, depois de conferido o carregamento, peso 
e qualidade, as caixas são lacradas, não havendo mais 
necessidade de outra providência-senão aqUela da verifi
cação da integridade do lacre no momento do embar
que. 

6. Escritórios de representação no exterior 

Nesta parte dos Escritórios no exterior, consideramos 
imperdoável não ter a Auditoria assinalado que essa 
foi a situação de fato encontrada pela atual Adminis
tração. O Presidente Karlos Rischbieter por mais de 
uma vez declarou à imprensa seu propósito de reestru
turar esses escritórios, objetivaitdo a diminuição de cus
tos e a razionalização de trabalho dentro de suas estritas 
finalidades, confonne previsto na estrutura organiza
cional do IBC, planejamento esse que chegou a iniciar. 

Quanto ao Escritório de Beirute, cujq ~sto era de 
US$ 5.500 anuais, e nãci mensais como foi maliciosa
mente noticiado, basta dizer que a partir de 1985 seu 
contrato de locação deixou de ser renovado, não acarre
tando qualquer ónus para a Autarquia, a partir do cor
rente ano. 

7. Despesas com propaganda 

Neste item, o Relatório da Auditoria menciona dois 
contratos de promoção de café brasi1eiro, um no exte
rior e outro destinado a ampliar o consumO do mercado 
interno. Ambos os casos, como assinalou o Relatório, 
ocorreram em administrações passadas, sendo de desta
car que a "campanha de consumo interno" foi aprovada 
pelo Conselho Monetário Nacional. 

8. Imóveis residenciais em Brasília 

As considerações da Auditoria quanto a esse item 
são destituídas de qualquer fundamento. O IBC cob~a 
a título de taxa de ocupação os percentuais rigorosa
mente de acordo com a regulamentação em vigor. Veja
se a respeito a IA-lln3, de 2-4-73 (IBC), Decreto n." 
85.633, de 8-11-81 e Anexo 4 da Ata82/83, de IQ·II-83, 
do Tribunal de Contas da União. __ 

A crítica dos Auditores é tão infundada, irrealística 
mesmo, que se o IBC fosse cobrar aluguéis a nível 
de mercado, a grande maioria dos funcionários náo 
poderia sequer pagar o aluguel desde que qs seus venci
mentos são inferiores. Demais disso, os apartamentos 
são funcionais e não exislem, evidentemente, para o 
IBC fazer lucro nem receita com aluguéis. 

9. Prédio da Rua Acre 

Não está correta a afirmativa da auditoria quando 
diz que o imóvel foi adquirido por valor notoriamente 
superior ao de mercado. 

Na ocasião, o prédio foi avaliado por 1.342.732 UPC 
pela Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro e por 1.133.510 
UPC pela Caixa Económica Federal, tendo sendo_ ad
quirido pelo equivalente a L009.539 UPC. 

Entretanto, a própria Bolsa de Imóveis do Rio de 
Janeiro, em fevereiro de 1985, estimou o valor em 
765.387 UPC. 

Em se tratando de operação efetuada em 1978, já 
aprovada por órgãos de inspeçâo de diversos Ministérios 
e até pelo Tribunal de Cóntasda União, é de se concluir 
que as críticas da Auditoria alcançaram também esses 
organismos. 

A ocupação do prédio está programada para este 
mês de agosto de 1985. 

13. ProCeSSOs Pendentes 

~ inverídíca a afirmativa de que, solicitado à Procura
doria do IBC _o i'esumo dos principais processOs •' ... 
até o momento recebemos apenas documento corres
pondente à Agência Regional do Rio de Janeiro ... '. 

Aos Auditores foí cedida uma pasta, própria para 
catalogação e arquivo, com indicação, página por pági
na, das ações jüdiciais que o IBC-participa, seja como 
autor ou como réu. Se preferiram os auditores se limitar 
aos casos. da Agência Regional do Rio de Janeiro, assim 
o fizeram por meta escolha e não por falta de elementos. 

A afirmativa _9_este item, portanto, não corresponde 
à verdade. 

De justiça, no entanto, acrescentar que, se os audi
tores optaram pelos processos da jurisdição do Rio de 
Janeiro, também deveriam ter relacionado aqueles em 
que o IBC foi vitorioso. 

14. Diárias de viagens pagas sem o necessário desloca· 
mento de funcionário 

O taso apontado é o do ex-Presidente Octavio R ai
- nho, que teria recebido diárias no Rio de Janeiro, quan
do o cadastro do DEPES o dava como residente nesta 
cidade. 

Mais uma ínverdade da auditoria, esta, aliás, dando 
a-impressãO ae· que o objetivo era atingir o ex-dirigente 
da Autarquia. 

A verdade é 9..ue o ex-Presidente Octavio Rainho 
residia em B.rasíha, onde está a sede do IBC. Conse
qüentemente, e~ seus deslocamentos ao Rio de Janeiro 
fazia jus ao recebimento de diárias. -

O cadastro do Departamento de Pessoal registra sua 
residência--em Brasilia (Sl:US. QI-15, Ch. 55) e acres
centa ~que o E:mbaixador Octavio Rainha, qLlando no 
Rio de Janeiro, hospedava-se no Hotel Debret. 

16. Efftividãde de Inquéritos Administrativos 

Reportamo-nos, quanto a este item, aos esclareci
mentos já prestados no item 2, página 4, do presente 
relatório. 

Oportuno, porém, aduzir que a crítica absolutamente 
não tem razão de ser. O processo de inquérito adminis
trativo tem tramitação de acordo com a lei, como é, 
aliás, para todo o serviço público. 

Pretende-se, por acaso, denunciar o inquérito admi
nistrativo como meio ineficaz para apurar irregulari
dades? 

Indispensável, então, alterar a legislação que o disci
plina. Isso, porém, é tarefa para o Poder Legislativo. 

Improcedente, portanto, o pressuposto de que a efeti
vidade do inquérito suá sempre o resultado de punir 
alguém, ainda que açodadamente e sem observância 
dos rit.os legais, esquecendo-se o ónus que fatalmente 
advirá,_ posteriOrmente, com a suª anulação pela Jus~ 
tiÇa. - _ _ - --- ---=- ---- -
~ gu~sa de e_scla_recimento, _nos últimos cinco anos, 

nada menos de nove servidores foram demitidos a bem 
do serviço público, além de outros que receberam penas 
riieriores. 
_ Em conclusão, cumpre-nos ressalvar que: alg1:1ns itens 
I_eyanta_dos pela auditoria deixarain de ser apreciados 
-de_Vido à carência de elementos, o que viria demandar 
pesquTsãS mais prolongadas, impraticável em face da 
exiguidade do tempo concedido à ComiSsão para o tér
mino dos trabalhos. Não obstante, prontificamo-nos a 
reence~ar nossa_tarefa para a apresentação de um relatóR 
rio aditivo, se assim for julgado necessário por Vossa 
Excelência. 
-Rio de Janeiro, 16de agosto de 1985. -.NilsonMotta, 

Diretor de Administração - Loiz L. Pereira das Neves, 
Procuridor-Geral- Bernardo Gonçalves Roma, Coor
denador de Planejamento. 

PORTARIA PRESI 
N.• 104, DE 8 DE AGOSTO DE 1985 

O Presidente do Instituto Brasileiro do Café, no uso 
d~ su<if! ã.trib~iÇõe_s legB.iS e regimentais, resolve: 

Constituir Grupo de Trabalho, integrado pelo Dire
tor da Diretoria de Administração, pelo ProcuradorR 
Geral e pelo Coordenador da Coordenadoria de Plane
jamento Interno e Controle Administrativo, para exa~ 

Quinta-feira 20, 4003 

minar, em lodoS Os seus aspectos, os resultados da audi
toria efetuada recentemente no IBC pela empresa Tre
visan & Associã.dos Auditores Independentes ~ apre
sentar a esta Presidência, até 19-8-85, impreterivelmen
te, relatório com as respectivas conclusões. - Karlos 
Rischbiete-r, Presidente-. 

. INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL 

-IAA-

Relatório do Coronel Confúcio Pamplona, encami• 
nhado ao MiniStro Camilo Pena. 

Th:e a honra de dirigir por dois anos (Ago/82 a Set/84) 
o Instituto do Açúcar e do Álcool, essa autarquia que 
exerce função preponderante nos setores económico 
e social do País. 

Desde há dias, que o atual Ministro e o novo Presi
dente prestam informações, através dos meios de comu
nicação. Através deles se atrelam elementos de diversos 
campos de atividades. 

ES_sas informações têm o conteúdo das generaliza
ções? 

Assim, não posso e nem devo permanecer no silêncio. 
E, principalmente, é minha obrigação contribuir para 
sanear o ·descalabro das infonnações prestadas. Não 
houve ordenamento nas declarações e nos dados forne
cidos. Em conseqüência, nâo poderei seguir um esque

-ma abrangente e elucidativo. 
"Esses órgãos estatais estão corroídos pela burocra

cia, ineficiência e contaminados por alto grau de corrup
ção"! Creio que é a mais grave e insólita das afirmações 
generalizadas. 

No IAA, atualmente são 240 milhões de toneladas 
de cana produzidas por safra/ano. São 9.500.000 metros 
cúbicos de álcool, produzidos por mais de 300 instala
ções industriais em quase todo território nacional. São 
9 milhões de toneladas de açúcar. O Brasil se tomou 
o maior produtor mundial de cana, álcool e açúcar. 
Cerca de 2 bilhões de dólares, anualmente, são _econo
mizados em conseqüência desiã alternativa energética. 
Não houve, até agora, falta de açúcar e álcool em todo 
o territóriO nacional e são mantidas as reservas para 
os períodos de entressafra. Os preços, em seus reajus
tes, não são maiores que a inflação, desde há muito. 
Será que toda essa produção, planejada, controlada, 
acompanhada se coaduna com burocracia e incompe
tência? 

Quer_em comparar a soja com o açúcar. No ano passa
do, o tocai de grãos produzidos não chegou a 60 milhões 
de toneladas. Menos que um terço_ da cana-Qe-açúcar 
colhida. E a sofa -trabalha no mercado internacional 
sob o guarda~chuva dos Estados Unidos. 

Sob- o -triângulo cana·_~çúcar-ál~oot, diversas classes 
sociaiS-se conflitaffi, 'face aos seus interesses. Canaviei
ros, pessoal de engenhos e industriais se confrontam. 
Em decorrência desse grande problema, foi criado o 
IAA, para intervir, conciliar e equilibrar as forças opo
nentes. Também, para equilíbrar o trabalho e o capital 
e proteger os pequenos das tentativas dos grandes. Para 
essa missão, há necessidade de legislar, fiscalizar, au
tuando e punindo. O atual Presidente do IAA, usineiro, 
é contra a atuação do IAA no comércio" da cana, _entre 
o produtor e a usina. 

O setor sucro~alcooleiro é, talvez, aquele que dá o 
maior apoio social em nossa realidade agrícola. É uma 
sábia e antiga legislação que o lAA faz com que seja 
aplicada. Toda a venda de cana, álcool e açúcar dá 
origem a recursos, que as entidades de classes recebem 
e aplicam, conforme planos pré-estabelecidos. Daí sur
gem grandes questões, em que, particularmente alguns 
industriais procuram prejudicar a assistência social. 
Mas, felizmente, esses são poucos. E os planos de saúde, 
h~bitação, alimentação, educação e lazer se apri_moram 
sempre. --

Tem que haver o equilíbrio da produção de cana, 
do álcool e do açúcar com as necessidades de consumo 
interno e de exportação. Esta é complexa no momento 
e no passado. A Comunidade Européia, o atual maior 
exportador de açúcar do mundo, dispende 2 bilhões 
de dólares anualmente no subsídio ao produto. Os pre
ços internacionais, historicamente, têm, ciclicamente, 
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tido cotação baixa e alta. Decidiram diminuir a expor
tação do Brasil, em um milhão de toneladas. A produ
ção mundial é, atualmente, de cerca de 100 milhões 
de toneladas e o consutro de 92 milhões. Um excesso 
anual de oito milhões de toneladas que fazaumen_tar 
o estoque disponível para mais de 40 milhões de tonela
das, valor ess.e. que não deveria ser maior de 25 milhões, 
conforme estudos da Organi.Zã:Ção Internacional do 
Açúcar. 

Mas os atuais dirigentes estão somente voltados para 
detalhes, sem vislumbrar as políticas e as estratégias 
em função das conjunturas mundíal e·nacional. 

Assim, propõem a extinção da autarquia. A retirada 
do sofá é a solução mais simples. A continuidade da 
inércia fará que, em 1987, haja racionamento do álcool 
e o descrédito desse enorme esforço de criação e produ
ção de energia renovável, pela agricultura. Na continua
ção dessa política de exportação, por ocasião de um 
novo Acordo Internacional, o Brasil estará prejudicado 
na fixação de cota, que sempre foi a média das expor
tações dos últimos anos. Não participaremos;-devida
mente, nas épocas de preços altos._PQr que não enfren
tar, politicamente, a Comunidade_E1JrÇ>péia, que alcan
çou essa posição privilegiada de exportador permane
cendo fora do Acordo? Por que não contestar a política 
norte-americana de defesa de seus produtores e dos 
substitutivOS adoçantes? 

Ficam os atuais donos da verdade impressionados 
e alarmados com os vigentes preços do açúcar no mer
cado internacionaL Deveriam antes consultar alguns 
estudos da composição dos preços no mercado interno, 
englobando os impostos (ICM, IPI e ISS), os encargos 
sociais e o bem da sociedade e da economia dos Estados 
produtores. _ 

Será que outros estudos e relatórios existentes _nó 
IAA, também, não foram conhecidos e _anali_sados? Será 
que ainda não conhecem os centros de pesquisas e de_
senvolvimento do Instítuto em Piracícaba, Campinas, 
Campos, Maceió e Carpina? São eles modelares e de 
padrão internacionaL São trabalhos normais neles de
senvolvidos: 

-pesquisas premiadas em co_ngr~ssos internaCionais; 
-desenvolvimento de variedades da cana adaptáveis 

a diversas regiões do País; -
-pesquisas e ação efetiva no combate àS pragas; 
-pesquisas, análise e divulgação das propriedades 

dos solos para os plantadores de cana; 
-desenvolvimento de Recursos Humanos em todo 

o território nacional, desde o nível de plantador até 
as funções de gerentes agrícolas e industriais; 

-convênios com algumas das melhores universida
des do País, do estrangeiro e com o CNPq; 

-convênios e acordos com diversos países latino-a
mericanos e da África para divulgação de nossas pesqui
sas e tecnologia; 

-aprimoramento da qualidade do __ álcool e_d_o açú
car. 

Nesses centros são encontrados, doutores, pós-gra
duados e formados, uma plêiade de jovens brasileiros 
e alguns estrangeiros, executando uma das Políticas do 
IAA. 

É o caso de se repetir a pergunta: isto é burocracia 
e ineficiência? O IAA tem conceito internacional pelas 
suas obras e pela qualidade dos açúcares brasileiros 
exportados, depois de analisados em seus laboratórios. 
Qual será a impressão, no estrangeiro, dos que nos 
conhecem, face às declarações desses "sábios" execu
tores de hoje? 

Há muito, ainda, que eles devem conhecer, analisar 
e concluir; -- -
-o sistema nacional de análise da qualidade do ál

cool· 
_:o sistema de pagamento da cana pelo teor de saca

rose, implantado com 45 anos de atraso em conseqüên
cia da reação de muitos usineiros; 

-sistema de armazenamento dos estoques, princi
palmente nos terminais marftimos de Maceió e Recife. 

De que lado está a "burocracia", a "ineficiência" 
e a incapacidade de administrar? 

O IAA tem 52 anos de existência. Nesse meio século 
de trabalho e vitórias, nenhum Ministro supervisor ou 
Presidente eficiente teve a idéia coriclusiva de terminar 
com o Instituto e nem emitiu conCeitos tão policialescos 

_ a respeito do órgão. 

Consultem as classes produtoras d~ c_ana-de-açúcar 
e de álcooL Ouçam vultos eminente.s que honraram 
o Instituto, como o Dr. Barbosa Lima Sobrinho, que 
presidiu o Instituto por longos anos. 

Aí, então, poderão equacionar os problema-s, as pres
sõe:s e os desafios para traçar uma política a ser seguida. 

Não estou fugindo das acusações generalizadas. 
L O Governo há muito desejava privatizar as usinas 

nacionais. Foram executadas duas licitações. Na primei· 
ra,_não houve licitantes. Na segunda, apareceram dois 
candidatos que só se interessaram por partes das instala
ções de São Paulo. Assim, não é verdade que a adminis
tração pública anterior não atinou com a inconveniência 
da estatização dessas usinas. 

2. Convergem esses arautos da eficiência com críticas 
sobre o setor de pessoal e recursos humanos. É neces
sário comparar os claros e vagas do quadro dos fundo

- nários do Instituto com os números dos contratados 
através de convênios.. Os_ claros são maiores. As razões 
são diversas: a impossibilidade do- DASP de realizar 
novos concursos; os concursados ainda existentes não 
aceitarem os atuais nlveis salariais ou a locação em 
outro Estado; e. principalmene, a necessidade de espe
cialis~_as não previstos no quadro: economistas, estatís
ticos, programadores, analistas. A sOluçãO dada não 
é escandalosa. O Tribunal de Contas da União recebeu, 
no ano passado, uma síntese do assunto. Mas a buro
cracia e a ineficiéncia não podiam impedir uma solução. 
Só o_ritmo do desenvolvimento do PROÁLCOOL, co-m 
toda a- riqueza que ele representa, não podia esperar 
outra alternativa. 

Não havia funcionário sem trabalhar. Os poucos in-
- _ fratore& foram demitidos por abandono de cargo. São 

quase três _mil entre estatutários e celetistas. A eles 
somam-se Os dos_ três convénios e do Planalsucar. Por 
.que lançar a dúvida contra uma classe dedicada e sofri
da, se são falsas as premissas da acusação? 
- O IAA não eStá "contaminado por alto grau de cor
rupção". É uma calúnia e uma infâmia que seus inte
grante_s não merecem, nem suas faml1ias. Têm eles o 
dire_ito a uma retratação, por esta generalização. Alguns 
fatos iSolados existentes em qualquer coletividade, in
clusive no setor privado, não podem gerar ofensas gene
ralizadas. 

3. A auditoria e as investigações devem continuar, 
para apurar os reais responsáveis individualmente. Mas 
não- só- dentro do IAA. Também no meio da iniciativa 
privada. Há o caso do "escândalo do melaço" no Nor
deste, investigado e quase totalmente levantado pelos 
honestos e eficientes fiscais do IAA. Entre as usinas 
autuadas, está a Seresta. Houve, na minha adminis
tração, o início da apuração do "escândalo dos seguros'' 
no IAA. São quatorze companhias de seguro e três 
corretoras que trataram do assunto. Entre muitoro ou

-tros, se sobressai o "Caso COSTA PINTO". Será que 
os atuais dirigentes já ouviram a opinião dos advogados 
do Instituto, os eminentes ex-Ministros Evandro Lins 
e Silva e Victor N'unes Leal? O processo criminal sobre 
a posse de 35 milhões de dólares foi arquivado. E a 
própria contratação para esta cobrança para o IAA 
_f_oi listada entre as irregularidades! 

Na imprensa, diariamente, se conhece casos de julga
mentos severos para alguns que se apossam do indevido, 
às vetes, para comer ... 

Sobre esses e muitos casOS do setor privado ligado 
ao IAA, nada disseram. Será que ignoram? 

4. O IAA só tem um escritório no exterior. Em Lon.: 
dres, junto à Organização Internacional do Açúcar. Es
tão lotados nele um funcionário aposentado, econo
mrsta-, -al.itor de várias obras e de estudos de elevado 
padrão técnico. Nos congressos, por seu valor pessoal, 
sempre é eleito para presidir comités, sendo conhecido 
em toda comunidade açucareira do mundo e um outro 
funcionário esfãtuiárío, falando diversas línguas e espe~ 

- cializado em exportação. Outras cinco pessoas, residen
tes em Londres, compõem o quadro do escritório. Os 
ordenados dos dois podem parecer elevados, mas a le
gislação vigente os compara com os diplomatas e consi
dera os custos àe vida naquela capital. 

Vão terminar com o escritório. Justificam que O do 
IBC em Londres irá continuar porque é junto à Organi
zação Internacional dQ Café. E o_ do I..~_A não é junto 
à Organização Internacional do Açúcar? Ou se ignora -
essa semelhança? 
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5. Não ê verdade que o IAA não conhece os seus 
deveaores:-Nã miríha administração, oS díversos tipos 
de débito foram levantados c programados no sistema 
de informática da autarquia. Mês a mês, com a introdu
ção do novo valor da ORTN, todos os débitos são corri~ 
gidos automaticamente. 

Os empresários e as cooperativas, com as devidas 
garantias, devem muito ao IAA, inclusive dos avais 
honrados pelo Instituto, como o Brasil aos seus credo
res. As causas são as mesmas: maxidcsvalorizaçõcs do 
dólar, juros elevndos~ crises interna e internacional, 
preços aviltante~ das commoditties, acilidades de em
préstimos externos no passado. Como corrigir essa si· 
tuação? Pelo apoio, pelo trabalho, pela melhoria da 
produtividade e da rentabilidade. Por preços justos para 
os produ~os. _/!< cobrança judicial só levará o caos ao 
se to r prívaaO e às populações envolvidas. Os relaciona
mentos financeiros. com os empresários privados são 
aprovados pelo Conselho Monetário Nacional e são 
controlados pelo Banco Central, através da conta 
PROASAL. 

6. Falam, também, de divergéncias contábeis. b pro
blema de conciliação, ao comparar dados de distintas 
fontes. Estou convicto que haverá a concHiaçãO das 
contas. 

Criticam, também o empréstimo repassado à Coper
sucar. É cOnseqüência de voto do Conselho Monetário. 
O IAA não fixou as condições. Mas a correção plena 
mais 5% como era, na ocasião, um alto juro para a 
atividade agrícola. 

Alarmam-se com adiantamentos dos subsídios de 
equalização sem contratos. É o IAA que paga e..<>ses 
subsídios que os produtores têm direito. Os pagamentos 
dos empréstimos são feitos mediantes retenções das par
celas devidas. 

Finalmente, parece-me inválida e cética uma audi
toria que não ouviu as autoridades responsáveis. os' 
ex-Ministros e os ex-Presidentes do órgão e não consul
tou as aprovaçôes pelo Conselho Monetário Nacional 
e_ o Banco Central e não entendeu que órgãos do Go
verno devem ter ações típicas de Governo. que não 
podem ser analizãdas apenas com visão mercantil e con
tábil. Lembro, outrossim, que na minha administração 
apontei e procurei corrigir irregularidades, algumas das 
quais renascidas e agora reencontradas. 

"Que cada um ponha ~ mercadoria nas costas e vá 
vender. Os fenícios já faziam assim 3.000 anos atrás 
e nós temos que aprender. Por que o Governo tem 
que se meter nisso?" Assim, conclui o Sr. Ministro 
da Indústria e do Comércio. 

Há algumas diferenças entre a época dos fenícios 
e os 'dias de hoje, pelo menos no setor sucro-alcooleiro. 
Não havia, naquela idade histórica, as bolsas interna
cionais, os organismos internacionais especíalizados, a 
Comunidade Comum Européia, a economia mundial 
de mercado, a superprodução em relação à demanda, 
outros grandes produtores, os grandes consumidores 
e suas políticas de importação, como, os Estados Unidos 
da América e a Rússia, os interesses regionais internos, 
conflitantes e desestabilizados e muitas outras diferen
ças. 

Só alguns retratos do passado não nos iluminam para 
o futuro. 

É o caso, então, de preferirmos a história egípcia 
e mumificarmos certos elementos, já atrofiados cultu
ralmente. 

Exm"Sr. 
Dr. Roberto Civita 
DD. Diretor da Revista Veja 
São Paulo - SP 

Prezado Senhor, 
No penúltimo número desta conceituada revista, à 

página 87, atribuída a assessor do ex-presidente do IBC, 
consta referência a "negociatas. com venda de café enco
l?ertas pelos nomes em código "Op~ração Argélia" e 
"Operação Grécia" -nesta, estaria e.çtvolvído o ex-Mi
nistro da Indústria e do Comércio Murilo Badaró''. 
A notícia não identifica o nome do assessor que passou 
à revista a-infó"rmação. 

Gostaria de prestar-lhe os seguintes esclarecimentos: 
1- O Brasil é tradicionalmente o maior supridor 

de café do mercado grego, tendo efetuado exportações, 
em 1983, de 406.753 sacas, para um consumo estimado 
de 450.000 sacas anuaís; 
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2-embora a Grécia, deSde setembro/SI! integre~ 
Organização Internacional do Café, a partir de janeiro 
de 1984 o Governo grego decidiu não mais adotar os 
regulamentos e normas previstas no Acordo Interna· 
cional do Café, no que conc~tne· à slia oJ;!rigaç~9 'de 
condicionar o ingresso de cafés em seu território à apre
sentação dos documentos comprobatórios. Passou, as· 
sim, a aceitar a importação de café sem exigif"a-apreseit
tação dos certificados de origem selados da Organi
zação, como prevêem as :re-gras.-·Tal procedimento, 
equivale dizer, permitiu o acesSo-de qualquer café ao 
mercado grego; . 
3-o objetivo de tal medida, acompanhada também 

da centralização das compras, antes efetuada por impor~ 
tadores privados, na empresa estatal ~RO-MET LTD, 
visava a viabtiizar a coinpra de cafés originários de pai~ 
ses não-membros da Organização Internacional do Ca
fé, cujos preços no mer-cado correspondiam e corres
pondem at~_alme~te a -~pro?~adamente, pouco mais 
de 50% (ciriqüenta por- cento) daqueleS vigentes nos 
países consumidores membros da ore, que represen
tam 87% do mercado mundial; 

4-em vista disso, o Brasil, o país mais prejudicado 
pela decisão grega, em face de ser o principal fornece
dor, procedeu a gestões no âmbito da OIC, da Comu- _ 
nidade Económica Européia, e a nível diplomático, no 
sentido de que o Governo da Grécia rlão só voltasse 
a observar os regulamentos da ore, mas também solu
cionasse pendência que _t!nyolvia o não-pagag1ento de 
cerca de 50.000 sã.cas regularmente exportadas pelo co
mércio privado brasileiro e que estavam depositadas 
em portos gregos; 

5 -das d~IJlarches realizadas, foi possível solucionar 
satisforiamente o problema da liqüidação dos saques 
cambiais devidos aos exportadores brasíleiyos. Contu
do, no que se refere à aplicação dos corltroles da OIC, 
a Grécia persistiu na importaç~o de cafés procedentes 
de mercados não-membros da OIC; 
6- posteriormente, em agosto/84, após a vinda de 

representante da PRO~MET ao BraSH, a anterior admi~ 
nistração do IBC, visando ao retorno ·do_fluxo normal 
de vendas do café brasileiro à-Grécia, paralisadas desde 
janeiro/84 e, como forma de evitar que o comporta
mento das autoridades gregas pudesse comprometer o 
bom funcionamento do Acordo Internacional do Café, 
deliberou assinar com a estatal grega contratos preven~ 
do a venda de 160.000 sacas no período set/dez de 1984; 
7- tais contratos estipulavam a venda de 125.000 

sacas de origem, através dos exportadores brasileiros, 
e 35.000 sacas a serem embarcadas do Entreposto do 
IBC em TrieSte, Itália; 

8-como o preço pretendido pela Grécia era aquele 
vigente nos mercados não-membros, onde vinha se 
abastecendo, os contratos estabelecidos que para os 
volumes adquiridos de origem --125.000 sacas-, se
riam pagos os preços normais de países-membros, en~ 
trand_o os cafés dos_Entrepostos - 35.000 sacas- a 
custo zero, de modo a compor, para o volume global 
das c-ompràs;·um preÇo rhédio Correspondente ao apli
cado nos países não-membros; 

9- adicionalmente, a PRO-MET comprometeu-se 
a aplicar parte dos valores correspondentes à operação 
em atividade de promoção do café brasileiro na Grécia; 

10- previam, também, referidos contratos, que as 
vendas e fornecimentos do Entreposto estavam condi· 
clonadas a que o governo grego voltasse a aplicar plena
mente os controles da OIC e paralisasse as importações 
procedentes de países não-membros; 

11- no curso da execução do contrato, quando a 
PRO-MET havia adquirido 31.250 sac:is de origem, e 
já o IBC sob nova administração, eiJ1l7-10~84, diante 
da informação de que as imp'?r!_<~S_Çe_~_ ~e café de não
membros pela Grécia persistiam, a Presidência da Au
tarquia decidiu suspender os contratos; 

12- após tal decisão, as autoric;!ades glegas, a nível 
da empresa PRO-MET, de seu Consulado no Brasil, 
e junto ao MinistériO das Relações Exteriores, realiza
ram gestões_ visando ao cancelamento da suspensão e 
conseqüente retomo aos contratos orginais; 

13 -a administração do IBC buscou,_ nos diversos 
entendimentos que se seguiram, renegociar os ~onti'atos 
e obter condições mais vantajosas ao Brasil; 

14-após intensas negociações, em06/02/85, quando • 
da visita ao Brasil de missão chefiada pelo Secretário 
de Comércio Exterior da Grécia, Sr•. Vasso Papan-

dreolls, decidiu--Se p~la continuação dos contratos, "con
segUi-rido-se: contudo, -condições mais favoráveis ao 
Brasil; 

1~ _- g_s contratos, __ então formalizados, estipularam 
a compra de 96.000 sacas de café de exportadores brasi
leiros e 24.000 sacas de- café do Entreposto do IBC 
em Trieste. Os preços negociad~s para o volume global 
f2Cf:ooo· sacas--..=...:.. significaram uma elevação de US$ 
215,00 por tonelada em relação aos contratados ante
dormente; 

16- agora, encerrada a operação, verifica-se que a 
IDeSina r-endeu aos cofres públicos, através do Imposto 
de Exportação, a quantia de US$ 3.620.837 (três mi
lhões, !)eiscentos e_ vinte mil, oitocentos e trinta e sete 
dólares). 

Grã.t~ ·pela atenção, cordialmente, Murilo Badar6. 
Brasíla- DF, 02 de janeiro de 19:85. 

.ünlO. s-r. 
Dt. Roberto Marinho 
DIJ. Díietorcro-Jornal ''O Globo" 

Senhor Diretor, 
Com o propósitó de elucidar, em caráter definitivo, 

assunto envolvendo a operação de exportação de café 
para a China, que na realidade não se efetivo-u, solicito 
a atenção de Võssa Senhoria para o·s- esclarecimentos 
que-se seguem:, que Iaço questão de fornecer da maneira 
:iri~jS ampla possível, não só como sinal de apreço por 
esse jornal e pela pessoa dO ilustre diretor, mas também 
em respeito à opinião pública, a que se incumbe o ho~ 
meni público de manter permanentemente informada 
e- em dia com a verdade. 

Noticiário ainplamente divulgado nos últimos dias 
tem procurado comprometer o Presidente do Instituto 
Brasileiro do Café, colocando em dúvida, não só sua 
00':llpetência _e habilidade na condução da política ca~ 
Ieeira do País, como também, de ma,ne_ira sistemática 
e fusidiosa, o _seu comporta~ento ético na gestão da 
coisa pública. -

No que diz respeito à renúncia do ex-diretor de Ex-
1 

poJ:hção do IBC, SL Mauro Moitinho Malta, estou 
Co_n_vencido de! que ela decorreu de razões pessoais que 

-~~Capam ao ãmb~tq_ desta anS.lise~porquanto, a,o exami
iiãr Os documentos referentes ao processamento da ex~ 
portação proposta para a República Popular da China, 
não são encontradas razões que a justificassem, tendo 
~!E"~~sta- que: 

_1- no dia 5 de dezembro passado, a Coordenadoria 
Econômic:a do IBC, por seu titular, emitia parecei" soóre 
a piõposta de exportação para a China, manifestando-se 
faY.o:favelmente à mesma, observadas as suas peculia
ridades e os compromissos do Brasil com a OIC (Orga
nização Internacional do Café). 

2_---:- No dia 7 de dezembro passado, o Presidente do 
IBC, consultado o Ministério da Indústria e do Comér
cio, aprovou, em princípiO, a operação, consignaitdo 
eirl seu despacho: "poderá ser ajustada uma ação pro
mocional com a SOFIGEST, com dispêndios do IBC 
de até 12% do valor adquirido, cab.endo à CONMSO 
(Comunicação Social) e Diretoria de Exportação pro
por os mecanismos adequados. A operação tem a im-

--portância de se revestir de interesse nacional, por ser 
niel'.Cado não tradicional". 

--?....,...Em 14 de dezembro, o diretor de exportação 
substituto (indicado pelo renunciante para substituí-lo 
em sua~ aus~ncias), eXpediu o _Telex_n.o 2.192 à SOFI
_QEST, colrtunicando a aprovação da operação de ex
portação e ·s--olicitando a remessa -do Plano Promocional 
a ser submetido ao IBC. 

A--Em 19 de dezembro o ex-Diretor da DIREX 
_ virúl ã: expedir Telex de n.o 2.233 à SOFIGEST, ratifi

cando a operação e alterando o desconto da cota de 
contribuição p_ara US$ 68,00 por saca. 

S_- E~ 20 de de_zem~~o, o e;x~Diretor da DIREX 
expedia à mesma SOFIGEST o Telex n.o 2.247, retifi
cando o valor da cota de contribuição a ser descontada 
pOr USS 78,00 a saca; que era o valor vigente da mesma 
em 7-12-84, data do despacho que aprovou a operação. 

6 ~Em 24 de d~zembro foi publicado no Diário Ofi
cial da União a portaria que exonerou o ex-Diretor 
da DIREX, da qual foi dado conhecimento antecipado. 
No dia 26 do. mesmo mês, referido diretor recusa as 
novas funções que lhe foram atribuídas após entendi

-mentos pessoais com I? presidente da autarquia, conce
deitdo entreviSta à imprensa. 

,9uinta-feira 20 4005 , 

7- Em 31 de dezemb_ro último, em face do encerra· 
menta do ano civil, solicitou o IBC à empresa propo
nente da operação que confirmasse, junto ao governo 
chinês, o seu efetivo interesse em concluí-la, dentro
de determinadas condicionantes, segundo as normas 
do IBC para negócios de exportação. 
8- Igualmente foi ressaltada, dentro dos rígidos cri

térios' fixados pela OIC, a necessidade_de comprovação 
do internamento na China do café a ser exportado. 

Dos documentos mencionados, verifica-se o elevado 
grau de segurança e prudência de que se revestiu o 
exame da operação e as condicionanteS estabelecidas 
pelo Presidente do IBC para a eventual aprovação de 
ação p·romocionãl na_quele país, &ubordinando-a, ex~ 
pressamente, a exame e pa-recer prévios da Diretoria 
de Exportação e da Coordenação de Comunicação So
cial da autarquia, pelo que se comprova a inveracidade 
da alegação de que haviam sido doadas 12 mil sacas 
de_ café a título promocional. 

Por oUtro lado, julgo ainda indispensável esclarecer 
dois outros pontos mencionados pela imprensa com· re
ferência aoõprocedimento administrativo do Presidente 
do IBC e à referida operação: 

a- não são verdadeiras as afirmações de que o presi
dente da au~Qfquia tenha escolhido dez firmas exporta
doras e a elas distribuído 150.000 sacas de café para 
exportação a países n~o membros da OIC. 

Quando assumiu suas funções, o titular encontrou 
pendentes várias operações propostas para pa(ses não 
membros da OIC, já compromissadas pela autarquia 
dentro das condições e praxe tradicionais e igualmente 
eXaminadas e despachadas favoravelmente pelo setor 
técnico da ins~ituição, -que recomendou ao Presidente 
seu -deferimento, a fim de cumprir compromissos e asse~ 

_ _gurar o fluxo daqueles negócios, responsáveis por ex
portações do Brasil, superiores a 3 milhões de sacas 
n~sse ano civil. _ 

No que tange a países não membros da OIC, determi
nou-se a sustação _das exportações pela primeira vez 
e a manutenção de suspensão por aproximadamente 
trinta dias, enquanto se ajustava com outros produtores 
de café latino-americanos a_ realização da reunião do 
Méxic_o, que decidiu pela valorização geral dos preços 
para aqueles mercados. 

Apenas a título de ilustração, alguns números: cote
jando com as 2.700.000 sacas.registradas na gestão ante
rior do IBC, de janeiro a setembro de 1984, registra
ram-se!: apenas 452.000 sob a atual administração para 
exportação a países não membros. Assinale-se, por de
ver de justiça, o êxito _da admil;listração anterior na 
conquista _de novo_s ~ercados e manutenção dos tradi
cionais, certificado pelo volume da comercialização ex
terna do _café e pela excepcional entrada de divisas em 
moeda forte. 
b~n_ão_corresponde à realidade a afirmação de que 

a empresa proponente da operação, a SOFIGEST, seja 
alheia ao mundo_ do café já que é ligada ao grupo BOZ. 
ZO.Ao maior exportador de café brasileiro, com larga 
tradição de negócios no País com café. outros produtos 
e serviços. -

Gõstari<i dé dar ênfase ao interesse brasileiro com 
relação ao amplo e promissor mercado chinês, objeto 
de intensa atividade diplomática nos últimos anos e 
cujos primeiros resultados já sáo animadores. A partir 
da viagem do Presidente Figueiredo àquele país, não 
têm sido poucas as tentativas de abertura do vastíssimo 
mercado consumídor chinês, razão pela qual o Governo 
brasileiro está pronto a apoiar e prestigiar qualquer 
grupo empresarial que se disponha a abrir novas oportu
nidades para o consumo do café. 

Lamento sinceramente que assunto dessa importân
cia, abordado em alguns casos sem a acuidade técníca 
deVida, tenha possibilitado curso a acusações infunda

. das levantadas po( eleme_ntos que tiveram interesses 
contrariados. 

Certo de que os esclarecimentos merecerão atenta 
acolhida por parte de V. S.•, reitero, a par de meus 
agradecimentos, as expressões de meu apreço. 

Cordial_mente, amigo e educador, Murilo Badaró. 

NOTA 

Em setembrto de 1984, ano em que ainda vigorava 
-CJAcordo Internacional do Açúcar, e11:tinto em 31-12..S4, 

já havia um volume de açúcar vendido para o referido 
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ano de 3..26 milhões de toneladas, conforme registros 
existentes na Autarquia. 

2. De igual modo, em setembro de 1984, já haviam 
contratos de exportação assinados para o ano de 1985 
envolvendo quantidade da ordem de 1.4 milhões de 
toneladas métricas de açúcar, posição que, em 28-2-85, 
se expressava pelo volume de 2.97 milhões de toneladas. 

3. Para embarque no ano de 1986, a posição vendida 
em setembro de 1984 era de cerca de 900 mil toneladas 
e de 1.8 milhões de toneladas em fevereiro de 85. 
4. Aliás, é tradição do Instituto realizar suas vendas 
de açúcar ao exterior com razoável margem de antece
dência, até c_omo forma de" melhor programar a respec
tiva produção e a exportação nacional. Assim é que, 
apenas para exemplificar, em 31-3..SO, õ IAA já havia 
vendido cerca de 2.3 milhões de toneladas de açúcar, 
equivalentes a 85% de t_oda a exportação prevista para 
aquele ano; da mesma forma, em 31-3-81, 31-3-82, 
31-3-83 e 31-3-84, já estavam Comercializados, respecti
vamente, 96%,92%,113% e 105% _do volume previsto 
para cada ano, em consonância com o Acordo Interna
cional do Açúcar que nos prescrevia cota anual da or
dem de 2.800 mil toneladas. Durante todos esses anos 
vigorou o Acordo Internacional do Açúcar que nos fi
xou a referida cota de exportação. 

5. Como se vê, o fato de em 28-2-85_haverem expor
taçõe~ contratadas da ordem de 2.97 milhões de tonela
das, no primeiro ano, após o término do referido Acor
do, com o que foram supriniidas as restrições ao volume 
exportado, está inteiramente ·em Conformidade com a 
tradição comercial da Autarquia e com os superiores 
interesses do País, já que não havia, como não há ainda, 
condições de deixar no campo sem aproveitamento 
maiores quantidades de matéria-prima do que as pre
vistas nos plano de safra. 

ficar pelo exame dos próprios contratos. Todos os con
tratos assinados foram submetidos a rigorosas análises 
técnicas procedidas pelos Assessores e Diretor de Ex· 
portação da Autarquia, conforme pode ser constatado 
pelos respectivos processos. 

13. Como se pode depreender, com a cláusula de 
"preço a fixar" ficam assegurados ao Instituto os preços 
que serão efetivamente observados quando do futuro 
embarque do açúcar vendido, os quais, com base na 
própria observação histórica não deverão demorar a 
subir; infelizmente, como é do conhecimento do merca
do, os preços do" produto vêm-se apresentando bastante 
gravosos nos três últimos anos. 

14. Algumas poucas vendas realizadas entre janeiro 
e fevereiro de 1985, tiveram por objetivo resolver pro
blemas emergentes relacionados com o congestiona
mento dos terminais açucareiros dos Portos de Mac~~ó 
e Recife, causados na maior parte por maior ritmo da 
pfOdução e por atraso de navios, dificuldades essas que 
não foi possível resolver apenas mediante antecipação 
de alguns embarques anteriormente contratados, como 
é do conhecimento daqueles que militam na produção 
e exportação de açúcar. Para situações de emergência 
foram adotadas as soluções de emergência mais viáveis, 

_ sob pena de interrupção do fluxo da produção em plena 
safra, com pesados ónus económicos e sociais. 

15. Em setembro de 1984, havia 77 agentes de vendas 
de açúcar registrados no IAA. De setembro de 1984 
a março de 1985, mais 13 foram registrados, de acordo 
com as normas vigentes, dos quais, apenas três conse
guiram contratos de exportação. Na verdade, deste total 
muitos não vem operando. Não admitir novos creden
ciamentos seria transformar, em cartório em favor dos 
já credenciados, a atividade. De qualquer forma é bom 
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lembrar que o simples registro não garante a assinatura 
de contratos. 

Nota à Imprensa 
O Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), com o 

objetiVo de bem informar a opinião pública acerca de 
sua participação no apoio financeiro à agroindústria 
sucro-alcooleira nacional, para que seja possível ade
quada avaliação dessa sua atividade, vem prestar os 
esclarecimentos que se seguem: 

1. A partir de 1972, como decisão de Governo, o 
Instituto apoiou grande programa de modernização e 
ampliação de nossa agroindústria canavíeira, conceden
do empréstimos através do Banco do Brasil SI A, seu 
Agente Financeiro, a taxas favorecidas de juros, à Conta 

. de vários fundos abertos e supridos na maior parte com 
ganhos na exportação do açúcar. 

2. Esses financiamentos alcançararri cifra, a preç·os 
correntes, de Cr$ 20.6 _bilhões, que hoje, acrescidos 
de encargos financeiros contratuais e abatidas as amorti· 
zações realizadas, alcançam saldo da ordem de Cr$ 
215,5 bilhões. 

3. Com o declínio-dos preços do açúcar no mercado 
internãcional, a partir de 1976, tomando gravosas as 
suas exportações, o IAA passou a apoiar as empresas 
do setor, desde o referido ano, concedendo-lhes aval, 
em geral mediante garantias reais, na tomada de em
préstimos externos, que alcançaram a quantia de US$ 
346,8 milhões, pelo valor do capital mutuado, em ação 
que começou a se reduzir em 1982, até quando já haviam 
sido garantidas operações do montante de US$ 320,0 
milhões. 

4. O montante de avais concedidos teve a seguinte 
distri?uição por Estados produtores~ 

6. Desse modo, derrogado o mencionado Acordo 
com suas chamadas cláusulas econômicas, não há como 
falar em excesso de contratação, até porque é preciso 
cuidado para não perdermos posições conquistadas a 
duras penas no mercado internacional, quando da nego
ciação de novo Acordo, que esperamos· não demore~ 
em que certamente serão observadas as performances 
de cada País, imediatamente anteriores à sua assinatura. 

OPERAÇ0ES DE FINI\.NCIJ\HENTOS COJ-•1 O hV'l\L DO IM 

7. É preciso, pois, na avaliação da matéria, não nos 
perdemos na visão apenas de curto prazo, sabido que 
no longo prazo, a atividade exportadora de açúcar tem 
propiciado expressivos ganhos ao nosso País. 

8. Além do mais, a própria característica da agroin
dústria canavieira --em qua a cana semeada numa 
determinada área só recebe a primeira colheita após 
o período de 15 a 18 meses do respectivo plantio, o 
qual oferece mais quatro colheitas anuais, completando 
um ciclo de cinco a seis anos - não permite adaptações 
rápidas do setor a situações novas de mercado, salvo 
a custo de ingentes sacrifícios para o próp:do País, 
que, no nosso caso, já vem utilizando a_o má_ximo as 
possibilidades de_ produção e absorção de álcool para 
todos os fins. , 

9. Como se pode verificiu, aS vendas de açúcar reali
zadas guardam inteira compatibilidade com a gradual 
redução, a partir de 1984, de nossa participação no 
mercado internacional do produto. 

10. Considerando que a produção de álcool, vem sen
do autorizada nos volumes máximos permitidos pela 
nossa capacidade de absorção, no mercado interno e 
externo, e que o consumo interno de açúcar está pratica~ 
mente estacionado ao redor de 6 milhões de toneladas 
por ano, brusca redução de nossas exportações de açú
car somente seria possível se deixássemos apreciável 
volume de matéria-prima no campo, o que seria muito 
difícil, sobretudo nas regiões produtoras mais pobres. 

11. É bom lembrar que exatamente o mencionado 
longo ciclo produtivo da cana-de-açúcar é que constitui 
a prinCipal razão técnica e ecoriómica que explica os 
ciclos relativamente longos que se observam entre os 
preços altos e baixos do açúcar no mercado interna
cional, ao longo dos últimos duzentos anos sobre os 
quais são disponíveis os registiOs-de preços observados. 

12. Com relação aos contratos de exportação foram 
realizados nas condições usuais do mercado, com desti~ 
no final expressamente determinado e multas contra
tuais por eventual mudança de País importador, além 
de cláusula de preços a fixar quando da época do embar
que, de acordo com fórmulas em que se preservam 
os interesses da Autarquia, tudo conforme se pode veri-

Posição cm: 28.02.85 

REGIOE$/ESTADOS 

NORTE/NORDESTE 

ALl'~GoJ,S 

PER~Ar.:nuc.o_ 

CENTRO/SUL 

NINAS GER?\IS 

RIO DE .JAN:SIRO 

SÃO PAULO 

TOTJ\L 

6. Desse montante Qe empréstimos avalizados pelo 
IAA, já foram honrados até agora pela própria autar
quia US$ 211,3 milhões (incluídos encargos financeiros) 
e diretamente pelos próprios dev_edores US$ 72,1 mi
lhões. 

7. Ainda resta saldar do total de avais concedidos, 
antes mencionados, computados encargos financeiros 
até 28~02..S5, a quantia deUS$ 293,0 milhões. 

8. O IAA detém ainda outros créditos por apoio fi~ 
nanceiro concedido diretamente a empresas do setor· 
ou a suas cooperativas, a diversos títulos, entre os quais 

AVAIS CONCEDIDOS 

US$ HIL 

~57.801 

-..... ·-~-

127.701 

189.058 

27-977 

118-618 

-12~463 

3-16. 85_9 
·' 

I !/''I 

adiantamentos por conta de subsídios de Equalização 
de Custos (Cr$ 134,2 bilhões, incluída correção mone~ 
táría pela variação das OR1N e encargos financeiros 
até 31~12..S4), Concedidos em gestões anteriores; assim 
como empréstíiriOs de consolidação e saneamento de 
dívidas (Cr$278,3 bilhões) e outros (Cr$179,8bilhões), 
tudo no montante de Cr$ 592,3 bilhões, na posição 
mais atualizada. 

9. Além desses créditos resultantes de apoio finan~ 
ceiro, o Instituto conta com os de natureza fiscal, oriun
dos do cumprimento da legislação canavieira vigente, 
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que montam a Cr$141,0 bilhões, posição em :2"8-02-85, 
e que se encontram cm.regime de cobrança. 

10. A propósito de todos esses. créditos, cabe escla
recer ainda que, concluídos levantame~tos há algum 
tempo iniciados, estão em regime de cobrança ou amor
tização ou de consolidação de dívidas, neste_cas·o com 
observância de condições estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional, em que está prevista inclusive a 
desimobolização de ati vos por parte das empresas. 

11. Prestados esses esclarecimentos sobre o passivo 
incorrigido no período, caberiam, para melhor com
preensão e avaliação do tema, algumas considerações 
sobre o ativo de reatizações no setor, a partir de 1972, 
quando se iniciou a execução desse vasto programa de 
modernização e ampliação da agroindústria canavielra, 
que culminou com o atingimento de expressivas marcas, 
inclusive no que tange à produção de álcool. 

12. Em primeiro lugar, caberia deStacar que parti
mos, em 1972, de uma disponibilidade de matéria-prima 
(cana-de-açúcar) da ordem de 60 milhões de toneladas, 
cultivadas em 1,5 milhão de hectares, e de uma capaci
dade de produção de 6 milhões de tofieTadas de açúcar 
e 700 milhões de litros de álcool; para, hoje, uma dispo
nibilidade de 240 milhões de toneladas de cana-de-a
çúcar, em 4 milhões de hectares, e uma capacidade 
de produção de I 1,5 milhões de toneladas de açúcar 
e 12 bilhões de litros de álcool. 

13. Toda essa capacidade de produção custaria, hoje, 
não menos do que cerca de US$ 12 bilhões de investi
mentos e resultou, como se vê, de grande esforço nacio
nal iniciado nos primeiros anos de déCada âe 1970, que 
nos permitiu lançarmo-nos no mais arrojado e bem suce
dido plano de substituição de importação de petróleo 
por energia alternativa renováver de que se tem notícia 
no mundo, que é o Programa Nacional de Álcool (Proál
cool), graças ao qual o nosso país economizou somente 
em 1984 divisas da ordem deUS$ 1,5 bilhão. 

14. Estimativas disponíveis indicam-nos que-esse pat
que agroindústrial agregou ao no~so Produto Interno 
Bruto em 1984 parcela de ordem de US$ 5 bilhões. 

15. Por oportuno, caberia aduzir que os nossos custos 
de produção de açúcar, segundo recente pesquisa divul
gada por importante escritório de eStUdos de" economia 
açucareira mundial, situam-se entre os menores do 
mundo, o que torna possível aos consumidores brasi
leiros terem acesso a esse insubstituível alimento básko 
por preços dos mais baixos entre todas as NaçOes. 

16. Outro aspecto até mais relevante desse esforço 
nacional ~e ampliação e modernizaç~o de nossa agroin
dústira canavielra diz respeito ao número de empregos 
diretos e estáveis oferecidos à nossa força de trabalho, 
que se elevou de aproximadamente 300 míl-em 19n 
para cerca de 1 milhão em 1984, que, considerando 
a média de 5 pessoas por emprego restdtaria em 5 mi
lhões de dependentes diretamente da atiVidade, quase 
4% de toda a população brasileira. 

17. Ao prestar essas inform~ções, ~ nossa -intenção 
é de não só fornecer esclareci.mintos so-ore -esse impor
tante setor da economia brasileira como de contribuir 
para que no oportuno debate sobre o seu papel no 
nosso contexto económico e social sejam considerados 
os principais e mais relevantes aspecto-s envõ1Vidos. -
Antônio José de Sousa, Presidente. 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COM~RCIO 
INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO .-\LCOOL 

Rio de Janeiro 
PORTARIA N.o 454. 

DE 16 DE SETEMBRO DE 1985 

O Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, 
usando das atribuições que lhe confere o artigo 158 
no 10, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria 
n" 129, de 24 de junho de 1975, do Excelentíssimo Se
nhor Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, 
resolve designar o Procurador Autárquico Classe C, 
Antonio Traj ano Lima Ribeiro da Silva, o Auditor Clas
se C, José Asclepiades Leão Filho e o Adminbtrador 
Classe B, Emy da Silva MetlQ, para sob a presidência 
do primeiro, constituirem a comissâo de sindicância en
carregada de apurar, com possfve! brevidade, os fato~ 
relacionados no Aviso Ministerial n"455 de_21 de agosto 

dc_l985 _e_ no relatório da Auditoria elaborado pela 
Price Waterhouse, objetivando identificar possíveis res
ponsáveis pelas irregularidades, acaso, encontradas. Jo
sé Ribeiro Toledo Filho, Presidente em Exercício. 

OF. PRESI.Oll590/85 
Em 6-11-85 

jDO: Chefe do Gabinete da Presidência do IAA 
Ao: Secretário de CoOtrole Interno do MIC 
Dr. Lourierdes Fiuza dos Santos 
Assunto: 

Serihor Secretário, 
Reportamo-nos ao Telex/CISER/GAB/MIC/NRu 

015, de 5-9-85, versando sobre instauração de Processo 
no âmbít~ desta Autarquia, em face dos termos do 
Aviso MIC(Oll) n°455/85, de 21·8-85. 

Em cumprimerito à determinação do referenciado 
Aviso, temos a satisfação de encaminhar a V. S,• o 
Relatório em anexo, corolário dos trabalhos da _Comis
são de Sindicância constituída no IAA com o fito apurar 
os fatos e identificar os possíveis responsáveis pelas 
irregularidades porventura encontradas, em decorrên
cia do que foi exposto na "Revisão Especial" de autoria 
da Price Waterhouse. 

Atenciosamente, Erlval de Mendonça Uchoa, Chefe 
de Gabinete. 

ATA DA 1.' REUNIÃO DA COMISSÃO DES!N
DICÀNCIA CONSTITUÍDA PELA PORTARIA N" 
454, DE 16 DE SETEMBRO DE 1985, DO SR. PRE
SIDE.NTE DO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁL· 
COO L. 

Aos sete dias do mês de outubro do ano de mil nove
centos e oitenta e cinco, ãs 11 horas, na sala dos Procura
dores da Divisão Jurídico-Administrativa da Pr6curado
riB:·Geral_, sita à Rua do Mercado no 11,11" andar, ocor
reu a 1. • reunião da Comissão de Sindicância constituída 
pela Portaria n.o 4.354, de 16 de setembro de 1985. 
Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente fez considerações 
aos demais Membros Integrantes acerca dos objetivos 
da Comissão de Sindicância, quais sejam os de apurar, 
com possível brevidade, os fatos relacionados no Aviso 
.Ministerial no 455, de 21 de agosto de 1985, e no Rela~ 
tório da Auditoria elaborado pela Price Waterhouse, 
objetivando identificar possíveis rê.sponsáveis pelas irre
g~laridades_encontradas. Prosseguindo, o Sr. Presiden
te fez ver aos demais Membros Integrantes que, consi
derando-se o grande volumt;; de dados e informações 
constantes do_ dossiê elaborado pela empresa de audi
toria .Prlce Waterhouse, dos quais essa mesma empresa 
preparou o re-sumo de fls. 9/14, se tornava necessário, 
co~ vistas ao integral cumprimento das finalida~es_ ~a 
Corriissão·, que fodososseus Membros Integrantes tives
setn pleno e detalhado conhecimento de todo o conteú
do daquele dossiê, preparado por Price Waterhouse 
e submetido à apreciação do Exmo Sr. Ministro da Jn· 
dústria e-do Comércio. Assim sendo, o Sr. Presidente 
~liCitOU iú::is demais Membros Integrantes a cuidadosa 
leitura de todos os dados e informações que compõem 
o Processo PA-26500/101082/85, para o que fez entrega 
do referido processo aos demais Membros Integran_tes 
para exame. O Sr. Presidente designou o dia 16 vindou
ro para a pr6Xiriia- reUnião- d3 Comissão, devendo o 
lo.cale ahora ser oportunamente informados dos demais 
stões _no sentido de me!Jtor poder serem cumpridas as 
finalidades da Comissão. Nada mais havendo a ser trata
do, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e 
aprova-da, via por todos assinada. - Antonio Trajano 
Lima Ribeiro Silva - José Asclepiades Leão Filho -
liiDY da. Sfiva MeDo. 

ATA DA 2.• REUNIÃO DA COMISSÃO DE SIN
DICÃNCIA CONSTITUÍDA PELA PORTARIA 
454, DE16 DE SETEMBRO DE 1985,DO SR. PRE
SIDENTE DO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁL
COOL 

AoS dezesseis düis do mês de outubro do ano de 
mil novecentos e oitenta e cinco, às 10 horas, na sala 
dos Procuradores da Comissão Jurídico-Administrativa 
dli -P-rocurã:ô.Oifa- Geral sita à Rua do Mercado n.o 11, 
11." andar, ocOrreu a 2.• reunião da Comissão de Sindi
dnci3:c.onstituída pela Portaria n." 454, de 16 de setem
bro de 1985. Abertos os trabalhos, o Sr." Presidente 
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informou aos demais Membros Integrantes que, por 
determinação superior, os trabalhos da Comissão passa
riam a ser_ acompanhados pelo Dr. Paulo Cesar Mofrei~ 
ta, Auditor do Ministério da Fazenda, especialment~ 
designado pela Secretaria de Controle Interno do Minis
tério da Indústria e do Comércio para tal finalidade. 
Prosseguindo, o Sr. Presidente passou ao exame deta
lhado dos diversos itens que compõem os documentos 
elaborados por Price Waterhouse Auditores Indepen
dentes, denominados "Revisão Especial Conduzida em 
;\rea~_Esp_ecfficas" 1 em especial os tópicos que consti
tuem o "~esumo" da referida revisão especiaL Ampla
m__e:ote debmida. a matéria, e em seguimento a várias 
sugestões oferecidas pelos Membros Integrantes da Co
missão quanto ao exame de pontos específicos, foram 
examinados e discutidos diverSos documentos trazidos 

- ao processo em decorrência das diligências levadas a 
efeito pelos Membros Integrantes e obtidos em vários 
Departamentos do Instituto. O Sr. Presidente enfatizou 
a necessidade de serem os trabalhos da Comissão, em 
face da relevância da matéria e das recomendações da 
Alta Administração, ultimados com a possível brevi
dade e solicitou aos Membros Integrantes que inicias
sem a preparação de um esboço de suas conclusões 
quanto aos diversos tópicos enfocados, com vistas à 
preparação do Relatório Final. O Sr. Preside-nte desig· 
nou o dia 22 vindouro para a próxima reunião da Cernis
sã~ __ no mesmo local e horário em que a presente se 
realizou. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada 
a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai 
por todos assinada. - Antonio Trajano Lima Ribeiro 
Silva - José Asclepíades Leão Filho - Emy da Sllva 
Mello. 

ATA DA 3." REUNIÃO DA COMISSÃO DE SIN
DICÃNCIA CONSTITUÍDA PELA PORTARIA N. 0 

454, DE 16 DE SETEMBRO DE 1985, DO SR. PRE
SIDENTE DO INSTITUTO DO AÇÚCAR EDO ÁL
COOL. 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano 
de mil novecentos e oitenta e cinco, às 10 horas, ria 
sala dos Procuradores da Divisão Jurídico-Administra
tiva da Pro_curadoria Gerai, sita à Rua do Mercado 
n.o 11, 11. 0 andar, ocorreu ·a 3.• Reunião da Comissão 
de Sindicância constituída pela Portaria n.o 454, de 16 
de setembro de 1985. Abertos os trabalhos, o Sr. Presi
dente solicitou aos demais Membros Integrantes a apre
sentação de suas conclusões a respeito dos diversos tópi
cos mencionados no "Resumo" do dossiê elaborado 
por Price Waterhouse Auditores Independentes, com 
vistas à preparação do Relatório Final da Comissão. 
Examinados e discutidos os elementos apresentados, 
o S:t". 0 Presidente e os demais Membros Integrantes con
cluíram por serem os referid<:JS elementos e in~ormações 
sufíCieD.tes à preparação do Relatório Final da Comis
são, cuja minuta serf ultimada e apreCiada na próxima 
reunião do grupo. marcada, em princípio, para o próxi
mo dia 29 de outubro, no mesmo local e horário em 
que a presente se realizou. Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente 
Ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assina
da. ~Antonio Trajano Lima Ribeiro Silva- José Ascle-
píades Leão Filho - Emy da Silva Mello- Paulo Cesar 
Mofreita. 

ATA DA 4." REUNIÃO DA COMISSÃO DE SIN
DICÀNCIA CONSTITUÍDA PELA PORTARIA N.0 

454, DE 16 DE SETEMBRO DE 1985, DO SR. PRE
~i5'5f:IE DO INSlTltrfO DO AÇÚCAR E DO ÁL-

Aos vinte e_ nove dias do mês de outubro do ano 
de mil novecentos e oitenta _e cinco, às 10 horas, na 
sala dos Procuradores da Divisão Jurídico-Administra
tiva da Procuradoria-Gerai, sita à Rua do Mercado n.o 
11, 11.0 andar, ocorreu a 4.• Reunião da Comissão de 
Sindicáncia constituída pelã-POrtaria n.o 454, de 16 de 
setembro de 1985. Abertos os trabalhos, o Sr. Presi
dente procedeu a leitura da minuta do relatório e após 
algumas inserções e .correções, os Membros da Comis
são acordaram e aprovaram o conteúdo do Relatório 
Final a ser encaminbado ao _Sr. Presidente do Instituto. 
O Senhor Presidente marcou, em princípio, dia 1. 0 de 
novembro, a re_al~ação da próxima reunião, para assi
natura do citado_ Relatório no horário das 14 horas e 
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no mesmo local. Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a reunião e lavrada a presente Ata que, de
pois de lida e aprovada, vai por todos assinada. -
Antonio Trajano Lima Ribeiro Silva- José Asclepíades 
Leão Filho - Emy da Silva Mello - Paulo Cesar Mo· 
frei ta. 
Trajano Lima Ribeiro Silva - José Asclepíades Leão 
Filho - Emy da Silva Mello - P~ulo ÇÇSll_rJ\.fofreita. 

Relatório 

Senhor Presidente, 
Desincumbindo-nos da tarefa que nos foi determi

nada através da Portaria n." 454, de 16 de setembro 
de 1985, vimos encaminhar ã elevada consideração de 
V. Ex.• o presente Relatório em que proctirinios sinte
tizar as conclusões a que chegou esta Comissão de Sindi
cância no que tange à matéria em referência. 

Preliminarmente, julgamos oportUno trazer à luz al
gumas considerações materiais acerca da natureza e dos 
objetivos de uma Comissão de Sindicância. 

Estabelece o art. 217 da Lei n.~ 1.711/52que a "auto
ridade que tiver ciência de irregularidades no serviço 
público é obrigada a promover-lhe a apuração imediata 
em processo Administrativo, assegurando-se ao acusa
do ampla defesa." O "Processo Administrativo" de que 
trata o texto legal configura-se mediante a inStauração 
de comissões de inquérito ou de simples sindicância. 
Ensina o DireitO Aainfulstr-átivo que-"a Sindicáncia po
de ser Instaurada sem indiciado, objetivamente, para 
se verificar a~ existência de irregularidaes. Apurada a 
veracidade dos fatos, deve a sindicância apOntar os pro
váveis autores õii responsáVeiS~- Nesta forma prelimiiiai" .
não há, necessariamente, defesa porque não se conclui 
contra ou a favor de pessóas, mas pela instauração do 
processo administrativo ou pelo arquivamento da sindi
cância" (Tito Prates da Fonseca), "Lições de Direito 
Administrativo", 1.943, págs 205/206. Sobre o assu_nto 
comenta José Cretella Júnior, em seu "Dicionáiió de 
Direito Administrativo"': Sindicância Administrativa 
bem conduzida, orientada por autoridade emocionai
mente equilibrada, justa, honesta, independente e su
gestioD.ãVel, constitUi a melhor garantia para o Estado 
e o agente público". _ 

No caso em tela é nosso- objetivo apreciar o que se 
apurou de eventualmente irregular no Instituto, a partir 
do profundo estudo aqui realizado pela sociedade de 
auditoria Price Waterhouse Auditores _ _lndepententes, 
consubstanciado no documento de fls. 15/84 e denomi
nado "RevíSáo- Especial Conduzida em Áreas Especí
ficas'. Conforme se verifiCa da leitura da correspon
dência de fls. 16/19, que campeia a aludida "Revisão". 
o levantamento realizado por Prince Waterhouse Audi
tores Independentes abrangeu uma auditoria especial 
das operações do Instituto na data base de 31 de dezem
bro de 1984 (quando aplicável estendendo-se também 
a 31 de março de 1985) e compreendeu áreas especificas, 
entre elas, a financeira, de exportação, de pessoal, de 
informática e de fiscalização. __ _ 

Esse volumoso dossiê, que se estende por 69 páginaS, 
está dividido em quatro partes principãís, a saber: Histó
rico (fls. 20/21), Recomendações para melhoria dos con~ 
trotes internos e procedimentos contábeis para atenção 
do alto escalão (fls. 22/38) e para atenção da adminis
tração (fls. 39/45), Comentários dos auditores indepen
dentes sobre as áreas que menciona (fls. 46/83) e Consi
derações Finais (fls. 84). _ . 

Em aditamento ao documento acima mencionado, 
encontra-se nos autos a correspondência de fls. 10/14, 
encaminhada ao Exm.~ S"r. Ministro da Indústria e do 
Comércio, ãtravés da qual a Price Waterhouse apre
senta um resumo da "Revisão" antes mencionada, onde 
destaca 13 pontos específicos, considerados naquela 
correspondência como "fatoS relevantes revelados pela 
auditoria especial realizada no IAA" e que, no entende! 
daquela empresa de auditoria mereCeriam especütl aten
ção de S. Ex.•, o Sr. Ministro da Indústria e do Co-
mércio. ----- -

A esta altura, a Comis_são__entende c,a.bfvel, e pede 
vênia a V. Ex.', para apresentar algumas considerações 
iniciais sobre o volumoso trabalho desenvolvido pela 
Price Waterhouse, É de ressaltar-se o_ nível de detalha
mente de que se reveste a "Revisão" efetuada por aque
la empresa que inegavelmente teve que cumprir a hercú
lea tarefa de, no prazo de 60 dias - 22 de abril a 

21 de julho de 1985 (fls. 22) - procurar eXibir um 
abrangente panorama das atividades operacionais do 
Instituto nas diversas áreas examínadas. Não deixou 
a "Revisão" de constatar, justamente por causa do deta
lham.eptQ de suas verificações, várias imperfeições que 
infelizmente ocorrem nas diversas áreas examinadas. 
Tais imperfeições de operação ou de funcioilamento 
do Instituto, pelo que se pode ler do trabalho realizado, 
se explicam sobretudo -e de certa forma se justíficam 
-nas "Considerações Finais" (fls.-84)-de onde se tiram 
alguritas conclusões que merecem reflexão. E inquestio
nável o julgamento da Price Waterhouse de que o Insti
tuto, ao _longo dos anos, teve desvirtuado o seu objetiVo 
fim, qual seja o de desenvolver tecnicamente a indústria 
sucroalcooleira do país, e fiscalizar as atividdes deste 
setor". Não podemos negar substância ao que afirma 
a Prince Waterhouse, quando expressa seu parecer de 
que, "em decorrência de diversos problemas de cunho 
político, o Instituto praticamente tornou-se um misto 
de "trading company" e "instituição financeiran, sem 
estar estruturado para tal, fato este agravado pela manu
tenção de wn relacionamento pouco profissional e com 
uma dose grande de considerações políticas, trabalhan
do nem sempre em prol do desenvolvimento do setor" 
(sem grifo no original). 
Es.~ Comissão está perfeitamente cônscia de que re

foge aos propósitoS Cjue orientam os seus trabalhos es~ 
tender-se em considerações desta natureza. É válido, 
COJ}tu,do, J;D.~nte_r~se_ em_me:nte a exist~ncia dos aspecto_s 
levantados pela Prince Waterhouse no momento em 
que se procura determinar a ocorrência de irregula
ridaões nos fatos e situações apontadas e bem descritas 
pela Prince Waterhouse, onde muita vez ténue se mos
trará a linha que s_epera a irregularidade da imperfeição. 

Esta Colitissão procurará, -a: seguir, individuar os fatos 
relevantes apresentados no "Resumo" de fls. 10/14 e, 
dent~o de -~uas limít~das possibilidades, trazer à aprecia-

- Çã.O_ de V. ~i- as iriformações· que conseguiu obte~ a 
propósito de ta.is situações-:Visando sistematizar a·expo
siçáo desses fatos, a Comissão obedecerá à ordem indi
cada no Res_umo de fls. 10/14. 

(1) Os registres contábeis do IAA não refletem ade
quadamente sua si~uação econdJ!liCo-financeira - em 
liqhas g~_nli~, o "Resumo" _exemplifica sua afirmação, 
indicando determinados valores figurantes nos ·•regis
tres contábeis" e nos "regist~·os 9peracionais" do Insti
tuto. reportando-se ainda ao que está contido nas pági
nas 15 e 36/46 da "Revisão" (fls. 30 e 51/61). Na página 
15 da '"Revisão" se encontra, dentro do item "Reco
mendações - pontos para atenção do alto escalão" 
a sugestão de "conciliar mensalmente os saldos apresen
tados nos registres contábeis com aqueles mantidos nas 
áreas responsáveis pelo controle da operação". Vale 
aqui conSignar a observação da Price de que, dado o 
fato de ter-se verificado a existência de divergências 
entre tais saldos, chega-se à conclusão de que os balan
cetes mensais e as demonstrações financeiras prepa
radas ao final de cada exercício não sejam cõnfiáveis. 
As páginas 36/46 da Revisão {fls. 51/61) detalham os 
resultados das verificações realizadas pela Price na área 
do Departamento Financeiro. Da leitura atenta dessas 
peças, fica nítida a impressão de que há imperfeições 
a serem sanadas, deficiências operacionais que recla
mam solução, não obstante, pelo que póde esta Comis
são examinar, tais imperfeiçõeS não se revestem de cará
ter especifico, Cuja ocorrência se possa atribuir a deter
minado ou determínados funcionários: Entende esta 
Comissão que tais informações minudentemente expos
tas pela Price Waterhouse_- se_ inserem num contexto 
mais amplo, cujos contornos e possíveis deformações 
não compete a esta Comissão discu-tíi. É possível, e 
assim esta Comissão se permite sugerir a V. Ex que 
tal contexto possa vir a ser alterado a partir de reformas 
que a Alta Administração víer a entender convenientes, 
reformas impostas em decorrência de estudos globais 
do setor, com vistas ao seu necessário aperfeiçoamento. 

(2) Avais honrados pelo IAA que a cruzeiros histó-
ricOs atingem, conforme~ registras contábeis, a Cr$ 
614.186.418 mil, não estão sendo cobrados e nenhuma 
ação foi toinada para ressarcimento e obtenção de ga
rantia dos devedores - a Comissão tem informações 
de qUe o Instituto procedeu ao levantamento de s_uil 
situação financeíi"a; tendo sido criada Comissão iilterna 
para operacionalizar o ressarcimento ao Instituto de 

Novembro de 1986 

valores honrados por meio de avais, inclusive definindo 
critérios e coridições (Portaria no 184/85, de 28 de maio 
de 1985). Parece, pois, à Comissão, ter havido certo 
açodamento na afirmação contida na "Revisão" de que 
nenhuma providência está sendo tomada pelo Instituto 
para a recuperação. por medidas regressivas, de quan
tias por avais q_ue honrou. 

(3) O IAA nâo tem cobrado empréstimos concedidos 
pelo Programa de Equalização de Custos- sobre este 
ponto. a "Revisão" em sua página 45 (fls. 60) diz que 
"o programa de equalização de_custos foi criado objeti
vando oferecer empréstimos a juros subsidiados às usi
nas de Pernambuco e Norte Fluminense, pois seus cus
tos de produção são reconhecidamente mais altos que 
os das demais regiões do país". Sabe-se, contudo, que 
esse programa tem por finalidade igualar custos diferen
ciados de produção de açúcar e de álcool entre regiões 
produtoras diferentes- Norte/Nordeste e Centro-Sul, 
o que torna insubsistente a informação de que tenha 
sido criado para oferecer empréstimos a juros subsidia
dos. A respeito do tema, observou a Comissão aihda 
que o Instituto está diligenciadO no sentido de incluir 
valores pendentes de liquidação em processos de canso~ 
lidação e saneamento de passivo, instaurados com base 
em decisão do Conselho Monetário NaciOnal. 

(4) Custos financeiros assumidos pelo IAA benefi
ciando o tomador final do _empréstimo; e 

(5) O IAA concedeu empréstimos e financiamentos 
para determinadas entidades _que aparentemente não 
possuem condições para pagá-los a médio prazo e nem 
bens que possam ser dados em gãrantia - a análise 
dos dois tópicos acima apresenta certa dificuldade, na 
medida em que subjetivo se torna o estabelecimento 
de conceitOs sobre "benefícios" assegurados a toma
dores fmais de empréstimos concedidos pelo Instituto, 
ou sobre a "capacidade financeira" de tais tomadores. 
Evid~ntemente que qualquer operação de empréstimo 
celebrada pelo Institl_lto se efetivará após o minucioso 
exame de suas condições, bem como da situação frnan
ceira e societária do beneficiário de tal operação, sendo 
desnecessário mencionar-se que tais operações somente 
serão levadas a cabo após terem sido dadas as compe
tentes autoriza_ções pela Alta Administração. Não com
pete à Comissão m~nifestar-se sobre a conveniência, 
oportunidade ou condições específicas que teriam moti
vado a aprovação de determinada operação de emprés
timo, pois entende que somente à Alta Administração. 
dentro de sua exclusiva órbita de competência, e partir 
dos poderes próprios de que está investida, cabe mani
festar-se sobre a matéria, melhor fixando, dentro de 
um contexto político e social, a correta orientação para 
a celebração desta ou daquela operação financeira. 

(6) O IAA contratou dois escritórios de advocada 
para representá-lo em ação que está movendo contra 
S. A. Costa Pinto Exportação e Importação- a página 
60 da "Revisão" expõe em detalhes os fatos relacio~ 
nados com este tópico. Pelo q:ue pdde apurar a Comis
são, a contratação dos referidos escritórios de advocacia 
resultou de decisão tomad.a pelo Sr. Presidente do Insti
tUto à época do evento, Cel. Confúcio Pamplona, como, 
aliás, se evidencia no documento de fls. 90/93- contra
to de prestação de serviços de advocacia. Evidente
mente, tratando-se de ato administrativo regularmente 
praticado pela Superior Aáministração do Instituto em 
dezembro de 1983, amparado em instrumento -contra
tual próprio, não parece à Comissão cabível qualquer 
juízo de valor sobre tal ocorrência, parecendo-lhe prefe
rível deixar a critério da Alta Administração qualquer 
apreciação Sobre a cOnveniência oti necessidade da ma
nutenção de tal contratação, leva;ndo·se em conta a 
existência de profissionais habilitados na própria Procu
radoria Geral do Instituto. 

(7) O Instituto dispendeu Cr$ 240.000 mil {equiva
lentes a 87.787.6417 ORTNs à época da assinatura do 
contrato) com uma empresa prestadora de serviços para 
desenvolvimento de sistemas que não foram concluídos 
e estão sendo rodados de forma precária- as "imper
feições" apontadas na "ReVisão" em respeito à área 
de Informática, pelo que pôde a Comissão -c-onstatar, 
foram minudentemente esclarecidas pelo Departamen
to de Informática, notadamente no que diz respeito 
aos pagamentos à sociedade Compart Consultaria, Par
ticipação e Tecnologia Ltda. A Comissão não deixou 
de considerar os esclarecimentos contidos na Comuni-
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cação Interna no 333/85 dirigida pelo_ Depa_rtamento de 
Informática à CODACOM, em 15 de agosto p.p que 
a fazem concluir pela incorrência de irregularidades que 
ensejem a atribuição-de responsabilidade a quem quer 
que seja pelas eventuais "imperfeições" apontada na 
"Revisão" ainda mais considerando-se que contrato 
de prestação de serviços com a referida Compart foi 
celebrado em dezembro de 1982, sob anterior Adminis
tração do Instituto. 

(8) O IAA mantém em Londres um escritório, onde 
trabalham oito pessoas e cuja folha de pagamento men
sal soma aproximadamente US$ 22.000 - referências 
ao funcionamento e composição do Escrít6iio do IAA 
em Londres encontram-se à fl:s. 67 (página 52 da "Revi
são" e às fls. 33/34 do mesmo documento). Pelo que 
pôde esta Comissão verificar da matéria ali descrita, 
constatam-se considerações de ordem administrativa 
cuja apreciaçãO escapa: aos objetiv_o_s da Comissão~ eh
cerrando temas afetos à Alta Administração. 

(9) assinatura de convênios de prestação de serviços 
profissionais com a Fundação Getúlio Vargas, F~nda
ção· Escola do Serviço Público do Estado do R10 de 
Janeiro e Associação Nacional de Fundações - as in
vestigações realizadas pela Comissão levam-na à conclu
são de que a assinatura dos convênios referidos na "Re~ 
visão" deu-se a partir das necessária~ autorizações, su
jeitas â homologação pelo Egrégiõ Conselho Delibe
rativo do Instituto. Os autos contêm elementos que 
substanciam as conclusões da Comissão, o que indica 
a inconveniência de qualquer apreciação, a exemplo 
de situações anteriormente comentadas, sobre as condi
ções que ensejaram a celebração de tais convênios, cu
jos reflexos dentro do contexto pol(tico e soei~ que 
norteia as atividades do Instituto escapam à capaCidade 
de avaliação da Comissão. __ 

(10) Remuneração/(diárias) paga de forma disfarçada 
iludindo as normas saüui.ais do DASP -Os exempfos 
mencionados, "in casu", são os dos servidores Luiz 
Omar Lopes Billafan e Maria da Guia Farias que, segun
do a Price, são lotados, respectivamente, na Procura
doria Geral (Divisão Forense), em Brasilia, e na a Supe
rintendência Regional de Pernambuco, enquanto que, 
"segundo informações extra-oficiais", residem no Rio 
de Janeiro. A afirmação da Price contraria as informa· 
ções que esta Comissão veio a obter junto à Procura
doria Geral do Instituo, posto que, conforme explica
ções que nos foram fornecidos pelo Dr. Procurador 
Geral, os aludidos funcionários estiveram temporaria
mente exercendo funções no Gabinete da Procuradoria 
Geral no Rio de Janeiro, vez que foram requisitados, 
por meio da Portaria PRESI n" 221/84, para integrar 
Grupo de Trabalho destinado a coletar, selecionar e 
analisar tecnicamente as decisões de órgãos de julga
mento, na esfera administrativa, e os julgados_ do Poder 
Judiciário, no sentido de se organizar a jurisprudência 
pertinente ã legislação aplicável à agroindústria cana
vieira, mediante o sistema de processamento fun~io
nários residem efetivamente nas cidades de Brasí11a e 
Recife, sendo os seguintes os seus endereços residen
ciais: Luiz Omar Lopes Blllafan - SOS 109 - BL 
E, Apt.~ 108- Brasília- DF, Maria da Guia Farias 
-Av. Boa Viagem n" 5212, apt." 1407- Recife, PE. 
Não encontrou, pois, a Comissão respaldo à afirmação 
da Price Waterhouse de que os referidos funcionários 
"trabalham e residem no Rio de janeiro". 

(11) Normas para a comercialização de açúcar no 
exterior nas formas observadas - descumprimento da 
Resolução no 6184 - a Comissão te-m informações de 
que já havia um volume de açúcar vendido para o ano 
de 1984 de 3.26 milhões de toneladas, quando das nor
mas baixadas para a comercializaÇão de açúcar no exte
rior, naquele ano (1984). 

É tradição do IAA realizar, suas vendas de açúcar 
no exterior com razoável margem de antecedência, até 
como forma de melhor programar a respectiva produção 
e a exportação nacionaL 

O Acordo Internacional do Açúcar, extinto em 
31-12-84, fixava a cota anual de exportação na ordem 
de 2,8 milhões de toneladas. 

Os contratos de exportação foram realizados nas con
dições normais do mercado, com destino final expressa
méÕte determinado e multas contratuais por eventual 
mudança de País importador, além de cláusula de preços+ 
a fixar quando da época do embarque. Esses contratos 
foram submetidos a rigorosas análises técnicas proce-

di das pelos Assessores e Diretor de Exportação do Insti
tuto. 

Além desses aspectos da exportação do açúcar é indis
pensável considerar o número de exportadores existen
tes no cadastro do Departamento de Exportação em 
setembro de 1984, que atingiu a 77 ~gentes. Dessa época 
até março de 1975 foram _ cadastrad(_ls mais 13 agentes, 
passando o IAA a contar com 90 entidades para atuar 
na exportação de açúcar. Não se pode deixar de ressaltar 
que, desses 13 novos agentes, apenas 3 operaciona
lizaram contratos de exportação. 

Conclui a ColnisSão, Sr. Presidente, que as informa
ções registradas pela Price não condizem com a reali
dade operacional existente no Departamento de Expor
tação no que se tange ã venda de Açúcar. 

(p) Empréstimos liquidados ainda registrados conta
bffmente -a ."Revisão" em sua página 19 (fls.34) faz 
referên~1a _? valores que, segundo suas verificações, es
tariam ainda em aberto. Conforme a Comissão teve 
~porturiict"ades de constatar, a partir de informações· 
fornecidas pelo Departamento Financeiro, houvc::_ casos 
de equívoco na classificação contábil de deternunadas 
contas, não passíveis, contudo, tais casos de serem con
siderados deliberamente irregulares. Tais equívocos re
dundaram no surgimento de situações de imperfeição, 
em que -não parece, todavia, possível à Comissão identi
ficar responsáveis diretamente envolvidos. 

(13) Crédi!os vencidos e não baixados-:- no _gue diz 
respeitO -aos fatos relatados na página 25 da "Revisão 
{fls.40)~ esta Comissão apurou junto ao Departamento 
Financeiro que ao tempo em que a Price cumpriu sua 
tarefa;·o Grupo de Trabalho constituído pela-Portaria 
n.o 184 de 28 de maio de 1985, já vinha tomando as 
providências necessárias à regularização das imperfei~ 
ções apontadas pela Price Waterhouse, em razão do 

_ _gue parece â'Çomissão-estar afastado qualquer asp_~cto __ 
que reflita a deliberada intenção de se cometerenurre-

- gularidades. - -~ 
A Comissão, Sr. Presidente, conclui seus trabalhos 

enfatizando o que já foi anterioii!l_ente- manifestado, 
no sentido de que, ao se proceder ao exame dos fatos 
e situações por vezes anómalas, tal como verificado 
pela Price Waterhouse, iorna-se tarefa pouco fácil o 
estabelecimento de uma linha divisória absolutamente 
definida, fortemente traçada entre a imperfeição, a difi~
culdade operacional, a limitação profissional, de um 
lado, e, em contrapartida, a irregularid_a_de, o do_lo, a 
intenção manifesta de causar dano, a prát1ca consCiente 
de um ato ilícito. 

Não se apropriou a Comissão de elementos capazes 
de induzi-la ao convecimento de que estava diante de 
fatos e-Situações merecedoras de apuração em inquérito 
adminístratiVó. Quer parecer à Camisão que as ocorrên
cias retratadas na "Revisão" estão intimamente interli
gadas a um contexto mais amplo, c-onstitu(do por fatores 
de superior relevância. A ocorrência de fatos, revestidos 
de imperfeição não é justificável, mas é c9mpreensível __ 
dentro de uma visão abrangente e focalizadora dos ele
mentos a que é devida. 

Com estas considerações, a Comissão entende_ esta
rem- concluídos seus trabalhos e encaminha à elevada 
apreciação. de V. I;; r o presente re[atório, acompanhan
do de cópias_ de documentos que serviram de suporte 
e subsídios às suas conclusões. (fls.178f252). 

Não obstante o resultaldo a que chegou a presente 
Sindicâricia, a·Comissã:o entende que os fatos e situações 
retratados na "Revisão" sempre poderão, a critério de 
Aita Administração, ser objeto de investigação ou de 
eStudo em separado, mediante a constitu~ção de outras 
Comissões" ou Gnip"os <fue venham deles específicamen
te se ocupar. 

Os Membros Integrantes que este subscrevem apro
veitam o ensejo para renovar a V. Ex. • seus protestos 
de alta estima e consideração. 

Rio'de Janeiro, 1~ de Novembro de 1985.- Antonio 
Trajano de Lima Ribeiro da Silva - José Asclepiades 
Leão Filho - Emy da Silva Melo - Paulo Cesar Mo~ 
frei ta. 

1- Empreguismo 

EMBRATUR 

Esclarecimentos 

Em 11-12-84, a Embratur possuia 558 funcíonários. 
Ao encerrar-se a administração HTL, em 14-3-85, 
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a empresa possuia 547 ~mp_regados.' O que houve, por
tanto, foi efetiva redução no seu quadro. 

2- Investimentos 

As atividades relativas a investimentos ou fiilancia
mentOS cOiii recurSos do Fungetur são regulados pelo 
Decreto n. o 78.549 e necessitam de homologação do 
Conselho Nacional de Turismo. 

Nenhum aditivo, convênio; investimento ou financiã
meõ.to deixou de rigorosamente obedecer às prescrições 
legais. 

2.1-A participação em Conselhos ·de Administra
ção de empresas privadas não é_ direito que possa a 
Embratur exercer por possuir participação minoiitária, 
e em ações preferenciais, em tais sociedades. A simples 
consulta à Lei das Sociedades Anónimas esclarece este 
aspecto. 

2.2-Us fmanciamentos concedidos com recursos do 
- FuD.getuf- nãÕ oferecem qualquer condição subsidiada, 

pois são cObrados com correção monetária plena mais 
juros. 

2.3- Como o próprio levantamento apontado pelo 
jornal identifica, 77,1% das aplicaçõ~ que foram feitas 
em empresas públicas, atendendo, invariavelmente, ob
jetivos de inú~r~sse social e sempre aprovados pelo Con
selho Nacional de Turismo. 

2A-Dividendos somente podem ser distribuídos 
quando ocorrem lucros. ~ssim, como faz referência 
a notícia, das 33 empr,esas privadas, sete apresentaram 
lucro em 1984. Cabe, portanto, ã atual administração, 
rec~ber os dividendos porventura distribuídos em 1985. 
Ressalte-se ainda que os balanços anuais são publicados 
geralmente em abril de cada ano. 

2.5 -Auditoria independente não é exigência legal. 
Seu custo é indiscutivelmente elevado. Onde poderia 

_a empresa obter recursoS para suportar tal custo? 
2.6 ~Diz textualmente_a notícia: .. Há caso de empre

sas cujOs informes em poder da Embratur datam de 
1983". Trata-se, como é evidente, de inequívoca defi
ciência da atual administração, Até 1984, somente po
deriam estar disponíveis informações de 1983. Tendo 
encerrado sua gestão em 14-3-85, somente à Diretoria 
atual cabe a responsabilidade de obtenção dos dados 
referentes a 1984. __ 

2. 7 -Eventuais atrasos «no recebimento de ações 
subscritas pela Embratur'', rigorosamente não são causa 
de_ qualquer prejufzo e nem tampouco lhe podem ser 
debitadas. Jamais, também, poderiam ser apontadas 
como mínima irregularidade de sua parte. A compro
vação do investimento, que lhe assegura os direitos con
seqüentes, se faz pela subscrição e integralização das 
ações e seus respectivos assentamentos contábeis. Ob
viamente tais registres se encontravam rigorosamente 
em dia. Caso contrário, não se poderia reclamar even
tuais entregas de ações. 

2.8- A timidez na participação da Embratur- nas 
empresas privadas de que participa, minoritariament_e, 
está rigorosamente de acordo com a regulamentaçao 
legal que rege a administração do Fungetur e, mais 
importante ainda, com a desejada e defendida menor 
intervenção do Estado na iniciativa privada. Parece-nos 
grave incoerência com os princfpios defendidos pelo 
Governo FeQeral e._ especificamente, pelo atual Minis
tro da Indústria e do Comércio, apontar tal fato como 
irregularidade. . . 

2.9-A participação em Conselhos Fiscais não é tam
bém decisão q,ue possa competir à Embratur ou dela 
ser cobrada. E decisão da Assembléia de Acionistas, 
tando quanto em qualquer ou!ro Conselho 9ue ten~a 
a sociedade. Ressalt~-se novamente que a Let de Socie
dades Anônimas regula a matéria e, inclusive, dispensa 
sua existência ou deixa a critério da soberana decisão 
da Assembléia de Acionistas. Ressalte-se, a propósito, 
que a participação em Conselhos de empresas privadas, 
por indicação de órgãos públicos, já foi mo_tivo de duras 
críticas por parte da grande imprensa naciOnal. 

2.10- O financiamento concedido à Brasil Central 
de Turísmo S.k.·;-tanfo quanto a transformações de 
Créditos em participação acionária, estão rigorosamente 
enquadrados nas normas legais e, mais que isso, "a 
operação inteira, desde o infcio, está devidamente su
portada por farta documentação e autorizada, inclusive, 
pelo Conselho Nacional de Turismo" (afirmação da pró
pria aUditoria). 
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3 -- Delegacia de Minas Gerais 
A instalação da Delegacia de Minas Gerais atendeu 

ao fato de ser o Estado o terceirO pólo gerã.dor de' 
turismo no País, além de justa reiViridicação dos empre
sários privados do setor. 

A existência -de apenas 5 funcionários dá bem idéia 
da modéstia com que se buscou implantá-la. 

O aluguel do espaço físico em que se instalou, em 
prédio pertencente ao sistema_op-er:a.Ctónal da Secretaria 
de Estado de Turismo, inclui não apenas o imóvel, 
mas também todas as benfeitorias, rrióveis e instalações. 

O SR. PRESJDENTE\losé Fragelli)- Não há mais 
oradores inscritOs.-- -

Nada mais havendo que tratar, designo para a sessão 
ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n.o 35, de 1986 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão_ de seu Parecer no 409, de 1986), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Vilhena (ROí 
a elevar em Cr$ 2.732.430.000,00 (dois bilhões, sete
centos e trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n~410 e4!1, de 1986, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

- de Municípios, favOrável. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.• 80, DE 1984 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 195, 
I, do Regimento Interno) 

Votação, em primeiro turno,-do Projeto de Lei do . 
Senado n.o 80, de 1984, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro; <rue altera dispositivo da Consolidação das 

Leis do Trabalho, com vistas a limitar em 40 horas 
semanais a jornada de trabalho, tendo 

PARECER, sob n.o 889, de 1986, da Comissão: 
-_ de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 

e juridicidade; 
PAREC~R ORAL, favorável, proferido em Plená

rio,-da ComisSão de Legislação Social. 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do "Projeto de Lei do Senado n.~ 242, 
de 1985, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que 

-acrescenta parágrafo ao art. 116 da Lei n.o 1.711, de 
28 de outubro de 1952, para permitir a contagem de 
tempo de s_erviço prestado ao Serviço Público, em outro 
órgão, para efeito de concessão de Licença Especial, 
lendo 

PARECER, sob n.o 442, de 1986, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionali

dade. 

4 

Discussão, em turno único (apreciação preliminar da 
Constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n.o 138, 
de 1980-Complementar, de autoria do Senador José 
Sarney, que iserita de Irr~postos Federais, EstadUais e 
Municipais os ingressos para espetáculos de artes céni
cas, tendo 

PARECER, sob n.o 232, de 1984, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionali· -

dade,_ com voto vencido, em separado, do Senador 
Aderbal Jurema. 

(Í>ependendÕ d~ votação d~ Requ~rimento n. o 508, 
de 1986, de autoria do Senador Nivaldo Machado, de 
adiamento _da discussão para reexame da Comissão de 
Constituição e Jus_tiça.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 35 minutos.) 

SEN;,.OC '"EDEF.:.. .. 

ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE 
N• 109, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribui
ções que lhe conferem os artigos 52, item 38, e-]7, 
inciso IV, do Regimento Interno e de conformidade 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada 
pelo Ato da Comissão Diretora no 2, de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo no 004843/85-1, resol
ve declarar que fica mantida a aposentadoria de Ema
_l!uel__Br_r_ne, no cargo de Adjunto Legislativo, Classe 
Unica, Referência NS-14, constante_do Ato o 78; de 
1985, desta Presidência, publicado no DCN II, de 
17-05-85, de acordo com os artigos 428, inciso III, § 
zo, 429, incisO III, 414, § 4°, e 416, inciso I, §·to, do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal, arti
gos ~e 3]da Resolução no 358/83, artigo 4o, da Resolução 
n• 13, de 1985, e artigo I• da Lei n• 1.050, de 1950, 
observado o limite previsto no artigo 102, § 2°, da Cons
tituição Federal. 

Senado Federal, 19 de novembro de 1986. -José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
N.' 38, DE 1986 

O Diteto:r-Geral do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 215 do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal e tendo_ em vista 
a necessidade de obter subsídios adicionais para o julga
mento da Tomada de Preços n~ 35/86, resolve. 

Art. 1 o Designar o Diretor da Subsecretaria de Ad
ministração de Material e Património, Amaury Gon
çalves Martins e os servidores Edinaldo Marques de 
Oliv~ira, Iris Cristina da Silva Brazil de Oliveira, Osval
do Maldonado Sanches e Raimundo Maris Neto para, 
sob a direção do primeiro, constituírem Comissão Espe
cial encarregada de efetuar a análise das propostas apre
sentadas pelas empresas que acorreram à licitação e 
de elaborar parecer conclusivo sobre os equipamentos 
que melhor atendem às necessidades dos órgãos do Se
nado Federal, obs-ervados os parâmetros fixados pelas 
especificações que acompanharam o Edital como de 
caráter referencial. 

Art. z~Definir O prazo-de 5 (cinco) dias, a contar 
desta data, para a conclusão dos trabalhos. 

Senado Federal,18 de novembro de 1986. -Lourival 
ZagOnel dos Santos, Diretor-Geral. 

CONCURSO PÚBLICO PAR~ TAOUÍGR~ro LEGISLAliVO 

O Oirétor-Geral do Senadc redera} com_ .• mi::a 
~ horr.olo_gação da~ inscrições abaix_o relacionadas: 

-OOJ Pedra_ Anor.é . .de.c-Sou:za 
002 Isnard Campel~ riln~ ___ _ 
OQ3 ... _ Sígler ae A.l"mEida. P_ereira 
0.014 - Rosana LOPe-s d-os Santo~ 

OOS - N"azárie: OiiVeira _Sale.s 
006 - Maria LÚCia Torres S:rand~Õ T.im_o 
OC7 - Hilda das. .Graças- de -0] fVe:_ría CUre-ia 
OOé---Nei Cardoso d~ Silvê 
009 - Jafiie- Sá" ___ !..c·.:._teo 
OlC - ]saoe.l---Crl~tlna Ku_ry d€- M-enezes 
011 - :..uciõn<:> StUCã~t LinS de Al_buquerqu_e Afrarabe 
012 Denise- Andrino __ de Roure 
013 - Irdu&J Pere..:ra Borae-s-
Clii - Mar-cia Lyrõ·-Nascimentc Eoc 
015 - Mariloa Al~es de Morais ~: 
016 - Ivone .t-·pa·rec-ida de ··pa-Lila--Ccúnelio 
017 - Matilng~la Palis Hcrta 
Oie - Eli:zaceth Silva Debatis~a . 
0_19 ~-LUzia Cláudia Serafim Trés i.oiola
o-z-c- -~ Oeni_se_ Zaiden Sa_nto.S._-Sim~o 
C21 - .Jlrminoa Bastos. Darliel 
0_22__ __ , Ri ta iere.~a th.aga Ribei:ro 'dos Santos. 
02:f- Mariar·,c;,__oe~_Fátima Pereír6 Lemes 
C2~ ~ Rosa Maria Neves aa Cunha 
025 - Vániõ C"ristifta Telles de Oliveira. 
OLé- Rosa MaiJá-l;cines da Silva Nunes 
027 - ~ena Teix~ita Mendes rern~rides ievi 

G2ê SãnCr_é heler.a âa Silva .Lopes 
02-9 M::iriEj --carOlina ·ae: L::affiPóS- eada:ó 
03"0 - Nilz_a-Y.aroues 
031 - Pngela ~ndraêe Jess 

_0)2 - ~àfi~ Cláudia -de _Carválho Pinheiro 
U33 .. Th8is Helena Souza MaUr-mo 
C3L - AllCe Maila- Costõ Botelho 
035 - Maria Zélia Borba Rccha 
D-36 - _Mircél ct_e_ Souza Si_nlã-o 
-037 Ma=- ia Rita So.:;ii"e.S de_ Andrade Horta 8a-rbosõ. 
038 Wilmar da Silvi -
Ç3"9 - Ai_r ZeTerino f_r __ ech_i::in"i 
OL;O - Ma-r-ia Luiza- da --cunhã sarO.Paio 
Olil - Matíl~ Caparica Carneiro 
042 - Carlos 8enriqUe Cantahhéde 

-043 Suzi Meneze_s da Silva 
Oliit --1-{agcili Viana CO-it-êà de-- Oliveira 
0.6.5- Maria-íereza Galvào Fern<;:~ndes 

Ot6 - Cláüôia Valéria Pàdilha Horr.ar-
04~ - Cordélia Maciel Monteiro 
04&- Mãtcià Carneiro Filippj 
049 - Amanda Zauli Fellows 
050 - Ana Maria Marcílio de Britto 
051 - Faulc Doiilingos Flnho dos Santos 
052 Iraci BiánChini 
053 Neusa Regina Lucena Gal~~o 
0.54 Salete Araújo de Sá 
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055 Lúcia Helena Canfi~ld Pereira 
056 - Leticia BotelhQ 
057 - Heloisa Helena Lira 
058 - 1-'aria de Lourd_es· Montes -· 
059 - Cc.:rlos: .c.:tert"o Spl")tos .da_SD)JÇ: 
060 lolete Maria Fialho- de Oliv~iia 
061 - Maria ~parecid~ Neves da Cunha 
Df2 - Maria Angela de Lara -~Jaújo 
Ot'3 - R"Cberto Avanc.inr ---· --
oo. - lraceiiia Mirçnda e Silva .. . 
Oé5 EJ.izabetn 1:-' .. aria Speller Traj_anc 
06é - Márcia Auad Pa~s Leme 
Oé7 - Elton CarloS Teix,eira G.omeS 
06E - Cristia-ne MEria .L.lcantara -6atista rEr_te.ir~ 
Of s
G7Ct 

- Ar.~ ~&ria Fereira Foitc 
Marc!a Basilio.:8uboiclJ 

C7 j -
072 
073 
07LI -
07:- -

Maria Carolina Moreira Alcid~~ 
Leord F"erreira de t-t_~;.lC' 
~uzia Mar~- Castro &rags 
Elvina Eustorg!c _áa S"ilvã
Lu_cemar da Silv.a. Mar_que·s_ 

076 .Roma Magna- da--51"1'118 
077 Ricedla_Maria 'ilgueira Dia_'.:'-
078 Gaby Gaivão Silveira gello 
079 Leila ~aria de Castre 
080 Rejane de Fãtima Sant~n& 
081 Célia Lar~ --
082 Beatriz Menezes Cunha 
083 Rosern_a.iry Nogueir-a Rang~) 
08~ Regina Cely Luccbesi Scano 
085 Euaenia dê Moraes ~owia; 
086 Mailene Duarte Serp~ 
oe7 Helena ~endes Faria 
OE& Maria da Graça PeixotG de ~rauic vaz 
Oé5- lolanda Roctr:igue_s Chave~ 
090 Sandra !-',aria Msrtins Garcia 
091 Maria de Amparo Ferreira Santiagc 
092 Marcelo Feréira da Silva 
093 Lucien~ de Araujo Mor~nc 
094 Denise de_Araujc Moreno 
095 J_os_é_ __ Qe_ Rioamõr Barfeii'os Soa.re~ 
096 Silvia Regina S. c-a-rvalho PriscO Viana 
097 Vera L6~ia Pereira Cabral 
098 lraci Vendramini de Oliveira Lastro 
099 Márcia de AVira Olivéira 
100 Silvana de Souza Le.íte 
101 Edson Silva Galii"a 
102 Mafia Andreia Arruda Portilho Simão 
103 - R_e_gina Maria Fi_nho dos Santos Cori"êa 
104 - EVa LúCia ·oenofre dt Souza 
105 - Maria de Lourdes Sequeir~-a~ Pà0la 
106 - Maria Eliane Barros Carneiro Couto 
107 - Cláudia FeXreita F~orotti 
108 - Beatriz Gomes de Oliveira 
109 - Gil Guerra Pereira 
110 Consuelo Andrade Solléro 
111 - JoSé Delfim da Conceição Ferreira 
112 - Márcia Maria de Souza 
113 - Antônio Carlos Morgado 
114 - Cristiane Maria Minervino 
115 Zélia Go~çalves 
116 - lzabel Christina Gomes da Silva 
117 - Lúcia Maria Me_d_eiros de SoUz-a 
118 - Marilda Helena Breglio de Vasconcelos 
119- Eliite lôrrej-Ctihcei~ão 
120 - Maria Regina Pellini Stein 
121 - Betty Zoelher Santa Helena 
122 - Teresa Cristina de -c~rvalho E. S. Passos 
123 Isabel-Cristina da Silva 
124 - Militina Dias Martins 
125 - Leda Maria L_ins Tei_xeira de Carvalho 
126 Ana Rita Almeid~ riinça 
127 - Betilde Mende_s .dos Santos Ferre·ir8 
128 - Marco Antônio Bichara 
129 - Ad~laid~ Severini 
130 - Herien_ij.de Pereira de Ail-di"adé 
131 - Glória de Maria Anjos de Andrade 
132 Her:lelfàéS Péreira de Andrade Silva 
133 JO--S_é _Zuchi wschi 
13L - Lúcia Helena Cantas Silv~ 
135 - Magda Leal Potter 
136 - A_na_Elisabeth Esmeralda- Justo 
137 - Hetivenilde __ .Peréi:ta di; Andra-de 
138 - David Silveira San~o~ 
139 - Jamil Amorim Filho 
l~O - Maria do Socorro Silve 
141 Wite Franco Villela __ 
142 Cláudia Araújo de A1fil_e.io_;;::-

]43 - Sõnia And_;rea Baiocchi Macêdo 
144 - Nelúzia Fernandes de Almeida 
14~ Mário Jorge Campos oe Souza 

_]Af Maria de fátima da Silva TrindadE 
147 iere.zinha Gcren: Rodrig-UE-s dos Santos Andrade 
l4E Gildélia Ar~újo de Santana 
14~ Maria de rátima Moraes Sousa 
150 Wanessa ne Melo _Franco Silva 

·-1.51 Gisel_e de Brito Pe-rn-a 
-152 ~laCimir Mot ta Pereira de 6a:-ros 
153 Shirlei Faria Pinto 

.);,4 Maria d.o Carmo lenóric N. Neves 
155 ~--João -Francisco Atioli Rhlcon 
156 Zilfa Leonel Barbosa 
157 - iereilnha de Mattõ~-
156 Yolanda Maria do- Nasclmento Ojeda 
159 - Maria Neusa- de Ca~tro 
160 J~dite Qu~dros da Cost~ 
161 - Aoalcio Peréirã Caldas 
162 FfãOUe-1 Rocha Lope~ 
163 -KâDa FeífE:-Lra Costa 
16~ - Olinda Elisa Go~es Brasileiro 
165 Zuleika Costa Meneze= 
166 Teresa Lúcia Bar~o~a d~ Ariuda 
167 Maria Celina Pavie RiDeiro 
léó - Valéria Aparecida Soares 
169 - Marisa de Oli~eira Pediosa 
170 - Fie-dade Paula Mota CantaAhe_d_e 
171 -Maria Drumond_dE Andràde M011er e Santos 
172 - Ana Maria ?eieira ZulatG · 
173 Suzana Queir6z Lbrenión5 
17~ Cljudia Augusta Ferreiia _De~d 
175 Ma:-ia -do Car·mo Sucena 

-176 - Marcia Ulhõa Pimentel 
177 Mercédes Versia·n-1-LE-it:e soares 
176 - Cristina Lócia C6Do Arrais Rodo~ 
177 - tv',c,ria_ Irani Carneiro -Ka) _- ~ 
180 - Maria Luiza da Sil~a-tonçalve~ 
161 - Ly_cia Margarida Rab_elo- de .Olivelrã 
182 Valéria da Costa Ferreira 
183 - Clarice--Co8rldida de· Oliveira- e Silva 
184 José Leonardo Rocha 
185 - Maria Angélica Porteli-

-- :f8_6 - J_erez·a Maria de carvalho -Braga·-
187 Llviá cOSta da Silva 
l'B8 ~ Adfian_a __ tle! SOlJza Pereira 

- 189 - Viviarie ·liocha: Resen_de 
190 - Zulmira ~ense -Dias- -
191 - --5ilma AyÍes da Silva __ )3ento 
192.- Elza fl,amos de Oliveira 
193 ,...Márci.a M'ãri_a Reicheit Cas·ta 
194 - Antônio Luis da Silva 
195 - Suz~na SentQ França da Silva 
196 - Giselli Maria de Queiroz 
197 Jane Pereira de Morais 
198 Gilza Mar~ Gasparetto Carnargo 
199 - Maria de Ç)_uadalupe Teixeira Varella 
2.0_0 - [akné 1enfuss CÇ~mpoell Bravo Guimarães Cabanela5 
201 - J-osé Oliveira Anunciação 
202 - Maria Corinta Rabelo Neves 
203_ Joyce .Marques de Barros 
204 - Márcia Eljza C~m~os rurt~do 
205 - Eliane Lopes de Menezes 
206 -Virgínia de Castrb--Silva 
2·07 Z_elma d_as Graças Rosa 
208 Lüzia Helena Cobucci Rosiére 
209 Helena-s~ito 
210 Lúcia G~cr~ete Pedrosa-~~ Ccst~ 
211 Flávio José de Melo P_im_entel 
212 Maria Denise dós Santos So~za 
213- Rosarrg~la Mar-ia Frechia_ni Vi~ira 
2l.!i Vera tv',aria Carnicelli _de Miranda 
:Zl5 EiZ-enii dé ~forães_ l·tunes 
216 ·Laura Raquel Outra Janinc 
217 Rita de Cã~~ia Mendes de Souza 
218 M_aria das Graças H1beiro di: Oliveirc 
219 HámiilcnT Led_a 
220 M~ria Jó~é-~uiaski 

221 - IY!arlúcJa Font_e_neie _Cab_-tc.J 
222 - .Ucr i ãna Sá de :O.)'m{Y:óa- -
223 - Paulo Fernandes ~i Silv~ 
224 - I~ra Soares d6s ~antas 
22;, Denise BarcelloS Melino Lemos_ 
226 - Sõnia 01esko de Gouv~ia 
227 - Ana Chrlstin8 Socir-eS- M8-rinho 
228 M-ariã- Ed~~·íge-s Charp.inel Silva 

_229 Terezinha Maria Spinola So~re~ 
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230 Teresa Cristina Silva Rodri_gues 
231 - Alba CriStina -Figueiredo de Mora e: 
232 - Marilda Mencáiini Lima 

272 - Célia Maria Ramalho Costa 
273 --Paulo Roberto r·avie~tà'' 
274 ..:-~uulcidia --Francis.ca Ramo~ Ca~hão Valle 
275 -~Merle Morinho Milhom~m -233 - Sõni~--Rocha de Lima 

234 Lêda Alves Oliveii~ 
23.5 .fátlmã Mar-ia:--~0-ar"é:_s_ Th-ui-Y Costa 
23-6 J..1aria Carmeln -Pires Fari-a Lima-'-·-· 
237 Vilma Lucia Ribelro Cãmp:elo 
238 Márcia trisllnS. 'ro-maz--Sil_Va 
239 Eunice Moreira Costa -
2AO N~ide Guimar~es Chedid 
241 Silvia Maria Fernande~ 
242 Sérgio Soares_ d_e Oliv~i_-rã 
243 Vera Lúcia Pastàna Llgn-·elli 
244 Ana Maria Maximiano Stumpf 
245 Maria Aparecida d_a Paixão 
246 EI.-ilani Fernandes fil"ho _____ _ 
247 S~atrlz Helena Penido de_ Oliv~fra 
248 - Andréa Vieira d~ Mell~ Cavaltante 
249 - r·rancisca_ La_dy Oliveira Ma_de.ira _ 
250 - Lucília Mary __ do Valle Cavalc.a_n~e· 
251 - Léa Anisia do ·valle Cortteiro· 
252 - Ana Refjin-a-=~•ieira· -qa Silva · 
253 -.José Paülo Nascimento ~11va 
25~ Maria Héiena·e~e .Carvalho 

275 Senedfta Mendes dos Santos Ferreira 
277 Pdail Ramos dos Santos 
-;n·e Ro_sayres· óe .Moraes __ . 
279 - .Sule~y Flbripes Assis 

'"LBO EC~id F"l-gue.itJ!ao pe:Araiijo Duãrte-
281 - Maria Ivete Ferreira 
282 - Simone de Mor-aes. rr.ei_r.E;:, 
283 - Marluce da Sil~a Mar~ues 

-284 Katia Apare_ci da-- "Gornes 
285- ~M.ário_i.-úCio Mo0l:'a:-snv:a 
286- Nice t~tharin~-M. Ros~ de GI-i~e!:~ 
287 - Rosi.ta Assis Rosa . . -
·28"8 · _M4_r ~-q -_)ér~_z~á_P_ei_xpt.p \Qa.o S.il v a M~É)lp 
289 - --clêide Mota de .And.rêi9~ ... -Bo.rnf_i,m 
2~-0 Rita tristfria de M:elo Nonr~;ça 
291-- Nflce .Scare.s- .d!= .. Ollyeifa_ 
29-2 - M&:r-iá q~o-n~lda .Al_v~s 'Gtie!rgo_let 
-2~3" .. Ana Ctistina. "ê:lo·s· Saf'ltos. Rei5 
· 294 - Márc-ia_ ,_L acet'da .de· -~e·d~~ ;r o~ .. -Gan,g;ao~ 

2"95. - H .. eJ~ne Sol:lfa- T!Qíldl~ -
·296 .:~Eni-o:-"Gomes d.e. l..im_a. 

25-.5 - E:lian·a ·Naz·aré~ Selo Amaral Oorrlelles 
2-5.6 - l:ms Maria S.ar\tin Alves 

~29tf- ~-=:.v~ána-a:-~:d~ ·.=·s-:f·lv·a -:e a u ~{{~ .. . 
; -~9-ó- ."Cri.c·a -1'1pr_a_es . .dQ __ N-i-(j-~cin)-€-nt_o Silva 

257 - Maria t.,_i~~a o·ominici da Silv.S 
258 Maria ·r.erez~inha de Moura · ·-·o 

25.9 - DomingoS ·~Emançel dQs Siritcis :S)1Va 
260 - Rosemar_~ F:'lõr~é:s Mach_ado 
26J - Darlan LOurenço de Castro 
26"2. ---Rtfsana-Mã-ria da Costa i'le AgUiai 
263 - Glicéria _Plínio Francõ .cança"do 
26A - Rosangela Mãgalfl-~fes de Amorim __ _ 
26.5 ~ A-li_a Mar ia Guimarães de Lima 
266 Irma Chav"es DUmiérise de So-Lizá. -·-
267 - Ruth Miura de "Oliveira 
268 - Már-cia ·cândiá: · 
269 - Oalva CITagas ferreira 
270 Ahna rutér 
271 - Eli~na Barbosa ~times 

ATAS DE COMISSÃO 

Destinada a investigar a gestão das sociedades 
de economia mista nas quais a União detenha maio
ria aciomiria. 

31.' REUNIÃO, REALiZADA EM 
6 DE MAIO OE 1986 

As nove horas _e _cincoenta minUtoS do dia seis de 
maio do ano de mil novecentos e oitenta e· s_eis, na 
Sala de Reuniões da ComissãO de Economia-; presentes 
os Srs. Senadores: Cesar Cais, PreSidente e João Cal
moo, Relator, reúne-se a Comissâõ Parlamentar de In
quérito, destinada a investigãr a ·gestão das Sociedades 
de Economia Mista nas quais a União detenha maioria, 
acionária. 

b dispensada a leitura da Ata da reunião anterior 
que, em seguida, é dada como aprovada. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente decla
ra aberta a reunião e convida o Sr. Amaro Lanari Ju
nior, Pre~idente da SIDERBRÁS, para proferir o jura
mento de praxe. 

Com a palavra, o depoente discorre sobie a "sidiúi.tigla-
no Brasil e, em seguida, coloca-se à disposição dos Se~ 
nhores Senaaores para os esclarecimentos que se fize
rem necessários. 

Antes de __ facultar a palavra ao Sr. Relator, o Sr. 
Presidente solicita ao depoente alguns esclarecime.nto.s~ 

Na fase interpelatória, usa da palavra, o Sr. Senador 
João Calmon, Relator. 

Finãlizando, o Sr. Presidente, agradece a presença 
do Sr. Amaro Lanari Junior, e .determina que as notas 
taquigráficas, tão logo traduzidas e revisadas, sejam 
publicadas, em anexo â pres-ente Ata. 

. 29-_9 -:--_-.JácJ rene· :c?)"_'La_:_.rr.-o--~e- --Q_li Úd x:-a 5ahtãnc=_ 
·;.ôo·:..---·MífrY Jan·é- NUrúis -.ê(e':"J:lfl~teJ.iê: ----
;;_ol ...... Pcla:e _.r:o·rdeTrc_ ·sabtal caldas 

-:362 :~~-~teJét rn_ha- Cfe- j';~.:'f1arqü~i-- .é. ·Ma c· ieJ:· 
. .lO·:L:"" ca:nnen. Silvi.a_ Furt-ado LObo . 
)0.4 ,.. -;_Mau;r ici o.~ Ramo~$ ___ O.e:h .. Arãúj_b-_.~L.itjJa .•_ 
"3·o::- -:..:My!iam __ -de r_á_U~a -f.lelro L"l~o"_-• 
·~0-6 - --~:aerc~a Corr.E;1~a de _F{ello--.... -

• ~-::'.lnsc-riç-aes= tio"~-O.foça"dá·s -;;-n, ~irfude .de -decisão judicfcil 

81"-asfli"a, em _18 de n_OVel!lb!O de 1 98-é~ 

NaOa rriciiS- havendo ã tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto. Assis

~ tente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publi
cação: 

ANEXO Á ATA DA 3I'. REUNIÃO DA CO
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 

. JlESTJNADAA INVESTIGARA GESTÃO DAS 
SOCiEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS 
QUAIS A UNIÃO DETENHA MAIORIA AC/0-
NÁRIA, REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 
1986, A FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO DO 
SR. AMARO LANAR/ JUNIOR, PRESIDENTE 
DAS/DERBRÁS, QUE SE PUBLICA COM A 
DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRE
SIDENTE 
Presidente: Senador Cesar Cais 
Relator: Senador João Calmou 

_(~~e~~~- d~ ~E~~h~me_nt~}~~~~gr_áf!co) 
-o SR--:-PRESIDENTE (Cesar Cais)- E:.tando pre

sente_~_ o Presidente e _o rela_tor. e de acordo com o 
RegimefltO Interrio da Casa- e enquanto o~ Srs. Sena
dores estão se deslocando --vamos dar por aberto 
os trabalhos. des.ta reunião da Comissão Parlamentar 

__!t: !E_quérito,_ gu_e _ _in_vestiga a gestão_ da_s esta~aisL elT)_ 
-_=quea-oruaoe acionísta majoritária. 

Hoje vamos ouvir o Dr. Amaro Lanari Jr., na!:.cido 
--em Ouro Preto, onde se formou como Engenheiro de 
_Mi_n_a_s_~ M~_tah..ugiã. pela Escola Federal de Minas. Em 
1936, Presidente da Fiat Automóveis, foi um dos funda
dores da USIMlNAS, quer dizer, tem 50 anos de setor, 

. ~~presa que p~esidiu de 58 a 7~. Alé~ __ de Engenheiro 
Tliefe_c!~ Laminaçã<;> e Tre_filação da Companhia Side
rúrgica Belgo-MÍneira e Sabará, participou da constru
ção da Estrada de Ferro Brasil- Bolívia," foi Profeswr 
Catedrático de Metalurgia Geral e Siderúrgica na Esco
la Polité_cnica em São Paul_o de 43 a 58 e engenheiro 
chefe da siderúrgia. 

L c;_~· ri v e i ""z ~go·n-eY"" d·as·- Santos 
Diretor-~e=al do Senado Federal 

Em SãO PauJõ: onde supervisionou a instalação de 
um autoforno, com capacidade de produção de 130 to
neladas diárias, foi membro da Federação de Comércio 
Estado de São Paulo, 56 a 58. Quando Presidente da 
ACESITA--pôs em execUÇão, em 1957, o. programa·de 
expans-ão-daquela empr:esa e o aumento de produti· 
vidade e rentabilidade no setor de aços especiais. É 
sócio Fundador da Associação Brasileira de Metais. 

Foi designado pelo Presidente da República em 1957, 
como Chefe do Grupo de Trabalho do Conselho de 
Desenvolvimento para estudar as ba:.es e propor as me
didas para concretização da USIMINAS. Foi eleito Pre
sidente da USIMINAS na Assembléias Geral de acio
nistas em 25 de janeiro de 58, tendo sido reeleito pãra 
os períodos de 63 a 78. FoiVice-Presidente da Associa~ 
-ção Brasileira de Metais entre 62 e 63, e Presidente 
desta entidade de 63 a 64. Více-Presidente do Estudo 
Brasikiiro de Siderurgia de 66 a 67, e Presidente de 
67 a 68. Membro da Comissão Consultiva-da Política 
Industrial e Comercial do Governo Federal, por decreto 
presidencial de 22 de abril de 66. t membro da Funda
çã_Q Gorceix e dó- Instituto Costa Sena, ambos sediados 
em Ouro Preto. Foi_ membro do Conselho Consultivo 
do CREA, São Paulo e também participou dos Consew 
lhos Consultivos da COSIPA, da CSM e da Companhia 
Ferro e Aço de Vitó_ria e .da USJMINAS. 
~m_ 7_2, foi eleito rp.~mbro do Conselho C!gador da 

FundaÇãOCe-ntfOTecn-oTó&iCo de Mbiãs Gerais, da Fun
dação João Pinheiro. Em novembro de 73, foi eleito 
membro da CC?~ssão M,ista Comercial Brasil-Japão. 
De 79 a 83, Difetõr-Superintenden~e do Instituto Brasi
leiro de Qualidade Nuclear. Obteve várias condeco
rações e também escolhido o engenheiro do ano de 
1985, medalli~ _aUtorga~a pela_~ociedade Mineira -~e 
Engenbelios. -Presid,_ente da _SIDERBRÁS em 19 de 
março .de 85. 

Como os Srs. vêem, o Dr. Amaro Lanari Júnior, 
_com 50 anos _de setor, é portanto o homem que pode 
fazer o diagnóstic_o bastante .concre_to. com bastante co
nhecimento da siderurgia no Brasil. 
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Antes de passar a palavra ao Dr. Amaro Lãn~i Jú
nior, peço que S. s.•, de pé, faça o juramento. 

O SR. AMARO LANAR! JÚNIOR- Juro, como 
dever de consciência, dizer toda a verdade, nada omi
tindo do que seja do meu conhecimento sobre quaisquer 
fatos relacionados a cargo desta Comissão Parlamentar 
de Inquérito, que investiga a gestão- das Sociedades 
de Economia M~sta, nas_quais a União detém a maioria 
acionáriã. -

O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Concedo a 
palavra ao Dr. Amaro Júnior. - - -

O SR. AMARO LANAR! JÚNIOR - Sr. Presi
dente e demais membros desta Comissão: 

A SIDERBRÁS é uma sociedade por ações, de eco
nomia mista, de capital autorizado, constituída por ini
ciativa da União, na forma da Lei n." 5.919, de 17-9-73, 
alterada pela lei n."' 6.159, de 6-12~74, e pela Lei n." 
6.982, de 13~4~82, vinculada ao Ministério da Indústria 
e do Comércio. 

O objeto da empresa, definido em seus Estatutos, 
é o seguinte: 
1-Promover e gerir os interesses da União em em

preendimentos siderúrgicos e atividades afins. 
2- Programar a necessidade de recursos financeiros 

para as emptesas por ela controladas, as_ coligadas e 
outras sociedades de que participe. 

3 -Promover, através de empresas controladas, coli
gadas e outras sociedades de que participe, a execução 
de atividades relacionadas c_om a indústria siderúrgica, 
no Brasil e no exterior. 

4- Coordenar e supervisionar as políticas industrial 
e comercial das empresas por ela controladas. 
5-Promovere fermentar a formação e o aperfeiçoa

mento dos recursos humanos necessários às atividades 
da siderurgia brasileira. 

6- Executar outras atividades afins que lhe forem 
atribu(das pelo Ministério da Indústria e d_o _Comércio. 

O Capital Social é de Cz$ 25.310.001.486,18, sendo 
90,37% do Tesouro Nacional, 7,7% do BNDES ~_o 
restante dividido entre 100 acionistas. 

O Sistema SIDERBRÁS congrega -·no-Ve empresas 
siderúrgicas e uma empresa de engenharia siderúrgica, 
a COBRAPI, além de uma empresa coligada, a Sidc~ 
rúrgica Mendes Júnior. As nove empresas siderúrgicas 
são: Companhia Siderúrgica Nacio_nal, USIMINAS, 
COSIP A, AÇO MINAS, Compaãhíâ Siâerúrgicâ de Tu~. 
barão, Companhia Ferro e aço de Vitória, -ComparihTI:i 
Siderúrgica de Mogi das Cruzes, Aços Finos Piratini 
e Usina Siderúgica da Bahia. 

A SIDERBRÁS é administrada por umã Diretoria 
composta de um presidente, nomeado pelo Presidente 
da República, e quatro diretores, que compartilham 
as várias tarefas de gestão da "holding", a qual procura 
a descentralização e a d~legação_ de poderes em busca 
da maior eficiência empresarial. 

O número de empregados é, atualmente, de 282, 
sendo 156 de nível técnico ou superior, dos quais 52 
pertencentes aos quadros das empresas coligadas. 

A capacidade de produção do Sistema SJDERBRÁS 
corresponde a cerca de 60% da produção siderúrgica 
nacional e se concentra, sobretudo, nas grandes usinas 
de produtos planos. 
Desempenho 

Partindo de uma produção global inferior a 4 milhões 
de toneladas, em 1974, a produção de aç·o do Sistema 
SIDERBRÁS cresceu para· atingir 9,6 milhões, em 
1980, quando caiu, em virtude da recessão dos anos 
81~82, para um patamar de 7,9 milhões. A partir de 
então, vem crescendo com firmeza, atingindo 9,1 mi· 
lhões, em 1983, 11,4 milhões, em 84, e 13,2 milhões, 
em 1985. Concluídas as obras do último est~gio do pro· 
grama siderúrgico, inicíado em 1979, a produção deverá 
atingir, nos próximos dois anos, 17,3 milhões. de tone~ 
!adas. 

Esse aumento de produção, que vinha cumprindo 
com certo atraso a programação .do Plano Siderúrgícõ 
Nacional, ultrapassou as metas previstas para o consu
mo interno, em virtude da forte retração da demanda. 
Por isso, a SIDERBRÁS. no intuito de manter as em·· 
presas nos limites de sua capacidade, passou a exportar 
os excedentes da produção, que atingiram, já em 1983, 
3,1 milhões de toneladas e, em 1985, 4,6 milhões de 

toneladas. Deste modo, de 1983 a_ 1~85, o consumo 
iriteálo cresceu de 6 milhões para 8,6 milhões de tone
ladas~ 

Dadas as circunstâncias de competitividade, em preço 
e qualidade, do aço produzido no Brasil, a política de 
exportaçã() tornou-se um objetivo permanente do Siste
ma, com vistas ãs vantagens que propicia e ent!e as 
quais enumeramos: 

1 - a redução dos custos, em virtude da operação 
das usinas a plena capacid~de; 
2- a competição externa, estimulando a pennanente 

atualização tecnológica; 
3-a geração de divisas. 
Sob este último aspecto, verificamos, em 1985, uma 

exportação de 4,6 milhões de toneladas, no valor de 
984 milhões de dólares e deixando um saldo cambial 
positivo de 467 milhões de dólares. 

Devemos observar, ainda, que, em 1985, a produção 
total brasileira foi-superior a 20 milhões de toneladas, 
ultrapassando a França e colocando o Brasil em 6° lugar 
na produção mundial. 

A produção de aço, no Brasil, apresenta, hoje, algo~ 
ínas vãntà.gens importanteS sobre a siderurgia estran
geira tradicional e qu_e justificam a sua fort~ competití~ 
vidade. Essas vantagens se mostram sob três aspectos: 
o ecbnômico, o te_cnológico e o de recursos humanos. 

Sob_ o aspecto económico, verific_amos que o custo 
total, antes dos custos financeiros, se comparava, da 
seguir_lte maneira, em junho de 1985: 
. ,--Brasil (SIDERBRÁS) - 271 dólares. 
-Estados Unidos- 492 dólares 1181%. 
~Japão - 342 dólares 1126%. 
-Alemanha - 327 dólares 1120%. 
Sob o aspecto tecnológico, alguns índices bastante 

significativos mostram que nossa "performance'' se 
compara razoavelmente bem com os melhore-s índices 
estrangeiros. 

Assim, no--consumo de carvão mineral por tonelada 
de gusa, ·nosso índice é ligeiramente inferior no japonês, 
sabidamente o melhor do mundo. Na utílização do lin~ 
gotamento contínuo, hoje imprescindível para a produ· 

- çãq económica do aço, nosso índice superá os 40%, 
que só agora vai sendo atingido pelos Estados Unidos. 
Neste setor, devemos fazer um grande esforço de inves
timento para manter nossa competitividade e atingir 
o índice japonés, da ordem de 90%. 

Outro índice da maior importância é o- rendinlento 
integra~o do_ aço bruto ao produto acabaclo, que na 
SIDERBMs é de 84%- superior ao americano, de 
79%~ e âO europeu, de 78%, porém ultrapassado pelo 
Japão, com 92%. __ 

Verificamos, portimt'o, ciue sob o aspecto tecnológico 
estamos bem situados, porém essa posição exigirá contf~ 
nuos esforços de melhoria e atualização. 

Finalmente, do porito de vista dos Recursos Huma~ 
nos, o índice de Rendimento Integrado mostra, até cer~ 
to po-nto, a habilidade e o alto nível técnico atingido. 
Com ótirn,a formação básica, treinamento e atualização 
permanentes, nossa comunidade siderúrgica constitue 
uma eJite técníca do mais alto padrão e é, certamente, 
um dos pontos mais fortes de nossa indústria. 

Deve~.p.-2sl-_agora, nos referir ao s6rio problema da 
&IDI;:RBKAS, que se traduz numa dívida enorme e 
queCfeSCe,-piiri.cipalmente, pf!lo efeito da sua rolagem, 
passando do equivalente a 13;8 bilhões de dólares, em 
1984, a 15,6 bilhões, de dólares em fins de 1985. 

Como -resultado, os custos fmã.Iiceiros gerados vão 
gradualmente anulando as vantagens económicas da si
derurgia brasileira e ameaçando gravemente a sua com
petitividade. __ 
1- Assim, em junho de 1985, enquanto esses custos fi~ 
nanceiros somavam 15 dólares por tonelada nos Estados 
Unidos, 28" dólares no Japão e 12 dólares na Alemanha, 
na SIDERBRÁS eles se- situavam em 160 dólares. 

O desequílíbrio finallcdfo_ do Sistema SIDERBRÁS 
se traduz- pelos seguintes números: 

-Lucro antes das despesas financeiras - 20%/ven~ 
das líquidas 

-DeSpesas fimincdi'as totais -47%/vendas líquidas 
-Prejuízo---,. 27%/vendas líquidas. __ _ 
Esta sítu,_açâO, que se agrava ano a ano com a rolagem 

da dívida, resulta do fato de dispor o sistema de, apenas 
9% de recursos próprios, contra 91% de recursos de 
terceiros_. _ 
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Os motivos que conduziram a esta situação e elimina~ 
rama lucratividade das empresas são dois: 
1- a política de preços administrado nos últimos 

7 anos; 
2- a política financeira do Plano Siderúrgico. 
Quanto ã política de preços, um gráfico comparativo 

da evolução dos preços do aço, a partir de 1978, em 
comparação com o fndice geral de preços, mostra seu 
mortal comportamento, que resultou numa perda de 
faturamento da ordem de 4 bilhões de dólares. 

Essa compressão, que atingiu as empresas numa fase 
de pesadíssimo esforço de investimento, corroeu rapida~ 
mente o seu capital de giro e obrigou~as a procurar 
recursos no mercado financeiro, a custos extremamente 
elevados. 

Em 1985, a um congelamento de quatro meses, no 
primeiro semestre, seguiu~se uma recuperação bastante 
satisfatória, no segundo semestre, porém, a partir de 
fevereiro último, os preços caíram novamente a índices 
extremamente baixos. 

Numa comparação feita, em 29 de abril de 1986, 
entre as tabelas de preços no mercado interno em dife~ 
rentes pa(ses; ton:iando-se, para referéncia, um produto 
típico, como a bobina a quente, aço SAE 1008, de 
3 x 120Q ll!m, mostra os seguintes preços: 

-Brasil - 207 dólares 
-Estados Unidos -457 dólares ou 1120% 
-Japão- 496 dólares ou 1139% 
- Inglaterra - 377 dólares ou J 82% 
Quanto_ à execução financeira do Plano Siderúrgico, 

ela foi extremamente tumultuada, por vários motivos. 
O prfmeiro e mais importante foi o grande atraso na 

__ ~cução das obras, principalmente em vista do atraso 
ou da falta absqtpta de aportes de capital, através da 
SIDERBRÁS. ~ara iS~o, colaborararJ;l, também, outros 
fatores negativos, como as dificuldades de construção 
dentr-o de usinas em operação, a elevação dos preços 
dos equipa~entos, depois do choque do petróleo, a 
insuficiência dos prazos de carência dos financiamentos, 
em conseqüência do atraso dos projetas, e outros. 

É difícil avafiar rixatamente a influência desses atrasos 
no custo dos projetas, porém, a julgar pelo montante 
dos juros devidos durante a construção, esse valor é 
superior a 4,0 bilhões de dólares, considerando-se os _ 
aumentos de despesas resultantes desses atrasos. 

A recuperação do sistema SIDERBRÁS é, hoje, tal~ 
v-ez, o mais grave problema da economia brasileira. _ 
Sua origem se prende à decisão política de investir, 
para criar uma indúStria básica da qual depende, funda
mentalmente, o desenvolvimento económico deste País. 
Sua solução depende de uma decisão política comple
mentar que permita ao Sistema a obtenção de resultados 
que garantam um crescimento auto-sustentado. 

As providências óbvias, para isso, -consistem na ado~ 
ção de uma política de preços adequada e compatível, 
e na racionalização do endividamento das empresas. 

Reconhe_cemos que no momento a recuperação dos 
preços somente poderá ser obtida a um prazo incerto, 
provavelmente longo. __ 

Entretanto, mais urgente que a recuperação dos pre~ 
ços é o problema da dívida que cresceu de 2 bilhões 
de dólares, em 1985. = 

A_ SIDERBRÁS já ti:n;i eril fase final ii~ redação_ 
um relatório a se;r entregue ao Governo sobre a recupe
ração do Sistema, pelo qual se verifica que um equilíbrio 
consolidado de _caixa, no corrente,ano, exige a capitali-
zação de 11 bilhões de dólares. _ 

Oó5erve-se, fin"almente, que para obter~se rentabi~ 
!idade aceitável, que possibilite privatização ou partici
pação acionário do público, essa capitalização deve ser 
seguida de um sensível enxugamento dos ativos. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) - Agradeço a 
exposição de V. Ex.•, que foi ·muito clara, e eu teria 
algumas perguntas a fazer, antes de passar a palavra 
ao Sr. Relator. 

A primeira indagaçáO é 3 seguinte: já há muito tempo 
vinha se falando da defasagem entre os preços de aço 
e a inflação. Com o con.gelamentO de preços ae a infla
ção --zero·, haveria condições visíveis para compensar 
a descapitalização do setor, que, segundo ouvi, está 
estimado em 11 bilhões de dólares a necessidade e capi~ 
talização este- ~no? Em outras palavras, a inflação zero 
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daria condições para compensar essa descapitalização 
do setor? 

O SR. AMARO LANAR! JÚNIOR - Não sei se 
V. Ex~ Sr. Presidente, recebeu um gráfico da variação 
de preços. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) --Creio que 
não. 

O SR. AMARO LANAR! JÚNfOR- E>tá naqtie1e 
tabalho que_ foi ao Senhor Presidente da República, 
também. 

Mas esse gráfico é-importante porque ele, cornparã.dá 
com o Índice Geral de Preços, que é essa linha horizon~ 
tal, mostra a flutuação do nível do preço de aço desde 
1970 até 1986. Então, nós que vinhámos com o preço 
do aço mais ou menos variando de acordo com o lndice 
Geral de Preços, a partir de 78 tive-mos Uma cOmpressão 
brutal e essa compressão se manteve até hoje e está 
aqui neste ponto. Depois do pacote de fevereiro, nós 
caimos para o mesmo preço de junho do ano passado~ 
que foi também uma situação muito difícil. A partir 
daqui, então, esses preços ficando constantes, portanto, 
inflação zero, nós vamos ter prejuízo .. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- :é: necessário 
um aumento de 35%. 

O SR. AMARO LANAR! JÚNIOR - Cerca de 
35%. 

Acho que respondi ã sua pergunta. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - A segunda 
pergunta é sobre a dívida da SIDERBRÁS. Tem-se 
feito um grande alarde a respeito e da inviabilidade 
da geração própria de rec_tusos par~_ fazer face a ela. 
O Governo já tem um plan-o pira possibilitar o sanea
mento financeiro da empresa, que, segundo pude ava
liar, já era preocupação do Presidente José Samey no 
encontro--com a siderurgia, no dia 20 de janeiro de 
1986. Na sua mensagem Sua Excelência dizia que o 
setor vivia uina crise conjuritural, basicamente poderia 
se resumir no seu saneamento financeiro da emoresa. 

Esta pergunta fiz aO Presidente da ELETROBRÁS 
e V. S. • mos_t_rou que há um plano para o setor da 
energia elétrica em que os novcis empréstfmoS dó Banco 
Mundíal e do Banco Interamericano fossem tomados 
pelo Tesouro, qUe repassa:na--àci-SC:tor, em-cruzados, 
no aumento do capital da empresa, para equilibrar a 
relação entre capital e débitos. 

Existe já algum plano para o saneamento financeiro 
da SIDERBRÁS? . 

O SR: AMARO LANAR! JÚNIOR~ O plano da 
ELETROBRÁS foi feifo um-pOuco antes do nosSO--:
ficou pronto antes do pacote de fevereiro, e o nosso 
foi surpreendido pelo pacote. De modo que teve que 
ser refeito e repensado, mas está praticamente pronto, 
em fase fmal de redação. Mas a grande diferença, Sr. 
Presidente, entre a SIDERBRÁS e a ELETROBRÁS, 
além do fato da ELETROBRÁS ser uma empresa mo
nopolista, porque ela é a única forn-ecedora, bem ·ou 
mal, da ELETROBRÁS, vinha vivendo com preços 
comprimidos, mas a:cirria do custo; ao passo que a SI
DERBRÁS vinha vivendo com preços comprimidos 
abaixo do custo. Então, o nosso problema é muito mais 
grave, e nós- não temos o problema de investimento 
pesado, que é o problema da ELETROBRÁS. As -des
pesas correntes da ELETR~BR~S são_~~as, por
que a água é a matéria-pririla, ão pass-o que na SIDER
BRÁ.S o dia-a-dia é uma luta pela economia de material, 
de pessoal, de serviço etc;· O nosso problema não é 
investimento, o nosso problema é trabalhar no equilí
brio firiãnCeiro~-eiif Condições que possa gerar retorno 
capaz de permitir ao ·sistema um crescimento auto-sUS-
tentado_ Isso até hoje nos fOi negado, a partir de 78, 
não temos'condições de manter um equilíbrio auto-sus
tentado; não para fazer grandes investimentos, como 
é o _caso da ELETROBRÁS, mas para fazer mesmo 
pequenos investimeritos, p3.ni. melhorar a produtivida
de, atualizar a tecnologia. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Entendi que 
os preços estão abaixo do custo de operação. Quando 
estive na China, acompanhando o Presidente João Fi
gueiredo, houve um propósito de se poder fazer um 
mecanismo de trocas, que sempre defendi, nos países 
em desenvolvimento, procurando o equilíbrio dinâmico 

do balanço comercial de vários países em desenvol
vimento. Houve um propósito, pelo menos, de se fazer 
uina troca entre carvão chinês, para a SIDERBRÁS, 
versus exportação de aços planos. 

_Çr~.io que esse meCanismo de troca talvez pudesse 
dimirillii -peta menos os custos financeiros, porque o 
carvão, sendo insumo, versus a exportação de aços pla
nos, naturalmente, com o mercado chinês só poderia 
ser compatível, dada a longa distância, se houvesse fre
tes de retorno. Depois, fui informado e procurei até 
transmitir ao gabinete de V. Sa. que havia certos expor
tadores chineses in-teressados na ex-portação de carvão 
parà a SIDERBRÁS. Nesse momento não havia troca, 
havia interesse para exportação. Mas havia o propósito 
dos dois gover'nos.-o BrasileirO e o da República Popular 
da China, ness_e mecanismo de troca. 

V. Ex.• acha que esse mecanismo de troca com a 
Chinã e outros países poderia, talvez, contribuir para 
diminuir o déficit entre os custos, os preços ou a receita 
e as despesas de operação? 

O SR. AMARO LANAR! JR.- Antes de respon~ 
der, eu gostaria de terminar, porque nào fechei o racio
dnio anterior. Comparei a SIDERBRÁS com a ELE
TROBRÁS para dizer que enquanto a ELETROBRÁS 
está procurando recursos para _investir, nós precisamos 
de recursos para capitalizar. EsSa é a diferenÇa. E essa 
capitafização pode ser feita em grande parte com sim
ples providências-contábeís, de transferir o débito que 
temos com o Ba[).co do Brasil, com o BNDES etc., 
para o Tesouro. Esse é o problema maior da SIDER
BRÁS. Não é de novos financiamentos, esses vão existir 
no futuro. No momento, o problema é captalizar essa 
dívida enorme, a maior parte dela nas mãos do Banco 
do Brasil e do BNDES. 

Quanto ao problema das trocas com a China, deve~ 
mos dizer que temos uma política de compra de carvão 
que procura atender uma diversificação na origem, por
que tivemos, numa certa época, problemas com greves 
nos EstadQS Un\Q_Qs, onde comprávamos praticamente 
todo o carvão. A partir desse momento, a SIDER
.BRÁS, há alguns anos, resolveu diversificar: começOu 
a comprar carvão em vários países, além dos Estados 
Unidos; a maior parte ainda é proveniente dos Estados 
Unidos, que é, aliás, o nosso maior comprador de aço. 

Passamos a comprar, também, da Polónia, em virtude 
de vantagens, também, de troca, sobretudo com a Com~ 
panhia Vale do Rio Doce, que precisa exportar seu 
rnin~rto para lá, e Usamos, então, o carvão para equili
brar essa balança. 

Com a China, a partir do ano passado, nós tivemos 
__ bons c_ontatos. Inclusive foram assin3.dos protocolos pe

lo Itamarati a respeito dessa possibilidade de colabo
ração no-s-elar de carvão e no setor de aço. N65 estamos 
procurando comprar carvão da China, mas as dificul
dades estão mais lá do que aqui. A China precisa melho
rar os seus portos, inclusive construir algumas estradas 
de ferro e melhorar outras, a fim de possibilitar a expor
tação em·navios que permitam o frete, navios da Com
panhia da Vale do Rio Doce, favorável ao Brasil. 

Acredito que esse sistema procuramos ver se estabe
lecemos com a Rússia, trocarido um pouco de carvão 
e de .tecnologia por aço, procurando vender mais aço, 
exportar mais aço, com uma possibilidade de grande 
sucesso para nós, porque quando o mundo se fecha 
em políticas protecionistas~ a única marieira que nós 
temos é essa: procur~r trocar os intereSses recíprocos 
- um de exportar carvão, outro de exportar aço. De 
modo que estou de acordo com V. Ex. • 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) -Finalmente, 
a minha última pergunta é sobre privatização. v. s.· 
disse que a SIDERBRÁS congrega nove empresas side~ 
rúrgíc_!!s e uma empresa de engenharia siderúrgica, a 
COBRAP. As nove são: a CSN, US!MINAS, COSIPA, 
AÇO MIN_AS, Compa-nhíã. Siderúrgica Tubarão, Com
panhia Ferro e Aço Vitória, Companhia Siderúrgica 
Mogi d~s Cruzes, Aços Fin~s Piratini e USIBA. 

Uma das finalidades desta Comissão é ver o assunto 
privatização, se tem lógica a_ Governo Fed~ral ser majo
ritáriO em n-ove usínas siderúrgicas. Quais os mOtivos 
pelos quais o Governo Federal foi majoritário em nove 
usinas _siderúrgicas? Outra pergunta: as nove compa
nhias siderúrgicas são deficitárias? Terceira pergunta: 
havendo alguma que não seja deficitária, não poderia 

Novembro de 1986 

passá-las ao setor privado ou_ vender ações, enfim, de
sestatizar as coinpanhias que não são defícitárias? Há 
uma política, úm projeto, uni pl<inejamento, um pensa
mento da SIDERBRÁS sobre esse assunto de desesta
tização? 

O SR. --sr. Presidente, cm primeiro tugai, é 
estranho que a SIDERBRÁS tenha quatro empresas, 
pequenas empresas produzindo aços niio planos: Com
panhia Ferro e Aço Vitória, Mogí das Cruzes, Piratini 
e Bahia, USIBA, quanto as outras empresas são grandes 
emrresa~ produtoras ~e produ~os pi~ nos. como chapas. 
Acontece que cada uma dessas empres~s pequenas tem 
uma história, pela qual a SJDERBRAS absorwu. A 
Companhia Ferro e_ Aço de_ Vitória era uma empresa 
privada, mas por problemas de enJividamento, enfim, 
problemas financeiros como BNDEs .. que era acionista, 
acabou passando para a SIDERBRAS, quando todas 
as empresas do BND~s passaram para <t SIDERBRÁS. 
Então, a SIDERBRAS fez essa exceção. A Companhia 
Ferro e Aço Vitória era grande devedora e não havia 
solução com o BNDEs. Quando se estabeleceu a SI
DERB&\.S, houve um entendimento elevado com a 
indústria no sentido de que o Estado se ocuparia do 
setor de planos. que era um setor que a indústria privada 
não poderia suportar, em virtude dos enormes investi
mentos AÇP Minas, Companhia Siderúrgica: Nacional, 
Usimínas e Cosipa. A Aço Minas é uma grande empre
sa, com um inVestimento brutal, está fora da:. possibi
lidades da iniciativa privada. Essa é a razão pela qual 
essas empresas foram estatizadas. Mas as pequenas, 
como a Companhia Ferro e Aço Vítória, já expliquei 
a razão. A Companhia Mogi das Cruzes, também, é 
uma empresa que pertencia ao grupo Jaffet. Com os 
problemas do grupo Jaffet; o Governo acabou entre
gando essa siderúrgica à administração da SIDER
BRÁS; foram problemas financeiros também. A Aços 
Fíno_s_Pirafini é uma empresa piorieira, ela íníciou no 
Rio Grande do Sul a produção de aço por processo 
de redução dlreta, aplicando um processo que não tinha 
similar, era um processo novo, que possibilitava o apro
veitamento do carvão do _Rio Grande diretamente para 
redução do minério. Então, corno era uma indústria 
pioneira, o Governo teve que entrar; resultado: perten
ce ao Grupo SIDERBRÁS. 

A mesma coisa ocorreu com a Siderúrgica da Bahia, 
para utilizar o processo de redução pelo gás do Recón
cavo, que é também um processo novo em virtude disso, 
para trái:er estã leCnólogia para o País, a SJDERBRÁS 
a absorveu. Essa a razão pela qual a SIDERBRÁS 
tem essas quatro usinas, que deveriam estar, pelo seu 
programa, que é de produzir aço não plano, deveria 
estar nas mãos da inictativa privada. 

Atualmente, com essa tendéncia a privatizar, e mes
mo por determinação governamental, nós, da SIDER
BRAS, mandamos estudar a possibilidade de privatizar 
essas quatro empresas; a Ferro e Aço Vitória, Mogi 
das Cruzes, Píratini e Bahia. Foram escolhidas empresas 
especializadas para esse estudo, consultores, e os traba
lhos já foram entregues. 

A Companhia Ferro e Aço Vitória, que é a melhor 
situada, já está em fase preparatória para possível licita~ 
ção pública. A Siderúrgica de Mogi das Cruzes, ficou 
demonstrado que era inviável, então, essa siderúrgica 
tem que ser vendida por partes e o grande valor dela 
são OS imóveis, os terrenos e faZendas que ela possui. 
A Aço Finos Pira tini é uma e~presa que teve também 
estudada sua privatização e tem condiçõe5 disso, se hou
ver um saneamento, semelhante, aliás, ao que todo 
o siStema precisa; uma melhoria da relação entre capital 
e financíamentos, ela tem uma percentagem de capital 
muito pequena e um endividamento muito grande. É 
preciso haver um saneamento para que a Aços Finos 
Piratini seja vendida. 

Quanto à Usina Siderúrgica da Bahia também tinha 
condições semelhantes, mas está em pior situação, de
pois do "pacote" está numa situação muito difícil, sob 
o ponto de vista de rentabilidade. De qualquer maneira, 
o estudo de privatização já foi feito e estamos providen
ciando os passos seguintes para possibilitar a entrega, 
total ou parcialmente, dessas empresas ã iniciativa prí
vada. 

A razão por que a Companhia Siderúrgica Nacional 
e Usiminas, inclusive, não podem ser privatizadas é 
o tamanho enorme. Não há ninguém que se interesse 
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por investimentos dessa ordem, que são, não--só gran~ 
des, mas de maturação lenta, e mesmo difícil de darem 
retorno satisfatório, a menos qtiC haja uffia intervenÇão 
governamentaL Foi o que ocorreu na_ Europa e nos 
Estados Unidos, onde o Governo entrou- principal
mente na Europa -para tornar rentáveiS empreendi
mentos que já estavam obsoletos, que tinham sofrido 
investimentos pesados para modernização; portanto, ti
nham um ativo exagerado, comparado com sua possibi
lidade de vendas: Daí a necessidade de intervenção 

~~~~:~;f~~R~~~~smo problema que te~O!i no 

O SR PRESIDENTE (César Cais) - Deveria ter 
sido feita a última pergunta, mas tenho mais uma inda
gação. 

Caso o Governo venha a capitalizar os onze bilhões 
de dólares que aqui foram citados, os custos financeiros 
do Sistema_SIBERBRÁS podem fazer voltar à competi~ 
tividade do produto, já que, em junho de 85, os custos 
financeiros nos Estados Unidos eram 15 dólares por 
tonelada; 28 dólares no Japão, 12 dólares na Alemanha 
e na SIDERBRÁS 160 dólares; quer dizer, dez-vezes 
mais do que o dos Estados Unidos. Acha V. s.• que, 
com esta capitalização dos 11 bilhões de dólares, podem 
reduzir os custos financeiros a um nfvel de competição? 

O SR. AivlARO LANAR! - Os custos financeiros 
serão reduzidos mas isso não vai ser suficiente porque 
os preços não permitem a rentabilidade adequada, en~ 
tão, é preciso aguardar que esses preços possam ser 
levados em um nível adequado. De modo que mesmo 
com essa capitalização, ainda é necessário algum aparte 
de recursos para manutenção do sistema, enquanto du~ 
rar o congelamento de preços. · 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Concedo a 
palavra ao nobre Sr. Relator, Senador João Calmon. 

O SR. RELATOR (João Calmon} -Sr. Amaro La
nari, de acordo com o seu currículo, não há a menor 
dúvida de que a siderurgia brasileira está atravessando 
uma crise gravíssilna, não por cUlpa do seu Hirioneiro. 

Tem V. s•. quase meio século de atu"a.ção-ne"ssa-área 
e tem todas as credenciais para tentar a solução dC:sse 
problema e realmente as dificuldades são imensas e 
fogem à capacidade de solução, mesmo à de um empre~ 
sário da mais alta categoria, como é o caso de V. -s·. 

O nosso Presidente já esgotou praticaniente todas 
as indagações feitas após a leitura da sua exposição. 
Eu me limitaria, portantO, a fazer apenas duas inda~ 
gações. 

O congelamento dos preços dos produtos siderúrgicos 
é anterior ao pacote antiinflação. Portanto, esse esque~ 
ma de inflação zero não é, obviamente, o responsável 
pela crise. Provavelmente, contribuiu para agravar um 
pouco mais essa crise. Dentro desse quadro tenebroso, 
que V. S•. descreve, há um contraste entre a situação 
aflitiva da SIDERBRÁS e a prosperidade de atsumas 
empresas siderúrgicas no setor privado. Apesar disso, 
como interesse nacional deve ser predominante, pare
ceu~me claro que V. s~. não preconiza, a não·Ser em 
relação a três ou quatro empresas secundárias do ~iste
ma SIDERBRÁS, a solução da privatização. :É esse, 
realmente, o ponto de vista de v. s•. diante desse qua~ 
dro tão grave da indústria siderúrgica estatal do Brasil 
que lembra até aquele famoso poema de Manoel Ban~ 
deira, em que diante do caso de um tisico. de um tuber
culoso, o médico respondeu a pergunta aflitiva do seu 
paciente: 

"Doutor, diante de tanta hemoptise sUOres noturnos 
e febre, o que fazer?'' 

E o médico lhe respondeu: 
"Só _tocando um tango argentino.'' 
Eu creio que no caso da siderurgia brasileira a situa~ 

ção não é tão catastrófica, mas realmente, o seu relató
rio realista, objetivo, nos deixa muito preocupado. 

O SR. --Agradeço, Senador, as ieíerências -
aliás, o nosso conhecimento é antigo, vem dos tempos 
da USIMINAS. Agradeço referências de V. Ex.•s. 

Sobre a questão de comparar as empresas priVadas 
às empresas estatais acontece o seguinte: as empresas 
privadas não se endividaram quase, a não ser naquilo 
que poderiam se endividar._ De modo que as despesas 
financeiras podem ser vistas. As despesas financeiras 
das empresas privadas são muito menores. A política 
?e preços também não é igual, ela é geralmente dife~ 

-rente.-Há difú(mças de critérios nos estabelecimentos 
de preços que pertnitiram às empresas privad~s sempre 
trãóãiúarerii mal quanto à questão de preço, ·sempre 
comprimidos, mas em melhor condição do que a SI~ 
DE~BRÁS, principalmente porque a SIDERBRÁSfoi 
obrigada a se endividar a partir de 1979, quando estava 
numa fase de expansão, no plano siderúrgico, para o 
País atingir 20 _milhões de toneladas em 198,0. Atingiu 
15, só ':eio afingrr-20 agora, no ano passado. Mas isso 
foi um investimento brutal, não sei e"atamente, mas 
de 10 a 15 milhões de dólares de investimentos no siste~ 
ma. As empresas estavam, naturalmente, fazendo esses 
investimentos, recebendo parte em capital, _de acordo 
com um plano preestabelecido, que tinha rentabilidade 
calculada, parte em capital do Tesouro via SIDER
BRÁS. parte em recursos de financiamentos. Mas essa 
parte do Tesouro não vinha por causa, exatamente, 
daquela crise do petróleo, daquela politica fiilanceira. 
As empresas começaram a. gastar o seu próprio capital 
de giro, a buscar financiamento no mercado financeiro.· 
Enfim, a ter uma despesa financeira muito maior e 
um endividamento muito maior. O resultado disso é 
que no Grupo SJDERBRÁS apenas 9% são de recursos 
próprios e 91% são recursos de terceiros. Isso nenhuma 

_empresa privada tem e nem chegaria, porque não é 
possível uma empresa sobreviver com essa proporção. 
Quer dizer, o sistema foi ·abrigado, gradualmente, a 
se endividar, de maneira inteiramente irracional. E o 
resultado é esse volume de dívida, essa despesa finan
ceira de 160 dólares por tonelada, que é uma coisa 
absurda. E isso dá razão aos americanos de dizerem 
que estamos fazendo dumpiog porque, se realmente, 
descontar em cima do nosso aço, ele é muito caro. 
Então, é préCiSõ Urila refõfínulação total, tratar a SI~ 
DERBRAS e as empresas do grupo como empresas, 
como se fossem empresas privadas, mas como empre~ 
sas, entidades que procuram trabalhar a fim de procurar 
um resultado positivo. E para isso é preciso que haja 
uma propo-rção adequada entre capital, financiamento, 
despesas financeiras, preços, que não é bicho de sete 
cabeças. Apenas é pr~ciso confiarem que uma entidade, 
como_ a SIDERBRAS, que e holding, seja capaz de 
administrar isso, de confiariÇa a esse sistema, para que 
ele possa trabalhar como uma empresa privada, como 
uma holding privada. 

O _SR. JOÂú CALMON"- QuandÓ esteve aqui o 
Presidente do Banco Ce.Qtral do Brasil. tive a curiosi
dade de formular uma indagação sobre qual o percen~ 
tual do total da dívida externa do Brasil que foi utilizado 
em investimentos do mais alto interesse nacionaL Se
gun~o algumas informações, por exemplo, só Itaipu 
representa um investimento em moeda estrangeira tal
vez-da ordem de quinze bilhões ou vinte bilhões de 
dólareS - não sei exataiilente- o custo, o total. Em 
outros setores da economia nacional, o Brasil também 
se vé obrigado a recorrer a empréstimos externos para 
realizar empreendimentos da mais alta importância para 
o País. V. S." tem alguma idéia, pelo menos aproximada, 
de _quant~? represen~ari_a,_ em termos de dólares o inves
tímellto do grupo Siderbrás nesse total de ce~ bilhões 
de dólares da dívida externa brasileira? 

O SR; -Posso dizer aprçximadamente, delem-
brança, mas aproximadamente. Deve representar entre 
doze e_.quinze bilhões de,dólares. . 

O SRJOÃO CÁLMÓN - Como leitor de jornal, 
eu tomei çonhecimento de uma notícia divulgada recen· 
temente sobr~ a importação de um equipamento para 
o setor siderúrgico, não me lembro bem se o custo 
teria- Sidó de setenta mílhões de dólares ou oitenta mi· 
l!!_~es de dóla,rcs, que esse equipamento f.oi i.rnporfado 
apenas para que entrasse no .J?rasil essa quantia em 
dólares, a fim de aliviar um pouco as nossas dificuldades 
de pagamento, mas que esse equipamento nunca foi 
utilizado, está aí encostado. Tem algum fundamento 
essa notícia ou é apenas uma fantasia? 

O .SR. - Senador, essa é uma das tais meias-
verdades que tem preocupado o Tribunal de Contas, 
que está achando que existe uma importação na AÇO~ 
MINAS, feita de equipamento Obsoleto e que não vale 
nada. b o tal_ n7gódo que eu estava dizendo da questão 
da.confiança. E preciso entender um pouco do assunto, 
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para ver que a notícia está truncada. É o seguinte: 
a AÇO MINAS foi um projeto feito, tendo em vista· 
produzir dois milhões de toneladas de perfis médios 
e pesados e trílhos. Devido à série de circunstâncias 
a principal _delas, sendo que oS recursõs não vinha~ 
no prazo, esse prõjeto da AÇO MINAS, se atrasou. 
Ao invés de ser feito em cinco anos, levou dez anos. 
Como os outros também se atrasaram oito a dez anos. 
Fõi feítª" a ímportà.ção desses equipamentos InoderníS
simos, laminadores moderníssimos para produzir trí~ 
lhos, perfis pesados e perfis médios, vindos da Alema
nha. E$SeS laminadores estão lá na AÇOMINAS con~ 
servados com o maior cuidado, para que não se estra· 
guem, mas ninguém pode montar. porque para montar 
precisa duzentos, trezentos milhões de dólares~ Então, 
estamos numa fase na AÇOMINAS em que estamos 
fazendo produtos_ para vendas semi~acabados, porque 
não montamos ainda os laminadores para acabamento. 
O Presidente da República até assinou uma decisão 
autorizando, a partir do próximo ano, estudar a monta~ 
gern. desses laminadores definitivos. Entáo, a AÇOMI
NAS será uma usina realmente integrada, partindo do 
minério, para chegar a trilhos, perfis méclios e pesados .. 
Esses laminadores são os mais modernos que o Brasil 
tem. 

O SR. JOÃO CALMON- Apenas estão parados. 

O SR. -Apenas estão Já aguarda-ndo o dinheiro 
do Tesouro que não vem. 

O SR. JOÃO CALMON - Teria sido melhor que 
se chegasse a essa conclusão antes da importação. 

O SR. -Por isso que eu digo que o plano finan~ 
ceiro do pr~jeto de expansão siderúrgica foi mal levado, 
porque devia se parar, então. Era preferível ter pa~ado 
antes do que deixar as coisas correrem e os juros durãnte 
a cons~ução, como eu disse, que representam na AÇO~ 
MINAS metade do valor total de endividamento qp.e 
deviam representar apenas 5% ou 10%. 

Mas com_o .V. S.' tomou a liberdade de nos contar 
aquela piada do Manoel Bandeira, eu vou contar uffia 
também. A nossa situação - o Sr. me deu esse direito 
-na SIDERBRÁS _é_ a parecida com a do cavalo do 
inglês. Não sei se os Srs. conhecem a história: a SIDER
BRÁS é o cavalo do inglês. Estamos sendo testados, 
desde ~979, se aguentamos.._ se vivemos sem precisar 
de comida. Está quase provado que aguentamos. E, 
de repente, o cavalo morre. 

O preço do aço 1 a partir do ano passado, em fevereiro, 
vinha se1_1do dado pelo Governo anterior uma correção, 
concedi,da desde fins de 1983, melhorando os Preços, 
podendo-se ver isto pelo gráfico, até que em fevereiro 
de 1985 atingiu-se um ponto máximo, da ordem de 
ape12.as 12 a 13%abaixo do índice de inflação. NesSe 
momento, a política do Ministro Dornelles congelou 
os preços. Ficaram _eles 4 meses _congelados, até junho. 
Então caiu, veio aqufité 35% abaixo da inflação. Hou
ve então um acordo entre a SIDERBRÁS e o Governo, 
através dos Ministérios do Planejamento e da Fazenda 
para consertar essa situação. Foi escolhido um técnico 
especialista para estudar o custo do aço nas empresas 
d!i _SIDERBRÁS. Verificou~se então que era preciso 
haver um aumento de 38% para que o aço chegasse 
a_dar _um retorno de 10% sobre o investimento, que 
são as condições da ELETROBRÁS, para que o preço 
d~ aço pagasse o_ custo- da usina mais eficien!e, que 
era o da USIMINAS, com o custo menor e com o 
retorno de 10%. O Governo aceitoU _esse· acordo e fof 
recuperando, gradualmente, pode-se ver na gráfico. 
Até ?eze.mbro.~_preço estava apenas 16% abaixo. Mas, 
~m Ja~ne1ro, fm dada_ uma correção men6r çlo que a 
inflaçao. Em fevereiro não foi dada nenhum uma corre~ 
çãh; -e o re~ultado é que o nosso preço agora voltou 
a 38% abaixo. Estamos _na mesma situação em que 

·nos encontrávamos em junliõ do ano passado com o 
pacote._ 

O SR. JOÃO CALMON- Quer dizer que o cavalo 
está cada vez mais cambaleante. 

Eu, com:o Senador do. Espíríto Santo, desejo trans~ 
mitir a V. S.• a preocupação que observo eill meu Estado 
com relação à venda da ferro e aço. Trata~se de uma 
empresa lucrativa. A sua venda não iria resolver os 
angustiosos problemas financeiros da SIDERBRÁS. e 
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isso representaria uma profunda decepção para a comu
nidade capixaba. 

O Sr. entende que essa decisão é realmente definitiva 
ou é passível de revisão? 

O SR. -Senador, estamos cumprindo um decreto 
que manda privatizar. 

O SR. JOÃO CALMON - Empresa lucrativa. 

O SR. - Não. Não podemos privatizar empresa 
que não seja lucrativa, porque senão ninguém compra. 
Sobre isto, até eu gostaria de aproveitar a oportunidade 
para dizer ... 

O SR. JOÃO CALMON - Pelos métodos de uma 
empresa, uma empresa defícitária pode transformar-se 
em lucrativa. Há um exemplo recente, fora da área 
estatal, que é o da CHRYSLER, que estava no limiar 
da explosão da bancarrota, e com a mudança da admi
nistração foi recuperada. 

O SR. - Foi precisO um bHhão de dólares do Go~ 
vemo para fazer isso. Se fizermos is_so, se tivermos a 
confiança para receber esses recursos adequados, podeR 
mos fazer a mesma coisa. 

O SR. JOÃO CALMON- A cota de recursos, resul
tante da venda da Ferro e Aço é tão insignifiCante diante 
da magnitude do problema ... 

O SR. - Não resolve o problema da SIDER-
BRÁS, apenas libera-a de administrar a Ferro e Aço, 
de Vitória,-que- é política do Governo, privatizar aquilo 
que pode ser privatizado. Gostaria de_ observar que, 
embora as empresas como a AÇOMINAS, a USIMI
NAS, CSN, COSIPA não possam ser privatizadas, po
dem ter participação privada. Isso é muito importante 
porque esses acionistas piíVados podem ser fiscais do 
povo dentro dessas empresas; o que é da maior impor~ 
tância, para que fatos como os ocorridos de 1978 para 
cá não voltem a acontecer: que alguém reclame quando 
as empresas são levadas, como cavalo do inglês, a nã() 
comer a comida. :b preciso que essas empresas se tornein 
rentáveis. Por isso é que Observei que, além de haver 
uma capitalização, é preciso haver o enxugamento dos 
ativos, porque esses ativoS estão inchados. Embora_ se 
possa ter um lucro razoável na venda de uma tonelada 
de aço, esse faturamento não dá para girar o ativo nem 
uma vez por ano, o que seria necessário. De modo 
que que é preciso, não só= capitalizar as empresas, como 
reduzir o capital, tornar o· capital compatível com o 
valor das vendas, a fim de que as ações das USIMINAS, 
CSN, COSIP A, possam ser vendidas ao público. 

Quanto ao problema da Ferro e Aço, vamos ver se 
há interesSados, mas há necessidades de haver um certo 
saneamento, precisa de recursos. Dentre as empresas 
é a que -está em melhor situação. Até o ano passado 
deu lucro, um pequeno lucro, mas este ano não deu 
lucro algum. Mas, Senador, esse é um problema, pois 
cumprimos ordens. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Agradeço ao 
Dr. Amaro LanariJúnior pela sua exposição muito clara 
e pela maneira franca com que debateu o assunto e 
espero que o Governo tenha uma política mais directo
nada à sanear o setor produtivo. As empresas estatais 
do setor produtivo precisam de uma administração com
patível com as empresas privadas. 

Agradecendo ao Dr. Amaro Lanari Júnior, iilformo 
ã Comissão_que o próximo depoente será o Dr. Licínio 
Seabra, Presidente da NUCLEBRÁS, no dia 20 vin-
douro. _ _ 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reu
nião de hoje desta Comissão. Muito obrigado a todos. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Destinada a investigar a gestão das sociedades 
de economia mista nas quais a União detenha maio
ria acionária. 

32.' REUNIÃO, REALIZADA EM 
20 DE MAIO DE 1986 

Às nove horas e cinqüenta e nove minutos do dia 
vinte de maio do ano de mil novecen~os e oitenta e 
seis, na Sala de Reuni~es da Comis~o de Economia, 

presentes os Srs. Senadores César Cais, Presidente, e 
Virg-ílio Távora, Relator ad hoc, reúne~se a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar ages
tã.o das So_ciedade~ de Economia Mista nas quais a 
União detenha maioria acionária. 

É dispensada a leitura da .Ata da reunião anterior 
que, em ·seguida, é dada como aprovada. 

Havendo número regimental o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e convida o Sr. Licínio Marcelo 
S"eã.bra-; Presidente da NUCLEBRÁS, para proferir o 
juramento de praxe. 

Com a palavra, o depoente discorre sobre energia 
elétrica e nuclear e, logo após a sua exposição, coloca-se 
à disposição dos Srs. Senadores para quaisquer esclare~ 
cimentos. 

Antes de facultar a palavra, o Sr. Presidente dirige 
algumas indagações ao depoente. 

Na fase interpelatória, faz uso da palavra o Sr. Sena~ 
dor Virgílio Távora. 

Finalizando, o Sr. Presidente agradece a presença 
do Sr. Licínio Marcelo Seabra e determina que as notas 
taquigráficas, tão logo traduzidas e revisadas, sejam 
publicadas em anexo à presença Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assis~ 
tente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publi
cação. 

ANEXO Ã ATA DA 32." REUNIÃO DA CO· 
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 
DESTINADA A INVESTIGAR A GESTÃO DAS 
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS 
QUAIS A UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIO· 
NÃRIA, A FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO 
DO SR. LICfNIO MARCELO SEABRA, PRESI, 
DENTE DA NUCLEBRÃS, QUE SE PUBLICA 
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SE· 
1'/HOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador César Cais 
Relator: Senador João Calmon 
(Íntegra do apanhamento taquigráfico.) 

O SR.. ERESIDENTE (César Cais) - Convido o 
nobre Senador Virgl1io Távora para funcionar como 
relator ad hoc. 

Havendo, portanto, o Presidente e o Relator, e de 
acordo com _o Regimento Interno, consider~ abertos 
os trabalhos desta reunião da Comissão Parlã.mentar 
de Inquérito, que investiga a _g~tão das Estatais em 
que a União é majoritária. 

Vamos ouvir hoje a palavra do Dr. Licínio Seabra, 
Presidente da NUCLEBRÁS. 

Desejaria, antes, registrar que a Presidência desta 
Comissão, -de acordo com requerimento do Senador 
Severo Gomes, convidou e foi aceito, o Ministro Aure
liano Chaves, para comparecer a esta Comissão no dia 
3 de junho, em reunião às 9 horas e 30 minutos. 

Os nlotivos do requerimento do Senador Severo Go~ 
mes é para a realização de uma exposição sobre a situa~ 
ção das empresas públicas vinculadas à sua Pasta, em 
motivo da derrogação das portarias que concediam des
contos especiais nas tarifas de energia elétrica para o 
setor de alumínio. . 

Também se dirigiu ao Ministro Aureliano Chaves, 
de acordo com solicitação havida durante o depoimento 
ao Df. Mário Bhering, para que S. Ex.• encaminhe 
um relatório sobre a situação do setor nuclear, relatório 
da comissão eSpecialmente designada para esse fim. 
o-primeiro ofício foi no dia 7 de maio e o segundo 
no dia U de maio. 

No dia 7 de maio, também, a Comissão Parlamentar 
de Inquérito se dirigiu ao Dr. Fernão Carlos Botelho 
Bracher, Presidente do Banco Central, tendo havido 
o recebimento de cópia de documentos encaminhados 
pelo Deputado Estadual Fernando Mota ao Departa~ 
menta Regional de Fortaleza, do Banco Central, con
tendo denúncia de possíveis irregularidades que teriam 
sido praticadas pelo Presidente e Diretores do Banco 
do Estado do Ceará. 
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Como sabem os Srs. Senadores, que estiveram pre
serites à re"únião-em-que depós o Dr. Fernão Bracher, 
foi S. Ex.• argüído sobre a fiscalização de bancos esta
duais e de iniciativa privada. Esta Comissão solicitou 
ao-Dr. Fernão Bracher que informasse: as operações 
constantes dos documentos em anexo podem ser consi· 
deradas irregulares. Segundo, se dispõe o Banco Cen· 
trai do Brasil de órgão de acompanhamento do tipo 
de operações citadas, a fim de evitar a possível dilapi
dação do ptrimónio público. Terceiro, quais as medidas 
que serão adotadas no caso de se confirmarem as irregu
laridades? Quarto, em caso do Banco Central não pos~ 
suir os órgãos citados no item II ou de poderes legais 
pãra evítar atividades irregulares de diretores de_ban
cos, que sugestões poderiam ser oferc:cfdas a esta Co
missão para constar no relatório da CPI? 

Essas eram as comunicações que desejaria fazer. 
O Dr. Licínio Seabra é engenheiro, formado em Ita

jubá, em engenharia mecânica e elétrica, tem cursos 
de relações humanas no trabalho e_aplicação de compu~ 
tadores nas empresas de energia e!étrica. gerência, cur
so promovido pela Management Center do Brasil, pro
grama para executivos, curso promovido pela Fun~ação 
João Pinheiro em conjunto com a Columbia University. 
Foi engenheiro da Service~Engenharia; engenheiro
chefe da Usina Hidrelétrica de Sá Carvalho, em 1951152; 
entrou na CEMIG em 52, foi engenheiro-chde de Di vi~ 
são, chefe de Departamento de Produção e Transmis
são, do Departamento de Engenharia; Diretor de Ope~ 
rações da CEMIG em 64 e em 66 eleito Díre"toi'. De 
68 a 74 diretor da ERMIG - Eletrificação Rural de 
Minas Gerais,- em 74 vice·Presidente da CEMIG; em 
75 Presidente da CEMIG, em 76 Diretor de Planeja~ 
menta e Engenharia das Centrais Elétricas Brasileiras 
SIA - ELETROBRÁS. Em 78 Presidente de FUR
NAS- Centrais Elétricas. Em 85 Presidente da NU~ 
CLEBRÁS e suas subsidiárias NUCLEN, NUCLEP, 
NUCLEI, NUCLAN e NUCLEMON. 

Possui vários diplomas, de maneira que o engenheiro 
Licínio Seabra é um homem de grande experiência no 
seta r de energia elétric<~:_e ccimo FURNAS foi a constru· 
tora de Angra~I, é claro que já sua experiência vem 
da área nuclear. 

Convido o Dr. Licínio Seabra, para, de pé, proferir 
o juramento. 

É proferido o seguinte juramento: 

O SR. LICÍNIO SEABRA - "Juro, como dever 
de consciência, dizer toda a verdade, nada omitindo 
do que se~a do meu conhecimento, .sobre quaisquer 
fatos relac~onados a cargo de~ta Comissão Parlamentar 
de Inquénto, que investiga a Gestão nas Sociedades 
de Economia Mista nas quais a União detenha a Maioria 
Acionária". 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)-Com a palavra 
Dr. Licínio Seabra. 

O SR. LICÍNIO SEABRA- Sr. Presidente, Sena
dor_Çesar Cal~, Srs. Senadores Membros da Comissão: 

Manisfe.stamos inicialmente nossa satisfação ao aten
der à convocação desta Comissão Parlamentar de In
quérito e "'"_nossa disposição de plena cooperação na 
prestação de esclarecimentos e informações. Informa~ 
mos, também sobre a presença nessa sessão dos. Dire
tores da NUCLEBRÁS: José Pinto de Araújo Rabello, 
Herculcs Outra, Paulo Lima e Assessores para comple
mentarem eventuais informações. que nos sejam soliti
cadas. 

No intuito, de situar nossa::. informações e esclareci· 
mentos dentro dos objetivos dessa Comissão Parlamen
tar de Inquérito desenvolveremos uma exposição nos 
seguintes tópicos: 

•- A organização e objetivos sociais da NUCLE· 
BRAS e suas empresas controladas; 

• Principais atividades desenvolvidas e em execu-
ção; ~ 

• Recursos humanos da empresa; 
• Situação econômico~fmanceira. 

Estamos também entregando à Comissão, um con
junto de documentos composto com os Estatutos So
ciais, as Demonstrações Financeiras re-lativas ao exer
cício de 1985, e folhetos informativos sobre a empresa 
e sobre as conclusões e recomendações da Comissão 
de Avaliação do Programa Nuclear Brasileiro recente-
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mente entregues ao Excelentíssimo PreSidente da Repú-
bliCa. _ _ 

A NUCLEBRÁS é uma empresa estatal de economia 
mista, sociedade anónima criada por lei federal, com 

I CAEEB I 
COI.IEJCIIt).t!'IIÇÃO 
0'!: CA'tYAO [ 
S(}IYIÇOSAUXILil• 

"' . 

A organiZa~O da NUCLEBRAS compõeRse de: AsR 
sembléia. Geral, Conselho Fiscal e uma Diretoria ExecU
tiva composta do Presidente e seis Diretores nomeados 
pelo. Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
(Anexo Il). 

partlcifmçãó majoritáií<i ·aa União e cerca de uma cente
na de acionistas particulares, pessoas físicas, d_etendo 
uma pequena parte do capital. 

r· MINISTERIO DAS ~ 
MINAS E ENERGIA 

ÓRGÃOS REGULA90RES 

DNAEE CNP CNEN DNPM 

COMPANHIAS "HOLOING" 

ELETROBRÁS PETROBRÁS NUCLEBRÁS CVRD 

COMPANHIAS EXECUTIVAS 
~· 

FURNAS OlSTR I BVI OORA NUCLAU OOCENAVE 
CHES~ PETRIJ-FÉRTIL NIJCLEN AL.UNORTE 

ELETROSU. BRAS~ETRO 
NUCLEI .ALBA A$ 

E!..ETRONOR1"E NUCLEP 

LIGl!T PETROf.llSl HUClfhiOH VALESUL 

ESCtlSA PETROOIJISA f'OSF'{RTJL 

CEilTROS DE PESQUISA 

CEPa I I CEM PS I I CDTN I I DETEG 
O.fil!lCifl'tt Pt:TP~LEO !EN I' . _IUNERA!$ 

IPE~ 

fRD 
Jt.UCL.EAR 

A empresa :não possui Conselho de Administfa-çã.o, 
cuja criação_ está sendo proposta ao Senhor Ministro 
dá Minas e Energia. 
·Para a execuçto das atividades que lhe foram délegaR 

das dentro do.Atordo Brasíl x RFA de Cooperação 

.. 

I 

l 

A empresa está juridisciorÍada ~o Ministério das Mi
nas e Energia, posicíonada segundo o organograma in-
dicado na transparência (Anexo I). -..... 

I CPRM I 
SUf>[RvtSi!J t( 
M.CfJ!ISOSieN[IIA5 

·para Usos Pacífico~ da Energia Nuclear, foram criadas 
empresas cOntroladas com participaçáo de acionistaS 
alemães_; pe'ssoas jurfdicas, segundo o indicado na transR 
p_arência (Anexo III), co uma única exceção referente 
à- NUCLEMON_que atua na área de industrialização 
de areias pesadas . 

. --R-- R~·------------------- __ .,;.·.,.~;. ___ 1 
!::--'---,..----' :l 
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PII'OSPECÇlO 
CE URlt\10 

O posicionamento da NUCLEBRÁS e das suas em
presas controladas corresponde a uma concepção mista 
de empresa holding, desde que, por exemplo, executa 
diretamcnte várias atividades índustria.is além das exe
cutadas pelas suas controladas. 

À exceção da NUCLEMON que_ é uma sociedade 
limitada_, as demais empresas controlada<; constituem 
sociedades anónimas com controle da NUCLEBRÁS, 
estruturadas em Assembléia Geral, Conselho Fiscal, 
Consellio de Administração e uma Diretoria ExecutiVa. 
A NUSTEP é uma empresa sediada na RF A com capital 
dividido igualmente entre a NUCLEBRÁS e a empresa 
STEAG, com objetivo social de dese:iivolvimento e de
tentora de patentes e direitos sobre o processo jato 
centrífugo de enriquecimento de urânio. A organização 
e gestação das empresas com participação de acionistas 
alemães é exercida, também segundo Acordos de Acio
nistas, dentro evidentemente da legislação brasileira 
aplicável~ através desses Ac_ordos de Acionistas são es
tabelecidos, principalmente, os termos e condições_daS 
garantias, responsabilidade técnica e transferência de 
tecnologi.a por parte dos sócios alemães. 

As atribuições do Grupo NUCLEBRÁS estão especi
ficados no Artigo_S.D dos seus ESútutos S-Ociais, repro
duzido no Anexo IV e dividido em dez itens principais. 
Segundo definições fixadas por lei, a NUCLEBRÁS 
é o órgão de execução do monopólio da União na área 
de minérios nucleares e associados, -envolvendo pesqui
sa, indus_trialização e comercialização - o que define 
uma variada fa}Xa de atividades. Em 1981 foi delegada 
à NUCLEBRAS a execução, com exclusividade, dos 
estudos e da engenharia e construção de usinas nuclea
res. 

Compõem, finalmente, o elenco de suas ativídades 
~ pz:om.oçã~ da assiril~ilação da tecnologia nuclear pela 
mdustna pnvada nactonal e o apoio técnico e adminis
trativo à Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

Por vezes a NUCLEBRÁS é identificada como tendo 
as suas atividades relacionadas com o Acordo de Coope
~ã~~ ~:::~~.X República Federal da Alemanha, 0 que 

Independente dos instrumentos desse Acordo de 
Cooperação, a NUCLEBRÁS mantém as seguintes ati
vidades: 

• Prospecção e pesquisa mineral; 
• Engenharia mineral e produção de concen

trado de urânio; 
• Estudos e projeto de uma usina de conversão 

oara hexafluoreto de urânio; 

EMPRESAS DO GRUPO NUCLEBRÁS 
ESTRUTURA DE PARTICIPAÇÃO ACJONÁRIA 

NUCLEBRÁS 
I'I!O~~tcçAo oc un~mo 

PROO..ÇAODECONCEtltROOOO( 
I.JnÀNIO ECO~tlU~TIIItli>I\XlfM 

1lf1'nOCESSAI.OtN10tE COMOUSJillll 

f~~:~~~ r~:~ó~~ 
H-IANCIIII.l(i.ITQ, liiGE~IIAIJIAE 

COIISTI!I.I;ÀO 0C CENTfl~IS NIJCLEllltS 

[NAIOUECit.IEJiTO EUniO'JtCIMENTO 

NUCLEMON 

ldll.IEilAIS 
PESAOOS' 

NUCLEN 

EtroENHA.RIA 
DECENlRA.IS 
NUCLEARES 

ISOTÓPICO ISOlÓrlCO 

• Contratos de compra no exterior de serviços 
de conve_rsão e enriquecimento de urânio; 

• Aproveitamento industrial de areais pesa-
das; 

• Pro~oção da indústria nacional~ 
• Execução de serviços no exterior; 
• Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico-

aplicados às atividades acima indicadas. 

ATRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS DA NUCLE 
BRÁS 

Art. 5o A NUCLEBRÁS, órgão de execução do 
monopólio que cabe à União pelo Art. 1" da Lei n" 
4.118, de 27 de agosto de 1962, tem por objeto: 
1- Realizar a pesquisa e a lavra de jazidas de miné

rios nucleares e associados; 
II- Promover o -desenvolvimento da tecnologia nu

clear, mediante a realização de pesquisas, estudo::; e 
projetas referentes a: 
_a) tratamento de minérios nucleares e associados, 

bcni como produção de elerrientos coinbustíveis e ouüos 
materiais de interesse da energia nuclear; 

b) instalações de enriquecimento de urânio e de re
processamento de e!_ementos combustíveis nucleares ir
radiados; 

c) componentes de reatares e outras instalações nu
cleares.. 

III- Promover a gradual assiniilação da tecnologia 
nuclear pela indústria privada nacional; 

IV- Construir e operar; 
a) instalações de tratamento, concentração e co,tvcr

sâo de minérios nucleares e seus associados; 
b) instalações destinadas ao_enriquecimento ·de urâ

nio, ao reprocessamento de elementos combustíveis ir
radiados, bem comO à produção de elemeiltcis combus
tíveis e outtos materiais de interesse da indústria nu
clear; 

c) indústrias destinadas à fabricação de componentes 
para instalações nucleares. 

V -Realizar e fornecer, com exclusividade: 
a) estudos, projetas e construção de usinas-nucleoe

létricas. 
b) todos o_s serviços de engenharia, equipamentos 

e materiais necessários à construção, à montagem e 
ao comissionamento de usinas nucleoelétricas. 

VI- Negociar nos mercados interno e externo, equí· 
pamentos, materiais e serviços de interesse da indústria 
nuclear; 

VII- Comercializar os materiais nucleares com
preendidos no âmbito do monopólio da União, obser
vado o disposto no Art. 16 da Lei IT' 6.189, d~ 16 de_ 
dezembro de 1974; 

NUCLEP 

tOI.IP"ONHm:s 
I'ESo\009 
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VIII- Formar e administrar os estoques de minérios 
nucleares necessários ao Programa nacional de energia 
nuclear; 

lX--::- Co_mprovada a existência dos estoques para a 
execução do programa nacional de energia nuclear e 
das reservas a que se refere o Art. 14 da Lei nl· 6.189, 
de 16 de dezembro de 1974, a NUCLEBRÁS poderá, 
mediante autorização do Presidente da República, ouvi
do o Conselho de Segurança Nacional, exportar os exce
dentes no mais alto graU de beneficiamento possível; 
X- Dar apoio técnico e administrativo à Comissão 

Nacional de Energia Nuclear- CNEN. 
O Acordo de Cooperação para usos pacíficos da ener

gia nudear entre os governos do Brasil e da República 
Federal da Alemanha foi implementado nos anos de 
1974 e 1975- precedido de um documento, contedno 
as diretrizes e objetivos gerais, denominado Protocolo 
de Brasl1ia. Seguindo a assinatura do Acordo entre os 
Governos, foram: oficializados os documentos denomi
nados Dirctrizes Expeciikas, eos instrumentos execu
tivos consistindo nso Acordos de Acionistas e a tos legais 
do governo brasileiro para a constituição das empresas 
controladas, os Contratos de Licenças e Patentes, os_ 
·contratos de_ transferência de tecnologia, de serviços 
de engenharia e os contratos comerciais específicos. 

No âmbito do disposto nesses documentos a NUCLE
BRÁS mantém as seguintes atividades: 

Prospecção e pesquisa mineral; 
• Projeto de enriquecimento isotópico (jet

nozzle); 
• Projeto e fabricação de elementos combus-

tíveis; 
Reprocessamento de _combustíveis usados; 

• Engenharia de usinas nucleoelétricas - ge
renciamento de construção e montagem, comissiona-
menta. apoio de licenciamento, garantia e_ controle da 
qualidade e treinamento de pessoal para operação; 

• Projeto e fabricação de Componentes pesa-
dos para usinas nucleoelétricas; 

• Utilização opcional de transferidores de tec-
nologia da Alemanha para fabricantes nacionais de 
equipamentos para usinas; 

• Pesquisa e desenvolvimento tecnológico -
relacionados com as atividades acima indicadas; 

• PromOção de vendas no exterior de serviços 
e equipamentos. 

O Anexo V permi!e.uma visão global das atividades 
do grupo NUCLEBRAS. . 

Procuraremos e:rn segunda, de forma sucinta, trans
mitir-lhes in.forma_çóes sobre as principais atividades de
senvolvidas e em execução. 
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Um significativo resultado foi obtido na área de pros
pecção, pesquisa e engenharia mineral, como conse
qüência do trabalho de uma competente equipe dé téC
nicos e a aplicação dos recursos financeiros necessários. 
Está identificada através desse trabalho, uma reserva 
global de 301.490 toneladas de U3 08. quando ao início 
das atividades da NUCLEBRÁS, essa reserva era -de 
aproximadamente ll.OOOt. O Aiiexo VI indica as locali
zações dessa reserva e a sua classificação. 

As jazidas de urânio mais econômícas ·atualmente 
identificadas, excluída a jazida do planalto de Poços 
de Caldas em exploração industrial desde 1982, são 
as de Lagoa Real, na Bahia, e ltatiaia, no Ceará que 
oferecem boas possibilidades de recuperação-a um pre
ço competitivo de mercado na faixa de 30 a 50 US 
dólaresflibra peso. Lagoa Real é uma jazida com apenas 
minério de urânio, sendo que o aproveitamento da Jazi-

da de Itatiaia requer uma induStrialização simultânea 
de urânio e ácido fosfórico. 

O investimento realizado na área de prospecção e 
pesquisa mineral corresponde a um índice de cerca de 
600 US dólares/t de U3 08, bastante íavorável em rela
ção-à média mundial para trabalhos semelhantes situado 
na faixa de 1500 US dólareslt. Além das atividades 
-desenvolvidas independentemente pela NUCLEBRÁS 
nessa área, a empresa NUCLAM realizou trabalhos 
semelhantes em áreas específicas, destacando-se a iden
tificaÇão da Jazida_ de Espinhares, o estado da Parruba. 
Dentro do Acordo com aRFA~ das jazidas que viessem 
a ser identificadaS e -estudas ·pela NUCLAM, estaria 
assegurada à empresa alemã a prioridade de aquisição 
de pelo menos 20% dessas reservas assim como a possi
bilidade de um empreendimento em conjunto com a 
NUCLEBRÁS para a produção de concentrado. A evo-

NUCLEBRAS 

Jução do mercado"mundial de urânio e, provavelmente, 
o melhor resultado obtido nos trabalhos diretos e inde
pendentes da NUCLEBRÁS, provocaram o desinte
resse do sócio alemão, e atualmente, as provocaram 
o desinteresse do sócio alemão e, atualmente, as ativi
dades da NUCLAM encontram-se paralisadas. 

Uma equipe especializada, apoiada no Centro de Dew 
senvolvimento Tecnológico localizado em Belo Hori
zonte, apresentou resultados igualmente signifiCativos 
na área de engenharia mineral - nos estudos e traba
lhos de lavra, nos processos e na viabilidade técnico-eco
nómica de aproveitamentos mfnero-industriais. Esse 
destaque deve-se principalmente ao trabalho executado 
na implantação do aproveitamento das jazidas do pla
nalto de Poços de Caldas e nos estudos e demonstrações 
em eSclala piloto para o processo de aproveitamento 
do mineral urânio-fosfato de Itatiaia. 

EMPRESAS NUCLEARES BRASILEIRAS S.A. 

LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS DE URÂNIO 

A equipe de prospecção, pesquisa e engenharia mine
ral, numa demonstração de sua capacitação técnica já 
prestou serviços no Iraque (atualmente interrompidos) 
assim como participou com o apoio de tecnologia junto 
à empresa privada nacional vencedora de concorrência 
internacional para implantação de uma instalação de 
produção de concentrado de urânio na Somália. 

A empresa opera uma instalação industrial de produ
ção de U3 03 no município d~ Caldas, MG, com capaci
dade de 350 t/ano, tendO atingido uma produção acumu-
1 
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lada da ordem de 750 t até setembro de 1985. Caba 
destacar o alto índice de nacionalização (95%) atingido 
no empreendimento e a efetiva participação de tecno~ 
!agia própria no proCesso de recuperação do urânio. 

Cab_e mencionar os esforços sendo realizados na pros
pecção e· pesquisa de novas jazidas de areais pesadas 
e no desenvolvimento e preservação da tecnologia de 
entenharia mineral, em apoio às atividades exercidas 
pela NUCLEMON. 

Para a fase do ciclo do combustível referente à conver
são em hexafluoreto de_ urânio, foram desenvolvidos 
trabalhos de engenharia e projeto básico a construção 
de uma instalação em Resende, RJ, com tecnologia 
contratada com o grupo Pechiney, França. Esses traba
lhos estão na sua fase final, não tendo sido efetuadas 
compras de materiais, ou equipamentos, ou contratos 
de construção - apenas a execução de projetas de 
engenharia. A NUCLEBRÁS mantém contrato de 
compra de serviços de conversão em hexafluoreto com 
o mesmo grupo. 
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Para a fase do ciclo do combustível referente à conver
são em hexafluoreto de urânio, foram desenvolvidos 
trabalhos de engenharia e projeto básico para a constru
ção de uma instalação em Resende, RJ, com tecnologia 
contratada c_om o grupo Pechiney, França. Esses traba
lhos estão na sua fase fillal, não tendo sido efetuadas 
compras de materiais, ou equipamentos,-oU"'"i:ontratos
de construção - apenas a execução de projetes de 
engenharia. A NUCLEBRÁS mantém contrato de 
compra de serviços de conversão em hexafluoreto com 
o mesmo grupo francês, utilizado para atender os com
promissos de fornecimento de combustfvel às usinas 
de Angra, enquanto não se processa a implantação das 
suas instalações próprias. _ - - - --

Para a fase de enriquecimento de urânio, a NUCLE
BRÁS mantém contrato de compra desses serviços no 
exterior coma empresa URENCO, cujas condições vêm 
sendo periodicamente ajustadas em função dos compro
missos de fornecimento de combustível para as usinas 
de Angra. 

O desenvolvimento da meta de execução no País da 
operação de enriquecimento de urãnio, incluída no 
Acordo com a RFA, previa a absorção da tecnologia 
da ultracentrifugação que, no entanto, não se concre
tizou considerada a não concordância de um dos países 
detentores dos direitos sobre essa tecnologia em em
preendimento conjunto com a República Federal da 
Alemanha. A opção adotada foi a do desenvolvimento 
tecnol6gicC! do processo isotópico e da instalação de 
uma usina semi-iildustrial denominada "Usina de De
monstração" a ser implantada em Resende, RJ. 

O conhecimento adquirido durante a fase de desen
volvimento da tecnologia do processo, em especial os 
dados sobre os custos reais a serem incorridos na im
P.lantaçâo da usina de demonstração, bastante supe
nores aos estimados, levaram à decisão de implantar 
apenas um estágio parcial dessa usina com a instalação 
de 24 estágios do processo - denominado "Primeira 
Cascata". Esse empreendimento está com cerca de 95% 
de seu investimento jâ realiiaao, estando eln cursO- a 
sua finalização e o comissionamento dos primeiros siste
:~sd~rf;:~do-se o início da fase operacional para mea-

Os trabalhos pioneiros de desenvolvimento tecnoló
gico, realizadas na Alemanha pela empresa NUSTEP, 
acham-se praticamente concluídos. Em fase de transfe
rência para Resende os equipamentos de Uma fábrica 
de elementos de separação que, na Alemanha, operou 
numa fase de desenvolvimento tecnológiCo voltada ao 
trabalho especializa~o de fabricação de componentes 
desse processo. O Centro de Desenvolvimento Tecno
lógico de Belo Horizonte vem mantendo uma partici
pação ativa no desenvolvimento tecnológico do pro
cesso de enriquecimento isotópico; atr3.vés de intei'Cám
bio com institutos de pesquisa na Alemanha e da utiliza
ção da instalação piloto (10 estágios) e de laboratórios 
de medição; está prevista para 1986 ~instalação nesse 
Centro, de um estágío, em escala natural, ig~al aos 
estágios instalados na Usina de Resende - equipa
mento sendo transferido da Alemanha que permitirá 
dar prosseguimento aos estudos lá realizados. 

A etapa referente à reconversão do he:Kª---fluoreto e 
fabricação do combustível foi COmpletada parciahnente 
com a construção e operação da primeira etapa da fábri
ca de combustível em Resende, RJ -que recebe as 
pastilhas fabricadas na Alemanha e executa a fabricação 
e montagem final dos elementos combustíveis. O pri
meiro produto industrial dessa fábrica já foi concluído 
e entregue àFURNAS para a primeira-{é"Carga de Angra 
)_ 

Os trabalhos referentes ao reprocessamento de com
bustível consistem no desenvolvimento do projeto de 
engenharia para uma instalação piloto, em avançado 
estágio de execução~ não foram efetuadas quaisquer 
compras de equipamentos ou contratos de construção. 

A meta estabelecida para fabricação de componentes 
pesados para usinas foi a cOnstrução da fábrica de lta
guaí, RJ. em operação desde 1982. Encontram-se em 
fabricação os condensadores para Angra II e 111 e tam~ 
bém os acumuladores e o pressurizador para Angra 
III; a fábrica de equipamentos pesados já procedeu 
à primeira entrega de seu produto industrial para usinas 
ílacionais, onde foi feita a entrega para os acumuladores 
para Angra II. 

Segundo o esquema de nacionalização previsto para 
o programa de usinas a construir, a participação dessa 
fábrica iniciar-se-ia com os componentes pesados da 
~rceira usina, desde que inicialmente foi contratada 
a importação desses componentes para as duas primei
ras unidades; dentro desse esquema, simultaneamente 
com o final de construçãO da fábrica, foi feita a aquisição 
do primeiro lote de matéria-prima para o início de sua 
operaçlio trabalhando na fabricação de um vaso de rea
tare geradores de vapor. Esse trabalho está tendo conti
nuidade em ritmo lento, visto as alterações introduzidas 
no programa de construção de usinas. Cabe destacar 
o trabalho já realizado peta fábrica de Itagua( na fabrica
ção_do _yãs_o do reatar para a usina de Atucha II, Argen
tina, na qualidade de subcontratada da K.WU. 

Dentro das limitações impostas por um ac_ordo exis
tente com a ABDIB, a fábrica de Itaguaítem realizado 
trabalhos eventuais não ligados diretamente à sua linha 
de produção. 

As atividades na área de engenharia e construção 
de usinas estão concentradas nas usinas de Angra II 
e Angra III, estando suspensos os trabalhos com relação 
às usinas de Iguape I e II previstas para instalação no 
litoral do Estado de São Paulo. 

. C?s trabalhos realizados para as usinas de lguape con
SIStiram ~~ estudos de engenharia de local, de vias 
de acesso_ e infra-estrutura, não tendo efetuado quais
quer contratos de compra de equipamentos ou de cons
trução. 

As usinas de Angra 2 e 3 estão ambas em fase de 
construção, cabendo destacar o avançado estágio de 
compra e entrega dos seus equipamentos, cujo custo 
é preponderante nas usinas nucleares. Devido a suces
sivas reprogramações de construção, feitas a intervalos 
curtos e com as incertezas e__indefinições sobre aporte 
de recursos financeiros, 3$ revisões nos contratos sob 
encomenda de compra de equipamentos, caracterizados 
por longos- prazos de_entrega, não puderam ser ajusta
_dos às mesmas revisões sofridas nos trabalhos de enge
nharia e contrução civil. Como conseqüência, esses em
preendimentos têm hoje o ónus do armazenamento de 
equipamentos e um cronograma de-construção comple· 
tamente instável, visto permanecerem as incertezaS so
bre o seuindisp~nsável ajuste ao cronograma de aport~ 
de recursos financeiros. 

A meta de trabalho atual está fixada na operação 
de Angra2 em 1992 e Angra3 em 1994ou 1995. Eviden
temente essa descontinuidade de atividades reflete-se 
de forma significativa no custo final do empreendimen
to. 

Encerrando essa parte das informações sobre usinas 
nucleares, queremos destacar a implantação já realizada 
em Angra, próximo às usinas, do Centro de Treina
mento em Simulador destitiado ã preparação de técnicos 
e operadores para as usinas Angra 2 e 3; esse Centro 
já está operacional e prestando serviços a FURNAS, 
a empresas alemãs e a uma e!flpresa da Espanha. 

Destacamos, finalmente, a prestação de serviços de 
engenharia e de revisão e manutenção de equipamentos 
da usina de Angra 1, ressaltando os trabalhos em fase 
final de execução pela NUCLEP de retubagem do con
densador. 

AS-3.tiV!dades de industrialização de areias pesadas 
sã_o_executadas através da empresa NUCLEMON, ope
ranao minas nas-áreas norte do Estado do Rio de J anei
ro e Sul dos Estados do Espírito Santo e da Bahia; 
instalações industriais na área de Campos, RJ, e na 
cidade de São Paulo. 

Atendendo a vários tipos de indústrias, a NUCLE
MON está produzindo e comercializando na linha de 
areias pesadas: llmenita (Titanato de Ferro), Zirconita 
(Silicilato de Zircónio) e Rutilo (Titanato de Titanila). 
Pelo processamento da Monazita: a produção de fosfato 

-tris6dico", õ cloreto de terras raras e seu processamento 
em vários compostos de terras raras, tais como óxido 
de cério, carhonato de neodímio, etc. Como subpro
dutos do processamento de Monazita fluem o composto 
Tór!o-Urânio denominado Torta 11 e o sulfato duplo 
bánq e mesotório; o armazenamento desses materiais 
vem sendo feito na área operada pela NUCLEBRÁS 
no planalto de Poços de Caldas e parte da Torta II 
acha-s~ armazenada em área da NUCLESRÁS, no mu
nicípio de ltú, SP. 
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Além da "linha monazita" a NUCLEMON processa 
e comercializa a ambligonita (Fluofosfato de Lítio e 
Alumínio) adquirindo de terceiros o mineral e comer
cialiZarido vários compostos-de lítio, aluminato de sódio 
e outros de sódio. 

As atividades de pesquisa e desenvolvimento tecno(ó
gi:co estão concentradas n_o Centro de Belo Horizonte. 
Entre as variadas atividades nessa área, destacamos as 
referentes a parte tecnológica ligada a caracterização 
química, mineralógica e petrográfica de amostras mine
rais e o deseqvolvimento de processos de beneficia
mento de minérios- inclusive operação de instalações 
piloto. 

Cabe ressaltar o :acervo tecnológico já desenvolvido 
referente aos minérios de Poços, Itataia, Lagoa Real 
e areia_S_ pesadas. 

Outra área de destaque refere-se ao desenvolvimento 
tecnológico do processo de enriquecimento isotópico, 
já mencionado anteriormente. 

Completam o atual programa de atividades do Cen
tro: estudos, pesquisas e desenvolvimento em projetas 
relacionados .cem combust(veis nucleares (em especial) 
estudos sobre óxido misto urânio- tório), tecnologia 
de materias, testes de componentes para instalações 
nucleares, segurança de reatares, gestão de rejeitas ra
dioativos e engenharia ambiental. 

Passaremos, em seguida, a relatar de forma resumida 
as diretrizes gerenciais sendo seguidas pela atual admi
nistração da empresa, sob a orientação do Sr. Ministro 
das Minas e Energia. 

O trabalho inicial_ da atual administração consistiu 
em ãpHcar um rígido esqueffia de contenção de dispên
dios, tendo em vis.ta a precária situação financeira e 
propor um programa de atividades mínimas a curto 
e médio prazo, acompanhado de_ um orçamento pluria
nual correspondente. 
R~sumindo vamos indicar por áreas de atividades 

as diretrízes principais que estão sendo seguidas. 

. Prospecção, p~squisa e engenharia mineral: suspen
são das _ativídades de campo e novas contratações de 
serviços, mantendo os trabalhos de escritório e serviços 
de preservação das equipes técnicas. Dar seqüência aos 
estudos _de viabilidade técnico-econômica das jazidas 
de Lagoa Real e Itataia, de forma a obter, em tempo 
oportuno, dados concretos sobre a sua industrializa
ção,consíderados os 2 objetivos seguintes: o suprimento 
de concentrado de urânio de origem nacional para as 
recargas das usinas Angra I, II e III, visto que as atuais 
instalações de Poços de: __ Caldas não atenderão a essa 

-demanda e que a sua expansão é economicamente des
vantajosa comparada com as jazidas de Lagoa Real 
e Itataia, e o segundo objetivo relacionaMse com a poten
cialidade de exportação de concentrado de urânio, visto 
o cenário que se projeta de um acréscimo na demanda 
desse produto a partir de 1995 e o interesse na diversi
ficação de fontes de suprimento. A interrupção nos 
trabalhos de p~osp-ecção e pesquisa mineral de urãnio, 
justificável a curto prazo, devido ao volume das reservas 
já identificadas, requer, no entanto, estudo de soluções 
alternativas que venham possibilitar a retomada dessa 
atividades. O fato dos trabalhos de prospecção terem 
apenas uma cobertura da ordem de 25% do território 
nacional, introduz um considerável risco de não estar
mos explorando as jazidas mais económicas, com as 
conseqüentes perdas para a economia nacional. Por ou
tro lado, a retomada dessas atividades, mesmo a ritmo 
lento, torna-se necessária para a motivação e preser
vação dos quadros técnicos especializados, treinados 
para esse tipo de atividade. 

. Conversão em hexafluoreto de urânio: "Congelar" 
o projeto de engenharia em fase final de execução, 
adiando qualquer decisão de implantação do empreen
dimento com a tecnologia francesa. Para atender aOs 
compromissos de f-ornecimento de combustível, adqui
rir no exterior os· serviços de conversão. Completar en
tendimentos técnico-comerciais com a CNEN para o 
suprimento do hexafluoreto para a fase operacional da 
primeira cascata do projeto de enriquecimento em Re
sende. 

. Enriquecimento Isotópico: Dar prosseguimento 
com prioridade, à complementação das instalações, ao 
comissionamento e a execução- da fase operacional da 
Primeira Cascata em Resende, Prosseguir os trabalhos 
de des~nvolv!mento tecnológico com apoio no Centro 
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de Belo Horizonte. Para atender aos compromissos de 
fornecimento de combustível, adquirir serviços -de cnri· 
quecimento através de contrato com a URENCO. 

. Fabricação de Combustível: Programar a·construção 
das etapas finais da fábrica de Resende, dentro da capa
cidade de suprimento para as recargas das usinas de 
Angra - seguindo um cronograma compatível com a 
viabilidade de obtenção de recursos financeiros- para 
início de operação de 1989/1990. · 

. Reprocessamento ---continuar em ritmo lento a 
execução do projeto de engenharia da instalação pilot?, 
adiando qualquer decisão sobre sua implantação. 

. Usinas Nucleoelétricas- Dar continuidade à cons
trução das usinas de Angra II e III, como medidas 
indispensáveis para ·a Cõntintüdade do programa, e con
siderados como empreendimentos economicamente 
justifiCáveis pelo custo increinental e tempo requerídos 
para sua conclusão. O sistema elétrico das regiôCs Su- -
deste~Sul requer a ampliação de sua capacidade de gera· 
ção e o custo incremental para finalizar a- construção 
das duas usinas, além do estágio adiantado de sua cons
trução, constituem justificativas para que seja dada 
prioridade ao prosseguimento da sua implantação. 

Dar andamento às providências referentes a desis
tência das ações de desapropriação da área destinada 
às usinas de Jguape. 

No que se refere ao programa de construção de novas 
unidades_, além de Angra II e III, a atual administração
da Nuclebrás entende que as definições ou proposiçõe-S 
fogem das atribuições da empresa. Contrariamente à 
posição de administrações anteriores, entendemos que 
a expansão da geração nucleoelétrica deverá seguir a 
orientação do Ministério das Minas e Energia, dentro 
da política de autonomia tecnológica, diversificação de 
fontes de geração e planejamento a médio e longo prazo 
do suprimento da energia elétrica a nível __ nacional. 

Defendemos também a posíção de que a expansão 
do parque gerador nucleoelétrico precisa ser planejada 
e executada, com a participação direta e efeliva da ELE
TROBRÁS, dentro de suas responsabilidades sobre o 
sistema elétrico nacional. 

Cabe àNUCLEBRÁS manifestrar-se sobre a necessi~ 
dade de uma definição tempestiva sobre a implantação 
da nova Unidade Geradora, em seqüêncía a Angra III, 
como providência indispensável à manutenção da conti
nuidade do programa de absorção de tecnologia e nacio
nalização. 

. Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico: Manter 
e incentivar com prioridade os programas em execução 
no Centro de Belo Horizonte, dentro das condições 
financeiras que venhani a ser impostas à empresa. 
Apoiar o programa de intercâmbio com os institutos 
de pesquisa da Alemanha e ampliar e intensifiCa"! õ
relacionamento do Centro com outras éntidades de peS
quisa no País e no exterior, em especial com as univer
sidades brasileiras. 

A NUCLEBRÁS está empenhada na execução de 
urna tarefa, que lhe foi delegada pelo Go_verno, de ab· 
sorção e promoção de uma nova e sofisticada tecnologia 
para a produção de eletricidade de origem nuclear. 

Qualquer programa de absorção ou desenvolvimento 
de tecnologia requer a existência, em níveis qualitativo 
e quantitativo adequados, de recursos humanos e de 
meios materiais necessários para as suas atividades, 
através de um sistema de informação -documentação 
e a realização de pesquisa e desenvolvimento. Como 
agente motivador do programa de tecnologia deve exis
tir a necessídade ou utilidade de sua aplicação - a 
indústria ou o "mercado" -no caso da energia nuclear 
o mercado de energia elétrica. Sendo a energia nuclear
uma tecnologia de ponta e sofísticada, a sua absorção 
e desenvolvimento estão condicionados a um envoltório 
obrigatório de "fazer bem feffO'", so6- rígidas condições 
de controle e garantia de qualidade. Por conseqiiéncia, 
o sucesso nas atividades da NUCLEBRÁS fundamen
ta-se na qualidade técnica de seus recursos humanos 
e na manutenção de um ambiente de satisfação e moti
vação para o pessoal. 

A NUCLEBRÁS vem executando um programa sis
temático de formação e aperfeiçoamento de seus recur
sos humanos para as atividades multidisciplinares re
queridas pelo seu programa de trabalho. Foram subme
tidos a treinamento de formação e aperfeiçoamento cer
ca de 2 mil elementos dos níveis superior e médio, 
através de cursos e estágios no País e no exterior (cerca 

de 25%), utilizando o programa PRONUCLEAR, re
cursos·das .Nações Unidas e as provisões para essa finali
dade constantes do acordo de cooperação com a RF A. 
A NUCLEBRÁS possui hoje uma equipe de pessoal 
técnico já treinada e habilitada em diferentes discipli
nas, como parte de um programa de capacitação em 
desenvqlvimento e cuja continUidade precisa ser preser
vada. - - . 

Um dos problemas mais urgentes a resolver, relacio
na-se c-om a política salarial de seus empregados. Devi
do aos controles impostos às empresas estatais de um 
modo geral na contenção de dispêndios, e em particular, 
devido às condições peculiares da fase de implantação 
dos empre~ndimentos a cargo da NUCLEBRÁS, os 
nfveis salariais pratícados na empresa situam-se, hoje, 
bastante inferiores a praticamente todos os das demais 
empresas estatais. 

-ASSociados ao clima de incertezas e descontinuidade 
de seus programas de trabalho, a baixa remuneração 
salarial é responsável por uma desmotivação e evasão 
nO!! quadros de pes_soal. _ _ 

Do esfOrço realizado para a formação e -aperfeiçoa
mento de pessoal de nível superior, constata-se uma 
perda ou evasão da ordem de 400 técnicos-, metade 
com treinamento no exterior. 

A retomada das atividades a partir de 1984, sendo 
intensifiCada em 1985, tende a agravar esse quadro de 
dificuldades para a empresa. Parece-nos oportuno reba
te~ certos comentários-erroneamente divul.gados sobre 
o quadro de pessoal do grupo NUCLEBRAS, que esta~ 
ria dimensinando a nível das necessidades do programa 
de construção de oito-·usinas nucleares e todo_ o ciclo 
do combustível e, portanto, superdimensionado visto 
a redução desse programa. Sem a pretensão de afirmar 
que o atual quadro de pessoal ajusta-se exatamente 
às suas necessidades atuais, cabe informar, no entanto, 

-que os ajustamentos requeridos não atingem às propor
ções induzidas pela grande redução do amplo programa 
original da empresa. 

Os anexos VII, VIII e IX contém informações sobre 
o efetivo de pessoal, a composição do grupo de nível 
universitário e os dispêndios com pessoal verificados 
em 1985 e previstOs em 1986. 

As condições-económico-financeiras do Grupo NU
CLEBRÁS são bastante precárias como pode ser verifi
_ca_9o pel.ãs Demonstrações Finaceiras relativas ao exer
CíCio de 1985, com um significativo aUmento do prejuízo 
e um incremento no· capital circulante líquido negativo. 
As principais causas desse resultado do ritmo de ativi
dades e a elevação dos custos financeiros. Por outro 
lado está demonstrada uma situação ativa favorável co
mo reflexo das ativldades de fornecimento e financia:
me:nto de bens e serviços para a construção de centrais 
nucleares porem em exigibilidade de longo prazo. O 
exercício de 1985 acusou um endividamento em moeda 
externa de 2 bilhões e 400 milhões deUS$, sendo cerca 
de 60% em emprestimos!moeda. 

As principais causas dessa situação precária podem 
ser identificadas na fragilidade do esquema financeiro 
de suporte às atividades da empresa, caracterizado por 
descontinuidade na sua aplicação e hipóteses falsas de 
rentabilidade para a implantação de um programa de 
desenvolvimento tecnológico. 

A NUCLEBRÁS recebeu do Governo Federal uma 
série de tarefas que estão inscritas nos seus estatutos 
sociaís e que foram, ao longo do tempo, sendo aumen
tadas enquanto os recursos financeiros oriundoS dO Te
souro Nacional foram sendo substancialmente reduzi
dos e su_bstituídos~ principalmente, por empréstimos em 
moeda externa. 

A transparência (Anexo X) mostra a composição de 
recursos ingressados no período de 1976 a 1985, indica~ 
dos em US$ equivalentes. 

Em 1980 a participação de recursos em moeda nacio
nal foi de 70% contra 30% em moeda externa, situação 

_ que se modífícou radicalmente nos anos seguintes. A 
partir de 1980 foi também interrompido o aparte de 
recursos vinculados a fundo perdido_. Em 1985 o aparte 
de recursos do Tesouro representou a pequena parcela 
de cerca de 12%, contra 70% em 1980. No período 
Seguinte a 1980~ a exemplo do ocorrido com outras 
_empresas estatais, notadamente a ELETROBRÁS e 
SIDERBRÁS, também a NUCLEBRÁS foi orieiitada 
pelo Governo para captação de recursos externos junto 

- a instituições de crédito alemães. 

Novembro de 1986 

Os anexos XI, XII, XIII, XIV e XV, mostram a 
evolução dos dispêndios de investimento, operacionais 
e custo financeiro no período 1976 a 1985, na qual desta
ca-se a parcela de custos financeiros. 

Inicialmente, à NUCLEBRÁS foram atribuídos tra
balhos na área de prospecção e pesquisa mineral, nas 
etapas do ciclo do combustível e, na qualidade de presta
dora de serviçOS junto à e~presa COnCessionária, proce
der a absorção de tecnologia de usinas e a promoção 
de nacionalização de seus equipamentos. Nesse esque
ma, os recursos financeiros necessários para a constru
ção das usinas eram de responsabilidade da conces
sionáría proprietária e futura operadora das usinas. Por 
decisão governamental, esse esquema foi moCiificado 
a partir de 1981, quando a NUCLEBRÁS assumiu a 
responsabilidade global pelos empreendimentos, inclu~ 
sive o financiamento dos encargos financeiros durante 
o período de construção, propondo~se a entregar as 
usinas prontas para operar. 

Após a entrega das usinas, a NUCLEBRÁS receberia 
o pagamento do empreendimento com os recursos da 
concessionária proveníentes da venda de energia. Si
multaneamente com a decisão de transformar a NU~ 
CLEBRÁS em uma empresa de empreitadas globais 
e financiadora para a implantação da usinas, um diplo~ 
ma legal veio estabelecer que o preço a ser pago pela 
concessionária, estaria limitado ao custo de uma alter
nativa hidroelétrica e a diferença de custo seria absor
vida pela NUCLEBRÁS nos termos do Artigo 200 da 
Lei n. o 6.404, ou s-eja, OOri:J.o prejufzo da NUCLEBRÁS 
absorvendo capital da União. (Ver anexo XV). Nomes
mo Decreto foi e$t_abelecido que à NUCLEBRÁS
FURNAS seriam carializados recursos do Tesouro Na
cional para pagamento das despesas já realizadas até 
a transferência para a NUCLEBRÁS das responsabi
lidades globais de construção e financiamento d~s _usi
nas. 

Ainda nesse mesmo Decreto foram icluídos os com
promisso de aperte do recursos do Tesouro para a NU
CLEBRÁS, e a autorização para a contratação de em
préstimos e financiamentos, ambas as fontes de recursos 
sob a decisão governamental. 

Essa mudança de esquema, digamos estrutural-orga
nizacional, trouxe como conseqüência um afastamento 
ou distanciamento do setor elétrico em relação à cons
trução das usinas Angra II e III. FURNAS manteve 
a condição de proprietária e operadora, sem dispender 
qualquer recurso financeiro durante a construção e colo
cada numa posição de não participação na implantação 
das usinas e sem também conhecer o preço ou custo 
que viria a ser sua obrigação no início da operação 
dessas usinas, Visto não ter sido tomada uma definição 
sobre o custo da alternativa hidroelétrica "equivalen
te". Igualmente as despesas que efetuou na fase inicial 
não foram reembolsadas a essa empresa, conforme pre
visto no Decreto já mencionado, criando uma situação 
peculiar que recentemente motivou a área financeira 
da ELETROBRÁS a cobrar esse reembolso como uma 
"dívida do Programa Nuclear"(?). 

A alteração do modelo gerencial ocorrida em 1981, 
trouxe ainda, pelo afastamento do setor elétrico, a inde
sejável separação das atividades de operação e constru
ção em diferentes empresas, contrariando a experiência 
mundial que recomenda a maior integração possível 
entre essas atividades. 

Dt!Vido ãs dificuldades financeiras que o País passou 
a enfrentar, especialmente a partir de 1982, os recursos 
do Tesouro necessários para a condução dos programas 
da empresa foram progr~sivamente ~endo reduzidos 
e sendo substituídos por recursos de empréstimos em 
moeda externa sob a liderança de bancos alemães, uma 
vez que bancos de outros países e instituições como 
Banco Mundial e Banco Interamericano não participam 
do programa nuclear brasileiro. O acesSo a empréstimos 
em moeda externa para _financiamento de custos locais, 
orientado e dirigido pelo Governo, provocou um alto 
endividamento da empresa e também uma insuficiéncia 
e descontinuidade no aparte de recursos. Como conse
qüencia, a Situã.çàci financeira da empresa veio progres
sivamente sendo deteriorada, causando uma posição 
de inadimplência no cumprimento de seus compromis
sos, bastante grave. 

A irregularidade no aparte de recursos traz, como 
conseqüencia, atrasos na execução dos empreendíJ.?en-
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tos, acompanhados de custos crescentes devidos, princi
palmente, à inflação e encargos financeiros. 

Um empreendimento que seria normalmente execu
tado em 6 ano~, carregado _ce>,~ um custo inflacioi:tário . 
e financeiro da Ordem de 6Õ% do- custo direto, por 
dilatação dos prazos de construção para, por exemplo, 
16 anos, que é o casO das usinas de Angra, terá esses 
castos elevados para mais de 200% do custo direto. 
Esses custos terão que ser pagos pela sociedade, de 
uma forma ou de outra, e todo esforço será válido para 
conseguir a sua redução. Nas usinas de Angra estima
mos que somente os custos financeiros deverão situar-se 
e:rn cerca de US$ 2 bilhões, desde que medidas sejam 
adoradas para evitar novas reprogramações_ de prazo 
e novos acréscimos e este custo financeiro, Outro efeito 
negativo da precária situação finan-ceira relaciona-se 
com o programa de nacionalização para essas duas usi· 
nas e, evidentemente, em maior grau para as demais. 

O não cumprimento dos compromissos financeiros 
contratuais assumidos com as empresas privadas de en
genharia, empreiteiras e fabricantes de equipamentos 
da ordem de 140 contratos assinados com a indústria 
nacional, vem provocando o desestimulo e o desinte· 
resse dessas empresas que acabam por solicitar rescisões 
contratuais. e mesmo. como já acontece atualmente, 
a simples reccusa em atender pedidos de cotação de 
preços emitidos pela NUCLEBRÁS. _ _--

A precária situação finanCéíra da emPresa também 
causa efeitos negativos sobre a política de pess03T, Sob 
um argumento falso de não atualizar as remunerações 
salarü:~.is devido a uma situação "[alimentar" da empresa 
mas, ao mesmo tempo. mantendo ativo um progiama 
de realizações, cuja execução depende da motivação 
e preservação do seu quadro de pessoaL 

Comentamos em especial os efeitos da crise fíãnceifã:
sobre a construção de Angra II e III devido ao maior 
vulto de seus investimentos; queremos salientar que 
esses mesmos efeitos atingem outros empreendimentos, 
como é o caso da construção__ da Primeira Cascata do 
projeto de enriqueciriienio atu~~_nJe-~_!Il um atraso, 
devido a restrições financeiras, de cerca de 3 anos. 

Acreditamos que esses empreendimentos vão ser ter
minados e não_ deverão ser interro"mpidos, e ao seu 
final haverá urna "conta à pagar" que deverá causar 
uma cetta estranheza, assim como Os tempos cõnsli
midos durante a construção. Os praz-os de construção, 
atualmente previstos para Angra II e III, dão a impres
são de estar havendo um retrocesso na competência 
e qualificação nacionais na construção de usinas nu· 
cleoelétricas. A usiria de Angra I, que tem sido objeto 
de uma crítica permanente, foi construída num prazo 
de 12 anos, enquanto Angra II levará 16 anos para 
ser construída (segundo a programação) e programa-se 
Angra III para um período de construção de cerca de 
20 anos. 

A competência nacional para construção dessas usi
nas, evidentemente, não foi diminUída e sim aUmen
tada, sendo dilatados os prazos debitáveis à irregula
ridade de aparte de recursos financeiros. 

Por outro lado, esses prazos de construção e os eleva
dos custos conseqüentes, serão argumentos poderosos, 
perante à opinião pública, contra o programa nuclear. 

A recuperação financeira para o progra!Jla nuclear 
está sendo objeto de um plano específico a cargo de 
um grupo de trabalho interministerial, do qu-al fazem 
parte representantes da SEPLAN/SEST, do Ministério 
da Fazenda, do Conselho de Segurança Nacional e do 
Ministério das Minas e Energia, representado por dire
tores da NUCLEBRÁS, ELETROBRÁS e FURNAS. 

Esse plano plurianual de recuperação financeira de
verá cobrir o período de 1986 a 1996 e estará baseado 
na indispensável capitalixação da NUCLEBRÁS, na 
participação do setor elétricci durante a construção de 
Angra II e III e no aporte de recursos externos. 

A parcela de capitalização é fundamental para a viabi· 
lidade desse plano, assim como a sua transferência par
cial para fundo perdido, como demonstração efetiva 
da vontade polítiCa do desenvolvimento tecnológico ria 
área nuclear, num procedimento idêntico ao adotado 
por outras nações na consecúÇáó de seu des~nvolvi· 
menta económ.ico·social. 

Acreditamos que o País necessita a médio prazo de 
energia nuclear para o suprimento de seu mercado de 
energia elétrica, e na forma de atender a essa necessi· 
dade através da autonomia tecnológica e nacionaliza· 

çãO, a par das indiscutíveis vantagens políticas e finan
ceiras deGorrentes dessa tecnologia e sua aplicação. 

Um apreciáVel acervo de desenvolvimento e: implan· 
.. .tação dessa tecnologia já foi conseguido e toma-se ne

cessário preservar a continuidade des~e esforço, corri
gindo rumos e metas para o atendimento de um objetivo 
há mais de 40 anos perseguido por diferentes governos 
de nosso País e confirmado por pronunciamentos e con
clusões de comissàes de inquérito no Congresso N acio
nal e recentemente pelo trabalho de uma comissão no· 
me_aO.a pelo Exceleritíssimo Senhor Presidente José_Sar
ney~ 

_ Temos confiança que às razões de Estado e o cunho 
_estr<Jtégico do programa nuclear prevalecerão sobre os 
argumentos contrários imediatistas e -OS de natureza 
emocional quantt) <>OS riscos dessa forma de energia, 
especialmente na presente fase das repercussões do la· 
m.entúvcL acidente ocorrido numa instalação nucleoe
lt!trica na União Soviética. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

0 SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Agradeço ao 
D1:.. L[Çínio Marcelo Seabra pela clareza de sua expo· 
sição e como o Relator teve que se ausentar por alguns 
itlstantes, ri prOveito a oportunidade para fazer algumas 
perguntas fruto de observaçõesfeitas durante os vários 
depoimentos realizados nesta Comissão. _ 

A primeira indagação é sobre o acid_ente havido_em 
Arigra·I. no carregamento de combustíveL É bem ver
dade que trata-se de um assunto que está diretamente 
ligado- à Fumas. que opera a Angra-I. Mas, como este 
assunto foi aqui objeto de uma indagação ao Presidente 
da ELETROBRÁS, que deu algumas explicações e fi
_cou... de enviar outras, e como V, Sa. foi Presidente 
-de Fumas, naturalmente a NUCLEBRÁS e a Comissão 
Naçional de Energia Nuclear, por certo acompanhou 
toda a invest!gação_ pªra ver as causas _e se esse acidente 
decorrem mais de falta humana o_u se foi, realmente, 
de técnica de carregamento do combustível, gostaria 
de receber __ um esclarecimento mais preciso do acidente. 

OSR. LICÍNIO MARCELO SEABRA-Foi recen
te, Sr. Presidente? Estou localizando .. 

O -SR.- PRESIDENTE (Cesar Cais) - Em que o 
engenheiro foi contaminado etc. 

O SR. L!CÍNJO MARCELO SEABRA - Caracte
rizando essa informação, a usina no m_omento estava 
paralisada, para efeito de recarga e algumas modifi
cações, e todos os acidentes - pessoais. acidentes do 
trabalho- foram verificados na obra. Isso amplamente 
divulgado pela imprensa. O primeiro deles ocorreu no 
laboratório de controle radiológico, de testes que a em
presa mantém, inclusive numa localidade que é próxima 
da usina. 

Eu não te-nho todos oa detalhes, inclusive a NUCLE
BRÁS não chegou realmente a participar ou se informar 
em detalhes com relação à Fumas sobre esse assunto. 
Dada a interpretação pelos dados preliminares que rece· 
bemos, identificamos como tendo sido simples acidente 
de trabalho, sem nenhuma relação com a parte de segu
rança ou operação das usinas. O primeiro acidente rela
tado, foi com dois elementos que estavam em fase de 
treinamento, de adap-tação ou de fonnação no labora
tório de radioecologia em que um deles, ao manusear 
determinado produto não foi suficientemente cuidadoso 
e, então, foi atingido parcialmente por certas partículas. 
Essa situação foi imediatamente detectada, realmente 
houve falta de experiência desse elemento, mas sem 
nenhuma conseqüência. O segundo acidente revestiu-se 
de um caráter mais sério. Foi de um elemento empre
gado da empresa, pelo que constatei, que dentro de 
um trabalho de acompanhamento, um trabalho que está 
sendo realizado na instalação da usina, ele sofreu uma 
queda Qa escada e, infelizmente, a queda foi de tal 
maneira que ele foi atirigido na cabeça, teve um proble
ma de coágulo e veio a falecer. O que teria sido noticia· 
do~ Senador Cesar Cais, que esse elemento estava traba· 
Jhando em estafa, com muitas horas extras, etc. No 
cantata que tive com o Presidente de Fumas isso foi 

-apurado e não procede. Inclusive o rapaz, quando so· 
freu esse acidente, vinha de um p~rfodo de repouso 
de dois dias. Então, foi um acidente de trabalho. Infeliz
mente, com todas as medidas adotadas, esse elemento, 
ao trabalhar numa das fases da instalação, perdeu o 
equilíbrio e caiu. Irifelizmente, não póde ser salvo. 
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De maneira que, esses_ são os dados. Realmente, a 
imprenSa, segundo comentários, ela relacionou~se com 
a segurança da usina e dificuldades de _treinamento de 
pessoal, naturalmente dentro de um enfoque que, infe
lizmente, é usual à imprensa dar essa parte negativa. 
Mas é uma correlação e pelo que estamos informados, 
não tem nenhum efeito, nenhuma preocupação quanto 
à segurança das instalações da Angra I. 

A segunda indagação vem em função do que V. S.• 
afirmou e consta aqui no seu documento, à página 20, 
sobre Angra 111. Aqui diz que Angra III, no ritmo 
em que vai a construção está prevista para um período 
de 20 anos. Isso realmente, como V. S.• mesmo diz, 
coloca em cheque no futuro da História até a compe· 
tência da engenharia nacional. Na realidade, isso seria 
prefe-rível até parar. Mas é sobre Angra II que eu gosta~ 
ria que V, S." dissesse se, de fato, já começou a co11stru· 
ção e se_, em função desses problemas levantados sobre 
a localização de Angra numa cidade com área de lazer 
e que não vai diminuir essa população de Angra e as
dificuldades de evacuação. 

O Senador Milton Cabral, na sua última int~rvenção, 
levantou a dúvida se deveria prosseguir a construção 
_de Angra naquele local, em função da experiência que 
agora o Brasil adquire sobr~ esse problema de segurança 
e necessidade até di fimítar a população da área. E 
tudo indica que aquela área não tem nenhuma perspec
tiva de limitar a população que ali ocorre até para lazer. 

Eu perguntaria se, já que se começou a construção 
de Angra III, não seria melhor, face o prazo de 20 
anos. tentar uma nova localização. O que pensa o Presi· 
dente _da NUCLEBRÁS sobre o assunto? 

O SR. LICÍNIO SEABRA - Especialmente sobre 
Angra III, eu preferia d~r uma informação com respeito 
ao estágio chamado da construçáo, sobre essa informa

- ção dos 20 anos, As duas unidades Angra II e Angra 
III. a decisão de constn.1í-las foi tomada em 1975, nessa 
fase e estão programadas com uma defasagem de tempo 
de 1 ano, ou melhor, de 18 meses e, com essa defasagem 
de _prazo de 18 meses, t~dos os equipamentos, basica
mente irilportados, foram encomendados simultanea
mente e nós temos hoje, se_ tomarmos o total dos equipa
mentos importados para _Angra II e III que inclusive 
é a parte de maior custo, eu diria que estamos com 
85 a 90% com equipamentos comprados e inclusive 
entregues, armazenados aqui no Brasil. Então, temos 
sobre Angra UI toda parte de equipamentos pesados: 
vasos reatar. condensador, gerador, enfim, todos os 
equipamentos importados já estão entregues. Apenas 
a parte de encomenda à indústria nacional que está 
mais atrasada, naturalmente em relação à Angra 11. 

Então, a parte de engenharia teve um início da parte 
de construção civil, mas ela está sendo levada a ritmo 
lento. Quanto à parte de construção civil, já foi feito 
um investimento na área para a preparação das suas 
fundações. Isso já está feito, inclusive o empreiteiro 
de obra civil está contratado, está inspecionando o local 
e, no momento. as obras civis estão-para1isadas. 

~u manifeStaria urila opiniâ:o d.l NUCLEBRÁS, indi· 
cando que a construção de Angra 11!, assim como Angra 
II, consideramos que deveria ser uma solução conside
rada irreversível. E o argumento básico, primeiro, é 
que o setor elétrico necessita, a médio prazo, de novas 
fontes de_ geração. _.L\.n_gra II já está incluída no balanço 
energéticfo, Angra III, também. E o custo que a socie
dade necessita pagar para terminar essas duas instala
ções e também o seu tempo de construção fazem coin 
que Angra II e I11 sejam alternativas justificáveis, eco
nomicamen_te, para atender ao mercado de 1992 em 
que está programada Angra II e, em 1995, Angra UI. 

O SR. PRESIDENTE CÉSAR CALS - Eu não 
discuto, Doutor, sobre a necessidade da construção de 
usinas nucleares. Não discuto, também, sobre o assunto 
de que já está o equipamento importado. Mas, como 
é que pode localizar? Eu discuto a localização. Se hoje 
se coloca em dúvida, vamos dizer, o acerto da decisão 
de se colocar usinas nucleares em Angra, coloco em 
dúvida, ~sso aqui foi dito muitas vezes em Comissão, 
e se praticamente está paraHsada e só foi feita a prepa
ração do terreno, se não seria mais adequado pensar 
numa outra localização para o equipamento vindo im· 
portado para An_gra III. Está a minha indagação. 
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O SR. LICÍNIO SEABRA - Perfeito, a respeito 
da localização. Entendo que a indagação está relacio· 
nada com a preocupação de segurança e populações 
viZinhas. É um assunto até_ polêmico. mas a colocação 
que me permitiria dar a esse problema, é que uma 
usina nuclear, indusive no padrão te<:nológico em que 
estão sendo construídas as usinas de Angra IJ e III, 
no padrão tecnológico adotado pela KWU, essas usinas 
oferecem um nível de confiabilidade, quer dizer, um 
risco de acidentes bastante baixo, a p'robabi!idade é 
realmente muito pequena de haver um acidente em 
que haja conseqüências para o meio-ambiente e as po
pulações. Entendo que, realmente, n-o momento, o as
sunto volta a ser discutido em conseqüência do acidente 
na República Soviética, com o acídente de Chernobyl. 
Realmente, entendo que, se tivermos que trocar Angra 
III pelo motivo de proximidade d_e áreas populacionais, 
que não é das maiores, no caso de Angra, eu diria 
também, Sr. _Ministro, que a parte de 13.zer tende a 
crescer, mas ela por si mesma, talve~, não deva levar 
um aumento de população significativo dentro de um 
raio de 30 quildmetrõs, eu diria. Parece-nos que um 
estudo, uma definição de r e locar Angra Ill, teríamos 
dois problemas imediatos: primeiro, isso implicária em 
termos que paralisar Angra I e Angra II, _porque as 
conseqüências, vamos dizer, se decidirmos ietírai' An
gra III de um local desse, a título de proteger as popula
ções locais e de evitar conseqüências, parece-me que, 
por u-ma dedução lógica, também teriam que seguir 
o mesmo caminho para Angra I e II, o que torna, então, 
completamente impraticáveL __ _ _ _ _ 

Outro argUmento, é que estaríamos COnâicionando 
as usinas nucleares a serem localizadas numa área com
pletamente deserta, não sei, exagerando, talvez, iría
mos ter que, inclusive, fazer uma desapropriação de 
uma área de 30 ou 40 quilómetros quadrados de raio, 
e que isso teria um custo insuportável e, realmente, 
não vemos es-sa necessidade. A exemplo do que está 
sendo feito eri:t oUtros paíSes, eu- citaria o exemplo da 
França, que tem cOnvivido com esse problema, e é uma 
questão de podermos realmente prestar informações, 
educarmos as pessoas que vivem ao redor da usina para 
essa condição, o que é fundamental, quer dizer, um 
acidente que envolva o ambiente externo, o plano de 
evacuação poderá ser perfeitamente execUtado, e eu 
acredito que o País tem condições para fazer um plano 
desses, que não é tão complicado, em que nas condições 
em que são previstos todas as normas de segurança, 
a população é retirada em caráter preventivo, quer di
zer, não é retirada mediante uma situação de risco. 
Isso pode ocorrer remotamente, talvez nunca ocorra 
na vida útil d~ssas duas instalações. E, mudarmos as 
instalações, sob esse argumento, eu tenho a impressão 
de que nós vamos colocar as instalações nucleares debai
xo de uma suspeita total, e talvez inviabilizar todo o 
programa. Ess.e critério não está sendo seguido, pratica
mente em pafs algum, há o regulamento de licencia
mento americano que recomenda que se procure uma 
localização de baix:a densidade populacional -- e esse 
julgamento de baixa densidade leva realmente uma ... 
se nós formos agora, alterar a situação de Angra, eu 
tenho a impressão de que isso terá um efeito altamente 
negativo. E praticamente nós não teremos lugar para 
instalar estas usinas a não ser; não sei onde, porque 
uma usina de geração de energia, passará a ter uma 
conotação semelhante ao lixo nuclear, sob o receio de 
contaminação de populações -e isso será um desastre 
total, praticamente entendemos 'que significará o fim 
do programa, e certamente acreditamos que não vai 
acontecer. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- A pergunta, 
como _eu __ disse, foi feita pelo Senador Milton Cabral 
ao Presidente da ELETROBRÁS. 

O SR. LICÍNIO SEABRA-- Eu sd que existe até 
uma proposta, parece-me que do Senador Itamar Fran
co,que estabelece até números, raios de tantosquilóme~ 
tros. Enterido, Senador que, no momento, o País vive, 
e outros países do mundo também estão vivendo, uma 
situação emocional, realmente ba:i.tante afetada e ligada 
ao acidente da Rússia. Esse acidente dã Rússia, inclu
sive, vai dar à indústria de energia n~:~clear preciosos 
ensinamentos. Esse acidente é la-mentável, _é bastante 
sério. Mas todo esse problema, toda esta avaliação de 
efeitOs de médio e longo prazos relacionam-se com a 

redução .da" tlpectativã de vida, com o aumento de 
incidência de di.ncer, que é o efeito a médio prazo. 
A indústria tem esses estudos feitos na base teórica. 
Essa ocorrência de Chernobil, entendendo que haverá 
uma cooperação da Rússia com o Mundo Ocidental, 
fornecerá elementos bastante úteis. A expectativa é de 
que, inclusive, as hipóteses feitas sobre acidentes que_ 
ocorreriam em usinas a longo e médio prazos, estavam, 
vamos dizer, muito conservadores. Mas é um dado que 
deverá ser medido e observado. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - A terceira 
pergunta refere-se a uma afirmação que V. ·s. • fez- e 
que consta aqui no sc;:u documento, na página n.o 14. 

Disse que ''cabe à NUCLEBRÁS" manifestar-se_so-· 
bre a necessidade de uma definiçãO tempestiva, sobre 
a implantação de novas unidades geradoras em seqüên
cia ã Angra III, como providência indispensável à manu
tenção da continuidade do programa de absorção de 
tecnologia e nacionalização." 

_Claro_que, para o prazo de 20 anos, não é tempestivo. 
Mas, na realidade, eu levantei pessoalmente uma inda
gação ao Presidente da ELETROBRÁS, porque mes
mo sendo Ministro, este questionamento ,eu fiz muitas 
vezes à ELETROBRÁS e à NUCLEBRAS. 

No sistema radial, como o do Nordeste, de mais de 
700 quilõmefi-OS e <iue abrange 10 Estados, que supre 
a partir de um único complexo de energia situada em 
Paulo Afonso, não seria mais lógico que a próxima 
usína nuclear- até por efeito de segurança do sistema 
de transmissão, porque qualquer problema no sistema 
de transmissão deixa 10 Estados sem energia - que 
a próxima: usina nuclear fosse construída lá na ponta 
desse sisten:~a radial em local, claro, com a possibilidade 
marítiriiá~- com. possibilidade de acesso, talvez ali hou~ 
vesse áreas de população rarefeita. 

O que pensa V. S. • de um estudo sobre uma próxima 
usina nuclear ser colocada como supridora desse sistema 
radial~ .que ficaria com duas fontes de alimentação: o 
complexo de Paulo Afonso e a usina nuclear na outra 
ponta, isso em termos técnicos; o que pensa sobre o 
assunto? 

O SR. LICÍNIO SEABRA - Primeiro, eu queria 
prestar só um esclarecimento ao parágrafo do texto? 
a respeito da definição da terceira usina. Como esiá 
no texto, refere-se à terceira usina dentro do Acordo, 
na verdade seria a quarta usina. E está colocada dessa 
maneira, admitindo a seqüência, a continuidade de dois, 
de três, realmente se nós não tivermos, no tempo útil, 
no tempo oportL,mo, uma definição sobre uma próxima 

-usina, as equipes terão que ser desmobilizadas, o pro~ 
grama de nacionalização terá que ser todo, vamos dizer, 
interrompido. 
-Bom~ quanto à sua colocação de uma usina no Nor

deste, inclusive, pelas condições elétricas de uma trans
miss[t) radial, entendo, Sr. Senador, que real.inente essa 
hipótese merece um estudo técnico, e fora de qualquer 
dúvida que isso deve aumentar a confiabilidade opera
cional do sistema; não há dúvida sobre isso, se conside
radas as longas distâncias de transmissão. Realmente, 

--é um assunto que deve ser discutido junto à ELETRO
BRÁS e eu diria que, inclusive, com fatores económicos 
favoráveis a uma solução desse tipo, como correção 
de perdas e menor transmissão à longa distância de 
ponta; é uma hipótese totalmente viável e realmente 
depende de um estudo técnico mais apurado, mas nós 
achamos que a colocação de V. Ex.• procede e tem 
fundamento técnico para ser analisada em detalhes. 

d SR. PRESiDENTE iCesar Cais) -':-Para o éfeito 
de -deixai o ielatório aqui da Comissão -é Obvio que 
a Comissão vai argüir para perguntas subseqüentes -
mas eu gostaria _qu~ V, Ex.' fizesse uma.análise simples 
sobre as diferenças assencias entre as usmas de C~ern.o
bil, na Rl:isSfa,- é as U.S4J_as do Programa Nuclear BraM 
sileiro. 

Quais são as diferenças essenciais? 

O SR._ LICINIO SE_ABRA -Nobre Senador, eu 
diria- que não é bastante simplificada. mas há duas dife
renças quando as usinas são dadas em destaque. A pri
meira delas se refere ao moderador usado no reatar 
de Chernobil, O reatar de Chernobit é de ág_u_a leve; 
a água utilizada _como refrigerante num tipo do reator 
usado aqui, no Mundo Ocidental, é a água fervente, 
quando o moderador é grafite. Não se conhecem ainda 
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os detalhe~ do acidentC de Chernobil, mas o fato em 
si, o material combustivcl dentro do reatar em grande 
quantidade foi uma das dificuldades que contribuiu para 
o início do acidente, ou pelo menos contribuiu e, isso 
é certo, para as grandes dificuldades de se controlar 
as causas técnicas; essa a primeira grande diferença. 
OS reatares usados aqui, no Brasil, de acordo com a 
tecnologia ocidental, não têm material combustível, a 
moderação e refrigeração são feitas com água comum. 

A segunda diferença fundamental está no projeto 
usado nos nossos reatares, na construção dos edifícios 
de contenção, onde opera o reatar propriamente dito. 
Esse edifício de contenção tem por finalidade única 
e exclusiva a proteção do meio ambiente, na eventua
lidade de radiações ou de dificuldade ocorridas no pró~ 
prio reatar. Esses edifícios de contenção realmente têm 
uma diferença grande, no caso de protenção ao meio 
ambiente e a prov;:~ disso ocorreu em um acidente, em 
1979, nos Estados Unidos, onde realmente houve o 
descobrimento do núcleo, a sua fusão parcial e uma 
série de dificuldades, mas o meio ambiente foi total
mente preservado, nãO tendo havido qualquer dano 
à população e toda a radiação ficou contida nesse edifí
cio de contenção. 

Esse reatar na Rússia nao possui esse dispositivo de 
proteção do meio ambiente e isso então, foi também 
uma das causas que contribuiu para os efeitos bem mais 
acentuados desse acidente em relação ao acidente de 
Three Mile Island. São as principais diferenças natural
mente dentro da parte do mecanismo de_proteção e 
controle. Existem outras diferenças fundamentais, mas 
que nós não as conhecemos, e uma das dificuldades 
de todo o Mundo Ocidental é o fato dos detalhes técni
cos dessas usinas da Rússia não serem do conhecimento 
do Mundo Ocidental e st::rem mantidas em segredo en
tão não se pode avaliar, realmente, quais outras dife
renças fundamentais. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- A minha pe· 
núltima pergunta é também objeto de muitas indaga
ções nesta Comissão. Dentro das subsidiárias da NU
CLEBRÁS, quais aquelas que V. s.~ entende que po
dem ter interesse no sentido privatização, ou passar 
o controle para a iniciatíVã--privada? Quais as que têm 
interesse e quais aquelas que também o Estado deveria 
ter ínteresse? 

O SR. LICÍNIO SEABRA- Senador, dentre as 
controladas da NUCLEBRÁS, nós identificamos, de 
imediato, - e temos comentários junto ao Governo 
para realmente ver se as coisas poderiam ser aceleradas 
-nós localizamos a empresa NUCLEMON que comerw 
cializa Produtos-de ãreüis-pesadis. Nós temos uma em
presa como sendo viável de ser privatizada e que, inclu
sive, nas mãos de iniciativa privada poderá produzir 
maiores riquezas, vamos dizer, maior desenvolvimento 
para o País. A operação normal de uma empresa tipo 
NUCLEMON, requer um nível de flexibílidade, um 
nível dib.- investimento e de iniciativa que à controle 
de impostos das empresas estatais anula todo esse esfor
ço, então, é muito difícil. Essa é _uma empresa que 
nós achamos que há plena possiblidade, há apenas um 
pequeno detalhe a contornar, mas- eu acho que não 
haveria-dificuldade. referindo-se ao problema do mono~ 
pólio do tório e do urânio. Mas, há leis que cobrem 
esse problema porque-desde que essa empresa trabalhe 
com minérios e haverá subprodutos de urânio e de tório, 
esses-subprodutos poderão ser colocados sobre controle 
do Governo através da CNEN. 

Fora a NUCLEMON, nós vemos a viabilidade priva
tizaçãO da NUCLEP, mas não a curto prazo, talvez, 
fosse um_a_hipótese que poderia ser condiderada à médio 
prazo. Pelo simples fato de que a NUCLEP é uma 
empresa, uma das fábricas mais modernas que existem 
no mundo, que foi construída, projetada e designada 
para proce·der a fabricação de componentes pesados 
para usinas nucleares, e pelo fato do mercado estar 
bastante restrito, então. serâ muito difícil haver empre
sas privadas. especialmente nacionais. que possam se 
interessar por cse empreendimento. Porque não há mer
cado. e naturalmente a alteração de seu objetivo e a 
fabricação de outros tipos de equipamento~ precisará 
de uma anâlise, porque haverá concorrência com indús
trias nacionais e na qual já existe uma certu capacidade:., 
até certo ponto. disponível e suficiente para o desenvol~ 
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virnento. Então, quer dizer-que nós vemos a NUCLEP, 
inclusive, nóS estamos propondo e vamos propOr ao 
Ministério das Minas e Energias em desacordo com 
uma das recomendações feitas pela Comissão de Avali
zação, que trabalhou recentemen~e. propondo que a 
NUCLEP não seja extinta como- em-preSa, ·sejã mantida 
como unidade individual, justamente para náo fechar 
numa futura possibilidade de uma eventual participação 
de capital privado ou-mesmo estrangeiro e, talvez, even
tualmente uma privatização.- Se absorvermos a NU
CLEP no corpo da NUCLEBRÁS as condições serão 
perdidas e não só a participação de capital privado, 
mas uma eventual p_art~cipaçâ9_ de controle total ficará 
mais difícil se a empresa perder a sua identidade pró
pria. 

Fora essas duas, Sr. Ministro, nós ve:riióS a NUCLAN, 
como V. Ex.• sabe, é uma empresa que está hoje parali
sada junto com os ~Os alemãs. A NUCLEI é. uma 
empresa de desenvolvimento já centrífugo e, também, 
não há viabilidade de interesse. de capital privado. 

O SR: PRESIDENTE (César Cais) - É a NU
CLEN? 

O SR. UCÍNIO SEABRA - A NUCLEN na fase 
de absorção de tecnologia, Sr :senador, ela está desem
penhando agora um papel que à médio prazo :deverá 
ser colocada numa sit_uaç~o de se constituir na ~rigCmha~
ria, Vamos dizcir, do proprietário e contratando· com 
a iniciativa priVada os trabalhos principaiS, -tôd.os os 
trabalhos de engenharia, os. trabalhos executivos.. En
tão, nós não vemos a conveniência de privatú:ãção d<i 
NUCLEN e, inclusive, teríamos dificuldade, cC:rtameri
te, não sei se trailsponíVeiS~-inas bastante trãbillhosas 
e que tornariam imposs(vel manter o acordo de transfe
rência de tecnologia e de responsabilidade técnica da 
KWU, Isso foi feito de Governo para Goverrio e nós 
achamos inviável no momento, mas é_ uma empresa 
que deverá ao longo do tempo ser reduzida para se 
transformar realmente na empresa de engenharia, de
senvolvimento tecnológico do proprietário, quer dizer. 
do setor elétrico e da NUCLEBRÀS. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) .,-·Finalmenté," 
a minha última pergunta é sobre o capital técnico._ V. 
S. a disse que a NUCLEBRÁS c o programa nuclear 
em geral era efetuar um trdna:mento de 2 mil técnicos 
de nível superior e médio. Naturalmente isso custou 
tempo, dinheiro, enfim dificuldades, POrque técnico de 
nível médio, muitas vezes, treinado na Alemanha têm 
de se ajustar a uma nova língua. 

Gostaria de perguntar se o nível de programa-de=scrito 
nas páginas 12, 13 e 14 desse documento que foi lido 
por v' s.a que é o programa atual, esse nível de progra
ma tem condições de pelo menos preservar esses. 2 mil 
técnicos ou nós vamos efetivamente ter uma evasão 
desse pessoal treinado. AchO que a Comissão poderá 
tomar uma posiç-ão eventual sobre esse assunto. Está 
certo que não se amplie o capital técnico, mas tem 
essa evasão, em função _de_ uma programação, que eu 
sei que e_stá sendo adotada, tão-somente por problemas 
financeiros, e sente-se que o Governo atual está dando 
uma grande opção social. Mas essa opção social não 
pode chegar ao ponto, no meu entender, de ter um 
grave prejuízo nesse Capital técnico adquirido com mui
ta dificuldade. Gostaria de sab_er, efetivamente. ~e esse 
ritmo de programa preserva esse capital técnico, ou 
vamos ter uma grande perda nesse capital técnico trei~ 
nado? 

O SR. LICÍNIO SEABRA- Sr. Senador, para lhe 
dar uma resposta eu teria que caracterizar as diferente::; 
fases de .atividades da empresa, nós temos diferentes 
tipos, inclusive de especialistas de pessoal treinado. 

Eu começaria pela prospecção, pela engenharia mine
ral, pesquisa, etc. A NUCLEBRAS formou um quadro 
de especiali::.tas, pessoal bastante competente. O resul
tado está demonstrado nas novas jazidas localizadas, 
já identificadas, como também Do trabalho que está 
sendo feito na Usina de Poço~ de Caldas, nos exames 
de outros projetas minerais.. Nós e~tamos, hoje, com 
prospecção pratlcamei:lte paralisada, -não temos recur
sos. Então é uma situação que nós achamos que deve fia 
haver uma certa liberação, a mais orçal'llentária, e o 
programa que nós colocarmos a( permitisse fosse alte-

- raOCi para que- fosse rriaiitido um certo nível de prospec
ção", que TridiLSive·, eu acredito seja de interesse nacio
P.-ªl. Den_tr~ do ar_gumento que foi colocado aí, quer 
-dizer, eu queria citâf um caso expecíiico, para trãduzir 
o que n&s·queremos dizer. Existe 11ma anomalia na 
linguagem geológica, chamada de anomalia, na locali
dade do Rlo Cristalina no SUl do Pará. Essa anomali, 
pelas inforinações do nosso pes-soal há uma grande pos
siBilidade de se localizar nessa área uma jazida que 
talvez sej_a_m.e:.Jhor do que Lagoa Real, talvez até Itatáia. 
Mas sem investir, Sem aplicar, realmente, um conheci
mento técnico essa situação nUnca poàeiá Ser esclare
ci~a. E assim como no Rio Cristalina pedem os ter outras 
no P~ís. J;~tão o programa ~everia continuar e para 

-rsso nós e~ramos ter revisão orçamentária.correspon
dente. É também uma das recomendações que está feita 
pela Comissão, que o Presidente SameY nomeou; que 
haja realmente uma continuidade, não em ritmo acele
rado, mas que não se perca realmente a continuidade 
desse progr,ama e dessa tecnologia. 

. _:No segundo combustível nós, realmente, vamos ter 
que remáíi~jar e reaproveitar, basicamente. o pessoal, 
não é um n_úmero gr~nde, que tenha aproveitamento 
em outras áreas, nós estamos tratando disso, é a equipe 
que se dedíCou mais a parte de reprocessamento. Repro
cessamento, certamente é uma condição definida pela 
atual administra9áo e está. tamb~rn r~mendada_ pela 
Comissão, qUe estudou o assunto recentemente, o re~ 
processamento deverá ser adiado sem prazo. Temos 
úm grupo_-de especíalistas que estudou esse assunto e 

-vamos ter-que remanejá·los;não há outra alternativa. 
Na converçã9, como há esse projeto de tecnologia pró
pria da CNEM, dentro das condições económicas que 
prevalecerem à médio prazo eu acredito que esse pes
soal deveria ou poderia ser bem aproveitado no desen
volvimento já no projeto industrial, segundo a lecno
logía da C~M. Então seria realmente uma aplicação 
se esse projeto for em frente. Num investimento isotó
pico também necessitaram de recursos para, que dizer, 
para que e"S"sa fase de avaliação, que deve levar mais 
uns dois ano·s, possa contar com necessário apoio para 
manter os ·especialistas que ai estão. Nós temos preocu-

- PãÇões séfiã.s nessa área, das dificuldades de manuten
_ç?o de pessoaL 
- FihalmCnte as áreas ceiltrais. Nas áreas ce:ritrais nós 
temos a te~_oologia de engenharia e a fábrica de compo
nentes pesados. O programa que está ai previsto, inclu
sive com"itrtra definiçâo de uma "futura usina em tempo 
oportuno, se ocorrer nessas condições, nós acreditamos 
que a base dessa tecnologia_ possa ser mantida. Real· 
m_ente hãVerá trãba_lhp, desd~ _que haja uma definição 
Oportuna de uma quarta usina, dentro ·de um prazo 
razoável. Não havendo essa definição, nós realmente 
perderemos essa competência, como V. Ex• colocou. 

.. f) SR . .PRESIDENTE (Cesar Cais) -Com a palavra 
o nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Dr. Lcínio, segredo 
de polichiD.elo, a participação do Legislativo, tão reco
me.ndada_assim, mas reservada, perante o Governo Gei
sel, com a publicação do livro do General Hugo Abreu, 
torna-se público. Então, não tem mais o que esconder. 
Por coincidência, qUem está interi-õgando o Si. fol o 
representante do Legislativo nas negociações do acordo 
Brasil-Alemanha. E o qual, aliás muito nos orgulhamos, 

_-pOrque acho que, como a nossa -terra tem o sistema, 
em sua gehte, do latino-americano, de sempre achar 
que o outro está errado, saiu_ o Geise"l, já não é do 

~atual Governo -_corri licença, 3.í, do Cesar - mas 
já do GQ'lerno passado nos disse do entusiasmo tão 
grande por um passo que, a nosso ver, foi absolutamente 
certo, co~ ~gum exagero, do otimismo que Shigeaki 
tinha sobre o levar negociações ao tempo que levou, 
de oito usín<ls. Sab_e V. Ex que nossa opinião era quatro, 
mas a Alemanha não queria saber disso. Nós nos recor
damos muitíssimo das propostas, tanto da França quan
to dos Estados Un"idos, que nem de longe admitem 
a transferência da tecnologia. 

fusas usinas foram feitas da transft:rência de uma 
tecnologia que estava em experimentação, qual fosse, 
dentro do ciclo do combustível, com enriquecimento. 

A prinleJia pergi.uita que vamos- fazer a V. Ex está 
dentro daquilo que pode ser dito. Fizemos um esforço 
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imenso justamente pelo ciclo do combustível. Quer di
zer, eslias difeJentes entidades, desculpem os Sr_s. da 
ELETROBRAS, tinham a sua utilidade um pouco dis
cutida e sempre colocamos de lado, porque desejamos 
era ter o ciclo do combustí-v_el independente; e então, 
de outras pressões, já que naquele tempo, V. Ex se 
lembra como estava em baixa o petróleo, queríamos 
realmente ter uma futura ação deste horizonte energé~ 
tico, pois naquele tempo não tinha essa transmissão, 
em corrente contínua. 

Muito beln; a que pollto está, nc)-que V. Ex• pode 
diz;_e_r, o desenvolvimento dos processos atômicos? Por-· 
que, àq1:1ele tempo, a relação, diremos assim, com os 
rêCursos _e resultados- não quero citar aqui os Minis
térios para não complicar- era muito alta a produção 
de energia, necessária para termos o urâriio enriquecido 
por esse processo.,. superava de muitíssimo os outros 
processos, segundo se afirmava. O aleiDão nos mostrou, 
po~ a lb lc~.inclusive, na viagem que fizemos ã Alemanha, 
com o Presidente Geisel, com o acordo assinado -
V. Ex de v~ estar recordado - ísso. tinfl:a diminuído 
muitíssim:à. Ficou s6 na teoria e não mi prática, e gosta· 
rfamos d~ ter algumas informações de v. s·. 

O 'SR. LICÍNIO SÉ ABRA -Perfeito, Senador Vir
gt1iõ Távora, gostaria, primeiro, de coloCar Uina p·osíção 
a respeito do acordo assinado com a República da Ale
mat.tha, 'de que, realmente, constituiu~se numa decisão 
a Í'iÍvél 'de Estado, de grande significã.Çã:o para o País. 
Esse fato., inclusive, foi agora reconhecido por essa Co
missão, que recentemente analisou o problema nuclear. 
E uma das suas posições, uma das suas recomendações 
é_ que O acordo deve_ ser mantido ~ot:que realmente 
só temos benefícios a tirar. Naturalmente, com ajustes 
de rumos que faz parte da administração, normalmente. 
~.as sobre_o enriquecimento, eu queria dizer o seguinte. 
Se en~endi bem sua indagação, quer dizer, dentro do 
ciclo do combustível, esse item teve a necessária priori
dade? 

O SR. VIRGÍLIO T f;VORA _:_.,~Certamente para 
os outros países. 

O SR. LICÍNIO SEABRA - Não havia opções. 
Cóino se diz, pegou-se o último trem disponível; era 
õ ·que tinha. Não era uma tecnologia desenvolvida, 
como o Sr. bem sabe, todos sabem. Não ouve uma 
opção de se proceder junto com.- os alemães um desen
volvimento tecnológico de um processo que estava, va
mos di~er, em escala laboratorial, um pouco mais avan
çada. E provávet que podia funcionar. Então, em fun-

-- çã~ -~-~s dificuldades financ~i~as_ g_~:~_e realmente prejudi
caram o andamento aesse -piograma, nós estamos hoje 
3 anos atrasados. Feita essa ressalva, em termos de 
teconologla os resultados são bastante bons. O País 
terá uma posição estratégica de grande valor, isto é, 
podemos enriquece-r o urânio, Completa essa avaliação, 
se ele custa mais caro, um pouco mais caro, bom, isto 
passa a ser· de ponto e_stratégíco sectffidario. Então é 
um fato po\õitivo e a administração da NUCLEBRÁS 
está-ãltamente _empenhanda em que este projeto conti
nue_.__Nós só dependemos de mais alguns cruzados para 
tocar esse programa. 

O SR CESAR CALS ~-Permita~ me o Senador Vir
gt1io Távora, na realidade, no GoVerno Figueiredo, 
qüátf.do aconteceu uma recesssão e diminuiu a deman
da, nós -demos prioridade ao ciclo do combustível e 
dilatamos os prazos das usinaS e demos prioridade. 

Há uma reação muito grande dos nossos parceiros 
alemães de que o ciclo co'mbustível mantivesse um ritmo 
normal e dilatasse as usinas, porque, naturalmente, es
tavam interessadas em que as usinas prosseguissem no 
mesmo ritmo. 

Na ocasião, estivemos na Alemanhã: inclusive fazen
do esta denunciação e a Siemens se dispunha até a 
implantar aqui no Brasil, em Belo Horizonte, se não 
me engano, uma fábrica para produzir elementos com
bu&tíveis~ para produzir unidades separadoras. 

Na consulta ao Dr. Licínio pergunta-se: este projeto 
foi interrompido? Porque, na realidade, toda a nossa 
autonomia energética para urânio t.ambém precisaria 
dessa __ aut_onomi<! tecnológica industrial. Isso seria um 
passo muito importante para essa autonomia se esse 
pro.jeto de montar uma fábrica de unidade separadora 
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-o que acho que é uma das coisas de tecnologia mufto 
sofisticada-, se isso foi paiã. frente ou se efes interrom
peram este projeto? 

O SR. LICÍNIO SEABRA - Realmente, sobre i 
Siemens nós não temos inforffiaÇão se- essas ofe-rtas fO
ram adiadas. Porque o que se está processando no mo
mento é o desenvolvimento da NUCLEBRÁS, a qual 
manteve durante alguns anos n-a Alemanha, numa fábri~ 
ca de elementos separadores com duas tecnologias. 

Terminada essa fase de desenvolvimento, a NUCLE
BRÁS hoje está montando, em Resende, essa fábrica 
de elementos de separação que está sendo transportada 
da Alemanha para cá. Estamos com o prOcesso de mon-
tar essa fábrica de elementos de separação, operado 
pel? NUCLEBRÁS. 

E muito difícil, Senador, de que haja interesse de 
que a Siemens, uma empresa dos alemães, faça es1;a 
transformaçãO, pOrque. cvidcrüemente, rião há ãJ a con
dição de mercado, não há rentabilidade. É uma ativi
dade de desenvolvimento tecnológico, mas estamos 
montando a fábiíca de scpamção com o objetivo de 
darmos um suporte a essa fase operacional de primeira 
cascata, que -deve levar de um a dois de operação, e 
termos condições d!.! suprir alguns elementos de separa
ção, e caso_contrário, não podíamos fazer isso. 

Agora, no proc.esso de nacionalização, da unidade 
cientifica, e_videntemente, existem outras metas a serem 
atingidas. Se o País tomar a decisão de realmente indus
trializar o processo, teríamos que perseguir metas de 
nacionalização, de compre~-.ores, etc., mas se houver 
o ciclo vicioso seinpre tecnof6g)co no mcfcado, havendo 
mercado, torna-se viável, possível de entender que a 
nacionalização possa ser feita, inclusive, pela iniciativa 
privada. O problema é ter o mercado. 

É o ciclo-vicioso que está açontec~!n_dO, agora, com 
as centrais Angra II e III, todos nós s_abemos hovve 
um esforço de nacionalização, Angra ri e III estão num 
nível de 33% de nacionalização, uma média bastante 
boa, mas, com muita dificUldade, porque os fabricantes 
nacionais que investiram nessa área quase se arrepen
deram, os que podem estão saindo completamente, e 
essa descontinuidade realmente anula um esforço de 
médio prazo de grande importância. Nós vamos ter 
essa fábrica operando e vai-nos dar a garantia de (inau
dível) durante a fase de operação do processo, um ou 
dois anos, nós esperamos a definição sobre uma dessas 
ações do enriquecimento que só deverá ocorrer lá para 
1988, nessa fase mais ou merioS-, quando os dados técni
cos serão completos. E segundo consta no relatório 
dessa comissão e também está recomendado com toda 
a ênfase, que este processo-continue, e se teimine essa 
fase de avaliação daqui a dois anos, dois anos e meio, 
inclusive, como todos nós sabemos, existe o desenvol
vimento de outro processo de enriquecimerito no País. 
Então haverá condições de avaliar qual é o processo, 
ou n1étodo de desenvolvimento que o País deveria ado
tar. 

Mas eu diria que se deu -um passõ Positivo e que 
hoje é u_m acervo, no mínimo-é um conhecimento tecno
lógico e tem um valor estratégico, no nosso ·ente-nder 
de alto significado. ' 

-O SR. VIRO ÍLI O TÁVORA - Som~s aliados neste 
ponto, V. Ex- no Governo e nós na--oposição; pOrque 
achamos que é de fundamental para o_ País, sem desper
dício, não deve ter preço. Vou-lhe dar algo que o senhor 
pode comparar com os seus chefes, subchefe, daí para 
cima. Está hoje na moda a Informática. Por coinci
dência, fui também o relator da Lei de Informática, 
e introduzi todos esses incentivos hoje existentes naque
le monstrengo que tinha vindo do Executivo. Com rela
ção ao chip, sabemos nós, nunca podemos competir, 
principalmente agora com a criaç8o do super chip, com 
a indústria estrangeir.:t. Mas é aquela parte da Informá
tica, justamente a -prOdução- de chip, que hoje é muitís
simo mais incentiv::lda do que qualquer outra. Pratica
mente, se esses industriais aí lessem bem a lei, já se 
tinham lançado a essa produção de chip, porque o chip 
vai sair para eles praticamente de graça, pelo incentivo 
colossal que é dado a quem comprar chip nacional. 
Torno a repetir- o senhor naquele tempo era da CE
MIO, em 1974, 1975- todo esse acordo com a Alema
nha, vamos falar franco, hoje pode-se falar, se baseou 
na recusa do americano e do francês em nos fornecer 

a tfailSferênc1a: da tecnologia do ciclo do ·combustível, 
máximo do enriquecimento e do reprocessamento, cla
rQ. De maneira-que neste ponto daf eu conheço o patrio
tismo do Aureliano, trabalhamos juntos, e se eu apelar 
para ele e lembrar o que está fazendo com a Informática, 
ninguém vai, de sã consciência; engenhe!ro que somos, 
discutir que o preço do nosso chip pode competir -
nunca! jamais! -com o chip estrangeiro. Agora, esta 
pergUnta aí é um adenda, é urna achega. Outra pergunta 
que nós gostaríamos de fazer ao Senhor diz respeito 
realmente à NUCLEP. O Senhor sabe que sou fã da 
NUCLEP, Achamos que essa foi uma das atividades 
bási~s. Sabe-se perfeitamente que aquele imenso in
ventário da indústria nacional que foi aqui feito, por 
firmas e mais firmas consultoras estrangeiras chegou 
à conclusão de que havia nacessidade da criação da 
NUCLEP. V. Ex• não vé meios e maneiras de figurar 
isto por cima de paus e pedras, com seu prestígio junto 
ao Aureliano? Acho um absurdo desmontar isso. Va
mos falar claro: nenhuma empresa privada vai-se inte
ressar pela NUCLEP. 

O SR. LICÍNIO MARCELO SEABRA- Senador 
Virgilio Távora, estamos trabalhando para realmente 
mantermos a NUCLEP, que~ um património tecnoló
gico avançadíssimo do País. A vançadíssimo. Isto é reco"
nhecido a nível internacional, principalmente pelos últi
mos que nos visitaram, que foram os egípcios e os chine
ses. Realmente não há o que discutir. Temos ums fábri
ca das mais modernas, que foi projetada para a finali
dade de construir componentes pesados; quer dizer, 
não há uma solução de curto prazo. Nós gostaríamos 
de dar destaque a esse ponto. Em um País como o 
Brasil, que tem muita potenci::~lidade, temos que resol
ver nossos problemas, temos que desenvolver este País. 
Então, é necessário que se invista em tecnologia. Esses 
investimentos não podem ser cobrados a curto prazo; 
eleS têrll" um prai:o longo de maturação. Assim está 
sendo feito no caso da Informática. Não digo se foi 
errado ou certo, mas foi um programa de Governo, 
e os resultados t!stão 8.í. Quando se ãvalia hoje, Sena
dor, a nossa indústria privada, todos nós sabemos que 
todos esses implementas foram feítoS à custa de um 
subsídio .. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Da muito falada 
!03. 

O SR.LICÍNIO MARCELO SEABRA- Foi dado 
pelo Governo. Mas foi uma Coisa ·cerla, porque hoje 
temos uma indústria. No caso do programa nuclear, 
tem tiin tratamento todo especial, é um problema socio
lógico - não sei bem qual é a expressão, se antropo· 
lógico tem que ser examinado sob outros aspectos. 
Quer~se cobrar o último centavo feito no inVestimento 
nessa tecnologia a curtO prazo, o que é inviável. 

Quanto à NUCLEP, Senador quais seriam as solu
ções? No momento, se nós paralisássemos a NUCLEP. 
a economia que podia resultar seria a da parte opera
cional, porque o custo fixo da NUCLEP existe, conti
nuaria aí. Não há comprador para esse_ equipamento, 
para essas instalações todas. Então o ônus continuariã. 
Trata-Se apenas-da parte operacional, do custo de pes
soal, etc, onde está a tecnologia, na cabeça das pessoas. 
A NUCLEP precisa de mais tempo para poder esperar 
realmente por condições melhores de mercado. Nós 
vemos hipóteses _de mercado incl_usive em nível intern~
cional. Houve esse acidente agora em Chemobyl e as 
cOISas estão numa base emocionar, mas, no meu enten
dimento, essa fas.e vai ter que ser ultrapassada. Inclusive 
os dados vão dar uma sensação de segurança, porque 
de um modo geral a humanidade, posso colocar assim, 
alternativa, não pode sobreviver sem a energia nuclear, 
não há outra opção. 

Então com isso_, o que se prevê é que a energia nu
clear, sendo a única opção terá que ser adotada e terá 
que ser incentivada. Dentro de pouco tempo haverá 
nova retomada de muitas encomendas de reatares. Nes
sa ocasião a NUCLEP pode, realmente, levar uma van
tagem, porque ela terá a instalação toda pronta, poderá 
ofere~r condições viintajosas de_ preço, inclusive prazo 
de entrega. 

Um outro mercado interessante é o de sobressalente. 
de troca de componentes. Por exemplo, nós já estamos 
em discussão com Furnas, porque Angra I tem um pro· 
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biema com gerador de vapor. Prevê-se que o gerador 
de vapor terá que ser trocado dentro de um prazo mé
dio. Nós já estamos conversando, sabemos que é perfei
tamente viável e a NUCLEP está habilitada a fabricar 
os geradores de vapor. Se V. Ex. • imaginar uma empresa 
de energia elétrica de qualquer país do mundo, necessi
tando trocar um gerador de vapor, o prazo de entrega 
é muito importante, porque essa usina pode ser parali
sada, Então a NUCLEP tem_cha_nce de obter enco
menda nesse campo, e o próprio desenvolvimento do 
Programa Nuclear Brasileiro espera-se que vá ter conti
nuidade. 

Outra hipótese é que a NUCLEP é uma fábrica ---' 
nós temos conversado sobre isso com industriais,. com 
o governo do Japão, do próprio Estados Unidos e da 
França - que se presta bem a outras tecnologias; não 
estamos amarraçios a uma tecnologia exclusiva. Se um 
determinado fabricante a nível internacional, a Westin~ 
ghouse, por exemplo, ou seja quem for, desejar vir 
aqui trazer seus técnicos, seus desenhos de fabricação, 
poderemos trabalhar com eles na NUCLEP. Então tem 
essa flexibilidade. Até esse ponto a NUCLEP tem que 
ser subsidiada de alguma forma. Não pode continuar 
essa campa~ha que se faz para cobrar dividendo da 
NUCLEP. E evidente que a NUCLEP não pode dar 
dividendos a curto prazo. Com outras áreas, estamos 
trabalhando, como V. Ex.· sabe. estamos trabalhando 
com a Marinha. Estamos praticamente cm condições 
finais de assinarmos um contrato com a Marinha para 
a fabricação do chamado "casco resistente"' do subma
rino que a Marinha pretende fazer. Is~o vai alimentar 
parcialmente, vai ajudar a NUCLEP a ir mais à frente 
um pouco. Nós adotamos uma política de respeito ao 
contrato com a ABIDIB, de respeito a política do Go
verno, que é não invadir a área da indústria privada, 
porque seria um contrasenso nós agora comerçannos 
a investir na NUCLEP para começar a competir com 
a indústria nacional que existe al. A nossa intenção 
é não proceder dessa forma. Não acredito, tambt:m. 
Senador, que haja uma definição do Governo para de
termina fechamento da NUCLEP. As pessoas que não 
conhecem, as pessoas que não viram, que não perce
beram in inteiramente isso talvez possam ter essa .opi
nião. Uma confirmação dessa notícia é que ocorreu 
reCentemente com a-Comissão riorneada pelo PreSidente 
Samey, composta por vários ilustres cientistas, empre
sários, uril grUpo he'ferogêneo da sociedade. Finalmen
te, o relatório está aí, que confirma o programa mínimo 
que está sendo feito, e tiveinoS opOrtunidade de um 
contrato com esse elementos, de realmente termos essa 
informação de que eles não avaliavam, não podiam 
avaliar que era o programa que estava sendo feito. 

UM PARTICIPANTE- E agora avaliaram? 

O .SR. LICÍNIO SEABRA- E agora está avaliado 
tanto que está refletido no relatório que encaminharam 
à comissão. Essa é uma das recomendações que está 
explicita lá: manter a capacidade de fabrícação da NU
CLEP. E, naturalmente, como nós estamos fazendo. 
procurar mercados de outros equipamentos compatíveis 
com a NUCLEP. Mas isso leva tempo e enquanto isso 
a empresa tem que ser mantida e talvez capitalizando 
um pouco maiS. · 

Nós temos. por exemplo, um investimento na área 
de prospecção e, pesquiSa mineral - está nos balanços 
da NUCLEBRAS. Não é um investimento que possa 
dar rentabilidaQ~. Então, alguma fórmula tem que ser 
encontrada na capitalização ou colocação de fundo per
dido. Havia a recomendação de absorver a empresa, 
não é eminente Senador? Mas não, eliminar a atividade. 
E mesmo a absorção da effipresa é discutida. 

O relatório da Comissão, Senador, é separado em 
capítulos. 

No capítulo inStitucioanal eles mencionam, realmen
te, a conveniênCia: da extinção das empresas visando 
a uma certa melhoria de custos operacionais, eficiência, 
não é? Mas na parte de programa e..;;tá explícita a reco
mendação, do prosseguimento e manutenção da ativi
Çade da NUCLEP. Não se propõe extinguir a atívídade. 
E uma recomendação apenas organizacional; redução 
de custos e a parte de eficiência em-presarial como um 
todo. 

O SR. \iiR.GfLIO TÁVORA-- -Eu perguntaria a 
S. Ex.• o Sr. Presidente. se é factível à Comissão solicitar 
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ao Poder Executivo uma cópia do relatório de!iSa Co
missão. 

O SR. PRESIDENTE (CesarCals)- Já foi pedido. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA -Já foi pedido, não 
é? Porque justamente várias notícias me vêm, faz-me 
sentido aí da pergunta, que deixei. Eu -considerO;- pri
meiro, que não é uma oposição Q.ue está falando. Então, 
o plano está certo, o alemão se_ desinteressou; está desa
tivado. Não tem a menor dúvida, Mas a NUCLEMON 
não faz nem parte do acordo, não é? Como o Sr. mesmo 
sabe. Pois bem; mas a NUCLEP- náO entra na cibeça 
de quem tomou parte, pelo menos no acordo, que isso 
seja feito. E antes as notícias írisistentes justamente 
da desativação, da absorção ... - o rermo que os Srs. 
tiverem - da NUCLEP, é que a pergunta foi feita 
com o absoluto protesto que temos se tal medida for 
tomada. 

Sr. Presidente, de minha parte, como relator ad hoc 
estou satisfeito, apenas dando um alce de entusiasmo 
aí ao Dr. Licínio, que pegou justamente um setor hoje 
que recebe muitas pedras. Mas é o futuro, na mjnba 
opinião, que vai fazer justiça aos executores do acordo. 

Há excessos realmente: cmBrasi1ia quando foi assioaw 
do esse acordo, é preciso ser dito em a1to e bom som 
sabtamos que as 18 usinas eram impossíveis, maser~ 
o preço que Unhamos que pagai para que houvesse 

a transferência da tecnologia, do ciclo do combustível 
qUe :--reco i: dO 15ãstante, era quase uma obsessão do ex
Presidente Geisel. E do que realmente ele estava abso
t~:~tamente certo. ~as não vejo por que não se _lhe dar 
toçlo o apoio. Não sou relator da Comissão, mas acre
dito -que quando o relator apresentar o_ seu traba_lho 
na parte relativa à NlJCLEBRÁS será bem enfatiptdo 
o trãbalho dos Srs._ iia necessidade que há de, no lugar 
de jogar pedras, corrigir o que houve_r_ de excesso no 
acordo, mas mantê-lo e principalmente, o ciclo do com
bustível. 

O SR. UCÍNIO SEABRA- Perfeito, Senador. Eu 
queria aproveitar essa oportunidade para dizer que nós 
precisamos de alíados para ultrapassar-mos a fase im

-portante do programa nuclear da NUCLEBRÁS. E 
além do trabalho com esta Comissão, porque outros 
pronunciamentos haverá - sei que V. Ex.• sempre 
identificou esse cárater estratégico de médio prazo do 
programa nuclear- todos os pronunciamentos, os tex
tos que o .Sr. puder nos dar certamente serão de utili
dade para a passagem dessa fase realmente difícil que 

_se prevê, especialmente d~vido a problemas de ordem 
-financeira. 

O SR. ~VIRGÍLIO~ TA VORA -Os dados apre seu~ 
tados por V. Ex! aqui já nos ajudam muito. 

Quirita:feira 20 4027 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Quero agra~ 
decer ao Dr. Licínio Seabra, meu velho companhdro 
de Diretoria da ELETROBRÁS e depois meu auxiliar 
no Ministério de Minas e Energia, pela maneira clara 
das como apresentou a sua exposição e respondeu às 
perguntas, sem dúvida subsídio nuito importante para 
esta Comissão. 

lel1:do a Comissão ouvido }iS principais holdings das 
estatais, como a PETROBRAS, a Companhia Vale do 
Rio Doce, o Banco Ce:ç.tral_, ELETROBRÁS, SIDER
BRÁS e a NUCLEBRAS se não houver nenhuma outra 
sugestão dos Srs. Senadores, vamos encerrar a fase de 
depoimentos com o depoimento do Sr. Ministro Aure
liano Chaves no dia 3 de junho, uma terça-feira. Ai 
estará_encerrada a fase de depoimentos, a não ser que 
nesse mtervalo algum Senador sugira alguma outra per~ 
sonalidade ou uma outra empresa -porque todas as 
holdings maiores já foram ouvidas. 

Então, creio que já temos bastante trabalho para 
relator_nesta Comissão. . . 

Mais uma vez ag~ádeçO-ao Dr. Licínio Seabra e a 
~~~~e~~~o~~-todos, particularmente do Sr. Senador Vir-

Dedaro encerrada a reunião. 
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DIÁRIO 
ANO XLI - N• ISO 

1- ATA DA 298• SESSÃO, EM 20 DE NOVEM· 
BRO DE 1986 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n" 240/86-Cotnpfe
mentar., de autoria do Sr. Senador Nivaldo Macha
do, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) para automóveis de 
passageiros adquiridos por Oficiais de Justiça Ava
liadores dos Tribunais do Trabalho e da Justiça Fe
deral. 

1.2.2 - Comunicações da Presidência 
- Recebimento da documentação necessária à 

tramitação do Ofício n" S/26/86, Hdo na sessão ordi
nária do dia 18 de novembro do corrente. 

-Designação do Sr. Senador Guilherme Palmei
ra, para integrar a delegação brasileira na qualidade 
de observador parlamentar, a Conferência Interna
cional de Educação, a realizar-se em Genebra, de 
2 a 12 de dezembro vindouro. 

1.2.3 """"'"- Discursos do Expediente 
SENADOR AFONSO SANCHO - Entrevista 

do Sr. Ozi.reS Silva, Presidente da Peirobrás, conce-

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

CAPITAL FEDERAL SEXTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 1986 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

dida à revista "Veja". Defesa da instalação de refi
naria de petróleo na Região Metropolitana de Forta

_leza. 

SENADOR JAMIL HADDAD- Aspectos ge
rais do ple~to de 15 de novembro último. 

1.3 -~ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução no 35/86, que autoriza 
a Prefeíturã. Municipal de Vilhena (RO) a elevar 
em Cr$ 2.732.430,000,00 (dois bilhões, setecentos 
e trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Vot~_ção adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado !1., 80/84, que altera 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, 
co_m vistas a limitar em 40 horas semanais a jornada 
de trabalho. Vofcação adiada por falta de quorum. 

---:-Projeto de Lei ~o Senad~ n . ., 242{85, _ _9!:!_e a0"es
_centa parágrafo ao art. 110 dá "Lé1 n° 1.711, de 28 
ele __ outubro de 1952, para pennitir a contagem de 

··tempo de serviço prestado ao Serviço Público, em 
outro órgão, para efeito de concessão de Licença 

Especial. (Apreciação preliminar da constituciona
lidade). Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de _Lei do Senado no 138/80-Comple
mentar, que isenta de impostos federais, estaduais 
e municipais os ingresSos para espetáculos de artes 
cêniéas. Discussão sobrestada por falta de quorum 
para votação do Requerimento no 508/86. 

1.3.1 - Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR NIVALDO MACHADO- Partici~ 
pação da delegação brasileira na 19• Conferência 
Regional da FAO sobre a América Latina e o Ca
ribe. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

I.4 -ENCERRAMENTO 

2- ATA DE COMISSÃO 

3- MESA DIRETORA 

4- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 

5 ~ COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA.-
NENTES . 

Ata da 298. a Sessão, em 20 de novembro de 1986 
4.' Sessão Legislativa Ordinária, da 47. • Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 

ÁS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ÁCHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: ~~- ~~~C 

Odacir Soares- Alexandre Costa- Helvídio Nunes 
- Dias Macedo - Afonso Sancho - Moacyr Duarte 
- Maurício Leite - Nivaldo Machado - Luiz Caval-
cante - J amil Haddad - Murilo Badaró - Alfredo 
Campos-Jo.sé Fragelli - Affonso Camargo - Arn'9r 
Damiani- OctáviO Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (losé Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 16 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sobre a Mesa projeto de lei que será lido pelo Sr. 
.. -Secretário. 

É iido o sçg:Uinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
n.' 240, de 1986 - (Complementar) 

Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos 
~ ~lP_dusti'l.ãliZados (IPI) para automóveis de passa
- ·geiros adquiridos por Oficiais de Justiça Avalia

dores dos Tribunais do Trabalho e da Justiça Fe
deral. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.., Ficam isentos do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), os automóveis de passageiros 

classificados no Código 87-1·3, da tabela de Incidência 
própria, quando adquiridos por Oficiais de Justiça Ava
liadores dos Tribunais do Trabalho e da Justiça Federal, 
desde que destinados à utilização profissional. 

Parágrafo único. Os Vefculos _a que s_e refere este 
artigo não poderão ser transferidos a terceiros, a qual· 
quer título, durante o prazo de 4 (quatro} anos contado 
da sua entrega ao adquirente. 

Art. 2. o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se __ (!S disposições em contráriO. 
· JuSiiflcação 

Objetiva o presente Projeto de Lei beneficiar os Ofi
ciais de_ Justiça Avaliadores dos Tribunais do Trabalho 
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e da Justiça Federal, cuja função específica consiste 
em realizar diligências, em cumprlnlento ãs determi
nações judiciais, permitindo-lhes possam adquirir auto
móveis a custo reduzido. 

Ocioso precisar o quanto fica sobrecarregado o orça
mento familiar daqueles funcionários, em decorrência 
do cumprimento dos rígidos prazos fixados por lei, com 
a utilização de _táxis. Dispensável, por igual, frisar que 
os salários da categoria não são, absolutamente, privile
giados, e mais dispensável ainda, que o automóvel é 
o veículo de eleição para o exercício dos seus misteres. 
E, ademais, a Justiça brasileira, em regra, está desapa
relhada em matéria de veículos automotores. 

O móvel ínspirador desta iniciativa é o elenco de 
medidas beneficiadoras dos motoristas de táxi, em prá· 
tica desde 1982, cujo espírito_ é idêntico a justificar a 
aplição do brocardo romano: ubf eadem ratfo, ibi eadem 
dfspositio ("onde a mesma causa, a mesma disposição''). 

Para a categoria profissional cliente deste Projeto, 
propomos, portanto, a isenção do Imposto sobre Produ
tos Industrializados (IPI), visando a que não ocorra 
retardamento no cumprimento dos mandatos, tomando 
a atuação da Justiça ainda mais morosa. 

No tocante à constitucionalidade da iniciativa, permi
timo-nos lembrar que o § 2. o do art. 19 da Constituição 
Federal ressalva que a isenção tributária pode ser conce
dida por motivo de "relevante interesse social", toman
do-a, pois, recomendável à aprovação dos nossos ilus
tres Pares. 

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1986. - Nivaldo 
Macbado. 

(As Comissões de CorisiituiÇão e Justiça, de Eco
nomia e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O projeto 
lido será publicado e remetido às Comissões compe
tentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Na sessão 
ordinária do dia 18 de novembro do corrente, foi lido 
o Ofício n.o S/26, de 1986, do Governo do Estado de 
Minas Gerais, solicitando autorização do Senado para 
que aquele Estado possa realizar operação de emprés
timo externo, para os fins que especifica. 

A matéria ficou aguardando, na Secretaria Geral da 
Mesa. a complementação dos documentos necessários. 

Tendo a Presidéncia recebido os referidos documen
tos, despachará a matéria -as comissões de Finanças 
e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Devendo rea
lizar-se em Genebra, de 2 a 12 de_ aeiembro vinàouro, 
a Conferência Internacional de Educação, a Presidên
cia, em atendimento a convite formulado pelo Sr. Minis
tro da Educação, designou o nobre Senador Guilherme 
Palmeira para integrar a delegação brasileira na quali
dade de observador parlamentar. 

O SR. PRESIDENTE (José FraMlliJ '-'- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Afonso Sancho. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Novembro de 1986 
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O SR. AFONSO SANCHO (PDS - CE. Pronuncia ~ 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

- acupõ esta tribuna para parabenizar o Presidente da 
PETROBRÁS -Engenheiro Ozires Silva -pela sua 
corajOsa entrevista ã revista Veja, envolvendo o desen
volvimento do País e os entraves que se criam, projetan
do-nos um futuro onde dificuldades nos aguardarão, 
se não mudarmos de rumo e de rota na adequação 
do Plano Cruzado, 

Refiro-me àquele ilustre homem público, de uma ex
periência sedimentada nos conhecimt!ntos dos proble
mas nacionais e --intern-acionais, quando -ofereCeu sua 
abalizada opinião àquela revista sobre informática, afir
mando: 

"'De~esto essa expressão - "reserva de merca
Oo" que nem sequer está escrita em lei. Isso rcpre
~eota. algo antip_ático. Acho que deveríamos buscar 
ínc_e_Qtivos e estímulos à atividade produtora em 
todos os campos. E!ll vez de segurarmos certos 
investíritentõs para garantir a sobrevivência de ou
tros, deveríamos estimular o seu crescimento. Os 
esforços brasileiros no campo da informática acaba
ram por criar um modelo de pensamento que, sin
ceramente, por vezes me preocupa." 

Referindo-se ao aumento do consumo de petróleo, 
esclarece: 

~·Pela -nOssa estímãtiva, o consumo deverá ter 
um crescimento recorde nos próximos meses e nós 
já estamos estudando o assunto. Pensamos-, inclu
sive, na construção de uma nova refinariã., para 
que não-percamos a nossa auto-suficiéncia rió refi
no do petróleo, conquistada na década de 60." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, em 16 de setembro 
· j)':p., proferi Um OiScUrso -nesta Casa, onde abordei a 

Criação de uma nova refinaria pela PETROBRÁS, de
fendendo, cq_m dados técnicos que tinha em mãos, s_ua 
locãlização n-o Nordeste e, em particular, no Ceará. 

São dados oriundos da Fundação Núcleo de Tecno
logia_ Industrial. Especialmente, porque a Refinaria de 

_ Mataripe-BA, está praticamente esgotada em sua ca~ 
pacidade produtiva e o abastecimento através do Cen
tro-Sul toma-se cada vez mais oneroso, devido aos altos 
custos do transporte. 

Há de considerar-se _que as bacias do Ceará e Rio 
Grande do Norte - juntas produzem mais de 10% 
da produção nacional - apresentam-se mais e mais 
promissoras; e_ que o_ óleo produzido na Fazenda Be
lém-CE, por -suas caraCterísticas peculiares, propor
ciona derivados mais nobres, como óleo isolante para 
transformadores, lubrificantes, graxas especiais e co
que, que exigem iildustrialização sofisticada, cujo me
lhor aproveitamento será sua localização próxima ao 
centro produtor. 

Há mais uma atenuante: a ínfluêõci8 direta de Carajás 
sobre o me.r_cado de coque, que poderá ser produzido 

pela nova futura refinaria, para atendimento a dife
rentes projetas minero-industriais, tem garantido seu 
escoamento pelo sistema ferroviário existente no nosso 
Estado. 

Entre as vantagens locacionais, os técnicos entendem 
que o empreendimento do porte de uma refinaria en
contrará na região metropolitana de Fortaleza a estru
tura básica indispensáyel, como, por exemplo: ~porto 
da Capital cearense, com localização geográfica das 
mais privilegiadas do País, possuidor de um pler petro
leiro, um parque de tancagem, um terminal ferroviário 
que o caracteriza como próprio para entrada e saída 
de petróleo. 

Além disso, a referida _área metropolitana é servida 
por uma infra-estrutura rodoviária que liga o interior 
do Estado ao resto do País, graças à malha formada 
por estradas estaduais e federais, interligadas por um 
anel de contorno que facilita o acesso ao Porto de Moeu
ripe e ao distrito industrial, sem passar por Fortaleza. 

No que concerne ao problema de luz e força, o Ceará 
é alimentado por três linhas de transmissão; Paulo 
Afonso, Tucutuí e Boa Esperança. 

Quanto ao abastecimento d'água e ao saneamento, 
a região metropolitana de Fortaleza conta com um siste
ma hídrico com capacidade de 534 milhões de metros 
cúbicos e vazão de 23.000 m3/hora. Enquanto uma refí~ 
naria necessita apenas de uma vazão de 700 m3/hora. 

Do ponto de vista de educação, apoio tecnológico 
e atendimento financeiro, a região ritetropofif3:na de 
Fortaleza dispõe de todos os recursos. Por outro lado, 
se desejannos encarar o assunto sob o enfoque político, 
o Ceará deve ser atendido com um pólo industrial, pois 
a Bahia já possuí Ca-maçari; Alagoas, o Cloroquímico; 
Sergipe, o Potássio; Río Grande do Norte, o ALCO
NORTE; Maranhão, o escoamento do minério de Car-a
jás' e Pernambuco, o da SUAPE. Somente o Ceará, 
pois, se ressente desses ínvestimentos federais. 

A autoridade maior do meu Estado para postular 
a instalação da refinaria de petróleo fundamenta-se 
principalmente não só pela perfuração do Poço· de Xa
réu bem como pelas características promissoras à produ
ção de petróleo em todo o litoral cearense. 

Diante desses argumentos que consideramos irrefutá
veis~ desejamos ressaltar que o atendimento daquela 
reiVíndicação dos cearenses, que já vem há mais de 
duas décadas, não deve ser enquadrado naqueles dra
máticos apelos de quadro de pobreza e com as mãos 
estendidas à caridade, mas nas condições técnicas, na 
infra-estrutura existente, nos reclamos de desenvolvi
mento equilibrado entre as Unidades da Federação. 

Estítmos certos de que um hOmem da estirpe do Enge
nheiro Ozires Silva e da coragem de decisão que sempre 
demonstrou por onde passou, irá fazer justiç<l"ao Cearâ, 
contando, naturalmente,- corri O -apoio do Presidente 
Samey, que já é sabedor dos anseios do meu povo, 
através do mundo político da "Terra da Luz". Desde 
o Governador Gonzaga Mota ao simples vereador, afo
ra as classes empresariais que perseguem a instalação 
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daquela refinaria em todas as suas reuniões. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo "a 
palavra ao nobre Senador Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ" Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quero ocupar-me, nesta tribuna, hoje, do pleito que 
se realizou no último dia -15. Vou fazê-lo quando as 
urnas ainda estão sendo apuradas e os resultados _l~nge 
se acham da proclamação oficial. É a ocasião apropriàda 
para abordagem dos aspectos gerais, deixando de lado 
as particularidades regionais. 

Presenciamos todos um festival do poder económico. 
Por certo, ninguém o ne'gará. Não tendo concorrjdo 
pessoalmente, pude observar mais à vontade o fenô
meno. E se era verdade que ele, outrora, se localizava 
em algumas partes, agora espraiou-se por todo o Conti
nente brasileiro. 

Tive a páCiêD.Cia beneditina de-anotar, pé to noticiário" 
falado e escrito, os reclamos, as acusações, as gritas. 
Nos Estados mais populosos-;dos quais estava mais pró
ximo, vi uma orgia desenfreada de gastos. O lema era, 
sem dúvida, obter o voto a qualq~er preço. 

Fico a pensar e a refletir: qu-e democracia esta em 
que a exibição do dinheiro tomou. conta· do desenvol
vimento das campanhas e da açáo dos candidatos? De 
outro IadQ, o debate em torno das idéias, a discussão 
dos programas cedeu lugar, por inteiro, aos agravos 
e às retaliações, na busca do poder. 

Várias vezes, Sr. Presidente; adverti, nesta Casa, co
mo o fizeram tarimbados jornalistas especializadus em 
assuntos políticos, qu_e a concomitância das eleições pa
ra os Governos estaduais e para a Constituinte-acab~uia, 
na prática, por esvaziar a significação da segunda. Des
graçadamente, não éramos cassandras agoureiras nem 
pitonisas improvisadas. Falávamos o que era lógico pre
ver. E assim ocorreu. 

Relegado a plano secundário o pleito para a Consti
tuinte, banido o exame das grandes questões nacionais 
e dos problemas institucionais que precisavam d_esaguar 
no novo texto básico, a eleição apequenou-se e ficou 
à mercê ~os investidores, dos futuros representantes 
de grupos fínanceiros, dos defensores de interesses de 
movimentos reacionários. 

É necessário falar com sinCeridade. 
Entre nós, os preceitos eleitorais são modificadoS por 

ocasião de todos os pleitos. Basta ver que as leis são 
votadas para disciplinar determinada eleição. Mas, es
sas leis que se sucedem, que se multiplicam, s6 tratam 
do superficial, só cuidam dos aspectos J?enores, só di
zem respeito ao perfunctório. O espetáculo é contris
tador e não se requer um estudioso do direíto_para 
senti-lo. Sou médico e faço a crítica a cãvaleiro, tal 
a evidência desse quadro. 

O que todas essas leis têm feito? Apenas cuidam 
do número d~_~ndidatos que podem concorrer ao plei
to. Ou declaram se o candidato pode conservar a nume
ração da eleição anterior. Ou dizem se a cOligação de 
partidos é possível. Enfim, traç~m normas de propa
ganda. 

No entanto, de princípios fundamentais esSas suces~ 
sivas leis não têm cogitado. Não enfrentaram o tema 
do abuso do poder económico como d~~eriam;- qu"ando 
aí está o maior inimigo das eleições legítimas. Dir-se-á, 
talvez, que tais princípios devem, na verdade, constar 
do Código Eleitoral, que é uma lei básica, estável, per
manente. Concordo. Mas, então, que se coloquem tais 
preceitos no Código EleitoraL Já li e reli o Código 
Eleitoral, que é antigo, vem de 1%5, e no seu texto, 
contra a interferência do poder económko,-só encõntrei 
uma tímida referência no art. 237. 

Fez-se tábula rasa do dis_pos~o no_ parágrafo único 
do art. 3. 0 da Lei n.~ 7.508, de 4 de julho de 1986, 
que permitiu apenas .a divulgação paga pela imprensa 
escrita do currículo do candidato e do seu número e 
partido. Quem leu os jornais viu páginas e pági~as 
cheias dessa propaganda, dos mais variados tamanho~, 
com dizeres extensíssimos. 

Os que podiam davam-se ao luxo de anúncios- gran
des; os de poucas posses limitavam-se a um pequeno 
retrato, restringindo-se aos termos da Lei. 

Houve muitos que tomaram metade de páginas e 
os que chegaram à página inteira. 

DIÁRIO DO(;ONGRESSO NACIONAL (Séção II) 

Sabe· o Senado que riãõ estou exagerando. Por certo, 
aqui e na outra Casa do Congresso, muito se dirá nos 
próximos dias_a respeito de todos esses temas. 

Quis, Sr. Presidente, antecipã.i-me. Dirijo um Partido 
numericamente pequeno, o Partido Socialista Brasilei
ro, mas cheio de tradições e com uma linha progra
mática bastaõ.te nilida, e que só pode crescer num am
bié"iffe de respeito ã vida partidária e às. instituições 
democráticas. 

A contribuição que o1ereç0 é séria e meditada. Não 
me movem iJ?pulsos. Proponho a correção de erros 
que se vêm avolumando e insisto, apontando as eleições 
_que acabam de se reatizar, em que essa correção agora 
se tornou inadiável. 

Tenho dito, Sr. Pr_~sideote. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está finda 
a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação. 
Em cons_eqüência; as matérias da Ordem do Dia, 

em fase de votação, constituída do Projeto de ResOlução 
-n)35/86; Projetes de Lei do Senado n. 0S 80/84 e 242185, 
ficam com a sua apreciaçãO adiada para a próxima ses

-são ordinária,_ bem como o Projeto de Lei do Senado 
n; 6 138/8-0-Complementar ~ por depender da votação de 
requerimento, -

- - - . 
_ " O SR. PRESIDENtE (José Fragelli) - Concedo a 

palavra ao nobre Sen'ador Nivaldo Machado. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL c:- PE" Pronun
cia o. Seguinte discurso.)-Sr. Presidente-e Srs. Sena
dores: _ 

Ocupo a tiibu_na, nesta. tarde, para registrar a desta
C<fda_participação da Delegação Brasileira à 19.• Confe
i"ência Rcgional_da FAO sobre a América Latina e o 
Càribe, realizada de 5 a 13 de agosto últjmo na cidade 
da Saint__.Phifip, em Barbados. 

. _Q Presicl_e_nte da nossa Representação, Dr .. Lázaro 
Fer~eira B_arboza- ?e~retário·Geral do Minj_Stério da 
Agricultura -, ein ciicunst"anciado discurso, â.presen" 
tou um panorama das políticas econômicas contempo
râneas e seus reflexos sobre o setor agrícola nas regiões 
da América e do Caribe. 

Com fundamento nas conclusões de impqrtates traba
lhoS ali discutidos, a e~mplo do último rela~ório do 
Banco Mundial sobre a Economia dos Países em Desen
VOlvimento, que -aponta crise si!in precedentes no setor 
agrícola latino-americano e caribenho, o Dr. Lázaro 
Ferreira Barboza sugeriu a realização imediata de um 
estudo, através do qual a Organização desempenhe um 
efetivo papel de alerta junto à comunidade interna
cióriã.f~ para que sejam formulados programas e mQbili
zados os recursos necessários ã superação da crise. 

O problema se centraliza no fato-de que as políticas 
-de ajust.amentQ à crise econ_ômica levaram à formação 
de grandes estoques de alimentos nos países-membros 
da CEE e da OCDE, pa_r_alelamente a crescentes déficits 
na A~éric~ !-atina~ no C~ribe. A tendência, caso não 
haja alteração nás diretrizes da política internacional, 
é de agravamento da situação, uma vez que as otimistas 
previsões de crescimento do produto no~ _países <!e_s_en-

-vO:IVídos não se vêm confirmando, o que favorece a 
_ continuidade dos programas unilaterais de ajustamento. 

Em contrapartida, nos pafses em desenvolvimento, às 
m_aiores-dificuldades no mercado externo se soma a 
imposs-ibilid.ade de restringir· os baixíssimos níveis dO 
consumo interno de alimentos, pressionado pelo eleva
do_ aum~nto_~a. p<>pulação. 

SegUndo o br. Lázaro Ferreira Barboza, a ONU tem 
Sido indiferente à questão, oportunamente levantada 
na 19.a Coriferê.qcia de Barbados._ E cabe à FAO; com 
base nas conclusões ali apresentadas, conscientizá-las 
a respeito do problema e da necessidade de estabelecer 
uma nova ordem Para às relações agrícolas ínter~re
gionais, 

A fórmula apontada nos estudos foi a crescente redu
ção dos estoques nos mercados da CEE e OCDE, em 
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paralelo com o incentivo à produção agrícola nos Países 
do Terceiro Mundo. Isto significa que, a curto prazo, 

_os países que não têm alimentos em quantidade sufi
ciente devem ser capazes de importá-los, pois há falta 
de poder de compra e não carência de alimentos no 
mercado mundial. Por outro lado, como passo efetivo 
para aliviar ou eliminar a fome em caráter permanente, 
impõe-se um sistema agrícola mais eficiente, e que auM 
mente a re_nda interna dos produtores nos países em 
desenvolvimento. 

As implicações da crise económica sobre o setor agrí
cola, na América Latina e no Caribe, têm-se refletido 
na redução do consumo de alimentos per capita, que 
baixou 0,3% no ano no período 80/84, atingindo o mais 
baixo nível registrado desde 1977 - de apenas 2.600 
quilos de calorias por pessoa. Pelos dados do relatório 
da Banco Mundial, essa tendência à deterioração do 
consumo de alimentos nas populações carentes continua 
presente e s~m grandes perspectivas de mudanças. 

O citado relatório diz que, no início da década de 
80, os governos tentaram implementar reformas, mas 
verificaram qué o comportamento da economia mundial 
tornava suas tarefas muito difíceis. Endividamento em 
ascensão, lento crescimento do mercado mundial -
causado e~ parte pelo _protecionism~ -,fortes sangrias 
de divisas-com o pagamento de amortizações e juros, 
declínio contínuo do influxo líquido de capitais, baixos 
preços das expor~ações, altos custos das matérias-pri
mas importadas e os efeitos inflacionários dos progra
mas de estímulo à produção agrícola e às exportações, 
dificultavam suas transações no mercado externo, comM 
prometendo também os objetivos de crescimento, em
prego, combate à inflação e equilíbrio do orçamento 
público. 

As perspectivas de recuperação, a partir deste ano, 
estãg sendo prejudicadas pelas insatisfatórias taxas de 
cre:stirilento, principalmente dos Estados Unidos, Japão 
e República Federal da Alemanha, previstas em 3% 
como nível mínjmo para evitar o agravamento dos pro
blemas de endividamento do Terceiro Mundo. 

De acordo com as conclusões da Conferência de Bar
bados, a situação atual dos produtores agrícolas desen· 
volvidos é de desequilibrío estrutural entre produção 
e consumo. A formação dos grandes estoques de produ· 
tos alimentares ~esultou dos seus elevados gastos públi
cos no apoio à agricultura, os avanços tecnológicOs, 
políticas protecionistas ao consumo da produção inte:r· 
na, s·ubsídios às exportações, rendas em baixa e contra· 
ção- do comércio agrícola internacionaL Somente os Es" 
tados Unidos têm 80 milhões de toneladas de produtos 
agropecuários estocadas, de difícil absorção no comér
cio mundiaL E a política de dumping entre os Estados 
Unidos e ~ Europa está provocando uma verdadeira 
"guerra: co~ercial'' agrícola. 

A liberação da agricultura nos países industrializados 
e o incremento da produção no_s países em desenvol" 
vimento foi a fórmula apontada nos diversos estudos. 

Na opinião do Dr. Lázaro Ferreira Barbosa, ao lado 
da procura de soluções para o problema da dívida do 
Co~tinente, a dire:tri~ fu~ndamental para o ·desenvol
vimento da América Latina e do Caribe é a busca do 
aperfeiçOamento de sua agricultura. Reforçando seu 
argumento, citou ? exemplo referido pelo Diretor-Ge· 
ra.l da FAO na 18.• Conferência para a Asía e o Pacífico, 
mostrando que aquelas regiões, há 10 anos ã beira do 
desastre económico, registraram imenso progresso com 
a adoção de políticas de promoção à agricultura, conju
gando esforços de pesquisas, tecnologia, oferta de insu
mos, desburocr~tização, assistência técniCa, extensão 
rural, obras de irrigação, crédito bancário, infra-estru
tura de comercialização e estímulo às exportações. De 
importadora de alimentos, a região é hoje exportadora 
líquida de arroz e outros cereais, 

Depois de expressar o apoio do nosso País à priori
dade _atribuída pela com~nidade internacional à solução 
da cnse agrícola e de alimentos enfrentada pelo Conti~ 
nente africano, o Presidente de nossa Delegação-ressãl~ 
tou ft importância do reconhecimento do problema na 
Améilca Latina e Caribe, da tomada de posição, e ações 
da F AO como instrumento catalisador de um plano 
de ação para o desenvolvimento da região. 

Finalizando, o Dr. Lázaro Barbosa lembrou que, na 
menos pobre das regiões em desenvolvimento, a crise 
alimentar é agravada pelo intenso processo de urbani
zação, de dimensões desconhecidas no restante do Ter-
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ceiro Mundo. A conturbada urbanização, a existéncia 
de regiões deprimidas, as dificuldades do pequeno agri~ 
cultor e a situação das populações carentes sã.o alguns 
dos temas que devem ser considerados no escudo suge
rido ã FAO para influenciar e orientar os objetivos 
da comunidade internacionar, em relação á América 
Latina e ao Caribe. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, as teses defendidas 
na 19." Conferência á<i FAO reforçam a Ii.ossa poSição 
sobre a prioridade que deve merecer a política agrícola 
em nosso País, tendo em vista que: 

fazemos parte da coniunidade de naç~es que en
frenta déficit de alimentoS; 

crescendo a 2,5% aO <ino, daqui a apenas 10 
anos nossa população aume~tará 28%, chegandO 
a 173 milhões de habitantes; - ··· -

a renda nacional deverá crescer acima de 6% 
a partir deste ano, segundo o planejamento oficial; 

existe mercado externo na própria região; 
é prevista a desaceleração da produção agrícola 

nos pafses da OCDE e CEE; -
a produção de alimentos C~Yntribuí para o êxito 

da política antinflacionária, aSsim como para uma 
melhor distribuição da renda real; 

o aproveitamento da mão-de-obra nas zonas ru
rais reduz o éxodo para as cidades; 

está havendo um aumento na demanda interna 
de alimentos em decorrência do plano de estabili
zação económica; e 

a.política social, ao enfatizar a ação prefúencíãl 
na área de alimentação das populações mais caren
tes, estabelece a necessidade de um aumento com
patível na produção agrícola. 

O Plano de MetaS do Governo· do Presidente José 
Sarney prevê conseguir, até 1989, um auinento de 43% 
na tonelagem de grãos; de 100% nos créditos de investí
mento; de 27% na capaci·daâe de armazenagem; a irri
gação de 2 mílhões de hectares de terras e a aplicação 
de Cz$ 8,4 bilhões no programa de desenvolvimento 
de bacias.e microbacias hidrográficas. 

Já no I PND da Nova República consta que para 
um aum.ento de 3,5.% ao ano na produção agrícola desti
nada ao mercado interno e de 5,5% ao mercado exter
no, serão incorporados 4,5 milhões de hectares de novas 
terras., esperando-se uma melhoria dé produtividade 
em torno de 4% ao ano, assegurada com maiores inves
timentos em irrigação e inovação tecnológica. 

Estranhamente, nas "Díretrizes- para uma Política 
Agrícola-Ano 2000", publicação editada em fevereiro 
deste ano pelo Ministério da Agricultura, está explícito, 
na página 18, que o Plano Nacional da Reforma Agrária 
"visa incorporar 43 milhões de hectares à área refor
mada até 1989". Ao que nos parece, essa área não 
foi c.onsiderada na meta de 4,5 milhões de ha estabe
lecida no I PND/NR para expansão da agricultura. 

Depois da difícil etapa de distribuição de terras e 
assentamento das famfiias, a Reforma Agrária envolve 
uma série de medidas intimamente ligadas à política 
do setor agrícola, que precisará ter sua estrutura e ins
trumentos redimensionados com a ai:J.tecedêncía neces
sária à sua implementação. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a conferência da 
F AO, pela palavra do Presidente da nossa Delegação, 
traz à tona distorções na pofítiCa mundial de alimentos, 
e as novas tendências do setor acenam para a prioridade 
que deve merecer a política agrícola nos países do Ter
ceiro Mundo. Em particular, o Brasil, pelas suas condi
ções favoráveis de extensão territorial, solo e clima, 
poderá usufruir de maiores proveitos com a reorien
~ª-o das diretrizes e metas do setor. 

Estamos numa fase de mudanças, de renovação das 
representações populares de elaboração de uma nova 
Constituição, a partir de março próximo~ No bojo das 
discussões da Lei Maior, muitas propostas surgirão para 
reorganização institucional e alteração nos rumos da 
vida do País. _ _ 

Em particular, a reorgailí:iãção do setor agrícola, pelo 
seu envolvimento com a ·questão da reforma agrária, 
co.m as atuais demandas do homem do campo e com 
~nova ordem internaCional, deverá ocupar maiores es
paços nas citadas discussões; sobretudo no que s.e refere 
a um tratamento diferenciado para esse· segmentO da 
nossa economia. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Enquanto isso, conclamo V. Ex.•s a refletir sobre 
a questão agrícola do nosso País e, em especial, sobre 
a posição assumida pela Delegação Brasileira à 19.• 
ç:~:>nferénci~ da FAO. Estou certo que daqui sairão as 
riiais íil)Portantes contribuições. 

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

O""SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Não há mais 
oradores íp.scritos. 

Nada mais havendo a .~ratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Voti"Ção, em turno único, do Projeto de Resolução 
n". 35, de 1986 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como C<?Dclusão de seu Parecer n.". 409, de 1986), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) 
a elevar em Cr$ 2.732.430.000,00 (dois bilhões, sete
centos e trinta e ·dois milhões, quatrocentos e trinta 
mil cruzeiros). o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•.s 410 e 411, de 1986, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade~ e 

-de Municípios, fayoráveJ.• 

PROJETei DE LEI DO SENADO 
N•. 80, DE 1984 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 195, I, do Regimento Interno) 

-"VotaÇão, em "Pillneiro turno, do Projeto de Lei -do 
Senado n". 80, de 1984, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que altera dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, com vistas a limitar em 40 horas 
semanais a jornada de trabalho, tendo 

PARECER, sob n•. 889, de 1986, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 

e juridicidade. 
____ PARECER ORAL, favorável, proferido em Plená
rio, da Comissão de Legislação Social. 
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Võtã."çãO, em primeiro turno (apreciaÇãO preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi~ 
menta Interno):, ·dp Projeto de Lei do Senado_n". 242, 
de 1985, de autoria do Senador Carlos Chiarem, que 
açrescenta parágr~fo ao art 116 da Lei n". 1.711, de 
28 de outubro de-1952, para permitif ã cOntagem de 
tempo de serviço prestado ao serviço pllblico, em outro 
6ígão, para· efeito de concessão de licença especial, 

Tendo 
PARECER, sob no. 442, de 1986, da Comissão~ 
.--de Consti.tuição e Justiça, pela inconstitucíoriali

dade."' 

- 4. 

Discti~fsão, em tUrno único (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei. do Senado n". 138, 
de 1980- Complementar, de autoria do Senador José 
Sarney, que isenta de Impostos Federais, Estaduais e 
MuriicTpiiiS os·ingressos para espetáculos de artes cêi:Li-
cas, tençlo . _ . .. _ 

PARECER, sob n~. 232, de 1984, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, p"ela · incõnstitucíOnali

dade, com voto vencido, em separado, do Senador 
Aderbal.Jurema. 

(Dependendo da votação do Requerimento n". 508, 
de 1986, de autoria do Senador Nivaldo Machado, de. 
adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Constituíção e Justiça). 

O SR. PR!lSIDENTE (José Fragelli) - Estó encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sesstio às 15 horas e 10 minutos.) 
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ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DES
TINADA A INVESTIGAR A GESTÃO DAS SOCJE. 
DADES DE ECONOMIA MISTA NAS QUAIS A 
UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIONÃRIA. 

33." Reunião, realizada em 3 de junho de 1986 

Às nove hora e. cinq~enta minutos do ano de mil 
novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da 
COm.isS_ãO ct:e~ PÇonojnia, pres~ntes <?S Srs. Senadores 
Cesar Cais, Presidente, Jorge Kalume, Relator even
tual, Severo Gom~ e Roberto Campos, reúne-se a_ Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a inveStigar 
a gestão das Sociedades de Economia Mista nas quais 
a-União detenha maioria acionária. Comparecem, ain
da, os Srs. Senadores Carlos Chiarem, Nivaldo Macha
do, Benedito Ferreira, Marcondes Gadelha, João Lobo 
e os Srs: Deptit.ãdos JoSé Machado, Djalma Bessa, Si
mão Sessim e Mário Lima. Havendo número regimental 
o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa 
a leitura da Ata da reunião ariterior que, em seguida, 
é dada Corria aprovada: Iilicialmente, o Sr. Presidente 
solicita ao Dr. Aureliano Chaves, Ministro das Minas 
e Energia, que proceda o juramento de praxe. Com 
a palavra o Dr. Aureliano Chaves apresenta sua expo
sição sobre áreas afetas ao seu Ministério e, em seguida, 
coloca-se à disposição dos Srs. Parlamentares para 
quaisquer esclarecimentos. Na fase interpelatória, usam 
da palavra, pela ordem, os Srs. Senadores Severo Go
m_~~. Robef!o -~_ampos, Benedit!J Ferreira, Marcondes 
Gadelha, Jorge Kalume e o Sr. Deputado José Macha
do. Continuando, o Sr. Presidente agradece a presença 
do Dr. Aureliano Chaves e comunica que com este 
depoimento a Comissão encerra de maneira brilhante 
a fase de depoimentos. Finalizando, o Sr. Presidente 
determina que as notas taquigráficas tão logo traduzidas 
e revisadas sejam publicadas, em anexo, à presente 
Ata. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar, eu Sônía de Andrade Peixoto, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata que lida e 
aprovada será assinada pelo Sr. Presídente e irá à publi
cação. 

ANEXOÀATADA33.•REUNIÃODACO· 
MISSÀO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DES· 
TINADAAINVESTIGARAGESTÃODASSOCIE
OADES DE ECONOMIA MISTA NAS QUAIS A 
UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIONÃRIA, 
REALIZADA EM 3 DE JUNHO DE 1986, A FIM 
DE OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. AURELIA· 
NO CHAVES, MINISTRO DAS MINAS E ENER· 
GIA, QyE SE J'UBLICA COM A DEVIDA AUJO· 
RIZAÇAO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSAO. 

Presidente: Senador Cesar Cais 
Relator: Senador João Calmon 

(Íntegra do Apanhamento Taquigráfico.) 

O SR PRESIDEN1E (Cesar Cais)- Como o Sr. 
Relator não pôde vir a tempo devido a problemas de 
transporte aéreo, convidei o Senador Jorge Kalume pa
ra substituí-lo. 

Estando presentes o Presidente e o Relator, declaro 
abertos os trabalhos desta CPI que _investiga a gestão 
das ~ociedades de economia mista, Ç-as quais a União 
detém a maioria acionária. 

Hoje teir!OS a honra .e a satisfação. de ouvir_mos a 
palavra do Exm.0 Ministro das Minas e Enereía, Dr. 
Aureliano Chaves. 

Falar sobre o curriculum do Ministro Aureliano Cha~ 
ves é apenas questão de formalidades, porque todos 
conhecem a atuação de S. Ex. •. não só como Enge
nh~iro, como Professor, como Deput~9-o, enfim como 
Vice-Presidente da República. Mas a minha obrigação 
é fazer um pequeno resumo do currlculum de S. Ex.•. 

O Engenheiro Aureliano Chaves é. formado pela Es
cola_ -~.e Engenharia de I;:l~tricidade de Itajubá - MG, 
õnde foi Professor até bem pouco tempo; 

Secretário de Educação no Governo de Minas Geraís; 
Deputado Estadual e Deputado Federal; 
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Presidente da Ct-missão de Minas e Energia da Câma-
ra dos Deputados; 

Foi Diretor da ELET-ROBJZÃS; . 
Governador de Minas Geiais;
Vice-Presidente da República; 
Presidente da Comissão Nacional de Energia, e nesse 

momento desempenha a função de Ministro das Minas 
e Energia. 

Estou certo de que hoje, quando esperamos encerrar 
a fase de depoimentos desta Comissão Parlamentar de 
Inquérito, uma vez que já ouvimos os Presidentes das 
prin.cipais boldings em que a União é m~joritária; deSde 
a PETROBRÁS à Cia. Vale do Rio Doce, o Banco 
Central, a ELETROBRÁS, a SIDERBRÁS e a NU
CLEBRÁS. Por soiicítação do Senador SeveJo Gomes, 
o Ministro Aureliano Chaves foi convidado a vir a esta 
Comissão e prontamente atendeu a este convite marcan~ 
do a data de hoje para seu depoimento. 

Antes de passar a palavra ao MiniStr~Aure_liano Cha~ 
ves, convido S. Ex.•, o Sr. Ministro, para Que de pé, 
preste o juramento. 

O SR. AUREUANO CHAVES- JURAMENTO 

"Juro, como dever de consciência, dizer toda 
a verdade, nada omitindo do que seja do meu co
nhecimento, sob quaisquer fatos relacionado~ a 
cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito, 
que investiga a gestão das Sociedades de Economia 
Mista, nas quais a União detém a maioria acio
nária." 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Com a palavra 
o Sr. Ministro Aureliano Chaves. 

O SR. AURELIANO CHAVES - Eion.• Sr. Sena- -
dor César Cais, digno Presidente desta Comissão. 

Exm." Sr. Senador Jorge Kalume, digno Relator da 
Comissão. 
Exm. "S. Senhores Senadores. 
Exm."S. Srs. Deputados. 
Extn. 0 S. Srs. Membros da Imprensa. 

Exm.. "s Srs. Diretores, PreSidentes de órgãos déi Ad-_ 
ministraçãO Centralizada e Descentralizadas, jurisdicio
nadas ao Ministério das Minas e Energia aqui presentes. 

Sr. Senador Cesar Cais, constitUí p-ára mini uni."a hOn~ 
ra sobremaneira grande esta de me fazer presente nesta 
Comissão Parlamentar de Inquérito para fanto q~anto 
me for possível, transmitir aos Srs. Parlamentares as 
informações que me forem solicita~as e que as tenha. 
No interesse maior de fornece! aos ilustres Membros 
desta Comissão Os- etenientos que lhes permita-m viSua
lizar melhor o p-roblema sobre a sua responsabilidade 
e oferecer ao País o relatório que, de uma maneira 
ou de outra, possa aprimorar o des~tnpenho das empre
sas estatais jurisdicionadas- ao ~in_istéri~ das Mill::IS e 
Energia, honra esta que se faz ffiaior na medida que 
me propicia a singular oportunidade de falar a emi
nentes Parlamentares. Eu que, em minha modesta vida 
pública, exerci a maior parte_ de meus mandatos no 
Legislativo, quer seja como Deputado à Assembléia 
Legislativa do meu Estado, Minas Gerais, quer seja 
como Deputado Federal, por duas Legislaturas conse
cutivas, onde tive a honra de participar de várias Comis
sões permanentes, de presidir duas delas, a Comissão 
de Energia da Câmara dos Deputados e a Comissão 
de Ciência e Tecnologia, a par de ter participado inten
samente, como membro da Comissão de Edl!-caç~o da 
Câmara dos Deputados. Por outro lad~,_ participei de 
várias Comissões TransitóriaS, Conio ComisSões Parla
mentares de Inquérito. Sou o -primeiro a ·reconhecer 
que, sem dúvida alguma, é nes~a ~sa do Parlamento 
brasileiro. onde se exercita como maior tran-sparência 
a atividade pública, na medida em que cada Parlamen
tar, defendendo esta ou aquela posição, procura ser 
fiel aos seus representados. Esta é a essência_ da vid.a 
democrática, ter feito ajustamento, ter feito a sintonia 
entre representante e representado. A _essência da vida 
democrática é a representatividade dos manâatos. 

Procurarei, Sr. Presidente, SenadorCesarCals, tanto 
quan!o me for possíye~, prestar os esclarecimentos na 
primeira parte exposítiva, naturalmente colocando-me 
à disposição dos eminentes Parlamentares, Membros 
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_de.s.ta C~ missão, para responder as indagações que me 
fq~m dirigidas na segunda fase-

O _ _Ministério das Minas e Energia, V, Ex." que tam
--- l:iéiri exerce"u aquela pasta, sabe perfeita~ente que é 

_um_MinistériO singular. É uma espécie de pai que nasceu 
_ .. depOis dos filhos. Aliás esta novidade não é a única 

dentro da constelação de Ministéiios qUe cOmpunham 
a Velha República e que compõem a Nova República, 
páf~i"uSar uma linguagem muito em moda .no PIOmento. 
A verdade é que a estrutura do Ministério das _Minas 
e Energia colocou sob a sua jurisdição empresas de 
eç_ppomia mista de toda a natureza que preexistiram 
<!-O próprio Ministério. A par de, na área de adminis
t_ração da época, ter sob a sua jurisdição, dois órgãos 
extremamente importantes que nasceram muito antes 
do Ministério das Minas e Energia e que er_am anterior
mente jurisdicionadas ao então Ministério da Agricul

-t.ura. Refiro-m_e ao DNPM e ao DNAI, órgãos que, 
ao loggo da ~ua existência, prestaram, como de resto 
ainda prestam, relevantes serviços em duas áreas impor
tantes para o desenvolvimento nacional: a área relativa 
ao subsolo e a área relativa aos chamados recursos hídri
cos, particularmente aqueles referentes à produção de 
hidroenergia. 

E'ara se ter uma visão rápida da estrutura do Minis
tério das Minas e Energia, vou solicitar a projeção da
quela transparência. V. Ex. "s podem verificar que, juris
dicionados diretamente do Ministério da Minas e Ener
gia estão os chamados órgãos reguladores: o DNAI, 
o CNP, a C_omissão ~acional de Energia Nuclear e 
o DNPM. As chamadas holdings, porque cada uma 
dess_~_s empresas constitui rima boldíng: a ELETRO
BRÀS, a PETROBRÁS, NUCLEBRÁS, a Companhia 
Vale do Rio Doce e ainda numa posição singular, a 
chamada Companhia Auxiliar das Empresas Elétricas 
Brasileiras, que se_ agregou ao Ministério das Mina§ 
e Energia no momento em que esta empresa que era, 
na realidade, como uma companhia auxiliar das empre
Sa!féiéiricas brasíleiras e ficou jurisdicionil.da ao Minis
tério das Minas e Energia, quando as chamadas empre
sas elétricas brasileiras passaram ao controle da União. 
Esta área cuida, especificamente, da comercialização 
do carvão e da prestação de serviços. Por outro lado, 
a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais atua, 
conjugadamente com o DNPM, num problema que é 
fl,ln!iamental para este País, que se chama Mapeamento 
Geológico Básíco, a par de desenvolver, nos termos 
Qa legislação que a constituiu, pesquisas dos nossos re
cursos minerais, submentendo-os a posterior licitação, 
para efeito de exploração pela iniciativa privada de 
áreas de mineração comprovadamente capazes de_ sair 
da_área de pesquisa para a área de lavras. As compa
nhias executivas, vale dizer, aquelas que estão agre
gadas a cada uma daquelas empresas holding e que 
necessariamente desempenham uma ação tipicamente 
exeCl,l_tiva. _ 

~Na~ área da ELETROBRÁS, temos: FURNAS, 
CHESF, ELETROSUL, ELETRONORTE, Light-Rio 
- a Light de São PaulO está no~trà jurisdição - e 
a EXCELSA. É claro que nós estamos falando em em
presaS-diretamente jurisdicionadas, porque várias em
presas estaduais responsáveis pelo setor de geraÇão, 
algumas delas c_ de distribuição, a maioria delas, em 
cada Estado representam empresas não subsídiárias da 
ELETROBRÁS, mas, na maioria das vezes_, associadas 
à ELETROBRÁS. Há uma exceção peculiar da Light
Rio e da ESCELSA. 

Na área da PETROBRÁS, PETROBRÁS Distribui
dora, PETROFÉRTIL,BRASPETROa BRASET, a 

~ PETROMISA, a PETROQUISA e está omissa ali a 
INTERBRÁS. Nas áreas da NUCLEBRÁS: a NU
CLAN, a NUCLEM, a NUCLEI, a NUCLEP e a NU
CLEMON, cada uma delas cuidando de um setor, se to r 
da engenharia nuclear, setor de enriquecimento do Qrâ
nio, setor-da produção de equipamento, e a NUCLE
MON, que é a mais antiga delas, cuida especificamente 
do beneficiamento da areia monazítica. 

Na área da Companhia Vale do Rio Doce, a DOCE
NAVE, ALUNORTE,ALBRÁS,VALESUL e a 

• FOSFERTIL. que hoje passou para a jurisdiçao da PE
TROBRÁS, via PETROFERTIL. Finalmente, o Cen
tro-de Pesquisa, o CEPEL, que é o Centro de Pesquisas 
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Elétricas, o Centro de Pesquisa da área de petróleo 
díretamente vinculado à PETROBRÁS, o CBTN, o 
IENI, o- IPE e o ll~.D, na,_ área nuclear; e o DETEG, 
qtie_ hoje~ muito mais CTEN, na área de mineração. 

-A pãr disto, estamos estruturando dois Conselhos 
que foram criados na época do Ministro César Cals, 
o Conselho Superior de Energia e o Conselho Superior 
de Mineração. Dentre as empresas jurisdícionadas ao 
Ministério das Minas e Energia, vamos procurar fazer 
uma síntese da atuação de cada uma delas, começando 
pela~ELETROBRÁS. A ELETRORRÁS foi uma em
presa criada no Governo constitucional de Getúlio Var
gas, com a finalidade precípua de ser necessariamente 
uma holding capaz d_e ordenar o planejamento e acom
panhar a execuÇão particularmente das obras de grande 
porte no setor de energia elétrica. Ela atua através das 
suas subsidárias diretamente e, índiretamente, através 
de suas associadas. A ELETROBRÁS também nasceu 
quando algumas empresas já tinham - nasceu em ter
mos de estruturação - porque a ELETROBRÁS foi 
realmente estruturada no Governo Parlamentarista no 
período João Goulart - ela foi estruturada, quando 
algumas empresas a ela hoje jurisdiciOnadas já tinham 
uma estrutura montada, particularmente a CHESF- e 
FURNAS. AELETROBRÁS atuadiretamente através 
dis sUas empresas subsidiárias e indiretamente através 
de suas empresas assoc_iadas. Hoje as empresas subsidiá
rias da ELETROBRAS são empresas que, particular
mente, cobrem quase toda a extensão no território-na
cional. FURNAS, que atua particularmente na região 
grande sistema interligado a carga flui ora numa dire
ção~ ora Íloutra direção. FURNAS, CHESF, ELETRO
SUL e ELETRONORTE. 

Cada uma dessas empresas têm uma história e cada 
uma dessas histórias têm lances palpitantes. 

A diESF nasceu· com a epOpéía de dominar o São 
Francisco. Renda-se_J:lomenagem à engenharia nacional 
que deu o primeirO giande lance no aproveitamento 
de um rio que é_ fundamentalmente, essencialmente, 
eminentemente, brasileiro. Não é poesia dizer que o 
Rio São Francisco é o rio de integração nacional, ele 
o é. E se as coisas inanimadas têm alma, e às vezes 
elas as têm, o Sãõ Fraricisco tem alma: E a alma do 
São FranciSco está- ligada à própria história das suas 
populações barranqueiras. O São Francisco é um rio 
seco em contraposição a um rio, cujas bacias tangenciam 
às do São Francisco, um dos afluentes tangencia as 
p:ry5prias nascentes do São Francisco, o Rio Grande, 
que -é um rio molhado. Mas o Rio São Francisco é, 
sem dúvida alguma, a par de ser o rio da unidade naciO
nal, porque durante muitos e muitos anos, cedeu o 
seu vale à naveg~çãoint~.gracionista de no_sso Pafs, _co
mo também o primeiro aproVeitaménto do Seu potencial 
hidroelétrico, representado por Paulo Afonso. Come
çou a ser desvendado como extraordinário manancial 
de potencial_~idr?elé~ricg de no~so __ ~.c;ís_. Acho_ que não 
é demais, qUanOo-Se fãlã .õ.o domínio do São Francisco, 
através da primeira Usina de Paulo Afonso, render ho
IIlenagem a Marcondes FCrraz que, sem dúvida alguma, 
cOlocou muito da sua experiência, da sua inteligência 
de engenheiro na execução daquela obra. Daí para freÍl
te os aproveitamentos subseqüentes do Rio São Fnui
cisco abriram a perspectiva de um potencial hídrico 
que, convenien~emente trabalhado, pode ser utilizado 
associativam.ente à regularização da lâmina de água do 
rio, propidan~o Um melhor aproveitamento da caixa 
do rio para navegação, como de resto, trabalhado com 
inteligência e~ com segurança, associar-se à produção 
de energia elétrica a um sistema racional de irrigaçãõ, 
a~rindo-se _uma nova fronteira agrícola para o País, 
de grande importância. D~ze milhões de quílowatts é 
alguma coisa qUi tem-que ser levada em conta, carinho
samente, culminando com a grande Hidroelétrica de 
Xingó, que já- pega o rio -Convenientemente regulari
zado, abrindo-se a perspectiva de instalação de uma 
tiSfua Com 5 milhões de quilowatts, com 3 milhões de 
qUilowatts de geração finne. E através da interligação 
com: o-sistema Boa Esperança- Boa Esperança, meu 
Cãl"ó Presidente César Cais, tem muita coisa a ver com 
V. Ex.·-, porque ela foi trabalhada interisaniente, quan
do V,=-E-~_.• presidiu aquela empresa, com capacidade 
técnic~_e com _esforço adminiStrativo -através dessa 
interligação estamos abrindo a perspectiva de interligar 
o sistema dos rios amazónicos com o sistema do Rio 
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São Francisco, e através deste interligar todo o sistema 
energético brasileiro. -

Mas a verdade é que nós, no Brasil, precisamos-ter 
muito cuidado, quando nos propomos a fazer as coisas, 
porque isto no Brasil gera uma excitação singular, singu
lar excitação. E muitas vezes, na incapacidade de con
sertar o que está errado, pela excitação, atrapalha-se 
o que está certo. 

Se havia uiTi'a coisa que funciOnava neste País era 
o se_tor e tétrico e, particularmente, hidroelétrico. Aque
les que têm familiaridade com o sistema, aqueles que, 
direta ou indiretamente trabalharam na área, sabem 
perfeitamente que o sistema hidroenergético brasileiro 
é dominante, não é exclusivo e nem pode ser exclusivo, 
é dominante_. 

Era um setor que estava arrumado e arrumado no 
ponto de vista tecnológico, arrumado do ponto de viMa 
gerencial, arrumado do ponto de vista económico. 

Vale dizer que, já no final do Governo Castelto Bran
co, 70% dos recursos investidos no setor de energia 
hidroelétrica eram oriundos de recursos operacionais 
das respectivas empresas, 30% eram recursos externo!>. 
O que acontecia com istO? Um feito singUlar. É' que 
indo buscar apenas 30% de recursos externos para o 
investimento no setor, a área de eletricidade_, quer se
jam as empresas juiisdicionadas ao Ministério das Mi
nas e Energia, via ELETROBRÁS, quer sejam aquelas 
associadas e pertencentes aos respectivos Governos de 
Estado, podiam buscar recursos no exterior em condi
ções extremamente favoráveis. Elas podiam escolher 
os credores. E podendo escolhê-los, fazia com compe
tência, com recursos, com prazo longo, com períodos 
de carência e a juros sempre baratos dentro do quadro 
geral dos juros internacionais. Com o correr do tempo. 
esse setor foi sendo, pouco a pouco, decomposto. Me
nos por que os respectivos Ministros das Minas e Ener
gia não cuidassem desse assunto, mãs por que a insPira
ção de que era preciso se valer de um setor que tinha 
credibilidade externa, ter meios para buscar recursos, 
buscavam-se os recursos, externamente, não na especi~ 
ficidade do atendimento do setor energético, mas tendo 
em vista .a objetivo tido como maior, que era o equilíbrio 
da balança de pagamentos. _Com o correr do tempo, 
essas coisas foram-se decompondo. E qual é a situação 
a:tual? A sit-u~"'áo-atua~-é-simplesmente--esta,-m-ais---de 
70% dos recursos têm investirrientos no se to r de eletrici
dade - e já o era na época do Ministro Cesar CàlS 
e ainda o é, atualmente - são oriundos de recursos 
externos e 30% são de recursos tarifários. Duas coisas 
aconteceram, concomitantemente, porque não há mila
gre. Nós brasileiros precisamos tomar consciência de 
que milagre só Deus faz, para que não sejamos sempre 
estimulados a estar à procura de um "Antonio Conse
lheiro" ou de um "bode expiatório". Quando falo em 
"Antonio COnselheiro" é preciso buscar o "bode expia
tório". Pois bem, o quadro que aconteceu no setor 
de energia elétrica foi este. Em decorrência disto, algu
mas empresas do setor de energia elétrica - e não 
falo naquelas empresas responsáveis pela distribuição 
em áreas mais pobres no País, porque essas _coitadas 
sofrem as conseqüências do seU próprio mercado. Mas, 
de todas as empresas, de um modo geral, e~sas_ empre
sas, hoje, algumas delas não geram recursos operacio
nais em condições de atender o seu serviço da dívida. 
Pois bem, a Legislação estabelece que a remuneração 
do setor de energia elétrica deve oscilar entre o mfnimo 
de 10% e o máximo de 12o/a.._ Poucas empresas estão 
remuneradas, apenas aquelas cujos equipamentos já 
estão depreciados e que servem ao mercado altamente 
concentrado, como, por exemplo, a Light- São Paulo, 
a ~ight - Rio, _etc ... etc._ .. __ Estas_ t~m o equip~mento 
já depreciado e necessariamente seiVem ao mercado 
de alta concentração, de alta densidade d_e_ carga. O 
quadro geral hoje do setor de energia elétrica é de 
uma remuneração inferior a 4%, para sermos exato::., 
poder-se-ia dizer, 4%, mas ela_ é_ um pouco inferior 
a~%. Em decorrência disto, o setor _de energia elétrica 
ficou- sob dois focos, porque há duas maneiras de se 
investir em qualquer setor, mas há sempre a procura 
de um milagre_, não é? De duas maneiras o_setor pode 
investir, ou investe com recurso de larifa, ou investe 
com recurso-do Tesouro. Fora di!>so, se alguém çonhe
cer a fórmula mágica, deve ocupar o Ministério da~ 
Minas e Energia. Não há possibilidade. Então, o que 
acontece? Simplesmente o seguinte: Fomos verificar 
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como atuar no setor, para que pudéssemos atender a, 
uma demanda de energia __ elétri~a que cr~sce no País, 
quer dizer, de uma maneira bastante expressiva. 

Há uma certa correlação aqui no Brasil, como existe 
- em qualquer país do mundo, entre crescimento produto 

interno bruto e demanda energética. Aqui no Brasil, 
isso está em tomo ·na relação de 1.2; nos países mais 
desenvolvidos isso é inferior a 1-mas no Brasil, está 
em tornO-de 1.2, Mas dizer, que se o Produto Interno 
Bruto cresce a uma taxa de 5%. geralmente a demanda 
de energia elétrica não cresce a taxas inferioreS ·a 6% 
- costumam crescer a taxas superiores, por que em 
alguns lugares há a chamada demanda reprimida. Para 
pretender este nível de crescimentO, temos que fazer 
um nível de investimento singular. E por que singular? 
Porque estamos fazendo aproveitamentos hidrelétricos, 
em regiões cada vez mais distantes do centro de carga. 
E há sempre de se presumir que os aproveitamentos 
de amanhã serão menos económicos do que os aprovei
tamentos de hoje - a não ser que os planejadôres 
tenham se equivocado ou sejam incompetentes. 

EritãO, este aCoplamento geração, transmissão, sub
tranSinissão, distribuição de energia elétrica é um negó
cio que deve ser feito com extremo cuidado. 

Mas., estamos, por exemplo, com um quadro aqui 
curio-so: a linha Itaipu/Ivaiporã - o Ministro Cesar 
Cais s_e empenhou nisso. Infelizmente sabe. perfeita
IDente, que não conseguiu arrancar os recursos para 
iniciar a obra no tempo exato. Essa obra está defasada 
no tempo, estamos fazendo um esforço grande, para 
ver se compomos em pouco tempo. O que acontece 
com esta linha? Esta linha é o elo através do qual pode 
fluii eriergia em corrente alternada - vale dizer, ener
gia do lado brasileiro, de ltaipu, para suprimento de 
energia para a Região Sul do País, porque erit Ivaiporã 
tem uma subestação de altos transformadores, que 

--transforma 780 Kw em 500 Kw e joga na Região Sul 
e a linha prossegue com 780 Kw até São Roque. 

Pois bem, houve um atraso nisso. Este atraso, eviden
temente, está fazendo com que nós utilizemos a energia 
de Itaipu, só via corrente contínua - vale dizer, as 
vias, máquinas instaladas no lado do Paraguai. Mas 
como a linha de corrente contínua realmente é uma 
linha _muito bem __ construída, tecnicamente perfeita, não 
há dúvida. nenhuma - quer di~er, -.a corrente continua 
é um avanço sobre a corrente alternada e em trans
missa,o à grande distância, nós sabemos disso. Porém, 
é a primeira linha de corrente contínua aqui no hemis
fério sul. Então, tem os naturais ajustes de funciona
mento. Esses ajustes de funcionamento fazem com que 
nós não tenhamos a segurança de um fornecimento con
tíiiuo de energia- tem havido interrupções, ora o defei
to numa bucha do transformador, ora um defeito inter
no do transformador, ora 6 isso, é isto ou aquilo, at6 
que se ajuste definitivamente. 

Além do mais, nós não podemos ter só duas linhas, 
uma de corrente alternada e outra de corrente contínua. 
Nós vamos ter que ter duas linhas de corrente contínua, 
três linhas de corrente alternada, para dar o mínimo 
de confiabilidade à energia que flui_de Itaipu. Principal
mente levando em conta- eu quero abrir um parêntese 
aqui que é muit-o comum o sujeito_ falar, e a imprensa 
pUblica· com extrema continuidade esse fato, de que 
o Bra;ilé um País de geração hídrica, tem tantos recur
sos hídricos que pode virar as costas ao resto. Não 
6 verdade isso. Eu gostaria que algum engenheiro, cole
ga meu, levanta-sse ·algum questionamento de natureza 
técnica, para eu poder responder. 

Primeiramente o seguinte: Nós não conhecemos a 
integralidade_da fluviometria ~os nossos rios- há quan
tos anos- nós temos réguas milimétricas instaladas nos 
nossós rios? Dr. Getúlio, há uns 50_ anos ... -O- que é 
que vale iStO no ciclo de um rio, não vale nada. Eu 
só -põsSo- optimizar uma geração hídrica, em termos 
de_ regularização plurianual, não é regularização diária, 
ou regularização_ ~emanár!a, mas é regularização pluri
anual, se _eu tiver complementação térmica adequada 
para ísso. Não existe _um país do Inundo - e quem 
tiver, faça o obséquio de m~ dizer, para que eu possa 
enriquecer um pouco os meus conhecimentos -, mas 
não há um país do mundo com geração exclusivamente 
hídrica, não há e nern há possibilidade de ter. Então, 
nós agora fomoS surpreendidos no rio Iguaçu, no sul 
do_ País. Qual é a potência instalada no rio Iguaçu? 
A potência instalada no rio Iguaçu é de _3 milhõ_es de 

Novembro de 1986 

Kw.- com esta sec<! que deu agora_ no rio Iguaçu, 
qual foi a potência que nós pudemos aproveitar em 
alguns meses no rio Iguaçu? 300 mil Kw, 10% de potên
cia a instalada. Simplesmente porque não tinha água 
para rodar as máquinas e ponto final. Além do mais, 
quando eu tenho uma seqüência de usinas no mesmo 
rio, eu preciso esquematizar muito bem esquematizado 
a operação dessas usinas, porque senão eu despejo 
água, eu engulo água nas usinas à montante - e as 
usinas a jusante não estão preparadas para engolir as 
águas que receberam a montante, e a água verte pelo 
.vertedouro e joga fora· a potência. Isto aconteceu no 
rio Iguaçu, quando Foz de Areia, que é o grande reser
vatório- está a montante, e a jusante está um reserva
tórío de Salto Osório e de .Salto Santiago. Salto Osório 
e Salto Santiago são pequenos reservatórios. Então es
sas usinas foram feitas para operarem conjugadas com 
a usina de Foz de Areia. Se Foz de Areia es(á engolindo 
maiS água, é preciso que Salto Osório e Salto Santiago 
engulam mais as águas - porque, senão, passa água 
pelo vertedouro e a água que deveria gerar, em cascata) 
energia, gera só na primeira cascata e não gera nas 
cascatas subseqüentes. 

Isto vaí exigir um esforço grande para que nós opera
cionalizemos melhor isto. Mas, necessariamente, esta
mos condicionados a termos uma suplementação térmi
ca adequada. 

O que está acontecendo no momento? Estamos sendo 
obrigados a trabalhar com extremo cuidado os reserva
tórios da Região Sudeste. Nós fizemos uma espécie 
de pequeno racionamento, mas um racionamento va
luntário na Região Sul do País, que teve êxito na medida 
em que: PrimeírO, teve a colaboração da população, 
de um modo geral, inclusive dos empresários; Sengun
do, teve a estreita colaboração das empresas estaduais 
de energia elétrica e dos seus respectivos governos, Go
verno do Paraná, Governo de Santa Catarina, Governo 
do Rio Grande do Sul colaboram intensamente nesse 
trabalho, então, tivemos um certo êxito, conseguimos 
economizar 20% de energia. 

Com as usinas térmicas trabalhando firmemente -
Usina Térniica de Santa Cruze Usina Térmica de Pirati
nim- particularmente de Santa Cruz, nós conseguimos 
recuperar, em parte, o nível dos reservatórios do Sul. 
Porém o nível de reservatório da Região Sudeste ainda 
continua relativamente baixo. Em igual período do ano 
passado, por exemplo, Fumas estava com mais de 80% 
da capacidade nominal do seu reservatório- hoje está 
com menos de 60%. O Dr. Licínio foi Presidente de 
Fumas e sabe que este é um fato inusitado, que pode 
acarretar conseqüências. Além do mais, aconteceu que 
a Usina de Angra I parou para recarga dos combustíveis 
e uriia re"vis!o na-tubulação do condensador. Ora, tecni~ 
camente falando, uma usina elétrica colocada dentro 
do centro de carga absorve reativos e faz com que real~ 
mente a potência em relação a uma usina colocada à 
distância grande quase que dobre. 

Um exemplo: 600 rfiil KWS em ANGRA I equivale 
a mais de mil KWS em ITAIPU, levando em conta 
especificamente o pioblema de absorvição de reativo. 

Essa questão de usinas no centro de carga é funda~ 
mental para balancear melhor o sistema de grandes 
tinhas de transmissão, uma grande linha de transmissão 
sem uma geração na ponta funciona como uma grande 
viga em balanço. Quem é engenheiro ciVil sabe o que 
acontece em momentos negativos de uma grande viga 
em balanço. E·ntão, este o quadro todo vez com que 
o Ministério das Minas e Energia montasse o chamado 
programa de recuperaç~o setorial chamado de TRS. 

Por que este programa de recuperação setorial? O 
prog-rama-de recuperaÇão setorial evidentemente visava 
primeiro Criar condições para que as empresas no setor 
se capitalizar sem, e ·em segundo lugar as empresas 
dO- Setãr_ i::oilv_enrentenie-nte descapitalizadas melhoras~ 
sem a nossa capacída:de de_ bu!>citr recursos externos 
para Suplementar as poupança~ internas e assegurar um 
nível de investimento no sistema de geração, de trans
missão e de subtransmissão e disrribuit;ão que permitisse 
uma certa tranqüilidade de um progresso "i? País. 

Porque é preciso que se tenh.t consciência de uma 
coisa, se faltar energia elétrica não tem outro caminho 
se não racionar; não se encontra t!nergia elétríca empa
cotada para importar, nem nós temn..:; linha de tran:.
missão ligada a país que tem di~ponihilidade de energia 
a não 5rer a binacional IT AIPT.I 
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Então é preciso fazer c6m- que-OSii:iVe"SB.Inentos no 
setor de geração, transmissão, subtransmissáo caminhe 
sempre um pouco na frente da demanda: então, é pre
ciso assegurar recursos para inVestir, se não tem que 
racionar; o pessoal se espanta, mas é uma coisa natural, 
a gente CIJfia o pé na chuva e se assusta parque o pé 
molhou. E um caso de realidade este. 

Ou, então, expandir o programa setorial, foi montado 
prevendo-se um determinado nível de investimento pro
gramado. Program_ado tendo em vista o quê? Uma pro· 
jeção de crescimento. Nós fiZC:ffiOS ísto naturalinente 
em estreito entendimento com-os Ministérios da Área 
Económica, Ministério do PlanejamentO, Ministério âa 
Fazenda, porque eles sáo quem nos dão os dados; bom, 
vai crescer~ 6%, 7%, o Produto Interno Bruto e em 
decorrência disto nós fazemos urna projeção de investi
mento no setor de geração, transmissão, distribuição 
e instalações gerais, tudo está programado. 

É claro que toda projeção -eu não sou afinal de 
contas um crente absoluto dos planos, plano tem que 
sofrer sempre reajustes, não há nenhum planejador ab
soluto, não nascéu este ainda, é claro que todo plancja
mento vai ter seu reajuste ao longo do tempo, isto 
é comoPERT, a todo momento voCê tem que alimentar 
os .eventos e as atividades, para se obter seguramente 
a hnha de menor resistência. 

Este programa envolvia necessariamente recursos 
oriundos da tarifa, uma retomada da tarifa, e uma capi
talização das empresas através :de quê? Como é que 
se vai capitalizar essas empresas? __ _ 

Bom, muitas dessas empresas particularmente as do 
setor da ELETROBRÁS, particularmente, porque vi
samos mais c setcr da ELETROBRÁS, teiJ!. emprés~ 
timos com entidades financeiras nacionais, Banco do 
Brasil, Caixa Económica, BNDES etc., etc. _ 

Então, n6s previmos que parte desses débitos dessas 
empresas fossem transformados em capital da União 
dessas empresas, para melhorar o-perfil da composição 
do capital des.sas empresas e melhorar também a nossa 
capacidade de buscar recursos externos. -

Com o Plano Cruzado evidentemente isso af sofreu 
uma modific_ação, nós estamos recompondo para veri
ficar se asseguramos o mínimo minimornm; é claro que 
onde pudermos fazer economia vamos fazer, mas se 
levarmos em cop.ta realmente os custos de quilowatts 
instalados entre kw/hora gerado dentro das peculiari
dades do sistema hidroenergético brasileiro, comparado 
com similares aproveitam~ntos em Oll_tros países do 
mundo nós vamos verificar que necessariamente o nosso 
pessoal no setor trab~3: bem, não só-no- que co~cenie 
à parte tecnológica eiD si mesma, c-omo também no 
que diz respeito à parte gerencial; é cl_aro _que talvez 
alguma economia ainda possa ser feíta; no tipo do nível 
de instalação e outras coisas maiS. 

Mas, essas economias que podem ser feitas nclo terão 
uma repercussão tão expressiva, como se podia supOr 
no quadro geral de investimentos_. -

Esse assunto nós estamos discutindo com o setor eco
nómico para detmirmoS agora em. caráter bastante ~egu~ 
ro os recursos que serão alocados para o se to r para 
estabelecermos uma ordenação de prioridade, mas, é 
claro que a prioridade no momento é transmissão-distri
buição, mas, issO-pOde dividir geração? Não. A const:ni
ção de uma usínã hidrelétriCa- pOr -inais bem ajustados 
que seiam os programas, mais ajus~úiâos que sejam a 
cronologia de recursos para o setor não leva menos 
de 5 a 6 anos, normalmente 8 anos.. 

E, quando nós dizemos cronologia é muito comum 
nós esbarrarmos com- uma coisa que o MiniStro Cesaf -
Cais esbarrou lá em Itapari_ca, e foi'? _primei_~ o prOblema 
que enfrentei, não havia recursos para desapropriação 
do pessoal, onde é que ia botar 36. mil pessoas que 
estavam lá no reservatório de Itaparlca? Então, 21 mil 
na zona urbana, 15 mil na zona rural, gente que está 
assentada ali que tem sua pequena propriedade, que 
está produzindo, que está fazendo inclusive irrigação? 

Agora, nós estatnoS- concentrados em procurar o reas
sentamento destes colonos ou destes proprietários antes 
de qualquer pr~vi~~ncia. Tem acontecicio que estes pro
prietários não são reassentados e não sendo reassen
tados eles ficam ao-sabor do acaso. 

Estamos vendo agora um nível grande de protestos 
de colonos_ que fora!ll_desalojadç_s, talvez em Itaipu, 
não sei, e que foram morar lá no Sul do País. 

DIÁRlO DOCONCRESSONA,OONAL(Seçãoii) 

E'ntão. eStã é Uitlã Pre"OcUpáção que' tem que estar 
presente, e esses recursos têm qQe estar alocados no 
tempo certo. Este é o grande problema. 

Fala-se muito em estatais, isso já é moda, o Brasil 
e_C_fi~to -de mod~smo, há de se arranjar um b()de expia~ 
tório _pãraarguma coisa, é claro que muitas dãs estatais 
t~m que s~r trab_al4adas_ para me~horar s~a performan
ce, sua eficiência, sua eficácia, estã cOisa tõda. 

Mas, desde quando os respectivos Ministros têm o 
domínio sobre os ~yestimentos d~ estatais? _ 

O SR. --O Sr. tinha a__ domínio? 

O SR. ...,-Sobre o Millistério das Minas e -:Bflergia? 
Estas estatais geram recursos que são jogados na con-

ta do Tesouro e a é quem controla este assunto, daí 
por que nó~ não temos nenhum_a condição de dizer 
se vamos investir isso, vamos investir aquilo, quem de· 
termina o núniC"rei de investimento? A PETROBRÁS 
gera recursos para -~azer investimento, por exemplo, 
uma companhia Vale do RiO Doce etc. etc., ela pode 
aplicar o que ela gera? Não. Quem diz quanto é que 
ela __ deve aplicar não é sequer o Ministro das Minas 
e Enersia, é a_ CHESF qu_e não tem nada _a ver com 
o Mínístério de Mirias e Ene_rgia. É preciso que fiquem 
claras essas coisas, este é o problema. 

Então, já há um controle sobre investimento das cha~ 
~das esta_tais, elas investem aquilo que determina a 
CHESF dentro de uma visão global do planejam_ento 
económico do País, e todos os recursos gerados pela 
PETROBRÁS são recolhidos na conta do Banco Cen· 
trai,_ era, no seu tempo, e continua sendo no meu tempo. 
Então não há nenhuma autonomia das estatais para 
aplicar os recursos por ela gerados. Isto já está necessa
riamente-sob oontrole-dô Ooverno; -como um todo-, Esta 
é uma visão do sistema, dos reçu~~os gerados. V. Ex•s 
podem verificar, na transparência, que o sistema PE
TROBRÁS, evidentemente,_ e ELETROBRÁS são os 
sistemas que geram maior soma de recursos. Quando 
transformamos os dólares em cruzados, verificalllOS que 
a própria poSiçãO da Vale_ do Rio Doce não é tão excep
cional como à primeira vista pode-se supor. 

Estamos procurando associar um trabalho de raciona
lização do setor de energia elétrica, agora dentro das 
d_íf(culdades que temos, para evitar o racionamento. 
Dentro desse setor de racionalização que, aliás, não 
tem novidade, porque_ ?a é_poca da Comissão Nacit?~al 
de Energia se fez um esforço IiCsse sentido também, 
fez-se_ um esforço nõ sentido de racionalizar o consumo 
~e de,riva~os de petróleo com muito êxito e quero, aqui, 
i:!,Qrif UID parênteses para dizer O seguinte: nesse parti
cular é preciso, fazer jUstiça; o esforço desenvolvido 
pela PETROBRÁS - vou falar sobre este assunto -
no Governo Figueiredo, n.a époCa em que era Ministro 
o senador César Cais, foi um esforço coroado de êxito 
e, po~ isso, precisamos fazer justiça ao" seu esfo~o, 

-ao s-e\1 trabalho, que fizeram com que a PETROBRAS 
saísse de uma produção_ de pouco mais de 167 mil bar
ris/dia Qe petróleo, para atipgir - na -sua época -
SQQ,@J bl!fris e, hoie, estamos ultrapassando a casa 
dos 600 mil. Então é um fato muito importante; no 
fiiial do Governo Figueiredo chegamos a atingir 570 
mil parris de produção teto e, hoje, a nossa produção 
te~ :está ~~s ou menos em 64~, 65Q _mil barris, que 
represent?t lJm passo extremamente importante. Mas 
vamo~_ ~~atw: _Qesse as~_unto emchora,giais ~port~na. 

Esse_ esforça: ~e racionaliz~ção do _consumo de en~rgia 
está se desenvolvendo S()b dc;>is as~_ctos fundamentais: 
o primeiro aspecto diz respeito ao problema de redução 
do desperdício, vale dizer, tanto quanto possível o cida
dão deve evitar o desperdício. O que é desperdício? 
Ê não apagar a luz quando não se está usando, é ligar 
o chuveiro antes e entrar, é deixar o chuveiro ligado 
depois do b_anho, idem no que diz respeito a outros 
equipamentos eletrodomésticos. Por outro lado tam~ 
bém a performance desses equipamentos, por exemplo. 
o· sistema de isolamento térmico_ da geladeira tem que 
ser melhorado, também a eficiência dos compressores, 
e assim por diante. Esse é um esforço que estamQs 
fazendo, de melhoria de tecnologia, e da melhoria da 
redução do desperdício, através de uma tentativa de 
criar consciência na população de que este é um bem 
importante e que não deve ser desperdiçado. Se a pessoa 
conseg-ue economizar um Kw de instalação, talvez esteja 
economizando mil dólares de recursos de ínvestimentos. 
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sê economizo mil kw/h, estou economizando alguma 
coisa representativa de 38 dólares, porque o valor médio 
da tarifa, no BfasH é 38 milésimo .de dólares o kw!h, 
se levarmos em conta uma r_emuneração de 10% sobre 
o illvestimeritO e assim por diante. Claro que para iSSo 
temos que fazer um trabalho sistemático, ao longo do 
tempo, para colher alguns frutos, que não serão tão 
grandes ~ssiD_! mas que têm uma certa representativi~ 
dade. 

De mo.do geral, eu deveria dizer mais algumas coisas 
" a respeito da eletricidade mas, com certeza, terei opor
- tunjdade de resp~nder às indagações que me forem 
âirigidas, para não tomar mais tempo dos que me hon
ram com tanta atenção, vou encerrar por aqui o que 
diz respeiio à área de eletricidade. • 

No qu.e di~ resp_eito, especificamente, à Çompanhia 
Vale_ do Rio Doce, os Senhores sabem que ela nasceu, 
tendo por núcleo básico, a chamada ltabira Iron, e 
ela foi vivendo, crescendo e desenvolvendo l>asicamente 
_em -função das reseivas de· minério de ferro existente 
na área do quadrilátero ferrífico. 
O grande éxíto a Companhia do Vale dp Rio Doce 

conSiifuiu, na sua_ C?f'acidade de operacionalizar este 
trimónio: mina, estrãâa de ferro e porto. Esse trimónio 
deu à Vale do Rio Doce condições de alta competi
tividade no mercado externo. Não fora esse trinômio, 
dificilniente ela ieriã cOndições de competir com alguns 
países que es~_ão geografiCamente focalizados em posi
ções mais favofáve_is em -relação aos grandes mercados 
const,unidores. A Companhia, na medida em que foi 
crescendo - isto é muito conium no Brasil, o sujeito 
é um bom jogador de futebol, e é convida para jogar 
basquete - ela passou a ser chamada, passou a ser 
corrvocada_a-aüra:r em vâi'los·outro!rsewres:-------

A atividade mineràl da Companhia tem um parâ
rrietro novo cOm as reservas minerais da Serra dos Cara
jáS. Cara] ás rol; ~em dUvida alguma, um passo_ novo 
e_singular no quadro das reservas de minério de [erro 
do Brasil. Por que singular? Porque, geralmente, os 
metais _pesados estão presentes nos sistemas orográficOs 
mais antigos. Evidenteme_nte quando falaram em miné~ 
rio- de ferro na Serra da Mantiqueira é um fato natural, 
por quê? Porque o sistema da Mantiqueira é um fato 
natural, por quê? Porque o sistema orográfico da região 
da Mantiqueira, chamado Maciço Atlântico é o mais 
ant!go sisterp.a 9rográfico do mundo, remonta ao Ar
quiano e, presumivebnente, ao algonquiano, então são 
formações arquiológicos antigas. Mas apaieceram aflo
ramento~_ rochosos naquela região amazónica, _que é 
predominantemente da formação do "_ferciário, foi real
mente um fato inusitado e com as características da 
quantidade e da qualidade. Então o sistema Carajás 
está se preparando, necessariamente, para ser a'grande 
prõVfnda ininerã.I do ~rasil, já_-começa a exportar qual
quer coisa parecia com 10 milhões de toneladas e vai 
crescendo gradualmente, enquanto vai decrescendo 
gradualmente a exportação de minério de ferro da área 
do quadrilátero ferrífico que, com o correr do tempo, 
vai se destinar, mais necessariamente, para suprir o 
mercãdo interno. Jsso vai demorar, mas, de qualquer 
maneria, vai crescendo; este ano o Brasil deverá expor
tar76 milhões de-toneladas de mínêrio de ferro, predoM 
minintemente ainda o quadrilátero ferrlfero, mas com 
o tempo isso vai mudar. No sistema _Çaraj_á_S Sepetiu-se 
tudo aquilo que deu eficiência à Comj)ailhia Vale do 
Rio Doce; mina estrada de ferro e porto. 

Isto alJriu uma perspectiva singular, está, em contra-
partida, abrindo a possibilidade daquela região, na me
dida em que for decrescendo a exportação de minério 
de ferro, pode crescer a exportação de outros produtos, 
via sistema portuário nõ Espírito Santo, que é um dos 
melhores do Brasil, com uma estrada de ferro que vai 
ter di$ponibilidade de transporte, desde que nós consi
gamos resolver o gargalo que existe ali, que é um ramal 
de mais ou menos 100 quilómetros chamado Costa La
cerda-Belo Horizonte. Nós estamos em entendimen
to com o Ministério do Transportes para vencer esse 
gargalo, com isto nós vamo-s abrir a perspectiva de aten
der à produção agrícola da chamada Região do Cerrado 
brasileiro, envolvendo o Estado de Minas Gerais, GoiáS 
e de Mato Grosso. predominante esses três Estados. 
É uma perspectiva importante que se abre a par de 
outros produtos que podem ser escoados através desse 
síStema ferroviário e desse sistema portuário. Além do 
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mais, o que é importante é operacionalizar os navios 
combinados. Nós sabemos que o minério de ferro tem 
alta densidade, tendo alta densidade o minério de ferro, 
geralmente não enche todos os compartimentos do na
vio e nem é possível encher, senão o navio vai por 
água abaixo, vai para o fundo. Então, é possível-ter 
sempre a disponibilidade em alguns compartimentos 
do navio para operar com produto de mais baixa densi
dade, para operar, por exemplo, com o carvão que 
tem mais baixa densidade, operar, por exemplo, com 
grãos agrícolas que têm mais baixa densidade, operar 
por exemplo, com containers, que trazem mercadoria 
de maior valor agregado porém de menor peso e assim 
por diante. Esses navios combinados estã.o começando 
a ser convenientemente operados para permitir que se 
reduza o frete, porque, às vezes, não é possível se ter 
um navio só de grãos, encher um navio com 100 mil 
toneladas ou 200 mil toneladas de grãos, é um negóciO 
sério, mas completar a carga com 20 mil, 30 mil tone
ladas de grãos, faz uma carga combinada que garante 
um frete mais económico. A Companhia Vale do Rio 
Doce diversificou de maneira bastante expressiva a suas 
atividades, aí nós vamos ter uma visão do número de 
empresas juridicionadas à Companhia Vale do Rio Do
ce, para ter uma visão segura, em cada local que elas 
atuam. Os Srs. verificam o elenco relativamente grande, 
6 claro que voce têm algumas que são empresas de 
pesquisa, como é por exemplo a DOCEGEO, que a tua 
muito mais na área de pesquisa geológica; tem outra 
que atua na área de transporte, que é fundamental para 
a Companhia Vale do Rio Doce que é a DOCENA VE. 
Aliás, essa paite de afretamento de navios, nós estamos 
atuando agora conjuntamente com o Ministério do 
Transportes para, tanto quanto possível, reduzir o per
centual de navios afretados. :É claro que afretamento 
de navios é indispensável, é como uma espécie de pul
mão, para assegurar a flexi~ilidade no transporte. Mas 
nós estávamos, mais ou ínenos, com· 50% de navios 
afretados, a tendência nossa é fazer com que esse mon
tante caia talvez para os 20 a 25%, já caiu para 30%, 
no sentido de primeiro assegurar o aproveitamento da 
capacidade ociosa dos nossos estaleiros de construção 
naval e dar uma maior segurança estratégica a este tráfe
go internacional, quer seja_via FRONAPE, não apenas 
via "FRONAPE, porque nós teõios navios operacionais 
para o sistema de produção de petróleo, ainda agora 
recentemente, a PETROBRÁS recebeu um navio ativa
dor de poço que atua especificamente na área de produ
ção de petróleo, como também aqueles navios que 
atuam na área de pesquisa ma~, predominantemente, 
diremos a parte da PRO"APE da DOCENA VE, no 
que concerne ao problema de afretamento de navios. 

A Companhia Vale do Rio Doce, como nós tivemOs 
a oportunidade de assinalar, é uma empresa que nasceu, 
como se entende como gênese, a chamada Itabira Iron, 
e até então, os estatutos da Companhia da Vale do 
Rio Doce - vou prestar todos esclarecimentos sobre 
as colocações feitas, evidentemente com muito critério, 
pelo Senador Severo Gomes -, os estatutos da Compa
nhia Vale do Rio Doce eram peculiares, porque quando 
da aquisição da ltabira Iron pelo Governo brasileiro, 
para se transformar em Companhia Vale do RiO DOce, 
no entendimento feito com os ingleses, houVe uma série 
de condicionantes impostas pelos mesmos, para a mon~ 
tagem da Companhia Vale do Rio Doce e a feiturã. 
dos seus estatutos. Pois bem, já no início do Governo 
do Presidente José Samey, a Companhia Vale do RiO 
Doce fez uma proposta ao Ministério das Minas e Ener
gia, no sentido de ajustar os estatutos da Companhia 
Vale do Rio Doce à nova lei das S/ A. Houve da parte 
do Ministério das Minas e Energia a aquiescência para 
este ajustamento. Mas o Ministério das Minas e Energia 
teve o cuidado de, antes de qualquer iniciativa e de 
qualquer decisão, proceder uma consulta à Consultaria 
Geral da República, até então era Consultor-Geral da 
República o Professor Darcy Bessone. Na consulta fei
ta, o Professor Darcy Bessone levantou algumas dúvidas 
ne ao ajustamento destes estatutos à nova legislação 
das sociedades anónimas. Em decorrência das dúvidas 
levantadas pelo Professor Darcy Bessone, nós recomen
damos à ré, Companhia Vale do Rio Doce, que pres
tasse todos os esclarecimentos que se fizessem necessá
rios, antes de efetivarmos a mudança dos estatutos. 
Esses esclarecimentos foram prestados, nós temos aqui 
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iod.ã. i documentação qiie foi ericaminhada ao Professor 
Darcy Bessone e, posteriormente; já a cãrta remetida 
por ele ao Ministério das Minas e Energia. Faz parte 
desse dossiê que vai ficar aqui à disposição da Comissão 
Parlamentar de Inquérito. Posteriormente o Professor 
Bro"Ssard, como_Pi"oCUrador-Geral da República, solici
tou esclarecimentos adicionais que fossem na docUmen
tação. O atual Ministro Paulo Brossard se deu por satis~ 
feito com esses esclarecimentos prestados. E agora, re
centemente o atual Procurador-Geral da República 
também solicitou esclarecimentos, que foram repetidos, 
está todo o dossiê à disposição para uma análise mais 
profunda dos membros da Comissão Parlamentar de 
Inquérito. Vou deixar isto aí para ser convenientemente 
examinado. 

O problema do mercado internacional de minério 
de ferro é um mercado altamente competitivo, além 
da decorrência do domínio desses t_r8s pontos funda
inenfaís: mina, ~istema de transporte e porto, a Compa
nhia V ale do Rio Doce tem conseguido a tu ar bem nesta 
área. Mas, evideritemente; que ela derivou para outras 
áreas, tem o chamado Grande Projeto Carajás, uma 
coisa é Carajás, minério de ferro, outra coisa, o Grande 
Projeto Carajás, que inclusive extrapola ao controle 
do Minisfédo -das Minas e Energia, exige o Conselho 
Grande Carajás, envolvendo os MinistériOs da área eco
nómica, os governadores de Estado da área etc., etc., 
eritãõ ~-iüri-grarfde conselho, que toma:-as âecisóes sobre 
iilCentivos fisCais, ós -projetas 'que são colocados na re
gião. 

Mas a Companhia Vale do Rio Doce, sob certo aspec
to, liberou dois grandes projetas lá da região - de 
alumínio._ Soube até que virou três, ALBRÃS, ALU
MAR e ALUNORTE - a ALUMAR e a ALBRÁS 
produzindo alumínio, produzindo lingote de alumínio; 
e a ALUNORTE aqui se agrega à chamada mineração 
do Rio do Norte,_ elas se destinam a produzir alumina. 

Bom, o Brasil tem realmente grandes reservas de 
bauxita_ e particularmente reservas excpecionais de bau
xita na região Norte do Brasil. Existindo em várias 
regiões do Brasil, a bauxita não é assim tão rara D:o 
território brasileiro; aliás ela não é muito rara na crosta 
terreStre - essa crosta terrestre é chamada sial, não 
é à toa, é porqUe é predominância de sílica e de alumina. 
Bom, mas em decorrência disto, foi feito o joint-ventnre 
OOin empresas íhterilacionais ·para a instalação da AL
BR..:\-S e da A~U_MAR. Esse joint-venture tinha um 
problema condicionante fundamental: como o alumínio 
éiD.disCUtivelmente um tipo de produto que tem como 
insumo fundamental a energia elétrica, quando da insta
lação da ALBRÁS - vamos começar da ALBRÁS 
-houve natur_a~ente uma condicionante áos empre
sários intemaciõnaiS- particularmente dos japoneses, 
no sentido de que fosse fiXada uma determinada tarifa 
de energia elétrica em 230kw,_ q~e_ fosse capaz de tornar 
esse alumínio competitiVo no- merCãdo internacional. 
Em decorrêncía disto, os senhores têm uma visão ali 
completa do que aconteceu. 

Bom, no contrato inicial - e esse contrato foi feito 
na época dO Ministro César Cais -, ele teve uma visão 
segura do problema. Se estabeleceu que haveria um 
desconto de_10% s_obre a tarifa, de 18.5 milésimos de 
dólar o quilowatlhora, além de estabelecer uma condi
cionante d~ uma variabilidade desta tarifa em função 
do preço do alumínio no mercado internacional. To
mando por base uma determinada tarifa, necessária a 
um determinado preço de alumíilio no mercado interna
cional, que é da ordem de 6.413 dólares a tonelada, 
que, condicionada a isso, está o ajustamento dessa tari
fas. 

Bóin, a tarifa ·média - isto tudo em 230kw - é 
tarifa em 230kw que é a tensão em que eles recebem 
a energia. Quando assumi o Ministério das Minas e 
Energia, em função·da situação de dificuldade em que 
se encontrava o setor de energia elétrica, eu mandei 
fazer um estudQ conjunto - MinistériO das Minas e 
Energia e Ministério do Planejamento -·os estudos 
já estão aqui e acho que nós vamos deixar uma cópia 
disso aqui para ... 

O-SR. -(fora do microfone) 

O SR. AURELIANO CHAVES-Já recebeu? Uma 
cópia disso aqui para que os Srs. possam ter uma avalia
ção completa da situação. E em decorrência disto, o 
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contrato é para ser CUmprido. Nós estamos cumprindo 
integralmente - quer dizer, os contratos que foram 
assinados. Que, naturalmente, teve uma visão global 
do Brasil, em função da visão global, se assinou aqUele 
contrato. 

A.gCira, nós suspendemos a assinatura de contratos 
adicionais, com aditivos aos atuais contratos, enquanto 
nós não pudéssemos fazer uma avalizaçào segura, que 
está sendo feita por nós agora, porque nós recebemos. 
recentemente, esses estudos sobre necessariamente o 
ii:ilp8:cfo nó" Sístema energético, não é? Dado a ação 
de tarifas que, necessariamente, estão abaixo dos custos 
reais. Se nós levarmos em conta a remuneração de 10% 
do_c_apital, evidentemente, não está sendo remunerado 
-a remuneração, hoje, da ELETRONORTE é uma 
remuneração negativa. Quanto é que é a remuneração 
negativa da ELETRONORTE? Então, se nós levásse
mos em cont,a uma remuneração de 10% do capital, 
a tarifa média da ELETRONORTE deveria estar_em 
torno de 48 milésimos de dólar o quilowat!hora. 

O SR~ -(fora do microfone) 

O SR. AURELIANO CHAVES- Mais. 

O SR. - (fora do microfone) 

O SR. AURELIANO CHAVES - Não, isso aí é 
mínima legal geral de todo o sistema. Se você tomar 
uma tarifa média _e remunerasse o sistema na base de 
10%, ter~se-ia uma tarifa média real de 38%. Mas espe
cificamente a ELETRONORTE, não, um pouco mais 
do que isso. 

Agora, é claro que nós vamos estudar esse negócio, 
com todo o carinhO, para verificar quais são as reper
cussóes em contratos adicionais, que porventura sejam 
colocados a exame do Ministério das Minas e Energia. 
Os contratos que já foram feitos sei"ão integralmente 
respeitados. 

Esse problema de produtos repres_entativos de gran
des insumos_ energéticos, PÓLO MINAS, FERRO LI
QA, etc., e a própria Siderurgia que utiliza muito de 
fP_HlP_S e_létricos - nós temos que fazer uma avaliação 
muito segura em decorrência do quadro em que nós 
nos encontramos ~ carência de recursos para investir 
no setor energético. Precisa fazer uma avaliação para 
cobrar uma coisa a outra. 

Mas, necessariamente, o quadro geral do preço do 
alumínio, no merCado internacional, é um quadro cari
dente e que agora está abrindo alguma perspectiva de 
recuperação. Hoje, o alumínio, no ·mercado interna~ 
clonai~ está na base de qualquer coisa parecida com 
mil e cem dólares. Agora, o insumo energético é -
quanto é que a gente gasta para produzir uma tonelada 
de alumínio a partir da ALUMINA, não (inaudível) 
a energia que nós gastamos evidentemente de toda a 
natureza para produzir a bauxita, apenas a partir da 
ALUMINA? Mais __ ou menos 15 mil e 500 quilowt/hora 
por tonelada de alumínio. Para terem uma idéia: 15 
mil e 500 quil()wat:Jhora por tonelada de alumínio. 

Então,_ é realm.ente fundamental o insumo energé~ 
tico. Tanto que, necesSãriamente, a energia mais_barata 
ainda é a energia hidroelétrica. Daí por que, geral
mente, essas usinas de alumínio estão sempre acopladas 
de uma grande central - a uma grande hidroelétrica. 

E, no que diz respeitO a bauxita, nós estamos agora, 
numa grande excursão internacional sobre o preço da 
bauxita. Os grandes consumidores internacionais de 
bauxita, em função da variação do preço do alumínio 
no mercadq internacional, tentaram impor um preço 
reduzido à bauxita. A bauxita brasileira, particularmen· 
te, é quela produzida pela mineração vinda do Norte, 
que é uma subsidiária da (inaudível). Nós estamos pro
curando resistir, e fazer como os demais países produ~ 
tores, particularmente a Guiné, no sentido de resistir 
a um aviltamento do_ preço da bauxita no mercado inter
nac19nªl. Nós _estamos discutindo o problema da fórmu
la, para determinação do preço - fórmula essa que 
consta do contrato, mas que tem algumas variáveis que 
nós queremos levar em conta, particularmente, por 
e?Lemplo, a maxidesvaloriação. do cruzeiro, e há uma 
certa resistência das companhias compradoras de alumí· 
nio em aceitar - compradores de _bauxita em aceifar 
isso. 

NóS estamos conio grande produtor, como grande 
exportador de alumínio, procurando resistir associati-
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vamente com os países chamados países do Terceiro 
Mundo, que são exportadores de alumíniQ, em quanti
dade inferior ao Brasil, cuja presença, atiás de bau.xita, 
mas cuja presença de ~auxita nas suas respectivas balan
ças comerciais é extremamente importante._ O preço_ 
corrente da bauxita está em torno de 28 -dólares e 50 
centavos, eles tentaram forçar uma baixa para 18 dóla
res, a tonelada, nós estamos discutindo õs 28 -dólares 
e 50 centavos, e fizemOs um eritendl.ffiento- Inicial, na 
base do preço interno, da bauxita, que está na ordem 
de 25 dólares e 43 centavos. Agor~, o nosso ponto 
de preço de referência são os 28 dólares e 50 centaVos, 
que deve ser submetido a uma arbitragem internacional. 

A Companhia Vale do Rio Doce, embora não seja 
uma empresa, diremos constítucionalmente, uma em
presa explicitamente, uma empresa de controle da 
União, nós entendemos que é preciso preservar um 
património que pertence ~o Brasi~: Quanto valem as 
minas de que dispõe a Companhiã. Vãle do Rio Doce? 
Quanto valem? Não sei, é uffi património do País. Hoje 
pode ter um valor simbólico, amanhã tem um valor 
simbólico muito superior. Então, a nossa preocupação 
é preservar estas riquezas minerais. Quer dizer, it6s 
sabemos que minério não dá duas safras, não dá mesmo, 
é um bem exaurfvel, e se é um bem exaurível é preciso 
tratar esses bens com cuidado. Riqueza de subsolo não 
é brincadeira, precisa-se trata dela com todo cuidado. 
Daí a razão pela qual nós propusemos <_~.O_ Presidente 
José Sarney, e Sua ExcelênCia aC{uiesceU-prontamente, 
baixar um decreto através do qual não se colocasse 
mais dúvidas quanto ao controle acionário por parte 
do Tesouro Nacional das ações da Companhia Vale 
do Rio Doce. Obrigatoriamente, quer dizer, por esse 
decreto o Governo Federal deve assegura~ uma pre
sença majoritária desses 51%. Nossa visão do problema 
é esta: a questão transcende ao fat~ de se discutir se 
é ou não uma presença majoritária da União, do ponto 
de vista, digamos assim, da ConstituiçãO. AchO- que 
do ponto de vista do interesse nacional, é a minha visão, 
posso estar errado, mas é a minha visão pessoal, devo 
assegurar a presença da União, e neste partiC:ular podem 
me chamar de nacionalista e até Ultrariacionalista, se 
este for o caso, me honro muito de o ser. Acho que 
este problema de preservação das riquezas, do País, 
particularmente das riquezas minerais do País, nós te
mos que ter uma atenção especial. Nós não estamos 
praticando nenhuma novidade, todos os países proce
dem assim, inclusive os países de economia aberta. Eco
nomia de mercado, economia capitSlista, só novidade. 
Então, nós brasileiros temos o dever de sermos firmes 
e até intransigentes, na defesa desse património do nos
so subsolo. Quer dizer, riquezas brasileiras, mas eu 
digo particUlarmente o subsolo, porque não dá mesmo. 
É preciso segurar com tranqüilida~e, com firmeza, essas 
riquezas que pertencem ao Brasi como- um todo, os 
goveroos passam o Brasil fica. Então, este é um dever 
solidário de todos. Naturalmente vou ter oportunidade 
de prestar alguns esclarecimentos sobre cada uma dessas 
associadas da Companhia Vai~ do Rio Doce ou subsi
diárias da Companhia Vale do Rio Doce, atuações sub-
seqüentes no decorrer dos debates.. _ _ _ _ -

A PETRORÁS ocupa um lugar peculiar, porque ela 
é por lei monopólio1_monopólio da União._Então a 
visão da PETROBRM; tem uma peculiaridade própria, 
não se trata de dizer se é mais ou menos importante, 
tem um lugar próprio dentro do chamado "contexto 
das estatais." 

A PETROBRÁS, com o correr do tempo, foi agre
gando empresas subsidiárias: temos a PETROQUISA, 
que cuidou da parte química da PETROBRÁS, vale 
dizer, nasceu com o Pólo Petroqufmico, a PETRO
FÉRTlL, que nasceu com o pólo de fertilizantes, a 
INTERBRÃS, que envolveu necessari~ment~ .a_ pr~
sença da PETROBRÁS no comércio internaCionar E 
por que a INTERBRÁS? Porque, sem dúvida alguma, 
a PETROBRÁS é uma grande compradora no mercado 
internacional. Nós chegamos a importar algO como 400 
mil barris/dia do Iraque; nós chegamos a importar 80% 
do consumo do nosso petróleo, mais de 89% quando 
V. Ex." assumiu o Ministério. Hoje estamos importando 
um pouco menos de 40%, estamos produzindo 60%. 
Mas mesmo importar 40% de petróleo significa o quê? 
Um fantástico poder d~ barganha, e este poder de bar
ganha da PETROBRAS é oue foi utilizado na consti-
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tuição da INTERBRÁS. E como a utilização desse po
der de barganha? Hoje nós importamos petróleo de 
vários país~s. particularmente dos pa(ses árabes, com 
mecaníSiriOs de contrapartida. Qual era es~e mecanismo 
l:)i! contrapartida? Esse mecanismo de contrapartida en
volve n_ecessariarnente: nós compramos petróleo, paga
mos uma parte em dólar, e outra parte nós pagamos 
em bei).S e serviços._ Hoje o que aconteceu? Nós abrimos 
extraordinariamente mercados de vários países a produ
toS: acabados brasileiros, produtos manufaturados brasi
lel!os, para serviços brasileiros, particularmente no 
Oriente Médio. Com isso a PETROBRÁS, via INTER
BRÁS, melhorou sensivelmente o quadro da nossa ba
r outro lado, na medida em que nós conseguimos redu
zir,-··através daquela que_ foi desenvolvida no Governo 
do Presidente Figueiredo, através da Comissão Nacio
nal de Energia, reduzir o coosumo de derivado de petró
leo, nós começamos a dispor de faixas ociosas nas nossas 
refinarias, que podiam ser utilizadas para refinar petró
leo de outros países. Em contrapartida, nesse trabalho 
nós propiciaremos aoS países menos desenvolvidos, par
ticularmente os países da África, uma oportunidade 
singular: refinar o seu petróleo em refinarias brasileiras, 
e pagar o serviço do .~efino através do próprio petróleo. 
Com isso-nós fomos reduzindo o dispêndio líquido em 
·divisas pela PETROBRÁS, na importação de petróleo. 
Primeiro; porque reduzimos a iniportaçáo de petróleo; 
-segUndo, porque fizemos_ com que a PET~OBRÁS fos
se um agente internaciOnal para o comércio de produtos 
brasileiros; e, em terceiro fugar, a PETROBR.AS agiu 
também como agente· diplomático, à medida em que 
aum.entou o intercâmbio com os países menos desen-

--- - volvidos. 
"Hoje a PETROBRÁS-tem uma capacidade de refino 

d" ordem de 1 milhão e 500 mil barris em número 
redondo. Quando a empresa foi criada, nós tfnhamos 
muitas empresas que refiitâvam petróleo no Brasil. 

Eta nã Região Amazónica empresas privadas que 
refinavam o petróleo. Então, não é eXclusivamente da 
PETROBRAS a importação de petróleo. Não era ex
tlusívamente._ Com o correr do tempo a atividade desen
volvida pela PETROBRÁS foí adquirindo parâmetros 
novoS. E hoje a PETROBRÁS detém um monopólio 
natural da importação de petróleo. E na medida em 
que ela deteve o monopólio natural da importação de 
petróleo ela beneficioü o BrasiL Beneficiou o Biasil 
na medida em que: priineiro, evitou superfaturamento 
que havia no passado. Quem conViveu com esse passado 
sabe disso; quando o petróleo era barato lá, um dólar, 
um dólar e cinqüenta. Segundo lugar: aumentando o 
poder de barganha do Brasil fez com que o Brasil atra
vessasse a crise ~e preços elevados de petróleo no mer· 
cadó internacional, sem que fosse levado o País a um 
perigo~o racionamento, a um perigoso racionamento. 
Hoje as refinarias particulares tipo Ypiranga e outras 
têm uma capacidade de refino da ordem de 20 mil barris 
em números redondos; 20 mil barris em números redon
dos. Então, tenho, quer dizer, expressão numérica. 
Tem a expressão económica rrias não tem a expresSão 
numérica:-; expreSSãO -eConômicá dentro de um contexto, 
de que reatividade petrolífica sempre envolve grandes 
recursos. 

Agora, o que me parece importante em tudo isso 
é_ o seguinte: a PETROBRÁS- isso que é importante 
-a PETRQBRÁS tem·demonstrado, ao longo do tem
po, competência profissional. Como no mundo contem
p-prâneo para --uma coisa não há ~ucedâneo, é para a 
competência. A PETROBRÁS vem ao longo do tempo, 
nã ·medida em que vai pouco a pouco agregando reservas 
novas de petróleo, as reservas existentes, ampliando 
o· horizonte de exploração do nosso petróleo e aumen
tando a produção do nosso petróleo e beneficiando a 
nosSa balança cometcial; a PETROBRÁS vai deinons
t_ran~o competência dos seus técnicos e de seus profis
sionais. E a maior_ demonstração de competência da 
PETROBRÁS foi necessariamente a abertura de con

- tiã.1o-de risc_o. O cónt!ato de risco quebrou o· tabu de 
que a· PETROBRÁS, afinal de contas, não era tão efi
ciente quanto se falava. E nesse particular o Governo 
do Presidente João Figueiredo, e na época do Ministério 

_ de César Cais, tomou uma iniciativa quer teve os aplau
,sos da Comissão Nacional de Energia. Abriu ainda mais 
as contratos de risco até então abertos pelo Presidente 
Ge~sel, estabeleceu faixa de exclusividade. Algumas 
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empresas alegavam que a PETROBRÁS fazia uma ma
lha, indicava as áreas que deveriam ser pesquisadas 
por elas e ficava nã espreita de fazer um furo próximo 
daquele qnde se deu o petróleo. A providência tomada 
no Govern'o Figueiredo foi, nesse particular, sábia e 
sal~tar,_f9i umae~pécie d~ despa~ho saneador, A PE
TROBRAS definiu as áreas de pesquisa que lhe convi
nha e os resto foi aberto aos contratos de risco. Qual 
foi o resultftdo? Não para alegiia nO_Ssa, porque nós 
_desejávamos que todas essas empresas que estão furan
do _pe_tr_óleo enq:mtrasse petróleo e gás etc. Reserva 
brasileira, quanto mais encontrar melhor. Mas, para 
comprov~r a competência dos nossos técnicos da PE
TROBRAS, a 'Ye~da~.e ~ que a partír do contrato de 
risco a PETR"üBRÃS vinhã agregando reservas novas 
de petróleo e gás, enquanto os concratos de risco anun
ciavam a~gurnas ocasionai~ manifestações, como é o ca
so da Bacia- de Campos pesquisada pela PECTO, mas 
infelizmente não tivemoS notícia ali da descoberta de 
grande r~servas. 

Ora, Bacia de Santos, desculpe- falei Bacia de Cam
pos - o que est~ acontecendo agora? Está acontecendo 
um fato extremamei_tte promissor e que nos alegra mui
to. As recentes descobertas de gás não associados da 
Bacia de Campos, o campo de Albacora, que presumi
velmente tenha uma reserva da ordem de 150 bilhões 
de metros cúbicos, porque até agora os testes realizados 
indicarp. _coisa parecida com bilhões de metros cúbicos 
por metro quadrado. É uma ba~ia de 150 qUilómetros 
quadrados e com a pressão de gás de 2.500 atmosferas 
libras por polegada quadrada, 2.500 libras por polegada 
quadrada. Então, esse gás vai à praia tranqüilamente, 
tem um _comprf?"ssor lá embaixo feito pela natureza. 

Agora sim, antes não. Como falar em política de 
gás no Brasil, se não havia gás? Tínhamos 93 bilhões 
de merros.cúbícos de gás, dos quais 32 bilhões de metros 
cúbicos•de_ gás associados na Bacia de Campos. 

Então, nã9 se podia falar em pol(tica nacional de 
gás, quando não- se tinha _realmente reservas d_e gás 
economicamente exploráveis. 

À época da Comissão Nacional de Energia foi tomada 
uma iniciativa extiem"amente salutar. Porque o Brasil 
vem falando em gás desde as notas reversais de Roboré, 
e_ alguém que tiver melhor memória do que a minha 

-tãlv~z se recorde _de alguma coisa anterior ãs notas re
versais de Roboré. 

Então, estávamos falando em importar gás da Bolí
via, importar gás da Argentina, não sei de onde mais, 
quando não sabíamos o que era operar um gasoduto. 
Não tfnhamos um quilómetro de gasoduto. O que ope
rava gasoduto no Brasil? Qual era o gasoduto que existia 
nO Brasil? Então, não conhecíamos o parâmetro de 
op~ração de um gasoduto, nem tfnhamos condições de 
estimular se a produção de bens de capital necessária 
a esse gasoduto, particularmente, por meio de ~mpres
sores axiais. 

A Comissão Nacional de Energia recomendou e o 
Miriistériõ das Minas e Energia acompanhou de perto 
a· construção do primeiro gasoduto nacional. O gaso
duto da Bacia de Campos, aproveitando o gás associado 
da Bacia de Campos, e -este gasoduto já chegou ao 

---Rio de Janeiro e vai na direção de São Paulo, já está 
em Volta Redonda. 

Agora sim podemos cuidar da definição de uma po.lí
tica nacional de gás. Primeira definição institucional: 
montar uma estrutura institucional para, quer dizer, 
-distribuir ~se gás, o transporte é monopólio da PE
TROBRÁS, mas da distribuição desse gás é a nossa 
preocupaÇão. A nossa preocupação está centrada fun~ 
damentalmente em prestigiar as empresas estaduais de 
gás e as empresas municipais de gás. Temos, tanto quan
to possfvel, é claro, tendo uma ordenação bem orien
tada, mas na parte executiva des_centralizar essas coisas. 
Abrir oportunidade para que as empresas estaduais, 
as empresas municipaiS participem ativamente do pro
grama de gás. 

Amanhã teremos uma reunião em que estamos con
vocando todas as empresas estaduais, municipais de 
gás para nós, juntãmente com a PETROBRÁS, Canse~ 
lho Nacional do Petróleo, a presença de representantes 
de federações de indústrias, essas coisas todas, para 
fazermos uma avaliação. Porque a partir do momento 
em que o Brasil puder utilizar o seu gás, então, podemos 
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pensar em gás importado, Como _é que vamos pensar 
em gás importado se não tivermos gás brasileiro? De 
uma hora para outra hú um acontecimento qualquer 
que, por exemplo, dificulte o trânsito de navios meta
neiros para o Brasil. Bom, se tivermos gás, importar 
20% de gás, 30% de gás, !sto a_té podC? se compor à 
realidade da economia nacional; pode ser útil, pode 
ser salutar à economia nacíonaL No momento em que 
houver um acontecimento qualquer internacional, te
mos o gás nacional para suprir o probLema. Bom, mas 
o petróleo?__ O petróleo tem uma característica um pou
co diferente._ Do petróleo todo_mundo depende e do 
gás alguns dependem. A coisa é um pouco diferente. 
Então esse é um assunto extremamente importante. 
Nós, evidentemente, não devemos fechar as portas para 
importar gás de onde quer que seja; O gás da Bolívia, 
o gás da Argentina, o gás da Argélia, de onde foç. 
Mas temos que, antes. dar uma estrutura da nossa polí
tica de gás, para depois, fazer uma avaliação de::;sas 
importações contra as quais não devemos nos colocar, 
mas devemos fazer avaliações criteriosas. Estamos defi
nindo isso e vamos começar por definir uma coisa impor
tante, preço de mera caloria contida no gás, em relação 
ao preço de mera caloria contida no gás, em relação 
ao preço da mera caloria contida _no_ elemento que:_ vai 
ser primeiramente substítu(do pelo gás: que é o óleo 
combustível. E temos uma visão da política que vamos 
adotar em relação ao óleo combustível. A vantagem 
do uso do gás pode ser, inclusive,para transporte urba
no, coletivo - isso é possível -é ser um combustível 
não poluente, de grande poder calorítico. Por _outro 
lado, a utilização desse g_á~ encan~po ~m empresas orga
nizadas tipo SEGou tipo CONGAS, SEG é a empresa 
mais tradicional de gás do Brasil, então, é um pessoal 
que entende mais de gás do que nós. Operando isso, 
o pessoal da CONGÁS tambem e de muita categoria. 
Então, vamos fazer tudo iss_o- âc comum aC-ordo co:rn 
eles, com um entendimento. O BraSil somos nós todos. 
Vamos ver se acertamos um esquema que assegure a 
presença do gás na medida do possível em outras regiões 
do Brasil. No Norte e no Nordeste já estamos utilizando 
pequenos gasodutos. Isso já foí iilíCíãdõ no Governo 
passado e já estão prosseguindo com exceção desses 
pequenos gasodutos para o atendimento da Região nor
destina. E nesse quadro, evidentemente, da Região Su
deste, esse triângulo Rio-São Paulo-Belo Horizonte de· 
ve ser levado em conta. O quadro de reservas da PE
TROBRÁS melliorou sensivelmente. Estamos, hoje, 
com qualquer coisa parecida com dois bilhões até a 
descoberta da Bacia Albacora, dois bilhões e quatro
centos milhões de barris_de petróleo de reserva. O nosso 
objet(vo é ir transformando ·os· poços de "exportação 
provisória que seria em plataforma de processamento 
defíriíHvo. VamOS defagar fazendo isso. Temos poços 
províSórios de produção. Nos poços provisórios temos 
uma desvantagem: não_ temos condição de aproveitar 
o gás associado. Esse é um problema. Na medida em 
que nós formos transformand<? ?S poços provisórios em 
plataformas definitivas de proCessamento, vamos apro· 
veitãndo esse gás associado, o que é extremamente im
portante. Nos balanços energéticos do mundo, qual -é 
a presença do gás? Simplesmente a seguinte: a Holanda 
tem 46% de gás no seu bal_anç_o energético; a União 
Soviética tem 30%; a Argentina tem 25%; a Inglaterra 
tem 18%; a Alemanha tem 16%, número redondo; a 
Itália tem 15%, mais ou menos; a França 14%; o Japão 
6,3% e Q Brasil tem 1,3%. ~muito pouco. Podemos, 
agora, tendo gás, elevar _a pres_ença ~esse&#~ no bal!!-nço 
enérgetico no País. Agora, nossa reserva de gás ainda 
é extremamente modesta. Quando falamos em reserva 
de gás temos que levar em conta duas coisas funda· 
mentais: pressão e temperatura. Quando falamos em 
gás temos que falar: pressão e temperatura. Não fala· 
mos apenas em volume, porque o volume está condicio
nado duas coisas: pressão e temperatura. Mas, em linha::. 
gerais, as reservas de gás da RúsSíi-'iião trinta e oito 
trilhões de metros cúbicos; as reservas de gás do Iraque, 
vem logo depois da Rússia, são doze trilhões de metros 
cúbicos; as reservas de gás- dós Estados Unidos, do 
Canadá são da ordem de 3.5 trilhões de metros cúbicos. 
Da Arábia Saudita são 2.7.trilhões de 'ffietros cúbicos; 
na Venezuela e no México são 1.3 trilhões de metros 
cúbicos. Na Argentina são 700 milhões. de metros cúbi· 
cos. Na Bolívia 230 milhões de metros cúbicos. Depois 
vem Equador e Chile. Agora, o Brasil permeia isso 
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aí. O Brasil deve atingir uns 200 milhões de metros 
cúbic9S mais ou menos de reserva de gás, envolvendo 
gás associado e não associado. Então, o Brasil começa 
a _entrar numa área que tem certa representatiyidade. 
Em função disso ~amos equacionar a política nacional 
d~ gás. Tivemos o cuidado de fazer algumas alterações 
no perfil de refino da PETROBRÁS. Isso foi feito na 
ép~~a da Comissão Nacional de Energia. Como também 
modificamos as fontes de abastecimento de petróleo, 
diversificamos essas fontes de abastecimento de petró
leo. É claro que petróleo no mercado internaciOnal não 
tem preço único, tem preço diferenciado em função 
çia qualidade de per61eo, do seu número de API, das 
características do petróleo, se o petróleo tem mais visco· 
sidade, menos viscosidade, se tem mais enxofre, menos 
enxofre. Se você tem um petróleo, precisa refiná·lo 
que tenha muito enxofre, você precisa ter cuidados es

_pecíais dessa refinaria, incluSive, no que diz_ respeito 
à tubulação. Por quê? Porque o enxofre é um corrosivo 
desgraçado, você tem que usar aço inoxidável. Aliás, 
.se -VOcê opera- a natUreza não dá nada de graça para 
ninguém - se você tem que operar com petróleo de 
preço mais baixo, você tem que ter instalações mais 
caras. Se vocé operar com petróleo mais caro, você 
tem instalações mais baratas. Então, tudo isso tem que 
ser levado em conta. Estamos desenvolvendo pesquisas 
Já, no CEP, extremamente promissoras. Ainda-, agora, 
recentemente, estamos desenvolvendo uma pesquisa 
_par~ a J.!.tilizaç_~Q_ dos excedentes de óleo de mamona 
para ser misturado com óleo diesel. Porque no perfil 
de refino, embora tivéssemos aumentado muito a pro· 
dl;l,Ção de diesel e reQuzido sensivelmente a produção 
de gasolina, a verdade é que, ainda, o consumo de 
diesel tem cresçido muito e agregado um consumo gran· 
vamos ter que comprar mais _petróleo para produzir 
mais diesel, e temos sobras, por exemplo, de gasolina 
que não vamos ter onde ~locar. Vamos ter que vender 
essa gasolina no mercado internacional. Porque, natu
ralmente, nós brasileiros vamos reclamar. Porque uma 
coisa não conseguimos vender que são os nossos impos
tos. Isso não dá para comprar. Então, se formos vender 
gasolina no mefcado iõternacional, vamos ter que ven
der_a gasolina quase que pela metade do preço, porque 
a gasoli_na está no mercado interno. O que é mais ou 
menos -o General França Domingues está aí e pode 
c_onfirmar. O preço FOB de_ uma r~finaria de gasqlina, 
excluídOs os impostos de toda natureza que sobre ela 
pesam, ainda agora, o Congresso Nacional votou uma 
lei aumentando o Imposto Único sobre Combustíveis 
Líquidos e Gasosos. Sai da gasolt_na, ba~icamente. São 
43% do preço real. Se tirar os impostos, (I preço de 
um litro de gasoJina é 43% de preço que está pagando 
o consumidor. Então, temos vários tipos de petróleo. 
No mercado internacional, como estou dizendo, varia 
de preço de acordo com as características desse petró
leo: o_API, a presença de enxofre -o enxofre é um 
problema sério no carvão - é um problema sério no 
Q__etróleo, en~m_1 é um problema sério nos combust(veis 
fósseis. Mas, deSgraçadamente, não temos no Brasil 
enxof~ element~r. Isso que é o problema. Porque o 
mecanismo. de industrialização de um país está muito 
ligado à uttJização de ácido sulfúrico. Nós não temos 
enxofre elementar. Do ponto de vista da poluição, o_ 
enxofre é um elemento terrível. A grande interrogação 
que surge: a PETROBRÁS está produzindo competiti
vamente petróleo? E porque, afinal de contas, os preços 
do petróleo no mercado internacional estão bahando 
e os derivados de petróleo estão ai mantendo o preço? 

A-grande pergunta é a seguinte: p~oduz competitiva
mente? Esta a grande interrogação. Bom, em primeiro 
lugar, temos que levar em conta que hoje a produção 
de petróleo, no Brasil, é predominantemente em cruzei
ros. Não quer dizer que não tenha componente em 
dólar. Tem, mas é. uma componente em dólar decre_s· 

- cente. Então, se produz petróleo em. cruzeiro. Em se-
gundo lugar, é preciso a par, quer dizer, dos diferentes 
componentes que _se fazem presentes no principal deri· 
vado de petróleo, que é a gasolina em forma de tributo, 
inclusi:v.e, a Previdência Social está no preço da gasolina. 
Então, em todo esse esquema há um dado que nos 
parece de extrema importância. É que há o dólar câmbio 
of_i_cial.e há o dólar·realização. Até há bem pouco tempo 
o dólar-realização era 50% do dólar câmbio oficial. 
O que é o dólir de realização? O dólar de realização 
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é necessaríamente a quantidade de dólar que PETRO· 
BRÁS pode comprar com os cruzeiros que faz vendendo 
os derivados de petróleo. Até há bem pouco tempo 
o dólar estava a 12 mil c_ruzeiros (o dólar câmbio oficial) 
e o dólar~realização eS:tâ.va, na realidade, a 6 mil cru
zeiros. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Quatro mil e 
600 o dólar-realização e 8 mil e 600 no câmbio oficial. 

O SR. - Exatamente, V. Ex.• está inteiramente 
correto. 

Bom, isso evídentemente traz uma visão, na certa, 
distorcida da questão. Então, durante muito tempo o 
que aconteceu? A PETROBRÁS estava comprando 
petróleo por um preço em dólar e vendendo esse petró
leo internamente por um preço muito inferior. O fluxo 
de caíxa dela começou a baixar. Agora, náo. Evidente· 
mente, agora, a coisa equilibrou e, sob certo aspecto, 
até melhorou. Porque praticamente, quer dizer, a PE
TROBRÁS., hoje, está começando a comprar um petró
leo por um preço em dólar inferior à quantidade _de 
dólar que ela está fazendo vendendo esse petróleo. Mas 
é muito inferior: Os dados que tenho em mãos são 
os seguintes: petróleo off shore no Brasil, predominan
temente na Bacia de Campos, porque a Bacia de Cam
pos é, hoje, mais de 60% da produção otT shore. E 
a produção ofTshore é pouco mais de 60% da produção 
nacional. 

O SR. BENEDITO FERREIRA -Ministro, mas 
o dólar- realização continua sendo inferior. 

O SR. AURELIANO CHAVES --Sendo inferior. 
Hoje, é quanto? Três quartos ... 

O SR -Nove CruZados e 60 centavos. 

O SR. AURELIANO CHAVES- Então, é mais 
ou- meriOs iiofS- terçoS do dólar. -

(Inaudível.) 

O SR. AURELJANO CHAVES- Exatamente. 
Bom, quero verificar aqui. 

O SR. -O preço ba,se de 29d6lares o barril, con
vertido numa taxa cambial supervalorizada, aplica-se 
a dísposição de preçO apenas ao petróleo importado 
ou também ao petróleo domesticamente produzido? 

OSR.AUREUANO CHAVES-Não. Quer dizer, 
aplica-se ao petróleo domesticamente produzido. 

O SR. - Qual o preço do :Petróleo domestica~ 
mente produzido? 

O SR. A URELIANO CHAVES- Vou dizer agora. 

Vamos tomar_ por _base a Bacia de Campos. 
Os gastos que foram feitos até agora na pesquisa 

de petróleo na Bacia de Campos, entre 1979 e 1983, 
foram da ordem de sete bilhões de dólares- vou deixar 
tOdoS estes dados com os Srs. Estes dados foram forneA 
cídos pela PETROBRÁS: mais ou menos qualquer coi
sa parecida com 1.4 bilhões de dólares, por ano, toman
do-se uma taxa de capitalização da ordem de 15% e 
o retorno des_ejado da ordem de 15%, o montante no 
final de 1983 era da ordem de 9 bilhões 440 milhões 
de dólares. -

Se nós admitirmos um retorno em 10 anos esse retor
no tOmado há 1 O anos -porque o momento esse retor
no devia ser um pouco mais dilatado - devia ser uns 
15 anos. Mas no momento, o que acontece? As reservas 
de petróleo do Brasil cotejadas com a produção de 
petróleo está em torno de onze anos. Então nós tivemos 
que calcular na base de dez anos - mas o horizonte 
-de onze anos é um horizonte pequeno; temos que dilatar 
isso no mínimo para quinze anos. Então essa taxa de 
retorno deveria ser de quinze anos - e isso pioraria 
um pouco esse dado. 

Então esse retomo de dez anos a 15% ao ano daria 
1 bilhão 881 bilhões ao ano. A produção média estimada 
para os próximos 10 anos dá um custo da ordem de 
17 dólares e 17 centavos de dólar por barril. 

O SR. -Do petróleo e~traído mais o gás associado? 
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O SR. -Do petróleo extraído mais o gás aSsocia
do, não. Porque o gás associado por enquanto não_ entra 
aqui porque ainda não estamos utilizando esse gás -
mas tem que entrar- porque vai baixar. Essa pergunta 
de V. Ex."é inteiramente procedente. 

Bom agora, se levarmos apenas a imputação dos gas
tos e a exploração anual do petróleo produzido na base 
de 60% dos gastos de 1983_para 1984, o que estamos 
presumindo? Não estamos presumindo que a empresa 
não vai rec~:uzi_r - pens_em nisso - nem pode reduzir, 
Primeiro porque estamos com um horizonte relativa
mente pequeno, dez anos é pequeno. 

Em segundo lugar, é que não sabemos o comporta
mento do preço do petróleo no mercado internacional. 
Ele é conjuntural, ele é aci~ental ou é uma tendência 
definitiva? Ninguém sabe. Todas as publicações interna· 
clonais que tenho recebido a respeito do preço do petró
leo no mercado internacional, me levam a crer que 
estamos com a tendência levemente declinante, com 
alguns patamares e alguns pruridos de recuperação de 
preço, mas tudo indica que o petróleo no mercado inter
nacional vá oscilar aí entre 12 e 16 dólares o barril. 
Não sei, nos próximos anos. -Ma? _depOis a -p-ari:i"t·-de 
1990 tudo indica retomar a sua posição ascendente. 

Ora, conio as reservas braSileirils alrid8 não sao-relati· 
vamente modestas em relação à p_rodução n~s te01os 
qu~ prosse_guir na pesquisa. Prínlt:lro, Pr~s~Suir n-a Pes
quisa par~ melhorar esse horizont~;-,seguri.do, prosseguir 
na :pesquisa para-não sermos surptéeildidos na hipótese, 
~mto provável, da: recuperação do preço do petróleo 
n4 mercado internacional, _me~ci porquê o petróleo 
é uma riqueza natural não. renováyel. QUanto tempo 
vai ~urar? Ninguém sabe: 20, 30.,___40._50 a_p:os? Ninguém 
sabe. -

As reservas norte-americanas at~ak..::;..: ~-··produção 
atual dos Estados Unido_s é mais ou mi:ãos Pllrá: 15 
anos. EnHio eu estava desatualizado coril ·_t;;s meus da
'dos. ~eja como o quadro nãO-é-·_tão · ti3p:q-ililo 'aSsim. 
A ma10r- reserva de petróleo no, mundQ,_conbecida, 
no momento, ainda continua a ser a da Aiábia Saudita. 
Porém, como estão ampliando sensiVeim~te a produ
ção, também o horizonte dela, que_ é um h9rizonte_dila
ta~o~ tende a reduzir-se. Agora 1",só e~ ~evarmos, pura 
e SIIIlpplesmente, em conta a agregação :c;t~ses val9_çes, 
que representam US$ 8.58 o barril, nós·_vamos pàra 
um custo total da ordem de USS 29.00 o_barrii. É claro 
que _muitos-desses recursos aqui já foram investidOs, 
prat1c:amente considerado a fundo perdido a por que 
o custo digno de exploração deve estai: e_m torno 'de 
quanto? De exportação. 

O SR. - Deve estar em torno de· US$ 4.00 a 
US$ 6.00 o barril, dependendo da área. Dependem 
de custos operacionais. 

O SR -Exatamente. Porque isso depende muito 
da área, da profundidade da lâm~a-~'água, da natureza 
da rocha que o sujeito permeou, do índice de produti
vídade do poço, da necessidade de faze~: reinjeção de 
gás em grande quantidade, enfím, de uma s6rie de fato
·res que podem influir, da viscosidade do óleo e assim 
por diante. Tudo isso vai influir e Sofre váriações, oscila
ções de preço. 

O SR. ---.Perdão, só para não haver d_úvidas~ em 
vez de 8,28 seria 64. -

O SR. -Não, isso aqui, 8,28, é uma agregação. 

O SR. - Aí si:io os custos_ de invç:stimentos_._ ps 
custos financeiros, os custos de operação. 

O SR. - Esses agregam ao 17 e formam ... 

O SR -Os outros estão no 8,28? 

O SR. - Aht estão, já estão aí. 

O SR. -Qual seria mesmo a decomposição? 

O SR. -Seis é o custo de operação, 17 é o custo 
de investimento, de capital investido para os investi
mentos. 

O SR. -Bom, esse número citado pelo Wagner 
bate em linhas gerais, com os números que temos aqui. 
Agora, nós aqui adotamos uma base, porque tudo isso 
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depende dos parâmetros que informam a avaliação. Ta
rifa de energia elétrica, se for remunerado a 10% o 
capital, é uma, a 12%, é oulra, a 4%, é outra. Os 
dados que temos aqui são os seguintes: se nós levarmos 
em conta um custo operacional ao longo dos 10 anos, 
tomando por base custo de operação em 1984, excluída 
a depreciação, que evidentemente não é comum você 
excluir a depreciação, a depreciação faz parte do cálculo 
econômíCo, porque você deprecia um equipamento para 
você ter recusas, fundo de reserva, para que no mo
mento em que aquele equipamento só tivei: Valo! iesi
.dual _vocé ter recurso pata substituí-lo por um equipa
mento novo. Isso é fundamental. Se nós levarmos em 
conta __ tudo isso, -o c'Llst~ meramente operacional por 
barril está na ordem de US$ 3.42 por barril. 

Agora, o grande problema que nós temos é o seguin· 
te, a grand~ preocupação nos sã·, no que concerne eSpeci
ficamente ao problema de ser um bem não renovável 
ccuno o petróleo, é termos sempre a preocupação de 
ter um preço que seja inserido dentro de um quadro 
de uma visão estratégica c!o produto. Por exemplo, a 
Arábia Saudita que nós não temos segurança absoluta 
dos custos de produ~ão de petróleo na Arábia Saudita, 
mas tudo indica que não seja superior a US$ 1.50. Sim, 
mas evidentemente a Arábia Saudita não está disposta 
a vender petróleo a l.JS$ 1.50, porque existe um preço 
internacional. Ela tem reservas em terra;. ~ompletamen
te diferente. Então, nós temos que le'var em conta o 
preço estratégico também, le!t49 em vista rt;cur.SC?S para 
o prosseguimento de pesquisa~ uma a-valiação, porque 
m_esmo que nós tenhamos, estrategicamente num deter
ntina4o instante teg_dq em ví_sta, por ~xempl(), _temos 
boa_ disponibil~~ade de divisas e o_ preço d~ pe(!Óleo 
no merCado interriacional está sensivelmente mais baixo 
-~o _que ó p!eçõ do petróle? no mercado interno, mi:smo 
~evar-c:Jo ell:! C?nta q~e prodl!~mos petróleo em ClilZei
ros e essa coisa toda: ~ode se_t:que em um de~rminado 
instante seja conveni~nte arrçfecer a produção maS nun-

. ca a pesquisa. Arrefecer a produção de petr~leo pacio-. 
nal e comprar petróleo no m~cado ~xterno.ls~o é q~es
tã_() -~e uma avaliação estratégica tendo em vi~ta vários 
componentes inclusive disponibilida~e de diVisas por~ 
que pode-se ter um preço muito baixo de petróleo no 
meteãdo nacional, porém, ·o-nosso nfvet de divisas ser 
de ta,! ordem a desaconselh~ a utilização qessé dólar 
para c_omprãr petróleo quando teremos às vezeS. neCessi
dade de utilizá-lo em omras __ áreas para as quaiS não 
temos $11Cedâneo nacional. Tudo isso tem que· ser ava
liado. 

O SR. -Sr. Ministro, o que preocup~ a váifos 
estudiosos do assunto, dentro e fora do Parlamento, 
é--õ-grau enorme de arbitrariedade que se-ffistalou no 
cálculo da estrutura de preços, afinal de contas existem 
parâmetros legais e existem parâmetros costitucionais. 

UJJ? J;'arámetro constitucional importante é que o Im
posto Unico sobre Combustíveis é imposto único e no 
entanto do qual aliás, os Estados inicialmente_ partici
pam com 40% e agora pós_ EmCnda 23 passaram a parti
cipar com 60%,_ entretanto, na estrutura de preçoS ín
cluem cois<~:~ como Fl~SOCIAL, PIS e PASEP que 
são llnpostos inconstitucionais. 

OSR.AURELIANOCHAVES-Temasdosroyal
ties também. 

O SR. -Durante certo tempo houve até um IOF 
e agora há rumores que se cogita de restaurar um IOF 
como_ níªneira de captar recursos da PETROBRÁS pa
ra a transferência a outras entidades. Tudo isso é franca
mente inconstitucional. 

O Imposto Único é por definição o imposto único 
e de S':'~ receita 60% deveria ir para os Estados._ Essa 
injeção de vários tributos significou uma captação diri
gid~ para o _Governo Federal a expensas dos Estados 
e Municípios. 

O SR. -Pela ordem, Sr. Presidente. 
Gostaríamos que respondesse as perguntas para no 

final a sua exposição pudesse chegar ao termo e satis
faze_r a curiosidade de todos os Srs. Parlamentares que 
aam se encontram. 

O SR. -Pela ordeJll,_ Sr. Presidente~ -
Eu fada -um apélo -a V. Ex.• e a todos os nobres 

Senad_ores integrantes da Comissão, justamente para 
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isso que permitissem ao Sr. Ministro conduir.porque, 
do contrário, a exposição do Sr. Ministro não chegará 
ao final e muitas- vezes pode até desviar o curso do 
raciocínio e da tese que S. Ex. • propunha-se a defender 
nesta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Çesai Cais) - Concedo a 
palavra ao Sr. Ministro Aureliano~Chaves. 

O SR. AURELIANO CHAVES -Terei a oportu· 
nidade de responder as indagações que me foram diiigí
das particularmente pelo nobre Senador Roberto Cam
pos. 

A nossa preocupação e da PETROBRÁS é assegui-ar 
recursos para que não sofra interrupções o prcrcesso 
de pesquisa que é fundamental para que a empresa 
possa desempe_~har ~seu papel, que cada vez tOJ:'Oa-se 
mais importante para o interesse do Brasil cujo o riiono
pólio acho que todos solidariamente temos o dever de 
preservar. 

No que diz respeito especificamente ao probleina de 
produção de petróleo e de elemento associado, gás asso~ 
ciado ou não associado, o quadro é mais ou- menos 
este. As nossas reservas de petróleo que hoje estão 
predominantemente of Shore as reservas de petróleo 
no continente em terra são reservas hoje com produção 
decrescente. Aliás a produção decrescente não é novi
dade, à medida que se vai explorando um poço de petró
leo, quer dizer, a sua capacidade de vazão-vai reduzindo 
na medida que reduz a pressão existente no subsolo 
para a extração de petróleo, tanto que estamos agora 
recentemente lançando ~o mar um nay-io ativador de 
produção,_ utilizando equipam·entos adequados. para a 

-injeção âe produtos _qufrnicos ·capazes de aumentar a 
fluidez desse petróleo, dimin-u-~do a visJ:osidadé _e am
pliara-área d~ ~~uperação. po_~q':l_e,_na ve;rdade, é que 

-consegUimos ma:fs ou me_ nos, aproveitar, r_ecupcrar 30% 
das reservas de petróleo,_ uma_res.erva 4e petróleo- da 
ordem, por exemplo, de 150 bilhões de metros ~bicos. 
nõs conseguimos aproveitar it<?·~. 4~ bilhões de 
metros cúbicos_, _o resto. ficará ·deb~xo_--da terra, não 
bá condições de se retirar. 

Então,_ a nossa preocupação é ·montar um esQ_uema 
que assegure essa produção. Como nós estamos pensan
do que o Brasíl pode atingir ·em 1989 uma produção 
média anual da ordem de 740 .mil barris e podemos 
atingir, nos anos subseqüentes, um nível de 800 mil 
barris, então a nossa preoCupaçá(?_ é a~egar novas reser
·vas que nos permita manter e:sse nível de produção. 
Ora, manter esse nível de produção Significa agregar 
novas reservas expressivas. Por qué? Porque há uma 
tendência de declínio das reservas atuais, que têm que 
ser substituídas por outras reservas capazes de comple
tar esse nível de produção de 800 mil barris/dia, é um 
horizonte desejado e nós queremos transformar esse 
horizonte desejado em um horizonte possível. Este é 
o grande esforço que estamos fazendo. Para isso temos 
que continuar ampliando as nossas pesquisas; e, a par 
disso, é claro que nós temos uma visão também das 
diferentes áreas onde atua a PETROBRÁS, a área de 
fertilizantes, onde_ nós estamos desenvolvendo um tra
balho no sentido de fazer com que esse insumo básico 
para a agricultura seja uma realidade em nosso País. 
Nós já_ evoluímos muito no que concerne à produção 
de fertilizantes fosfatados, que é um dos ~mponentes, 
um dos elementos que compõe, o chamado macronu
trientes. 

Na parte dos fertilizantes fosfatados, quer seja em 
Minas Gerais, quer seja em Goiás, nós_temos um traba· 
lho extremamente importante e com uma circunstância,_ 
na área onde o fosfato é fundamental, que 6 área de 
~ado. Ninguém pense em produzir no cerrado se 
não tiver duas coisas; calcário para corrigir aCidez e 
fosfato para saturar o solo. ~essas duas áreas QS cl!ama
dos fertilizantes nitrogenados nós evoluúnos um pouco 
com a introdução, no País, da ~ndústria, petroquímica, 
primeiro o Pólo Petroquímica do Nordeste e, depois, 
o Pólo Petroquímica no Sul do País e assim por diante. 
E no que diz, agora, âs possibilidades que temos de 
produção de potássio, a PETROMISA, que é a PE
TROBRÁS Mineração, está trabalhando com a mina 
subterrânea de potássio em Sergipe, está começando 
a dar os primeiros passos para produzir comercialmente 
o potássio que ainda é totalmente importado. Agora 
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as reservas de potássio de Sergipe têm menos expressão 
que as reservas de potássio do Amazonas. Estas reservas 
de potássio do Amazonas, nós estamos fazendo uma 
mensuração da constância mineral e tudo indica que 
é uma reserva bastante expressiva. 

A indústria petroquímica brasHeira teve um desenvol~ 
vímento relativametne grande. Nós adotamos, aqui, um 
modelo tripartite, 3.0%, mais-ou alenos; em ni:íme!os 
redondos, de capital público nacional, 30% de capital 
privado nacional e 30% de capital estrangeiro. Agora, 
é claro que tivemos que fazer uma opção, pensar que 
o mundo dá a1guma coisa de graça para _a gente operar. 
No caso da indústria petroquímica eu diria o seguinte, 
uma opinião pessoal, é muito c~m um dizer que vão-se 
os anéis, ficam-se os dedos. NO-No caso da índústria 
petroquímica, eu -diria machucar.am um pouco os dedos, 
mas ficaram os anéís. Não digo tecnologia, vocé tem 
que ter três coisas para produzir: capital, tecnologia 
e mercado. O Brasil tinha um pouco de capital, um 
grande mercado , mas não tinha tecnologia. Então, 
não teve outro caminho senão se associar. Evidente
mente, associou-se em condições que era as ideais para 
o Brasil. As primeiras indústrias petroquímicas no Bra
sil, vale dizer, o pólo petroquímiOO do Nordeste foi 
implantado sob determinada condição. A medida que 
o Brasil foi avançando em tecnologia- fioje avançamos 
razoavelmente bem na tecnologia - estamos melho
rando nossas condições de negociação, estamos am
pliando o nosso poder de barganha. Mas, tínhamos que 
fazer duas opções: ou continuar importando produtos 
petrquímicos ou fazer uma associação que fosse a asso= 
ciação possível dentro do quadro da época. Aquelas 
empresas nacionais que melhor se habilitaram, partici
param desse pólo petroquímica, é claro que ninguém 
faz nada se não tiver incentivo. Stanley Gervaux, econo
mista inglês - peço licença ao nosso eminente mestre 
e _erudito homem público para citar o Stanley Gervaux 
- diz o_ seguinte: a lei que move o mundo é a lei 
do interesse •. Só pode haver o interesse altruísta ou 
o interesse subalterno. Mesmo o interesse altruísta é 
aquele "quem dá aos pobres empresta a Deus'. É um 
processo peculiar. Pensar que vamOs fazer um negócio 
em que as partes não tenham incresse é utópico. Agora, 
preservar ao máximo o interess_e nacional é dever. Acho 
que essa foi a visão que se teve no momento. Hoje, 
a indústria petroquímica brasileira é uma realidade, e 
necessariamente é uma realid~de que a tecnologia na
cional está avançando a passos largos. Nesse quadro 
da indústria petroqufmica inclui-se naturalmente a área 
dos nitrogenados. Essa área dos nitrogenados acoplada 
e à área dos fertilizantes potássicos forma a área dos 

macronutrientes para a agrícultura._ Terra é 20% a pro
dução agrícola. O resto é tecnologia, são re.cursos de 
financiamertfb, são inswnos viários; SiStema viárío-;-sls
tema de armazenagem etc. Então_, __ querer pem;ar numa 
agricultura moderna sem os insumos modernos, eviden
temente, é no máximo fazeúigríCUffura:--ãe subsistência, 
quando íazt Quando faz.! No máximo, pensar em agri
cultura de subsistência. Essa área de produção no cam
po é uma área que, hoje, mais do que nunca, para 
que se aumente a produtividade, e o Brasil tem hoje 
80% da população na zona urbana e 20% na :zona rufai; 
quando tínhamos 65% da população na zona rural, a 
pess__oa podia fazer agricultura de subSistência e os exce
dentes ela levava ao mercado; havia menos consumi
dores. Hoje, os consumidores aumentaram de maneira 
[antástica. Se você não tiver altíssima produtividade 
na zona rural, necessariamente, vocé não alimenta_O_ 
centro urbano. É utópico peiisar que o sujeito vai au
mentar centro urbano com agricultura de baixa produti
vidade, mesmo num país com a extensão do Brasil. 
Se você utilizar as terras virgens, onde os insumos a&rí- · 
colas são em menor quantidade, em contrapartida elas 
não têm os demais insumõ-s, fertilizantes, elas não têm 
sistema viário adequado, nâo têm sistema de armaze
nagem, não têm energia elétrica. Hoje, algum produtor 
rural consegue viver numa propriedade rural e fazê-la 
produzir em ritmo aceitável sem energia elétrica? Sem 
sistema viário adequado? Sem sistema de armazenagem 
adequado? A agricultura é composta predominante
mente de produtos perecíveis. Se não houver armaze
nagem adequada no tempo hábil perdem·se os produ
tos. Esse é um segmento que não é talvez o mais impor
tante, mas é importante. E a PETROBRÁS está atuii:t
do nessa área, na área da PETROMISA (mineração), 
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na área da PETROQUISA (indústria petroquíiniCa) e 
assim por diante._ Já tive oportunidade de fazer sobre 
a INTERBRÁS, e creio que, em linhas gerais, no decor
rer dos debates poderemos prestar esclarecimentos adi
cionais. 

Finalmente, vou falar alguma coisa sobre a NUCLE
BRÁS. Embora o Presidente da NUCLEBRÁS já te
nha comparecido aqui, como os demais presidentes tam
bém, falarei alguma coisa sobre a NUCLEBRÁS. Ela 
não chega especificamente a ser uma estatal, mesmo 
~arque não tem renda própria e é uma empresa pecu
ltar. É chamada a construir um determinado tipo de 
..reator_nuclear_e quando esse reatar nuclear estiver co
meçando a produzir energia, ela terá que entregar a 
operação desse reatar nuclear a uma conc_essionária de 
energia elétrica. ~tão, ela tem uma fisionomia peru. 
liar. O_primeiro reat?_r construído no Brasil foi Angra-I, 
este fo1 construído drretamente pela concessionária, por 
FURNAS. Não há novidade. Acordo nuclear o Brasil 
fez com alguns países do mundo, e é s6 se buscar nos 
arquivos do Congresso Nacional para saber quais sãO 
os países com os quais o Brasil tem acordo nuclear. 
Uma porção de países. Qual é a peculiaridade do acordo 
nuclear com a Alemanha? É que ele é abrangente. Não 
inovou em termos de acordo; inovou em termos de 
estrutura de acordo. E a estrutura do acordo nuclear 
com a Alemanha é uma estrutura abrangente. Isso por 
que o Brasil faz desde a engenharia de reatares, que 
é um:: part:- importante, a produção de equipamentos, 
Q_e_nnquectmento do combustível, a pesquisa do com
bustível nuclear, o urânio- e foi feito um bom trabalho 
n_eS,Sa área de pesquisa - e assim por diante. Temos 
a NUCLEN, que é a NUCLEBRÁS Engenharia, tinha
mos antes a NUCON, que era a NUCLEBRÁS Cons
truções, depois extinta, temos a NUCLEI, que é a NU
CLEBRÁS Enriquecimento de Urânio, a NUCLEP, 
que é a NUCLEBRÁS Produção de Equipamentos e 
temos. a.NUCLEMON_, que é a NUCLEBRÁS Procesw 
sarnento de-Areias Monasíticas e assim por diante. 

A peculiaridade do acordo Brasil/Alemanha é essa, 
ele é abrangente. Tínhamos acordo com a, b e c, mas 
não ne-sse nível de abrangência. 

PorqUe-a Alemanha buscou o Brasil para fazer o 
a"Cordo7 Porque sabe perfeitamente que ela dep_ende 
fundamentalmente da energia nuclear. Ou descobre um 
outro tipo de energia, que não sei se será fusão nuclear, 
mas âlnda é nucl~ar ou necessariamente vai ter que 
tifilfzar energia nuclear. As reservas de carvão da Ale
manha não são suficíentes para atender a um grande 
programa e muito menos ela pode depender exclusiva

. ffiêrtte de petróleo importado. Então, a Alemanha de-
senv~lveu ~te acordo ~om o Brasil tendo em vista,_ 
naturalrilente, ter no Brasil urna fonte razoavelmente 
segura de fornecimentO de urânio; quer dizer, a Alema
nha fez vários entendimentos com o Brasil, inclusive 
para levantamentos geofísicos. Mas não vamos ser, afi
nal de contas, inocentes e pensar que esses acordos 

-não estavam na estratégia da Alemanha. Tinham de 
eStar, é lógico. Porque esse é o mesmo procedimento 
nosso, brasileiro.- Será que nós, brasileiros, vamos sair 
arora:, fazer entendimentos com outros países do mundo 
em termos poéticos? Não, vamos ser realistas nessas 
coisas. Então, foi feito esse entendimento com a Alema
nha. É claro que um entendimento dessa natureza tem 
altos e baixos. Esse problema de energia nuclear tem 
sempre um componente emocional grande e um compo
nente racional pequerio. É claro que o Brasil não está 
prerriido pelas circunstâncias de construir centrais nu
cleares imediatamente, não está. Ainda temos uma cer
ta folga. É dentro dessa realidade que estamos racioci
nando-no momento. · - - · 

Mas o acordo de então foi feito de uma maneira 
abrangente, que permitiu ao Brasil não comprar caixas
pretas, mas permitiu ao Brasil penetrar- é claro que 
penetrou na p_rofundidade que poderia penetrar, está 
certo, entre o ideal e o real medeia às vezes o infinito 
-e fizemos um bom trabalho de pesquisa, justiça se 
faça. O Brasil, hoje, tem reservas conhecidas de urânio 
que lhe permitem visualizar o futuro dentro dessa reali
dãde que nós estamos racíocinand_o no momento. Mas 
o acordo de então foi feito de maneira abrangente, 
que permitiu ao Brasil não comprar caixas-pretas, mas 
penetrar em pãrte, embora não tenha penetrado na 
profundidade que deveria. 
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Está certo. -Eiure o ideal e o real medeia, às vezes, 
o infinito. 

Fizemos um Dorit trabalho de pesquisa, justiça se faça. 
O Brasil; hoje, tem reservas conhecidas de urânio, que 
lhe permitem visualizar o futuro de fornecimento de 
combustíveis nucleares com uma certa tranqüilidade, 
no que diz re!".peito à matéria-prima. É claro que n6s 
temos· que processar essa matéria-prima, aprender a 
processá-la. A primeira, essa etapa que nós estamos 
dentro, é a produção do yellow cake, é a produção 
do 3 a 8- óxido de urânio por 3 a 8, que é a matéria
prima para nós produzirmos o bi6xido de urânio, que 
são as pastilhas com o elemento combustível de urânio, 
levemente enriquecido, U0 2

• 

Estamos, evidentemente, com joint ventures, com 
Os alemães, para trabalharem no processo de enrique
cimento. 

Caminhamos um pouco, é claro! Essa é uma tecno
logia avançada, de ponta, a. Comissão encarregada pelo 
Presidente José Sarney de fazer uma avaliação dQ Pro
grama Nuclear Orasileiro, foi .presidida pelo Professor 
José Israel Vasque que está. aqui presente, fez uma 
avaliação muito segura e muito consciente do Programa 
Nuclear brasileiro, penetrando em todas essas áreas, 
desde a parte normativa, que está sob a responsabi
lidade da QNEN, até a parte operacional, sob a respon
sabilidade da NUCLEBRÁS, fazendo a avaliação des
sas diferentes etap~s. 

~ NU~LEP, sem dúvida alguma é, uma empresa 
que tem uma estrutura de grande porte, que não pode 
ser desprezada, pois o Brasil não pode se dar ao luxo 
de_ gastar ~III vão, .q_6s tem~s q~e: __ c_riar condições para 
que ã""NUCLEP atue amplamente e não se transforme 
numa empresa ociosa, uma vez que ela tem tecnologia 
de ponta agregada, importante e tem bens de capital 
que, dentro da estrutura brasilei_ra, são excepcionais. 

Agora:; dentro da nova visão da realidade da econo
mia nacional, e te-ndO em Vista necessariamente o qua
dro brasileir9, o Programa Nuclear brasileiro foi rediw 
mensionado. E, esse redimensionamento envolve, ne
cessariamente, os seguintes aspectos: primeiro, algumas 
alterações- na estrutura inst_itudonal proposta pela Co
missão encarregada em que a CNEN. Normas, na opi
níão da Comiss_ão, deve ficar dir~tamente jurisdicionada 
à Presidência da República,_ o que é correto. Por quê? 
Por:que a CNEN- Normas deve ficar acima das o_utras 
áreas, e a área de pesquisa não. Esta deve prosseguir 
jurisãi.cio_nada ao próprio Ministério das Minas e Ener~
gia, ou amanhã se pode discutir se não fica no Ministério 
de Ciência e Tecnologia. 

Angra-I prossegue; Angra-2, que já está bastante 
adiantada, tem o seu rítmo normal, e Angra-3 foi poster
gada para 1993 ou 1995. Entãci, se reduziu excessiva
mente o ritmo. 

Esse acidente nuclear com a Usina de Chernobyl in
troduzitA.um çomponente novo nessas avaliações. Esse 
componente novo evidentemente está sendo reavaliado 
com bastante critério;para sempre ampliarmos os nfveis 
de segurança. segurança absoluta não existe em lugar 
nenhum. Ainda recentemente - vou citar para vocês 
-a Barragem de -Fregy nos Alpes franceses- o Profes
sor José Israel deve conhecer bem essa parte·dos Alpes 
fr3:nceses _-_uma obra-prima da engenharia francesa, 
a baáa_gem_ ancorada nos contrafortes dos Alpes, era 
uma beleza de obra de engenharia. Transformou-se, 
inclusive nurn local turístico com urna pequena povoca
ção de 3 mil e poucos habitantes a jusante da Barragem. 
Pois be-m, houVe um· degelo imprevisto. Imaginem o 
seguiilte: constrOi~se-üina -usin-a hidrelétrica nos Alpes, 
com uma tecnologia altamente sofisticada em matéria 
de barragem em arco, o que não é comum utilizar aqui 
no Brasil, pois as nossas montanhas são velhas e nós 
não temos grandes canyons aqui. Então as nossas barra
gens são predominantemente ou concreto-gravidade, 
ou barragem mistas de terra e rocamento. Bornilouve 
um degelo inesperado, a água passou acima, o verte
douro não deu vasão a água, a água corou o perfil 
reservatório. Como se trata de uma barragem arco," 
a passagem da água, numa mistura de água e ar, fez 
cOm que vibrasse e a barragem foi por água a baixo. 
Ela caiu e matou_ mais de 3 mil pessoa<>. Então, ql}al 
é a segurança? Nenhuma. 
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Agora é claro que nós ficamos com idéia da radiação 
nuclear, das tranformações, dos fatores legais que en
volvem uma radiação nuclear, mas é preciso fazer uma 
avaliação de tudo com segurança, embora se faça com 
o devido cuidado. Então, em linhas gerais o nosso pro
grama nuclear está nesse pé, quer dizer, com o redimen
sionamento desse programa nuclear, temos que redi
mensionar, reavaliar o papel da NUCLEP, o papel da 
NUCLEN, e assim por diante. Tem-os, também, que 
definir recursos para o setor, porque assim não é possí
vel que a situação da NUCLESRÁS continue da ma
neira como está. Ela não gera recursos, mas tem com-

ir~~~~sé ~~o ~~~e~ ~~~Ü~~e~~n!~t~~S:= 
nova realidade, é preciso alocar recursos para que ela 
possa cumprir os seus compromissos, pois ela_ não te~ 
recursos próprios. 

Quero agradecer, a atenção de V. Ex. -s por ter me 
ouvido .•. (Pa1mas.) 

O SR. PRESIDEN1E (Cesar Cais)- Depois da ex
celente exposição do Ministro Aureliano Chaves, rica 
em conceitos e em informações, vamos passar a palavra 
aos interlocutores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador. Severo- Gomes, 
que é o primeiro inscrito. --- - -

O SR. SEVERO' GOMES ...:Ilustre Ministro, ~meu 
caro e velho amigo Aureliano Chav~s. a exposição de 
V. Ex.• mais uma vez nos revela a sua clarividência, 
sinceridade de espírito p6blico. Uma exposição que 
abre espaço para os cem números de indagações, mas 
temos hoje o tempo relativamente curto e vou me ater 
a três perguntas. A primeira é a seguinte: há um certo 
tipo de vontade pervessa que faz com que países subde· 
senvolvidos, como o nosso, mas rico em recursos natu· 
rais, recursos humanos escassíssimos, recursos de _capi· 
tal, de investir esses escassos recursos em projetas que 
na verdade não têm como -objetivo o bem~star da maio· 
ria da população e servem ao interesse dos países já 
ricos e desenvolvidos. 

O desenho V. Ex. • aqui traçou~-a questão do aluriúnio 
também me parece exemplar, porque o País-inVestiu 
na construção de uma hidroelétrica, investiu com uma 
parcela substancial de _capital nas fábricas de alumínio, 
fornece uma "energia subsidiada para essas empresas 
e vende o alumínio a baixo do custo. Quer dizer, todo 
um volume de recursos investidos, o endividamento 
externo no País crescente para vende~0s o alumínio 
abaixo custo. Nós tivemos aqui, no curso desta Comis· 
são Parlamentar de II?-quérito, alguns depoimentos que 
mostravam o seguinte. não há muitos países que vendem 
energia elétrica a esse custo. Então, qi.lâf!~O_ se_ dá início 
a esse trabalho é preciso ve~car-se o preço da energia 
elétrica é esse e náo tem sentido aplicar esta massa 
de recursos, aumentar o endividamento externo para 
vender alumínio abaixo do custo; quer dizer, com o 
grande sacrifício da grande maioria do povo brasileiro. 

Os contratos feitos têm um teto que é de 20% do 
preço do alumínio metálico. Todos nós sabemos qual 
é a porcentagem da energia que se_ utiJiza _no custo. 
Na verdade um pedaço de alumínio ê um-aCumulador 
de energia elétrica. Então, hoje, os países industria· 
lizados estão fechando as suas fábricas de alumínio. 
O Japão já não produz, é um comerciante dC? alum_ínio. 
O comércio oligopolizado, e até esse tipo de contrato 
que temos, possivelmente, é um instru~ento -~e reb~_ixa_ 
dos preços intemacionaís. O quê"? Porque nós est_amos 
comprimidos e amarrados nesse contrato fáustico. a 
vender a energia por esse preço. Então, a minha primei
ra pergunta: há um subsídio :!mplícito? V. Ex.• poderia 
informar, primeiro, qual o montante desse subsídio? 
Quanto o Brasil pagou- de subsídio, quanto o Brasil 
subsidiou o Tesouro japonês, os aCiónistas roultinacio· 
nais, no ano de 1985 e quanto irá subsidiar no ano 
de 1986? Segunda. Qual a ~uração desse compromisso? 
E, terceíra,para terminar a primeira periuõta, para V. 
Ex. • não fica c1aro que esse fõiUm tipo de investimento 
que não satisfez o interesse nacional mas, pura e sim
plesmente, foi induzido para satisfazer o interesse dos 
países asiáticos? 

O SR. AUREUANO CHAVES-- Nobre Senador 
Severo Gomes-, telamente, nossa amizade é antiga. As 
indagaç6es de V. EX. • devem merecer uma atenção es
pecial para serem convenientemente respondidas. 
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Priilleiro- Cada época tem a sua visão própria. Evi
dentemente, eu não sei qual a visão que tiveram os 
administradores do nosso País, à época em que foram 
firmados esses contr~tos. Pode ser que .a visão daquela 
época fosse de tal ordem a recomendar tal procedi· 
mento. Mas, à minha primeira vista, quando examinei 
o assunto, suscitaram·me dúvida porque, necessaria· 
mente, a energia destinada à produção de alumínio, 
para essas empresas em joint venture, empresas interna· 
clonais em joint venture, como a Companhia Vale do 
Rio Doce, se consigurava, nitidamente, com tarifas sub· 
sidiadas, quanto a isto1 não há a menor dúvida. No. 
que concerne à ALBRAS, tinha um componente espe· 
cial. Nesse componente especial, estavam, necessariaw 
mente, figurados dois fatores. Há uma redução do preço 
da tarifa em função da tarifa média considerada, e um 
ajustamento dessa tarifa, em função do preço médio 
do alumínio no mercado internacional. É claro que nós, 
nesse particular ficamos numa posição, evidentemente, 
de dependência. Nós não temos nenhuma ou quase 
nenhuma ingerência no preço do alumínio no mercado 
internacional. Em linhas gerais, as tarifas de alumínio 
são caracterizadas da seguinte ma.p.eira: aos forneciw 
m_Cntos, aos consumidores atendidos em tensão igual 
o_u superior 3 230 kv -caso da ALBRÁS e da ALU
MAR- seriam aplicadas, em condições normais, sew 

- ·gundo portaria do DINAE, em vigor, tarifas conespo~~ 
dentes à média de, aproximadamente, 18.4 milésimos 
de dólares por megawattlhora ou milésin:;1.0s de dólares 
por quilowatt/hora, essa tarifa, dentro da atual estrutura 
tarifária do País, corresponde a 0,68 da tarifa média 
de fornecimento, vale dizer, 27 milésimos de dólares 
por quilowatt/hora; média esta que está abaixo dos cus
tos reais. Então, a média atual está na base de 27 milési· 
mos de dólares. Por que está abaixo - está em 27 
milésimos de dólares? Porque a remuneração do setor 
está abaixo da remuneração legal que deveria ser um 
mínimo de 10% e um máximo de 20% e está em tofuo 
de4%. 

$_e-considerássemos uma remuneração da ordem de 
10-%, a ta~:ifa reaL seria 9-e 38 milésimos de dólares 
por quilowat~ora. Como nível atual de remuneração 
é d~ 27, a tarifa consid_erada para efeito_ de fornecimento 
de energia em 230hv para p Grupo ALBRÁS/ALU· 
MAR é de 18.4 milésimos de dólares o quilowatt/hora. 
Entretanto, caso fossem fixadas tarifas a serem aplica
das pela ELETRONORTE, coÍtsiderado isoladamente, 
tal valor estaria para uma remuneração mínima da or· 
dem de 40 milésimos de dólares o quilowatt. 

As características específicas de cada caso são: ALw 
BRÁS, início da operação em junho de 1985, tarifa 
atual limitada em 10.5 milésimos de dólares o mega
wat/hora ou 10.5 milésll_nos de_.;Jól~res o quilowat!hora. 
Essã--tãrifa não é fixa, ela seria reajustada na medida 
em que o preço do alumfnío rios mercados interna· 
ciOJiáiS ultrapassassem de 1.413 dólares por tonelada. 
No momento, ele está mais ou menos em 1.100 dólares 
o quilowatt. A partir daí seriam observados-dois. testes: 
15% da tarifa non:nal de alta tensão, o subgrupo da 
ALBRÁS, e tarifa correspondente ao teta de 20% atra· 
vés da Portaria MME/1979. 

Não há a menor dúvida que, necessariamente, com 
esses números o pi'eço do quilowatt/hora, deferido a 
esses empreendimentos é um preço· de quilowatt/hora 
subsidiado. Em decorrência disso é que mandamos pro· 
ceder a esses exames que estão aqui para serem conve· 
nientemente manuseados e estudados exaustivamente 
pela-Comissão. - -

Agora, não quero fazer nenhuma avaliação prelimi· 
nar, porque cada época tem uma decisão. É muito difícil 
dizer, ter uma visão atual e_,_ em função dela, fazer uma 
avaliação da decisão tomada no passado. A decisão 
tomada-nO passado pode ter outros componentes. Por 
exemplo, não sei se a pressão,_ no momento, de geru 

· dólares não fez com que necessariamente, isso fosse 
o carro chefe da decisão_~ Então, gerar dólares em fun· 
ção da realidade do balanço de pagamentos do País 
pode ter sido um dos componentes que pode ter influído 
na decisão da época. Tomamos, em função dessa reali
dade da avaliação -atual, a decisão de proceder esses 
estudos, e esses estudos concluem isso que está aqui, 
e, em decorrência disso, suspendemos qualquer ato que 
represente aditivos aos contratos atuais. Houve solici· 
taçáo de um aditivo para esse contrato por P!lrte da 
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ALBRÁS. Nós nos recusamos a aSsinar esse aditivo, 
. porque agora temos que fazer uma avaliação em relação 
ao momento que estamos vivendo. 

O SR: PRESIDENTE (Cesar Ca1s)-S6 queria 
acrescentar que toda tarifa úníca, no Brasil, tem uma 
parte subsidiada. O fato de uma decisão nacional de 
tarifa única significa que- todo o Brasil tem tarifa subsi· 
diada. Vem a RGG, faz o subsídio do CentrowSul para 
o Norte-Nordeste e regiões pioneiras. É o mesmo princí· 
pio de uma tarifa única, é uma tarifa subsidiada. Toda 
ene.rgia, no Brasil, nas regiões pioneiras, é subsidiada. 

O SR. MINISTRO AURELIANO CHAVES -
Realmente, o que existe no Brasil é o seguinte: o Brasil 
é um País de dimensões continentais e de mercado _varia· 
do. O setor de energia elétrica é um setor de concessão 
de serviços, é uma concessionária de serviço público. 
Ora, o mercado suprido por essas concessionárias do 
Nordeste,_ por exemplo, do Piauí, ou do Maranhão, 
ou do próprio Ceará, é um mercado completamente 
diferente das concessionárias da Região Sul-Sudeste. 
Ora, em decbirência da diversificação do mercado, essa 
diversificação do mercado faz com que, infelizmente, 
as regiões mais pobres, de baixa densidade de consumo, 
tenham custos financeiros mais elevados, e se nós dei
xássemos o quadro brasileiro posicionar-se, isolada· 
mente, em relação a cada Unidade da Federação, as 
tarifas de energia elétrica que seriam aplicadas - pri· 
meiro, nas regiões que usam óleos combustíveis, deriva~ 
dos de petróleo para gerar quilowatt/hora, e nas regiões 
de baixa densidade de carga de característica de mer
cado extremamente pobre, fariam com que, paradoxal· 
mente, as regiões mais pobres do País tivessem tarifas 
mais elevadas. Então, criou-se aidé~~ da chamada equa· 
lização tarifária -crimõ;-ae resto, existe uma equalização 
de pr,.eço de derivado de petróleo, através da chamada 
equalização de fretes. Nesta equalização, faz-se o se· 
guinte -é como se tivesse corte e aterro: cort~ num 
lugar para aterrar num outro. Então, cortam·se receitas 
das regiões de maior pujança econômica, cortam·se re· 
ceitas das empresas de região econômica mais pujante, 
para agregar recurso adicional e manter uma tarifa fiscal 
uniforme, quer dizer, a tãrifa quilowatt/hora sobre de
terminada ten'São paga na Região Nordeste tem o mes· 
mo quilowatt/hora sobre determinada tensão paga· na 
Região Sui·Sudeste. Se deixasse a critério da operacio
nalidade de cada empresa, seguramente o quilowatt/ 
óora, pago pelo usuário da Região SulwSudeste seria 
excessivamente mais baixo que o quilowatt/hora do 
usuário da Região Noite-Nordeste. Então, a chamada 
reserva geral de garantia tem ess<l: finalidad~ de equali· 
zaçâo tarifária, como de resto o consumidor de deriva· 
dos de petróleo está, mais ou menos, na porta da reflna· 
ria, paga pelo derivado de petróleo o mesmo preço 
do consumidor lá na região do Acre e Rondónia. Se 
não-fosse isto, essaS regiões, Simplesmente, não teriam 
condições, porque são as regiões mais pobres, que te· 
riam que pagar" um preço m3:ís elevado. A visão da 
Federação fez com que, necessariamente, os que podem 
mai_s ajudem os gue podem níenos. No quadro espe· 
cffico da ALBRAS ou da ALUMAR, ou do que for, 
esse assunto está sendo examinad_o e quero deixar, aqui, 
com a Comissão todos esses documentos para um exame 
mais profundo. 

Com relação ao montante de recursos desse subsídio, 
creio que, aqui, nós temos dados -e eu, aqui, confesso 
que, de memória náo tenho - eu não quero lhe dar 
um número que não seja absolutamente correto·, por 
duas razões: primeira, porque o Depoente jurou dizer 
a verdade e, segundo, pelo apreço e estima que tenho 
pelo eminente Senador. 

O SR. SEVERO GOMES- De qualquer meneira, 
essa equalização que todos nós defendemos náo elimina 
outro subsídio. O subsídio está lá, existe, e nós estamos 
subsidiando o consumidor de alumínio dos países indus-
trializados. 

A segunda pergunta, ilustre Ministro, é com relação 
às origens dessa Comissão Parlamentar de Inquérito 
que estavam nas dúvidas que surgiram com relação à 
eventual possibilidade de perda de controle, por parte 
da_ União, da Companhia Vale do Rio Doce. Tenho 
lembrança até de que visitei V. Ex. • para explicar as 
razões que me levavam ao requerimento'· solicitando 
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a criação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. 
Ora, no curso dos depoimentos, o que ficou claro, em
bora não com a nitidez das palavras, é que, num deter
minado momento, depois de a Comp-anhia Vale do Rio 
Doce ter lançado o equivalente a 161 milhões de dóla
res, que havia o risco iminente da perda de controle, 
e para isto existe uma ampla correspondência de Dire
tores da Vale do Rio Doce e de Ministros, alertando 
com relação a esse risco. Ora, esse lançamento deveria 
ter sido de 250 milhões de dól_ares, que é o que constava 
do compromisso da Vale do Rio Doce com o Baii_~ 
Mundial. Ora, se a direçáo de uma empresa assume 
o co_mpromisso de lançar diversos conversfveis, no míni
mo, no valor equivalente a 250 milhões de dólares, 
~ elementar que essa direção deve ter consciência de 
que, com isso, se perderá o controle da empresa, se 
perderá a maioria dos votos nas sUas. assembléias. 

Mas recentemente, e V. Ex.• aqui já-fez refC:fência, 
surgiu um decreto estipulando que a União -não poderá 
ter menos do que 51%. Então, a minha pergunta a 
V. Ex.• é: entende V. Ex.• que havendo esse compro
misso de lançar debêntures conversíveis, de valor no 
míniino de 250 milhões de dólares compromisso da em~ 
presa, e que- com esse lançamento perder-se~ia? Real
mente, havia riscó e esse risco_ ficou demonstrado alguns 
meses depois com a iniciatiVa de V. Ex. • de levar ao 
Presidente da República .a sugestão de que se_ faça um 
decreto que estabeleça para que não haja nenhuma 
.dúvida~ nenhum. riSco futuro:. 

. ' 

. O SR. --A pergunta~ inteiramente improCedente.·~ 
É ctax:o que com.o lan:çamento dos debéntur_~_çon~e:t~ 
sfveis em ação i;tó' valOr de 250 milhões de dólares_ issQ 
pod~ria, num-d(?te~adQ i_~_stante, ·ou 

0

Perder..s,e o con
trole _ou. ficar_~se próXiino de perder esse controle. Não 
tenho lQII dadose_guio~_maS poderia fiCar próxii:nó? pOr~ 
que além de vit _acompanhado da presença do Tesouro 
Nacio_nai, ve~ acompanhado da presença de ações por 
parte da Cai_~ Económica Federal e por parte -do BN~ 
DEs. Se somasse tudo ainda não fiGa-tia próximo de 
perder·se o controle.- É claro que não se pode dizer 
que ten!ta hayjdo ilegalidade, porque do ponto de vista 
legal, a Companhia do Vale do_Rio Doce _não é o_brigato· 
riamente uma empresa--em-que a União deva ter uma 
linha de capital, não'é iSso. Isso é legal. Porém, uma 
minha visão do_ pt'oblema, entendo que a Companhia 
V~e do Rio Doce deve ser uma empresa em que o 
Governo deva ter partiCipação majoritária e, indubita
velmente majoritária. É um ponto de vista meu que 
pode ser corre\o ou inc;orreto, mas é a visáo que tenho 
do problema. O que eu .fiz? Propus ao Presidente da 
República que se definisse isso de maneira clara através 
de decreto - seria melhor _se fosse através de lei -"-
que o Congresso Nacional debatesse isso amplamente. 
Acho que temos de ter consciên-cia disso cada vez mais, 
ou seja os decretos ou os decretos-leis devem ser substi! 
tufdos por projetas de lei. É claro que não podemos 
perder de vista que a administração moderna não pode 
elidir em determinado instante a necessidade de se apli
car o decreto~lei, seria uma utopia pensar que o adminis· 
trador> ou o executivo moderno pode necessariamente 
abster·se completamente da utilização de decreto-lei, 
mas, tanto quanto possível, em ass_untos que dizem res
peito nitidamente ao interesse nacional e que não seja 
caracterizado por urgência, esse assunto deve ser de 
debate amplo no CongressO Nacional. Propus e o fiz 
na certeza de que, neste momento, quer dizer, o inte
resse nacional 1 na minha visão pessoal, estaria melhor 
preservado, na medida em que se assegurasse a presen
ça, sem margem de dúVida, do Tesouro da Uniâo corno 
majoritário nas ações da Companhia Vale do Rio Doce. 

É claro que a. empresa na época atuou em função 
da realidade que ela estava vivendo, ela tinha um crono
grama de execução de obra e esse cronograma de execu
ção de obra eXigia, eVídentemente, o aporte de recurso. 
Dir-se-á: era um aparte de recurso extremamente pe
queno em relação a realidade. Isso é como a vela em 
função do preço do carro, não custa nada, mas se o 
sujeito não tiver dinheiro para comprar a vela, simples~ 
mente o carro não anda. Na época isso foi considerado 
e haviam duas hipóteses: ou se apartava dinheiro via 
Tesouro Nacional ou se apartava dinheiro via lança
mento de debêntures. 
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As autoridades financeiras, na época, evidentemente 
eSsas autoridades financeiras eram necessariamente res
ponsáveis pela presença majoritária do capital da União 
e- teCõínendar à Companhia Vale do Rio Doce que 
caminhasse em direção do lançamento de debêntures 
conversíveis eril ação. Isso foi feito. Não se comple
taram, como o eminente Senador disse, e os 250 niilhões 
de dólares ficaram mais ou menos em torno de 168, 
167 nlilhões de dólares. 

Mas, eu, ao assumir o Ministério das Minas e Energia, 
depois de fazer uma avaliação mais exaustiva, quer di~ 
zef, de ler atentamente muitos dos debates que foram 
aUferidos aqui, em relação ao assunto, e até as -razões 
dã- Comissão Parlamentar de Inquérito, achei, dentro 
d~ minha visãO, que deveria propor ao Presidente da 
RepúbliCa definir, nitidamente, o que-pensa a União 
a respeito deste património, que até o momento foi 
COlocado sob a sua guarda, embora necessariamente 
a lei não estabelecesse como estabeleceu no caso da 
Petrobrás, que a União- devesse meter especificamente 
os 51% de ações. 

ÔSR ROBERTO CAMPOS~~ Caso Ministro, nun
c:;a __ entendi a pertinência dessa questão que foi aqui 
longamente debatida. Basta olharmos para o dispositivo 
do art. 163 da Constituição, que subordina a intervenção 
do Estado no domínio económico a três condições_ restri-

- tívas: a ex:ístc!ncía de lei especial, imperativo de Segu
rança Nacional e_ incapacidade ou inapetência da inicia-

- , tiXá' privada pará e:x:ecuta::r a tarefa. O problema, portan
to,, do perigo de privatização da Vale do. Rio_ Doce 
.~o ~xiste. se t~~çSs__e" e.XisJidp-, estaríamos marchando 
~plesmente no sencldQ de obedecer um dispositivo 
:_C'(),nstitUció'nal. g __ :que ~)ne_parece inconstitucional é 
·a~garmo-nos: à:_ ~roprierl:ade _ _ _ -
(ffie,_pelo art.-16J da; Q:mstit , já deveria tei' Sido 
~va~ado. Há alguém (JuCo disputar que _existe 
êSSe àrtigo na COnstitui.Ção, que a Constituição. é mais 
inlportante que ~eis e decretps? No caso concreto,_aliás, 
nem houve o perigo de privatização. Gostaria que ,tives~ 
se _hayido, gostaria que tiVesse havido mais, que tivesse 

.fia-yido privatizaÇãO~ pohjlie~·âSsim, estaríamos_Obede
~ ~n~-à_Consiitiii_ção 'que· estamos diariamente violan~ 
·do~ E agora, riOs iludimos com a esperança de_ que, 
f~bricada uma Q.OVa Constj.tuiçáo, teremos um pat:aJso 
tert~tre de disciplina e harmonia. 

~ Segundo demobstrações que foram aqui apresenta
:d~s. no pOnto màis baixe _de concentraçã:o de a_ções . 

- votantes em mãos do Governo, o. Tesouro deteve:49.1, 
4g:2%. 

O.SR. ~Foram4~-3%. 

O SR. ROBERTO CAMPOS-Mas isto não signifi
caria perda_ de controle porque havia ações em poder 
de outras eritidades públicas tais como a Caixa Econõ· 
mica Federal, o Banco Centrai e o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Económico, e com isso o controle 
de- ações votantes em poder do Estado, Estado abran· 
gente, era de 56%. Mas para mim, esta questão é intei
ramente secundária, é totalmente impertinente. O que 
eu :desejaria ter visto é realmente cumprirmos a Consti
tu.lçãci. A Constituição Cxige lei especial, o Ministro 
Aureliano Chaves acaba de declarar que não exige lei 
especial. No caso da Pet:wbrás, a Constituição insere 
o_ mon<Jp6lio na Constituição. Não é uma necessidade 
estabelecida por lei. 

Em segundo lugar, não se pode pretextar Segurança 
Nacional de exportação de minério. Minério~ uma das 
coisas, minério de ferro, inais abundantes do mundo. 
lodo mundo exporta. Há 50 países que exportam miné
rio_ de ferro. A produção de feijão é mais relevante 
para a Segurança Nacional, porque provoca motim nas 
tuas; do que a exportação de minério de ferro, e certa
mente não há incapacidade da empresa privada, e ter
mos aí a NDR; a Certeco e várias outras, dedicadas 
a- esta tarefa, competitivamente no mercado interna
cional. 

Portanto. Sr. Ministro, a questão não existe. Estamos 
desvalando para o terreno da inconstitucionalidade. A 
Vale do Rio Doce já devia ter sido, há muito tempo, 
privatizada, e a violação constitucional em manter em 
mãos públicas. 

OSR. 
pelã ~rd~m~_ 

-Sr. Presidente, peço a palavra, 
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O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) ~ Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. --. É apenas para colocar bem o 
disposto no art. 163 da Constituição Federal, quando 
fala na inapetéilci~l da- empreSa privada, ela se refere 
ã empresa privada brasileira, à empresa privada nacio
nal. A FETERCO e a NDE_são empresas multicionais. 
Então, esse assunto pode ser colocado sobre esse ângulo 
de que a iniciativa--privada, na área do setor ... 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)~ Na realidade, 
nobre Deputado, isso não é _uma questão de ordem. 

O _Ministro Aurelíano- Chaves estava respondendo 
uilla questão do Senador Severo Gomes quando foi 
pedido um aparte. Mas; eu pediria que cada qual ftzesse 
a sua indagação na sua ordem de inscrição. 

O SR. AURELIANO CHAVES ~ Não estamos, 
evidentemente, questionando o preceito constitucional~ 
embora, evidentemente, esse preceito constitucional .ia~ 
ça referência à empresa nacional. Mas, uma coisa que 
consideramos importante para a base da discussão, é 
dizer o seguinte: a empre~ privada, de qualquer natu
reza~ não está necessariamente inibida a produzir rique
zas minerais no Pafs. Haja vista empresas ... 

O. SR- ROBERTO CAMPOS~ (inaudfve1) 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Ca1s) ~ Eu pediria 
a9 Senador Roberto Camp~s que, na sua oportunida~, 
~sse a intervenç3o. · " 

-0 SR AURELIANO-CHAvES ~ Eu pediria ao 
Sr. Presidente que pennítíSse ao Senador Roberro·Çáni-
~- que lesse noya_mente o texto. 

O SR. ROBERTO CAMPOS. ~ "São !aculia4os 
à-'intervenção, domfuio económicO e o_ monop61i0_de 
d~t~rminaQa indú~t.ria ou afividade, mediante lei fc~~ 
~' quando indispensável, por motivo de _segurança na· 
clOnai, ou pata organizar setor·que não possa ser desen
volvido com eficácia no- regime de competição e de 
Qijerdade de iniciativa, assegurados os direitos e garan~ 
tias individuais. Entre os direitos e garantias individuais, 
exiStç ã. frirmaçãó de associações. Art. 153, § ·zs. Asso
cia"Ções ~e qualquer tipo, majoritárias, minOritárias, 
"coni quaisquer capitais, celestiais~ diabólicos ou neu
tros. 

~(}SR. AURELtANO CHAVES- Não! O dispo
sitiVo- constituciOhal não inibe, quer dizer, a posição 
do Governo num determinado instante, de manter uma 
posição de majoritário numa empresa estatal, que ele 
considere como sendo fundamental. O que ele não pode 
é ser exclusivista. 

O SR. ROBERTO CAMPOS~ É preciso que seja 
indispensável para a segurança nacional. É preciso que 
o Go.vemo demonstre .. 

O SR. AURELIANO CHA VBS ~ Indispensável 
à' segurança nacional é. Tem um é aí! 

O SR. ROBERTO CAMPOS ~ Exatamente. Ou 
para organizar setor que não possa ser desenvolvido. 
Como não pode ser desenvolvido? Começou como em
presa privada. Foi d~senvolvida como empresa privada. 
Depois veio o Governo e depois surgiram inúmeras 
empresas privadas, algumas brasileiras, a MBR é brasi
leira, como os Srs. sabem, perfeitamente capazes de 
executar a tarefa. Por iss_o é que temos sífilis, tubercu
lose, porque o Governo vai investir em indústria ao 
invés de tratar da saúde pública. 

O SR. AURELIANO CHA VBS ~ Há uma coisa 
importante que precisa ser levada em conta, Senador 
Roberto Campos. É que esses investimentos em indús
trias que rendam dividendos ao Governo, podem propi· 
ciar ao Governo recursos adequados para que ele invis~ 
ta, necessariamente, no setor social. Uma empresa, co
mo a Companhia Vale do Rio Doce, cuja presença 
no cenário iriternacional tem sido uma demonstração 
cabal de que o poder público não é, afinal de contas, 
infenso à eficiência, à eficácia, como o poder público 
quando escolhe adequadamente administradores com
petentes como, de resto, os têm na Companhia Vale 
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do Rio Doce e em outras empresas estatais - teve, 
na Companhia Vale do Rio Doce, um homem da com· 
petência e d_a visão imemacional do Dr. Eliezer Ba
tista ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS- É preciso·nitidar a 
Constituição! A ConstituiÇão estabeleCe a piiinaziã- i:la 
iniciativa privada. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) .,C.. Eu pediria 
ao Senador Roberto Campolr-que- deixasse o Ministro 
Aureliano Chaves responder ao Senador Severo Go
mes. 

O SR. AURELIANO CHAVES - O que ex"bie 
realmente de concreto é o fato-de que a presença da 
Companhia Vale do Rio Doce, uma empresa que, na 
minha visão pessoal, deva ter assegurada até o momento 
e para uma visão futura presença majoritária de capital 
públic_o nacional, capital público, evidentemente não 
elide e nem inibi a presença de empresas privadas, quer 
sejam nacionais, qUer sejam internacionais, no mercado 
de produtos minerais. As mineraÇões brasilefras, reuni
das â MBL, é uma empresa privada nacional que está 
atuando no setor com bastante êxito.- Não há nenhuma 
incompatibilidade. A Companhia- Vale do ~~ D_oce 
não está sendo exclusivista; ela nasceu realmente como 
empresa privada. Mas, o imperativo do interesse nacio
nal, num determinado instante, fez com que esSa empre
sa privada internacional, viesse a ser uma empresa pú
blica. Como de resto aconteceu no setor de energia 
elétrica, ainda no Governo do Presidente Castello Bran
co, que V. EX". foi um eminente Miriisfro de Pla~eja
mento. O Governo brasileiro, no interesse público, ab
sorveu as empresas elétricas brasileiras do grupo. Não 
houve, naquele momento, nenhum desejo de estati
zação por estatizar, mas o desejo de bem servir à coleti
vidade brasileira que, naquele--momento, não estava 
sendo convenientemente servida pelas empres<~:s inter
nacionais qUe operavam na área. Então, o ffiomento 
é que diz. E ninguém diz, na ConStituição, que energia 
elétrica é monopólio do Estado, __ O~ poder concedente 
é o Estado, mas ele não é monopólio, tanto que temos 
várias empresas do setor privado que atuaro na área 
de energia elétrica. Porque, naquela época do Governo 
Castello Branco, foi absorvido o grupo? Porque ela 
não estava atendendo ao interesse nacionaL Então, essa 
avaliação do interesse nacional tem que estar, natural
mente, em jogo em cada época. A-meuver,-neste instan~ 
te, u~a empresa vitoriosa, como é a Companhia Vale 
do R10 Doce, geradora de recursos para investimentos 
necessários ao país, este, a meu ver, não é o momento 
adequado para um País, como o Brasil, se transferido 
para a iniciativa priv.ãda, embora a lei não iiiiba, a 
lei não proíba, ao contrário, a lei abre horizontes amplos 
para que isso aconteça. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Severo Gozites. 

O SR. SEVERO GO-MES -Sr. Miiiistro, anteS- de 
formular a minha última pertunta, eu gostaria de co· 
mentar alguma coisa que veio nas palavras de V. Ex. • 
Primeiro, é de que, num determinado momento, o cro
nograma de obras, ero Carajás, poderia estar indicando 
a realização daquele compromisso. Eu diria; um volume 
de recursos que aqui foi comparado por V. Ex. • como 
uma vela de automóvel, mas um compromisso que im
plicava necessariamente na perda de controle, se fosse 
até o fim. E foi interrOmpido, porque inicialmente sur
giu um vasto noti~iário da imprensa._ Em seguida a isso, 
os avisos ministeriais, a preocupação de diretores da 
Vale do Rio Doce e foiisso que interrompeu, porque; 
se não tivesse acontecido a mobilização da imprensa, 
alertando a opinião pUblica, em seguida, à manifestação 
de conselheiros e diretores da Vale do Rio D_oc_e, possi
velmente se _teria perdido. Porque, embora com o con
junto de ações nas mãos do Banco do Brasil e da Caixa 
Económica, formavam apenas 56%, quando em 1980, 
o Tesouro detinha 80%, Ou mais de 80% das ações 
da empresa. 

Além do mais, o cronograrna não serviria para justi
ficar, porque a ferrovia de Carajás ficou pronta urn 
ano antes que se pudesse iniciar realmente a exportação 
e o embarque de minério. Quer dizer, o çronograma 
estaria a indicar o contrário, a desnecessidade da mobili-
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za~ãu_desses recursos._Além do mais, eu creia que aí 
temos alguma coisa em que se reproduz essa história 
de investirmos os nossos parcos recursos num interesse 
q_ue não é nosso. Por qué? Eu _concordo com o nobre 
Senador Roberto CaiJ?.pOS que é mais importante produ

-zir feijão do que exportarmos minério de ferro. Agora, 
exportamos minério de ferro pelo preço de _extração 
e transporte. Se tiver algum fragmento a mais é insignifi
cante, dentro desse processo, e creio que esses preços 
deprimidos derivam exatamente pelo fato de termos 
empresas pri'l(_adas exportanto minério, onde há um con

-]UO.Wde acionistas que s_ão as grandes siderúrgicas do 
J~pão, as grandes ~iderúrgicas da Europa, quer dizer, 

-funcionam como uma mina cativa dessas empresas side-
rúrgicas que não têm interesse nenhum de elevar os 
preços. Temos nós a esperança de que o interesse na cio~ 
nal fique bem claro, quando elaborarmos a nossa fututa 
ConStítuiÇáo que começará, felizmente, no começo do 
a~o que vem, para que essas questões fiqUem "darãS, 
cnstaHnas, e o povo possa entender que o interesse 
tiãCiõnal não vai ficar si.abme"tido a uma vontade _de 
umá época, mas â vontade nacional que vai se exprimir 
nas urnas, nos seus representantes para que realmente 
possanlos ter um controle da nossa economia e pdder
J!lÕS !nv~n,tar o nosso próprio futuro. 
- A terceira questão -ea dos direitos de lavra ero terras 
~ndígenas. V. Ex. a recebeu, há pouco tempo, um con
JUnto de parlamentares que pertencem ao próprio parla
mentar que hoje defende os direitos dos povos indíge
nas, no Congresso Nacional, é um bloco_ que já conta 
com mais de cem Deputados e Senadores. 

Na ocasião eles tiveram uma entrevista extremamente 
produtiva com V. Ex. •, inclusive com a segurança de 
q_ue aqueles direitos que tivessem sido concedidos em 
terras indígenas que eles seriam suspensos. Posterior
mente veio uma notícia que apenas novos direitos não 
seriam COncedídos mas aqueles que já estavam conce~ 
didos em terras indígenas, terras protegidas pela Consti
tUição, não seriam alterados. Esta é uma questão que 
eu gostaria de ter um esclarecimento por parte de V. 
Ex.• 

O SR.)'RESIDENTE (Cesar Cais)- Esta é uma 
ind~gação extremamente importante. Primeiramente é 
precis-o definir o que venha a ser terras indígenas. Qual 
é a autoridade competente para definir o que são terras 
indígenas? O mais reSpeitável, por exemplo, que seja 
o Conselho Indigenista Missionário pelo_qual tenho 
grande respeito, não é o órgão competente para defmir 
as reservãS indígenas. Qual é o procedimento do Depar
ta~~nto Nacional de Produção _Mineral? A recomen
dação que o Departamento Nacional de Produção Mi
neral recebeu foi o seguime: respeitem-se as reservas 
indígenas como tal definidas, respeitem as reservas de 
garimpo como tal definidas.· 

Ainda recentemente, tornamos sem efeíto vários a]~ 
varás concedidos para mineradoras em áreas conside
radas _comq reservas de garimpo em Mato Grosso. 

Agora, no que tange especificamente ao problema 
das chamadas res_erva_s in~fgenas, as grandes dificul
dades que temos é o seguinte: Em primeiro lugar, o 
órgão competente não tem ainda demarcadas as chama
das reservas indígenas, a não ser ocasionamente uma 
o_u outra. A maioria das reservas indígenas não está 
deniarcada. Todas as vezes que vamos conceder um 
alvará de .e~squi~a_e l8:yra na re~ão amazónica, princi
p~~mente, o primeirO pfõcedimento é consultar a FU
NAI-para sabe~ se essa. área onde houve solicitação 
de alvará de pesquisa e lavra ou está sendo solicitada 
a constituição di uma reserva de garimpo é ou não 
área indígena. E só liberamos quando a FUNAI, primei
ro que responde que não tem nenh~m dado que indique 
seja aquilo -reserva indígena, ou simplesmente indique 
claramente que isso não é reserva indígena. 

Há também um fato interessante, é que as reservas
indígenas são terrivelmente pobres, é isso mesmo? Hoje 

-estãO aqui, amanhã estão acolá. Num detenninado ins
tante, -concedeu-se um alvará de pesquisa e lavra a uma 
empresa de mineração em uma detenninada área em 
que tlFUNAI diz textualmente:- tenho vários exem
plos, virei aqui no dia 10 de julho para depôr nesta 
Comis-São, vou mostrar isso - Hisso não é reserva indí
gena. Foi concedido o alvará de pesquisa e lavra e, 
de repente, vem o pessoal do Conselho lndigianista 
MiSSionário vê ó- pessoal e diz: "Isso aqui é reserva-
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indígen_a": Mas, qual é a p~ova que tem? A pro-va é 
que os md1os estão lá, os índios são nômades, os índios 
andam aqui, andam acolá, são nômades. Por quê é 
reserva indígena? Porque os índios estão lá, os índios 
são nômades, os índios andam aqui, andam acolá, eles 
sáo nômades. Por qué que é reserva indígena? É porque 
os índios estão lá. 

Então, há uma grande dificuldade em tudo isto. Ain
da tem'?_s um deC!eto que foi baixado na época do Presi
dente Figueiredo_, quer dizer, está abrindo a perspectiva 
de co~cessão-de alvará de pesquisa e lavra, por empresa 
de mmeração, é chamada as reservas ind!genas. O de
creto também não foi regulamentado. O que é que 
nós_ mandamos fazer? Nós mandamos suspender prcfvi
sonamente. Agora, ou a FUNAI demarca essas áreas, 
claramente e faça um grande esforço que talvez possa 
envolver o Serviço Geográfico do Exército -não sei 
o que possa 9cotrer..:..;..;. para-demarcar essas áreas indíge
nas,- ou, então, nós não temos condições de conceder 
nenhum alva!á de pesquisa e lavra na Região Amazó
nica; teremos que fechar a Região Amazónica. 

Agora, acontece o seguínte, nós temos um dado. Fo
ram conce~idas_ _lavras. V árias empresas de mineração 
investíraril lá, na Regiilo Amazónica, e já investiram 
a ~ongo prazo e ~ran:a- em fu~ção de uma solicitação 
fetta ao DNPM, lStO fo1 concedido. 

Pergunta-se. O Governo, através de uma ação direta 
do DNPM, tem o direito de cassar um alvará de pesquisa 
e lavra sem indenizar e_ssas empresas? Quanto custa 
esta indenização? Nós podemõs fazer isso? Não, cance
la. E quem é que indeniza essas empresas -dos recursos 
que elas investiram no local? 

Então, nós estamos tendo um cuidado muito grande 
nisso, que realmente o assunto é complexo. A primeira 
coisa que precisamos e ainda agora estamos baixando, 
quer dizer, uma Portatia conjunta ao Ministério das 
Minas e Energia e o Ministério do Interior, para veri· 
ficar se nós apressamos a demarcação dessas reservas 
iridígenas, Para que nós possamos respeitar o que é 
dos índios e é fundam~n!al, é a cultura nacional que 
nós temos que prese!Yar, temos que respeitar, mas em 
~o_ntrapartida não ficarmos numa faixa de indefiníçáo, 
extremam.ente perigosa, no momento em que o Brasil 
pode desenvolver pesquisas minerais extremamente im~ 
portante para a economia nacionaL Então esse é que 
é o grande problema. 

Nós estamos procurando definir resPonsabilidade, 
por exemplo, DNPM não é responsável por segurança 
púb_lica em lugar nenhum. DNPM é um órgão técnica. 

A recomendação que nós demos ao DNPM foi o 
sc;;guinte_: há um conflito numa área de reserva de garim
po, conflito, não é. Ou hcj: um conflito numa área entre 
reserva de garimpo e_ alvará_ de pesquisa e lavra. A 
primeira pergunta que o DNPM tem que responder 
é o seguinte: isto a-qui é reserva de garimpo ou é alvará 
de pesquisa e lavra? Definido se alvará de pesquisa 
e lavra, se é reserva de garimpo. Responsabilidade, 
manutenção de ordem pública não é do DNPM. Res
ponsabilidade, manutenção de ordem pública é primei
ramente do qovernador do Estado. Em segundo lugar, 
se o Governadõr de Estado, por esta ou por aquela 
razá~. considerar qu.e não tem força suficiente,-o Minis
térío da Justiça, in extremis das forças Annadas._ Acho 
que este é um apoio que deve ser extremamente zeloso, 
porque eu quando fui Govema_dor de Minas não gostava 
nem de pensar que houvesse qualquer tipo de interven
ção numa área- que é da responsabilidade exclusiva do 
Governador de Estado, manutenção da ordem pública. 
Então a recomendação que tenho hoje ao DNPM e 
a CPRM é a s_eguinte: ná<? cabe ao DNPM e nem ao 
CPRM requisitãr fOiças federais, quer seja da Polícia 
Federal, quer seja do que for, isto é assunto dos Gover
nos dos EstãdO: Manutenção de ordem pública, preser~ 
vação da seguranÇa indíviduai ·ou-da seguran-ça pública, 
e reserva de_ garimpo em área de mineração, é proble
ma, primeíro dos-Governos dos Estados, depois, natu
ralmente das autoridades _subseqüentes. 

Então, Senador José Lins, o primeiro. ~sforço que 
nós estamos fazendo é para definir essas áreas indíge
l:l_as, no _interesse que nós telllos que respeitar a cultura 
de- que-m habitou este território antes de nós. Muito 
obrigado. 
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O SR. !'RESIDENTE (Cesài: CaiS) - Eu pedida 
aos demais interlocutores para que fossem breves para 
tentarmos terminar esta reunião às 13 horas e 30 minu
tos. 

Com a palavra o Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- .É realmente gra
tificante ã pi'C:sença de V. Ex. a nesta Comissão, sobre
tudo pela maneira feliz com que V. Ex. a expõe os fatos 
e a bagagem de conhecimentos que traz para todos 
nós que estamos aqui, realmente, interessados em co
nhecer a problemática. 

Um comentário. MiniStro. DC?sde que surgiu o affair 
de transferência do controle acíonário da Vale do Rio 
Doce, o que sempre tive em vista é que, nã. realidadé, 
se a Constituição não estabelece o_ monopólio, pelo 
çontrário, estimula o amparo- à"-íniciativa privada, o 
que poder-se-ia ter feito era examinã.r a coisa à luz 
do aspecto eminentemente económico. Seria o çaso, 
antes de mais nada, de uma avaliação e(etiva do ativo 
pertencente â Vale do Rio DOce antes do lançamento 
dessas ações, dessas debêntures. Isso seria realmente 
difícil, apropriar a esta altura o quanto monta, o quanto 
vale as concessões que detém a Vale do Rio Do_ce, 
sobretudo no que diz respeito ao complexo de Carajás. 
De sorte que esse, talvez, devesse ser o ângulo em 
que a coisa deveria ter sido examinada, e ainda, se 
for o caso, para o futuro, seja na Vale do Rio D~ce 
ou em qualquer outra empresa não su jeíta ao monopólio 
constitucional ou legal, mas que tenha em vista o valor 
das concessões que detém, como§ o caso da Vale do 
Rio Doce. 

Examinando o problema hidro"elétrico, o problema 
energético, sobretudo na área de energia elétrica, ou
viu-se o Presidente da Comissão Nacional de Energia, 
que deve ter experimentado,, mai.s _do que nin~ém~ 
essa angústia que realmente mfelicttou o Brasd. FOI 
o fato de termos feito a opção do não racionamento 
do petróleo. Até pelo contrário, não sei porque cargas 
d'água, mas o certo é que nós passamos a estimular 
o consumo do petróleo no Brasil, ao ponto de tripli
carmos o consumo em 8 anos, o que nos custou a baga
tela de 63 bilhões de dólares a mais, em face do incre
mento do consumo e do diferencial de pr~ço, ao preço 
que pagamos antes dos dois pi~ de alta. Esse fomento·, 
esse incentivo ao consumo dura até hoje inexplicavel
mente, devido a redução il~gal do Imposto Único sobre 
Combustíveis. O Poder Executivo tinha autorização pa
ra alterar as alíquotas do lUC em 20%, essa redução 
atingiu 80%. _ .- .. ' 

Eu não vejo, senão um simples decreto administraM 
tivo, ter o Executivo hoje f'!rmas_ e meios, sem tomar 
dinheiro da PETROBRÃS. como noiticiam os jornais 
seria o caso de repassar dinheiro da PETROBRAS para 
outras empresas- senão revogar aquele simples decre
to, ilegal, que carecia de uma autorização legislativa, 
autorização legal, para reduzir da forma como _o fez, 
as alfquotas do lUC. Bastaria simplesmente voltar o 
IUC aos patamares anteriores. Passaria, o Tesouro a 
ter um reforço de caixa substancial e estaria resolvido 
o problema que angustia os Esta~os e Municípios em 
virtude da participação constitucional que eles têm nes
se tributo. 

Só que eu não vejo, réalmente, causa e nem razão, 
justificativa alguma para se querer tirar dinheiro _da 
PETROBRÁS, transferir os lucros da PETROBRÁS, 
lucros esses comprometidos com o futuro, até de segu
rança nacional porque ela carece desses seguros para 
aplicá-los na pesquisa. No entanto, a anna está nas 
mãos do Executivo. Tranqüilamente, desde que ele 
queira estancar o consumo- de petróleo estimulado, 
quando outros países mais ajuizados fossem andar a 
cavalo, de bicicleta ou de charrete, o brasileiro tinha 
que andar no "meu carro". Porque: a ostentação do 
brasileiro é a auto-afirmação de possuir automóvel. 
Atualmente, o país que tem uma renda per caplta duas 
vezes maior do que a nossa, tem um D.úmero de automó
veis de passeio bem reduzido em relação ao que temos 
atualmente, que é a ordem de 1 para lO'hibitantes. 
Se olharmos para a área urbana, vai 1 para 7 habitantes 
por automóvel de passeio. 

De sorte que não foi só a PETROBRÁS que foi 
levada a esse endividamento. Sabe V. Ex. • que a empreR 
sa privada também foi induzida, foi culminada a tomar 
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dinheiro via 'Resoi~Ção n." 63 do Banco Central, e de
pois veio a rasteira. Rasteira porque se V. Ex.•examinar 
a cena história das desv;;tlorizações cambiais em relação 
à cOrreção monetária das desvaloriz:ações ca~biais em 
relação à correção monetária, vai verificar que naquele 
período em que o Brasil tinha um desequilíbrio muito 
grande na sua balança de exportação comercial, a série 
histórica está lá mostrando que enquanto n~s tínhamos 
déficit comercial, as desvalorizações cambiais eram me-

- nores do que a correção monetária. Va1e ~i?;er, o empre
sário brasileiro, o empresário privado, a bem das empre
saS- eStatais~ foi emPUrrado a endividarRse com dólares 
para atender o nosso consumo desregrado e desbragado 

-de petróleo. 

O ~R .. fRESIDENTE (Cesar Cais) - Eu peçn ao 
- SenadOr Bene~ito Ferreira que conclua a sua pergunta. 

O SR. BENEDitO FERREIRA- Eu estou sendo 
ti~ _pouco prolixo, mas o assunto foi aflorado pelo Mi
niStro, quando houve essa queixa do endividamento 
do setor. 

:Ministro, nós não temas considerado - no caso, o 
poi exerilplo, de Tucuruí, apesar de não ter sido cons
truída a eclusa, mas foi lançada a base pàra essas eclusas · 
-no custo do volume dos investimentos a serem remu
nerados, a futura navegação, que vamoS obter via cons
truÇão dessas barragens geradoras de energia elétrica, 
disciplinadoras dos cursos dágua. V. Ex. • tem idéia do 
quanto neet?ssitarlamos para passarmos a explorar eco
nomicamente a naV_egação fluvial, em função das barra
gens já construídas, e asSim dtluírmos os custos desses 
investimentos nessa forma de transporte que V. Ex. •, 
mais do que ninguém sabe o quanto ela é mais econó
mica e o quanto· ela é urgente, tendo em vista a explo
ração dos próprios cerrados? Eu lembraria a V. Ex.•, 
por exemplo, que nós t(nhamos 5 milhões de hectares 
irrigáveis por gravidade na região do rio Formoso, do 
lado de Goiás, e a outra metade, 2 milhões e 500 mil 
hectares, mais ou menos, aproximadamente, na área 
de Mato Grosso, com uma topografia idêntica, conside
rando qué toda essa produção agrícola permitira três 
colheitas por ano facilmente e sem consumo de energia 
senão a abertura e fechamento de comportas para essa 
irrigação por gravidade. Considerando a proximidade 
dessa região com o Hemisfério Norte, grande compra
dor nosso, e·:mã.is ainda, o problema dos transportes 
dos minerais e dOs minério.s da região de Carajás, não 
seria o caso, Sr. Ministro, de faze:nnos um esforço e 
.:itlVarmos essa navegação, tendo em vista a economi
cidade do transporte e a diminUição do custo dos investi
mentos feitos nessas barragens? Outros que estão inclu
sive a reclamar na regiãO, como é o caso da Santa lzabel, 
parece que estão sendo cozidas com pouco fogo. 

Era esta, Sr. Ministro, a minha principal indagação 
que eu desejaria colocar a V. Ex."1, pois parece-me 
que nós estamos tendo no setor hidrelétrico, principal
mente, o bode espiatório da çoisa, mas que em termos 
de futuro do Brasil, do futuro efetivo de que vai nos 
propiciar um desenvolvimento tranqüilo, sobretudo no 
que diz respeito à escassez de energia líquida, como 
é o caso dessa ameaça da extinção do petróleo, o quão 

lmportante será para o nosso futuro a navegação fluvial. 
Em Minas Gerais, Sr. Ministro, embora, um tanto 

atabalhoadamente a minha indagação é esta: deman
daria um esforço muito grande, em termos de recursos, 
a ultimação dessa navegação fluvia1 de modo especial 
na região Araguaia!focantins? 

. .O SR. AURELIANO CHAVES - Senador Bene
dito Ferreira, não tenho números exatos aqui e penso 
que ess.es números exatos têm que ser atualizados no 
momento com relação à necessidade de recursos adicio
nais para conclusão dessas eclusas de Tucuruf, mesmo 
porque em Tucuruí só vai ser completada com a segunda 
fase. Essa primeira fase de Tucuruí não lhe permite 
gerar plenamente a energia que ela pode gerar. Ainda 
há um problema de descarga do vertedor. Está preci
sando haver barraggem à montante para reduzir os ris
cos de vasóes catastróficas. Tudo isso vai envolver novos 
investimentos na área. 

Agora, no que tange especificamente aos custos adi
cionais para conclusão das eclusas, que acho impor
tante, aquele rio é uma via natural que não pode ser 
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desperdiçada. O nosso São Francisco, também, é real
mente um rio de Integração Nacional, que nào pode 
ser descartada a utilização do São Francisco como tio 
navegável e, afinal de contas, os aproveitamentos hidre
létricos do São Francisco tiveram em vista isso, como 
também as disponibilidades de água para irrigação vis·à
vis; a água necessária à geração firme de energia elétri
ca. Mesmo porque infelizmente, digo infelizmente, não 
cultivamos afinal de contas, a utilização dos nossos curR 
sos 9ç água comq meio de transporte, e isto ficou por 
conta dos nossos antepassados que os utilizaram para 
penetrar as entranhas da nossa Terra. 

A utilização de eclusas está mais ou menos restrita 
à pequenas eclusas que pequenas embarcações na Re
gião de São Paulo, entre os afluentes do rio Paraná, 
poucas eclusas para a navegação de pequeno porte. 
Mas não tenho dúvida de que o Brasil vai ter de cuidar 
disso, não-vai perder de vista esta realidade. Estamos 
agora, na Comissão Nacional de Energia, que foi re
constituída pelo Presidente José Sarney, procurand? 
agora restabelecer um trabalho conjunto, Ministério 
das Mina~ e Energia, Ministério do'sTransportes. Minis
tério do Desenvolvimento Urbano, para fazermos uma 
avaliação segura de como estão sendo utilizados os 
meios _de transporte e a sua correlação com o consumo 
de combustível. Porque no Brasil não há limitação ne
nhuma, um País livre em matéria de uso de meios de 
transporte, é o Brasil. Podemos de uma hora para outra 
colocarmos um quilo de lagostas num avião e madarmos 
para onde quisermos. Isto acontece na maioria dos pai
ses do Mundo, estabelece uma correlação. Qual é o 
meio de transporte adequado para um determinado tipo 
de mercadoria? Em decorrência disso podemos estar 
agregando uma soma fantástica, quer dizer, de custos 
adiconais quando utilizamos um determinado meio d~ 
transporte para transportar uma determinada merca
doria e isto aí e ta, inclUsive, a balança comercial do 
País que é a balança de pagamento. Por isso vale a 
pena um estudo mais detalhado, um exame mais profunR 
do, é claro que isto é simples, é complexo, a cultura 
do povo 1 os atas do povo não podem ser de uma hora 
para outra modificados por uma açáo de Governo, mas 
pode redirecionar, reorientar isto. 

Não tenho-ainda dados nenhum sobre esse problema 
de utilização de eclusas para a navegação do sistema 
Ataguaia, Tocantins, mas isto- me parece importante. 
Porque estamos premidos agora pelo imediato, que são 
os recursos para gerar quilowattMhora que j.á estão exce:>· 
sivamente escassos e podem colocar em nsco a própna 
estabilidade do fornecimento de energia elétrica. Acho 
que essa tese levantaaa Por V. Ex.•, deve merec~r uma 
atenção especial. Não tenho dado, mas poderei reco
mendar às áreas juridicionadas ao Min!stério que forneM 

··ça e transmita a V. Ex.• 

Ó SR. PRESIDENTE (CesarCals) -E bom esclare
cer, também, que a parte de eclusas está_ com o Minis
tério dos Transportes, com a PQRTOBRÁS; como a 
parte de demarcação de reservas, com a FUNAl. 

O SR. Uma explicação pessoal muito rápida. O meu 
caro Ministro Aureliano Chaves, ensinou-me com gran
de pertinência que o tempo do Presidente Castello 
Branco, aliás, sob minha responsabilidade, foram, não 
só nacionalizadas, mas estatizadas concessionárias do 
Se"rviço. Público. É verdade, aquela época promovia 
as negociações com a ITT e Bond and Shair para a 
nacionalização e estatização dessas empresas. EntreR 
tantº, eu não estava descumprindo o artigo 1.0

, o que 
veio a ser depois, não existia ainda, esse dispositivo 
co-nstitucional, o art. 163 da Constituição. É porque 
àquela época as tarifas estavam enormemente defasaw 
das. Durante muitos anos houve atraso no reajusta
mento tarifário para as concessionárias e elas eram baR 

. seadas sob o custo histórico que, com uma inflação 
de quase 100% àquela época, era um dado contábil, 
apenas romântico que nada tinha a ver C?~ estru~ur~ 
de custo. Era impossível, portanto. mobtlizar capttais 
privados, quer nacionais, quer estrangeiros. Cumpria
se, portanto, o requisito do art. 163, que veio depois 
a ser promulgado de impossibilidade de organizar o 
setor com eficácia num regime de livre iniciativa. 

Àquela ocasião estimamos que, para corrigir o atraso 
tarifário, seriam necessários reajustamentos da ordem 
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de 350%. Isso seria totalmente inconcebível em favor 
do setor privado e muito menos do setor priv~do estran
geiro. Esse é a filosofia da estatização. Cunosamente, 
depois foi possível com as empresas em mãos do Estado, 
efetuar esse brutal reajustamente tarifário praticamente 
sem reclamações, o que indica que a noss~ cult~ra é 
pré~capitalista. Temos uma enorme toler;i.ncta e~ ~e~a
ção ao Estado e bastante severidade para com a mtcta
tiva privada. 

O comentário final é apenas-para apoiar o que disse 
o ilustre Senador Benedito Ferreira sobre o dano que 
está sendo infringido ao Estado pelo desresr_eito aos 
dispositivos constitucionais sobre o Imposto Unico de 
Combustíveis. 

em 1975 a Receita do ImpostO Único sobre Combus
tíveis, de qual os Estados participam -Estados e Muni· 
cípios com 60% -, era de 8,6%; hoje essa relação 
é de apenas 0,6%. _ 

Em compensação, os adicionais sobrepostos ao Im
posto Único_sobre_ Colllbustíveis e Lubrificantes, que 
não existiam, im 75 e efam apenas 6,6% da Receita 
do lmposto Unico sobre Combustíveis em 1979, hoje 
são 73%. 

Em suma, a União subtraiu recursos que constitucio
nalmente eram devidos aos Estados. Isto explica em 
parte a penúria dos Estados. 

O SR. PRES!DEN1E (Cesar Cais) - Concedo a 
palavra ao Senador Marcondes Gadelha. 

OSR. MARCONDES GADELHA =-sr. Ministro, 
tenho apenas uma pergunta e pretendo ser rápido. 

O elemento que motivou a convocação desta Comis
são, ou seja, o risco real ou poteilcial de perda de con
trole acionário da Vale do Rio Doce por parte da União, 
recoloca em questão um dos pontos mais preciosos para 
a sociedade quando se discute o problema das empresas 
estatais, que é o cará.ter velado, o regime de exclusão, 
usando um aglicismo, com que operam essas empresas. 
Há quem acuse as estatais ou algumas estatais de terem 
se transfonnado em verdadeiros xogunatos inteiramen
te impermeáveis aos olhos da Nação. Qtie esse fato 
é nocivo ao interesse público creio que ninguém tem 
dúvida. É nocivo no que diz respeito à perda de controle 
social, perda de controle da sociedade sobre essas em
presas. A prova disso é o desconhecimento por parte 
do Congresso Nacional do orçamento das empresas es
tatais, e é nocivo concretamente em termos de inefi
ciência. Quer dizer, nós sabemos muito tardiamente 
das coisas que se passam à revelia do interesse público 
no âmbito dessas empresas. O caso, por exemplo, da 
situação das empresas de eletricídade é bem flagrante. 
Nós s6 tomamos conhecimento às vésperas do black-out 
quando algumas empresas pressurosas aqui nos procu
raram com uma proposta_ de elevação do empréstimo 
compulsório, que havia ~ido_ criado com úma filosofia 
declinante. Então~ o Coilgresso começou a imaginar 
que alguma coisa não estava funcionando bem e já havia 
muito tempo em que se deterioravam as contas dessas 
empresas. Por esse problema arrasta necessessariamen
te uma pergunta que está nos jornais, que está na gar
ganta de todo o mundo._ O Governo nes~e momento 
cogita de criar uma estrutura, uma superestrutura de 
gerenciamento dessas empresas. _yamos_cllamá-la de __ 
holding como está nos jornais, que segundo nós enten
demos cuidaria de estabelecer um sistema d~ vasos co
municantes entre essas empresas, atendendo as suas 
necessidades confonne a capacidade providencial de 
outras. Alguns setores se preocupam com essa situação. 
Há quem diga que na pior das ~póteses estaríamos 
criando uma forma de conformismo cem a ineficiência 
de certas empresas. E na melhor, das hipóteses estaria
mos cristalizando, estaría~os consolidando uma espécie 
de capitalisriio de ~stado ~porque essa estrutura enonne 
seria um verdadeiro e enclave económico dentro do 
País sobre o qual a sociedade não teria qualqir.ei contro
le. A minha pergunta é a seguinte: à luz desses dois 
objetivos da sociedade brasileira, no que diz respeito 
às empresas estatais, ou seja, transparência e eficiência, 
controle sociais e -resultad.os. Como V. Ex.• encara. a 
criação desta holding ou que eu chamo superestrutura 
gerencial? 

O SR. AUREUANO CHAVES- Primeiramente, 
nobre Senador Marcõltdes Gadelha, eu não tenho con-
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dições de- emitir opinião sobre proposta magra. Nós 
estaremos naturalmente em. condições de emitir opinião 
sobi:e própo-sta concreta.' Mas náo podemos perder de 
vista que essas empresas estatais não nasceram por aca
so. Ainda agora o Senador Roberto Campos teve a 
oportunidad~ de dizer a razão pela qual, num determi
nado instante o governo do Presidente Castelo Branco 
fõi" obrigado a intervir para absorver, quer dizer, um 
setor que e·stava na área da iniciativa privada, na inicia
tiva privada internacional. Já a realidade do momento 
indicava que o Poder Público não poderia ficar ausente 
daquela realidade. E assim o é, a Itabira Iren foi da 
Companhia Vale do Rio Doce. Era uma empresa priva
da. Transformou·se em empresa pública através da 
Coffipanhia Vale do Rio Doce. Todo o sistema energé
ticO brasileiro era fUndamentalmente privado, todo o 
sistema energético brasil~iro, todo ele; ou era de peque
nas concessões locais, a âmbito de empresa privada, 
ou eram um ·pouco de cilgumas Prefeituras locais, ou 
era de um grande grupo Bond And Shair e Light, que 
dominavam os grandes mercados consumidores brasi
leiros. Num determinado instante o interesse nacional 
indicou que era conveniente transferir-se para a área 
do Poder Público. O Senador Roberto Campos tem 
uma imagem de que geralmente o consumidor brasileiro 
é-benevolente em relação ao Poder Público~ e é extre:
mamente exigente em relação à área privada. Mas acon· 
te_ce que o consumidor leva em consideração o segu_inte:_ 
se estou pagando, uma empresa pública, em última aná
lise eu estqu pagando ao Brasil como um todo. 

Agora, quanto a questão de eficiência, de eficácia, 
- a primeira indagação que tenho é a seguinte: as empre

sas privadas internacionais no setor de energia elétrica 
produzem um quilowatt-hora mais barato do que oBra
sil? Nãol_É fácil cotejar isto. Facílimo cotejar isto. Quais 
sãO áS empresas- j)Ublicas, as empresas americanas que 
atua_m .no setor? 

Vamos cotejar, custo do kwlh produzido por cada 
uma delas? E o custo do kw/h gerado pelas empresas 
estatais brasileiras. A Companhia Vale do Rio Doce 
é\iin primor de eficiéncia, se não o fora, não estaria 
~mpetindo no mercado internacional em desigualdade 
de condições. Porque os grandes mercados consumi· 
dores dos produtos brasileiros estão muito mais distan~ 
tes do Brasil do que dos seus competidores. Não é 
extraordinário o Brasil competir com a Austrália que 
estiíila boca do Japão, entregando m_inéfio de ferro, 
num mercado altamente competitivo? E nisso tem razão 
o . .eminente Senador Roberto Campos. E a PETRO· 
BRÁS? A PETROBRÁS também é uma empresa efi~ 
ciente e assiin po:r âiante. S questão de cotejar. 

Por que falamos em ineficiência? Onde estão os nú
meros para cotejar? Eu ainda não vi números, vi pala
vras, números não. Um sujeito para dizerseasempresas 
são inefícientes terit qUe dizer, empresas intérnacionais 
pro_duzem por isto -e por aquilo e as empresas nacionais 
estâõ produzindo por iSto. E vamos levar em conside
rações também o Nordeste. Vocé acha que o mercado 
da Paraíba, que a empresa estadual de energia elétrica 

... da Para1ba pode produz~r com uma mesma eficiência -
de uma empresa paulista; levando-se em conta as pecu
liaridades do mercado nordestino, que é um mercado 
pobre, tem baixíssimo nível de consumo e é preciso 
con.str.uir uma bruta línha de transmissão para atender 
uma ponta de carga relativamente pequena, quando 
os mercados altamente concentrados dão um perfil me
lhor para a empresa - é preciso ter muito cuidado 
nesse negócio de dizer qut? esta empresa é ineficiente, 
esta ellipresa é eficiente~ Ouar é o mercado que ela 
está sel:vindo? É a primeira perguntal Você pode conde
nar a.NUCLEBRAS por ineficiência? 

É uma empresa que não tem renda própria, que vive 
em função de recursos orçamentários. E quando vai 
ter renda própria transfere essa renda própria para as 
empresas Concessionárias de energia elétrica. 

Essas.. coisas todaS têm que ser avaliadas com muita 
segUrança. Não quero dizer que as empresas estatais 
br!lsileiras seriam um primor, um primor de ~ficiência, 
como também a iniciatíva privada brasileira não é um 
primor de eficiência. Ela está melhorando~ está traba
lhando na direção de aprimorar essa eficiência. Mas 
fm grande part~ a ini:iativa p~vada bras~leira não fora 
- ~ pr~ciso regrstrar tsso -_nao fora a aJuda do Poder 
Público, ela não teria de se implantar com segurança. 
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b fácil ver isso. Facflimo ver isto. :b o bafejo do Poder 
Público - o Ministro Cesar Cais sabe disso - é o 
bafejo do Poder Público que cem viabilizado muita em
presa privada nacionaL E as empresas estrangeiras que 
operam no Brasil também não recusam o calor do bafejo 
governamental. O Ministro Roberto Campos sabe dis· 
so. -

É preciso fazer essa avaliação com um pouco de isen
çãO. Não posso, não sou nem privatívista nem estati
vista, procuro avaliar dentro da relatividade da minha 
inteligência e da minha competência os problemas que 
são colocados dià.nt~ de m_im. _Por exemplo, no que 
coriCerne ã'holding das estatais? Não sei, não vi nenhu
ma proposta concreta. É uma palavra jogada no espaço. 
Holding das estatais, o que significa isso? Quantas esta
tais Vã-O--ser coniãndadas por essa holding? Quais são 
elas? Eu vou colocar, por exemplo, no mesmo saco 
a PETROBRÁS e ã Companhia de Bonde do Corco
vado? Eu pergunto. E assim por diante, é preciso saber 
quais sáo essas holdings? Quais são essas empresas que 
váo ficar sqb a responsabilidade dessa holding? E com 
que finalidade? J;xiste já uma SEST, Secretaria das 
Estatais, encarregada especificamente de definir os re
cursos aplicados por essas estatais. Não há nenhuma 
estatal que tenha a liberdade, nem o Ministro das Minas 
e Energia tem Iiberd~de. --~'!1 vou repetir a pergunta 
que fiz ao Senador Cesar Cal~: vo~_é- tinha liberdade 
quando estava no Ministério deis Minas e Energia de 
definir quais são os investimentos nas suas respectivas 
áreas? Não! Precisamos quebrar certas fantasias. Isso 
é que é verdade. A SEST é qu_e é responsável para 
dizer o seguinte: a PETRQBRAS tem recursos para 
investir, .rrias não pode investir. Só pode investir de 
acordo com as recomendações da SEST. A companhia 
Vale do Rio Doce tem recurso mas nâó pode investir, 
só pode investir de acordo com as recomendações da 
SEST. Entáo, alegar que o Governo não tem controle, 
isso é fantasia, agora. 

O SR. -DesculPe, Sr. Ministro, eu_não falei 
que o Goverilo·não tem controle, a sociedade não tem 
controle. 

O SR AUREUANO CHAVES:..._: O GoVerno tem, 
afinar de contaS, 6 direitO e o dever de prest~ todos 
os esclarecimentos que se fazem necessários ao Con
gresso Nacional e os representes do Governo, que 
apóiam o Governo aqui no Congresso Nacional, têm 
o dever de cobrar do Governo esse esclarecimento. 
Não é só a Oposição, não, os representantes do Go
verno. 
~tão, eu Dâo dou, evidentemente por enquanto, 

nenhuma opinião a respeito da saúde, mesmo parque 
acho que o interesse do. País _está acima de qualquer 
interesse de empresas associadas a qualquer Ministério. 
Mas quero -discutir em cima de uma proposta concreta. 
No dia em que houver uma proposta~_C()_ncreta, vo_u 
decidir. Além do mais, o Governo tem uma responsa
bilidade: lança ação rio mercado. Cada uma dessas em
presas tem ações no mercado, a PETROBRÁS tem 
ações no mercado, a Companhia Vale do Rio Doce 
tem ações no mercado, a ELETROBRÁS tem ações 
no mercado, etc. 

Então, tem que ter cuidado de preservar o inveStidor 
privado nacional, que confiou, em função de acompa
nhar de perto o desempenho de uma determinada em
presa, resolveu investir naquela empresa. Eu não posso, 
unilateralmente, estar introduzindo modificações que 
afetem o comportamento da Bolsa em relação a essas 
realidades. 

Então, a minha posição é a seguinte: tão logo seja 
coJocadQ à apreciação do Ministério das Minas e Ener
gia - como de resto, deve ser colocado à apreciação 
do Ministério das Comunicações, como de resta, tem 
que ser colocado à apr~dação d~ !"''ini.stério da Indú~tr~ 
e do Comércio ou de outros M1msténos, como o Mmts
térío dos_ Transportes, que tem a PORTOBRÁS tam
bém, não sei que coisas mais - quais são- as propostas 
concretas, como examinar no interesse do Brasil. 

Se for necessário despojar o MiniStério das Minas 
e Energia de tudo em benefício do Brasil, despoja-se 
o Ministério das Minas e Energia. Agora, vamos saber 
aOnde está o interesse nacional e defini-lo claramente. 
Qual é o melhor local para se definir iilteresse nacional? 
Chama-se Congresso Nacional. É aqui que se define 
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o interesse nacio-:rial. Não é a vontade de um Presidente 
da República e nem de um Ministro de Estado que 
define o interesse nacional. O que define o interesse 
nacional chama-s_e Congresso Nacional. Aqui é que-este 
assunto deve ser debatido. 

É o meu ponto de vista. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Como o Sr. 
Mínistió Aiii'eliano Chaves fez uma indagação, eu antes 
de voltar a palavra ao Senador Marcond_es Gadelha 
ou ao Senador Roberto Campos, que é o seguinte inscri
to, eu diría que o meu ponto de vista é que essa holding 
é a ampliação dos poderes da SEST. -que coloca a área 
finanCeira acima das prioridades setoriais e dá conse
qüências como o racionamento, que faz dar recursos 
para fazer a geração e corta os recursos para fazer a 
introdução. 

Volta a palavra ao nobre Senador Marcondes Ga-
delha. 

O SR. MARCONDES GADELHA -Não tenho 
mais nenhuma indagação, apenas agradecer ao Sr. Mi
nistro e cumprimentá-lo e dizer que comungamos tam
bém desse mesmo ponto de vista. 

Acho que essa empresa chamada holding deve ser 
submetida ao crivo do Congresso Nacional. Afinal de 
contas, as empresas estatais respo~dem por 60% da 
formação bruta de capital neste País, mobilizam recur
sos cinco vezes maio!es do que o orçamento da União, 
e há uma vinculação entre a hierarquização dessas gran
des estruturas e os destinos até da democracia política 
deste País. 

O SR. PREsfDENTE~(Cesar Óisj :..._ Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Concordo com a 
maioria das postulações do meu caro amigo Ministro 
Aureliano Chaves, exceto que tem bastante menos enR 
tusiasmo pela empresa pública e a razão é que, quando 
ela opera em regime de mo~op_ólio,_ ljgorosalll::ente_ é 
imposs~vel Saber se ela é eficiente Ou não; pol-que nâ"o
há um padrão de comparação. 

A vantagem da iniciatiV_<~; privB.da é que ela opera 
ordinariamente em condiç6es competitivas e, se operar 
em condiç6es de monopólio, o Govenio deve intervir 
para evitar os monopólios privados. Além disso, sabeR 
mos que as empresas públicas sofrem de descontinui
dade gerencial por motivos políticos e da ausência de 
mecanismos de sanção. Mas o problema é, sobretudo. 
quando não há competição, é impossível determinar 
se há eficiência ou não. Pode-se determinar se há rentaR 
bilidade. A rentabilidade não significa eficiêricia, Se_ "ela 
é baseada em monopólio ou em preços determinados 
pela autoridade. Concordo plenamente com o seu julga
mento, se é possível aí julgar objeti_Vã.mente. :É uma 
empresa extremamente eficiente, porque compete num 
mercado de e?'acerbada competiç_~o_, __ que é o mercado 
de minérios e compete Sem monopófio e sem privilégiOs. 

O SR. -Concedo a pàlãVra ao Ministro Aureliano 
Chaves. -

O SR. AUREL!ANO CHAVES - Eu, evidente
mente, só posso recolher a colOcação _do nosso Senador 
Roberto Campos, por cuja inteligência e competência 
e espírito público eu tenho um grande respeito, Nós 
temos apenas uma pequena divergência, no que concer
ne especificamente à preSciri.ç"a do Estado na atividade 
económica. Mas essa divergência não diminuí a admira
ção e o respeito que tenho peto homem público. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- O reSpeito e a admi
ração são mútuos. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Concedo a 
palavra o Deputado José Machado. 

O SR. JOSÉ MACHADO -Sr. Ministro, Úlicíal~ 
mente, eu quero dizer da grande honra de ser conter
râneo de V. Ex.•. Há muitO -nãO vejo uma exposição· 
tão clara, tão nítida e tão verdadeira quanto essa. E 
intercalar essa admiração e a honra que tenho de ser 
conterrâneo de V. Ex. • na cronologia da minha existên
cia com trinta anos de amizade, do respeito mútuo, 
e da concordância doutrinariamente em tudo podemos 
nos divergir com relação ao processo, mas doutrina-
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riamente estamos absolytamente identificados. Desejo, 
Sr. Ministro, dizer que._ por detrás dessa CPI das Esta
tais, que tem _por finalidade investigar exclusivamente, 
iitiéialmente, a ""Companhia Vale do Rio Doce, e no 
momento em que esse Senado de tão grandes e rele· 
vantesserviços prestados à Nação, resolveu transfoi-mar 
essa CPI numa CPI das Estatais, na realidade se preten
dia, embora não seja esta a vontade declarada dos que 
transformaram essa CPI na discussão clara do problema 
.da privatização das empresas Estatais no Brasil. Esse 
é que é o--objeto maior dessa CPI. Porque é pratica
mente impossível uma CPI, discutir todos os assuntos 
inerentes a cada uma das grandes empresas Estatais. 
Vamos chegar ao final do trabalho sem ter discutido 
bem nenhuma delas. Nem Vale do Rio Doce, nem PE· 
TROBRÃS, nem NUCLEBRÁS, nem TELEBRÁS, 
absolutamente nada. Passamos superficialmente por ci
ma de todas elas. _Só mesmo essa operação final do 
depoimento de V. Ex. • é que vai realmente nortear 
os rumos.do trabalho do nobre Relator. E, nesse mo· 
mento, quero render as minhas homenagens ao Senador 
Severo Gomes, que, não obstante o respeito que ele 
tem pelo seu substituto jamais poderia debcar, como 
Relator dessa Comissão, mas respeito a posição que 
S. Ex.\ assumiu deixando o lugar de Relator, e colocar 
para V. Ex.• e ness_e momento me permito, colocar 
para Casa, .como muito bem lembrado por V. Ex. a, 
o problema grave do Brasil está na omissão do Con
gr~sso NacionaL Houve um determinado tempo em 
1964 que a grande figura dessa Nação era o eminente 
Senador Roberto Campos, por quem todos nós temos 
respeito. Logo depois, surgiu o Dr. Simonsen, e rrr. 
Veloso, o Dr. Delfim, eventualmente passamos pelo 
Dr. Dornelles, e hoje estamos na mão do Dr. Funaro. 
Criou-se há um exame mais detido dessa Comíssão, 
da Secretaria de Tesouro. dando total e absoluto con
trole das verbas. do Governo, para o Ministério da Fa
zenda e hoje se pretende segundo notícia criar-se uma 
sUper" holdin-g para controlar as Estatais. _O que ficOu 
claro, o q!J,e ficou desnudo no depoimento de V. Ex. •. 
Sr. __ Ministro. é que realmente nós ainda conti.Q.uamos 
sob o império da tecnocracia. Isso nos faz lembrar o 
tetnpo; -os velhos tempos do passado, em que somente 

-os sacerdotes era. conhecedores das leis e podiam apli
cá-la. A tecnocracia nesse País, hoje com arrogância 
maíor do que no próprio Governo Revolucioilário, eStá 
abusando, reuniu-se no retiro em Carajás, o nosso hon
rado Presidente José Samey, com todCl_.O grupoelitizado 
da desbu.rocracia deste País, nem mesmo os Ministros 
da área podem tomar conhecimento_ do que os técnicos 
burocratas_ estão decidindo, colhe de surpresa até os 
Ministros da área, embora, naquela reunião, lá estive"sR 
sem presentes o Presidente da Vale do Rio Doce, inter
nacional, que não foi citado entre as empresas da PE
TROBRÃS, e o Presidente da PETROBRÁS, lá não 
estava nenhum Ministro da área do Ministério, ou seja, 
Min_ístros das demais áreas, com exceção do Chefe da 
Casa· CiVil, do Ministro da Fazenda, e do Ministro do 
Planejamento. Faço estª colocação porque a notícia
desta holding se apresenta, data venla, de uma absoluta 
incompetência, não nenhum expert em bolsa, mas de 
uma absoluta incompetência ou porque não dizer não 

-seja verdade, houve uma época em que se anunciavam 
neste País grandes acontecimentos da PETROBRÁS, 
e as açóes da PETROBRÁS subiam e logo depois vinha 
um an_úncio que algumas coisas estavam em dificuldades 
na PETROBRÁS e as ações da PETROBRÃS caíam. 
Muitas pessoas dentro dessas articulações e dessas afir
mações ficaram multimilionárias. S_e já eram milioná
tias, ficaram muitas vezes multimilionárias_. E hoje, 56 
se pode compreender um anúncio _d_e um super holding 
com este objetivo, ou incompetência sem a compreen
são _do que seja uma bolsa, ou é lamentável que se 
diga, por trás disso alguma coisa muito mais séria, muito 
mai_s ~ave._ O qu-e se- pretende é desvalorização das 
empresas, das estatais, para melhor comprar estas ações 

-- -eamanhã dizer que não'haverá mais holding alguma. 
Porque não há nenhuma explicação: se dará notícia 
ã Nação que se vai colocar no mercado 5 bilhões de 
aç_õ~s_ da PETROQUISA e 500 milhões de 3.ções _da 
PETROBRÁS Distribuidora, e ao mesmo tempo anun
ciar pai-a o Brasil a criação de uma super .holding. 

Não há nenhum investidor competente ou inteligente 
que possa ir à bolsat ou possa querer comprar essas 
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ações por bom preço, ou pelo preço que realmente 
elas valem, porque o Governo já está dando notícia 
de que elas vão ser amplamente desvalorizadas. Então, 
este é um assunto que eu reputo da mais grave responsaR 
bilidade, assumida pelo Governo, publicamente, dentro 
de um retiro espiritual, numa bela vivenda da Vale 
do Rio Doce, nos contrafortes da Serra dos Carajás. 

Outro assunto que ficou muito c1aro no -depoimento 
de V. Ex.•, Sr. Ministro, é que a SEST, que hoje está 
comandada pelo Dr. Trevisan, que me faz lembrar mui
to televisão, já que S. Ex.• está diariamente na iefevisão, 
na pessoa deste chefe desta área, tem-se preocupado 
constantemeil.te em responsabilizar a classe política pelo 
desacerto das empresas estatais, como se fosse os políti
cos deste País, os Senadores, os Deputados os respon
sáveis por todos os desacertos das empresas estatais. 
V. Ex.&deixou muito bem claro que o setorhidroelétrico 
tinha uma margem extraordinária de 30% de inv.esti
mentos externos e 70% de investimentos internos, era 
uma empresa adequadamente montada, e hoje inver
teu. Está com 70 e 30, e para qué? Para se pegar estes 
tecutsos desvÍá-los do setor e aplicá-los em outras ativi
dades, qUe efetivaniente transformaram este País na 
S.• potência do mundo, em termos financeiros, mas na 
57 .• potência, em termos sociais, isto é um absurdo. 
h um crime de lesa-pátria, e é -profundamente lamen
tável, ainda se pretende entender, quando o art. 163 
cuida da necessidade de se dar suporte à iniciativa priVa
da, e quando nós falamos, peço vénia ao Senador Ro
berto Campos, já que tenho por S. Ex.• uma profunda 
admiração e respeito, e entendo que, se houve milagre 
nesse País, no qual foi beneficiado o Dr. DeUím. Quem 
realmente deu causa a esse milagre foi a administração 
do Dr. Roberto Campos, que deu causa à viabilização 
da indústria automobolística e alteração do sistema fi
nanceiro. O Dr. Delfim foi aperiã.S um benef'iciã.do. 
Mas eu não posso admitir que a Constituição- de uma 
nação coloque no mesmo plano de igualdade a empresa 
privada brasileira e a empresa multinacional, porque 
eu n_ão gosto muito dessa expressão empresa privada 
nacional. E aí eu gostaria que S. Ex.• nos ajudasse, 
numa redefinição técnica, jurídica, constitucional de 
empresa privada nacional, não permitir na instituição 
de uma joint-veoture que a empresa estrangeira partiR 
cipe apenas sem nenhum risco do capital social, e não 
se leve em consideração a sua participação proporcio
nalmente a esse capital social na execução do projeto 
a ser elaborado e executado. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Eu pediiia 
ao nobre Senador José Machado que concluísse a sua 
indagação. 

O SR. JOSÉ MACHADO -O assunto se rios ãsse
gura muito importante, e eU pediria vênia a V. Ex.", 
já que sou o único Deputado presente, e alguns Sena
dores usaram da palavra até por 30 minutos. E eu quero 
concluir. 

O SR. _:-Não, não é verdade. 

O SR. JOSÉ MACHADO- Quero concluir. 
É-istO qUe se me afígUra -iin~iOrtante. Uma redefinição 

do conc~ito técnico, jurídico, constituçional,_ de -~mpre
sa privada nacional, de tal sorte que a empresa estran
geira não seja apenas a beneficiária. Ela entra com 
49%, sem riSCo-'ãlgi.im, e geralmente toda a teCnolo8;ia 
que vem lá de fora, todos os equipamentos, todas as 
maquinárias, todos os financiali;lei:J.tos saem ç:le_ algum 
dos integrantes do seu conglomerado. Ela ganha de 
toda maneira e não tem risco algum, pois tudo isso 
só tem um avalista, que é o Governo brasileiro. Eu 
acho que devíamos redefinir isto e obrigar que estas 
en:tpre_~as _pa!t~ci.e_~ssem do projet~,_ C?rrendo o_ risco 
que õ siStemã cãpitalista exige, proporcionalmente à 
sua participaÇãO no capital sOcial da empresa, e não 
apenas ser aquinhoada na redistribuição das ações, na 
medida em que o projeto vai sendo executado. Não 
conheço, na bolsa, nenhuma ação -da Esso Brasileira 
de Petróleo, da Texaco, da Atlaptic, da IBM, não coR 
nheço nenhuma açáo, não conheço nenhuma secretaria 
para controlar as multinacionais, e mesmo controlar 
as empresas privadas brasileiras. O que sei sã.o secre
tarias para controlar as empresas estatais, porque estas 
respectivamente estão dando resultado num país pobre 
e subdesenvolvido. As únicas empresas estatais que ain-
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da estão dando resultado são aquela_s que vieram da 
íniciativa privada já falidas, e muitas delas estão sendo 
recuperadas. Ehtâõ-·esse assunto precisaya ser muito 
bem posicionado, para que, de uma_vez por_ todas, não 
se permitisse que se colocassem os interesses do País, 
as grandes inteligências do Brasil, ainda que __ sob as 
melhores inspirações, sem a consciência da realidade 
de um país pobre e subdesenvolvido que n6s vivemos, 
a serviço -de outros interesses que não sejam os inte· 
resses nacionaís.-

Faço, portanto, agora, Sr. Ministro, a minha pergunra 
final. 

O que acha V. Ex.•depois que o BNDES colocou 
5 bilhões de ações da PETROBRÁS, vendeu essas 5 
bilhões de ações, e teve, em men~s_ de cinco meses 
um prejuízo mínimo de 600 milhões de dólares? Pois 
que vendeu por -760 cruzeiros, embutidos nesses 760 
cruzeiros em três etapas 30%-de inflação em dois meses. 
Conseqüentemente, o preço ·dessas ações para o BN
DES caiu assustadoramente, e dizem que 300 mil nm-:os 
acionistas a PETROBRÁS tem~ basta que mil ações, 
que era o mínimo, nós chegaríamos a 300 milhões de 
ações, faltam ainda 4 bilhões e 700 milhões de acio· 
nistas. E ninguém sabe, Sr. Ministro, quais são os acio· 
nistas da PETROBRÁS, esses 300 mil acionistas, e em 
que montante eles têm essas ações. Po~ isso eu pergunto 
a V. Ex. a, é possível cuidar-se da venda das ações das 
empresas estatais, notadamente da PETROBRÃS, sem 
antes se acabar de uma vez por todas com as ações 
ao portador? É possível se assegurar e se pretender 
entregar estas empresas a poucos brasileiros aquinhoa· 
dos, ou nós devemos limitar as vendas dessas ações, 
no máximo, 20 mil para cada bfasileiro aqui nascido? 
Outra pergunta: gostaria de saber, não obstante ares· 
posta já dada por V. Ex.\ depois das colocações por 
nós aqui feitas, e nessa pergunta final faço um apelo 
ao Presidente José Sarney, que- não comprometa o Pla
no Cruzado com as holdings das estatais, já que estas 
holdfngs vão nos levar a um enfraquecimento do setor 
e o grande prejudicado deste enfraquecimento e a pró
pria iniciativa privada deste País_. Não me refiro às multi
nacionais, mas faria um apelo a S. Ex. • neste momento, 
que criasse também uma secretaria para controlar as 
multinacionais, que criasse uma secretaria para exami
naras empresas estatais, sobretudo os bancos. Existe 
o B;mco Central, mas todos os dias bancos estão que· 
brando, e o llncio setor não atingido pelo Plano Cruzado 
efetivamente foi o bancário. Em que pese, Sr. Presi
dente, há 20 anos colocava-se dinheiro no banco e rece
bia-se 4% de juros ao ano, e ess~ dinh~:i~o era empres· 
tado, no máximo, ao preço médio de 10/11% ao ano. 
Hoje, o Banco do Brasil está emprestando a 1,8% com 
as caixas abarrotadas dos bancos, sem nenhum paga
mento de juros. 

Então, a pergunta ímal é esta, Sr. Ministro, parabeni
zando V. Ex. • mais uma vez, e fazendo um apelo ao 
Presidente Sarney para que não leve em consideração 
esse mirabolante projeto das holdinçs das estatais, pois 
isso vai representar, em última análise, a médio prazo~ 
na internacionalização da economia dest~ País. O que 
pensa V. Ex.•. efetivamente, é possível-democratizar-se 
o capital sem se acabar com as ações ao portador? E 
por último, o que pensa realmente V. Ex! sobre essa 
pretendida bolding nos termos em que ela é colocada 
oficiosa e oficialmente através das páginas _dos jornais? 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Com a palavra 
o Ministro Aureliano Chaves. 

O SR. A UREUANO CHAVES -Quero agradecer 
esta intervenção do meu eminente amigo Deputado Jo
sé Machado, cujo exórdio que procedeu à sua indagaçao 
deu uma demonstração da sua inteligência e do seu 
espírito público. -

Com relação especificamente ãs índagações, devo di
zer que quando foí cofocado, por exemplo, à conside
ração do Ministério das Mipas e Energia e_ a abertura 
do capital da PETROBRAS Distribuidora e da PE
TROQUISA, dentro da orientação do Governo de 
abertura de capital dessas empresas que são subsidiárias 
da ELETROBRÁS, s.obre a qual, evidentemente. não 
pesa nenhum tipo de monopólio, procuramos dirigir 
nosso ponto de vista aos Ministérios da área económica 
e apresentamos algumas sugestões. Primeiro, que ,s.e 
assegurasse aos empregados do sistema PETROBRAS 
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a aquisiçáo de_ações de ambas as empresas, numa tenta~ 
tiva de faz~r com que o pessoal que trabalha na área 
tivesse uma presença acionária na empresa. Por outro 
ladQ, fizemos uma sug_estão de que se desse preferência 
às açôes nominatívas e não às aç6es ao portador, para 
que, através disso se pudesse estabelecer um determi
nado controle sobre o volume máximo de ações a ser 
adquirida por aquele grupo. O problema está sendo 
examinado_ pelo s_etor competente lá dos Ministérios 
da área eçonômica, porque esse problema de colocação 
de ações embolsa tem muitas variáveis que transcendem 
especificamente às avaliações e aC? conhecimento do 
Ministério das Minas e Energia. Nós não colocamos 
isso em termos ortodoxo, apenas procuramos externar 
o nosso pensamento dentro de um objetivo, primeiro: 
de propiciar a presença de empregados do sistema PE
TROBRAS, na aquisição dessas ações. Segundo, tanto 

_quanto possível evitar que o grupo, a quantidade de 
ações_ adquirida por este ou por aquela pessoa física, 
ou pessoa jurídica ultrapassar determinados limites. 

__ -Esta é a posiç~o do Ministério das Minas e Energia 
que está sendo convenientemente examinado pelo setor 
económico, tendo em vista as peculiaridades operacio
nais da Bolsa. O Banco do Brasil é o agente financeiro 
encarregado de colocar essas ações no mercado. Este 
assunto está sendo examinado, conjuntamente com o 
agente financeiro. 

Por outro, o que concerne especificamente ao proble
ma da holdfng das estatais - eu tive a oportunidade 
de respdonder à indagação feita pelo eminente Senador 
Marcondes Gadelha - eu prefiro, no momento, não 
emitir nenhuma opinião, eu não tenho idéia precon
cebida. Desejo que o assunto, primeiro: seja colocadao, 
em termos oficiais. As informações que eu tenho é de 
que o assunto não chegou a ser debatido em termos 
de determinação da constituição das lavouras. Então, 
não quero fazer nenhum tipo de especulação. Eu agl_lar
do, naturalmente o posicionamento dos Ministros da 
área económica, que naturalmente cuidam deste assun
to, para estabelecer qual é o posicionamento do Minis
tério das Minas e Energia. 

Neste momento darei a minha posição, que será uma 
posição definitiva. Eu tenho muitos erros na minha vida, 
eu não tenho calcanhar de Aquiles, devo ter perna de 
Aquiles. Agora uma coisa eu não tenho, primeiro: inde
finição, sou homem de posição definida. Segundo, tomo 
as posições. quando julgo conveniente tomá-las e arco 
com todas as responsabilidades decorrentes das posi
ções que assumi. Então, esta é a minha posição. não 
vou emitir nenhuma opinião quando o assunto for colo
cado à aprecia9ão do _Ministério das Minas e Ene.rgia. 

O Ministério das Minas e Energia vai-se posicionar, 
em ~ace de fato co_ncreto e não em face de hipóteses. 

O SR. -Sr. Presidente, só para uma explicação 
pessoal. 

Foi dito aqui a respeito da Bond & Share e da Light. 
-Eu tive a honra, Sr. Ministro, de ter sido chefe de 

Gabinete do saudoso, inicialmente SubChefe e poste
riormente Chefe de Gabinete do saudoso Ministro -Ga
briel Passos~ do saudoso Ministro Mangabeira, e não 
do menos brilhante, competente~ ex-Ministro Elyese 
Batista, com quem fiquei até metade do seu tempo 
no Ministério. Realmente o problema da Bond & Share 
foi ?iscuti~o amplamente para ser decidido quando da 
visita do Presidente Kennedy no Brasil no dia 13 de 
maia de_l962.. Trabalhou-se arduamente nesse sentido 
como também o problema da Hanna Corporation, Uru
cu e outros assuntos seriam tratados pelo Presídente 
Kennedy ao Brasil ainda na époe:a do regime parla
mentar. Esse é um depoimento importante, que se me 
afigura, aqui, deixar claro. 
- O Ministério através do pensamento do saudoso Mi-

-nistro Gabriel Passos se opunha, pura e simplesmente, 
à implantação, encampação da Bond & Share, já no 
Rio Grande do Sul o Governador Brizola havia encam
pado a Bond & Share sem nenhum ônus para o Estado 
e não se justificava indenizar a Bond & Shar~ em coisa 
alguma. A prova disso é que as suas ações tiveram 
um aumento sub~tancial nos E~tados Unidos, já que 
se fez um gra~de negódo ___ entre: amigo_s, geralmente 
amigos internacionais e O GovernO brasileiró. 

O mesmo aconteceu, posteriormente no caso da 
Light. A Light depois de 89 anos trabalhando nesse 
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Brasil e tendo investido apenas 140 milhões de dólares 
de risco se pagou _dez'?nas de vezes o que investiu e 
ainda acabou recebendo do Gm~erno 450 ou 470 milhões 
de dólares. -IstO é um negócio da maior gravidade, já 
que se critica violentamente as empresas estalai~ e se 
esquece de chamar a atenção do governo para os bons 
negócios que sào feitos pelas empresas alienígenas. To
dos esses setores, como bem salientou V. Ex. •, estavam 
nas mãos das empresas estrangeiras e não foi apenas 
por causa do valor histórico que se indenizou a Bond 

_ & Share, que se indenizou a Light, já que ambas esta
yam por ,demais pagas, não se precisava pagar coisa 
alguma. E porque sempre essa é uma constante de um 
país pobre e subdesenvolvido. Temos que f~car bem 
inicialmente com os Estados Unidos, já que o Presi
dente Kennedy vinha aqui e não podíamos ter áreas 
de atrito. Havia necessidade de se resolver o problema 
da Bond & Share. Posteriormente a Ligl).t, que diziam 
que era canadense, mas que é tão americana quanto 
a Bond & Share. Mas isso, na forma do seu contrato 
era uma empresa canadense. 

Digo isso, Sr. Presidente, não para contraditar o no
bre e honrado Senador Roberto Campos, cuja inteli
gênciã, cuja sabedoría sempre absorvemos a cada dia 
que passa, conquanto tenhamos o direito de colocar
mo-nos em posições contrárias às de S. Ex. •, buscando 
defender o Brasil da sua inteligência e da sua sabedoria, 
já que por força dessa inteligência e dessa sabedoria 
uma série de contratempos esse País tem vivido. 

Gostaria apenas, Sr. Míilistro e Sr. Presidente de 
presta~ este depoimento porque, em verdade, se depen~ 
desse do -~·fínistro Gabriel Passos nenhum centavo seria 
pago à Bond & Share, como também se dependesse 
do interesse brasileiro nenhum centavo poderia ser pago 
à Light. Agora, todas as vezes que uma empresa estran
geira considera que o seu papel já não lhe rende juros, 
já não lhe interessa mais aquela ativídade, ela sempre 
encontra, dentro do Governo, uma forma de negociar 
a empresaternpresacomo no caso Light, como salientei, 
que durante 89 anos aplicou 140 rp.ilhões de dólares 
de risco e_p resto foí feito pelo povo brasileiro e encerrou 
as suas atividades recebendo cerca de 450 a 470 milhões 
de dólares. E a Bond & Share foi indenizada com a pro
xímadament' 200 milhões de dólares. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - O Deputado 
já deu explicação pessoal e está repetindo, por isso 
solicito que encerre, porque vou passar a palavra ao 
Senador Jorge Kalume, Relator~ a fim de que possamos 
~ncerrar esta reunião, antes da sessão do Senado. 

O SR. RELATOR (Jorge Ka1ume) -Sr. Ministro 
Aureliano Chaves, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. 
Deputados: 

Sr. Ministro, a minha presença agora é sem pergunta 
o seco_ exórdio: é para dizer que o tempo se passou 
sem sentirmos, pela alta grandeza da exposição que 
V. Ex. • fez e não foram menores os colegas que me 
antecederam. Posso dizer que a exposição de V. Ex. • 
assemelhou~se a urna viagem num transatlântico confor
tável pelas águas plácidas dos rios da Amazônia. Con
gratulo-me com V. Ex.' por esta maneira elegante, de
mocrática, com que expós seus pontos de vista. Sempre 
defendi e continuo defendendo a iniciativa privada, na
turalmente com algumas exce_çóes. V. Ex! foi muito 
feliz e prestigiou· o Congresso Nacional não só pelo 
seu espírito democrático, corno V. Ex.~ também é fruto 
do Parlamento brasileiro. 

Sr. Presidente,.congratulo-me com V. Ex.• pela opor· 
tunidade feliz que se nos ofereceu de convidar o Minis
tro Aureliano Chaves para fazer esta exposição. 

Navegamos, como disse anteriormente, pelas águas 
plácidas da Amazônia e ao chegar a porto seguro já 
começamos_ a sentir saudades da viagem. Muito obri
gado. 

OSR. PRESIDENTE (CesarCals) -Com a palavra, 
por ter Sido citado, o nobre Senador Roberto Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, a 
hora é adiantada e farei um pequeno comentário. Agra· 
deço, em primeiro lugar, as expressões muito amáveis 
do iluhl:Le Deputado, mas tamb.ém queria ponderar que 
a minha vísão histórica do processo de nacionalização 
das empresas concessionárias é bastante diferente. Foi 
um assunto discutido em dois Governos, a avaliação 
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foi feita por un:ia comissão ·m.terministerial, o con~rato, 
não apenas os princípios reguladores da transaç~o! o 
contrato específico de tran:sação com preços e condrçoes 
foi aprovado pelo Congresso NacionaL A _nego_ciação 
estava concluída ao tempo do Governo Joao Goulart, 
mas por motivos políticos não houve t~mpo de form~
lizá-laa despeito, que ele tem razão, de msrstentesmedr
das do Presidente Kennedy que dizia simplesmente que 
não podemos deixa.r que uma q.u~tão de conce~sion~ária 
de nominação póbhca abra um 1ncrde~te dos drus parses. 
Quero que o Brasil avalie o patrimóniO e eu me preocu
parei em duas coisas: primeiro fazer com que as compa
nhias aceitem uma proposta razoável, o pagamento ao 
longo prazo e me comprometo a, antes ~e ~ Brasil 
efetuar qualquer pagamento, assegurar, pnmetro, um 
empréstimo do E_xport-Impon ~ank. segu~do, doaçõ_es 
de trigo de manetra que nao haJa nenhum onus cambt~l 
imediato para o Brasil. Infelizmente ao tempo doPrest
dente João Goulart não foi cumprida a tranSãção; o 
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Pre_sid6itte Castello Branco a retomou_~ das negociações. 
anteriores resultou melhorias de condições, não só hou
ve uma avaliação do acervo para uma ComissãO Intermi
nisterial de técnLcos brasile[ros, como foi obtido o pare
cer de uma consultaria sueca independente. Trata-se 
de um pafs de grande experiência hidrelétrica e de gran
de independência de julgamento. Essa Comissão Téc
nica avaliou, se não me engano, o acervo para o paga
mento corrente em 165 milhões de dólares, foi compra
do, se não me engano em 14ú milhões para pagamento 
em quarenta anos até o ano 2.009, sendo 2/3 do paga
mento em dólares, obrigatoriamente dispendido no 
Brasil. 

Acredito portanto que a operação foi escorreita. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) - Eu quero, 
~o encerrar esta reunião, não só agradecer ao ~inistro 
Aureliano Chaves pela presteza com que atendeu ao 
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nosso convite, pela sua excelente exposição rica de con
ceitos, rica de informações, aliás o que era de se esperar 
, pelo seu profundo conhecimento dasáreas afetas ao 
seu Ministério, pelo seu profundo conhecimento do 
Brasil e pelo seu, reconhecimento por toda a Nação, 
espírito público. 

Foi para nós uma verdadeira aula de sapiência e de 
bom senso. de equihbrio e, principalmente, de patrio
tismo. 

Quero me associar a todos aqueles que aplaudiram 
a sua exposição, como também agradecer a todos os 
presentes. E, com este depoimento do Ministro Aure
liano Chaves, consideramos encerrada a fase de depoi~ 
mentes desta Comissão, encerrado da maneira mais 
brilhante que se poderia dar. 

Está encerradi a reunião. Muito obrigado! (Palmas.) 
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1- ATA DA 299'. SESSÃO, EM 21 DE NOVEM· 
BRO DE 1986 ~ 

1.1-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da Repô~ 
blica 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha 
de nomes indicados para funções cujo provimento 
depende de sua prévia aquiescência: 

- N". 473/86 (n". 679/86, na origem), referente 
à escolha do Sr. Paulo Monteiro Lima, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil j'unto 
à República do Panamá. 

-·N". 474/86 (n". 681186, na origem), referente 
à escolha do Sr. Murillo Gurgel Valente, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino da Noruega. 

-N°. 475/86 (no. 682/86, na origem), referente 
a escolha do Sr. Carlos António Bettencourt Bueno, 
Ministrõ de Primeira Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do Bra
sil no Japão. 

1.2.2- Comunicação da Presidência 

-Recebimento da Mens_agem no. 472/86 (no. 
678/86, na origem), peta qual o Senhor Presidente 
da República solicita autoriiiição para que o Go
verno do Estado de São Paulo possa contratar opera
ção de crédito, para os fins que especifica. 

SUMÁRIO 

1.2.3 - Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado D0
• 241/86, de autoria 

do Sr. Senador Jamil Haddad, que disciplina o em
prego de algemas e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado no. 242/86, de autoria 
do Sr. Senador Afonso Sancho, que prorroga o pra
zo de vigência da Lei no. 7 .416, de 10. de dezembro 
de 1985, alterada pela Lei no. 7.500, de 25 de junho 
de 1986, que concede isenção do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados - IPI na aquisição de auto
móveis de passageiros e dá outras providências. 

L2.4- Discursos do Expediente 

Senador JAMIL HADDAD - Protesto contra 
medidas económicas de ajuste do Plano Cruzado, 
publicadas nos jornais ,de hoje. 

Senador HÉLIO GUEIROS- Ajuste do Plano 
Cruzado para correção de distorções, tendo,em vista 
o pronunciamento de seu antecessor na tribuna. 

Senador ARNO DAMIANI- Reorganização do 
transporte rodoviário de carga, com a criação, a 
nfvel nacional, de uma rede central de informações 
de __ fr:ete, vinculada ao :Ministério dos Transportes. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de ResOlução n". 15/86, que au-toriza 
a Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar 
em Cr$ 2.732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos 
e trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

---:-_PrS'jeto de Lei do Senado no. 80/84, que altera 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, 

com vistas a limitar em 40 horas semanais a jornada 
de trabalho. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado no. 242/85, que acres~ 
centa parágrafo ao art. 116 da Lei n". 1. 711, de 
28 de outubro de 1952, para permitir a contagem 
de tempo de serviço prestado ao Serviço Público, 
em outro órgão, para efeito de concessão de Licença 
Especial (Apreciação preliminar da constituciona
lidade). Votação adiada por falta de quorum. 
-Projeto de Lei do Senado no. 138/80- Comple~ 

mentar, que isenta de impostos federais, estaduais 
e municipais os ingressos para espetáculos de artes 
cénicas. Discussão sobre:stada por falta de quorum 
para votação do Requerimento no. 508/86. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

Senadõ:r HELVfDIO NUNES- Falecimento do 
Sr. Francisco Vicente de Moura. 

Senador NIVALDO MACHADO-~ Apelo ao 
Ministro dos Transportes no sentido de acelerar as 
obras de pavimentação dos trechos Ibimirim - Pe
trolândia, na BR-110 e trevo do hotel do Peba
!najá-PE. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2- ATAS DE COMISSÃO 

3- MESA DIRETORA 

4 - LÍDERES E VICE-LIDERES DE PAR TIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 
NENTES 
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Ata da 299•. Sessão, em 21 de novembro de 1986 
4•. Sessão Legislativa Ordinária, da 47•. Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS:-SENADORE& 

Hélio Gueiros- Alexandre Costa -Helvídio Nunes -
--Afonso Saiicho-MoaCyr Duarte-Nivaldo Macha
do - Luiz CaValcante __: Jamil Haddad - Alfredo 
Campos- Arriaral Furlan- José Fraselli - Affonso 
Camargo- Arno Damiani- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimetifO de 14 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de. Deus, íniciamos_nossos trabalhos. 
O Sr. to-Secretário irá proceder à leitura do Expe

diente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nomes 
indicados para funções cujo prOvimento depende de sua 
prévia aquiescência: 

MENSAGEM 
N". 473, de 1986 

(n'. 679/86, na origem) 

Excelentíssimos Senhoi'es Membros do _Senado Fe
deral: 

De conformidade com o art. 42 (ite_m III) da Consti
tuição, tenho a honra de submeter·à aprovação ~c;:_ Vos
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
Paulo Monteiro Lima, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República do Panamá, nos ter
mos dos arts. 56 e 58 do Regulamento de P_essoal do 
Serviço Exterior b~ixado pelo Decreto no 93.325, de 
to de outubro de 1986. 

Os méritOs do Embaixador Paulo Monteiro Lima, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa 
elevada função, constam da anexa informação do Minis
tério das Relações Exteriores. 

Brasília, 20 de novembro de 1986. -José Sarney. 

- INFORMAÇÃO 

- Curriculum Vitae: 

Embaixador PAULO MONTEIRO LIMA. 
Rio de Janeiro/RJ, 13 de novembro de 1930. 
Filho de Edison Barros de Lima e 
Allahide Monteiro Lima. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Curso d_e Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 
Bacharel em Direito, FDUF!RJ. 
Cônsul de Terceira Oasse, 9 de dezembro de 1954. 
Segundo-Secretário, antigüidade, 24 de outubro"de 

1961. 
Primeiro-Secretário, nierecimento, 18 de janeiro de 

1967. 
Conselheiro, merecimento, to de janeiro_de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento,19 de abril 

de 1975. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 21 de de

zembro de 1983. 
- ASsiStentt!-Çf..o Secretário-Geni1-Adjunto para Assun

tos Económicos, 1964/66. 
Assistente do Chefe dÔ Departamento Geral de Ad-

ministração, 1966no. _ _ __ _ 
Chefe dil D"ivisão -da brgai:iiZação dos Estados Ameri-

canos, 1974177. 
Agregado. 1982183. 
Chefe do Departamento do Pessoal, 1984/86. 
São Francisco~ Vice-Cônsul, 1957/59. 
São Francisco, Encarregado, 1959. 
Liverpool, Více-Cônsul, 1959/61. 
Liv~rpo_ol, Encarreg(!do, 1959 e 1960. 

-Milão, Vice-Cõnsul, 1961. 
Milão, Cônsul-Adjunto, 1961/63. 
Milão, Encarregado, 196:3. 
Roma, Primeiro-Secretário, 1967no. 
Assunção, Primeiro-Secretário, 1970n2. 
Sófia, Legação, Primeiro-Secretário, 1972173. 
Sófia,- Encarregado de Negócios, 1972. 
Sófia, Legação, Conselheiro, 1973n4. 
Bruxelas, Ministro-Conselheiro, 1977/82. 
Bruxelas, Encarregado de Negócios, 1978 e 1979. 
IV Conferência Regional da FAO, Santiago, 1956 

(membro). 
Comissão de Elaboração das Instruçóes para a Dele

gação do Brasil à XI Sessão da Assembléia-Geral da 
ONU, 1956 (membro). 

_.Grupo de Trabalho de Exame dos Processos de Rea
daptação dos Funcionários do MRE, 1963 (membro). 

Comissão Executiva da I Reunião de Coordenação 
da Propaganda e Expansão Comercial no Continente 
Americano, 1963 (membro). 

I Reunião da CECLA, Alta Gracia, 1964 (membro). 
XXII Ses~ão Anual das Partes Contratantes do 

GATT, Genebra,1965 (membro). 
ll Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvimento, 

ONU, Genebra, 1965 (delegado suplente). 
11 CIE. Rio de Janeiro, 1965 (membro). 
IV Reunião Anual Ordinária do CIES. Buenos Aires, 

1966 (membro). 
Reunião de Embaixadores do Brasil na Europa Oci

dental, Roma, 1966 (assessor). 
Grupos de Trabalho de Preparação do Pavilhão do 

Brasil, Bienal de Arte de Veneza, 1967 e 1968 (mem· 
bro). 

XV Reunião de Ministros das Relações Exteriores 
como Órgão de Consulta do TIAR, Quito, 1974 (mem~ 
bro). 

Reunião do Grupo de Trabalho sobre Ciência e 
Transferência de Tecnologia, Brasília, 1974(delegado). 

Reunião Ministerial para a constituição do SELA, 
Panamá, 1975 (membro). 

V e. VI Períodos Ordinários de Sessões da Assembléia 
Geral da OEA, W.?shington e Santiago, 1975 e 1976 
(delegado). 

II Reunião Ordinária, do Conselho Latino-Americano 
do SELA, Caracas, 1976 (delegado). 

VII Período Ordinário de Sessões da Assembléia Ge-
ral da OEA, Saint Georges, Granada, 1977 (delegado). 

Ordem de Rio BrancÕ, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito, Cavaleiro, Itália. 
Ordem da Coroa·, Grande Oficial, Bélgica. 
O Embaixador Paulo Monteiro Lima se encontra nes

tã data no_exerclcío de suaS funções de Chefe do Depar
tamento do Pessoal do Ministério das Relações Exte· 
ri ores. 

S.ecretaria de Estado das Relações ExteriOres, em 
de de 1986.- Américo Dyott Fonte· 

nelle, - Chefe, substituto, da Divisão de Legislaçáo~ 
Cadastro e Lotação. 

(A Comissão de Relações Exteriores.) 
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MENSAGEM 
N• 474, de 1986 

(n" 681186, na origem) 
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fe

deral: 
De conformidade com o Artigo 42 (item III) da Cons

tituição, tenho a honra de submeter à aprovação de 
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Se
nhor Murillo Gurgel Valente, Ministro de Pi'ímeira 
Oasse, da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador d_o Brasil junto aO Reino da Noruega, 
nos termos dos_artigos 56 e 5&_do Regulamento de 
Pessoal do Serviço Exterior baixado pelo Decreto na 
93.325, de la. de outubro de 1986. 

Os méritos do Embaixador Murillo Gurgel Valente, 
que me induziram a e:;colhê-lo para o desempenho dessa 
elevada função, constam da anexa informação do Minis
tério das Relações Exteriores. 

Brasília, 20 de novembro de 1986. -José Sarney.-

INFORMAÇÃO 
Curriculum Vitae: 

Eljlbaixador MURJLLO GURGEL V ALENTE. 

Rio de Janeiro/RJ~ 3 de novembro de 1927. 

Filho de Mozart Gurgel Valente e 
Maria José Gurgel Valente. 

Curso de Preparação à Carteira de Diplomata, IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 
Curso Superior de G uerra1 E~G. __ 
Ciclo de Extensão sobre Energia, ESG: 
Estágio na ONU. 
Bacharel em Direito, FDJRJ. 

Oficial de Gabinete do Ministro da Justiça e_ Negócios 
Interiores, 1950/60. 

Chefe do Setor de Recepção e Representação do _ 
Gabinete do Ministro da Justiça, 1959/60. 

Cônsul de Terceira Classe, 19 de janeiro de 1950. 
Cônsul de Segunda Classe, antig.üidade, 14 de outu

bro de 1955. 
Primeiro-Secretário, merecíniento, 24 d-e Outubro de 

1961. 
Conselheiro, título, 13 de fevereiro de 1967. 
:Ministro de Segunda Classe, merecimento, 31 de mar-

ço de 1969. _ 
Mlnistro de Primeira Classe, merecimento, 7 de maio 

de 1978. 

Chefe da Divisão de TransporteS e Comunicações, 
1968169. 

Ottawa, Terceiro-Secretário, 195"2754. 
Glasgow, Vice-C6nsul, 1954/55. 
Glasgow,_Encarregado, 1954. 
Glasgow, Cônsu1;·1955/56. . .. 
Santiago, Segundo-Secretário, 1956/58. 

Madrid, Segundo-Secretário, 1960/61. 
Madrid, Chefe, substituto, do SEPRO, 1961. 
Madrid, primeiro-Secretário, 1961/63. 
Madrid, Chefe do SEPRO, 1962. . 
Tóquio, Primeiro-Secretário, 1963/64. 
Tóquio, EnCél!!egado de Negócios, 1963 e: 1964. 
Tóquio, Chefe do SEPRO, 1964. . . 
Taipei, Encarregado de Negócios, 1965 e 1966. 
Bangcok, Encarregado de Negócios, 1965. 
Genebra, Delegação Permanente, Ministro-Conse-

lheiro, 1969/71. 
Los Angéles, Cônsul-Geral, 1971n3. 
Jedad, Embaixador, 1973179. 
Coveit, Embaixador, cumulativamente, 1973n5. 
Bahrein, Embaixador, cumulativamente, 1975n9. 
Abu Dhabí, Embaixador, cumulativamente, 1975n9. 
Catar, E~baixador, cumulaÜvaineD:te,l975n9. 
Mascate, Embaixador, cumul;ath:ament.e,_lc.nsn9. 
Cingapura, Em0aixador,.l980!86. 
IV Período de Sessões do Comitê Econõiuico~· CE

PAL, Santiago, 1958 (representante). 
Se~ão Brasileira à Reunião da Comissão Mista Brasil· 

Chile, Santiago, 1958 (membro). 
VIII Período de Seossóes e II Período de Sessões do 

Comitê de Comércio, CEPAL, Panamá, 1959 (mem
bro). 

S~lenidade~ de Inauiuração da I Feira Ibero·Ameri· 
cana, SeVilha, 1961 (representante). 

Seção Brasileira da Comissão l\1ísta Brasii-Fspanha, 
Madrid, 1962 (membro). 

Missão para Negociação do Acordo com o Japão so
bre Escalonamento da Dívida Externa, 1%4 (membro). 

Missão Especial às solenidades de posse do Presi
dente da China, 1966 (membro). 

XVI Assembléia da OACI, Buenos Aires,l968 (dele
gado). 

Reunião para negociação do Ajuste de Transportes 
Marítimos com a Polónia, 1968 (subchefe). 

Reunião para Regulamentação do Convênio sobre 
Transporte por Água, da ALALC, Buenos Aires, 1968 
(delegado). 
Negociações para o Ajuste; sobre Transportes Marfti· 
mos, Buenos Aires, 1968 (subchefe). 
~mis~o de Est~dos Relativos à Navegação Aérea 

Internacional, 1968169 (representante do MRE). 
Conv~rsações sobre Problemas Marítimos com a Itália. 
1969 (subchefe). 

Conselho Nacional de Telcomunicações, 1969 (repre~ 
sentante do MRE). 

Cooversações sobre Problemas Marítimos com os 
EUA e Japão, 1969 (delegado). 
IV Sessão do Comitê de Transportes Marítimos da ConM 
ferêncía da ONU, para o Comércio e Desenyolvimento, 

. Genebra, 1970 (delegado). 
11 Reunião do Grupo de Trabalho sobre Legislação 

Marítima Internacional, UNCTAD, Genebra, 1970 
(chefe). 

Conselho do GATT, 1970 e 1971 (representante). 
----..,..Reunião da IMCO sobre Transporte Intermodal, 

Londres, 1971 (chefe). 
V Sessão do Comitê de Transportes Marftimos, UNC 

TAD, Genebra, 1971 (chefe). 
III Reunião do_ Grupo de Trabalho sobre Legislação 

Mar(tima. Internacional, UNCTAD, Genebra, 1971 
(chefe). 
Reunião do Comitê sobre Restriç6es à ]inportação -Por 
ra,zões de Balanço de Pagamentos, GATT, 1971 (dele
gado). 

Missão Especial do Governo Brasileiro âs exéquias 
·-de Sua Majestade Faiç8.1 Ibn Abdel Aziz lbn Abdel 

Rabman AI-Faiçal AI Saud, 1975 (membro). • 
Prêmío Rio Branco e Medalha de Vermeil, CPCD, 

IRBr. . 
O ·Embaixador Muri116 Gurgel Valente se encontra 

nestâ. · datã no exircfcio de suas funções de Embaixador 
do Brasil junto à República de Cingapura. 

Seciehria de Estado das Relações Exteriores, em 
de de 1986. - Paulo Monteiro Lima, Chefe 

do Departamento do Pessoal. 
(À Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM 
N•. 475, de 1986 

(N•. 682/86, na origem) 

Excelentíssiomos Senhores Membros do Senado Fe-
de:r.aJ: . 

De conformidade com o Artigo 42 (item III) da Cons
tituição, tenho a honra de submeter à apro-vação de 
Vossas_Ex~elências a escolha, que desejo fazer, do Sew 
nhor Carlos_ Ant.ó.nio Bettencourt Bueno, Ministro de 
Primei[ª- Classe, da Carreira de Diplomata, para exer· 
ce~_ a fUnção de Embaixador do Brasil no Japão, nos 
termos dos artigos 56 e 58 do Regulamento de Pessoal 
do Serviço Exterior baixado pelo Decreto no. 93.325, 

-- de to. de outubro. de 1986 .. 
Os méritos do Embaixador Carlos Antônio Betten

court Bueno, que me- ulduziram a escolhê-lo para o 
desempenho dessa elevada função, constam da anexa 
infriilnação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 20 de novemrbo de 1986. -José Sarney 

. olNFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae: 

Embaixador CARLOS ANTÓNIO BETTEN
COURT BUENO. 
MQ.nt~vidéu/U ruguai (brasileiro, de aço relo com o 

Artigo 69 inciso III;da-Constituição de 1891), 10 de 
março de 1934. 
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Fiiho de Lucílio António da Cunha Bueno e Irene 
Bettencourt Bueno. 

Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Curso de Aperf~içoamento de DiplonJatas, IRBr. 
Curso Superior de Guerra, ESG. -
Secretário Particular do Prefeito do Distrito Federal, 

1962. 
Chefe Adjunto da Divisão de Doutrina i:: Coorde

nação da Escola Superior de Guerra, 1972. 
Professore de Prática Diplomática II, IRBr~ 1974 e 

1975. 
Tç(ceirowSecretário, 27 de fevereiro de 1958. 
Segundo-secretário,. merecimento, 24 de outubro de 

1961. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 31 de março de 

1967, 
Conselheiro, merecimento, to. de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 1 o. de 

maio de 1975. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 22 de de

zembro de 1982. 
Chefe da Divisão da Ásia e Oceania, 1973/75. 
Chefe, substituto, do Departamento da África, Ásia 

e Oceania 1913174. 
Genebra, Delegação Pennanente, Terceiro-Secretá

rio, 1960/61. 
Genebra, Delegação Permanente, Segundo·Secretário, 
1961162. 
Nova Iorque, ONU, Segundo-Secretário, 1963/67. 
Buenos Aires, Segundo-Secretário, 1967. 
Bueno Aires, Primeiro-Secretário 1967/69 .. 
Varsóvia, Primeiro-Secretário, 1969/71. 
Vársovia, Encarregado de Negócios, 1969, 1970 e 1971. 
Nova Iorque~ ONU, Ministro Conselheiro, 1976/83. 
Nova Iorque, ONT.[, Encarregado de Negócios, 1978, 
1979 e 1980. 
Panamá, Embaixador, 1983/86. 
Comitiva do Ministro de Estado, visita à Argentina, 
1959. 
Reunião da Subcomissão de_ Navegação da _Comissão 
Técnica Mista para o aprove-itamento da energia Hi
droelétrica de Salto Grande, ~ueno Aires e Montevidéu 
,1959 (representante). -
Comitiva do Ministro de Estado, _visita ao Paraguai, 
1960. 
Reunião Especial da Organização fntemacioD.al do Tra
balho sobre Aviação Civil, Genebra, 1960 (assessqr). 
Xll, XIV e XV Sessões do Conselho do Comitê Intergo
vernamental para Migrações Européias, Genebra, 
1960161 (assessor). 
IV Sessão do Programa do Alto Comissariado da ONU 
para Refugiados, Genebra, 1960 (assessor). 

. A disposição da Comitiva do Presidente dos Estados 
Unidos da AI]lérica durante sua visita ao :Brasil, 1960. 

XVII e XVIII Sessões do Comitê Executivo do CI
ME, Genebra, ·1961 (assessor). -

XVIII Sessão das Partes Contratantes do GA TI', Ge
nebra,_1961 (assessor). 

X Sessáo do Conselho Diretor do Fundo Especial, 
Nova Iorque, 1963 (assessor). 

XVI, XVII, XVIII, XIX e XX Sessões da Assembléia 
Geral da ONU, Nova Iorque, 1962/63164/65166 (asses
sor). 

Consê1bo de Segurança da ONU, Nova Iorque, 
1963164 (assessor). _ . • 

Comitê Especial do Conselho de Segurança da ONU, 
incumbido de estudar a aplicação de sanções da África 
do Sul, Nova Iorque, 1964 (delegado). 

Comisscfo de Desarmamento da ONU, Nova Iorque, 
1965 (delegado substituto). 

Comitê Coordenador _da COPREDAL, México, 
1966/67 (delegado). 

III Período de Sessões da COPREDAL, México, 
1966 (delegado). 

Reunião do Subcomitê Jurídico 'sobre o Uso Pacífico 
do Espaço Cósmico, ONU,-Nova Iorque, 1966 (dele
gado). 

IV Período de Sessões da COPREDAL, México, 
·1967 (delegado). . 

IV Reunião da Comissão Mista Brasil-Japão, Tóquio, 
1973 (delegado). _ -

A disposição do Vice-Pri~eiro Ministro _do Japão, 
Takeo Fukuda, em visíta ao Brasil, 1975. 
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XXXJ, XXXI!, XXXlll, XXXJV; XXXV, XXXVI 
e XXXVII Sessões da Assembléia Geral da ONU, 
1976nmsn9!8018!182 (delegado). 

Representante Permanente Alterno do Brasil, ONU. 
Nova Iorque 1977/83. 

I Assembléia Geral ExtraOrdinária da ONU para o 
Desarmamento, 1978 (delegado). 

III Sessão do Grupo de Trabalho do CIES da ONU, 
encarregado da elaboração de código de conduta para 
as Empresas TransnacionaiS, Nova Iorque, 1978 (che~ 
!e). 

V Sessão do Grupo de Trabalho da Comissão de 
Empresas Transnacionais do CIES da ONU encarre
gado da elaboração de um projeto de código de conduta 
internacional para Empresas Transnacionais, 1978 ( che
fe). 

VI e VII Sessões do Grupo de Trabalho da Comissão 
de Empresas Transnacionais do CIES da ONU, Nova 
Iorque, 1979 (chefe). 

Sessão de Emergência da Assembléia Geral da ONU 
para a Palestina, 1980 {chefe). 

Relator do Comítê da ONU para o Uso Pacífico--do 
Espaço Exterior, 1980/81/82/83. 

II Conferência das Nações Unidas sobre exploração 
e os Usos Pacíficos do Espaço Exterior, Viena, 1982 
(delegado). 

Presidente do Comitê Preparatório para a TI Confe
rência da ONU sobre a Exploração e os Usos Pacíficos 
do Espaço Exterior. 

Relator-Geral da II Conferência da ONU sobre a 
Exploração e os Usos Pacíficos do Espaço Exterior, 
Viena, 1982. 

Presidente de turno do Grupo Latino-Americano da 
ONU, 1983. 

Conferência de Constituição do Comitê de Ação para 
o Desenvolvimento Económico e Socia1 da América 
Central (CADESCA), Panamá, 1983 (chefe). 

Ordem do Mérito Naval, Oficial, Brasil. 
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Libertador General San Martin, Oficial, 

Argentina. 
Ordem do Mérito Nacional, Oficial, ltália. 
Ordem do Sol Nascente, Comendador, Japão. 
Ordem de Mayo, Grã.:Cruz, Argentifl:a~ 
O Embaixador Carlos Antônio Bettencourt Bueno 

se encontra nesta data no exercício de suas funções 
de Embaixador do Brasil junto à República do Panamá. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
em de de 1986.- Paulo Monteiro 
Lima, Chefe do Departamento do. Pessoai. 

(X'C:omissão de Relações Exteriores.) 

O SR. PRESIDENTE (Jos-é Fragelii)- A Presidência 
recebeu a Mensagem n.o 472, de 1986 (N.o 678/86, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República, 
nos termos do art. 42, item VI, da Constituiç-J.o, e de 
acordo com o art. 2. o da Resolução n." 93/76, .do Senado 
·Federal, solicita autorização para -que o Governo do
Estado de São Paulo possa contratar operação de crédi-
to, para os fins que especifica, -

A matéria será despachada às Comissões de EconoM 
mia e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
projetas de lei q·ue serão lidos pelo Sr. 1.~-Secretá.rio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.' 241, de 1986 

Disciplina u eiDprego de algemas e dá outras pro
vidências 

O CorigrC-sSo Nacional decreta: 

Art. 1.~ O porte e o emprego de algemas é piivativo 
das autoridades poliCiais- e de seus agentes. 

Parágrafo único. A utilização de algemas, quando 
necessária, não deve atentar contra a dignidade ou a 
incolumidade física do preso ou do custodiado. 

Art. 2.0 
__ Os agentes da autoridade, sempre que em

pregarem algemas para a prisão, custó9ia,_ cc:>ndução 
ou simples contenção, deverão indicar aos seus supe
riores o motivo da utilização. - -

Art. 3. 0 Pode ser submetido mediante algemas 
quem: 

I - resista ou desobedeça à ordem de prisão; 

D0RIO _DOCONGRESSO NACIONAL (Seção II) . 

II - tente fugir; 
III - ponha em risco a própria integridade física 

ou moral ou as de outrem; 
IV - tenha contra si forte suspeita de que Pre

tenda evadir-se, 
Art. 4. 0 O uso de algemas não será permitido nas 

seguintes pessoas: 
I - ministro de Estado; 
II - governador e interventor de Estado, do Dis~ 

trito Federal ou Território, bem como respectivos Se
cretários; 

III - membro do Congresso Nacional, dos Con
selhos da União e das Assembléias Legislativas dosEs
tados; 

IV - cidadão inscrito no Livro do Mérito das or
dens civis ou milita_res, reconhecidas em lei; -

v_ -:- magistrado, promotor de justiça e delegado 
de polícia; 

VI - cidadão que já tiver exercido, efetivamente, 
a função de jurado, exceto quando excluído da lista, 
_em razão- de incapacidade para desempenho daquela 
função; 

VII -oficial das Forças Armadas, Policiais Mil.itares 
e Corpos de Bombeiros, ainda que reformado; 

VIII - oficíãl da Marinha Mercante Nacional, que 
já tiver eXer_cido, efetivamente, função de comando; 
IX- minístro do Tribunal de Contas; 
X - ministro de confissão religiosa; 
xr- diplomado por faculdade ou instituto superior 

de ensino nacional. 
Parágrafo únicç. Não será admitido, igualmente, o 

emprego de algemas, salvo na hipótese_ do inciso III 
do artigo anterior, em preso processual, durante o interM 
rogatório. 

Art~ 5.0 A legislação local e os regulamentos podeM 
rão espe-cificar e completar a presente lei. 

Art. 6. ~ Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação. 

Art. 1." Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
Contei, na maior parte da elaboração deste projeto, 

com a preciosa colaboração do eminente professor pau
lista Sérgio de Moraes Pitombo. 

·---;·-arespeito à integridade física e ~oral do detento 
e do presidiário consiste em garantia de direito indivi
dual, inserta no art. 153, § 14, da Constituição da Repú
blica. Por certo, a nova Carta Magna manterá o prin
cfpio. 

Não se há, pois, de tolerar que na prisão, custódia, 
condução e no transporte de presos, a qualquer pretex
to, se lhes vá contra a dignidade ou a incolumidade 
física, por meio de algemas. 

Pior é, ainda, sç a violência não nasce do abuso de 
poder, mas de sua us~:~rpação, quando com elas se cons
trange de modo ilegal; ou das algemas se faz uso para 
exercício arbitrário das próprias razões (arts. 146 e 345 
do Código Penal). 

Daí por que a Lei de Execução Penal determinou 
CJ.ue a aplicação de algemas fosse dis.ciplinada por decre
to federal (art. 199 da Lei n." 7.210/84). Nada impede, 
contudo, que a tal omação se chegue por via de lei 
ordinária. 

Assim e desde logo, o projeto obstacula o exercício, 
de todo indevido, da faculdade de algemar, estabele
cendo que o porte e o uso de algemas é privativo das 
autoridades policiais, civis ou militares, bem como de 
seus agentes. Esses, tanto que as utilizem, devem aos 
superiores justificarem-se, para fim de não vulgarizar 
o que emerge excepcional, transmudando em rito o 
ato de algemar. 

Trata-se_,_ também, de oferec:er concretude à norma 
ConstifUcional, deixando evidente que o emprego resul
ta da necessidade e désde não atente contra os direitos 
fundamentais do preso e do custodiado. . 

Os-casos em que as algem-as podem ser colocadas 
surgem bem conhecidos: na resistência e na desobe
diência à ordem de prisão; na tentativa de fuga; na 
proteç~o do próprio custodiado e de terceiros; e na 
fundada suspeita de possível evasão. 

As hipóteses em que não se lhe permite o emprego 
são as mesmas que; na lei processual comum, dão ensejo 
à prisão especial (art. 295 do Código de Processo Penal). 
Aliás, as pessoas ali referidas já hoje não devem ser 
sUbmetidas mediante algemas, conforme a legislação 
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processual militar vigorante (arts. 234, § to, e 242, do 
Código de Processo Penal Militar). 

Ao rol legal, entretanto, a proposição acrescentou 
o promotor público, visto como integrante da Justiça 
Penal. 

Pareceu-me conveniente, por igual, a inclusão do acu
sado preso, no instante do interrogatório. Sustentam 
os estudiosos do direito que essa é uma peça de defesa. 
Assim, as algemas, se desnecessárias, e usadas apenas 
simbolicamente, só podem coartar o réu, prejudicando 
a exercência hábil da contrariedade penal. 

Por fim admitiu o projeto que as unidades federativas 
detalhem o disciplinaméhto do uso de algemas. Há pe
culiaridades regionais que precisam ser acatadas, Daí, 
a possibilidade de uma legislação complementar. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1986. -Senador 
Jann1 Haddad 

(À Comíssdo de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.• 242, de 1986 

Prorroga o prazo de vigência da Lei n.• 7.416, 
de 10 de dezembro de 1985, alterada pela Lei n. • 
7.500, de 25 de junho de 1986, qpe concede fsençáo 
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 
- na aquisição de automóveis de passageiros e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. Lo Fica prorrogado até 25 de fevereiro de 1988 
o prazo da isenção do Imposto sobre Produtos Industria
lizados concedida pela Lei n.~ 7.416, de 10 de dezembro 
de 1985~ alterada pela Lei n.o 7.500, de 25 de junho 
de 1986. 

Art. 2. 0 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3. ~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
Em junho de 1986 foi sancionada e promulgada a 

Lei no 7.500, que proriogou, de 25 de junho de 1986 
para 25 de fevereiro de 1981, a vigência da Lei n" 7.416, 
de 1985. 

Tal prorrogação decorreu da necessidade de tornar 
efetivo o gozo da isenção de IPI na aquisição de automó
veis de passageiros, por parte dos motoristas de praça, 
como demonstrado a seguir. 

A citada Lei n.o 7.416 teve _o objetivo de repor o 
prazo de seis ( 6) meses para uso da isenção concedida 
pelo Decreto n.o 91.367, visto que este diploma legal 
não pode ser aplicado de imediato, ficando suspenso 
o favor __ nele previsto, até que viesse a lume a Lei n.o 
7.416. 

A Lei n. o 7.500, de 1985, foi editada por razão seme
lhante: o favor fiscal concedido aos motoristas pela Lei 
n.o 7.416 fora também retardado, tendo em vista que 
os concessionários trabalham à base de cotas e, por 
conseqüência, não tinham capacidade de atender a ava
lanche de pedidos de carros que se cumularam com 
a não aplicação, na oportunidade devida, do Decreto 
n." 91.367, já mencionado. 

Além das razões indicadas, o atraso no atendimento 
dos pedidos de motoristas de praça passou a ser devido 
à exigência de ágios no mercado automobilístico, o que, 
naturalmente_,_ yeío a preterir ou retardar a venda para 
os interessados de menor poder aquisitivo,_e entre estes 
se situam os beneficiários da isenção em causa (que 
se fundava exatamente na notória precariedade de re· 
cursos dos motoristas de praça, os quais, a toda evidên
cia, não poderiam concordar com o ágio exigido). 

Ocorre, ainda, que a partir da edição da Lei n. o 7.500, 
mais se acentuou a falta de carros e mais se generalizou 
a exigéncia de ágio para a aquisição de carros novos. 

Em decorréncia, ainda não se alcançou completa
mente o objetivo_~as ~uas citadas leis, havendo grande 
quantidade de nlõtOiistas à espera do veículo com isen
ção fiscal, nos termos da legislação aprovada por esta 
Casa, com a finalidade de permitir a renovação das 
frotas de táxis, que prestam serviço de alta relevância 
no transporte urbano. 

Assim, pelas mesmas razões que ditaram a edição 
das Leis n.~s 7.416 e 7.500, faz-se necessário conceder 
mais tempo para que os motoristas possam exercer os 
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direitos de isenção de IPI que lhes foram recon~eci~os 
e para tanto torna~se necessário prorrogar mais uma 
vez o prazo para gozo do favor fiscal. 

Este o objetivo do presente projeto de lei, para o 
qual solicito a compreensão e--apoio dos meos ilustres 
pares. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1986. -Afonso 
Sancho. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEIN.• 7.416, DE !O DE DEZEMBRO DE 1985 

Concede isenção do Imposto sobre Produtos In
dustrializados - IPI na aquisição de automóveis 
de passageiros e dá outras providências. 

O Presidente da República. Faço saber qUe o Con
gresso Nacional decreta e eu s~_~ej9no a seguinte Lei: 

Art. 1. o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI- os automóveis de passageiros 
classificados no Código 02-01~03, da Tabela de Inci
dência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, quando adquiridos por: 
I-motoristas profissionais que, na data da publi~ 

cação desta Lei, exerçam, comprovadamente, em veícu~ 
los de sua propriedade, a atividade de condutor autô~ 
nomo de passageiros, na condição de titular da autori
zação do poder concedente, e desde que destinem o 
automóvel à utilização nessa atividade, na categoria 
de aluguel(táxi); 
II- pessoas jurídicas ou equiparadas e as coopera

tivas de trabalho que sejam permission-ãrias ou conces~ 
sionárias de transporte público de passageiros, na cate~ 
geria de aluguel (táxi), e desde que se destinem tais 
veículos automotores à utilização nessa atividade. 

§ 1. o Ressalvados os casos excepcionais em que 
ocorra destruição completa do veículo, o benefício pre
visto neste artigo somente poderá ser utilizado uma 
única vez. 

§ 2.0 A isenção dependerá de prévia verificãção, 
por parte da Secretaria da Receita Federal do Ministé~o 
da Fazenda, de que o adquirente preenche os requisitos 
estabelecidos neste artigo. 

Art. 2.0 Fica assegurada a manutenção do credito 
do Imposto sobre Produtos lndustricllizados - IPI é 
relativo ãs matérias-primas, aos produtos intermediá~ 
rios e ao inaterial de embalagem, efetivamente utiliza
dos na industrialização dos Produtos a que se refere 
o artigo anterior. _. 

Art. 3.0 O imposto incidirá, normalmente, so}:Jre 
quaisquer acessórios opcionais, que não sejarri eqUipa
mentos originais do modelo de veículo aclquirido. 

Art. 4. 0 A alienação do Veículo, adquirido com 
isenção, antes de 3 (três) anos de sua aquisição, a pes~ 
soas que não satisfaçam os requisitos e as condições 
estabelecidos no art. 1.0 desta Lei, implicará o paga· 
menta, pelo alienante, do tributo dispensado, moneta
riamente corrigido. 

§ 1."" A inobservância do disposto neste artigo acar
retará, além da exigência do pagamento do_ tributo, 
corrigido monetariamente, a cobrança de multa e juros 
moratórias previstos na legislação própria, para a hipô~ 
tese de fraude na falta de pagamento _do imposto devide?· 

§ 2."" __ Q_ previsto neste artig·o- não será exigido em 
casos de sinistro, em que ocorra a destruição total do 
veículo. 

Art. 5.0 Esta Lei vigorará a partir da data de sua 
publicação e até 25 de junho de 1986. __ . 

Art. 6. 0 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 10 de dezembro de 1985; 164.0 da Indenpe~-

dência e 97. 0 da República. 

LEI N." 7.500, DE 25 DE JUNHO DE 1985"

Alte-ra o art. s.o da Lei n.o 7.416, de IOde dezembro 
de 1985, que concede isenção do Imposto sobre Pro~ 
dutos Industrializados ---IPI na aquisição de auto~ 
móveis de passageiros e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional d_ecret~ e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1." A Lei n.o 7.416, de 1.0 de dezembro· de 

1985, passa a Vigorar com as seguintes alterações:: 
!-(VETADO). 
11-(VETADO). 

DlÁRIO DO CONGRESSO N ACIONAI- (Soção II) 

"Art. 5.0 Esta Lei vigorará a partir da data d~ 
sua publicação e até 25 de fevereiro de 1987." 

Art. 2.~- Esta Lei entra em vigor na data de sua 
'publicação. -

Art. 3.a Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 25 de junho de 1986; 165. o da Independência 

e 98. • da República. - JOSÉ SARNEY - DHson Do· 
mingos Funaro. 

(As Comissões de Constituição e Justiça! de Econo· 
mia e de _Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos ãs comissões compe· 
tentes. 

-0 SR. PRESIDENTE (José Frag'eili) - Concedo a 
palavra ao not?re Senador Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Um sentimento de repulsa e de revolta me traz à 
tribuna neste momento: acabam de ser sepultados os 
"fiscais dO S-arney". 

Todos sabem que, quando do lançamento do Plano 
CrUzado, apoiamos o -congelamento dos preços. Todos 
sabem que, naquele momento, declarava eu_que o con~ 
trole na ponta era muito fácil e os "fiscais do Sarney" 
ajudaram. Mas dizia, também, que o controle nas fontes 
de produção caberia ao Governo. Após algum tempo, 
e quando do lançamento do Plano Cruzado, a população 
ouViU ·qu~~Odos os preç<?S dos combustíveis e das tarifas 
de serVíços públicos estariam congelados por um ano. 
Oito meses após, quando ainda não temos a procla
mação do resultado das urnas, edita~se um novo pacote 
- pacote este que pura e simplesmente aumenta em 
60% o preço da gasolina e do álcool; pacote este que 
aurrtentã Vfólentameiú:e os preços dos ren;tédios. Decla~ 
ra S. Ex. a o Sr. Ministro da Fazenda que havia a necessi
d.ã.de de aumentar o preço da gasolina e do álcool para 
diminuir o consumo; faço eu a seguinte pergunta: au
menta-se o preço do remédio para diminuir o consumo 
da população e aumentar a mortalidade? 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é extremamente con
tristador e fato do engodo, da mistificação empregada 
pelo Governo para ganhar as eleições ora findas. Se 
o aumento da gasolina e do álcool foi da ordem de 
60%, o maior da história desse País, de uma vez só, 
não havia dúvida nenhuma de que haveria necessidade 
de reajustar esses preços; mas esperaram o início da 
apuração, quando os resultados mostraram a vitória 
esmagadoi'a do PMDB no País, para, então, posterior· 
mente, de imediato, antes da proclamação dos resulta· 
dos~ editar este pacote. 

No" entanto, Sr. Presidente, tenho em minha!~ mãos 
dados publicados no Jornal do Brasil, do dia 18-10~86, 
que declara o seguinte: 

"De 1980 até ~gora, o Brasil já rem_eteu efetiva
mente, para o exterior, como renda líquida, cerca 
~ 64 bilhões d~ dólares dos quais 56 bilhões de 
jüros, A constatação é'de um documento de circula· 
ção restíitã elaborado por economistas do Banco 
Central, em São Paulo." 

Sobre a dívida externa, Sr. Presidente, nada se filia. 
Mandamos para o exterior, de 1980 até o presente mo
mento, como juros da dívida e pagamento de royalties, 
mais do que metade do valor da dívida externa. 

Temos que ter a coragem cívica e seremos apoiados 
pelo povo brasileiro - de propor uma moratória, du
rante 10 anqs, no pagamento dessa dívida~ porque não 
é nia1s-p0Ssivel que tenhamos um superávit na balança 
.comercial de cerca de_ 12 bilhões de dólare-s anuais e 
esses dólares ficarem no exterior, apenas pagando juros 
de uma dívida contraída, sem que o povo saiba em 
que foi aplicada. E~ no entanto, 40 milhões de brasi
leiros não participam da riqueza nacionaL 

Sr. Presidente, hoje recebi vários telefonemas da Ci
dade do Rio de Janeiro, do meu Estado, da cidade 
que tive a honra de ser prefeito, dando conhecimento 
da revolta popular contra a edição desse pacote, pelo 
modo como foi feito; o povo está se sentido apunhalado; 
a cla_s_se média que elegeu a maioria dos governadores 
neste Brasil, está se seiltindo apunhalada, enxovalhada, 
como _se tivesse sido instrumento apenas para um pro
cesso eleitoral 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, a capacidade da popu~ 
lação em suportar determinados fatos tem um limite. 
Estou sabendo também que, em Porto Alegre, a popu
lação está nas ruãs reclamando da edição deste ato. 
Não sou contra o aumento de 100% do preço do cigarro; 
todos sabem nesta Casa, que sou furilante; o cigarro 
é um vício e o vício deve ser bem cobrado. Agora, 
não posso imaginar no aumento brutal do preço dos 
remédios. 

É inconcebível que, neste momento em que se edita 
o Plano Cruzado, c;m que se diz que os preços estão 
congelados, os remédios ascendam a limites impossíveis 
de serem atendidos pela população de baixa renda e 
pela classe média deste País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos me conhecem, 
sabem qUe sou um homem tranqüilo, homem vivido 
na política, já que ingressei na mesma em 1960; poucas 
vezes tenho ficado fora da minha tranqüilidade, mas 
hoje é um desses dias em que me encontro extrema
mente revoltado. Ainda não se encerrou a cerimónia 
do casamento e, no entanto, o que nós estamos vendo, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que começou a lua-de~ 
mel negativa p~ra a população brasileira. 

Sr. Presidehte, Srs. _Senadores, faço um apelo nesta 
tribuna para que o PMDB., que, como todos sabem, 
é um partido-frente, um partido-ônibus, um partido 
que congrega váriás te-ndências, se some à população 
brasileira neste momento, no sentido de dar um basta 
a estas medidas económicas, tomadas como no tempo 
do autoritarismo por-decretos-leis. E, sabemos nós, com 
o aumento do preço da gasolina e do álcool, incidindo 
sobre ela o empréstimo compulsório irregular, porque 
foi uma taxação, foi um imposto que não poderia ter 
sido cobrado este ano - e o nobre Senador Helvídio 
Nunes, com seus conhecimentos jurídicos já levantou 
essa tese e eu corroborei com a mesma - só poderia 
ser cobrado no próximo exercício. E, agora, sobre esse 
empréstimo co_mpulsório, que está sendo cobrado dos 
combustíveis. irá íncldir o aumento de mais 60%. No 
entanto, sobre uma tornada de posição quanto ao não 
pagamento da dívida externa, para que haja condições 
internas neste Pais, de levar esses 40 milhões de brasi~ 
leiros a outra situação social, ninguém fala; são negocia
ções e mais negticíáÇões, ameaças de retaliação por par~ 
te do Presidente dos Estados Unidos dando prazo até 
31 de dezembro do corrente ano para que seja revogada 
a Lei de Reserva de Mercado da nossa informática. 
E-já começaram essas retaliações porque, nesses dois 
últimos mese_s, quando a média do superávit da nossa 
balança: económica era de cerca de um bilhão e pouco 
de dólares, baixou para 400, 500 milhões de dólares. 

Sr. Presidente, lutei e luto nesta Casa também para 
-a implantação do setor da química fina, para evitar 
que este pool, que este lobby das indústrias farma· 
cêuticas faça dentro do nosso País o que quer. na hora 
em que deseja e com o conluio e aceitação das autori
dades deste País, infelizmente. 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda não estão pro

clamados,os governadores, os deputados, os senadores 
eleitos no pleito. 

-Quando a população estava com certa euforia, achan
do que iria se irilciit{um movimento para uma Consti~ 
tuição mais democrática, uma Constituição visando re
formas sociais Já tão defasadas neste País e quando, 
no Rio de Janeiro, o Governador eleito dizia e Creditava 
a sua vitória ao Plano Cruzado, hoje no Rio de Janeiro 
já se declara que o Plano Cruzado tem outro nome 
-o nome dele é Moreira e isto ocorreu e vai ocorrer, 
na realidade, com todos os Governadores eleitos pelo 
PMDB neste País. Serão contestados pela .população 
e faço um apelo porque se:i que existem homens de 
bem, eleitos Governadores pelo PMDB e sei que exis
tem Senadores e Deputados progressistas do PMDB 
que teráo assento no Congresso, para que se somem, 
já que eleitos foram pela população - se somem num 
esforço p.ua dar um basta a essa força, a essa tutela, 
a essa ditadura da política econOmico·fiilanceirã, impos~ 
ta de cima para baixo neste País. 

Sr. Presidente, espero, com-mais dados, já que faço 
este discurso, hoje ainda com dados insuficientes, espe~ 
ro com mais dados, voltar a esta tribuna e continuar 
a fazer uma ~nálise do Plano Cruzado em profundidade. 

Uma coisa tenho _certeza, Sr. Presidente, os preços 
todos fo.ram majorados. O ágio foi cobrado abundante~ 
mente. O ágio, hoje, faz parte da vida desta Nação. 
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E, no entanto, os saláriOs-esH.o-Congelados. Congelar 
salário é muito fácil, basta assinar um decreto~ E,_no 
entanto, agora, tenta~se mudar o índice de correçáo 
para não chegar aos 20%, o que chamam de "gatilho'. 
Esse "gatilho' foi acíonado, ontem, dirigido em cima 
da população brasileira que se sente ferida, trauma
tizada com esta posição assumída pelo Governo 
(f nobre Presidente do PMDB, Deputado Ulysses 

Guimarães ao sair do encontro com o Presidente José 
Sarney anteontem declarou que se colocava contra a 
retirada do subsídio do trigo para evitar o aumento 
do pão, do macarrão, dos alimentos derivados do uso 
do trigo. Por exclusão, já que S. Ex.• declarou que 
era contra esse deta.lhe, S. Ex.• deve ter concordado 
com todos os itens editados ontem pelas autoridades 
monetárias deste País. -

Sr. Presidente, considero o Presidente Ulysses Gui
marães um homem de bem, um homem que a Nação 
deve nos momentos históricos m~to pela sua bravura 
e pelas suas atitudes firmes que não deixe o Presidente 
Ulysses Guimarães do seu Partido que saiu engran
decido em termos eleitorais desse processo, comece a 
descer a rampa muito cedo, já tivemos exemplos no 
ano passado com o PDS que foi considerado o maior 
Partido do Ocidente e hoje cabe numa Kombi. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores espero que o Presi
dente Ulysses Guimarães merecedor de todo o respeito 
nosso e da população brasileira, possa na realidade re
pensar ou fazer uma declaração pública aos brasileiros, 
que não concordou com essas medidas, caso contrário, 
a cisão do PMDB será imediata porque tenho ouvido 
elementos de ontem para hoje, elementos progressistas 
do PMDB que não aceitam em hipótese alguma esse 
Plano Cruzado I, 11, e I.l;I parece até uma novela que 
nós vemos diariamente na televisão. 

Sr. Presidente, eram essas as palavras que eu queria 
deixar consignadas nos Anais da Casa, neste momento. 
E voltarei ao assunto com mais dadoS, com mais subsí
dios e tenho certeza que encontrarei, nesta Casa, cober
tura e apoio de elementos de todos os partidos, porque 
todos nós aqui somos representantes-do povo e como 
seus delegados temos que representar a sua vontade. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PltESIDEN'J'E (José fragelli) :_ Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. 

OSR. HÉLIO GUEffiOS (PMDB -PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem reVisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Ouvi com muita atenção o diScurso do eminente Uder 
do PSB, Senador Jamil Haddad, fazendo críticas sobre 
as recentes medidas tomadas pelo Governo Federal, 
adicionãís ao Chamado Plano Cruzado. S. Ex.•, quando 
fez suas críticas, declarou que ele se admirava da pro
mulgação dessas medidas precipitadamente, porque 
agora houve uma eleição; o casamento acabou de acon
tecer, ainda está em lua-de-mel e o Go"Verno fá vai 
fazendo logo essa série de medidas que pode se transfor
mar em lua-de-fel. Interessante que S. Ex. • usa também 
a mesma precipitação. Ele ainda nem chegou a ler todas 
as medidas. Ainda não saiu do Diário Oficial a íntegra 
dos Decretos-leis elaborados pelos técnicos do Governo 
e S. Ex! já vem dizendo que isso é purgante para nin
guém agüentar; que o Rio de Janeiro já está em polvo
rosa; que ele ouviu lá um cidadão passando pela roa 
e ele reclamou e outros cidadãos também reclamaram. 
De modo que, ele julga que o Brasil inteiro eStá em 
polvorosa, quando nem o Diário Oficial publicou, na 
íntegra, esses Decretos-leis do Governo. De modo que 
se o_ Governo usou de uma inoportunidade para baixar 
os seus Decretos-leis, o eminente Senador Jamil Had
dad, também, está sendo inoportuno, porque não to
mou nem conhecimento de todas as medidas decretadas 
e já vai logo dizendo que "ela não presta, que o Brasil 
inteiro eSfá em polvorosa". 

"A verdade é que o apressado come cru". Então, 
não custa nada, nobre Senador JamilHaddad, primeiro, 
o Brasil, tranqüilamente, serenamente, tomar conheci
mento da extensão das medidas decretadas, fazer urna 
avaliação mesmo preliminar, para depois emitir um jul
gamento. Agora, antes das medidas serem sequerpubli
ca.das, antes de ser nem ao menos con:reçadas a executar, 
já vai logo se proclamando que as leis não prestam, 
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que é um purgante, que não há quem agüente. Acho 
que há um pouco de precipitação nisso tudo. 

Quero dizer ao nobre Senador Jamil Haddad, e por 
seu intermédio, a toda a Nação, que o brasileiro não 
é ingênuo a ponto de pensar que ele tendo uma inflação 
de 15% ao mês, ela vai passar para 1% ao mês, sem 
importar-em algum Onus, em algum sacrifício_ Era só 
o que faltava. Um brasileiro de boa fé pensar que se 
vai passar de uma inflação de 15% ao mês para uma 
inflação de 1% ao mês e não vai acarretar ónus, nem 
sacrifício para qualquer pessoa. 

Ê .claro que em tudo se paga um preço na vida! A 
vida não nos dá nada de graça, há sempre um ónus, 
sempre um sacrifício. Agora, precisa-se saber se esse 
sacrifício e esse ónus compensam o tratamento que está 
sendo dado. Acredito que o Brasil inteiro, embora este
ja apoiando o Plano Cruzado, sabe que há necessidade 
de algumas refonnulaçõ_es nesse plano. O que não pode 
ser é o Governo estar assistindo a vazamentos, a proble
mas, a complicações dentro do Plano CruZado e ficar 
estático, sem-tOmar nenhuma ãtitude, sem se incomodar 
e deixar a ç:oisa correr ao deus dará. Isto seria uma 
leviandade, uma irresponsabilidade do Governo e é isso 
que agora com es-sas ét;)treções se pretende fazer, ajustar 
o plano para suprir, corrigir distorções, erros e equí
Vocos que-possam ter havido. Deixar que a coisa acon
teça e-o Brasil volte a ter aqUela inflação de 15% ao 
mês, porque essas correções atuais podem eventual
mente implicar em algum sacrifício, acho que essa é 
uma posição inteiramente irresponsável e insustentável, 
e acredito que o Governo jamais procederá dessa ma
neira. 

O Sr. Jamil H~dad- Permite-me um aparte? 

Q_SR. HÉLIO GUEIROS- Tem o aparte V. Ex• 

O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador Hélio Gueiros, 
s:abe_ V. Ex' que apesar de, em determinados momentos. 
terMos tido, neste Plenário, atritos próprios do regime 
democrático pleno, V. Ex• sabe da estima que lhe dedico 
- e aproveito até este momento para me congratular 
com a sua eleição como Governador do Estado do Pará. 
Mas,_eu não estou em absoluto apressado. Tenho um 
hábito, des_de jovem, em razão de ser médico, de acor
dar muito cedo para ir à minha faina hospitalar. E 
dentro deste hábito eu me acostumei a ler jornais. De 
mane_ira que V.- Ex• disse-me que estou precipitado. 
Eu não estou precípitado, porém estou sim dando dados 
publicados em jornais, e como não sou precipitado, 
falei só em poucqs itens, porque quero ver os outros 
para fazer um pronunciamento mais profundo, e V. 
Ex• sabe disso. Mas quando se dá um aumento de 60% 
para a gasolina e o álcool, é urna prova inconstestável 
de _que teria havido anteriormente necessidade de se 
fazer Um aumento de preço dos combustíveis, aumento 
este que, apesar de ter sido declarado quando da im
plantação por um decreto do Senhor Presidente da Re
pública, de que o preço dos combustíveis estaria conge
lado pO-F um ano, este;s aumentos não foram feitos 
contudo: antes do dia 15 de novembro. E, justamente, 
no dia 20 de novembro, ontem, aumenta-se em 60% 
o preçO, do álcool e da gasolina. Há algo de errado 
nísso. Càmo disse a V. Ex.', li nos jornais que o Ministro 
Dflson Funaro declarou que havia necessidade de au
mentar o custo dos combustíveis em 60% para diminuir 
o consumo. No entanto, dentro da mesma tese do Minis
tro, quanto ao aumento escorchante no preço dos remé
dios, deve ser também, por analogia, para diminuir 
o consumo dos remédios e aumentar o índice de morta· 
!idade neste País~ Quero saber que V r Ex, nobre Sena
dor! a quem mantenho amizade e respeito, se existem 
dentro destas medidas tomadas pelo Governo Federal, 
neste_ pacote, algo que diminua os lucros das multina
cionais. Nada tenho visto a este respeito. Quando se 
aumenta o preço do automóvel em 80%, pode-se decla
rar: "Está bem, porque a população mais pobre não 
faz uso do carro•. Mas não prejudicará em nada as 
montadoras, porque elas já têm encomendas de milh<l
res de carros para o exterior, exportação subsidiada, 
e nós pagamos em cruzados esses subsídios. E não exiSte 
nada em absoluto que venha atingir as multinacionais 
farmacêuticas, as multinacionais montadoras, enfim os 
lobbies das multinac~onais neste País. De modo que, 

tnão sou apressado porque o apressado come cru e quen
te. Acabei de almoçar; almoçei uma comida tépida, 
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não queimei a minha boca e só fiz declarações que 
saíram publicadas nos jornais. Se os jornais estão publi
cando notícias mentirosas, então, V. Ex amanhã terá 
todo o direito de me recriminar pela minba precipitação. 
Muito grato a V. Ex.• 

O SR. HÉLIO GUEIROS - Nobre Senador Jamil 
Haddad, muito grato pelo seu aparte. Quero reiterar 
também minha_ estima, admiração e louvor pela sua 
vigilância, pelo- seu zelo no plenário deste Senado, nas 
Comissões Té5:nicas e nas Comissões Mistas. Apenas 
de vez em quan9o nós divergimos, como agora estou 
divergindo de V.' Ex. • E vou mostrar: V. Ex.• cita uma 
meia verdade, que é tão perigosa quanto uma inverM 
dade. V. Ex.• fala no aumento da gasolina e do álcool, 
mas não diz que não se aumentou o óleo Diesel nem 
o gás de cozinha. Af é que está o problema: quem 
usa gasolina, quem usa álcool é quem tem carro particu
lar. Também o veículo que foi aumentado foi o veículo 
de passeio. Então, são ónus e sacrifícios que vão atingir 
a uma elite, a classes privilegiadas e não ao povo. Quem 
vai gastar mais com gasolina e com álcool é quem tem 
automóvel de passeio; quem vai pagar mais por um 
autOrrfóvet de passeio é i:fuem tem condições de pagar 
mais por um automóvel de passeio. Mas o ónibus, o 
transporte coletivo, o caminhão, estes usam óleo Diesel 
e o preço deste está intocado, o Governo não tocou. 
Houve•uma exceção para táxi, e aí também o táxi não 
é para gente pobre, só em casos excepcionais; o próprio 
táxi não é para todo mundo, é para uma minoria. Esses 
af vão pagar um pouco mais porque há uma previsão 
de um aun1ento das tarifas para p álcool, mas verifica-se 
aí uma éautela do Governo quando poupou o óleo Díe
sel que atinge a todo mundo. quando poupou- o gás 
de cozinha que atinge todo mundo, mas não usou dessa 
mesma poupança, desse mesmo zelo, desse mesmo cariM 
nho, para quem usa gasolina ou para que usa álcool 
para automóvel. Acho que isso é critério menos injusto 
do que qualquer outro que V. Ex.' possa ter de indiscri
minadamente, aut:nentar para t~os. Entáo, vê V. Ex. • 
que o Governo íoi caUteloso. 

Gostaria de que V. Ex. • aguardasse a revelação de 
todas as medidas tomadas pelo Governo, e não se ba
seasse apenas em notícias de jornais que não vou dizer 
que sejam inverazes, que sejam incorretas, mas o jornal 
gosta sempre de salientar a parte negativa. V. Ex.• sabe 
muito bem que 98% da população brasileira é séria, 
correta, honesta, não é muito criminosa. Mas o que 
sai no jornal? :É o crime, é o bandido, é o celerado, 
isso é o que os jornais destacam: 98% da população 
ordeira, sóbria, calma, tranqüi1a não ganha manchete 
de jornal, porém, o bandido, o celerado, o canalha, 
esse ganha jornal. Há sempre uma tentação de se destaM 
car o que não presta, o que é antipático, o que é inconve
niente e se deixa de salientar também aquilo que merece 
ser destacado. Este não é um mal brasileiro, não. 

Quero dizer a V. Ex.• que houve um cidadão nos 
Estados Unidos que resolveu editar um jornal onde 
só saía notícia boa. O menino fez um curso muito boni
to, ele teria nOticia no-jornal. O Governo fez alguma 
coisa boa, saía notícia no jornal. Uma entidade praticou 
atas filantrópicos? Saia no jornaL Então, tudo de bom 
que se fazia nos Estados Unidos era noticiado, e o 
que safa de ruim não era notici<ido. Sabe V. Ex'" o 
que aconteceu? O jorna_l fechou! É uma tentação de 
só haver saliên~ia, realce para as coisas ruins, para as 
coisas antipáticas. Ê: da natureza humana. Não é exclusi
vidade do povo brasileiro. De modo que, embora, todos 
os jornais mereçam o meu maior apreço e simpatia 
pela fidelidade com que noticiam os fatos no-Brasil, 
a verdade é que sempre há uma tendência de se destacar 
justamente aquilo antipático, aquilo que não presta, 
e não aquilo que presta, aquilo que é simpático. Até 
P'?r que ninguém vai imaginar que o Governo da RepúM 
blica, o Governo do Estado, o Governo de Município, 
vá baixar ato unicamente para prejudicar, para irritar 
a população brasileira. V. Ex.• há de reconhecer que 
o Governo pode errar, pode se equivocar, mas ninguém 
vai admitir que qualquer governante vá baixar um ato 
s_omente para complicar, para irritar a vida dos outros; 
seria uma tara inaceitável que se atribuiria aos homens 
públicos no Brasil. 

Fala V. Ex.• em divida externa. Quero dizer a V. 
Ex.' que não foi o PMDB quem inventou esta dívida 
externa. Não foi o PMDB quem inventou esta divida 
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externa, repito. Essa dívida externa fo_i herdada _pelo 
PMDB, um pouco do PMDB, porque só a partir. de 
15 de novembrot e a partir, porta-ntO, de lo de feveretro, 
e 15 de março·, é-que o Brasil vai ter a cara do PMJ?B. 
Só a partir de 15 de março e lo de fevereiro. Até agora 
é uma caricatura, é uma mistura, é um pedacinho daqui, 
um pedacinho dali, é um pedac~nho _<!'acolá. A cara 
do PMDB só vai ser conhecida, ein todo o Brasil, a 
partir da posse dos novos congressist~s constituintes 
a }0 de fevereiro, e dos novos governantes- que eu 
espero que sejam 22 em todo o Brasil ~ no próximo 
dia 15 de março. Aí sim, vai se poder cobrar do P:MDB 
a resposta para as suas pregações, o cumprimellt() das 
suas promessas. Porqu_e então nós seremos maioria ~q1;1i 
nesta Casa, onde não temos nem 113, e seremos marona 
na Câmara dos Deputados onde, também, não temos 
a metade. A partir de 1~ de ·fevereiro o povo brasileiro 
vai ter condições de cobrar do PMDB a~ suas pr~I!lessas, 
mas até que isso aconteça n6s terrios que estar convi
vendo com todas essas coisas herdadas, inclusive essa 
dívida externa, nobre Senado_r Jamil H~ddad, que. não 
foi feita por nós; nós herdamos, estamos assummdo 
a paternidade dess~ dívida que_ não_ é nossa mas .que 
tivemos que aSSUlDlf, porque_ nao podfamos repud1á-la 
liminarmente. 

Como nós vamos ter a abertura de uma Constituinte 
daqui a mais trés meses, V. Ex. • não acha que esse 
é o momento oportuno de se re~olver o problema da 
dívida externa? Acho que o momento oportuno é agora, 
a partir de 1." de fevereiro a Assembl~ia Nacional Cons
tituinte vai resolver o que se deve fazer com a dívida 
externa. Eu, particularmente, não dou atenção à dívida 
externa, acho que é uma coisa que o Brasil devia esque
cer. O ma I do Brasil é dar muita atenção a essa dívida 
externa e por causa dela se sacrifica a papuTa-Ção. Então, 
se dependesse de mim, eu abjuraria não totalmente 
a dívida, mas eu deixaria para um segundo plano o 
problema do pagamento da dívida externa brasileira. 
Acho que um das grandes ma~es do Brasil é essa p~efe
rência ao cumprimento de obrigações por causa dessa 
dívida externa. Vou dar um exemplo no meu Estado, 
que assumirei em 15 de março. O meu Estado exportou, 
no ano passado, 400 milhões de dólares para o exterior. 
Sabe quanto nós recebemos de !CM, que é o do Estado? 
Nem um cruzeiro, nem um cruzado, oem um centavo. 
Se nos pagassem o ICM, que nos é devido, teríamos 
40 milhões de dólares por ano, e 40 milhões de dólares 
por ano foi até agora o que o Estado do Pará conseguiu 
de empréstimos externos para fazer alguma coisa. Veri
fica V. Ex. a, portanto, que bastaria que a União não 
dispensasse o que não é dela, porque o ICM não é 
dela, é do Estado, mas por causa dessa política vesga, 
caolha de se beneficiar a expOrtaÇãO, ela, a União, que 
não é dona do ICM, isenta de ICM tod<is as exportações 
do meu Estado, e, por causa, disso perdemos anula
mente, no Estado do Pará, 40 milhões de dólares. Se 
não se desse essa atenção exagerada ã dívida externa, 
e não se tivesse essa polftica vesga favorável à expor
tação, o Pará teria recursos suficientes para realizar 
o seu programa de governo. Entãó,-digo a V. Ex.• que 
nesse ponto V. Ex. • conta com a minha inteira solidarie
dade; vamos deixar o problema da dívida externa para 
segundo plano. Ela existe, \'amos honrar, mas não va
mos matar o povo brasileiro para pagãt essa divida 
externa, até por que, nobre Senador Jamil Haddad, 
considero um prejuízo mensal, para o Brasil, esse supe
rávit de um bilhão de dólares por mês. Se há um supe
rávit de um bilhão de dólares por mês, o que acontece? 
O Governo é obrigado a emítir cruzados correspon
dentes a esse um bilhão de dólares, porque recebeu-se 
x para importação, pagou-se x de exportação, mas se 
exportou um bilhão de dólares a mais. O que acontece? 
Como o exportador recebe na boca do banco o seu 
crédito em cruzados, o Brasil, todo o més, há mais 
de um ano, é obrigado a emitir o correspondente, em 
cruzados, a um bilhão de dólares. De modo que V. 
Ex.• tem o meu apoio e a minha solidariedade~ para 
não se dar esse realce, esse destaque, tão importante 
à dívida externa. 

Estou, também, de pleno acordo que se deve impor 
mais ónus, mais sacrifíciO aos lucros das empresas multi
nacionais, ou estrangeiras, seja lá o -que for. Deve-se 
impor muito mais ónus a essas empresas _que vêm ganhar 
dinheiro no Brasil. Acho que o Brasll tem todas as 
condições para fazer valer esse seu direito. 
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Quero dizer a V. Ex.• que a China é um país comu
niSta, ortodoxamente comunista, mas lá existe Volks
wagen, lá existe Nestlé, existe tudo quanto é de multina
cional, mas o chinês não se queixa delas. Por qué? 
soube negociar com elas. Para ca~a multinacional existe 
uma negociação particular e o governo chinês luta, bri
ga, se esforça e a multinacional terminar por render-se 
às condições do governo chinês, pois não é âtoa que 
Se vai desprezar' um mercado consumidor de 1 bilhão 
e 80 milhõ<?S de pessoas. O Brasil, embora não tenha 
um-a: po_pulaçã_o tão grande, tem uma população bem 
razoável, que atinge 130 milhões de habitantes, sendo 
um mercado consumidor muito atraente para qualquer 
multinacional do mundo. De modo que se nós também 
tivéSSemos condições de impor condiç6es a essas multi
nacionais, terminaríamos por vencer a batalha, como 
a China tem vencido. 

O sr. Niv&ldo Machado- Permite V. Ex. • um aparte? 

O SR. HÉLIO GUEffiOS- Com prazer. 

O sr. Nivaldo Machado - Senador Hélio Gueiros~ 
entrei neste plenário quando V. Ex. • já ampliava o seu 
discurso por alguns minutos.lnfelizmente não tive opor
tunidade de tomar conhecimento da parte inicial, o que, 
de modo claro, me habilitaria ã intervenção que ora 
faço coai o apoio de V. Ex. •, que me honra em. conceder 
o aparte. Em primeiro lugar, no quê toca ao problema 
de política económica neste País, houve o vezo, ainda 
não erradicado, de se_querer dar solução a um problema 
de ordem econômica, vale dizer, de criação de expor
tação de riquezas, com solução de ordem financeira, 
isto é, arrecadar o máximo, retirar o máximo das_ classes 
que pr'oduzem, e não 56 dessas produzem, mas até de 
quem produz pouco deveria pagar proporcionalmente 
através do imposto de incidência direta ao Imposto de 
Renda, mas porque paga o imposto sobre o consumo, 
que é o imposto antigo de vendas e consignações, hoje, 
é claro com outro nome, e V. Ex. • conhece esse fato. 
De maneira que de início há uma preliminar de minha 
parte a acentuar: jamais acreditei que uma política de 
ordem econômica baseada na. contenção de consumo 
fos~e a indicada para resolver os problemas do País. 

Êniã_O, os problemas do País são de ordem eConÓ
mica, vale _dizer: criação e expansão de riquezas. Conter 
con_~umo é+ª- antíte!:>e_ daquilo que se deseja quando 
se quer desenvolver. Se nós queremos desenvolver o 
País, e esta é a nossa meta, é a meta do Presidente 
José Sarney e do seu Governo, que tem o apoio do 
:ietiTàrtido e do meu, aí, entre as medidas hoje publica
das, sem examiná~las e por isso sem a possibilidade 
real de fazer uma análise maior, eu partiria do seguinte 
princípio: a premissa estabelecida de que é preciso con
ter o consumo, essa acho errada. Conter o consumo, 
coma2 Diminuindo o poder aqUisitivo da massa traba
lhadora? Isso nunca, porque seria errado. No que toca 
ao restante das medidas que foram de um certo modo 
seletivas, porque V. Ex.• diz bem; elas não alcançam 
o homem pelo poder aquisitivo preservado. E sabemos 
que o Plano Cruzado, que foi o maior cabo eleitoral 
hoje, nessas eleições ele preservou o poder de compra 
do assalariado, daquele que ganhava só o necessário 
para o nfvel de sobrevivência para comer, para se ali
mentar. Eu ainda andava um pouco de táxi, Senador 
Hélio Gueiros. Porque eu que ando de táxi em Recife, 
converso com os motorístas e pergunto se o movimento 
melhorou. Ele diz: melhorou. Por que melhorou? Por
que o homem que não andava de táxi está andando 
agora. Por qUe estão andando? Porque o seu poder 
de compra foi preservado; ele compra a sua alimen
tação, sobra um pouco para esse mínimo que se deve 
,dar também ao pobre para fazer um passeio ou então 
ter essa recreação. Bom, essa parte aqui sem entrar 
no exame, porque V. Ex.• sabe, homem do Governo, 
responsabilidde aqui não pode ser negada. Nenhum 

partido pode se isentar, Por isso é que quando V. Ex.' 
diz que não se pode cobrar ao PMDB nenhuma medida 
que se possa considerar contrária ao interesse do povo, 
porque o PMDB não está governando, - eu diria a 
V. Ex. a o contrário: o PMDB tem 15 Ministros no Go
verno e diversos órgãos da maior responsabilidade. En
tão, se tem 15 Ministros tem 3/4 do Governo e tem 
a maior responsabilidade pelo que ocorrer de bom que 
é futurado eleitoralmente e de ruim, que -pode ser um 
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obstáculo ao avanço eleitoral do Partido. Mas, sem 
maior preocupação de fazer restrições ao nobre compa
nheiro de representação popular, cuja _eleição foi para 
mim do maior agrado no Estado do Pará, porque sei 
que o Estado vai ter um homem ao leme, vai ter um 
homem capaz, com espírito pragmático, além de sua 
capacidade intelectual V. Ex. A tem um espírito ·pragmá
tico de fazer, porque dever de um executivo é que ele 
realize_ 

_ V. Ex' tem pela maneira como vem agindo no Senado, 
não só esse nível capaz de colocá-lo como um dos melho
res Senadores desta República, V. Er leva umobjetivo, 
realizar, fazer e isSo eu sei qUe será feito no Gov.erno 
do Pará durante a sua, já agora considerada poi mim, 
eficiente gestão naquele Estado. Diria que o nosso pro
grama de exportação e p·eço até licença pelo ampliado 
do aparte, creio que a exportação é necessária, prind
palmente porque o País que não conquistou pratica
mente mercado, porque ocupou o mercado interno pelo 
princípio da substituição de importação. Então, o Brasil 
comprava no exterior uma parte do que consumia, pas
sou a produzir e dispensou. Então, o seu desenvol
vil::fiento se deu a base da substituição de importação. 
Na hora em que o mercado brasileiro estaria, está satu
rado porque não se ganha o necessário, as classes menos 
favorecidas não ganham o necessário para consumir, 
daí eu ser contra a contenção do consumo. aí se partiu 
para uma política de exportação agressiva, a tal ponto 
que tirou dos Estados a renda que o Estado precisava 
ter. O Gove_~no F~deral querendo aumentar a expor
tação, é jUsto que Isto ocorra, mas jamais a custa do 
Estado que já possuía as suas possibilidades de arreca
dação diminuídas e por isso essa corte de governadores 
e agora os do PMDB batendo à porta do Presidente 
da República, pedindo até aos mais ricos, como São 
Paulo, recursos para administrar. Ora, se der ao ~tado 
através de urna refonna tributária justa e que garanta 
o princípio da Federação por um Estado forte, então 
não há necessidade de ninguém bater ã porta do Palácio, 
da Presidência da República e se quer dar a São Paulo. 
Eu pergunto: E a Pará? mais do que qualquer outro 
Governador, como os dos Estados pobres, tem o direito 
de ir ao Governo da República solicitar que lhes sejam 
fornecidos esses recursos; mesmo porque_ o Governo 
Federal, dentro de uma tributação que está, exatamen
te, arrecadando para si, para o Tesouro aquilo que 
deveria caber aos Estados - que Sua Excelência pro
mova as exportações, que o faça e isto é bom e é w_na 
maneira, inclusive, de pagar a nossa dívida, honrando 
os compromissos, sem que sejam muito pesado e sacrifi
cado para o povo, mas que também não o faça â custa 
das Estados e dos Municípios. Neste ponto estamos 
de pleno acordo. Queria apenas fazer essa restrição, 
porque a mim me pareceu, no que toca, por exemplo, 
ao problema da responsabilidade, somos todos. respon
sáveis. 

O SR. HÉLIO GUEIROS - Sou ai[Uidecido ao no· 
bre Senador Nivaldo Machado pelo seu brilhante apar
te. Quero dizer a V. Ex. •, nobre Senador Nivaldo Ma
chado, que se eu não me achasse de alguma maneira, 
co-responsáVel pela situação, eu ficaria caladinho aqui 
no meu lugar e passava até por bonito para a assistência, 
para o plenário, e não teriã erguido a minha voz para 
mostrar as razões pelas quais o Governo está fazendo 
essa_ reformUlação do Plano Cruzado. Mas se eu estou 
falando é porque eu me sinto cc-responsável pela situa
ção. Apenas acho que se deve ter um pouco de paciên
cia, um pouco de confiança na-ação do Governo~ porque 
todo mundo sabe que há necessidade de se reformular 
o Plano Cruzado porque ele apresentava vazamentos 
aqui e ali. O que não acho é que se deva criticar o 
Governo porque mexeu com a Plano Cruzado. Sua Ex
celência mexeu na tentativa de salvar o Plano Cruzado 
porque, ou o Plano Cruzado salva o Brasil ou será 
muito difícil nós safrmos de um caos se nós voltarmos 
a ele. De modo que, eu me sinto cc-responsável e é 
por isto que _estou falando_ aqui, 

O Sr. Nivaldo Machado - Só para complementar 
o fio do meu pensamento é-que·, na verdade. toda a 
opinião pública, todo mundo sentia que o Plano Cru
zado devia sofrer correções para corrigir distorções, 
sob pena de voltannos à mesma situação calamitosa 
daquela da inflação, contida em boa hora a 28 de feve-
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reiro. Daí eu creio que a opinião pública é unânime, 
os políticos também, a classe média vai pagar um tributo 
maior do que a classe pabre, esta, evidentemente, por 
questão de justiça social, não devia pagar tributo ne
nhum, passou muito tempo pagando sem ter o que co
mer, sem ter condições de viver em condições compa
tíveis com a dignidade da pessoa humaaa. Mas nisso 
não há absolutamente ninguém, nem o mais ferrenho 
adversário do Governo que -pOss-a negar isto. O Governo 
fez em boa hora, e não podia deixar para ap1anhã, 
tendo a hora oportuna, embora isso tivesse coincidido 
exatamente com os dias, após a realização das eleições. 
Creio que, se o congelamento de preços não é o processo 
através do qual o Governo vai chegar à solução do 
problema económico, porque ele está contido num con~ 
texto maior do que é a própria reformulação da política 

.económica do Governo. Mas essas medidas que o Go~ 
vemo tomou, algumas evidentemente que talvez tives~ 
produção- é o caso, por exemplo, da produção agrí

cola que deveria ter sido aumentada há muito tempo, 
para evitar essa situação que ninguém resolveria - é 
claro, um problema dessa ordem, modificando com a 
lei, a lei da oferta e da procura, quem irá modificá-la? 
Essa daí é uma lei da economia e o Governo apenas 
tem que agir de acordo com ela, 

O SR. HÉLIO GUEIROS - Vejo, portanto, com 
agrado que V. Ex.• tenha o pensamento coincidente 
com o meu. 

Quero fazer uma referência á-obSeivação do nobre 
Senador Jarnil Haddad criticou o Governo, porque vai 
retificar o cálculo dos índices para a inflação. Não sou 
técnico- rio aSsunto, mas sempre me repudiou a explica
ção para o cálculo da inflação há uns dois meses atrás. 
Eu moro no Pará, região quente, tórrida, e a desculpa 
para se aumentar o índice da inflação é que houve um 
aumento no vestuário de frio no Sul do País. Dois itens 
forçaram a inflação há dois meses: aumento do vestuário 
de frio e e aumento do preço do carro de segunda 
mão. Pode ser que técnicos me convençam do acerto 
disso, mas não sei o que carro usado e vestuário de 
frio tem ~ ver com a inflação na Amazônia, para o 
povo pobre que mora no rio, nos paranás, nos lagos, 
nos igarapés. Na Amazônia faz calor, e calor com muito 
carapanã. Por que o povo do interi~r vai pagar uma 
pena maior se o carro usado no Rio e.rn São Paulo 
aumentou de preço? Então, esses cálculos, nobre Sena~ 
dor Jamil Haddad, são convenções, arranjos que tem 
de ser modificados para a realidade. O cálculo da infla
ção deveria ser sobre o arroz, feijão, açúcar, batata, 
carne, peixe, remédio, transporte, moradia, não sobre 

· carro usado e vestuário de frio. Quem tem conta no 
banco vai pagar mais 2,3% pOrque-o veStuário atúrien
tou em São Paulo. Isto é uma coisa totalmente inconse
qüente _não consigo entender. Sempre vejo com agrado 
toda informação de que o Governo vai retifícar um 
pouco para calcular a inflação mediante preços comuns 
a todos, rico, pobre, remediado, e não com base em 
classe privilegiada. 

Por fim, nobre Senador José Fragelli, confiando na 
sua benevolência e generosidade, quero referirMme ao 
último tópico do discurso do Senador Jamil Haddad. 
S. Ex. • disse que conversou com alguns amigos e correli~ 
gionários do PMDB e profetizou que o PMDB; por 
causa dessas medidas, vai implodir, vai entrar em crise. 
Desde que estou no PMDB ouço essa profecia: "0 
PMDB, da próxima vez, vai ímplodir". Qualquer elei
ção que haja no Brasil há a_ profecia de que o PMDB 
vai~se sair mal, vai entrar em crise, vaí se dividir, vai 
implodir. Os tempos estão paSsando e o que verificamos 
há três dias, nobre Senador Jamil Haddad, é que, ao 
contrário de implodir, pela primeira vez, ao longo des
ses vinte e tantos anos, o PMDB venceu maciçamente 
uma eleição no Brasil. É a prime:!ra __ vez que o Brasil 
dá vitória ao PMDB. Foi pOr isso que afirmei que a 
partir deste instante pode-se cobrar e exigir do PMDB 
suas promessas. 

A grande verdade é que essa implosão tãOOesejada, 
cantada e anunciada não aoo:nteceu até hoje e posso 
tranqüilizar o nobre Senador Jamil Haddad que ela 
não vai acontecer. Haverá divergências porque diverM 
gências há em qualquer democracia, em qualquer famí~ 
lia, em qualquer entidade. Mas, o objetivo comum: do 
PMDB é tirar o Brasil de uma vez por todas dessa 

situação de depedência em que víve, ante os mercados 
mais avançados, ante à tecnologia e, acima e primeiro 
de tudo, tirar uma grande parte da nossa populaçã("l 
do estado de miséria absoluta. 

Estou certo de que para isso o PMDB não estará 
sozinho, mas todos os demais Partidos, inclusive o bravo 
PSB do Senador Jamil Haddad, estará cerrando fileiras 
conosco pelo bem e felicidade do Brasil e dos brasi
leiros. (Muito bem!) 

O SR. P~IDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Arno Damiani. 

O SR. ARNO DAMIANI (PDS - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O transporte rodoviário é responsável por 70% da 
movimentação de cargas no Brasil, o que bem evidencia 
a sua iniportâocia para a economia nacional. Os agentes 
responsáveis por esse transporte são os caminhoneiros, 
que percorrem o nosso País em todas as direções, seja 
transportando os frutos da terra para os centros consu· 
midores, seja transportando os produtos industriais da 
cidade para o campo. 

Esse percurso não se faz sem riscos e imprevisões, 
que, em geral, oneram os custos do transporte e dos 
produtos. A falta de organização e de informações acar~ 
reta desencontros e prejuízos para a maioria dos cami~ 
nhoneiros autónçn:nQs e das empresas particulares que 
atuam nesse mercado. Esses profissionais perdem tem
po precioso, tentando contratar o transporte de carga 
para a viagem de retorno, sem qualquer orientação que 
facilite o seu contatQ com as empresas geradoras desses 
serviços. Estas, por sua vez, contratam outros profissio
nais, que, igualmente, partem com ·s-eus-v-eículos carre
gados e voltam ociosos. Esse processo, além de aumen
tar os custos do transporte de produtos agrícolas e indus
tJ;iais, ocasiona perda incalculável de combustível, con
siderando-se o grande número de veículos que trafegam 
sem carga, nas viagens de retomo. 

O usuário do sistema de transporte escolhe a modali
dade de transporte a utilizar, tendo em vista não apenas 
as peCUliaridades da mercadoria, seu Valor, quantidade 
e perecibilidade, mas também certos fatores, tais como 
tempõ de duração da viagem, valor do frete e segurança. 
No Brasil, como vimos, a preferência recai no trans
porte rodoviário. Mas a liderança desse tipo de trans
porte deve-se, principalmente, à grande expansão das 
rodovias em nosso País, a partir da década de 50, incen~ 
tivada_, certamente, pelos preços baixos do petróleo na 
ocasião. 

Dada a função essencial que essa modalidade de 
transporte exerce na economia, dada sua influência di
reta na política de preços, é mister que se reorganize, 
urgentemente 1 esse setor, de modo a tornáMlo mais 
transparente e expedito em todo o País. Trata-se de 
um mercado de trabalho competitivo, mas que carece 
de um sistema de informações precisas, essencial para 
conferir-llie mais dinamismo e economicidade. Esse sis
tema existe nos países desenvolvidos, -onde as despesas 
de escoamento e comercialização pouco influem nos 
custos de produção, por serem módicas, ao contrário 
_Qg que ocorre no Brasil, onde essas despesas são muito 
elevadas, quatro vezes mais elevadas, por exemplo, do 

- que as verificadas no Estados Unidos. Além disso, na
queles pa(ses, esse sistema de informações é bastante 
aprimorado e abrange não apenas o transporte rodoviá
rio, mas também os transportes ferroviários, maríHmos, 
fluviais e aéreos, envolvendo-os num entrosamento per
feito, a nível nacional e internacional. 

Também, no Brasil, se fez sentir a necessidade de 
um sistema de informações que promovesse o contato 
entre os caminhoneiros e os remetentes de carga, facili
tando:-lhes os trabalho, poupando-lhes tempo e dinhei
ro. Assim surgiram as Centrais de Informação de Fretes 
(CIF), inicialmente no Paraná, que hoje possui uma 
rede de centrais nos principais centros económicos do 
Estado, localizadas em pontos estratégicos das rodo
vias. Tal foi o sucesso da iniciativa, que logo se estendeu 
a várias outras Unidades da Federação. 

No meu EStado -Santa Catarina -, desde 1981, 
está sendo instalada uma rede de Centrais de Infor
mação de Fretes. Hoje, contamos com 9 centrais, locali~ 
zadas nos seguintes Municípios: Grande Florianópolis, 
Tubarão, Itajaí, Xanxerê, Mafra, Joinville, Lajes, In
daial e São Miguel d'Oeste. Estão subordinadas ao De· 
partamento de Transportes e Tenninais (DETER) -
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uma autarquia vinculada a ~ecretaria de Estado dos 
Transportes e Obras - e prestam serviços, gratuita· 
mente, aos transportadores e fornecedores de carga. 
São os seguintes os objetivos das CIF: 

"Otimização da_ frota do transporte rodoviário 
de cargas; 

dar condição e justa remuneração sem encarecer 
os bens transportados; 

economizar combustível, evitando que os transM 
portadores trafeguem vazios ou sobrecan:egados; 

propiciar- valores de fretes mais justos, através 
da garantia de cargas, aos transportadores; 

agilizar o escOamento dos produtos; 
aumentar a produtividade do setor de transporte 

de cargas; 
dar maior transparência ao transporte de car· 

gas." (in "Manual de Implantação de Central de 
Informação de Fretes", do DETER ---SC). 

Pedimos vênia. para relacioriar também as princip3is 
vantagens do sistema: 

"Retirada -dOs veículos pesados do tráfego urba
no; redução das viagens de retorno com caminhões 
vazios, subcarregados ou sobrecarregados; 

redução na demora do transporte de carga por 
dificuldade na sua obtenção; 

minimização dos danos causados aos pavimentos 
d!!vidQ ao tiáfego de caminhões sobrecarregados; 

evitar gastos-de combustível e tempo com a pro
cura de carga; 

evitar oneraçáo do custo dos bens transportados, 
pela incerteza na obtenção de cargas de retorno; 

minimização dos custos operacionais dos trans
portadores." 

Os Estados do Rio Grande do Sul e Bahia criaram 
suas Centrais de Informações de Fretes nos moldes das 
exístentes ilo Paraná e no meu Estado, de modo que 
suas atividades se exercem integradamente. Assim, os 
acordos fiimados por essas Centrais asseguram, ainda, 
o seguinte procedimento entre elas: 

"A carteira de identificação dos transportadores 
emitida em cada Estado é aceita pelos demais; 

as ligações telefônicas feitas a cobrar pelos trans
portadores cadastrados em qualquer um dos Esta
dos são aceitas em todos os outros; 

Processa-se, sempre que necessário, o intercâm
bio de infonnações relativas às bolsas de carga, 
entre quaisquer CIF de qualquer um dos Estados 
em questão." 

Já os Es_tados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito 
Santo e Minas Geraís mantêffi programas de Centrais 
de Informação de Fretes, mas adotam critérios diferen
tes, visto que não buscam o entrosamento delas com 
as congêneres dos demais Estados, atitude essa inteira
mente contrária à ffiOsõfia de trabalho que norteia esse 
sistema. No entanto, seria conveniente estudar as regras 
que ditam essa atitude, para podennos comparar ambos 
os sistemas e ai!3:Iisar os acertos e possíveis falhas de 
cad_a __ ym_. Sabemos que, em São Paulo, o programa 
em operação denomina-se Disque-Transporte e conta 
com a-co-partlcipaçã"o da Volkswagen Caminhões. Con
siste, basicamente, em fornecer informações aos cami
nhoneiros sobre as ca.rgas disponíveis. E essa iniciativa 
tem obtido êxito junto à comunidade de transportes. 

No meu Estado, particularmente, as CIF são muito 
bem organizadas. Mensal e anualmente, elaboram-se 
Boletins InformatiVos, que contêm dados estatísticos 
preciásos para ãvalíação do sistema. Esses dados refe
rem-se a cadastramento de transportadores e fornece
dores de carga, tonelagem disponível e transportada, 
número e tipos de cargas encaminhadas, distância per
corrida para obtenção de carga, número de transpor
tadores não atendidos e respectivas causas, valores de 
fretes, economia de combustível, número de telefone
mas e de telex transmitidos e recebidos, etc. 

Até setembro do corrente ano, estavam cadastrados 
nas CIF do meu Estado, 13.300 transportadores e 2.492 
fornecedores de carga. E, apenas no terceiro trimestre 
deste ano, foram transportadas, através do sistema, 
60.531 toneladas a~~arga. Çalcula~se que essa estrutura 
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de apoio ao caminhoneiro tenha propiciado a economia 
de 87.003 litros de óleo diesel nesse trimestre e, po~ 
conseguinte, de Cz$ 269.000,00.-

Não obstante o sucesso da grande maioria das CIF 
em funcionamento, muitos Estados não tomaram a ini
ciativa de implantá-las nos seus principais pólos econô
micos. E o trabalho das Centrais existentes é bastante 
dificultado, quando se trata de transporte de carga para 
um Estado que não dispõe desse sistema. Nesse caso, 
dificilmente o transportador consegtn~·-carga de retorno. 

Cumpre observar que, para que o sistema funcione 
bem, é imprescindível que se estenda a todo o território 
nacional e que haja entrosamento e coordenação entre 
as CIF, a nível nacional; que se tenha o cuidado de 
aprimorá-lo constantemente, quer eliminando as falhas 
existentes, quer introduzindo melhorias, como, por 
exemplo, o uso do computador para armazenar infor
maç6es; e que se estabeleçam normas gerais para disci
plinar suas atividades. 

Considerando todas essas dificuldades, os técnicos 
que atuam nesse sistema, no meu Estado, preconizam 
a instalação de uma rede nacional de Centrais de Infor
mação de Fretes, vinculada ao Ministério dos Trans
portes, capaz de assegurar a integração do transporte 
de carga no País, assim como sua maior rapidez, segu
rança e economia. Aliás, somos informados de que téc
nicos do Ministério dos Transportes estão encarregados 
de preparar um projeto com o objet~vo de criar _o Pro
grama Nacional de Centrais de Informação de Fretes, 
provavelmente em decorrência de disposições do I Pla
no Nacional de Desenvolvimento -da Nova República 
{pag. 177), que reconhece expressamente: 

"As Centrais de Informação de Fretes carecem 
de rede integrada nacionalmente e de definição 
das atribuiç6es do Poder Público e da. iniciativa 
privada na operação e gerenciaminiO- dO Sistema." 

Parece-nos, todavia, que esse trabalho do Ministério 
dos Transportes se tem limitado à obServação e ao 
acompanhamento das atividades das Centrais de Infor
mação de Fretes existentes, à espera de que se definam 
as atribuições uda iniciativa privada na operação e ge
renciamento do sistema". Encarecemos; porém, ~ã ne-
cessidade de se definirem também as atribuições do 
Poder Público nesse sentido. 

Por isso, considerando os legítimos "iriteresses de uma 
grande parcela de trabalhadores brasileiros, dirigimos 
veemente apelo ao Sr. José Reinaldo Tavares, Ministro_ 
dos Transportes, para que determine a urgente realiza-: 
ção de estudos visando a definír claramente "as_ atribui
ções do Poder Público e da iniciativa privada na opera
ção e gerenciamento do sistema", a fim de viabilizar 
a instalação de Fretes, nacionalmente integrada, conforR 
me prevê o atual Plano Nacional de Desenvo.!vimento. 
Naturalmente, os assessores encarregados desse_ traba
lho terão de auscultar as bases, verificar as possibiR 
lidades de participação da empresa privada nesse em
preendimento, além de ouvir os técnicos responsáveis 
pelo funcionamento das Centrais existentes, visto que 
eles possuem experiência no mister e, pois, suas ponde
rações e recomendações devem ser levadas em conta. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDEN'fE (José Fragelli)- Está finda 

a hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação 
Em conseqüência, as matérias da Ordem do Dia, 

em fase de votação, constituída do Projeto de Reso
lução n." 35/.86; Pro}etos de Lei do Senado n."s 
80/84 e 242/85, ficam com a _sua apreciação adiada 
para a próxima sessão ordinária, bem como o Pro
jeto de Lei do Senado n. o 138380~Complementar, 
por depender da votação de requerimento. 

O SR. PRESIDEN'fE (José Frageili)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

DI;\RiüDO CONGRESSÓ NACIONAL (SOção II) 

O-SR. HELYÍDIO NUNES (PDS - PI. Pronuncia 
o ~eguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

As últimas horas de anteontem, no povoado Lagoa 
dos Marcelinos, do IDL~:nic!pio de Picos, onde nasceu, 
constituiu famíli~ e serviu ao seu povo. faleceu Fran~ 
cisco Vicente de Moura, largamente conhecido por Chi
cozinho. 

Queria-o como a um ir:tnão. Pela sua lealdade, firme
za de caráter, desapego aos bens materiais e dedicação 
aos seus semelhantes, especialmente aos mais desassis
tidos de fortuna. 

Ele próprio era pobre. Os bens que possuía não pas
sam de uma pequena casa residencial na cidade, ·que 
lhe servi~ de rancho, de pousada, e de casa de morada 
e de glebas destinadas â lavoura situadas na Lagoa dos 
Marcelioos. 
Quant~ riqueza, porém, guardava no interior! O cora

ção maior do que os seus bens de raiz, alma plena 
de bondade, de dedicação aos amigos, dos mais puros 
sentimentos de fraternidade. 

Tentaram-no imírD.eras vezes. Com ofertas de empre
gos, de prestígio, de dinheiro. Contava-me tudo, inclu
sive as palavras amenas que empregava no repelir as 
propostas afrontosas. 

Era humilde, siní, mas sabia dosar a humildade com 
altivez, sobretudo quando tratava com políticos inescru
pulosos e administradores desastrados. 

Chicozir:tho pouco freqüentou a escola. Talvez alguns 
meses. Espírito arguto, entretanto, tinha uma noção 
e :cata do ·mundo e-!P- que vivia, ao- tei:npO em que fazia 
juízos corretos da conduta moral e cívica dos homens 
com os quais tratava. 

Manso, com a entona:ção de voz dos que sabem con
vencer, a sua presença inspirava confiança, a sua serie
dade exigia respeito. 

A par das atividades ligadas à agropecuária. Chico
zinho também desenvolveu intensa atividade política 
na sua região. Chegou, nos últimos anos de sua preciq~a 
existência, a ser um dos principais chefes políticos do 
interior picoense, com votações consagradoras. 

Na última eleição municiPal, sem recursos e na oposiw 
ção aos-endinheirados, ficou na primeira suplência da 
Cãni3ra Municipal, com perto de mil votos. Votos que 
ninguém comprava, votos que eram uma sincera home
nagem do povo à sinceridade de seu grande e insubsti~ 
tuível chefe e amigo. Convocado várias vezes, o seu 
com_pórtamento-nõ Legislativo de Picos foi a continua
ção d!!_ sua inalterável conduta de cidadão. 

Três meses atrás frailcisç;o Vicente de Moura parecia 
exiOir Saúde - física e Ill:entaL Golpeou-o, porém, a 
moléSti"a terrível que zombou dos recursos médicos e 
que,_ em pquc_os-dias, minou a, sua saúde. Doente, desen
ganado, â beira da morte, ai_nda assíin fez questão de 
participar d~_última eleição. 

·Foi conàUz_ído ao locai _ _Qe_ votação sentado em uma 
cadeira ComUiil. Conduzido por amigos para votar nos 
seus amigos. Suprema prova de amizade. 

Hoie, mais do que sentir, choro o falecimento do 
Chicozinho. E a dona Maria • a esposa solícita e 
dedica.P~_, aos famil~tes e_ a ~odos os seus parentes e 
ami,&õS envio, da tribuna do Senado Federal, o meu 
abraÇd'de solidariedade, na certeza de que juntos sabe
remos~ guardar na lembrança e no coração a memória 
do inesquecível amigo. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O Estado de :Pernambuco, não obstante conter-se 
em reduzido espaço geográfico --apenas 98.281 km 2 

-apresenta diversificações as mais acentuadas em sua 
fisiografia, e, em dec_orrênciã, nOs tipos de atividades 
económicas predominantes em cada região. 

Assim é que, entre canaviais do Litoral e Mata e 
os algodoais do Alto Sertão, medeiam zonas de criação 
~ de agricultura a mais diversificada, onde se encontram 
desde os parreirais e arrozais ao intensivo plantio da 
cebola. 

Na realidade, grande tem sido o estímulo dos órgãos 
gov~rnáil).cntais às inicia,tivas destinadas ao aproveita
mento racional dessas áreas agricu_ltáveis, dentro de 
critéríciSOe" _ _uffi máximo de prOdutividade. Nâo se pode 
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olvidar, todavia, que, por vezes, os excedentes agrícolas 
que poderiam suprir carências de abas-tecimento em 
outras regiões, perdem-se em armazéns improvisados 
ou até mesmo nos campos, onde são produzidos por 
não contarem aqueles centros produtores com meios 
adequados de escoamento da produção: as estradas as
faltadas. 

É o que ocorre, por exeffiJ;Io, nas microrregiões em 
que se inserem os municípios de Petrolândia, Ibimirim 
e Inajá. 

Daí o nqsso presente apelo ao Exmo. Sr. Ministro 
José Reinaldo_ Tavares no sentido de que sejam acele~ 
radas as obras de pavimentação dos trechos Ibimirim# 
Petrolândia, na BR-110, e Trevo do Hotel do Peba
Inajá. 

São apenas 134 quilômetros de asfalto, 110 o primei
ro, e 24 o segundo trecho, cuja asfaltagem, longe de 
representar um ônUs, caracteriza~se como um investi
mento da mais alta rentabilidade, pois o retorno ime
diato e os benefícios em matéria de desenvolvimento 
logo se revelariam de modo concreto e inelutáveL 

É esse o apelo que gostaríamos de formular, certos 
de que, uma. Yez atendidos os reclamos da laboriosa 
classe de produtores, só a Nação brasileira tem a lucrar. 

Era o que eu tinha a dizer. {Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais 

- havendo que tratar, a Presidência designa para a sessão 
ordinária de segunda-feira próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n . ., 35, de 1986 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n." 409, de 1986), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) 
a elevar em Cr$ 2.732.430.000,00 (dois bilhões, setew 
centos e trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta 
mil cruzeiros) o montãnte de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n.'s 410 e 411, de 1986, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

-de Municípios, favoráveL 

PROJETO DELE! DO SENADO 
N.' 80, DE 1984 

(Incluído em Ordem do Día, nos termos do art. 195, 
I, do Regimento Interno) 

Votação, em prinieiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n." 8, de 1984, de autoria _d9 Senador Nelson 
Carneiro, que "altera dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, com vistas a limitar em 40 horas 
semanais a jornada de trabalho, tendo 

PARECER, sob n.• 889, de 1986, da Comissão: 
~de Consfituiçpo e Justiça, pela constitucionalidade 

e juridicidade; 
-PARECER ORAL,- favoráVel, proferido em Pie~ 

nário, da Co~issão de Legi~Jação Social. 

Votação, em primeiro turilo (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, noS "termos do art. 296 do Regi
mento Inteino), do Projeto de Lei do Senado n.o 242, 
de 1985, de autoria do Senador Carlos Chiare IIi, que 
acrescenta parágrafo ao art. 116 da Lei n.~ 1.711, de 
28 de _outubro de 1952, para permitir a contagem de 
tempo de serviço prestado ao Serviço Público, em outro 
órgão, para efeito de concessão de Licença Especial, 
tendo 

PARECER, sob n.' 442, dd986, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionali

dade. 
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Dis-cusSãO, em tuino único (apreCiaçãO prelirriiila-r-da 
constitucíõnalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n." 138, 
de 1980 -Complementar, de autoria do Senador J9s~ 
Sarney, que isenta de Impostos Federais, Estaduais e 
Municipais os ingressos para espetáculos de artes céni
cas, tendo 

PARECER, sob n." 232, de 1984, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela ínconstitucíonali

dade, com voto vencido, em separado, do Senador 
Aderbal J urema. 

(Dependendo da votação do Requerimento n. ~ 508-, 
de 1986, de autoria do Senador Nivaldo Machado, de 
adiamento da discussão para reexame da Comissão de 
Constituição e Justiça). · - · · 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer-
rada a sessão. -

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 8 minutos.) 

ATAS DE COMISSÃO 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

11.' REUNIÃO, ESPECIAL, REÃL!ZADA 
EM 23 DE SETEMBRO DE 1986 

Às dez horas do dia vinte e três de setembro de 
mil novecentos e oitenta e seis, na salã de reunüio da 
Comissão de Finanças, Ala Senador Nilo Coelho, pre
sente os Senhores Senadores Lourival Baptista, Presi
dente em exercício e Nívafdo Machado, compareceram 
também o Dr. José Roberto Arruda, Secretário de Ser
viços Públicos do Distrito Fe-deral, J?r. Willian Penido, 
Presidente da CAESB, representando o Governador 
José Aparecido de Oliveira, Dr. Mauríci~ Corréa, Pre
sidente licenciado da OAB·DF, Dr. Benjalnin Sicsú, 
Coordenador do Meio Ambiente do DF, Dr. Ney Rol
dan, Presidente da Associação dos Moradores Rurais 
do DF, Dr. Rubens Gorayb, Presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais do DF, Dr. Célia Afonso, titular 
da 5_.•_ Procuradoria do Distrito Federal e outras autori
dades, reúne-se em reunião especial a Comissâo do 
Djstrito FederaL 

Havendo número regimentãl, o Se-riliOr Presidente 
Senador Lourival Baptista, declara abertos os trabalhos 
e convida para fazer parte da mesa o Dr. José Robert_..o 
Arruda, Dr. Willian Penido, Dr. Mauricio Corrêa, Dr .. 
Benjamin Sicsú, Dr. Ney R:oldan, Dr. Rubens Gorayb 
e o Dr. Célio Afonso e comunica aos presentes que 
a reunião foi convocada em virtude de inúmeras solicita
ções feitas à Comissão do DiStrito Federal por associa
ções de produtores, criadores, moradores e condóminos 
da região que poderá ser afetada pelo futuro lago do 
rrio São Bartolomeu. Como é-do conhecimento da co
munidade brasiliense, a ComissãO ·tem se pauta:d6 pelo 
interesse de estar sempre presente no palco <!e _de_~~~~~ 
sobre as matérias da maior importância para a popula
ção, como é o caso deste importante assurito que aqui 
trataremos. E o tema de hoje é.o Debate Público Sobre 
o Lago do rio São Bartolomeu_. Em seguida o Senhor 
Presidente concede a palavra pela ordem acima, com 
excessáo do Dr. Célio Afonso, após as palestras dos 
membros da mesa, o Senhor Presidente, Senador Leu
rival Baptista pede licença a todos os presentes e solicita 
ao Senador Nivaldo Machado a assumir a Presidência 
da mesa, por haver necessidade urgente de viajar para 
seu Estado, pois ele se encontra em campanha para 
as próximas eleições. Ao assumir a presidência o Sena
dor Nivaldo Machado dá continuidade aos debates e 
solicita dos presentes que fiZerem uso da" palavra, que 
façam resumida, devido ao adiantamento da hora, e 
concede pela ordem de inscrição a palavra ao Senhor 
Mário Ricardo, Presidente da Associação dos Mora
dores de Sobradinho, Senhor José Queiroz de Miranda, 
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Presidente da Associação Rural Sobradinho dos Meios, 
o Dr. Sérgio Pery Gomes, advogado do Condomfnio 
RuraL Logo após aos debates que se seguirem, o Senhor 

_Presidente _senador__Nivaldo Machado, pede a com
preensão de todos para suspender a presente reunião, 
em virtude do adiantado da hora, e que amanhã dia 
24 às dez horas nesta mesma sala terão a continuação 
dos debates sobre o futuro Lago do rio São BaitolomeU, 

Antes de encerrar a reuníão, o Senhor Presidente 
determina que_ as notas taquifráficas sejam publicadas 
em anexo a es.ta Ata, e que seja remetida uma cópia 
ao Senhor Governador do Distrito Federal, Deputado 

_ José Aparecido de Oliveira. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, 

lavrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Secretário 
da Comissão, a pres_ente Ata, que, lida e aprovada, 

..s.e:rá assinada pelo Senhor Presidente. -Senador Nival
do Machado. 

ANEXO Ã ATA DA 11.' REUNIÃO DA CO
MISSÃO DO DISTRITO FEDERAL, REALI
ZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 1986, REFE
RENTE AOS PRONUNCIAMENTOS DOS SE
NADORES LOURIVAL BAPTISTA, NIVAL
DO MACHADO E ALA OR COUTINHO, MEM
BROS DA COMISSÃO DO DISTRITO FEDE
RAL E OS EXPOSITORES DR. JOSÉ ROBER
TO ARRUDA, SECRETÁRIO DE SERVIÇOS 
PÚBLLCOS.DO DF, DR. WILLIAM PENIDO, 
PRESIDENTE DA CAESB, DR. MAURICIO 
CORRÉA, PRESIDENTE LICENCIADO DA 
OAB-DF, DR. RUBENS GORA YB, PRESIDEN- -
TE DO SINO/CATO RURAL DO DF, DR. BEN
JAMIN SICSÚ, COORDENADOR DO MEIO 
AMBIENTE-DF E DR. NEY ROLDAN, PRESI
DENTE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

.RURAIS DE BRASIL/A. AMAR-DF, E DE
MAIS AUTORIDADES, FEITOS DURANTE A 
REUNIÃO, QUE SE PUBLICA, DEVIDAMEN
TE AUTORIZADO PELO SENHOR PRESI
DENTE. 

Presidente: Senador Humberto Lucena 
Vice-Presidente: Senador Lourival Baptista 
ÍNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI
GRÁFfCO-DA REUNIÃO. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Haven
do número regimental, declaro abertos os trabalhos des
ta Comissão, 

Convido o Dr. William Penido Valle, Superinten
dente da _CAESB, que representa o Sr. Governador 

-do Estado, o Deputado José Aparecido de Oliveira, 
para fazer parte da Mesa e também o Dr. Rubens Go
rayb, Presidente do Sindicato Rural do Distrito Federal; 
o Dr. José Roberto Arruda, Secretário de Serviços Pú

-blicos; o Dr. Benjamim Sícsú; Coordenador do Meio-
Ambiente; o Dr. Mauricio Corrêa, Presidente licen
ciado da OAB e o Dr, Ney Roldan, Presidente da Asso
ciação 4e Moradores da Area Rural do Distito Federal. 

Meus senhores, a presente reunião foi convocada e_rn 
virtude de inúmeras solicitaçóes feitas à Comissão do 
Distrito Federal por associações de produtores, criado
res, moradores e condóminos da região que poderá 
ser afetada pelo futuro lago do Rio São Bartolomeu. 
Como é do conhecimento da comunidade brasiliense, 
a Comissão do Distrito Federa1. tem se pautado pelo 
interesse de estar sempre presente no palco de debates 
sobre as matérias da maior importância para a popu
lação como é o caso desse irilportante assunto que aqui 
trataremos. O nosso presidente, Senador Hunberto Lu
cena, encontra-se na Paraiba e tudo fez para estar aqui 
no dia de hoje, mas infelizmente S. Ex. • aqui nâo está 
e eu estou substituindo-o. Também quero dizer aos 
Senhores quei ir ii demorar-me aqui pouco tempo, por
que tenho uma audiência marcada agora com o Sr. 
Presidente da República. 

O Le&islador, para decidir conscientemente, deve-se 
aprofundar na análise de todos os aspectos que o assunto 
requer, procurando ouvir todas as partes envolvidas, 
e não. tenhamos dúvidas que o assunto em pauta tem 
sido tratado com a maior seriedade pelo Sr. Govemador 
do Distrito Federal, Deputado José Aparecido de Oli
veira, que, temos a certeza, pesará os prós e os contras 
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do Projeto do rio Bartolomeu, sempre no intuito de 
fazer o melhor por Brast1ia e seus habitantes. Então, 
quero diz.er aos. Senhores que, como afirmei, não pode
rei ficar aqui muito tempo, e irei ser substituído por 
um ilustre Senador, também membro desta Comissão, 
ex-Prefeito que foi em Pernambuco, da Cidade de Olin
da,_ onde, com o bJilho da sua inteligência e com traba~ 
lho fez muito por aquela cidade do Estado de Pemam
buco-ConcedQa palavra ao Dr. Roberto Arruda, Secre
tário de Serviços Públicos do Governo do Distrito Fe
deral. 

O SR. ROBERTO ARRUDA -Senador Lourival 
Baptista, Senador Niv.:ildo Machado, demais compo
nentes desta Mesa, Senhoras e Senhores, compareço 
a esta Comissão a convite do meu caro Senador Lourival 
Baptista, como Secretário de Serviços Públicos do Go
verno do Distrito Federal, apesar de ter um outro com· 
promisso no Instituto Mauá de Tecnologia, o retardei 
alguns minutos para não deixar de comparecer a esta 
Casa, apesar-dO convite desta Comissão ter chegado 
apenas ontem - nós tínhamos efetivamente outros 
compromissos - e apesar de estar nesta Mesa o Dr. 
Willian Penido V:, ale, que é o Presidente da CAESB, 
a Companhia de Aguas e Esgotos de Brasília, que repre
senta nesta oportunidade o Governo do Distrito Fede
ral, e é o maior responsável pela área de saneamento 
básico da Capital da República. Mas eu não poderia 
dei;ur, Senador Lourival Baptista, Senador Nivaldo 
Machado, de dizer algumas palavras neste início de 
reunião-. E a primeira delas é a constatação de que 
todos nós vivemos no País, e particularmente em Brasí
lia, um momento extremamente fértil da nossa vida. 
E ele é fértil por váriasrazóes: a principal delas é porque 
pela primeira vez se discute abertamente, se discute 
livremente, se discute democraticamente o futuro da 
Capital do País. Há algumas constatações, inclusive 
constatações numéricas, que já freqüentavam de alguns 
anos os relatórios técnicos, os relatórios reservados, 
as exposições de motivos, mas que s6 agora são de 
domínio público e devem publicamente ser discutidos. 

Eu falo, por exemplo, do crescimento de Brasília. 
O Senador Lourival Baptista, à época Deputado Fede
ral pela UDN, acompanhou, como grande líder que 
já era aquela época, a construção da Capital da Repú
blica. E naquela época, o Presidente Juscelino Kubits
chek tinha dois ,objetivos básicos para a construção de 
Brasília: o primeiro deles - e várias das pessoas aqui 
presentes acompanharam aqui de Brasília, como pionei
ros que são, estas verdades a construção_ de uma cidade 
moldada urbanisticamente para ser uma nova Capital, 
para que administrativamente se pudesse ter tranqüi
lidade de se governar o País, isso ao nível dos três 
Poderes; o segundo grande objetivo era a interiorização 
do desenvolvimento do Brasil. Aquele primeiro obje
tivo, a de construir uma nova Capital com a tranqüi
lidade de se fazer um projeto voltado para uma vocação
político-administrativa, efetivamente se conseguiu. 
Brasília é hoje, sem sombra de dúvida, a capital do 
País, estão aqui os três Poderes, estão aqui todos os 
principais órgãos que cOmpõem o Governo Federal, 
e, de fato, a Capital foi transferida. Portanto, aquele 
primeiro grande objetivo de Juscelino Kubitschek foi 
alcançado. Mas há um segundo grande objetivo, que 
era a interiorização do desenvolvimento brasileiro. Este 
segundo objetivo, até uma determinada época, vinha 
sendo conseguido com a construção de estradas, com 
a implantação da indústria automobilfstica, com os-pro
gramas de interiorização do desenvolvimento, inclusive 
depois com a criação da SUDECO, mas de uma certa 
época para cá, e seria difícil precisar isso dentro de 
um enfoque de história económica, a grande verdade 
é que Brasl1ia, ao invés de ser pólo indutor do desenvol~ 
vimento em -ioda região Centro Oeste, passou a ser 
oásis dentro dessa região, e a grande verdade é que 
o fendm_~f!O que nós todos assistimos boje é qu~ Brasília 
é uma cidade com uma razoável qualidade de vida que 
também pode e deve ser discutida, mas com uma razoá· 
vel qualidade de vida, cercada em toda a região Centro 
Oeste por bolsões de pobreza, por miséria, põr fome 
e principalmente pela total falta de oferta de empregos. 

Ora, o que aconteceu? Aquele projeto original do 
Prof. Lúcio Costa, que previa que Brasília teria no ano 
2000 quinhentos mil habitantes, foi simplesmente ultra
r assado por uma constatação de que em 1986, 14 anos 
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antes daquele horizonte que se_ afirmava num projeto 
nos ídos de 1956, Brasaia jà tem L600 mil pessoas. 
E mais interessante; Bras!lia continua teimosamente 
a crescer a taxas que variam de 6 a 8% ao ano, o 
que matematicamente nos dá a constat~ção de que nós 
teremos ao nível matemático, ao final deste século, uma 
população maior de 3 milhões de habitantes. Se fizésse~ 
mos um cálculo com uma regressão linear, ou seja, 
considerando que as atuais taxas de crescimento teriam 
uma tendência a diminuir, nós ainda assim chegaríamos 
matematicamente ao número em tomo--'-d~ -~rês milhões, 
280 mil habitantes. 

Algumas organizações internaciona"is, .~J:Iclusive à 
ONU, já colocam Brasília como metrópole que deverá 
ter, no ano 2000, uma população estimada em 4 milhões 
de pessoas. 

Ora, é claro que nós temos que ter um pouco de 
cuidado quando fazemos avaliaçóes_estatísticas, quando 
trabalhamos com números. Eu_ até peço licença ao Presi
dente da Mesa, o Senador Nivaldo Machado, para con
tar aqui uma historinha que eu conto sempre para dizer 
do cuidado que a gente deve ter com estatística, com 
números estatísticos. Eu tinha um amigo que viajava 
muito na ponte aérea Rio-São Paulo naquela época 
de muito terrorismo, de múito-desvio de avião e tudo 
mais. E ele começou a pensar; «puxa vida, eu estudei 
tanto estatíst"iCã a vida inteira, qual a maneira que eu 
tenho de evitar o avião que provavelmente será desvia
do da rota por um ato terrorista?" Então ele começou 
a pensar o seguinte: qual a probabilidade de estatística 
de dois terroristas, com a mesma má intenção, cada 
um com uma bomba dentro da sua pasta, irem para 
o mesmo aeroporto, no mesmo horário, pegar o mesmo 
avião, com o mesmo destino, com o mestno objetivo 
terrorista? Vocês hão de concordar comigo que essa 
probabilidade, estaticamente, é muito pequena. Então, 
a partir dessa constatação estatística ele tomou a seguin
te providência: comprou urna bomba e só viajava carre: 
gando a sua bomba para não encontrar o outro terro
rista. Isso, estasticamente, pode até ser uma verdade, 
mas é claro que_ na vida prática as coisas não ocorrem 
dessa maneira. E o que aconteceu em Brasília? Temos 
hoje uma população de 1 milhão e 600 mil habitantes 
e nos deparamos com essa taxa de crescimento de 6 
a 8% ao ano. Ora, todos os senhores senhoras que 
moram nesta Capital e que a conhecem profundamente 
sabem que a infra-estrutura urbana desta cidade, não 
só no que concerne água, transporte, esgoto, mas tam
bém no que concerne à energia elétrica e inclusive, 
à ocupação e uso do solo foi planei ada para uma popu
lação muito menor do que esta. A grande verdade é 
que nos deparamos, neste momento, com a situação 
de que a nossa infra-es_trutura de_ serviços públicos é 
nitidamente inferior aO crescimento populacional. Al
gumas medidas obviamente têm que ser tomadas e, 
rapidamente, divido-as, de uma forma um pouco sim~ 
plista, em dois grandes grupos: o primeiro grande grupo 
diz respeito à retomada daquela antiga tese de Juscelino 
Kubitschek de que o desenvolvimento brasileiro deveria 
ser interiorizado e este desenvolvimento da região Cen
tro-Oeste deveria ser harmónico. 

O Governo Federal e o GovernO (i() Distrito Fedefãl 
estudam, neste momento, alguns programas e terão que 
implantar, no futuro, vários outros programas que fa
çam com que a região do entorno de Brasília tenham 
um desenvolvimento social e económico paralelo ao 
da capital da República. Não podemos mais admitir 
que Santo António do Descoberto, que Brasilinha, que 
o Novo Gama e cidades que outros de nós poderíamos 
citar, não tenham as mesmas condições de investimento 
e as mesmas condições de vida urbana da Capital da 
República, tão perto estão deste centro urbano. 

Este é um primeiro grupo de medidas. Se não tomar
mos medidas que visem ao desenvolvimento equilibrado 
desta região, fatalmente, teremos uma crescente pres
são urbana gerando problemas de vários níveis em nossa 
infra-estrutura. Este é o primeiro ponto que gostaria 
de destacar. 

O segundo campo de medidas é que o Governo do 
Distrito Federal terá que, forçosamente, ao ver o futuro 
de Brasília, ao pensar o futuro de Brasilia tomar algu
mas providências para que não ocorra o que, anteontem 
aconteceu em Sobradinho com uma falta d'água a níveis 
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realmente alarmantes. O Governo do Distrito Federal 
terá, forçosamente, _que tomar algumas providências 
para que a nossa infr_a-estrutura urbana, para que nossos 
equipamentos urbanos cresçam, pelo menos, na propor· 
ção do crescimento- da população. E, na pior das hipóte
ses,_não influenciJ:;ndo o aun;tento dos fluxos migra-
1ór1os, tenha condições de dar aos nossos filhos, aqui 
em Brasília, as mesmas condições de vida que temos 
hoje. _ _ 

Dentro desse segundo campo de medidas é claro que 
se a~ ora coroo prjoritáriõ o problema da água, do esgoto 
e do transporte urbano e é claro que não é eSte o-fórum 
adequado para tratarmos, em detalhes, de todos eles. 
Mas gostaria de falar alguma coisa sobre o problema 
da água. O Dr. William Penido, um dos técnicos mais 
conceituados do Brasil, nesse setor, terá oportunidade 

-·de colocar os números que tém. Mas, foriJosamente, 
há uma realidade de que os nossos mananciais hídricos 
disponíveis em B_rasaia, neste momento, já explorados 
estão aquém das necessidades de água da .População 
do Distrito Federal e algumas medidas têm que ser 
tomadas para que, no futuro, a gente continue tendo 
água. 

Quais são ,essas medidas? A primeira delas e sobre 
a qual já há, de certa forma, um consenso, trata-se 
da duplicação ou até da triplicação da capacidade de 
bombeamento da barragem do rio Descoberto. Este 
é praticamente um consenso, ela está construídá, ela 
tem, hoje, uma capacidade de_~dois metros cúbicos por 
segundo e teria que passar para uma capacidade de 
4,5 a 5 metros cúbicos por segundo. Esta é uma reali
dade. Nós teríamos que fazer um investimento, investi~ 
menta que já está atrasado, no sentido de que principal
mente a Região Oeste de Brasília possa não vir a sofrer 
de falta d'água. Mas a partir do instante em que todos 
nós estivermos conscientizados da necessidade dessa 
obra do rio Descoberto, chegaremos à seguinte consta
tação: a duplicação ou triplicação do rio Descoberto 
dá, ao nível de abastecimento d'água, um horizonte 
de aproximadamente quatro anos, isso observadas as 
tag_as de crescimento de 8% ao ano, ou seja, conside
rando que em 1990, daqui a quatro anos, estaremos 
Cõm urna população de aproximadamente 2 milhões 
de habitantes. 

E a pãrt1r daí? Como fazer para que Brasl1ia continue 
tendo água? Existem algumas alternativas, e a principal 
delas, a que se coloca à análise dos técnicos do Governo 
num primeiro momento, por várias razões, inclusive 
pela proxímidade do centro consumidor, é sem dúvida 
alguma, a barragem de São Bartolomeu. _ 

O pr~J!ci_pal fato que eu gostaria de destacar, neste 
mOininto; não só como homem de governo, mas tam~ 
bém como morador de Brasl1ia que sou, é de que 
todos nós temos a responsabilidade de preservar esse 
manancial hídrico, corno pOssibilidade mais próxima 
do abastecimento de água de Brasfiia. A preservação 
desse manancial, que se faz de várias formas, e mais, 
que só se completa com a conscientização de toda a 
população de que é preciso preservã.i:' e viabilizar o futu~ 
ro de Brasflia, esta preservação é fundamental para 
que a gente continue, a partir daf a desenvolver os 
_t!_aJ~~1hos que levem, efetivamente, a teses técnica e 
numer:J.c~m~_n_t~ mais palpáveis para que se possa traçar, 
efetivamente uma :Política de governo no que diz respei
to ao abastecimento de água de Brasilia. 

Todos os dados técnicos dessa questão, todos os nú
meros que envolvem esta questão serão tratados pelo 
Dr. William Penido. Mas eu gostaria de frisar por últi
mo, pata terminar esta visão geral do problema, que 
o mais importante, ~este momento~ é a constatação 
de que viverilos um período fértil da nossa história, 
não só da nossa história como brasileiros, com a rede~ 
rnocratização do País, mas da nossa história como ffiora~
dores de Brasflia, quando temos a oportunidade, em 
fórum de debates como este, tão privilegiados, inclusive 
como' este da Comissão do DF no Senado; de discutir 
tão abertamente todas essas questões que direta ou indi
retaiD.ente influenciam a vid~-de cada um de nós. 

Muito_ obrig_ado pela atenção de vocês. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Meus 
Srs., ouvida a palestra do Dr. José Roberto Arruda, 
Secretário de Serviços Públicos, palestra que, sem dúvi

- --da nenhuma, podemos c-on-siderar didática, objetiva, 
clara de modo a não deixar nenhuma dúvida quanto 
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àquele panto qtle ele se p~opôs defend~r, agora, para 
falar sobte a mesma matéria, acrescentando, segun!=3o 
informações do próprio-conferencista, detalhes de or
dem técnica, tendo a satisfação de dar a palavra ao 
Dr. William Penido Vale, Superintendente da Compa
nhia de Água e Esgotos Qe Brasflia. 

O SR. WILLIAM PENIDO - Sr. Senador Nivaldo 
Machado, Srs. membros da Mesa, Srs. e Sras: 

Quero crer-qu~; o Dr. Arruda,_ na sua modéstia, já 
esgotou a questãq técnica e-; a par de tê-la esgotado 
do ponto de vista das grandes linhas do desenvolvimento 
espacial brasileiro e do desenvolvimento urbano nest<!, 
região do Brasil Central, a nós nos resta, portantO, 
à guisa de complementação, -situar de maneira clara, 
primeiro, o esgotamento da disponibilidade de recursos 
hídricos, aqui, no DiStrito Federal. 

Há a_Iguns meses, nós próprios na CAESB- estamos 
lá há pouco mais de quatro meses - fomos surpreen
didos com o primeiro eStudo que nós realizamos sobre 
o sistema de Santa Maria-Torto, que é responsável pelo 
abastecimento de granade parte do Plano Piloto. Nós 
descobrimos que·o sistema tem sido operado, tradicio
nalmente, desde a sua implantação, a níveis de grande 
risco, ou seja, há o risCo que cresce a cada ano

1 
cada 

vez maior, em função da natureza, o de que nós possa
mos ter. uma situação de absoluta escassez de água, 
sem condição de reposição. Diferentemente de energia 
elétrica, que pode ser transportada ao longo de grandes 
distâncias, a água apresenta certos óbices para o trans
porte de grandes _massas e grandes distâncias. 

Portanto, o problema de água tem que ser visto de 
uma perspectiva de vande confiabilidade, sobretudo 
para urna cidade com área metropolitana que, além 
de outras funções, abriga Poderes da República e repre
sentações diplomáticas. 

Por essa razão, é possível, por exemplo, dizer, hoje, 
que, se nós continuannos operando no sistema Santa 
Maria-torto, nos níveis atuais, é possível, há uma proba
lidade crescente, hoje ela é mais de 13 ou 15%, de 
que, num determinado ano nós tenhamos absoluta es~ 
cassez· de água na região do Plano Piloto. E análises 
como essa podem ser feitas por outros sistemas na re
gião. Deixándo de lado toda a tecnicalidade, indo à 
questão básica, central, que é do entendimento de qual
quer cidadão, hoje nós temos água em condições consi
deradas adequadas, do ponto de vista da tradição da 
cidade, da Organização Mundial da Saúde, e até por 
que não da própria orientação do Relatório Belchia, 
acerca dos níveis de abastecimento per capita, consideK 
rados adequados, naquela época. Nós temos água, hoje, 
para um milhão e 100 mil habitantes. Exi~te um certo 
''milagre" de multiplicação de pães e de peixes, porque 
há uma população maior do que essa sendo abastecida. 
Isso se deve a uma série de razões em cadeia. 

Primeiro, porque uma parte da população não conso
me praticamente água, vive em invasões, vive em fundos 
de lotes, e essas pessoas, na medida em que as idéias 
e os ideais da Nova República venham a prevalescer 
e uma política habitacional, de certa fonha c-orretiva 
das distorções existentes no Distrito Federal, venham 
a ocorrer, essas pessoas pasSarão a consumidores. Pas
sarão a cidadãos, também, do ponto de vista de uso 
de água. 

Outra razão pela qual o recurso ainda que insuficiente 
é disponível é que existe, já, um racionamento implícito. 
Manobras são cada vez mais freqüentes, elas não teriam 
de ocorrer com uma frec(üência quase disponencial, 
mantidas as coisas como estão. Uma terceira razão, 
ainda, pela qual embora nós só tenhamos água em con
dições adequadas para 1 milhão e 100 mil habitantes, 
nós temos abastecido uma população maior do que essa, 
isso se deve ao fato de. que nós. estamos usando excessi~ 
vamente os reservatórios. De novo é a questão de que 
pode ocorrer a qualquer momento, e a probabilidade 
de ocorrer é crescente, que em reservatórios como os 
de Santa Maria e Rio Descoberto possam ser usados 
a um nível, de certa maneira tão intenso que a reposição 
desses reservatórios não se fará ~ai~ nO período consi
derado adequado. Significa, na prática, ano ou anos 
de penúria. 

Tudo isso somado, e são dados de realidade, nós 
estamos trabalhando e~atamente, numa definição pre
cisa desse balanço. E esse quadro nós temos condições 
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de tê-lo em 90 dias. A partir daí é possÍvel, então, 
estabelecer um flirt realista com o futuro. Se a cidade 
não crescer além do marco - digamos- dos 2 milhões 
de habitantes, apenas a ampliação do sistema Rio Des
coberto, com alguns ajustes a nfvel de diminuiÇáo dos 
vazamentos no sistema de abastecimento de Brasília, 
algumas melhorias em pequenas captações existentes, 
isso talvez faça parte de urna cidade desde que ela se 
congelasse nesse marco demográfico, da ordem de 2 
milhões de habitantes. Se esse marco é considerado 
uma visão, de certa maneira, romântica do_ que O futuro 
nos reserva, ou seja, se a população tender a marcos 
superiores a esse, uma prime~ra hfpótese é relacionada 
corn o próprio Lago Paranoá!_ que __ tem sido objeto de 
debate. O Lago Paranoá é suscetível de aproveitamento
no adubo, é uma questão de_ opção. Além de um certo 
nível de aproveitamento, a região terá que fazer uma 
opção: ou ter o lago ou bebê~ lo. Os fundadores fizeram 
o lago com a linha da água definida, para ser usado, 
do ponto de vista urbanístico, como uma peça integrante 
da concepção plástica, temática da região. Além de 
um certo ponto, digamos, além de um consumo superior 
assim a um certo valor, que é uma região fácil de ser 
definida, o lago correria rísco de em, boa parte do 
ano ou ao longo de vários períodos hidrológicos, poder 
se transformar em algo intermediáriO entre um peqUeno 
pântano a um nível de novecentos e noventa e nove. 
Por esta razão, também há que se levar em conta,
e para nós que trabalhamos setorialmente e que temos 
uma diretriz de governo, que é examinar o problema 
hídrico - as seções de saneamento básiCo de Brasília 
do ponto de vista dos próxiritos 15 anos. 

De-ntro dessa responsabilidade, temos que estudar 
outras alternativas. Alternativa São Bartolomeu não 
6 única, -do ponto de vista tecnológico. Ela parece ser 
m~··á.traente até agora, do ponto_ de vista tecnológico. 
E, além dessa proposição, pouco mais há que se dizer, 
com seriedade, neste instante. O_São Bartolomeu, cuja 
concepção inici31 a nívil especul~ti_vo _data já do final 
dos anos 50, ao longo desses quase 3(f anos, a hipótese 
São Bartolomeu não trouxe nem um anteprojeto, muito 
menos um projeto básico. Não há, portanto, concepções 
rigorosas de engenharia que permitam ·estabelecer cus~ 
tos, tamanho de lago, tamanho de barragem, inclusive 
as cOndições básicas de qualidade de água do ponto 
de vista de simulaçóes necessárias e prévias a um manan
cial de grande porte como esse. 

O estudo, portanto, que iÕicia e agora e em tomo 
do qual certamente toda comunidade parece estar mo
bilizada e certamente interessada, é um exercício de 
boa técnica em torno de estudo de alternativas. Levando 
em conta, de um lado, o que a região dispõe, hoje, 
levando ainda em consideração que alternativas existem 
entre elas, certamente o São Bartolomeu é uma alterna~ 
tiva bastante atraente, que nada mais poder ser dito 
nesse estágio. Os valores em cruzados ou em dólares 
acerca de barragens são naturalmente, na melhor das 
hípóteses, pura especulação. Tamanho de lago, volume, 
produção, sem ~er de outros variáveis inte!esSes ri:t-ai_S -
esotéricos, são também, na melhor das hipóteses, espe~ 
culações bravias. Q São Bartolomeu, hoje, distintamen
te do que tem sido nestes últimos 30 anos,_ em _que 
ele foi uma hípótese, passa agora ser objeto de estudo. 

"1 Não há data marcada, inclusive para a definição de 
um projeto básico de engenharia. Existe data marcada, 
Sr. Presidente, Srs. e Sras., nós já poderíamos anteci
par, isso pode ser de interesse da comunidade, acerca 
dos estudos preliminares sobre balanço hídrico do Dis~ 
trito Federal; quando vai faltar água mesmo, com que· 
probabilidade, quais são as hipóteses de racionamento 
no próximo ano, nos seguintes, se não se fizer nada. 
Muito antes da discussão sobre outros projetas alterna~ 
tivos, existe um projeto chamado "Ampliação do Siste~ 
ma Rio Descoberto", que deverá ser feito e implantado 
independente do estudo de outras alternativas. 

Ainda qu_e em função do coloquialismo, Sr. Pn!si~ 
dente, o sistema Rio Descoberto é para ontem. Nessa 
ascepção, eu quero crer que o período que se abre, 
e que certamente uma grande contribuição advirá dos 
debates dos problemas que se travarão aqui, tem um 
período de estudos e de análise. Não há mesmo data 
marcada para compleição, término, conclusão, de ne~ 
nhum projeto básico de barragem, isso nem começou. 

DJÃRIO DO CON(}RESSO NACIONAL (Seção II) 

Agora, a ~~mpanhia não pode, a CAESB, o Governo 
do Distrito Federal, e certamente a comunidade, não 
podem se furtar a um estudo rigoroso, sério, de alta 
proficiênCia técnica,_ sujeito, em última análise, também 
ao escrutínio político das conseqüências para a região, 
que resultam: do acelerado crescimento demográfico, 

--assOciado com as migrações internas, e o próprio cresci~ 
mento vegetativo da região; -a qu-alidade de vida da 
regi~o; e de talve~~ do ponto de vista inclusive econó~ 
mico e firi.â.nceiro, o problema mais agudo, lancinante, 
que nãO é exatamente o d3- água, antes vai ser o de 
esgotos, tratamento, disposição final, num longo prazo. 
Iss<;> __ porque não há dúvida de que aqui se constrói, 
pro_vavelmente, seja do ponto de vista plástico, seja 
ainda do ponto de vista de progresso a nfvel das concep
ções de <Jesenvotvimento_ urbano, a área metropolitana 
~o __ mundo mais sofisticada, em termos do ponto de 
ví_~ta ele sua localiz:açâo, numa grande savana tropical; 
não é preciso _(!p.Contrar outros exemplos de cidades 
com padrões de referências, atitudes, associadas ã quali~ 
dade de vida como Brasília, com uma pOpulação já 
caminhando para o duplo milhão, situada em condições 
de solo e clima como os nossos, e que, ao mesmo tempo 
tenha como princípio básico o de associar as concepções 
de vi~a, progress~, qualidades que marcam a civilização 
ocidental, não quálquer tipo de miséria oriental. O nós
so padrão de desenvolvimento é muito mais europeu, 
-americano do norte, do que associado a Calcutá, a Ma~ 
dras, a Bombaim, ou a aglomerados humanos na penf~ 
sul a bem distante. 

Por essa razélo, questões como á_gua e tratamento 
de esgoto são a marca talvez mais eloqüente dessa nova 
disposição de, nessa comunidade, manter padrões ele
vados de convivência social, de qualidade de vida. 

Nessa direção, os estudos começam e prosseguem, 
há um grande atraso neles. É possível talvez dizer que, 
do ponto de vista dos projetas físicos, há mais de uma 
década que não se implanta, no Distrito Federal, nenhu~ 
ma obra relevante na área de infra~estrutura sanitária. 
O final de 19_SQ_e o de 1960 foram pródigos, aqui, em 
i~plantações na área de infra~estrutura sanitária; nos 
períodos subseqiientes têm sido profundamente árido~, 
é necessário retomá·los. Há obras que são de prioridade 
abSoluta, como a despoluição do Lago Paranoá, como 
a implantação do sistema Rio Descoberto, de sua expan~ 
são~ CO):UO a_ própria fase dois do projeto de despoluição 
do Lago Paranoá, como as concepções para tratamento 
dos afluentes na região sobretudo mais populosa de 
Ceilândia, Taguatinga, Gap1a, etc. Essas questões de
vem ser agora objeto de um escrutínio, de um crivo 
rigoroso. A partir da definição da vontade políti~, in~ 
cutnbe a nós, servidores do Governo, da comunidade, 
desenvolver, dentro da boa técnica, da boa concepção 
científica, essas questões. 

Posso assegurar aos Srs. que esses aspectos da condu~ 
ção dos estudos acerca das alternativas, acerca das con
cepções preliminares do ponto de vista tecnológico e 
científico, estão bem obrigados no que diz respeito à 
CAESB. Os Srs. podem ficar seguros de que, sem recor
rer' ã uma pretensão de infalibilidade, sermos donatários 
da verdade. Ainda assim, no que se refere à qoe~tão 
tecnológica, ao fato científico, o nosso intuito, o únpulso 
que ~os anima é de oferecer propostas e contribuições 
para o superiOr julgamento político do Governo e_ da 
comunidade, que permitam a longa continuidade de 

--uin processo de canvivência soci3.1, comunitária e de 
-qualidade de vida eloqüente aqui nessa região do Brasil. 
Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)~ APre
sidência da Mesa tem a satisfação ~e conceder~ palavra 
ao Dr. Benjamim Sequisu, Coordenador do Meio Am~ · 
biente. 

O SR. BENJAMIM SEQUISU -Sr. Presidente Se
nador Nivaldo Machado, Srs. Membros da mesa, Sr.•' 
e Srs.: 

Gostaríamos de fazer algumas colocações iniciaís so
bre qual o pano de fundo dessa discussão. Hoje estamos
vivendo na cidade de Brasília -que esta com uma popu
lação ·de 1.600.000 habitãntes ... 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) -Eu vou 
interromper o início da palestra do Dr. Benjamim, para 
convidar, com satisfação, que venha tomar parte na 
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Mesa, o Dr. CéHo Afonso, titular da S. • Procuradoria 
do Distrito Federal. 

Peço desculpas pela interrupção, e solicito :m-Dr .. 
Benjamim que reinicie a sua palestra. 

O SR. BENJAMIM SEQUISU- O pano de fundo 
·qtre nós temos dessa discussão é que a Cidade de Brasí· 
lia 1 __ atualmente com 1.600.0(!0 habitantç:s, tem dois 

·grãndes problemas ambientais, duas grandes poluiçóes 
ambientais crOnicas; uma é que existe, aproximadamen· 
te, um déficit de 100 Illll moradias e um déficit, também, 
talvez em tomo de 80 mil empregos. Esses déficits de 
mor~dia e de empregC?, atualme~te, têm gerado uma 
sér1e de problemas ambientais bastante sérios. 

Nós div!dimos a nossa apresentação em três partes, 
basicamente. A primeira seria algumas considerações 
gerais sobre a questão da água; a segunda, algumas 
considerações sobre a questão da qualidade da água; 
e a terceira seria em relação à terra, à propriedade 
da terra na área do São BartÇllome:u, as questões atinen~· 
tes aos processos de de_sapropriação que foram fe-itos 
na área. 

Quando Brasília foi planejada pela Comissão Cruls, 
a grande definição de Brasília ser localizada nessa re
gião, além da interiorízaÇãO, além de todo o processo 
de des€:J:i\i01vimento, que deveria ser levado para o inte~ 
rio r. foi a disponibilidade de água. Dos recursos am~ 
bientais, o grande limitante de Brasília é o solo. A 
ágliã não é um recurso ambiental limitante em Brasília, 
aliáª- ~r~s11ia é prógiga em ter disponibilidade de água. 
A água no seu ciclo hodrológioo total, seja ela subter
rânea, água superficial ou água meteórica, ela se apre~ 
senta em quantidade suficiente na nossa região; 97% 
da água doce disponível no mundo está hoje sob a forma 
subterrânea. E nós estamos chegando hoje, na nossa 

_ sociedade, no linear de termos grandes volumes de 
águas superficiais disponíveis; quer dizer, cada vez mais 
os volumes de águas superficiais estão sendo limitados, 
e o mundo caminha para a solução das águas subterrâ~ 
neas. Cada vez mais, também, há um choque de inte~ 
resses entre a água de beber, a água para a energia 
elétrica, a águ~ de irrigação e a água de laser. Até 
há uns 10 anos atrás, aproximadamente, não havia con
flito entre essas variáveis, nós tínhamos disponibilidade 
suficiente para poder atender a todas essas funções. 
Ocorre que os programas de desenvolvimento geraram 
um certo volume de obras que colocou esses quatro 
itens em conflito; por ixeinplo, o Brasi~ está partindo 
para um pro_grama de irrigação que vaí elevar de 
1.500.000 de hectares para 3.000.000 de hectares a área 
irrigada. Então serã0 utilizados volumes de água bas~ 
tante grandes para irrigação. Como também o desenvol~ 
vimento, a retomada desse desenvolvimento económico 
para 3 milhões de hectares vai ser utilizado em volume 
orno também a retomada desse desenvolvimento econô
mico atual depois do Plano Cruzado está levando a 
uma necessidade de uma geração de energia elétrica 
bastante grande pa_r!l poder suprir as fábricas e abastecer 
a energia elétrica que· deve ser provida de energia hi~ 
dtáulica inicialmente. 

Este é uni pano-de fundo inicial e gostaria de dizer, 
também, que no Brasil já se usa, em grande escala, 
soluções, por exemplo, de águas subterrâneas, que é 
uma, das soluções que propomos seja estudada. Elas 
são usadas_ ·em grandes cidades do Brasil em volumes 
apreciáveis e vêm sendo utilizadas por duas razóes: a 
primeira, porque as águas superficiais estão cada vez 
mais limitadas e, em segundo lugar, é cada vez mais 
difícil manter despoluídos os reservatórios superficiais. 
Qs_cresctmentos urbanos, a agricultura, principalmente 
a agricultura, tem mantido a qualidade das águas super· 
ficiais em um nível de qualidade não satisfatórios para 
o abastecimento doméstico, o que tem levado cada vez 
mais _às soluções de abastecimento de água potável utili
zando as águas subterrâneas. A questão dos recursos 
hídricos é tão importante que o Ministro Aureliano 
Chaves, há 90 dias atrás, criou uma comissão a nfvel 
interministerial com representantes de todos os estados 
para estudar um modelo de gestão de recursos hídricos. 

Somos nomeados pelo Governador José Aparecido 
como representante de Brasília, nesta comissão. Esta
riioS tealü:ãrido trabalhos em conjunto com mais 35 re~ 
presentantes, inclusive hoje está sendo realizada a pe
núltima reunião desse grupo que se pretende daqui há 
35 dias apresentar o primeiro relatório sobre a questão. 
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Hoje, fato que está bastante caracterizado, os recursos 
hídricos, necessariamente, fundamentalmente, deviam 
ser estudados globalmente. A me.sma água de beber 
é a mesma água de irrigação, a mesma á"gua di energia 
elétrica e a mesma água de lazer. E se não houver 
um estudo integrado e consolidado teremos dificuldades 
de equacionamento desses conflitos, aliás isso foi feito 
aqui em Brasília também. Houve um ciclo de reuniões 
entre a companhia de água, a companhia de energia 
elétrica, o órgão ambiental e a Secretaria de Agricultura 
onde discutimos essa questãO e ficou caracterizado que 
na Bacia do São Bartolomeu há vários projetas oficia~s 
a nível de utilizaçao da águ::t para a agricultura como 
há projetas, intenções de projetas para a utilização de 
água para abastecimento doméstico. e como há projetos 
de intenção de despoluição de preservação desse ma
nancial para futuros usos, sejam eles quais forem. 

Essa é outra questão que gostaríamos de deixar carac
terizada. É fundamental para prevermos o crescimento 
da disponibiliade do abastecimento da água de Brasilia, 
sabermos, inicialmente, para onde Brasília vai crescer; 
que tipo de crescimento Brasflia vai ter. POrque é prefe
rível crescermos ordenadamente, ao invés -de crescer
mos desordenadamente como está ocorrendo. Todo 
crescimento desordenado leva a uma dificuldade de co
locação de uma infra-estrutura disponível no tempo- e 
no custo neces:;ário ao desenvolvimâtto. Se Brasília 
for crescer, por exemplo, na direção de Brazlândia, 
provavelmente, a solução vai ser uma; se Brasília for 
crescer na direção do eixo Taguatinga, Ceilândia e Sa
mambaia, provavelmente, a solução vai _ser outra, se 
Brasília for crescer na direção-·do eixo de Planaltina, 
provavelmente a solução vai ser outra. Finalmente, para 
resolvermos o problema de água de Brasília só vamos 
poder contar com os recursos existentes dentro do qua
drilátero, ou vamos poder contar com os recursos exis
tentes fora do quadrilátero. Devemos pensar que se, 
por exemplo, a cidade for crescer no eixo de Samam
baia, Ceilândía Taguatinga, temos recürsos de água a 
uma altitude de 1100 metros através do Rio do Sal, 
Rio dos Macacos, uma série de rios.nas proxímidades 
de Brazlândia. Esses rios têm uma disponibilidade de 
água suficiente _e, logicamente, nós concordamos que 
o ponto inicial é o de se fazer um estudo da disponi
bilidade hídrica do Distrito Federal. Esse estudo acura
do deveria, não só. incluir o quadriláterO, mas também 
a região do entorno, e em algum grau de distância, 
maior do que os 30km que nós_temos nos ba~tado p~ra 
planejar. Principalmente que em matéria de água, um 
dos vetares grandes de custo é u transporte da água. 
Quando nós falamos em abastecimento de água, um 
dos grandes fatores de custo é -o transporte da água. 
Eu conheço muito bem a história da barragem da Pedra 
do Cavalo, lá na Bahia. Quando foi feito o pólo petro· 
químico, na Bahia, houve uma discussão muito intensa 
na sociedade e se discutia que realmente o pólo- retro
químico deveria poluir os mananciais existentes nas re
dondezas de Salvador. Foi feito um projeto chamado 
Pedra do Cavalo. Esse projeto, chamado Pedra do Ca
valo, visava abastecer 21m3 por segundo e ele tinha 
um custo inicial de 200 milhões de dólares e iria trazer 
água de 100 km para Salvador. Bom, no presente mo
mento. os mananciais existentes dentro da área metro
politana não estão poluídos pe_lo_p6lo petroquímica, 
o projeto já ultrapassou 1 bilhão e 200 milhões de dóla
res. a primeria fase já foi concluída, que são 7,3 e, 
então, há um esforço, inclusive, documentos oficiais 
de várias entidades dos sindicatos dos-engenheiros, que 
denunciaram esse problema, dos sindicatos dos agróno
mos, que visa a não permitir que seja triplicado esse 
abastecimento. Por quê? Porque não se viu a questão 
como um todo. h fundamental que nós tenhamos uma 
consciência de onde_é que a cidade vai crescer, porque, 
a partir disso, é que nós podere_mos prever o grau de 
industrialização, o grau de agricultura, o grau de utiliza
ção do solo. E, af, também, o grau de abaste_cimento 
de água, porque, quando Brasi1ia tiver uma população, 
por exemplo, da _ordem de 15 milhões de habitantes, 
a grande preocupação nossa, do órgão ambiental, é 
o abastecimento de alimentos dessa população. Porque 
o nosso alimentantc_ ambiental é o solo. Como disse 
o nobre colega que me ante:ce-deu, a nossa região o 
cerrado tem uma qualidade de solo pobre e essa quali
dade leva a uma série de dificuldades para se poder, 
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através de índices de produtividade razoáveis, conse
guirmos abastecer de alimentos as populações. E se 
em contra-partida nós temos água em disponibilídade, 
nas suas formas superficial e subterrânea - e tanto 
é Verdade q-ue Bras!lia sofre 8 meses de seca, ao longo 
do çmo, e 90% dos nossos rios são perenes ao longo 
âo ano -=--isso é uma- prova incontestáVel de onde é 
que está essa água. Nós trouxemos, aqui, transparências 
e estudos, a Coordenação de Assuntos do Meio Am
biente tem mapas dos lençóis subterrâneos de Brasília, 
e o nosso Assessor Carlos Fernandes, que está prepa
rado para responder onde é que tem água em Brasília, 
nos subterâneos, e aonde não tem, os estudos de dispo
nibilidade, os estudos de ofertas hidrológicas e, logica
mente, esses estudos, todas as vezes que vamos parti
cipar do planejamento dessa questão da água, vamos 
colocar ao acesso de todos os órgãos e de toda a popu
lação de Brasilia, são fundamentais. Então, o compa
nheiro Carlos Fema1]9es está preparado para responder 
onde e que tem água em Brasnia e onde é que não 
tem. E esses estudos nós temos testado, com aferições 
práticas, pois os empresários privados, os produtores 
têm furado poços e esses poços que estão sendo furados 
estão testando os nossos estudos. Nós temos falado com 
algum gra;; de afirmação que, por exemplo, na região 
de Sobradinho,_Jla região de Planaltina, nós encontra
mos água de boa qualidade e em quantidade suficiente, 
a menos de 50 metros de profundidade e os poços fura
dos na região têm atestado isso. E acho que o fórum, 
aqui, não é para descermos ao nível de detalhes dessas 
questões de quantidade e de qualidade. 

Temos três grandes estudos técnicos aqui -em BraSília. 
Um estudo que foi feito PLANIDE, em 1970; um estudo 
que foi feito ~tll1977, que é-O PEIOT e que é o Ultimo 
sistema de planejamento, que é o sistema de planeja
mento que nos norteia até o presente momento. E os 
próprios eStudos, feitos em 1983, apontam para uma 
disponibilidade de água que chegaria à ordem de 9~ 
até 10m3 por segundo, o que daria para abastecer uma 
população, dados os padrões de consumo atuais, que, 
na nossa maneira de ver, são um pouco altos, mas dados 
esses padrões de consumo, de uma populaçã~ da ordem 
de2mil e 3.00 a2 mil e SOO logicamente, alguns pequenos 
mananciais foram desativados ao longo do tempo. O 
Núcleo Bandeirante era abastecido pelo córrego de Vi
cente Pires e esse manancial foi desativado. Ele abas
tecia a totalidade do Núcleo Bandeirante. Temos are
gião de Planaltina, Sobradinho, sem dúvida, com pe
quenas captações. Aliás, a região é pródiga d_e água: 
temos as Aguas Emendadas, temos a Bacia de Pipiri
pau, a Bacia de Sobradinho ... Com uma série de capta
ções, elas poderiam se suprir. Mas, nós temos uma 
água que daria para abastecer 2 milhões em torno dos 
dois mil e quinhentos. 

Então, eu creio que o grande esforço que temos hoje, 
que a população de Brasalia deve ter, tem que se mobi
lizar, é 110 sentido de planejar o crescimento dessaci~
de, de planejar para onde Brasília vai crescer. É fundil
me_ntal essa definição da comunidade, porque, a partir 
disso, as outras .definições podem ser feitas. A grande 
dificuldade da Companhia de Águas, até hoje, é poder 
s~ preparar sem esses parâmetros de definição de plane
jamento. Quer dizer,~ difícil você planejar 1 por exem
plo, obras para suprir uma cidade de água sem saber 
que cidade é essa, onde ela vai estar localizada. Nós 
temos a_ c_i~ade Samambaia, planejada para 300 mil ha
bitantes. É o último pólo habitacional planejado, último 
marco de zoneamento aprovado pelo Conselho de Ar
quitetura e Urbanismo, que só previu dois pólos de 
aden~amcnto. Então, é necessário um_planejamento 
de onde essa cidade vai crescer. 

Um outro ponto importante, e o Governador já deu 
autorização para o sistema de planejamento governa
mental, é que nós não devemos nos restringir simples· 
mente" ;:~o quadrilátero de Brasnia. Devemos extrapolar 
o quadrilátero, para pensar um pouco mais aberto, tanto 
a nível de_assentamento populacional, como de disponi
b_ilida_de_h_í_drica, como, principalmente, capacidade de 
proâUZiT alimentos, para poder alimentar e para poder 
empregar essa população que vai mqrar aqui. O que 
nos preocupa hoje é que se numa cidade de um milhão 
e seiscentos nós já temos um déficit de 100 mil moradias, 
como é que vai ser o déficit de moradias quanto tivermos 
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uma população, por exemplo, do dobro? E o problema 
ambiental? Este ponto é crucial. Por isto, parabeni
zamos todas essas idéias, essas discussões democráticas 
e abertas, como disse o nobre secretário, na sua coloca
ção, que vão clarear, como bem disse o representante 
do Governador, um planejamento que está sendo feito 
a nível setorial. E é fundamental que esse planejamento 
seja feito a nível intersetorial, ou seja, que haja um 
planejamento integrado da água entre principalmente 
da _água da agricultura com_ a água de beber, porque, 
se esses dois setores não andarem ordenadamente, coor
denadamente para o futuro, nós vamos ter realmente 
uma crise em algum deles. O que nós queremos é que 
não tenhamos crise em nenhum dos dois. Então, é fun
damental os parâmetros de planejamento. 

A última questão que gostaríamos de abordar. rapida
mente, é a questão da propriedade da terra na Região 
do São Bartolomeu, _que nos parece bastante impor
tante. O São Bartolomeu está nos planejamentos da 
cidade desde a Comissão Cruz, que acampou na beira 
da Lagoa Bonita. Na época, a Lagoa Bonita tinha 4 
km1. Hoje, ela está, por destruição humana, com um 
pouco mais ou 2,5 Km2 Isto por destruição humana, 
quase premeditaaa, e pela agricultura ter chegado até 
as suas margens, com projetas oficiais incentivando a 
destruição dessa nossa maior lagoa natural. 

Em todos os relatórios, está a importância h(drica, 
e todos conhecemos a importância hídrica do São Barto
lomeu: inclusive, fruto até_de uma preocupação ambien
tal muito grande. 

Em 1969, foí pt,!blicado_o primeiro decreto de desa
propri~ção da região de São Bartolomeu, em pol(gono. 
foi feito esse decreto em 1969; em 1974, esse decreto 
Caducou e o Estado não tinha entrado com as ações 
de desapropriação. Em 1975, baixou-se um novo decre
to de. desapropriação, o Decreto n.o 3.008, na região 
do São Bartolomeu, visando assegurar, via desapro
priaçãO, as obras necessárias na área. Em 1975, alguns 
meses antes de caducar o decreto de desapropriação, 
o Estado entrou com 2.300 ações na Justiça, para desa
propriar a área e essas ações eram divídidas em duas 
mil e poucas açóes no núcleo Nossa Senhora de Fátima, 
núcleo populacional existente ao Sul de Planaltína nas 
proximidades do córrego atoleiro, e 300 ações de- deSa
propriação de fazendas colocadas na região; fazenda 
Sobradinho dos Melas, fazenda Paranoá; fazenda Tabo
ca ou Taboquinha. Em 1981, depois das ações de desa
propriação estarem em curso na Justiça, houve uma 
redução da área_ a ser desapropria~a. o Estado, por 
falta de recursos ou por critério técnico, decisão técnica 
da companhia e por falta de recursos, foi diminuída 
a área a ser desapropriada. Em 1982 foi realizado um 
trabalho técnico e, baseado nesse trabalho técnico, fo
ram retiradas todas as ações de desapropriação que 
estavam correndo na Justiça em relação a essas 2.300 
propried"'des. 

O que quer dizer q!Je, hoje> se um novo_decr~to 
de desapropriação for implantado na área, se a obra 
for necessária ou se a preservação da área for necessária, 
provavelmente algumas das benfeitorias realizadas na 
região podem vir a Ser validadas. Isso é uma questão 
extremamente--preOCUpante porque se eSses dec~etos 
de desapropriação não tivessem sido retirados da Justi
ça, estivéssemos brigando ainda na Justiça em relação 
ao valor desse decreto de desapropriação, o valor dessas 
áreas que tinham .sido atribuídas na época, estaríamos 
ho}é~--com·o-vaJor-base de desapropriação à situação 
das terras em 1975, que é_quando foi decretada a desa
propriação, e não o valor de 1986, o valor atual. Então, 
sem dúvida, hoje, a estrãtégia que deve ser implemen
tada; é primeiro: caracterizar a ilegalidade de_ uma série 
de assentamentos que foram realizados nessa área de
pois de 1977, para depois da caracterização dessas irre
gUlaridades poder ser feita a desapropriação para asse
gurar que essa desapropriação tenha como valor-b<~:se 
o valor desses assentamentos irregulares. E não ficar 
sub-júdice se são ou não irregulares esses assentamen· 
to~. porque em vários deles são altamente irregulares. 
Eu gostaria de dizer qtie mi questão do São Bartolomeu 
é profundamente importante também, ser analisada a 
questão da propriedade da terra da área do São Bartolo
meu. ~arque houve compra de áreas que seriam alaga
das e nessas áreas fúram implementados pro jetos urba
nísticos, projetóSde casas, de repente e::.sas aÇões foram 
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retiradas, ou seja, essas áreas não foram mais alagadas, 
estas casas estão a( hoje vigentes e os decretos de desa
propriação foram retirados. 

Então é extremamente importante, nesse debate_de-_ 
mocrático que nós vamos ter agora sobre a questclo 
do São Bartolomeu, ser feita uma análise bastante acu
rada de toda essa situação dos decretos de desapro
priação, da emissão do decreto, da retirado do decreto, 
para se ver que quem cometeu irregularidades, quando 
e porqué. Como eu concordo também totalmente na 
feitura desse balanço hídrico do Distrito Federal, que 
ele vai apontar a nossa disponibilidade de água. Porque 
vários relatórios anteriores apontava uma disponibili
dade _de água maior ao que hoje está sendo constatada. 
E é importante também a sociedade ter consciência 
disso. Por que, por exemplo, anteriormente se falava 
que havia uma disponibilidade de tantos metros cúbicos 
por segundo, e, hoje em_ dia, essa disponibilidade de 
água foi violentamente reduzida. 

Sr. Presidente, estes eram os trés pontos quegostaría· 
mos de abordar, achamos extremamente importante 
estes debates na sociedade. Cremos, conforme disse 
o representante do Sr. Governador, que a hora é de 
debate, a hora é de se fazer _os estudos neces!)ários, 
a comunidade se posicionar em relação a obra. Gosta
rí-amos de ilustrar, também, que pela resolução 001 do 
CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), 
qualquer obra desse porte, como este tipo de barragem, 
vai ter que ter um relatório de impacto ambiental antes 
de ser realizada, esse relatório de impacto ambiental 
vai ter que ser feito pela empresa que vai realizar a 
obra. Este relatório de impacto ambiental vai ter que 
ser analisado pelo órgão ambiental. E, principalmente, 
esse relatório de impacto ambiental é um documento 
público que qualquer pessoa ~a comunidade poderá 
ter acesso se~_ requisitá-lo e poderá ver as discussões 
técnicas que terão que constar desse relatório de impac-
to ambiental em relação à necessídade, à disponibi
lidade de água, em relação à poluição. E, mostramos 
a nossa preocupação, finalizando, Sr. Presidente, que 
para preservar a bacia do São Bartolomeu é funda
mental tomar medidas, hoje necessárias, em relação 
aos mananciais do São Bartolomeu e à bacia do Pipiri
pau, à bacia do Sobradi_nhp e _às Águas Em_e~daqas. 
9 _Governo já tem o projeto de desapropriação das 
Aguas Emendadas e pode assegurar que vai pre.o;ervar 
a qualídade de Águas Emendadãs. Agora, em relação 
à bacia do Piriripau e à bacia do Sobradinho há vários 
projetos de expansão utbana ~ vár~os projeto? de ~xpan~ 
são agrícola e, infelizmente, a poluição anda rio abaixo, 
e como a poluição anda rio abaixo, se não preservarmos 
os mananciais vamos ter problemas sérios de preser
vação no futuro, lá no São Bartolomeu. 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- A se
guir, a Mesa tem a satisfação de conceder a palavra 
ao Dr. Maurício Corréa, Presidente licenciado da OAB 
do Distrito Federal. 

O SR. MAURíCIO CORRÉtA- Eminente Semulor 
Nivaldo Machado, Srs. componentes da Mesa, minhas 
Sras. e meus Srs. 

Evidentemente, que compareço aqui muito mais para 
aprender, até me informar acerca desse tão propalado 
projeto de criação do Lago do ruo São Bartolomeu, 
mas já fico satisfelto por esse preâmbulo dos debates 
aqui travados, quando verifico o descortín.io, a inteli
gência, o raciocfuio apurado desse jovem engçnhelro, 
Benjamim Siquisu, Por tudo que ele disse, sinto que 
não me encontro solitário na minha prOspecção da imen· 
sa preocupação que tange o anúncio da criação ou da 
consolidação desse lago. Quanto maís sal:iemos, agora 
inclusive {lOr alguns módulos ~e cqJocação que foram 
feitos aqu1, pelas autoridades do Governo, a nos ditar 
que não há ainda um consenso no que tange à necessi
dade da implantação desse lago. 

Sabemos, não só pelo cj_ue disse O _Sr. Presidente da 
CAESB e outros que usaram a pãlavra, que ainda há 
alternativas que poderiam, digamos, conjurar a crise 
da água em Brasilia para uma população estimada, se
gundo uns em dois milhões e cem, segundo outros em 
dois milhões e quinhentos habitantes, sem se utilizar 
o Lago de São Bartolomeu. 

Agora, o que temos que meditar, que refletir é se 
esse lago realmente é a alternativa válida, exclusiva, 
única para_sesolver esse problema. Vamos verificar se 
a inundaç<l_o dessa án;a não ~r~rá desastres ecológicos 
mais· .Profundos e se as lesões aos direitos individuais, 
aos direitos coletivos daqueles que constituírem pro
priedades em regiões onde o lago se localizará, se essas 
lesões não seriam tão profundas, vamos dizer, violentas, 
que elas não geraram conseqüéncias mais dramáticas 
e traumáticas do que a própria desapropriação desse 
l:,tgo, s_em se valer da alternativa de outros recursos. 

Tenho muito medo da improvisação deste Governo 
atual, improvisaçã~? que se iniciou com a implantação 
de_-unla desas_tqt.d~ obra do lago, que a despeito de 
ser algo que pudesse trazer para a população modos 
de divertimento alternativo, chegamos à conclusão de 
que foi um despaupério, de uma irresponsabilidade, 
direi até uma insanidade, insanidade absoluta do des~ 
preparo de um Governo que chegou a Brasília com 
a alcunha de democrático, a alcunha de um Governo 
em discussão com o povo e ditou as suas regras, implan
tou o seu sistema. 

Não-quero neste instante, -tecer considerações para
lelas a respeito de tais obras, não é o caso. O que 
me preocupa é se o Lago de São Bartolomeu não será 
outra improvisaçã"o, tal qual aconteceu co~ a ciclovia 
do lago. Díante das alternativas, inclusive anunciadas 
aqui pelo próprio Benjamin Sequisu, que eu respeito, 
com relação à pteocu·pação do crescimelito de Brasília: 
se se dará a leste, a oes~e, ao sul, ou ao norte? .Afiriã.l 
de contas é a preocupação fundamental que o Governo 
deveria ter. De modo que nós temos na OAB defendido 
esta cidade contra as violências de gOVernos passados, 
da ditadura passada, temos procurado defender esta 
cidade de uma série de violações cometidas ao seu proje~ 
to, à sua tradição. Na época do Governo José Ornellas, 
e1es pretenderam derrubar uma mata no Gama, lá tem 
uma reserva ecológica extraordinária, pois há espécimes 
-ãli, inclusive, não encontradas em outras regiões, e nós 
recorremos ao Poder Judiciário e conSeguimos qUe oS 
juiz deferisse uma medida e impedisse que o Governo 
passasse o tratares por cima daquela reserva ecológica, 
para que fosse feito ali um projeto hortigranjeiro no 
Distrito FederaL 

Tenho muito medo, muito receio de inundarmos, por 
exemplo, o Vale do Amanhecer, inundarmos toda essa 
região já programada, onde as águas atingirão, sem 
que haja uma discussão maior_ com o povo, uma maior 
particípaçáo para verificarmos, aferirmõs _essa conve· 
niências. Não seria apenas uma idéia de um Governo, 
porque o Governo erra e_erra freqüentemente e fragoro· 
samente, como este Governo tem errado, é o que temos 
pre-senciado. Acho que é uma questão que não deve 
ser tratada com maniqueísmo, e nem tão pouco com 
uma desavença ou idiossíncracia ao Goverúo Federal. -
Essa é uma questão _que deve= ser tratada altivamente, 
e moderadamente pelo povo. Agora, ela não pode ser 
também uma medida imposta de cima para baixo. (Pal
mas.) Temos que examinar essa questão com mais pro~ 
fundidade, Cóin-ma1s seriedade. (Palmas.) 

Eu sei que o rio buscou alternativas para abastecer 
a cidade, com o Sistema do Estado do Rio, as águas 
do Rio Paraíba, etc, e outras cidades grandes do Brasil 
t~mbém encontraram soluções_. Será que Brasma, ne
cessariament~, terá que inundar essa área enorme, onde 
existem inclusive proprietários, onde existem reservas 
ecQlógicas, será _que não há outra alternativa? Ou eXiSte 
o_utra alternativa? Será que tem de passar por cima 
d~ um V_ale_d_QAmanhecer, _que eu respeito a convicção 
religiosa daqueles que seguem a Tia Neiva? Será que 
se tem de passar por cima de tudo isso_? Ou essa popu
lação não tem o direito de discutir? 

Nós e_stamos djscutindo isso aqui e agora, porque 
foi provocado por pessoas interessadas, no meu juízo. 

~ Agora, que este Governo nunca foi de dar satisfações 
ao povo, isto é um fato. (Palmas.) Este ano teremos 
eleições. (Pa~~~) Então, nós temos que discutir o 
assunto, por isso está sendo possível discutirmos. Foi 
feito tudo aí, vocés viram e ninguém discutiu nada, 
Como as eleições estão vindo, então vamos discutir. 
Acho áté- e já que nós eshi:inoS íaUndo prospe_cções 
futura$ -:--Vatn~?S ~izert a própria, Comis_são do Distrito 
Federal, fl:áo é Senador, tem que acabar até_ pela sua 
inutilidade, pela sua imprestabilidade_, Notem bem, e 
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estou dizendo isto com sinceridade, não porque o Sena· 
dor pep.sa, iguais os_ o_utros pensam, porque S. Ex.' 
tem patriotismo, mas a Coínissão sempre existiu - es
tou diz_endo _.os seus membros e os seus componentes 
do passado -para homologar a nomeação do Gover~ 
nado r, e até para fazer pedidos de nomeações ao Gover
nador rrias não para defender a cidade. (Palmas.) 

Este é o primeiro debate que esta Comissão faz, real~ 
mente, com a participação do povo, para defender um 
projeto, ou discutir um projéto, que nós queremos vali· 
dado em todos os seus ângulos. Daí por que entendo, 
inclusive, que -esta Comissão deve ser extinta a partir 
da instalação da Assembléia Nacional Constituinte, pa· 
ra que os Deputados e Senadores, eleitos por Brasília, 
defendam esta cidade. A desgraça será maior se este 
Governo tiver maioria. Mas, mesmo assim. contamos 
com a Graça de Deus para defender os nossos interes~ 
ses. (Palmas.) 

Eu gostaria de dízer aos amigos aqui presentes, que 
até o momento não me convenci de que o Lago São 
Bartolomeu seja o único recurso viável. Por isso eu 
prefiro discutir, não há maniqueísmo, como eu salientei, 
porque os serviços essenciais devem ser colocados acima 
dos interesses particulares. Esta é uma regra do direito 
público que tem que ser entendida. Quando os inte· 
resses da coletividade são maiores, os interesses particu· 
lares devem ser aniquílados, ou devem ser postergados, 
garantidos naquilo que o Direito Civil ~egura, mas 
em benefício da coletividade esse direito tem que ser 
reSpeitado. 

O que eu quero questíonar é se essa proposta não 
é improvisada, se ela não vai repetir o passado. Pare· 
ce-me que o prudente é discutirmos mais esse assunto. 
Lamento que o assunto seja tão dramático, seja tão 
sério e que esse Governo não tenha inici<ido a discussão 
assim que se instalou nopoder.Isso que eu acho curioso, 
com quase dois anos de mandato, agora que se ace1era 
o processo çle .consp!idação dessa idéia. Não me parece, 
~elo que sentl do Benjamin Sequisu e pelo que tenho 
lido, que essas alternativas poderão garantir o-abasteci
mento d'água na cidade_, por um certo período, com 
relativa e absoluta tranqüilidade . .Não será através da 
improvisação, não se_rá através da idéia de um projeto 
de impacto, talvez para salvar um Governo frustrado, 
um Gov_erno que_decepcionou, um Governo· que não 
trouxe, na verdade, aquilo que a cidade esperava. (Pal
mas.) 
- Sem querer me aprofundar na questão técnica, quero 

dizer que não me manifesto aqui inteiramente contrário 
à idéia da criação do lago. Mas, eu gostaria de conhecer 
profundamente as razões que estão levando a isso e, 
também, gostaria que a população discutisse, inclusive 
que os técnicos da oposição" examinassem esse projeto, 
comparassem com aS outras cidades que tiveram dramas 
muito piores do que o de Brasília, para saber se a única 
solução é exatamente essa: jogar água em cima dessa 
grande região, acabando com o nosso ambiente ecoló
gico, aniquilando as propriedades aqui exi~tente~. e se 
há urna alternativa. Se há essa alternativa. vamos discu
ti-la com propriedade e mais seriedade, sem o açoda
mento, sem a pressa que me parece estão querendo 
imprimir ao desenvolvimento desse projeto. 

Eu até pediria desçvlpas por ter que me retirar, cm 
virtude do pessoal da Previdência Social que está no 
Sindicato dos Professores, clamando a minha presença 
lá, pois estão ameaçados de prisão, maís uma vez, mas 
eu ficarei aqui mais uns 15 minutos, caso alguém queira 
alguma explicação. 

Bom, a minha posição é exatamente esta: eu acho 
que a questão do solo em Brasília, sobretudo o proble
ma relacionado com os loteamentos, em que essa área 
vai encobrir grande parte, é uma questão que tem de 
ser discutida à luz do Direito Agrário Brasileiro, que 
está se de.senvolvendo, sob o ângulo do INCRA e não 
sob o problema do solo urbano, como o Governador 
quer enfrentar. Esta é uma questão muito séria.! (Pal
mas.) Nós vivemos dentro de um ordenamento jurídico 
que deve ser respeitado_. Há uma série de sutile:zas que 
devem ser primeiramente ultrapassadas, devem ser ven· 
cidas._ Essa questão àos loteamentos rurais tem que 
ser encarada com seriedade~ há condomínios evidente
mente que são marginalizados, são errados, mas grande 
pJ.rte são constituídos de loteamentos feitos ern cima 
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do Código Civil, dentro da nossa lei, são cidaçlãos que 
não são sabotadores, não são ladrões, são pagadores 
de Imposto de Renda, são contribuintes brasileiros e 
os seus direitos devem ser respeitad_os. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- A mesa 
tem a satisfação de conceder a palavra ao Dr. Benjamin 
Sequisu. 

O SR. BENJAMIN SEQUISU - Como o nobre 
companheiro Maurício Corréa vai s_e retir:;tr daqui a 
15 minutos, em relação a algumas colocações que ele 
fez, eu gostaria de dar alguns esclarecimentos. 

Quando o_Sr. José Aparecido assumiu o Governo, 
5,5% do DiSfrito Federal eram áreas preservadas. O 
Governador José Aparecido fixou uma poHtica _de au· 
mentar esse nível de áreas preservadas para 18% e já 
passou çlos 10% com a criação da área de proteção 
ambiental Cabeça do Veado - Gama, que inclui toda 
a área do Jardim Botânico, IBGE e uma área de 12 
mil hectares. E com a efetivação da desapropriação 
das Águas Emendadas, na questão da qualidade de 
vida do povo de Brasília, vai ser muito difícil um gover
no, no futuro, poder fazer mais do que o atual, porque 
elevou a área preservada de Brasma de 5,5% para um 
índice de mais de 10% - hoje estamos em 11 o/c -
e vamos atingir até o final do an_E_~ índice de_l7%. 
O que quer dizer isso? Que 17% de área do Distiito 
Federal será preservada para as futuras gerações, inde
pendente de qualquer tipo de conurbação, de cresci
mento desordenado, foi assegurado por este Governo 
um grande volume de áreas preservàdas, um grande 
volume de potencial botânico e genético a ser..,-- através 
de uma utilização económica com a biotecnologia -
usado para o desenvolvimento econômico e das popu-
lações. ., - ---

Isto é importante que fique registrado, nenhum Go
verno, enquanto Estados como São Paulo tém hoje 
3% da sua área total com áreas preservadas, já nem 
conseguem mais aumentar esse número, pois não há 
o que preservar, enquanto não temos notícias, nos últi
mos 10 anos, que algum Governo tenha aumentado 
em 2% o total do seu volume de áreas preservadas, 
a política do Governo_ atual é aume_ntada de 5,5% para 
17%, e já atingimos o (ndice de 11% em desapropria
ções. Isso é importante ficar registr~do _p_i)rque é uma _ 
das maiores considerações em relação a preservaç-do 
da qualidade de vida do povo de Brasília, 

Que me desculpe o Pr~sidel).~e da Mesa, mas quis 
fazer esta colocação porql!e era_fundamental que o Dr. 
Maurfcio ouVíSse esta afirmação. Em relação à preser
vação do meio ambiente, o Govern·o José Aparecido 
fez mais em 8 meses de trabalho do que 25-imos·anterio
res; nós não tínhamos legislação, não tfnhamos política, 
não tínhamos nada. E isto é defensável em qUalquer 
fórum, esse volume de áreas desapropriadas é real, as 
Águas Emendadas estão aí, a área de preservação-do 
Cabeça do Veado- Gama é real, e o rifalor !ndicador _ 
que temos é que o nível de denúncias de depredação 
do meio ambiente, da natureza, -é extremamente baixo 
porque a comunidade sabe que está sendo preservado 
o meio ambiente. 

O SR. MAURíCIO CO~A - Só queria acres
centar que estou de pleno acordo; essa tem sido Sena
dor, a grande contribuição do Sr . .Benjamim Sicsu para 
o Governo atual. Nesta parte o Sr. Benjamim Sequisu 
tem o meu aplauso, porque tem sido ele um defensor 
do meio ambiente, com·uma contribuição de 99% .. 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Ma~hado) -Dando 
continuação aos nossos trabalhõS;-fenho_a satisfação 
de conceder a palavra ao Dr. Rubem Gorayb, Presi
dente do Sindicato Rural do Distrito FeOeral. 

O SR. RUBEM GORAYB-- Senador Nivaldo Ma
chado, mui digno Presidente desta ComissãO, Srs-. mem
bros da mesa, autoridades, meus companheiros que 
aqui se encontram. 

Eu me sinto muito bem aqui, porque vejo no plenário 
a preocupação e a presença de inúmeros representantes 
de núcleos rurais, principalmente da área em discussáo, 
o Lago_ São Bartolomeu. 

Esta Casa, Sr. Presidente, me é .grata por eu poder 
aqui definir políticas agrárias, políticas agrícolas e polí
ticas fundiárias. O Sindicato dOs__ Produtores--Rurais, 
entidade oficial de classe, sempre tem procurado uma 

definição política para o assentamento dos produtores 
aqui no DF. Hoje estamos debatendo o projeto São 
Bartolomeu, mas o que nos preocupa é que a política 
do Poder Executivo nunca pode ser contrabal:anceada 
por uma Assembléia Legislativa que não existe ainda 
aqui. Estamos quiç~ _e~erando os futuros deputados 
e senadores, os que hoje almejam os carg~~· venham 
a ser porta-vozes nossos; porque a área rural, a área 
dos empresários rurais não tem sido atendida, nem se
quer consoltada para as mínimas coisas que acontecem. 

O lago São Bartolomeu impliCa não só em duas mil 
e trezentas propriedades, implica em duas mil e trezen
tas famílias desalojadas, impfica em aproximadamente, 

- vinte ou trinta mil pessoas que ali trabalham. O proble
ma é- político, é preciso saber primeiro o que o povo 
quer e não saber o que as autoridades querem. As 
autoridades, não perguntam para essa população se ela 
quer sair dali, se vai criar um meio ambiente para quê? 
As autoridades quando fazem as Profloras, não estão 
querendo oferecer ao povo madeira para comer, Proflo
ranão serve para nada. Deveríamos era plantar alimen
tos nas áreas de Proflora, são mais de 33 mil hectares; 
nós, produtores rurais, porque posso falar em nome 
deles, fui eleito para isso, para defendê-los, estamos 
cansados de ingerência na nossa economia. A nossa 
.falta de legitiiti1dade por não termos representantes, 
não termos uma· Ass_embléia Legislativa, pro~uz todas 
essas situações que nos levam a impactos os quais náo 
foram provocados por nós, eles vêm de fora para dentro. 
Queremos paz social no campo, paz para o produtor 
rural, liberdade de ação que a Constituição já nos asse
gura. (Palmas.) Queremos plantar alimentos e _deixar_ 
de importá-los. O Distrito~ Federal hoje concorre eç~m 

- 45% de !CM, do nosso produto interno bruto. É ~a_ 
exístênci~ que foi feita a duros esforços, porque-a terra 
do PJanalto Central tQdos conhecem, ela é inóspita, 
precisa ser ttabalhad_a, ser amansada, e todo esse traba
lho, todo esse património que está. não só no São Barto
lomeu~ em diversas áreas onde os produtores rurais 
estão se assentando, quer em áreas de dois hectares, 
quer em áreas arrendadas, devem ser respeitados. O 
património de uma família que luta anos e anos, não 
pode, de modo nenhum, de um momento para outro 
ser desalojado com as águas, que estão para vir, como 
_se está prometendo - fecha-se a barrage~ e as águas 
chegando lá, t~r~u-~ o pessoal. 

uue·remos _res_i,eito._ (Palmas.) Queremos diálogo. 
Queremos que antes de_ qualquer decisão, chamem as. 
bises, a comunidade rural, os líderes, os_ presidentes 
de associações, de sindicatos, e vamos debater, porque 
n6s-, -povO, sabemos muito bem o que queremos. Mas 
preciSamos do debate para podermos levar isso e não 
vir imposto. 

O GDF pensa -até em organizar o entOrilo. Como 
ele vai pensar em organizar o entorno, se não é área 
dele, se aqui, dentro do Distrito Federal, não se estabe
leceu uma política de assentamento na área rural? A 
área rural é a contrabalança da área urbana. O Distrito 
fe_der~l tem a_ sua vocação, ele é a Capital da República, 
foi feito, realmente, para ter aq~i o Governo Federal 
e todas as suas instituiÇões. Mas na área rural, os produ
tores rurais é q~J.e devem ali estar, produzindo alimen
tos. E não almejamos, Dõs-, produtores rurai~, que Bra· 
Sl1ia atínja 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões,_ dez nlllhões 
d~ habitantes, essa não é a maior preocupação-. Se o 
Governo se preocupasse em estabelecer uma política 
de assentamento na área rural, essa população que já 
está aí e mais as áreas em que estão sendo plantadas 
árvores, nós teremos, então, uma população ativa,uma 
poP"t!.~ção para prodUzir alimentos para o Distrito Fede
ral.i Quando nós olhamos agora o mapa do Distrito 
Fedéral, constatamos que há área de preservação am
biental em todos os lados. Daqui a pouco o Distrito 
Federal não é área para os produtores rurais viverem, 
porque a APA vai ficar aqui, e quando se chegar lá 
ninguém pode fazer nada, tem que se perguntar na 
Secretaria o que vamos fazer. Nós, produtores, sabemos 
o que fazer, não precisamos perguntar para autoridade 
nenhuma, (Palmas.) Desculpe-me, Sr. Presidente, es
tou aqui na Casa do povo, e se falo mais é porque 
esta Casa me representa muito, e nós, povo, nós, popu
lação rural, hoje estamos em xeque, hoje estamos sendo 
colocado~ contra a parede. Ninguém pergunta para nós 
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_Q que queremos fazer. Está na hora de ser respeitado 
esse povo. Esse povo trabalhador não está pedindo água 
para ninguém. Deus nos dá, nós não precisamos de 
água. (Palmas.) Nós, na área rural, tem_os projetas de 
irrigação rural. Nós sabemos que as áreas para irrigação 
rural são poucas. Realmente, existe água aqui no Pla
nalto Central, mas a água tem que ser controlada. Não 
pode existir aumento populacional. Então, tem que se 
estabelecer prioridades políticas, e essas políticas so
mente serão feitas com o acompanhamento da popula
ção. Nós quererhos falar sobre as palavras de Benja
mim. Nós acreditamos também em ecologia. Nós sabe
mos preservar a natureza, nós sabemos preservai" a natu
reza, porque vivemos dentro dela. Não adianta o povo 
da cidade querer mandar recado para u povo da roça. 
O povo da roça sabe muito bem o que é plantar, o 
que é viver dentro do meio ambiente. O povo da cidade 
deveria ensinar ao povo da cidade, e o povo da cidade 
também deveria aprender que nós, homens_ da área 
rural, também temos querer. Não fiquem legislando 
para nós. Nós sabemos o que queremos; nos consultem. 
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- A se
guir,: a _Mesa tem a satiS~ação de conCeder a palavra, 
novamente, para um esclarecimento, ao Dr. José Ro· 
berto Arruda, Secretário de Serviços Públicos. 

o sR: JOSJ:l ROBERTO ARRUDA -Bom, infeliz
mente, comó havia comunicado inicialmente, tenho um 

_ compromisso. Vou sair na honrosa companhia do Dr. 
Maurício Corrêa. 
_ Re_cebi esta comunicação apenas ontem, às seis da 

tarde, e infelizmente, terei que sair, pelas mesmas ra
-zões do Dr. Maurício Corrêa. 

- (O orador é interrompido.) 

OSR. JOSÊ ROBERTO ARRUDA -Não, o povo 
é da maior importância. E quero, inclusive, lhe dar 
uma palavra - aliás, antevejo na sua figura física o 
meu futuro, mais calvo e com a barba mais branca 
--e _çlizer-lhe não só por isso, mas pelo respeito que 
como líder da população o senhor me merece, duas 
coisas rapidamente: a primeira, é que concordo integral
mente com as palavras do Dr. Rubem. (Palmas.) Esse 
é o homem que tem defendido não só aqui, publica
mente, mas em meu gabinete_, em todos gabinetes do 
Governo, o interesse do produtor rural do Distrito Fe
deral. 

Eu quero dizer isto_publicamente, minha gente! Tive 
o privilégio de ir c_on?, ele a alguns núcleos rurais desta 
cidade, como o Pipi.i::ipau, e v-i pessoas as mais humildes 
com a·s maiores diffctildades de produção e efetivamente 
sem nenhum incentivo para as suas produções. Eu acho 
que ~ta é_ umf!._posição de nós todos, que moramos 
nesta cidade, que gostamos desta _cidade, temos que 
aplaUdir. Portanto, publicamente, o meu apoio ao Dr. 
Rubem por suas palavras. 

As críticas poucas que ele faz. e dizem r_:espeito às 
áreas de proteção ambiental, ficam mais na ár~a do 
meio ambiente, e o Dr. Benjamim Sícsu se assim consi
derar, colocará as respostas. Eu quero dizer também 
que sou engenheiro e comecei a minha vida profissiOnal 
aqui em Brasília, como engenheiro da CEB. E tenho 
o maior orgulho disso. Eu gostaria de dizer que há 
vários pontos de;: discordânci(!. É bom que haja vários 
pontos-- de discordância. Mas o ponto no qual todos 
os oradores concordam e, eu penso, pelos aplausos, 
que a grande maioria das pessoas aqui presentes concor
dam, é que tem que continuar havendo um debate livre, 
aberto e democrático. E é o povo que sabe o seu destino 
e é ele que tem que ser consultado. Nós não defende
mos, e -eu particularmente nunca defenderia nenhuma 
solução vinda de cima para baixo. E acho que tem 
mais: nós temos que partir para definições que atendam 
aos justos interesses principalmente dos produtores ru
rais, representados aqui pelo Dr. Rubem. É óbvio, e 
todos_ temos que aceitar a tese de que há, entre as 
pessoas que se julgam prejudicadas por uma ou outra 
solução de Governo, pessoas que não são produtores 
rurais, por exemplo, que têm suas casas de campo, 
suas propriedades que não sejam especificamente de 
produção rural e que também justamente têm que pro
teger o seu património. Agora, essa é uma questão 
que talvez, por uma falha do meu amigo Kleber, não 
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tenha ... talvez este não seja o fórum exato, principal~ 
mente porque as autoridades _de Governo, que respon~ 
dem ao problema dos loteamentos clandestinos e de 
outras questões como essa, infelizmente talvez não te
nham sido_ avisadas ou não puderam estar aqui presen-
tes. Quero dizer, entretanto,_c_om o testemunho do Sr. 
José Pereira, Líder da Vila Nossa Senhora de Fátima, 
que, com as suas lamparinas e com a sua veemência 
já est~ve várias vezes em meu gabinetet com o ava1 
de vánas pessoas que aqui estão, com quem nós temos 
conversado, que nós nos encontramos totalmente aber
ras e~ qualquer fórum, em qualquer local, em qualquer 
~oráno, desde que previamente convoca-dos, para o 
livre e amplo debate de todas as questões que dizem 
respeito à nossa Pasta. Nós somos dos que defendemos 
que as soluções de Governo devem atender aos anseios 
da população e devem ser livremente discutidos com 
essa população. Só por isso adiei o rileu enCont-ro Conl. 
o Instituto Mauá de Tecnologia, marcado inicialmente 
para âs 10 horas da manhã para não deixar o convite 
do meu caro Kleber Lacerda em branco, de poder vir 
aqui, mesmo nã~ podendo responder por todas as áreas 
que foram aqui colocadas, para, não só como homem 
de Governo, mas prindpalmen_t~ __ com o com.prqm-isso 
que tenho como profissional de Brasflia, falar aberta
mente a todos os senhores, discutir abertamente com 
todos os senhores e deixar muito claro que o nosso 
gabinete, no 15u andar ?o Buriti, já friqüeritado, Para 
o meu prazer, por vános de vocês, continua inteira~ 
mente aberto para que todos os assuntos continuem 
sendo colocados com a franqueza, com a honestidade 
e com a clareza que foram e estão sendo colocados 
neste Plenário. Eu parabeniio o.s proinotoretlo do encori
tro. Por isso acho que o_utros t~m que se suceder e 
me coloco inteiramente à dispoSição de todos que,' só 
pe~o !ato de gostar~m de Brasflia, apenas por isso e, 
pnnctpalmente por ISSO, eu já considero amigos meus. 
Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR, PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Meus 
Senhores e minhas Senhoras, diante da ausência - e 
permitam !Odos, considero justificada -dO-Sr: Secre
tário de. Serviços Públ~-cos, a Mesa informa que tudo 
que aqu1 está sendo dtto será devidamente publicado 
e encaminhado., posteriormente, como não poderia dei
xar de acontecer, às autoridades competentc_s, ao Sr. 
Governador e ao seu Secretariado. 
Conc~o a palavra ao Dr. Ney Ruldan, Presidente 

da AssoCJ.ação de Moradores da Are a Rural do Distrito 
Federal. 

O SR. NEY RULDAN- Eminente Senador Nival
do Machado; Dr. Pernido, representante do Sr. Gover
nador, demais membros da Mesa, minhas srs e meus 
Srs.: 

Meu nome é Ne_y Rulcb_n, sou Presidente da Associa
ção dos Moradores da Área Rural do Distrito Federal 
AMAR-DF e para a qual peço o apoio dos Srs., asso~ 
ciando-se a ela, a fim de que _juntos po~samos defender 
o nosso patrimónío e o direito de propriedade asseg-u
rado pela Constituição contra a investida dos grupos 
que tentam desapropriar nossa áre_a por tostões para 
depois negociá-Ias por milhões. 

Meus amigos, hoje é uma data de grande significação 
para todos nós, pois é a primeira vez, desde o início 
do Governo José_ Aparecido, que proprietários de lotes 
rurais se reúnem para debater com seriedade um assun
to que, até hoje, vem ~~ndo levado pelo Governo do 
DF, ora com prepotência, ora com ameaça, ora com 
chacotas e até com atitudes nazistas, como a do Secre
tário de Viação e Obras, Carlos Magalhães, (Palmai.) 
que, em declarações à imprensa so~re como fazer para 
desocupar a área do futuro Lago São Bartolomc u disse:_ 
"A gente enche primeiro para depois discutir o direito 
da propriedade", 
~eus amigos, _é uma solução nazista, autoritária, pró

pna daq~eles que -<!ef'....::-ar-am- o--6overno--depoi:::.--de -2s
anos de d1tadura e nao de um Governo que se diz demo
crata e que, por ter sido cassado, dev..e saber que, acima 
de tudo, deve prevalecer a .. força.do direito e não o 
direito da força. __ -

o.que b _Si_overn? ~o GDF faz COm õ~ prOpfiei:á-fiOs
rurru.s só encontra Similar em governos totalitários. Até 
hoje o Governador José Aparecido e seu Secretário 
de Viação e Obras não se dignaram a ou vir os proprie-

tários rurais, confUndem-nos com invasores de terras 
do GovernO, acusam-nos de grileiros, apontam-nos com 
criminosos, ameaçando-nos de cadeia, se fizermos qual
quer cois_a .em nossa propriedade escriturada, regi_strada 
em cart6río e adqulrida l"ega\mente de quem tinha o 
direito de vendê-la. (Palmas-) Lamentavelmente, nós 
que moramos-em Brasília há mais de 10 anos, aqui 
criamos nossos filhos e onde temos as nossas famílias, 
não temos vez neSta Cidade que tanto amamos e que 
é governada, despoticamente: por uin Governador no
meado. (Palmas.) E que. à guisa de deixar sel). nome 
para posteridade, procurando se igualar a Juscelino Ku
bitschek quer manter vivo seu sonho de construir um 
lago maior do que o Paranoá ou uma cidade esotérica 
para o ano 2000, nem que para isso tenha que jogar 
ao de~spero milhares de fam!lias que hoje pagam alu
guéis exorbitantes sem poderem construir em seus lotes, 
n:em que·-para·íSsó tehlia qUe atogaf-Um patt'imôni.o 
espiritual do Brasil, que é o Vale do Amanhecer, como 
se as coisas ditadas pela espiritu<~.\idade maior, como 
Vale, pudessem ser reconstruída na prancheta comu
nista e profana de Niemeyer (Palmas.) e apoiada dema
gogicamen~e _por_ se_!l g~nro Carlos Magalhães. 

Meus senhores, o Governo do DF até hoje não discu
tiu com os proprietários rurais- porque tem medo de 
~azê-1?, porque se o fizer vai ver qtie existem terra-s 
mvadtdas, mas terá que reconhecer, também, que exis
tem terras legais com escrituras registradas em cartório, 
com luz, água, telefone, com moradores há mais de 
10 an?_s : contra os. quais a única coisa que poderá 
~r íelta e desapropnar as suas terras, pagando preço 

-- J~Sto, um preço equivalente ao que a TERRACAP 
fixa pa~a vender os seus lotes rróximos aos condomínios 
rurais. (YalmaS.) -

~esigu~lda~e. meus amigos, é tratar, igualm~J!te, 
COISas destgua1s e ficamos diante desse impasse: o GDF 
que não tem dinheiro e nem desapropria as terras dos 
condomínios e nem permite que os seus proprii!tários 
nelas construam. É uma situação esdrúxula. Um País 
ql.le se propõe fazer a reforma agrária mas não reco
nhece ao proprietário de um lote o seu verdadeiro direi
to sobre ele. Seria o caso de se pedir a ~se Go..,.erno, 
que aí está de, pelo menos, se fosse possível, nos conce
desse em nossos próprios lotes o direito de usucapião 
pel? tempo que lá estamos. 

E _d~_g~a_!!~e_irr:tPt;~_rt:<!_n_ciã. que n_ós no_s unamos, agora, 
em to:n:i<Y da nossa Associação porque, daqui a 60 dias, 
o Governador José Aparecido e o seu Secretário de 
Obras já não dÍsporão do Distrito Federal como se 
fosse_ um .f~u_<!_Q__Q:el~,__J:4ve[á u_ma l;l_anc.ad~_de S_D.epu
tados e três Senadores que terão a obrigação de defen
der? po~o dessa cidade. Com os proprietários de lotes 
rurats um~os, em sua Associação, poderemos apresen· 
tar soluçoes que atendam aos problemas sociais dos 
que v:ivem na terra,boje, sem prejudicar os que viverão 
da água, amanhã, no ano 2000. 

Brasfliavai precisar de água, sim, mas, talvez, o lago 
São Bartolol!_l~u~ -ºª-s d_ime_nsõe_s propostas, não seja 
a rn~or .solu.ção, como já ficou _constatado, aqui, pelos 
própnos técmcos do Governo. Será mais um gigantesco _ 
esgoto a céu aberto a receber águas poluídas do Para
no~! d.os riach_os polufdos que o encherão e os defensivos 
agrícolas das agrovilas que o Governo do DF está im
plantãndo. Pequenos reservatórios em regiões estraté
giças talvez (osse a melh_or solução. 

Pelo que sab_emos, a~ maiores cidade;; do mundo co~ 
mo _Nova Io_rgue,_Lo1_1Qr~§~ Paris, Tó_quío e outras, não 

-~~ITI nenhu~ ~rande lago dentro delas, porque a água 
aiS!_~~-U~<I:~ -~ª~ª~ X~Ill_<;ia _C<!ptação º_a própria fonte, 
nasc montanhas, _e canalizadas por tubulões e_ no seu 
trajeto não_é _poluída por esg~to~_ e nem por animais 
ffio~to~"--Se ç-lti::>:te_rP._ aquedutos com- mais de 2UO (Juilô

7

-

me-tros e oleodutos com mais de 2 mil quilômetros, 
porq_ue, perg_untamos, não se canaliza a água de Itiquira 
que JOrra nmte e dia a menos de 100 quilômetros da 
eapftal-?--

Para terminar meus amigos,lanço um apelo à Comis
são do Distrito Federal: queremos dialogar com o Go~ 
vem_adQr,_queremos encontrar, em conjunto, uma solu
~ão pa_r_ª as-_ll.ossã] g:::rr_~_s_ e __ pi~r:a_ ;1._ suª~;ígua, Sr. Gover~ 
nadar, para a nossa tranqüilidade hoje e para a sua 
reputação ªmªn_hã,_ Va._nos trabalhar juntos, Gove_rna
dor, e tenho a certeza de que encontraremos um meio 
de atender aos que usam a terra hoje, sem prejudicar 
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aos que beberão a água de_amanhã. Pedimos demo
cracia com respeito e não uma ditadura democrática. 
Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Esta
mos chegando à parte final dos nossos_ trabalhos e, ago
ra, tendo vez aqueles que se inscreveram em nome 
das comunidades que representam, pelo que a Presi
dência_ solicita_qu~, ao ocuparem_ o microfone, se identi
fiquem e que,-diãnte do núrilero de inscritos - até 
agora em número d.e 7 - sejam objetivos e sucintos 
na f?rmulação das questões dirigidas às autoridades que 
aqm se encontram. em nome do Governo do Distrito 
Federal, para responder às mesmas. Não quero com 
isto cercear, absolutamente, o direito de ninguém, não 
é este '-?meu objetivo. Não o faria agora, porque, sem
pre el.etto pelo povo da minha cidade, Vereador, depois 
Prefetto, J?eputa~o Estadual seis vezes, jamais adotei 
tal procedimento, reconhecendo, antes. que ao povo 
se deve dar a mais ampla liberdade e se lhe deve assegu
rar a maior opOI;tunidade de expressar as suas posições, 
os seus reclamos, as sUas reivjndicações. 

S~ria desnecessário esclarecer que, diante das asser~ 
tiv.as ?o Presidente da Ordem dos Advogados; Seçã_o 
D1stnto Federal, no que diz respeito à competência 
ou~ posiçã-o da Comissão do Distrito Federal, eu nada 
teria. a censurar, porque entendo que, na verdade, a 
Comissão não é representação política legítima da popu
lação desta cidade. A sua representação legítima haverá 
de ser escolhida a 15 de novembro. Por iss-o, pelo menos 
no que tange à nossa posição, a que estamos adotando 
ultimamente conio suplente desta Comissão, e não seu
membro efetivo, é que a conceituaça-o- ·q-ue acabou de 
expressar o- ex-Presidente da Ordem dos Advogados 
do Distrito Federal não implicou, absolutamente, em 
nenhuma censura ou nenhuma acusação àqueles que, 
no momento, estão com a responsabilidade de dirigir 
esses trabalhos, em boa hora encaminhados para o de
bate amplo de um problema que visa a uma conciliação 
-e, se visa a uma cOnciliação, ele não pode ter o 
c:.?!'áter d_e imposição. 

Por isso é que, conce_dendo a palavra ao primeiro 
orador inscrito, o Sr. Mário Ricardo, da Associação 
dos Moradores de Sobradinho, eu lhe peço que proceda 
na forma reCOmendada e solicitada de início. 

O SR. MÁRIO RICARDO -Sr. Presidente, autori
dades presentes, Sras. e Srs.: 

A Associação dos Moradores de Sobradinho, aqui 
representada pelo seu Presidente Mário Ricardo, está 
encontrando uma situação conturbada. Digo contur
bada porque quando nóii, da Associação dos Moradores 
de Sobradinho, a noss<S diretoria, o nosso conselho fis
cal, o nosso conselho consultivo e a nossa comunidade 
de quase 90 mil habitantes vêem uma solução inicia"r-se 
conturbada, para nós é lamentá v e!. Lamentável porque 
o problema da água no Distrito Federal é muito grave. 
Estamo~ cansados de debater problemas não só da água, 
mas vánas outros. A ~olução desse problema da água 
por meio do São Bartolomeu, nós não vemos, a comuni
dade de Sobradinbo não vê o problema tão difícil; nós 
não enxergamos uma solução conturbada. Nós temos 
assembléias mensais da nossa comunidade. A nossa As
sociação representa uma parcela grandiosa da comuni
dade. Nossas reuniões mensais são para debater vários 
problemas, entre os quais o da moradia. 

Mas estamos tristes em saber que a solução desse 
problema já está nascendo conturbadamente. A falta 
de águ~ em Sobradinho é vergonhosa - não só em 
Sobradmho como em rodo o Distrito Federal se ouve 
falar que: a torneira: não tem água. 
_ -~s~~!lmos, ~esde quinta-feira para cá, aos carros do 
<:;orpo ~e Bombeiros disúibuindo água, e distribuindo 
agua suja, até! Estamos convidando os representantes 
da CAESB, os representantes do Governo Federal nes
sa área, para debater, para expor e para levara proble
ma à.nôSSã co~uniàaàe em Sobradinho, perante uma 
platéJa de ma1s de mil pessoas. E nós achamos que 
o problema da á~ua no Distrito Federal. e prlncipal
ment:_ em ~o~radr.nho, -~eve ter uma solução inadiável; 
uma soluçao wad1áveLa despeito das alternativas que 
foram dada: pelo Presidente da C~ESB, a despeito 
da construçao de São Bar~olomeu. E uma solução que 
tem .qu~ ser inadiável. O . .de que a nossa população 
prec1sa e de água para beber. 
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Estamos cansados_ de reclamação. A reclamação que 
vem a nós é diária, o nosso telefone fu"nciona 24 horas 
por dia, a nossa secretária funciona 12 horas po_r dia. 
E nós não aguentamos mais essa pressão, essas recla
mações_. 

Então, aqui ouvimos falar até da_ migração para o 
Distrito FederaL O problema de morradia em_ Sobra
dinho e no Distrito Federal também é grave. Nao sabe
mos o que será do futuro se não houver das ~u_t~ridades 
da CAESB, do Governo do Distrito-Federal e até do 
Governo Federal a solução desse problema de água. 

Não acreditamos que os S.rs. proprietários das terras, 
os Srs. defensores das terras e principalmente da área 
rural tenham a condição de dizer aqui, como já ouvimos, 
a priori no meu entendimento, ·qu-e ess-!fs- sotuçóes não 
poderia~ ser dadas; que te~os que viver de alter~a
tivas. Nós não acreditamos russo, porque a populaçao 
da cidade, como foi dito ali pelo representante da ~rea 
rural, a população da cidade não tem culpa dessa Situa
ção do Distrito Federal. 

Somos os primeiros a condenar uma c!dade cons
. truída para 500 mil habitantes._ Esto_u, aqui há mais de 
28 anos. Portanto, não podemos admitir que se construa 
uma cidade para 500 mil habitantes num País de popu
lação jovem - num País de população jovem onde 
as crianças estão morrendo de sede. 

Acreditamos que os representantes da área rural, co
mo também os Srs. -proprietários da área ru_ral, têm 
de defender seus direitos. Mas não podemos pnvar uma 
criança de beber água, não podemos dar água suja para 
uma criança. 

Temos que requerer a capacida~e dos técnicoS no 
assunto tanto da Oposição como da Situação, para 
resolve:am o problema, Atua(mente, não _se quer saber 
se o Governador é ditador ou deixa de ser. Não quere
mos saber s_e ele é democrata ou se ele é ditador. Não 
estamos aqui para defender nomes. Estamos aqui para 
defender uma solução. A solução tem que ser breve. 
Não acreditamos que os senhores proprietários? senho
res defensores da área rural, representantes, seJam ~m
pecilho para a solução do problema de água no Distrito 
Federal, pelo que estou observando. Quero conhecê-los 
mais de perto porque a nossa p-opulação, a nossa Asso
ciação de M~radores de Sobradinho é repr7sent~tiva 
e como tal não aceitamos que o problema seJa adtado; 
seja por via do Bartolomeu, seja por via de como for. 
A população do Distrito Federal, tenho _.ce!.teza, está 
solidária corn a nossa. Está solidária, porque e5otou can
sado de acompanhar o rito político e administrativo 
do Distrito Federal; vivo as notícias 24 horas por dia; 
acompanho-as 24 horas por dia. Ajnda ontem estive 
na CAESB, hoje estou aqui, amanhã tenho outra reu
nião. A nossa entidade é representativa e temos que 
dar uma solução para o problema da água. 

Não acreditamos, de maneira nenhuma, Sr: Presi
dente e senhores debatedores, que a solução seja pror
rogada, que ela seja adíad_a: _-1-~~ditam.~s, sim, que 
num País jovem como é o Brasil~ como ~tzem por aí, 
que somos um País jovem, nascendo cnanças todos 
os dias, aumentando a percentagem da nossa popula
ção, temos que procurar soluções para os problemas 
coletivos da humanidade, problemas de solução cole· 
tiva. 

Sr. Presidente, não me quero alongar muito, além 
do que o horário já está esgotado. A~o muito interes· 
sante, muito importante, que senhores da área rural, 
senhores representantes da área rural e s~_nhores pro
prietários rurais olhem um p~u~ para a ci~ade; n~o 
haja críticas à população da ctdade, como nao deseja· 
mos criticar a população rural. Queremos debater, que
remos ver quem é quem; que~emos saber quem rep~e
senta a área rural e queremos saber quem s~o os propne
tários legítimos da área rural. O que não podemos f~zer 
é deixar a nossa comunidade morrer de sede, para frear 
discutindo o problema. Os senhores d~ CAESB e os 
senhores do Governo do DistritO Federal e do Governo 
Federal estão convidados e serão sempre convidados, 
e os senhores da Oposição também pela nossa entidade 
para discutir o problema da água e se for o caso levare
mos a nossa comunidade às ruas até para debater o 
problema. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Quero 
pedir aos demais a gentileza de formularem suas consi-

deraçóes e suas perguntas, se for o caso, de moda;Qbje
tivo, rápido, a fim de que to_cJos tenham a oportumdade 
de fazê-lo~ E_u, aqui, como outros Srs. Senadores, tenho 
compromisso inadiável ligado a interesses do meq. Esta

_d_o, em reunião que devo comparecer, de forma que 
peço a compreensão de tod~s. 

Tem a palavra o Sr. José Queirós Miranda. 

O SR. BENJAMIM SIQUISU -Sr. Presidente .... 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- V. S.' 
já falou. Deseja- acrescentar alguma coisa? 

O SR. BENJAMIM SIQUISU -Sr. Presidente, de
sejo a-crescentar que, lamentavelmente, a comunidade 
está sendo privada de falar. 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) -Não 
é verd3de"~ -tOdos- estão falando. 

O.SR. BENJAMIM SIQUISU - T1vemos oradores 
que falaram por mais tempo. 

6 SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Pode
mos fazer, noutra ocasião, um novo debate, m~is de 
um. 

Com a palavra o Sr. José Queiroz Miranda, da Asso
ciação Rural de Sobradinho. 

O SR. JOSÉ QUEIROZ MIRANDA- Muito obri
gado. Eu, José Qoeirõi de Miranda, Presidente da As
sociação Rural de Sobradinho dos Meios, representan
do_ 300 associados, gostari(l de agradecer as palavras 
do Dr. Benjamim Siquisu, que muito vêm ao encontro 
dos nossos anseios. Estamos muito satisfeitos com a 
explanação que ele deu, esse é o nosso desejo e essa 
é a nOssa meta. Porém tenho vários problemas na re
gião. Dentre esses 300 associados da minha AssQ_ciaç~Q. 
eu diria que 290 sãO posseiros. Somos posseiros e est~
mos na área há mais de 15 anos; est~mos na área proáu
zirido, estamos na área gastando, estamos na área prote
gendo de todo e qualquer tipo de d~flagração da áre~
Eu pediria às autoridades que me mfo:massem, mats 
diretamente, com relação a esses posserros que repre
sento, pois temos, na maioria, posse há mais de 15 
anos. Agora aparecem proprietários fantasmas, dizen
do-se donos da área, área esta que até então sempre 
foi mansa e passiva. E daqui para frente não sei o que 
acontecerá. -

Tenho, por exemplo, há dois anos um processo de 
usocapião, feito já _em Sobradinho, e até hoje sem solu
ção. COmo eu tem Vários da área com o mesmo I?roble
ma. Então acho que é parte do Governo defimr m~a 
situaçªo para conosco, resolver esse problemas que sao 
cruciantes para a área, dizendo-nas mais claramente 
ai}uilo que poderemos faz,er ou _não. Temos ele~ent~s 
qüe ·estão gastaq~o, que Já haviam gasta:d?, murto di
nheiro com a área, para uma superproduçao este ano. 
Como eu diria, -até membros que estão presen!e~, e 
que até há pouco me informaram que vão desiStir e 
que não irão mais plantar. Ouvi também o represen
tante da CAESB, representante do Goyemo do Distrito 
Federal, dizendo que não há nada ainda de ~sitivo 
neste campo. Isto nos alegra bastante e acredit_o que 
poderá animar os companheiros para que contmuem 
plantando. Agora, gostaria que ficasse claro, que nos 
dissessem a que poderemos _ou não fazer na área. Eu 
acho que isto é de suma importância para que possamos, 
daqui para frente, tomar medidas cabíveis ao caso. 

Este é o meu recado e estarei pronto para discutir 
com qualquer uma das autoridades que queira tomar 
mais conhecimento da área, tomar mais conhecimento 
da nossa produção. Estarei sempre à disposição. 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) -APre
sidência dos trabalhos informa que as indagações formu
ladas serão respondidas a seu tempo - e creio que 
dentro de pouco tempo -respondidas por escrito pelos 
6r8;ãos competenteS. 1st'? porque a exigüidade de tempo 
não pennite que se dê a palavra a representante d? 
Governo nesta oportunidade e poderá fazê-lo por escn
to. Por isso peço a compreensão de todos. 

Concedo a palavra ao Dr. Sérgio Pery Gomes, adyo
gado do Condomínio RuraL 
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O SR. SÉRGIO PERY- Sr. Presidente, compa· 
nheiros, se a situação náo foss.e tão trágica, Õ.ós podería
mos entendê-la como de grande comicidade porque a 
sessão de hoje, guardadas as suas devidas proporções 
e o respeito que temos pela Casa, pareceu-nos estarmos 
vendo aquelas dublagens que estamos acostumados a 

- ver no cinema, em que o artista diz uma coisa e o 
que recebemos de mensagem é outra completamente 
-diferente. Isso se caracteriza muitõ em programas de 
humor, como o do Chico Anísio, em que vemos aquele 
personagem de faroeste dizendo uma coisa. e ouvim<;>s 
outra. Hoje nós fomos completamente tolhtdos de dts
cutir qualquer problema aqui. Os representantes do 
atual Governo do DistritO Federal parecem não ser 
os mesmos que em ocasiões anteriores, através de divul
gação pública ~ pel'Itlitam., não lemos jornais todos 
os dias porque somos profissional liberal- nos trazem 
cerca -de dez, vinte ou trinta notícias. Mas peta nossa 
pouca leitura de jornais, diariamente, guarda~as as pro
porções, deverão ser centenas ou talvez milhares de 
pronunciamento~. _ . , . 

Estivemos aqur no pnncíp10 da explan~ção ouvt~do 
atentamente porque viemos em busca de mformaço.es, 
em busca de definições, em busca de vermos refletido 
neste Governo os nossos anseios, as nossas aspirações, 
os nossos reclamos; viemos aqui ver os nossos represen
tantes, mas não conseguimos ver as mesmas pessoas. 

Perdoe, Sr. Presidente da CAESB, por citá-lo nomi
nalmente. Gostaríamos que V. S.•, na devida oportu
nidade, respondesse não só a este pequeno grupo, mas 
amplamente as nossas indagações. V. S." relatou-nos 
uma sítua_ção amplam~n_te democrática, de que o Go
verno do Distrito Fedefal não tem a mínima intenção 
de determinar de cima pata baixo qualquer solução 
que não responda aoS ansc:ios da pop.ulação; P.or isso 
qUando S. Ex. • o Secretáno de Sel"VlÇOS Pubhcos se 
retirof:J:, enfaticamente pedimos a sua presença porque 
entendemos, tanto o Secretário como V. S.a, que são 
representantes do Governo do Distrito Federal. Se as
sim. não fossem, não haveria a mínima razão de estarmos 
aqui debatendo coisas que não podem ser debati~as 
porque para que haja o diálogo é necessário que duas 
pessoas conversem e não uma. 

Do tema abordado especificamente, porque outros 
milhares de temas poderiam ser abordados, como a 
violência do. Estado, como as violências que estão sendo 
praticadas contra aqueles que representamos profisSio- -
nalmente há mais de dez anos; outros temas, como 
representação política para o Distrito Federal, e~tende
mos que não cabem no momento, dada a restnção da 
pauta que, sem qualquer desdouro, Sr. Presidente, nos 
foi imposta e devemos respeitá-la. Portanto, dentro da 
temática "Lago São Bartolomeu", motivo único da dis
cussão no momento, e temos certeza de que V. Ex. • 
abrirá o debate para outras questões, para as quais 
temos muitos argumentos, porque o povo sempre tem 
argumento contra um Governo que não lhe agrada, 
dentro da temática "Lago São Bartolomeu" pergun
tamos: Sr._ William Penido Vali e, na edição de 5 de 
setembro de 1986, contrariamente a toda exposição que 
v. s.· fez aqui de que estava aberto o diál?go para 
a solução do problema d'água, que as alte~ttvas eram 
válidas, que não havia nenhum estudo fe~to ainda e_m 
termos de viabilidade técnica ou econdm.tca para Sao 
Bartolomeu, inclusive o Sr. Secretário que lhe antece
deu disse: nós tefnos várias medidas a tomar sobre a 
água. 1-triplificação do Descoberto; 2-São Barto
lomeu e parou ... Não tem mais. Então, V. S." n?s 
afirmou que esta decisão do São Bartolomeu devena 
ser tomada por determinação do nosso Governador e 
do Governo do qual o Senhor faz parte, em diálogo 
com a comunidade._ Seriam examinados todos os pontos 
negativos e- poSitiVOs--da questão. Mas, sexta-feira, 5 
de setembro de 1986, o Correio Braziliense, página 18 
diz: 

O Presidente da cAESB, Companhia de Águas 
e Esgoto de Brasília, William Penido V alie, admitiu 
ontem uma redução no tamanho do Lago São Bar
tolomeu e em relação :a hipótese com que se traba
lhou até agora, mas garantiu que a decisão de cons
truí-lo é irreversivel. 

Podemos ter diálogo? Podemos discutir um fato que 
é irreversível para quem determina e toma as decisões 
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neste Estado? Colocamos à disposição de V. Ex.•, que 
deve ter na sua assessoria de imprensa, essa notícia. 

Mas esse fato não é aleatório, esporádico. Nós vimos 
aqui no Jornal Correio Braziliense, sexta-feira, 29 de 
agosto, 30 dias atrás, uma manchete: 

"Desapropriação de Rio custará 2()(l milhões. 
GDFbaixa nos próximos dias, 29 de agosto,_decre
to para desapropriar á·rea e criar lago São Barto
lomeu." 

Vem aqui a notícia no seu contexto e diz: 

"0 Governo do Distrito Fede"ral nos próximos 
dias baixará decreto considerando "em regime de 
desapropriação uma área de 150 km:Z.• da Bacia 
do São Bartolomeu, onde deverá ser construído 
o segundo lago de Brasíla." 

Outra: 

"Novo Lago sai mesmo e tem verba garantida. 
Seráo 10 milhões de cruzados e obras começam 
em março. O Governador José Aparecido vai desti
nar 10 milhões do FUNDEF para os estudos preli
minares do futuro lago São Bartolomeu. As obras 
deverão começar até março do próximo ano." 

Projeto de São Bartolomeu começa este mé.s, 
4 de setembro. 

A memória de V. S. • deve ser boa porque o espaço 
de tempo é curto. 

Estudos estão quase concluídos e a CAESB já 
julga algumas propostas de tomadas de preços. 

Com os estudos preliminares encomendados pe
lo Governador José A_parecido, praticamente con
cluídos, a CAESB Já está julgando as propostas 
da tomada de preços para elaboração do projeto 
da barragem de São Bartolomeu, informou, ontem, 
seu Presidente, William Penido do Vale. Penido 
disse que o custo do projeto-fióirá na faixa de 
15 milhões de dólares. 

Seria mais cansativo se continuasse ã ler tÕdã essa 
manifestação do Sr. William Penido, aqui representan
do o Sr. Governador do Distrito Federal? Porque, ape
sar de ter falado tanto, vejo-me na impossibilidade teó
rica de continuar a falar. Evidentemente, não sei com 
quem estou discutindo, se com aquele Presidente da 
CAESB, Dr. William Penído do Vale, que deu essa 
entrevista, que se manifestou pªra a população dessa 
maneira ou se para esse Sr. William Penido do Vale, 
que aqui se nos apresenta com idéias completamente 
contrárias. Tendo eu a impressão, particularmente, res
pondo pessoalmente por isso, porque apesar de ter cer
teza que falo em nome da comunidade, tenho a impres
são que o_ Governo do Distrito Federal utilizou-se desta 
Comissão para tentar fazer demagogia política às véspe
ras de uma nova eleição (palmas!), não veio aqui com . 
a sinceridade do governante, veio aqui c-om a falsidade 
do político (palmas!) e nós da comunidade _não aceita
mos esse tipo de política. Política é para o povo e não 
para os políticos. 

Sr. Presidente, agradeço o tempo dispensado. Gosta
ria que V. Ex." abrise novos trabalhos para que púdes
semos falar sobre a violência. Num rápido nash ou como 
disse- perdoe-me Ex. o, porque sou um pouco desorga
nizado, e falo aquilo que posso provar. Hoje houve 
expressões aqui que inuito_ine agradãram-,porexeniplo; 
a justificativa de um projeto de amplo interesse social, 
que teve conotações e frases: - "do ponto de vista 
plástico" - não entendo. Outra frase que ouví aqui, 
que tem uma conotação, se não fosse séria, jocosa -
"um flerte realista com um futuro". São frases que, 
evidentemente, Ex. o, o povo não entende e quem está 
aqui não é o advogado, não é o professor universitário, 
não é também o técnico em planejamento urbano que 
está falando, é o povo que ele pretende representar 
e que sempre representou. 

Então, Ex.•, gostaria que outra Comissão fosse aber
ta, porque coisas tão importantes como a sobrevivência 
do ser humano no presente e no futuro devem ser discu
tidas. (Palmas prolongadas!) O que estamos vendo aqui, 
abaixo de uma notícia altamente auspiciosa para nós_. 
no Correio Brazilienze: Senadores vão mediar debate 
sobre o novo Lago. Sr. Presidente, abaixo dessa notícia, 
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ouir-a contrári~ e altamente preocupante -lo~s e c bras 
- ilegais darão cadeia. O no_sso Governo início-u uma fase 

nova nos institutos penais brasileiros: não se prende 
mais o criminoso, mas se prende o cidadão que busca 
a proteção do Estada_. (Palmas) Se aqueles que têm 
a obrigação de lhe proteger, de lhe garantir a segurança, 
são os mesmos que violentamente lhe provocam esse 
malefício, a quem vamos recorrer, Ex.~ Vamos gritar 
socorro? ladrões? A notícia diz o seguinte, jocosamen
te, inclusive usa termos que evidentemente não deve
riam constar de uma manifestação: 

"A partir de agora todo proprietário de lote ou 
responsável por construção que continuar edifican
do obra embargada pelo GDF será incurso no art. 
330_do Código Penal, preso em flagrante por crime 
de desobediência e identificado criminalmente." 

_ _ Entre parénteses: tocará piano. 
Ob~gado a todos que me ouviram. (Palmas.) 

O SR. PRESIDEN1E (Nivaldo Machado)- Antes 
de conceder a palavra ao Dr. William, que vai responder 
aos comentários e às questões formuladas pelo Dr. Pery, 
a Presidência dos trabalhos, no intuito de assegurar 
o diálogo e a oportunidade de um debate democrático, 
decidiu tomar uma posição que me parece conciliar 
interesses de todos: é que prorrogará para amanhã, 
començando na mesma hora, às 10 horas, estes traba
lhos, com a ouvida das pessoas que se inscreveram e 
outras que o desejarem na oportunidade, e isso, natural
mente, concilia interesses de todos. 

Em face_de um compromisso inadiável para mim com 
a bancada de meu Estado, _que começou ao meio-dia, 
após a palavra do Dr. William, peço a todos a compreen
são de interromper os trabalhos para recomeçarmos 
amanhã. 

Concedo a palavra ao Sr. William Penido Vale. 

O SR. WILLIAM PENIDO V ALE - Sr. Sérgio, 
algumas das questões que o senhor levanta merecem 
reparo, inclusive levando em conta boas definições para 
orientar os t!abalhos de amanhã. Talvez faltassem algu
mas· definiç_õ.es, Peço desculpas a exemplo do que o 
senhor fez e outros que me pr~deram, aqui fizeram, 
de não ter feito nenhuma identificação. 

Contrariamente às insinuações que o Sr. sugere, não 
sou político. Jamais disputei eleição - infelizmente, 
pois espero ainda ter esse privilégio. Voto apenas. Sou 
doutor pela Universidade da Pensilvânia nessa área a 
que o Sr. se referiu, de área urbana; venho trabalhando 
nos últimos 20 anos no Brasil, fora dos quais 15 em 
projetas de saneamento em grandes cidades e agora 
em Brasilia. Também sou engenheiro, etc. 

O primeiro reparo é a postura a despeito da veemên
cia que o Sr. sugeriu - a impostação e a veemência 
quase são ir!llãs gémeas da virtude e da capacidade 
do mimetis-mo -qUe o Sr. inicialmente sugeriu, associado 
à dublagem de a tores em filmes deliciosos de se evocar. 

Talvez, então, feita essa ressalva iniCial e da maneira 
mais parcimoniosa possível, nós devêssemos dizer o se
guinte, levando em conta agora o interesse do trabalho, 
filigranas e retórica à parte, interesses de quem tem 
pouco tempo e muitos problemas para serem discutidos. 

Primeiro, o quadro de água do Distrito Federal -
não me alonguei nele até por respeito â disponibilidade 
-~e_ tempo - mas, sobre isso nós já temos dados e, 
sobre esses dados iniciais, que em boa parte de matéria 
de imprensa se recebe, ele é dramático, coloca em risco 

--Condições de vida, aqui, e, uma vez que isso está sendo 
gravado acho que, houve incúria durante longo período 
de Governo com relação ã essas questões, ~_6s só temos 
ãgua-;nore:;-no Distrito Federal, para 1 milhão e. 100 
ll_lÍI hai,Jitantes e. de certa maneira as ações que agora 
Se deflagram, tém em vista - sobre isso é definitivo 
- estudos rápidos que dêem balanço confiável e que 
e-xauram, que examinem todas as alternativas dispo
níveis. 

A afirmação sobre a inversibilidade do São Barto
lomeu foi feita num contexto específico -vou repetir 
-o Sr. há de C()DVir que, freqüentemente, isso ocorre, 
e não constitui nem pecado capital, nem erro profis
_sional de quem fala ou de quem registra, está registrado 
nos Anais. O contexto do São Bartolomeu - e sobre 
isso já é possível antecipar- em qualquer circunstância 
em que a população de Brasífia venha, nos próx!mos 
15 anos, a atingir marcos além dos-2 e meio-a 3 milhões 
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de habitantes, nesse contexto, é possível afirmar que: 
"1 reservatório de acumulação, chamemo-lo lago, sobre 
o qual eu não posso especificar que tamanho, forma, 
na região do Vale do _São Bartolomeu, é inevitável". 

Nesse contexto, foi colocado -:--ao que o Sr. se refe
riu, em contexto -e pOpulação superior à faixa dos 2 
e meio milhões, e não quero ser responsabilizado se 
o número adequado, ao final de nossas exposições con
clusivas são de 2 milhões e 60.0 ou 2 milhões e 400; 
.isso não é área para números cabalísticos. 

Qualquer expansão demográfica, além desse marco, 
torna inevitável, ao nosso juízo, à luz da tecnologia 
disponível, os dados históricos disponíveis para a região, 
o que se conceitua como qualidade mínima de vida 
na região, nessas circunstâncias que se venha a ter um 
reservatório de acumulação, um lago reservatório, na 
bacia do São Bartolomeu. 

O Sr. fez menç_ão a outra observação associada com 
o Presidente, e, etc., já teria admitido que o lago já 
seria menor. 

Colaborando com o jornalista, no desempenho de 
sua função profissional, interessado nesse assunto, uma 
questão foi levantada ao longo de uma conversa longa, 
cujo registro integral não está no artigo ou na matéria 
que o Sr. menciona~ a quota 925, tão propalada, uma 
vez_ que, em torno dessa quota, hipótese de São Bartolo
meu, vem sobrevivendo na região desde o início dos 
anos 60, desde o final de 1950; e a resposta é de que 
~ possível, também_ antecipar, é a de que, caso venha 
a ter um lago na região, certamente eu díriâ~--hoje, 
ele será muito menor do que aquele referido com a 
quota de 925. 

Como, qua~do, de que formato, e se_absolutamente 
necessário, terá que ser respondido em série e, penso 
eu, dentro do seguinte cronograma de eventos: primei
ró, somente -é quase conseqüência lógica mas acessível 
a todo cidadão interessado, após uma avaliação hoje, 
rigorosa, dentro do melhor escrutínio técnico-científico 
disponível, que levaria da ordem de mais 90 dias, será 
possível saber o que realmente o Distrito Federal realM 
mente tem; 2 - simultaneamente, com ess·es estudos 
que já foram ~eflagrados, para esses estudos os recursos 
foram assegurados. 

Independente da leitura que o Sr. possa ter pro mo· 
vida, a afirmação aqui é entre aspas: "nós dispomos, 
agora, pela primeira vez na história da empresa, de 
recursos para promover um balanço hídrico do" Distrito 
Federal, conclusivo, e rigoroso. Conclusivo, com a pers
pectiva histórica de quem trabalha com uma década, 
com uma década e meia. Não estamos falando na pers
pectiva do ano 2.050. Segundo: depois, a partir desses 
estudos, e simultâneo com eles, os_ estudos primários 
e alternativos se desenvolvem; eles incluem outras ba
cias fora do Distrito Federal, o Preto, o Sal, etc., que 
se fazem com recursos inclusive à busca de dados de 
outras agências de outros Estados e da Federação. Por 
conseqüência, os estudos a que o Sr. alude de que recur
sos já haviam sido garantidos, eu estou identificando 
aqui, são esses recursos. 

Munido desse tipo de dado, que é a área legítima 
de atuaçâo do Governo, que interessa â comunidade, 
o Governo irá, dentro do seu escrutínio e do seu crono
grama de eventos, colocá-los em debates junto âs dife
rentes agências da sociedade civil. 

Não posso precisar, exatamente, qual será o formato 
disso, apenas já podemos antecipar que isso já começou 
aqui e agora. 

Acredho com isso ter colocado algumas questões que 
apelam muito à racionalidade que, regra geral, é a víti
ma primeira em ambientes onde a carga emotiva, a 
priori, tende a afastar a· debate que, realmente, inte
ressa à parcela mais ampla da comunidade ao longo 
do prazo. 

E legítima defesa de interesses de grupos da socie
dade, mesmo que minoritários, não há nada de ilegal 
e ilegítimo. 

Pessoalmente acredito - não fui solicitado aqui para 
extemar pontos de vista desse tipo, mas uma vez que 
algumas proposições do Sr., elas fundaram pela perife
ria do que eu poderia chamar de deteriorização de perfil 
pessoal dessa participação, eu faço também uma decla
ração deJórum privado. Acredito que jamais um proje
to desse poderá ou deverá ser levado à frente, se ele 
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ocorrer, sem restituição legítima deD.tro da lei maíor 
da terra, que é a Constituição, da Lei Ordinária e tudo 
mais. Pessoalmente, não participaria de nenhum esque~ 
ma que não fosse integrafmeiite b-aseado nesse tipo de 
premissa. 

Uma vez mais acredito que é necessário colocar algu
mas premissas, saindo daqui não sujeito apenas-ao-es
crutínio dos iniciados, elas contribuíram muito parare
tornar o grande debate ao centro de realidade, ao invés 
de permiti-lO permanecer lálODge na auréola de Brah· 
ma, onde o romantismo, a importação prevalecem. 

Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) - Con

cedo a palavra ao Sr. BenJamim Sequisu, para uma 
explicação pessoal. 

O SR. BENJAMIM SEQUISU - Antes de encer
rar, gostaríamos de dizer que estaremos aqui, amanhã, 
para continuar o debate; só que foram feitas algumas 
colocaç6es que não aceitamos e gostaríamos de deixar 
registrado. 

Uma pessoa, numa exposição aqui, colocou que o 
Governo atual teria alguma coisa a ver c-om nazista. 

Eu faço a defesa do SecretáriO, realmente, o Secre· 
tário de Viação e Obras tem estado à frente da luta 
contra irregularidades no Distrito Federal e, dentro des
sa luta, tem tido um papel heróico e ele tem debatido 
com a comunidade e não ace~ta essa expressão nazista, 
como tarnbém não aceito_. ~~~ito que a prancheta do 
Oscar Niemayer é comunista coillo foi a pena de Jorge 
Amado, enquanto escreveu grande parte dos seus livros 
e o pincel de Cândido Portinari, mas não aceito as ex
pressões que são antidemocrátiCas como se fossem pro
fanas. Quer dizer, a prancheta do Oscar Niemayer se 
fosse profana, porque foi dessa pran-cheta que surgiu 
a Catedral de Brasília e fof dessa prancheta que saiu 
o Panteão da Liberdade. (Palmas.) 

O SR. NIVALDO MACHADO- Pedindo toda 
compreensão, suspendo os trabalhos, que amanhã terão 
continuação aqui nesta mesma sala. 

Muito obrigado e até amanhã. (Palmas.) 

COMISSÃO DO DlSTRJTO-FEDERAL 

12• REUNIÃO, ESPECIAL, REALIZADA 
EM 24 DE SETEMBRO "O !r 1986 

Às dez horas do dia vinte e quatrO de setembro de 
mil novecentos e oitenta e _seis, na Safa de Reuniões 
da Comissão de Finanças, Ala Senador Nil~ Coelho, 
presentes os Senhores Senadores Nivaldo Machado, 
Presidente interino, e o Senador Alaor Coutinho, com
parecem também o Dr. A rides Silva Campos, Díretor 
de Tecnologia Ambiental da CAESB~ Dr. Rubens Go
rayb, Presidente do Sindicato Rural do DF, Dr. Ney 
Roldan, Presidente da Associação Rural do DF, Dr. 
Benjamin Sicsu, co-ordefiãdãr do Meio Ambien
te-COAMA-DF, e Presidentes das Associações--Ru~ 
rais, proprietários de lotes e outras autoridades, reú
ne-se a ComissãO do Distrito Federal- em reunião espe
cial. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente, 
Senador Nivaldo Machado, declara abertos os trabalhos 
e convida para fazer parte da Mesa o Dr. Arides Silva 
Campos, Dr. Rubens Go.rayb, Dr. Ney Rold;an_e o 
Dr. Benjamin SicSu. Ap6s ã composição da Mesa, o 
Senhor Presidente esclarece aos presentes que-esta reu
nião, conforme o combinado, retoma os debates ontem 
interrompidos em conseqüência do adiantado da hora 
e de outros compromissos dos participantes deste en
contro. A seguir, o Senhor Presidente passa a palavra, 
pela ordem de inscrição-, .a: o- Senhor José Pereira dos 
Santos, Presidente da Associação Nossa Senhora de 
Fátima, Joselito Correia, SeCretário Geral do PMDB_:. 
DF, Dr. Ney Roldan·, Presidente da Associação dos 
Moradores Rurais do DF, Dr. Sebastião Bortone, Presi· 
<:!,ente da Associação de Moradores e Proprietários da 
Area Rural do DF. Antes de passar a palavra ao pr6xi
mo debatedor, o Senhor Presidente, Senador Nivaldo 
Machado, conforme já tinhã anundã.do, pede desculpas 
a todos os presentes mas tem que se afastar da reunião 
para viajar para Pernamhuc_O- e solicita do Senádõr 
Alaor Coutinho ã assumir a Presidência da Mesa e res
salta os dotes políticos que este Senador tem como re
presentante do povo baiano. Ao assumir a direção dos 
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trabalhos, o Seilador Alaor Cantinho agradece as pala
vras de júbilo do seu colega, o Senador Nivaldo Macha
do, ~ dá continuidade aos debates passando a palavra 

- ao próximo orador, o Dr. Sérgio Pery, advogado dos 
_condomíníos-, Dr. Rubens Gorayb, Presidente do Sindi· 
cato Rural do DF, Dr. Hélio Sasaki, Presidente da 
APRALB, Orénio Roque de Mello, proprietário -de 
lotes rurais, Dr._ Laura Campos, --prof. da UNB, Dr. 
Clóvis Ferreira de Morais, proprietário da Morais Im6-
veis Ltda. 

Antes, de encerrar os debates, o Senhor Presidente, 
_ Senador Alaor Coutinho, solicita ao Secretário da Co

miSsão e aoS representantes do DF todo o material 
que foi produzido, para formar um juízo completo sem 
marge·m- de dúvidas quanto a construção da Barragem 
do Lago do rio São Bartolomeu, que_ o mesmo fará 
um pronunciamento no plenário do Senado Federal so
bre o assunto aqui debatido e determina que as notas 
taquigráficas sejam publicadas em anexo a esta Ata, 
que seja remetida uma cópia ao Senhor Governador 
do Distrito Federal, Deputado_ José Aparecido de Oli
veira. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, 
lavrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Secretário 
da Comissão do Distrito Federal, a presente Ata que, 
lida e aprovada~ será assinada pelo Senhor Presidente. 
-Senador Alaor Coutinho. 

ANEXO À ATA DA 12•. REUNIÃO DA CO
MISSÃO DO DISTRITO FEDERAL, REALI
ZADA EM 24 DE SETEMBRO DE I986, CON
TINUAÇÃO DA REUNIÁO ANTERIOR; RE
FERENTE AOS PRONUNCIAMENTOS DOS 
SENADORES NIVALDO MACHADO E 
ALAOR COUTINHO, MEMBROS DA COMIS
SÃO, E OS EXPOSITORES DR. ARIDES SIL
VA CAMPOS, DIRETOR DA CAESB, DR. RU
BENS GORAYB, PRESIDENTE DO SINDICA
TO RURAL DO DF. DR. BENJAMIN S!CSÚ, 
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE DO 
GDF E DR. NEY ROLDAN, PRESIDENTE DA 

-ASSOCIAÇÃO DE MORADORES RURAIS DE 
BRAS/LIA, E DEMAIS AUTORIDADES PRE
SENTES, FEITOS DURANTE A REUNIÃO, 
QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORI
ZADO PELO SENHOR PRESIDENTE. 

Presidente: Senador Humberto Lucena 
Vice-Presidente: 8@lador Lowival Baptista 
(Íntegra do Apanhamento Taquigráfico da Reu-

- nião.) 

O SR. PRESIDENTE (Niva1do Machado) - Meus 
-senhores, Minhas senhoras. 

Vamos, conforme o c~mbinado, retomar os debates 
ontem interrompidos, _em conseqüência do adia.ntado 
da hora- e de outros compromissOs dos particip-antes 
deste encontro. Tenho a satisfação de convidar para 
a Mesa, Dr. Ari de Sousa Campos Diretór de Tecno
logia Ambiental da CAESB~ (Palmas). Dr. Rubens Go
ra_y_Q_, Presidente Qo Sindicato Rural do DF, Dr. Ney 
Roldan, e o Dr. Benjamim Sequisu. 

Antes de conceder a palavra ao primeiro indagante, 
quero, em atenção a todos que participam deste Encon
tro, cuja importância não tenho necessidade e nem nin-

~--gu~m tem necessi~ade de_ acentuar,. uma vez qUe ·ele 
se desenvolve dentro de um con1exto democrático, utíli· 
zando o processo do diálogo; em respeito a todos que 
aqui se encontram, que infelizmente não posso conti
nuar até o térniino dos trabalhos, tenho que me dirigir 
ao meu Estado, notadamente a minha cidade, Olinda, 
·para a i"eloinada da luta polftica. Ain-da há pouco eu 

_ cdhVe_rsava wm. alguns ?JllÍgos, sobre o quanto repre
senta de sacrifício uma luta política para aquelas pessoas 
que vão à rua para um encontro com o povo, com 
a ai:ri:üi de suas idéias e o suporte de seus propósitos. 
O que-·se vê, neste País, infelizmente, é a continuada 
corrupção da democracia pela plutocracia, é o dinheiro 
predominado nacorrquista dos mandatos, dos mandatos 
aviltados, dos mandatos de representação, dos man· 
datas comprados, fazendo do voto uma mercadoria. 
O voto é o _que há de mais importante que se pode 
acentuar no direito da cidadania. Mas, não desejo trazer 
pãra--este-detfate, assunto estranho a ele, apenas para 
justificar a minha ausência, achei por bem e entendi 
de fazer estas observações. Nós que não temos dinheiro 
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para a conquista do mandato temos que dizer: por o 
pé na rua e preparar as cordas v:ocais para a conversa, 
para os debates, a luta pela conquista do povo.- Vencida 
esta etapa de subdesenvolvimento numa sociedade hie
rarquizada como a brasileira, é que teremos de futuro 
com outros instrumentos, náo apenas o vil metal, a 
possibilidade da obtenção de um mandato popular. 
Mandato que deye ser colocado a serviço 4o povo, ex-

-- Clusivamente, e não ser utilizado para que o mandatário 
o utilize em benefício prõp"rio. Assim com estas palavras 
.mal alinhavadas, reinfciamós nossos trabalhos, conce
dendo a palavra ao Sr. José Pereira dos Santos, da 

--As~~ciação Nossa_ Senhora de Fátimá. 

O SR. JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS -Meus 
senhores, bom_ dia. 

Eu sou José Pereira dos Santos~ da Associação dos 
Moradores do Bairro Nossa Senhora de Fátima, de Pla
naltina, DF. Quero fazer as minhas reclamações, por
que acho o meu coração sentido de dores do prejuízo 
da minha comunidade e de outras pessoas sofridas. Já 
disse para várias autoridades que a comuriidade do Bair
ro de Nossa Senhora de Fátima não está querendo di
nheiro, está querendo pagar mais dinheiro, porque o 
que eles estão reivindicando é uma pequena luz, porque 
estam-os cercados de luz e não temos direito a nada; 
estamos cercados de água e não temos direito de um 

pingo de água, a cisterna não tem mais para onde afun
dar. Já levei até a televisão para mostrar um homem 
dentro da cisterna e ninguém consegue enxergá-lo. Es
~Ou"aqUi ccim ri!Jl abai'"'o-a~:sinado de setecentas e poucas 
pessoas para -entregar ao Sr. Secretário de Serviços Pú
blicos e ao Sr. Governador José Aparecido. Meu cora
ção está sentido, está magoado, porque nós pedimos 
a ele estã pequena ligação, ele ligou no Setor Sul e 
disse que ligava no Bairro Nossa Senhora de Fátima, 
e até hoje não pude conseguir. Já pedi mais de vinte 
audiências com o Sr. Governador do Distrito Federal, 
mas ele, sabendo que eu vou reclamar, vou pedir, não 

----consegui audência. Neste abaixo-assinado, nós estamos 
dizendo: 

·~'Se é de interesse de todo mundo, não vamos 
ser contra, mas queremos casa construída." 

-Porijíi"e eu diSSe- piiã um amigo da CAESB, Chefe 
do Gabinete da CAESB - nós estávamos em reunião 
-que é uma grande injustiÇa tirar os moradores, pro
prietáriOs que compraram os lotes, as imohitiáriás São 
legalizaôas. Provõ, porque estou com toda a documen
tação aqui. Os moradores tãmbém são legaligados, não 
há invasão naquela localidade, se alguém mora e ainda 
não quitou o seu lote é por causa da briga com a 
CAES.S. Mas essa briga da CAESB é desculpa, eu 
posso_ dizer e afirmar. Porque ele_s querem fazer essa 
represa, que vai ocupai" uma ária pequena, é porque -
querem abranger o mundo todo. Já falaram lá que eles 
querem tqmar dos pobres para colocar os riscos. Mas 
eu que10 afirmar nisso, eu quero afirmar que se eles 
querem fazer essa represa para a melhoria dos Srs., 
guarda as casas dos pobres moradores e pergunta a 
eles: você quer outra casa, você quer outra moradia 
ou você quer dinheiro? Mas não, estão querendo é 
t<?J-11ar d_~les e oferecem um lotezinho para eles mora-

--- _r_e~ni_-li_a_co_nstrução? Eu procurei saber se essa indeni· 
zaç_ão paga a construção. E claro que não. E aí, quem 
não pode essa construção, como é que vai fazer? Até 
hoje nunca tive essa solução. Isso é lamentável, gente, 
é um choro mas com muita razão, porque a gente estava 
confiado no Governo do PMDB, mas o Governo do 
PMDB era o melhor da Nova República, era melhor 
e ia melhorar, todo mundo bateu palmas, soltou fogue
tes, graças a Deus vamos ter um novo Governo, urna 
Nova República, vamos ter um PMDB, agora vamos 
melhorar a situação do bairro Nossa Senhora de Fátima. 
Mas, do jeito que vai está é entrando na miséria. Nin
guém está mais aCú~ditando nas autoridades, não sabem 
em quem vai acreditar. 

Sr. Presidente, estou pedindo a S. _EX". que veja o 
qtie pode fazer, encaminhe isso ao Presidente da Repú· 
blica para ver se podemos ter uma solução, porque 
vamos ser desapropriados, mas que tenhamos, ao me
nos, um lugar certo. Para onde é que vamos? Onde 
é a casa que vamos morar? Não temos dinheiro para 
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pagar outra construção. Bstou pedindo, pelo amor de 
Deus, pelo amor da lei que foi criada, que este Governo, 
não está governando nada que preste. Não sou da es
querda, sou filiado ao PMDB mas tudo isso que sinto 
posso chorar e posso aprovar e· muito obrigado. (Pal-
mas.) _ __ _ . . _ . __ " 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- O do
cumento a que a que V. S•. faz referência será encami
nhado às autoridades, e poderá fazê-lo chegar até a 
Mesa dos Trabalhos. -

A Mesa tem a satisfação de conceder a palavra ao 
Professor David da Costa Azevedo, da UnB. 

Não estando presente o Sr. David, concedo a palavra 
ao Sr. Joselito Corrêa, SeCretário-Geral do PMDB. 

O SR. JOSEUTO CORMA - Sr. Presidente e 
demais componentes da Mesa, Senhoras e Senhores. 

Nós que vivemos em ~rasilia há 23 anos temos percor
rido o Distrito Federal na sua totalidade, desde a im
plantação do nosso partido em 1979, convivendo com 
as comunidades mais carentes, verificando in loco seus 
problemas mais gritantes e sentinioS a necessidade de 
mudar. E conhecendo muíto bem as áreas rurais, princi
palmente, nesta região onde está-se pretendendo im
plantar o lago do São Bartolomeu, eu poderia citar~ 
dentre elas, a Agrovila Sáo Sebastião, que era conhe
cida como o núcleo rural da Papuda. A Agrovila São 
Sebastião, hoje produz, desde a pecuária à agricultura. 
mais de 16 olarias produzindo mais de 2 milhões de 
tijolos mensais, de onde vem tudo isso para a construção 
de Brasflia. 

Conhecemos também a região no Vale do Amanhecer 
que, além de ser uma cidade espiritual, no seu entorno 
há produção agrícola. Sabemos que toda essa região 
que está sendo pretendida pelo Governo para sua i:imn· 
dação é de alta produtividade para Brasflia e não só 
para Brasília, a região geoeconômica, e sentimos que 
os agricultores e as associações de moradores estão 
preocupados justamente com o que o Governo do Dis
trito Federal quer fazer. 

Acho que o problema é muito complexo, é de grande 
profundidade, nós precisamos debater, discutir a viabili
zação da inundação da região. Em pr_imeito _lugar veri
ficar se esse lago que se pretende implantar, se ele 
está preparado para receber _a descarga dos dejetos, 
dos detritos, dos adubos químicos que são Cqlocados 
na região, inclusive o próprio Parãiloá, a Vila Paranoá 
que hoje tem mais de quarenta mil _Ressoas, com todos 
os ·seus problemas mais gritantes. 1:: uma cidade que 
não falta nada, falta tudo. E nós colocamos uma interro
gação: será que é viável esse lago? 

Nós, do PMDB, que temos uma responsabílidade 
muito grande, que recebemos uma herança infame, re
cebemos uma sociedade com todos os tipos de proJ;>le
mas, acho que nós não somos t~pohsáveiS pelos erros 
que estão ainda imp_erados. ~a Nova República é vi_~
vel, o Governo está se viabilizaiido, precisa um sacrifício 
geral de todos os segmentos da sociedade. Agora, o 
que não se admite é fazer as coisas entre quatro paredes. 
Nós do PMDB queremos a discu~são, a análise prQfunda 
dos problemas do Distri~o Fe<:J.eral, não a_ceitamos mais 
que as coisas sejam (eit<i.s como eram antigamente: Ho
je, Brasília vive um m-omento "tôtãimente diferente, nós 
estamos prepãtàndo a fundação de um Poder Legisla
tivo, esse Poder Legislativo que terá a grand~ responsa
bilidade de transformar o_ DistritO Federal, de preparar 
o DistritO Federal para produzir economicamente, dan
do condiç6es adequadas de infra-estrutura de base _à~ 
comunidades mais carentes e o tema que aqui se coloca 
mais- precisamente, que é a- barragem do São Bartolo
meu, até provar o contrário, nós somos contra a fmplan
tação do lago. . _ _ _ _ __ 

Como Secretário-Geral do Partido e c_omo um dos 
postulantes à Constituinte-; aCho -~e- tod~as- a"s Cidades~ 
satélites têm o potencial hídrico . .É 0ll_it_o_ mai~_ viável 
você construir, fornecer água "potável em cada cidade
satélite, fazendo um lago, sei-lá, qualquer coisa que 
o valha, do que fazer um grande lago, talvez com inte· 
resses que são viáveis perante à comunidade; e o Dis
trito Federal é muito rico, tem um manancial .de água 
violento. Acho que é muito mais viável fazer isso ·ao 
que fazer o grande lago. Nós temos, por exemplo, quem 
vai para Brazlândia, aquele grande lago ali. O que ele 
re~be, o que aquela água recebe de descargas, o que 
recebe de adubos químicos que caem ali diariamente, 
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ninguém calcula e, no entanto, esta água está seguindo 
para Bras11a e vocé, quando abre as torneiras, verifica 
o que está acontecendo. 

Acho que o Distrito Federal tem que se preparar. 
Uma cidade que foi preparada para receber 500 mn 
habitantes e nós estamos na casa de 1 milhão e SOO 
mil habitantes. Nós sabemos de que há estudos, através 
da ONU, que o Distrito Federal, no ano 2000 vai rece
ber mais de 4 milhões de habitantes e nós estamos estar· 
recidos, estamos com medo, porque impera no Distrito 
Federal a degeneração total da sociedade de Brasília. 
Eu, que moro aqui desde 1963, nunca vi coisas üio 
gritantes como estou vendo, agora, no Distrito Federal. 
Precisamos preparar o Distrito Federal para receber 
essa pOpulação. Brasília não é mais o centro de decisões, 
única e exclusivamente do País, de onde foi projetado 
pelo 'saudoso JK, com toda a sua equipe, e desde antes 
da viD.da dos Bandeirantes que localizaram o Planalto 
Central para ser o centro das decisões do País. Se fosse 
realmente, se se contesse, naquela época, da forma 
que foi projetada, para 500 mil habitantes, tudo bem. 
Então, aqui não teria miséria, mas ninguém conseguiu 
conter BrasíHa que incha instante a instante. Toda a 
população, em tomo d · procura 
Brasilia, não vai para a é Goiás, 
ou Minas Gerais. E aq do, pois 
Brasília não é mais aquilo para que foi criada. Então, 
temos que estudar a viabilização da extensão geográfica 
dà Distrito Federal, trazendo esses municípios para o 

-Distrito Federal, im:;orpotando-os ao DF e criando uma 
Constituição para Brasllia, pois ~ão pode mais víver 
sob a égide de uma Lei Orgânica. Sabemos que a Comis
são do Distrito Fed_eral, que os companheiros do PMDB 
e demais Parlamentares que a compõem têm grande 
espírito público, querem atender ao Distrito Federal. 
~ãs as suas obrigações para com seus Estados são tão 
grandes que não há tempo suficiente - o nobre Presi
dente sabe diSso - visto que não dão conta nem de 
resolver os problemas dos seus Estados, quanto mais 
do Distrito Federal, que é também um Estado, e hão 
de conVir cOnosco, iun grande Estado. E o que precisa
mos dar ao Distrito federal são condições adequadas 
da sua iridependéncia e autonomia política, não só ago
ra, quando vamos entrar para a Constituinte, e quando 
estamos imbuídos com esse espírito público, com esse 

__ espírito de compromisso,social COVl a população de Bra
sllia. Sabemos que o potencial hídrico atual de Brasília 
não é suficienfe. Já estamos sentindo falta d'água em 
vários pontos das cidades satélites. A população do 
Paranoá não tem água, lá, tem s6 três chafarizes, com 
filas onde ocorrem brigas, facadas, todo o tipo de coisas 
desse gênero. Então, esse estado de coisas não pode 
oontinuar, distante cerca de 20 quilómetros do Palácio 
da_Alvorada_. Não só lá, como em plena QI-15, ao lado 
da_Península dos Ministros, onde há 200familias moran
-JO.::em __ total promiscuidade. Temos, nos fundos do 
CEUB, Nova União num estado calamitoso, temos a 
Vila Planalto, onde, em cada barraco, moram 10 famí
lias e não há água e o esgoto correndo à frente dos 
barracos; temos_a Vila dos Parafusos totalmente numa 
situação calamitosa; temos o Areal, Boca do Lixo, Boca 
da Mata, tQdas em situação precária. Não podemos 
deixar que isso perdure, esse pessoal todo não tem água. 
Na_ Ceilãndia falta água, em vários pontos da cidade, 
em Brazlãndia a água não presta. Então, Brasília tem 
que preparar urgentemente um fornecimento maior de 
água potável. Ainda mais que vamos receber essa popu· 
lação dentrqem brev~. E aí é que estamos preocupados. 
E-o que nós temos que fazer, nós, aqueles que postulam 
a Constituição, aqueles que estão se colocando à frente 
de um programa de Governo, nós que estamos prepa» 

- rando um programa-de Governo para o DF desde 1979, 
para enfrentar o Governo e mesmo tomá-lo em 1988, 
através do voto direto e secreto?.Queremos, realmente, 
dirigir o Dístrito Federal, por quê? Porque conhecemos 
todos os se1,1s problemas sociais, todos os problemas 
mais gritantes conhecemos in loco, de perto, desde o 
Norte ao Sul, do Leste ao leste. CÇtnhecemos os núcleos 
rur_ais, sábemos a capacidade, o potencial de produção 
agrícola e agropeçuária do DF. O que o Distríto Federal 
precisa realmente é desenvolver o seu cinturão verde, 
é implantar indústrias em todas as cidades satélites, 
para gerar emprego, gerar economia, balançar a econo· 
mia, levantar a economia, levantar o potencial da cida~ 
de, dar condições de sobrevivência às populações. Esta-
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mos imbuídos desse espírito, não com espírito de pro
messas. E o l?MDB tem esse compromisso, que foi 
o partido da existência democrática, que lutou para 
mudar esse estado de cojsas. E nós conseguimos, através 
dos grandes brasileiros como Juscelino, TeotóniO Vile
la, Ulysses Guimarães e Tancredo Neves, conseguimos 
mudar. Aqueles que af estão, os lobos vestidos de cor· 
deiros, não têm compromisso com a sociedade e sabe
mos que há muito. lobo, mostrando·se como cordeiro, 
e que- não tem compromisso social. Só querem aprovei· 
tar-se do estado de calamidade, do estado de fragilidade 
da população mais pobre para se autobeneficiar. Mas, 
isso não vai acontecer conosco, pois o compromisso 
do PMDB é com a sociedade: queremos um Governo 
democrático para Brasília. 

Quem leu o Correio Brazlliense, de ontem, viu a 
nossa entrevista, onde falávamos dos problemas do Dis
trito Federal. Esse Governo que ainda aí está é fruto 
de um preceito constitucinal. Eu, realmente, faço ques
tão de fazer uma explanação dessa natureza, não só 
me atendo ao problema do São Barbolomeu, mas para 
mostrar que tudo isso depehde realmente do potencial 
hídrico, ao qual frisei bastante. Mas é bom .salientar 
mais isso que é para o Presidente da Comissão, talvez, 
possa até conhecer esses problemas, mas mostrar que, 
além do potencial do problema da água, isso tudo é 
uma conseqüência social. Então, nós queremos real
mente-deixar patente aqui a posição do PMDB, porque 
tem companheiros do P_MDB que, às vezes, não enten· 
dem a sitUação que nós vivemos atualmente. Uma mal~ 
fadada Aliança Democrática que não existe. Então, 
nós não somos responsáveis pela irresponsabilidade dos 
homens que se dizem públicos e que não são. Então, 
nós queremos deixar realmente bem patente a posição 
do PMDB, a posição nossa, como Secretário-Gecil do 
Partido, e a nossa responsabilidade. E o que nós quere
mos realmente é a viabilização da implantação da água 

_potável para Brasília, para todas as cidades-satélites 
e principalmente para as cidades~satélites. Porque só 
se fala no Plano Piloto, os problemas do Plano Piloto. 
O Plano Piloto não tem mais problemas. O Plano Piloto 
não precisa mais de nada: Quem precisa são as cidades
satélites, colocar água. Agora, eu sou contra, até que 
provem o contrário, a viabilização da barragem do São 
Bartolomeu_. Eu sou contra, pessoalmente e como Se
cretário-Geral do Partido. O Partido também não tem 
condições de dar apoio à implantação de um lago desses, 
sem discutir com as populaç6es, sem discutir com essa 
região toda, que é altamente produtiva. Se você for 
andar em Sobradinho dos Meltos, toda aquela região 
ali é altamente produtiva e de grande valor, terras 

produtivas. Então, não é querer colocar um lago, para 
chegar de repente e coloca!' "n" familias, mais de 20 
mil fami1ias. Para onde vão levar essas famílias, se não 
têm habitação, se não têm casas? Dizem que não há 
recurso financeiro. E o que nós vamos fazer? Vamos 
chegar e implantar -água? ... Eu tenho companheiros 
aqui, companheiros que compõem o Governo do Dis· 
trito Federal, como o companheiro Benjamim, que é 
um estudioso do assunto, que sabem disso. Que há 
mananciais d'águas em cada cidades-satélite, no subso· 
lo, que têm condições de viabilização para o abasteci
mento de cada cidade-satélite, sem implantar inclusive 
o São Bartolomeu. 

O SR. PRESIPENT:S (NivaldÜMachado. Faz soar 
as _campainhas.) 

O SR lOSELITO CORREIA- Eu vou terminar, 
Sr. Presidente, e pediria a benevolência de V. Ex.• 

Temos aqui estudos já em vários jornais, que foram 
editados no jornal Correio Braziliense. Aqui não diz 
nem a data. Mas os técnicos do GDF fazem críticas 
e está aqui a te-Stemunha. Agora, se realmente quem 
manda, quem tem força para determinar o Goveino, 
se realmente for implantar o lago - conversando com 
os companheiros da Agrovila São Sebastião e de mora
dores daquela região -, poderia_ fazer também, náo 
dentro da quota máxima de 925, na altitude, em relação 
ao nível do mar e sim numa quota mínima que não 
inundaria essa região. Poder-se~ia fazer também dessa 
forma. E o Governo arcando com as responsabilidades 
da poluição da água, porque vai ser poluída. Por que, 
onde_ele vai colocar o Paranoá? Porque ninguém quer 
sair do Paranoá. O Paranoá tem um projeto de assenta-
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mento lá na mesa do GDF. E nós queremos que a 
solução saia urgentemente, para a_ urbanização do Para
noá. Então, tem que verificar tudo isso, pois, fazendo 
dessa forma, talvez a população possa até aceitar, fai:en~ 
do abaixo da quota máxima que está ~endo _colocada. 
Então, para concluir, Sr. Presídente, a nossa contri
buiçáo do PMDB é deixar bem claro e patente que 
nós não concordamos com determinadas normas de ad
ministração que o GoVerno do Distritó Fideral conduz, 
em se tratando do São Bartolomeu. Nós queremos ~~a 
administração particiPativa, OUvindo iOOo o segmento 
da sociedade, a fim de que possamos minin:úiãr e resol
ver os problemas sociais que todos nós enfrentamos 
e que Brast1ia enfrenta. Essa é minha contnbuição para 
a fundação do Sáo Bartolomeu e muito obrigado a todos 
que me ouviram. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- A Mesa 
deseja dar melhor ordem aos trabalhos, para que apro
veitemos o tempo que não é muito gr_an~e. São 11 horas 
e há 8 oradores inscritos. A PreSidêricia pede a com~ 
preensão e pede ãs pessoas que se atenham rigorosa~ 
mente ao assunto, objeto dessa reunião, pois isso aqui 
é para o proveito de todos. É natural que haja extrapo
lações. 

Mas, o que estamos discutindo aqui é o problema 
do Lago, com o objetivo de promover uma questão 
importante para a cidade que é o abastecimento de 
água, ressalvando, também, direitos que interferem 
nesse ponto. 

De forma que eu desejaria limitar o tempo a 10 minu
tos, porque 8 são 80 minutos, praticainellte úóra e rileia, 
11 horas, 12 e 30, quer dizer, existe a perspectiva de 
que termine às 12 e 3_0 ou uma hora da tarde. De modo 
que dou a palavra ao seguinte orador, fazendo essa 
observação, para a qual peço a compreensão de todos. 

Concedo a palavra ao Dr. Ney Ruldan, Presidente 
de Moradores Rurais. 

OSR. NEY RULDAN -Sr. Presidente, meus ami· 
gos: 

Quero comunicar aos senhores que hoje, pela manhã, 
fui convidado a comparecer à Rádio Nacional para um 
debate com o Sr. Secretário de Viação_ e- Obras e _o 
Sr. Secretário não comPareCeu. DepOis de 15-minutos 
de luta com os repórteres, conseguiram que ele entrasse 
na linha, no telefone. 

Repetir o q~~ o Secretário diss~ é Perder tempo. 
Continua com o mesmo pensáffiento~--iricluslve, disse_ 
apenas que nós não sotnõs pãifiotaS~ pórqu-e-:não esta
mos pensando na população do ano 2.000. Eu disse 
a ele que ele nos condenou à morte- e t~ou o re~_édio, 
que hoje existe em Bras11ia gente, gente -qliC-este -Go
verno está matando aos poucos~ gente que-este Governo 
não re-speita mais e, entre outras coisas, disse a- ele 
que ele deveria ter dignidade e hombridade de compa
recer a este debate, para que ouvisse pessoalmente aqui
lo que temos a dizer há um ano e pouco e-'que bãõ 
deram oportunidade para que disséssemos. Fe~zmentc, 
eu considero vitoriosa essa iniciafíva-desse debate púbti· 
co em função do Lago São Bartolomeu. 

Sr. Presidente, peço encarecidamente a V. Ex que, 
quando seja extrafdo o documento desses debates, que 
se pergunte ao Sr. Governador o que S. Ex pretende 
fazer com os nossos terrenos. Não somos impafriotas; 
é uma questão de sobrevivência. Ninguém aqUi é rriargi
nal, ninguém aqui invadiu terra de ninguém. Todos 
nós temos as nossas escrituras registradas em cartório; 
como manda a lei. Será que o Governo passado não 
era legítimo? E este é legítimo, sendo nomeado da mes
ma maneira que foi o do passado? Então, Sr. Presi
dente, podemos deixar de pagar a nossa dfvida exterqa, 
porque, também, não foi coqa o nosso aval que ela 
aí está. 

Precisamos saber, exigimos uma definição urgente 
do Governo, que ele diga o que setá feito dos nossos 
terrenos. Não a iniciativa, a solução dada pelo Governo 
de que vai encher o lago primeiro para depois discutir. 
Isso não aceitamos, não vamos aceitar isso" em hipótese 
alguma. Vamos partir daqui, deste d~bat~, para uma 
briga, urna briga séria mesmo, contra o Governo do 
Distrito Federal. 

Conto e tenho- a certeza de qUe vou contar com o 
apoio de todo_s aqueles que estão sofrendo esse proble
ma, essa indignidade, essa falta de respeito. O Sr. Go· 
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vemado~ é Prepotente mesmo, porque eu me lembro, 
perfeitamente, e não faz muito tempo, togo que iniciou 
esse problema e que eu gostaria de passar às mãos 
de V. Ex~ um dossiê, que nós chamamos de "Dossiê 
Só,Frango" e que foi jogado dentro do Governo do 
Distrito Federal- e pasmem- todas as medidas para 
solucionar e acabar com os condomínios da área rural 
foram copiadas. Daí, Sr. Presidente, são- em número 
de seis itens. dando as soluções para acabar definitiva· 
mente com os condomínios na área rural. Sr. Presi
dente, esses debates deveriam ter mais dias, porque 
muita coisa nós temos a revelar. Nós não aguentamos 
mais esse Governo que af está. Nós estamos com esse 
GoVerno atravessado na garganta~ porque um Governo 
que engana o povo é um Governo que não diz a verdarle, 
é um Governo que se deixou levar por problemas do~ 
mésticOs, por_ brigas doméstiCas, e nós não- vamos per· 
mitir: isto_, Estão nos enganando e estão enganando a 
população, querendo até fazer uma comoção popular 
contra nós. Mentira, porque Brasffiã.-não depende desse 
lago para o seu-abastecimento. Isto será, sim, um íncen~ 
tivo para a migração -isto é outra mentira. Isto vem 
provar que, realmente, a refonna agrária Dão vai sair 
neste País como deveria sair, porque quem imigra para 
Brasflia não quer ví.r parà cá, ele quer ficar lá na terra 
dele. É preciso que haja honestidade, uma honestidade 
ampla neste País e que haja o assentamento, sim, de 
cada um no seu local e não é vír para Brasflia. Brasflia 
não tem capacidade para ter 10 milhões e nem 4 milliões 
de habitantes. Isto-·será um incentivo, E, Sr. Presidente, 

= assistimos, há pouco dias, o Sr. Governador mandar 
soltar um grupo de marginais ~ soi~Ol!_ _Um grupo de 
marginais. O Sr. saber por que, Sr. Presidente? Para 
abrir vaga_ para esse homens honrados que aqui estão 
e que estão construindo casas nos seus terrenos e que 
tem as suas escrituras. Foi para iSto que ele mandou 
s_oltar. porque lá um decreto do Sr. Governador man· 
dando prender esses chefes de_ famílias, que não têm 
ruais aonde morar, pessoas aposentadas que não têm 
má.is. _como começar a sua vida e que gastaram tudo 
o que- tinhàiil para construir a sua residência na áiea 
rural, para dar um pouco de conforto â. sua famfiia, 
.sem pedir absolutamente nada ao Gover:q.o_, porque o 
Goyerno, na área rural, não faz nada. Tudo ati é regla
mente pago por nós S. Ex.• abriu vagas na Papuda, 
Sr. Presidente, paga colocar esses chefes de famílias 
que aqui estão. Se illgum dos Srs. construir no seu terre· 
no, o Senhor será preso- e sabe disso. 

Sr. Presidente. peço que a Comissão do Distrito Fede~ 
ral assuma a sua posição. assuma de verdade, Sr. Presi
dente, porque nós vamos brigar até o últi~o instante.
Nós não vamos mais admitir que ess_e Governo faça 
de nós o que e(e está fazendo. Um homem só coman· 
dando e todos os outros batendo a cabeça. Não vamos 
mais permitir isso. Muito obrigado.. _(Palmas.) 

~ O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)~- CÓn
_cedo a palavra, a seguir, ao Dr. Sebastião Bortoni, 
Presidente da AMPARO. 

O SR. SEBASTIÃO BORTONI - Nobre Senador 
Nivaldo Machado, permita·me, um adenda ao discurso 
de abertura de_ V. Ex.•- Também, como V. Ex.•, eu 
e~tou a cata de votos, passo a passo e porta a porta 
e estou deixando aos n:teus eleitores uma mensagem: 
o v~tõ" com.eç:f conio ca .• a de fiança· e termina como 
~!f:a d_e-cabrança. Ao meu caro Benjamin Sícson quero 

--IazeTqllatro colocações. 
Meu caro Benjamin, em 1973, eu fiz um~:t" matéi'ia: 

para o Jornal de Brasília, quando eu era Jornalista, 
sobre o Descoberto. Ainda passei pelo túnel, porque 
estava em construção e, depois, foi inundada. Uni Enge
nheiro, naquela época, -1973- deixou uma preocu
pação: se nós sugarmos muita água da represa do Desco
berto, vai faltar água para o vale subseqüente à (âmina. 
Es~a a primeira colocação. 

Segundo, J:!Oalto do Posto Colorado, entre Brasília 
e Sobradinho~ naquela elevação - e faço a pergunta: 
-caberia aU uma caixa d'água ou uma estação de 
tratamento com três_ ou quatro poços, não semi-arte
slanos, mas artesianos mesmo para poder alimentar, 
por queda Iivre, a custo zero, o Lago Norte, o Lago 
Sul e o Aeroporto? 

Terceira colocação: Águas Emendadas se nós fizer· 
mos uma represa ao norte de Águas Emefidadas, inver-
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iendo o fluxo da áuga p~ra o sul, ela não alimentaria 
também a custo zero, por queda livre de gravidade, 
a cidade de Brasl1ia? 

Quarta cOlocação: seria viável canalizar o Itiquira 
para também alimentar Brasília? 

Gostaria de ouvir a sua resposta, porque cada vez 
que você fala e cada vez que o ouço e uma homenagem 
que presto a mim mesmo. 

OSR BENJAMIM SEQUISU -Muito obrigado pelas 
palavras, Sebastião. 

Na realidade, invertendo a resposta da última para 
a pritlleira, a engenharia é Utlla ciência que visa a resol
ver os desafios técnicos necessários ao desenvolvimento 
social. É possível, tecnologicamente- e já vi projetas, 
por exemplo, no Clube de Engenharia do Rio -, é 
possfvel através de zepe(ins se pegar estruturas dos ice· 
bergs do P6~o Ártico e trazê-los para qualquer lugar 
do mundo. E possível canalizar a água do Amazonas 
e através de milhares de bombeamentos trazer água. 
Logicamente, todas essas possibiHdades têm que ser 
discutidas vis'·à-vis com as outras necessidades da socie
dade e as suas exeqüídades. 

Essa proposta que foi colocada, de canalizar a água 
de Itiquira e trazer para cá, eu acho que uma proposta 
que deve ser anaHsada em vista das alternativas. Agora, 
a mim não me _p~rece multo coerente. 

- E nem a custo zero. 

aSR. BENJAMIM SEQtilSU-A mim não me parece 
tão coerente dada a distância das águas de Itiquira e 
dada i). disponibilidade hídrica que temos bem mais pró
xima do Distrito Federal. Temos o São Bartolomeu, 
o Rio Preto, a Bacia do Maranhão, a Bacia da Saia 
Velha. Ou seja, uma série de hipóteses de trabalho 
para serem estudadas antes de pensarmos em canalizar 
as águas de Itiquira e trazer para cá. Mesmo porque, 
prová'Velmente, essa canalização também iria interferir 
num belo património natural e cuttl:':ral que existe, que 
é a cachoeira de Itiquira, e então, pensando em fazer 
um bem, acabaríamos fazendo um mal. 

Justamente _por isse) é que se discute a questão do 
São Bartolomeu. Essa discussão é necessária, dado que 
sabemos algumas coisas. Primeiro: que é necessário 
mais água para viabilizar as necessidades da população, 
no seu cr~scimento constante, porque nós não_ sabemos 
quando Brasília vai ter seus 4 ou 5 milhões de habi
tantes, mas, atgum dia~ nessa _região, nesse quadrilátero 
ou um pouco mais, vai morar aqui uma população desse 
tamanho e que precisará ser abastecida de água. Logica
m-e-nte, essa popri13.ção vai ter que comer, vai ter que 
estudar, terá problema de saúde, e uma série de necessi
dades. Então, essa compatibilização de todas essas ne
cessidades é que leya à discussã_9 das obras em si. Por 
isso que existe o Põd-er Legislativo, furidamentalmente, 
pois é ele que aprova o -orçamento Nacional, e dá a 
hierarquização das prioridades naéionais. Isso decorre 
até os Estados. 

Então, pessoa!mente, não acredito na obra de cana
lizar o ltiquira. Aguas Emendadas, também é um patri
mónio da humanidade. Águas Emendadas é o único 
acidente geográfico do mundo onde há um afloramento 
de água de duas bacias. Há vários locais do mundo 
onde há um divisor de água de mais de duas bacias. 
Nas proximidades de Águas Emendadas nós temos um 
divisor de água de tr:ês bacias. Agora, um afloramento 
no mesmo ponto" geográfico, de mais de duas bacias, 
só ocorre no mundo em Águas Emendadas. Por isso 
ela é considerada, até a nfvet da UNESCO, comO iim 
património cultural da humanidade. É tão importante 
que esse afloramento é um canal de passagem da fauna 
e da flora de uma bacia para outra. Então, a fauna 
e a flora da Bacia Amazónica passam para a Bacia 
do Prata via Águas Emendadas. Talvez este seja o mo
tivo que vários q_uelônios, tartarugas foram encontrados 
na região das Aguas Emendadas, migrando da Bacia 
Amazónica para a Bacia do Prata. 

Tivemos a felicidade, eu e um grupo de pesquisa
dores, há mais ou menos uns 40 dias, nas pesquisas 
constantes que fazemos às Águas Emendadas, de conse
guir filmar uma ~guia cinzenta, que é a maior ave já 
observada no Distrito FederaL A importância disso é 
que todo o estudo da fauna e da flora se baseia em 
tentar descobrir, na cadeia alimentar, os animais de 
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maior porte, porque a partir disso se consegue_aum~ntar 
o número de espécies existentes. E foi observada aqui 
uma espécime de águia cinzenta, logic~ment~, migran
do da Bacja Amazónica para algum fUg3i e foí obser
vada nas Aguas Emendadas. 

Então, creio que nas Águas Emendadas e até com 
a decisão deste_ Governo atual que a gente louva dcmaís, 
deve assegurar-se a desapropriação, pois ela é um patri
mónio mundial, a integridade do seu património, o povo 
de Brasflia tem que preservar pata b resfo do Brasil 
e para o resto do mundo, é um património extrema
mente impo-rtante. Acredito, também, que qua1qúer 
projeto que venha a interferir nas condições do ecossis
tema das Águas _Emendadas seria altamente inviável, 
porque ele é o único do mundo. E nós não temos onde 
fazê-lo. 

Com relação à pergunta "se pode ser feito um poço 
artesiano e uma caixa d'ágUa nas imediações do Posto 
Colorado, para abastecer o Lago Norte, o Lago Sul 
e o Aeroporto", na verdade, estamos propondo cons
tantemente a utilização dos lençóis subterrâneps, por 
dois motivos: pela qualidade e pela quantidade. Pela 
qualidade, a nossa afirmativa em tese é que o controle 
-da poluição superficial, hoje, está tão- complexo que 
tem levado o mundo, cada vez mais, a ver essa caracte_· 
rística geomorfológica de que nós temos reservatórios 
naturais. Da exploração de reservatórios naturais, que 
em muitos casos ainda depende da solução da engenha
ria, tem partido uma solução um ·pouco mais barata 
para não ter que controlar as poluições superficiais; 
ainda mais, quem consome água em gtande quantidade 
superficial é a agricultura, e cada vez mais._ Por isso 
que os planos de irrigação têm gerado conflito em todo 
o Brasil. _ 

Ontem, saindo desta Comissao, estivemos em discus· 
são, até às 21 horas, com os teptese-ntanteS do Brasil 
inteiro nessa quéstao de recursos hídricos integiados, 
pois o que está ocorrendo no Brasil é que quando se 
avança com a agricultura - e a água é necessária pã.ra 
a agricultura- esta, pelas suas altíssiriias quantidades, 
acaba conflitando os agricultores com relação ao uso 
da água. 

Então, a gente tem sugerido a tese dos poços artesia· 
nos, que aliás têm sido instalados em Brasília. Essa 
questão de ser poço semi-artesiano, ou poço artesiano, 
de ser lençol freático, eu Tá fiz uma consideração inicial 
de que para nós, ecólogos, a água existe na natureza 

, sob várias formas: as águas meteóricaS,--que hoje são 
fundamentais para o Nordeste, _que vé~ '!a~_ nuvens 
como as águas superficiais, as ágUas subterrâneas, elas 
pertencem ao mesmo ciclo_ hidrológico. Das águas sub
terrâneas, como os seus afloramentos, com os seus de· 
flúvios de bacia que a gente acaba tendo a perenidade. 
dos rios ao longo do Brasil. 

Bom, o Lago Norte já foi abastecido pela utilização 
do Córrego do Bananal, e esse COrrege do Bananal 
já fõí Utilizado em outras épocas e pode voltar ~ ser 
utilizado. Havia em 1970 capaCiOade de pequenos_ ma· 
nanciais, que eram maiores que os de hoje, algunS fóram 
desativados, outros diminuíram de vasão; a vasão dos 
pequenos mananciais diminuiu pelo uso indiscriminado 
do solo, problemas de loteamento - acho que essa 
questão de loteamento tem que ser discutida com calma, 
não concordo com muitas afirmações qUe têm sido fei
tas, acho que realmente há uma série de problemas 
de loteamentos irregulares na região de São Bartolomeu 
e em Brasília, nem todos são irregulares, mas há vários 
irregulares, tem que separar o joio do trigo, temos que 
separar o que_é realmente exploração agífcola, que está 
produzindo, quem são os produtores, quem está fazen
do realmente o uso social da terra, conforme a Çonsti- _ 
tuição assegura; temos que separar as pessoas que estão 
se beneficiando e as que se beneficiaram de retiradas 
de decretos de desapropriação, em outras épocas, que 
compraram pedaços de água, que de repente viraram 
pedaços de terra bastante valorizada. Temos qu_e sepa
rar o joio do trigo. Nós, do Governo, vamos continuar 
nos esforçando para não prejudicar os de boa fé, os 
que realmente têm plantado e desenvolvido a agricul
tura, e precisam ser incentívados, porque se não tiver· 
mos uma agricultura desenvolvida, não teremos um pa-ís 
desenvolvido, precisamos -sepa-rar-aqueles que devem 
ser levados às barras dos tribunais, para responderem 
sobre as ilegalidades que cometeram como, por exem~ 
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pio, quem está par_çelando lotes de dois em dois hecta
res. quem está fazendo c~rtos condomínios. em lotes 
de 300m~. 400m2 , pois irão, sem dúvida, ser levados 

_à juStiça pelas irregularidades que e_stão cometendo. 
Em relação à questão do Colorado, voltando à respos

ta, não tenho uma resposta precisa, porque naquela 
çhapada que existe_ ali há bastante água subterrânea. 
Se essa· água vai ser suficiente para abastecer todo o 
Lago Norte, Lago Sul e a região do Aeroporto, só 
os estudos hidrológicos, que estão sendo feitos, vão 
infOfffiar. O que podemos dizer é que vamos realizar 
esses estudos, que são importantes. 

O SR. SEBASTIÃO BERTONI - Mas, a idéia é 
'lálida, não? 

O SR. BENJAMIM SEQUfSU- A idéia é altamente 
válida, ainda mais porque nessa região, como o-compa
nheiro Jóselito citou, há inúmeras olarias que são abas~ 
tecidas por poços subterrâneos. Várias agroindústrias 
que existem-nas redondezas são aba!>tecidas por poços 
subterrêneos. Quer dizer, usar poço subterrâneo nessa 
região não é" novidade. 

O SR. SEBASTJÃO BERTONI _:;Mas você há de 
convir que é inviáveJ. Vocês mesmos dizem que é inviá
v~l a implantação do lago. 

O SR. BENJAMIM SEQUISU - Não voltando à res
posta oójetiva, gostei riii.iito do Sebastião, que está in
vertendo a discussão de agora para propor perguntas 
concretas e objetivas. 

O. SR. JOSELITO CORREIA - Aproveitando a 
oportunidade, eu gostaria de saber, porque ontem, na 

_ di_s__c_ussão, ficou no ar, a posição do Governo: se real· 
mente vai implantar o lago ou não vai implantar, porque 
no documento que tenho em mãos os técnicos do GDF 
fazem-críticas à implantação do lago. Aproveitando a 

-oportunidade, eu gostaria que vocês nos dessem a posi
ção do Governo, que é importante para o PMDB. 

O SR. SEBASTIÃO BÊRTONI - O nosso proble
ma é procurar novas perspectivas. Não é só lutar para 
não implantar o lago, porque dizer "não faz o lago", 
o Governo vai perguntar: vamos fazer o quê?'. Vamos 

__ procurar novos mananciais. 

O SR. BENJAMIM SEQUISU -Voltando à resposta, 
falar em poço subterrâneo não é falar novidade, a poço 
subterrâneo: Mossoró, Londrinha, etc.,. Temos um 
equilíbrio no Brasil Central, Botucatu, que nasce na 
região do Brasil Central, desce no eixo Uberaba·U
berlàndia e vai até Londrina, que, calcula~se talvez te
nha um volume de água superior ao rio Amazonas. 
Isso não é novidade, porque grande parte d água doce 
de todo o Planalto está subterrâneo. A resposta objetiva 
é que se tem de partir de um estudo. Se essas obras 

-subterrâneas são suficientes para abastecer todo o Lago 
Norte, todo o Lago Sul e todo o Aeroporto, só um 

--estudo mais preciso poderá informar. o que podemos 
afirmar é que aquela região- da Chapada é pródiga em 
águas subterrâneas; tanto é pródiga em águas subter· 
ráneasque elas afloram e mantém perenes vários afluen~ 
tes do São Bartolomeu, que nasce naquela região. Aliás, 
esses estudos siio simples, porque se começa observando 
de onde vem a perenidade desses rios, onde são as 
bacias de deflúvios desses rios, se eles se mantém pere
nes todo o ano e s_e_sao dessa bacia. Acho que é viável 
se pensar nisso, mas a resposta objetiva eu não teria. 

Sobre o Descoberto, realmente, a Bacia do Desco~ 
- -- berto foi bastante invadida, mas uma questão das inva

sões, foi invadida tanto pelo lado de Brasl1ia, quanto 
pelo "ii:1.do de Goiás. Hoje, temos pouca quantidade de 
vegetação preservada. 

O SR. - Permita·me. A invasão pelo Distrito Fe
deral foi do próprio Governo; foi o GoVerno, quem 
fel a divisão da terra, do lado de Goiás, eu não sei. 

Daqui para tá foi o_ Governo que fez. 

O SR. BENJAMTh1 SEQUISU - .. .Ela foi invadidaL 
Do lado de Goiás, a Fundação z-oobotânica tem uns 
assentamentos que, na verdade, eram uns assentamen
tos do INCRA, mas eu quero dizer o seguinte: ela 
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foi invadida, ela está com problema de poluição, mas 
a poluição não atinge a qualidade da água, pois a água 
que vem de lá está dentro dos padrões de qualidade 
para o abastecimento da população, 

O SR. - A própria cidade do Descoberto tem 
a caída para o lago; então o esgôto vai também. 

O SR. BENJAMIM SEQUISU - A cidade do Desco
berto é outro assunto. Você fez a pergunta sobre a 
Bacia do Descoberto. No rio Descoberto tem uma bar
ragem, há uma armazenamento de água com uma capta
ção e uma proposta de tripulação de uma adultora para 

-trazer água para Bras11ía, está certo_que iria abastecer 
as regiões de Samambaia, Taguatinga, Ceilàndia, Ga
ma, e uma boa part~ do Plano Piloto, logicamen!e a 
dar descarga dessa água continua o Descoberto abatxo, 
o esgoto de Taguatinga e Ceilândia é jogado in natura, 
voltando para o Descoberto; há projeto de tratamento 
de esgôto. Aliás, o esgõto é o maior problema nacional, 
em matéria de poluição. 

Todos os Estados se deb(ltem com o lançamento de 
esgóto nos rios. Isso realmente é uma tristeza, ao invés 
de se jogar o esgóto na· ~terra, _começamos a jogar o 
esgóto nos corpos dágua, e teria sido a melhor soluçà<? 
cada vez mais- se jogai esgóto na terra para melhor 
a qualidade dessa terra ... 

O SR. -Permita~ me, mas que não deixe como 
no Gtial-â, soltO- no ar, com aquele cheirinho que nin
guém aguenta! 

O .SR. BENJAMIM SEQUISU -São problemas com
plexos. 

A região do Descoberto é uma grande bacia. E o 
que a gente tem colocado é o seguinte: se a cidade 
for crescer para o·eixo de Taguatinga, Ceilândia, Gama, 
Samambaia, como está crescendo, temos que partir para 
analisar propostas alternativas para abastecer Bnisflia, 
com alguns man~nciais até fora do quadrilátero atual. 
Bom, isso é sobre o Descoberto. Acho que o Desco
berto é um ótimo debate, daria -Vários dias de debate. 
Sánto António do Descoberto é um problema, Brasília 
é outro. Esses problemas estão integrados. A solução 
da Bacia do Descoberto só vai ser atingida com uma 
ação conjunta de Brasília CÇ)!D Goiás, porque é um rio 
divisor, nós temos o problema, temos de trabalhar nele 
em conjunto pata- resolver o problema de água etc. 
Agora, o grande problema do Descoberto, na minha 
maneira de ver, continua sendo as invasões dos lotea
mentos que são feitos nas suas beiras. E esses lotea
mentos, muitos deles, chegam até a beira com o uso 
de agrotóxico, comprometendo a qualidade da água 
e trazendo problemas que nos fazem investir dinheiro 
para despoluir a água. Então, é um problema sério. 
- SQbre o Lago São Bartolomeu, se vai ser feito ou 
não; e-u acho que estol!_ jogando essa discussão ao se· 
guiiiteeniO{jue: exíste uma lei no Brasil, a Resolução 
CONAMA n." 001, a Resolução do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente, que exige que toda obra de grande 
porte tenha uma regulamentação, e um relatório de 
impacto ambiental, feito pelo órgão que vai fazer a 
obra, aprovado pelo órgão ambiental do Estado, e as 
entidades do meio-ambiente e a sociedade civil têm 
acesso a esses relatórios. Podem solicitar, podem plei· 
tear esses relatórios. O Governo atual tem cumprido 
a lei em todos os seus níveis, vai continuar cumprindo 
a lei, não só este Governo como todos os outros. E 
quando o Governo não cumprir a lei, compete ao cida
dão entrar na Justiça, porque o Governo não está cum
prindo a lei, mas não no discurso, e sim na ação, porque 
se há alguém que acha que o Governo agiu errado, 
em relação a algum fato, que entre na Justiça, que 
é o foro adequado para a solução desses problemas, 
e que entre com uma ação contra o Governo para incri
minar o qu_e não foi feito c-orretamente. Mas, com ação 
e sem discurso. Agora, o Governo vai cumprir a lei. 
E _como é uma obra do Governo, ele vai apresentar 
os relatórios,-Vai apres_encar os _S!!us estudos, se a obra 
foi feita ela eSfa.rá amPafada por estudos. Esses estudos 
vão ser analisados. A sociedade está debatendo ... 

O SR: -V. Ex. • me permite? S6 para acrescentar 
uma observação. O estudo vem lá do GDF. Vou ler 
só um parágrafo, só um pedacinho. ''Ocorre que a maior 
parte das águas do São Bartolomeu virá da Bacia do 
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Paranoá, inclusive o Lago." Cerca de quator~e metro.s 
cúbicos por segundo de água poluída, por dejetos res~
denciais lançados sem tratan:tento e por .grande quantt: 
dade de agrotóxicos. •·Foi o que havta dtto antes. Aqui 
vai mais." Ao contrário do que argumentam O? defen
sores do Lago, o Paranoá, que fica na Cota .Mil, desa
guará inevitavelmente, no São Bartolomeu que s~rá 
const;uído na Cota 925. Então, você, um companhetro 
que conhece bem o Distrito Fed~ra_l, seus problemas, 
percebe que UJ? negócio desse é mvtável. Vo~to ~tese 
anterior inclusive, acho que até você defende tsso. cada 
cidade ~atélite possui lençóis d'água _que ~adem ser 
abastecidos dentro de um estudo técmco, Viável, com 
profundidade, e ouvindo a populaçáo, a~ pessoas 9ue 
conhecem e que moram nas c~dades sat~htes há mmtos 
anos. Não pode ser feita a cotsa aleator1am7nte, o C?o
vemo decidir entre 4 paredes porque ~ lei determi_na 
que tem que ser feito. Será qu·e é o mteresse soCial 
que vai resolver o problema _so~i~l Otl yamos criar pro
blemas mais agudos? Essas as nunhas observações. 

O SR. -Então, voltando à resposta. Na verda-
de, acho que essa obra vai ser analisada, vai ser est~da
da a sociedade vai ter o direíto, está fazendo rsso, 
ini~iando isso, na semana que vein havera u~ debat_e 
na UnB, sobre o problema do Lago, num mvel ~aJs 
técniCo, e que vai continuar sendo aprofundado. Vepm 
bem todas as discussões técnicas são políticas, e todas 
as p~líticas são técnicaS, não exiSte essa dicotomia, a 
sociedade está discutindo, deve aproveitar esses espa
ços discutir e aprofundar essas coisas. 

Preparamos um estudo que vamos_trazer à ~ded~de 
e que, infelizmente, não posso entregar hoJe, P?IS é 
ainda inédito, apresentei para o IV Encontro NacJOnal 
dos Engenheiros que vai ser ab~rto dia 29, 30, estamos 
realiZando os Engenheiros do Brasil, o IV Encontro 
Nacional dos Engenheiros e no qual apresentei um tra
balho que é a reciclagem de descentralização, porq~e 
depois, logicamente, a par.tir do di~ 30,. quand'? el~ 
deixar de ser inédito, vou diVulgá-lo a soc1edade brasi~ 
liense. Nesse trabalho a gente defende uma tese que 
cada vez mais o mundo precisa pensar na descentra~ 
lizaçáo e reciclagem, reciclar seus recursos, sou adepto, 
em vários lugares do mundo já existe isso, que as cidades 
vão beber água reciclada, ou seja, muitas vezes do esgo
to você então passa ao tratamento do esgoto e reutiliza 
es~ água,_ por exemplo, nem que seja pa~a a água que_ 
vai irrigar os jardins ou que vai fazer a limpeza pública, 
é um projeto, uma tese viável, essa reciclagem é cada 
vez maior pela insuficiência, pela falta de_recursos am
bientais e pelas distâncias que ocorre e a descentra
lização que é até uma política geral. Então, na política 
de descentralização, os ec_6logos, em geral, e eu como 
tanto também adiro, diz-se que é melhor pelo volume 
maior de pequenas obras do que u~a grande obra. 

Nossa experiência nacional em grandes obras! Isso 
nào quer dizer que não vamos ter grandes obras, pO!Qll_e 
há situações que só são resolvidas com grandes obras. 
Agora, o que é uma grande obra ou que não é? Ternos 
que discutir com vagar. A tese é que, em geral, é melhor 
um grande volume de pequenas obras do que uma gran
de obra. Em relação à potencialidade hídrica do Distrito 
Federal, acho que esse estudo que vai concluir agora, 
vai ser exatamente pródigo porque esse estudo que est~ 
sendo feito vai dizer. O mais importante, o que coloquei 
ontem, é a genfe discutir para onde vai crescer .a cidade, 
porque a partir da discussão é que você Val colocar 
toda a infra-estrutura. 

Se a cidade for crescer para o Eixo a solução é uma, 
se a cidade for crescer para o outro Eixo a solução 
é outra e a água não pode vir desintegrada de agricul
tura de infra-estrutura urbana. E a gente conhece Bra~ 
síiia: ela tem vários rios perenes, com quantidade e 
qualidade de água boa. Particularme~te, _conheço, be~ 
os rios de Brasl1ia, sou fundado.r d3:_pnmerra assoaação 
de canoagem de BraS11ia e vivo-nos fins de semana 
descendo tudo quanto é rio aqui por perto, vivo esses 
rios no meu dia-a-di.a, 

Isso temos que discutir tecnicamente. Hoje. qual é 
o grande anseio que todos nós advogamos? Todo mundo 
que quer fazer um plane~amento ~m cada uma de. s~as 
áreas, e acredito que sep o anseio da Companhia de 
Água e Esgoto de Brasfiia, e qual é o planejamento 
de crescimento desta cidade? Isso é que precisa ser 
díscutido, e não foi. Quando"-Csse Governo atual assu-

míu não tinha plan~jamento de crescimento, tinha um 
plant!jamento limitado, que dava só um patamar de 
crescimento que era o plano anterior. Mas esse p~tamar 
já foi superado. E, aí, como é que nós vamosconttnua:? 
Nós precisamos definir isso. Is.~o agora é só do ór_gao 
de água? Não, isso é dos órgaos em ?eral: Por tsso 

__ que esses estudos têm que ~er prod?ztdOs mtegrada~ 
mente. Para onde é que a ctdade vat ~rescer? Ela _vat 
ficar só nesse limite? Isso é que prectsa_ ser reduztdo 
porque à parte disso vêm as outras soluçoes. 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Meus 
senhores minhas senhoras, conforme tinha anunciado, 
infelizm;nte, tenho que me afastar para viajar para 
Pernambuco, Tenho a .§atisfação e a honra de passar 
a-Presidência dos trabalhos_ ao nobre Senador Alaor 
Coutinho nome da maior expressão não só nos círculos 
políticos ~mo, também, económicos e da adm0istra
ção do País. Por isso é que os trabalhos serão eficxente
mente presididos pelo meu companheiro de represen
tação popular a quem, nesta hora, tenho _a honra de 
passar a Presidência dos trabalhos e, mats ui?~ vez, 

_ manifestar aqui a minha satisfação por ter partxctpado, 
mesmo na Presidência dos trabalhos, desses debates, 
tendo por isso, razões para me congratular :O migo _Pró~ 

__ prio po-r essa oportunidade, e dizer que fot proveitoso 
para todos. E espero que _a ~omissão do Distr~to Fede
ral, assumindo a sua postçao, no momento na o posso 
falar em nome da Presidência da Comissão porque esta 
cabe a um parlamentar do PMDB, o Senador Humberto 
Lucena, que está, evidentemente, nesta hora. em ca~~ 
panha política no seu Estado; Sou um suplente: assun 
GOmO_ o _Senador Alaor Coutmho, mas todos nos esta
mos imbuídos da necessidade e da responsabilidade que 
tem-a COiníssão, até <iue o Distrito Federal el:ia a 
sua representação, do que representa esta Corrussâ? 
e das suas .atribuições, sobretudo da sua responsabi-
lidade perante o povo da Capital da Repúbli~. . 

A tQdru eu dirijo no final, a minha saudaçao cordtal 
e· fraterna, pedíndo, mais uma vez, excusas, pelo fato 
de que tenho realmente de me_ afastar, ausentar~me 
de Brasília, vou .até Recife- como eu disse- o que 
me impede que continue nessa convivên7ia tão amena, 
tão boa, apesar da agitação e da veemêncJ.a dos debates, 
o que é natural num conclave como esse. 

Muito obrigado. (Muito bemt Palmas.) 

O SR. ALAOR COUTINHO-Eu gostaria de fazer 
justiça a V. Ex.• que, desde ontem Presidiu os trabalhos 
aqui. 

Não gostamos da notícia que saiu no jornal. J:?esde 
já queremos fazer justiça pela sua conduta aqux nos 
trabalhos, porque essa notícias que veio no jornal não 
representa a realidade. Porql.!-e esta Casa está aberta 

- ao· povo, graças a homens igual ao senhor. E_, aqui, 
estamos discutindo , democraticamente, os destinos do 
Distrito Federal. Eu peço a todos uma salva de palmas 
pelos trabalhos da Presidência. (Palmas prolongadas.) 

O SR. NIV ALDO MACHADO -A verdade é do 
conhecimento de todos, o registro foi faccioso pela im
prensa. (Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Aiaor Coutinho) - Bem, 
em primeiro lugar, eu desejo agradecer as palavras ge
nerosas do Senador que me precedeu, Nivaldo Macha
do, coisa própria, aliás, da gente nordestina, pemam
bu_can:a, e peço também desculpas pelo atraso, mas é 
que- Senador noviço, como eu, suplente, ainda não 
acostumado com a soma de compromissos que a gente 
tem que atender durante o dia e inclusive a presença 
do Goveniador do Estado, em entrevistas prévias, fize
ram-me atrasar. Mas espero que a gente possa conduzir 
de acordo com os interesses de todos os trabalhos. 

Então, para que eti não possa me prolongar mais, 
eu concedo a palavra ao Sr. Af!_tônio Flore tino, da Asso
ciação dos Proprietários das Areas Rurais, e acho que 
devemos, sem queret conter a liberdade de expressão 
de ninguém, que a genfe sejã Um pouco cuidadoso no 
orçamento de tempo para que todos tenham a oportu
nidade de falar no tempo que nos resta. 

O SR. ANTÓNIO FLORENTINO - Seja então 
bem~vindo evidentemente, nós só justificando, nós re
presentamos especificamente a Associação dos Proprie-

táiíos de-Áreãs"'Rurai.S ciã-DF-il. Agora, nós entende~ 
mOS que-, de fato, como foi mostr.ado, o assunto é com· 
plexo e, além da posição especifica sobr~ o tema, nós 
temos uma reflexão quase que a nível filosófico, mas 
tentando refletir sobre essa questão básica - para 
onde vai crescer Brasília, penSando no presente e no 
futuro. 

Então nós temos se poss(vel, três momentos e preten
do ser breve, pedindo atenção para a leitura para impri· 
mir mais seriedade à coisa. Eu colocaria, inicialmente, 
três momentos simples. As reivindicações específicas 
da nossa área, que é então na região da DF-11 no trevo 
de Unaí, nós precisamos da liberação imediata de_ eiler
gia elétrica e edificações. Para que a gente possa morar 
e possa trabalhar - é área rural lá; e uma definição 
urgente do zoneamento. O que a gente não suporta 
mais é uma calamidade que não se sabe o que é que 
vai ser. Então, uma definição urgente do zoneamento 
-eu vou voltar ao assun.to. 

Concordamos que seja, lá, área de ocupação restrita, 
ou seja vedada à indústria. Ela sendo destinada à casa 
de can{po e lazer, sugerimos que o módulo mínimo 
seja reduzido dos atuais 2 hfctares para 5 mi! n:etros. 
Qué Brasflia, corno todos d1zem, terá os 4 m1lhoes de 
habitantes no ano 2.000 quer queiramos quer não. En
tão~ temos que pensar sério no pr~blem~ da mora?ia 
-e vai morar sim na área rural, mmto maxs econôrmco 
conforme o jeito -e a água lá, a gente busca no subsolo, 
estamos cansado de furar cisterna. 

Evidentemente, pavimentação asfáltica assim que pu
der. E reconhecer publicamente, que a nossa área nunca 
foi desapropriada, nunca foi doada e, portanto, perte~
ce aos seus legítimos proprietários. Num desenvolVI~ 
menta, eu vou dizer também que ninguém a ocupou 
para que invocasse o usacapião. 

Sõbre o Lago São Bartolomeu, segundo ponto _no 
resumo, a nossa posição, tirada em assembléia, é sim
ples e clara. Constatada a sua inevitabilidade, tem então 
que fazer, precisamos faze_r, a á:ea deve ser de~arcada 
e -desapropriada, com a mdemzaçáo atu~l e JUSta, e 
coro a máx:ima urgéncia, para evitar o pâmco e o terro
risnio diluViãl ou diluviano que paira, gerando suspeita 
sobre todo o Distrito Federal. Se tiver oportunidade, 
nós temos cada urn desses temas para ser desenvolvido, 
mas basta olhar no mapa, tem só duas grandes b_acias, 
tem DeSCoberto e tem .São Bartolomeu, e tudo vm para 
o São Bartolonieu, Paranoá, Sobradinho, Planaltina 
com os esgotos e tudo vai p_ara o La~o São Ba;rt~~ometi. 
Então, se tiver tempo no fmal, eu Jogo uma 1de1a tam
bém na línha prática. 

Temos, também, uma posição sobre os loteamentos, 
ela tem uma introdução e um, dois, três. Reconhecer, 
então, que Brasília terá 4 milhões de habitantes no 
ano 2.000; reconhecer que a lei do GDF que fala de 
20 hectares como fração mínima para o parcelamento 
do solo já foi revogada pelo desuso; e, ~nsiderando. 
que o custo da moradia em B:asflia é ? ~ai~ caro. do 
País e democraticamente valonzando a mtcmttva pnva
da, que os loteamentos _atuais sejam, na medida do 
possível, regularizados para amenizar o déficit habita
cional em Brasília. 

Terceiro: que se definam áreas para o loteamento. 
O homem é mais importante que a natureza e o homem 
preserva, naturalmente, a naturez~. onde nós temos 
experiência todos plantam a manguetra, plantam o aba
cateiro, plantam árvores, faz curva de nível, tentamos 
fazer o máximo possível para preservar, e, se for o 
caso, exija ã infra-=estrutura e as devidas reserva_s para 
as áreas públicas e áreas de lazer e áreas de serviÇO. 

A nossa posição básica está aqui no resum?, _agora 
não sei se é oportuno, e eu submeto à Mesa ou a Assem
bléia, nós temos uns 5 ou 6 pontos de reflexão sobre 
a propriedade e uso do solo no Distrito Federal, envol
verido uma breve história sobre o problema de constrl:l
ção horizontal e construção vertical, sobre leis positivas 
e leis sócio-económicas, é talvez isso aqui responde um 
pouco da preocupação do representante do GDF para 
onde vai construir a cidade. Então, nós temos uma 
breve reflexão em 2, 3 pontos, e eu estou resumindo, 
sobre leis positivas. e leis sócio-econó~cas. Talvez me
recess.e um esclarecimento, nós temos licenciatura em 
fil<?_sofia pura e trabalho coro isso nos cursos de admi~is.

-tràÇão de empresa e economia da Faculdade Católica 
e nos preocupa muito constatar, por exemplo, em alu~ 



4072 Sâbado 22 

nos formando aqui em Brasília em AdministraçãO -de 
Empresas e em Economia, eles pensam que todo o 
território do Distrito Federal é do GDF. Então, nós 
temos uma reflexão a ess_e respeito e essa idéia nos 
preocupa pura e simples a bem da verdade. Mas, então, 
sobre leis positivas e leis sócio~económicas, nós sOmOs · 
então especializados nas ~(!is positivas mas um curioso 
em leis sócio~econômicaS qu'e parecem influir na ocupa
ção do solo, independente dos planejamentos of~Ciais, 
e que tem a, b, c e d. Primeira, aparentemente há 
·uma tendência de concentração dos ricos e dos pobres 
em áreas distintas e preferencialmente distantes, pri
meira lei, exemplo: o Núcleo Bandeirante, a brava Ci
dade Uvre, continua ali independente dos planejamen~ 
tos, as entrequadras planejadas para um C?mércio diver
sificado há uma tendência à concentração do comércio. 

Segundo: Há também uma tendência do poder econó
mico expulsar os pobres para a eeriferia, o Guará é 
hoje uma extensão da Asa Sul. c) Parece que devido 
ao acúmulo de pobres para trabalhar no centro, às vezes 
esse se desgasta e nesses casos os ricos procuram novas 
áreas nobres e aí os pobres ocupam o centro. 

O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- Nój não 
queremos cortar, nós queremos conceder dois minutos 
para que se conclua, por um motivo simples, é que 
existem muitos oradores inscritOs, e e'sSe miterial não 
será perdido porque, de acordo com o Secretário, será 
incluído num material a ser divulgado postericiririente, 
nós queremos é conceder mais dois minutos para que 
se conclua, por motivos simples, pois existem vários 
oradores inscritos e esse materíal não será perdido, POr
que, de acordo com o Secretário, será incluído num 
material a ser divulgado posteriormente. Então, como 
existe uma certa ansiedade sobretudo na hora do almo
ço. 

O SR. ANTÓNIO TOLENTINO- Está bem. Fala-
rei em apenas dois minutos. 

O SR.- ~Nobre Senador, permite-me urit- aparte? 

O SR: -Pois não. 

O SR. ~Usando o Regimento Interno do_ Senado, 
pode-se deixar que se considere como lido e vá para 
o documento. 

O SR. - Ê exatamente isso que estou propondo: 

O SR. -Gostaria de falãr pára O Benjainim, um 
último assunto. 

Parece que em cada Ceilândia ou Samambaia que 
os poderes públicos planajam há uma faíxa populacional 
que procura instalar-se, preferencialmente, em direção 
oposta ao planejado. Depois há uma reflexão sobre 
a ecologia, perímetro urbano e perímetro rural e defen~ 
demos que deva haver uma adequação imediata deste 
problema. Esqueceram de desapropriar, aqui, na frente 
da ESAFE, pois é área pafticular. Então é natural que 
as pessoas vão morar lá e onde houve a des~propriação 
a zoobotânica plantou os eucalfptos. Mas o que vamos 
fazer? A Constituição nos garante o direito de receber 
o módulo por mais alguém ou parente. 

Evidentemente, a minha última parte era pedir que, 
ao invés de derrubar o mastro e ao invés de derrubar 
o pombal, trabalhássemos mais no problema da moradia 
e que o lago São Bartolomeu sendo necessário seja 
de fato desapropriado, indenizado e construfdo, mas 
sem o terrorismo que paira sobre todo o Distrito Fe-
deral. . 

ExiStem pessoas de Minas que perguntam se nós de 
Brasília seremos inundados. 

Muito obrigado! Desculpe-me. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE ( ) :.... Concedo a palavia 
ao Dr. Sérgíci Peri, advogado dos cond~minos. 

O SR. S:ÉRGIO PER!- Sr. PreSiàeilte, muito obri
gado. 

Em princípio, hoje, gostaria e a.tê havia feito -iiri:iã 
observação ao Cleber de que talvez até me retirasse 
mais cedo_ porque não vejo, com a_ _devi~a descul_pa 
as pessoas, ao Celso e ao Si. Díretorda CAESB, repre
sentatividade do Governo do Dístrito Federal, hoje, 

"i nesta Comissão. Acho, inclUSive, que tal fato deveria 
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ser considerado um desrespeito não só à Comissão Como 
a nós que estam<~s pret~_ndendo debater o nosso futuro. 

Ontem, S. Ex. • o Governador, argüíndo um enterr-o 
de um marginal ou coisa equivalente, ou talvez um 
outro assun_to que lhe rendesse mais votos, que lhe 
rendesse mais presença polftica, foi representado pelo 
Sec.retírio_Pe Serviços P_ú_blíc_os, o Presidente da 
CAESB, o Sr. Willian e alguns Secretários do Governo, 
que, também, tendo o~ltros _compromissos mais sérios 
do que o compromisso com o povo saiu daqui apressada~ 
mente, evitando que perguntas lhe fossem feitas. Certa
mente, porque resposta não teria. Além do belo e sim
pático discurso que fez de despedida, o conteúdo de 
ontem, como foí pretendido ser debatido ·aqui por nós, 
era de que o lago São Bartolomeu se apresentava como 
um obra·que jilmais seria feita, jamais seria conclufda 
sem a prévia aprovaç_ão_ da comunidade_. Essa definição 
·pot' parte õo--Goverilo~-do Distrito Federal, não deveria 
ser tomada como Uíria medida de grande caráter social 
e .com uma g~ande benesse para a população, porque 
desnecessário dizer que o Governo deve adotar as medi
das que representem verdadeiros anseios da população. 
Aceitamos, Sim, sejamos administrados por uma mino~ 
ria, lógico que temos que ser administrados por uma 
minoria, todos não podem participar de um Governo. 
Mas essa administração deve ser feita em nome da maio
ria. Ontem o Sr-. Secretário, o Sr. Díietõr~ Presidente 
da CAESB, que nos desculpem estarmos falando na 
sua ausência, mas __ aqui estamos presentes, eles não, 
firmaram um ponto de vista de que voltando jamais 
seria tomado qualquer atitude sem a prévia anuência 
e discussão. Estavam eles, aqui, abertos ao diálogo, 
abertos à discussão, abertos à oitiva dos nossos anseios. 
Durante parte da sessão transmitiram veementemeqte 
ivameilte. E o Sr. :Õiretór da CAESB ao ser indagado 
sobre as notfcias que haviam sido digulgadas pelos jor
nais durante um perfodo anterior, em que se posicio
navam de maneira -conipfetainente diferente, eles se 
posicionavam como um fato definido, uma decisão já 
tomada _e que, Sr. Preside~te_, perdoe o exemplo, mas 
é um exemplo que acho que talvez nos mostre bem 
o·que ocorreu aqui, V. Ex.•_in_clusive ontem não te_ve 
oportunidade de participar e gostaifamos muito que 
tivesse tido feito, porque poderia sentir o que realmente 
está representando esta Comissão. Mas, voltando ao 

.exemplo - Perdão, Sr. Presidente, eu me encontro 
muito cansado, depois de ver tanta palavra jogada ao 
ar, eu me sinto cansado, eu tenho dormido muito tarde 
-mas voltando à temática, eles nos colocaram como 
se"-fosse uma coisa imposta~ apesar das conclusões que 
os jornais traziam. Em casa·, normalmente, nós obriga
mos as crianças a fazerem certas coisas, a comerem 
certa comida, mas sem perguntarmos se eles não gosta
riam de comer isso ou aquilo. Já empurramos a comida 
neles. Quer dizer, as respostas das crianças só nos ser
vem a uma satisfaçãO pe'Ssoal, nós não estamos pergun
tado, nós estamos querendo a concordância naquele 
fato e o que foi demon_strado aqui, ontem, sobejamente, 
foi isso. O Sr. Presidente da CAESB, o Sr, Willian, 
evidentemente não_responciel:l às perguntas, ontem. Eu 
esperava que o fizesse hoje e não encontro representati
vidade, apesar de respeitar o Sr. Diretor TéCnico da 
CAESB, para essa resposta polftica, porque certamente 
S. Ex. • terá todas as respostas técnicas e não a resposta 
polftica. 

Enquanto discutíamos aqui sobre o assunto, ontem, 
enquanto o Governo nos trazia a mensagem através 
dos seus representantes, enquanto essa Comissão e o 
povo do Distrito Federal debatia, procurava obter solu
ções, no mesmo momento o Correio Braziliense, à 
sua página 21, de ontem, trazia uma notícia, gozada 
até cert9 ponto, "Aparecido nega veto e quer começar 
o lago já"._ O Governador José Aparecido, negou ontem 
que o Presidente José Sarney tenha vetado a construção 
do Lago São Bartolomeu e disse que se depender de 
decisão polftica a obra começará imediatamente. Evi
dentemente, não sei o que estarfamos discutindo aqui 
hoje, porque nós_estávamos discutindo aqui o sexo dos 
ã'njóS. O que o Governo pretende com essa Comissão 
é·obter um respaldo a uma decisão já tomada por ele 
e nós não podemos pennitir que essa Comissão seja 
instrumento de pensamento político eleitoral, nem de 
parte do Governo, nem de parte de ~antos quantos 
aqui se apresentem. O que vimos hoje foi um candidato 
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do próprio partido do Governador atacá-lo violenta
rnénte. E a pergunta -que fiCa no ar é que, ao invés 
de levar esta mensagem de contrariedade sobre um (,le
terminado fato e atitude que o Governo toma se, ao 
invés de se deslocar até a Comissão, trazer o recado 
levarmos para V. Ex_.Q encaminhar este recado ao Go~ 
vernador, por que ele? Legitimamente como Secretário 
do Partido que dá sustentação ao Governo, ·náo foi 
diretámente ou pelo menos de um telefonemazinho, 
Si. -Governador nós temos esse problema, isso não ren
de voto. 

Gostarfamos que essas facetas fossem retíradas. Em 
relação a manifestação do meu caro e querido técnico, 
realmente não vai nenhuma gozação na minha expres
são, eu tenho muito carinho por você. Por que você 
tem se posiCionado tecnicamente, mesmo que contrário 
ao pensamento do Governo do Distrito Federal, essa 
posição me deixa muito satisfeito pois sei que teremos 
uma posição realmente técnica e que melhor nos apro
veite. 

As ponderações, as consideraÇões técnicas evidente
mente não as posso sequer discutir, porque cabe. ao 
técnico a colocaÇão das alternativas, .para que aquele 
que tem o poder de decisão possa escolher uma delas, 
e o seu posicionamento tem sido nesse sentido de alter
nativas e de uma análise técnica. A decisão certamente 
vaí caber ao Governador. 

Mas você me colocou certas posições af que evidente
mente eu não concordo. Vamos colocar nas barras da 
justiça aqueles elementos que subdividem, parcelam 
o solo em áreas inferiores ao módulo mfnimo. Certo, 
correto, concordo. Quem será o primeiro? A Fundação 
Zoobotânica, você também se posicionou no sentido 
de que obviamente, compreensivamente, tecnicamente 
compreensível, necessário seria se fazer estudos prelimi
nares, para chegarmos a uma decisão, a mais favorável 
técnica de planejamento, correto dados estatfsticos so
luções, alternativas e tal. Fáceis, segundo você. Com
pleto eu: certamente baratas. Por que não foram feitas? 
A posição que você assumiu contrariamente a do Sr. 
Presidente da CAESB e do Sr. Secretário. Interpre
tando as suas p~lavras, poderei dizer que objetivamente 
não poderá dar qualquer resposta objetiva. 

Você falou sobre o PEOT, (?) creio que metade ou 
a grande maioria inclusive eu, temos simplesmente notí
cias do PEOT. Não sei o que é o PEOT, mas sei que 
é algo de muita_ importância, sei que é algo que definirá 
inclusive a expansão urbana de Brasflia. Eiri definir 
a expansão urbana de Brasília influirá na solução do 
problema das águas. Eu gostaria que você nos explicasse 
o que é o PEOT, e quais foram as suas decisões. Anteci
padamente, tenho notícias de que o PEOT daria as 
di_versas alternativa.s de expansão urbana de Brasília. 
E que uma dessas alternativ~ de expansão urbana de 
Brasília seria justamente aquela que se encontraria na 
área pretendida a inundar, Não_ sei se falo a verdade, 
notícias de terceiros que eu tenho sobre o assunto, de 
que três seriam essas áreas de expansão ou coisa assim. 
Uma delas seria a própria área que pretende inundar. 
Então se realmente é verdadeira a notícia, um estudo 
conflita com uma opinião ou com o segundo estudo. 

Sr. Presidente, eu gostaria de encerrar e agradecer 
a atenção de tantos quantos me ouviram, obrigado, 
bom dia. (Palmas.) 

O SR --Eu gostaria de fazer uma pergunta, o 
Senhor ainda responde? 

O SR. -Pois não. 

O SR. -Estamos tentando dar respostas bastantes 
objetivas, não sei se estamos conseguindo, pelo menos 
a intenção é essa. 

Eu parto do princfpio de que não faço dicotomia 
entre técnico e o cargo que ocupo aqui no Distrito 
Federal é h1brido: político, eu talvez ocupe mais cargos 
políticos do que técnicos e técnico. 

O PEOT foi um estudo_ feito em 77. É um planeja
mento sobre todas as variáveis de espaços físicos da 
cidade. Esse documento foi o último documento nortea
dor do planejamento da cidade que da cidade que apon
tava para uma área de expansão urbana na região da 
Samambaia, ele planeja Samambaia. Ele cria uma defi
nição do não adensamento da Bacia do Paranoá e ele 
não aponta nenhum adensarnento na região do São Bar
tolomeu. Desde que Brasilia existe sempre se disse da 



Novembro de 1986 

importância hídrica da área do São Bartolomeu. Então 
não é correto dizer que uma das perspectivas de expan
são dele seria dentro dessa área do São Bartolomeu. 

A previsão de expansão era a cidade de Samambaia, 
e adensamentos de algumas cidades satélites, Acho fun
damental que esse estudo seja divulgado em linguagem 
popular, para que o povo tenha acesso, entenda e parti
cipe desse debate. Os debates devem ser de baixo para 
cima. E, na realidade, creio também, aliás -o Gover
nador criou uma Comissão-que está discutindo ampla
mente o futuro planejamento da cidade, onde quase 
todos os secretários e vários outros presidentes de com
panhias e:stão participando e é uma questão complexa_, 
prevê o planejamento da cidade, o PEOT é isso, resPon
dendo objetivamente. bum planejaniento que foi feito 
em 77, ele tem estudos de crescimento demográficos, 
ele tem estudos de disponibilidade de água, de infra-es
trutura urbana de energia elétrica de infra-estrutura 
viária. Esse plano vem sendo corrigido. O sistem de 
planejamento atual hoje é totalmente ba~ado no-
Conselho de Arquitetura e Urbanismo e Meio Am
biente - que é quem aprova os novos desmembra
mentos e os novos adensamentos. Várias coisas já foram 
aperfeiçoadas ern relação ao PEOT e eu acho que hoje 
é necessário um noVo estudo integrado dessas variáveis. 
O própriO governador recd"nhecendo -isso constituiU 
uma comissão para debater o assunto e 3presentar num 
plano rápido, dentro do possível, as suas respostas. 

Tento responder com algum grau de objetividade, 
se eu não consegui eu peço que -vo_cês m.é---'desculpem.-

0 SR. - Concedo a palavra ao Dr. Rubens 
Golaine, Presiderite do Sindicato Rural. 

O SR. RUBENS GOLAINE - Estou voltando a 
falar por que_. foram feitas colocações em um jorrial 
da cidade que não refletem a realidade daquilo que 
nós viemos aqui fazer. _ _ _ _ __ 

A posição do Síndicato Rural de Brasília sobre a 
necessidade da implantação de um lago na Bacia do 
São B'artolomeu, é vista sobre diversos <tSpe_ctos. Todo!) 
nós sabemos que existe um aspecto político e um aspecto 
técnico eque nós povo temos que ser ouvidos. Nós, 
empresários rurais, produtores rurais, que trabalhamos 
e produzimos alimentos para _este Pais que__ esta impor
tando até café, é o maior absurdo do mundo, queremos 
poder trabalhar. Se nessas áreas existem condomínios 
rurais a própria palavra diz, condomínio rural, é fónnu
la encontrada no Código Civil Brasileiro, e se eles foram 
criados com o objetivo de produção agrícola eles devem 
ser respeitados c ajudados com a sua infra-estrutura 
e não massacrados e tratados como criminosos. (Pal
mas.) 

Essa é a posição oficial do Sindicato Rural de Brasnia. 
Se eles são produtores rurais, nós a -entidade m_<ixima 
aqui no Distrito Federal, estamOs :io lado doS-produ
tores rurais, daqueles que se propuseram -até em condo
mínio rural, que tenham objetivos de produção, nós 
estamos prontos a colaborar, a ajudar para que sejam 
respeitados, pois. que tõdo cidadão tem o direito de 
ser respeitado, e tratado como taL 

Fiz uma· observação, já n"i:r. saída do nosso Presidente, 
que estava aqui, é quanto a esta _posiç_â:'?_ de __ jornal; 
e queremos repetir, que nesta Casa. que é a Casa. do 
povo, nós viemos aqui para discUtir CoiSas do povo, 
de cidadãos brasileiros; e acreditamos que foi até uma 
falta de sorte do reporte r, porque nós não louvamos 
essa atitude, conhecemos a conduta do jornal, porque 
ele todos os dias dá a mesma matéria, é só abrir _Q _ 
O Correio Braziliense, a mesma matéria está ati. Então, 
é matéria paga. Mas a r_ealidade ~a discussão está aqui, 
aqui foi aberto u:m debate, debate entre a sociedade 
rural, sociedade urbana, e o Governo, a· Pod~i-Eseéu
tivo. Nós infelizmente não tívemos esse debate. ·E que-_ 
remos registrar, mais uma v~z: _aqueles que- estão nã 
área rural, trabalhando, com suas famílias, e ali têm 
as suas vidas, o seu trabalho, devem ser respeitados. 
O Lago de São Bartolomeu pode ser até yiável, p6dC 
ser, eu não acredito, mas o respeito àqueles que estão 
ali na área é uma obrigação das autoridades, porque 
é área rural, a área não tem outro destino, o destino 
dela é de trabalhar e produzir alimentos, é o que consta 
hoje dentro do INCRA, e ao qUe nos pã.~rece é o l!"{ÇRA 
que dirige essa área. Assim como nóS respeitamos o 
trabalho, as explicações do nosso colega Benjamim Se-
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qUiser, nós aáeditamos que as portas do Governo do 
Distrito F..::deral devem estar abertas ao diálogo, ao 
respeito a estas pessoas que aqui vieram. Ê louvável 
a conduta do Benjamim, mas só nos- poderemos respei
tar ·mutuamente se ambas as partes assim o fizei"em. 
Acredito que, apesar não termos aqui debates, o Go
verno do Distrito Federal ~ever_á resreitar não_ só a 
Comíssáo do Distrito Fedeial, mas a vontade do pOvo, 
a vontade dos empresários rurais, para que não venham 
para t:t~s decisões impofitas, e não sejamos obrigados 
a nõs socoiier de outro poder, que é o Poder Judiciário. 
Obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Con
cedo a palavra ao Sr. Hélio Sazaki, President~ da 
APRAL. 

O SR. HÉUO SAZAKI -Sr. Presidente, o pedido 
é simples: é que tenhamos continuidade_ de chances 
pa~a expor QOS_sos pontos Çe vista. Pedi~os que seja 
efefiVi:idO este canal aberto de comunicação, com uma 
criação de Comissão de Trabalho, ou abertura da_ diálo
go do GDF coin as pessoas que ocupam aquele espaço 
físico. Porque só assim teremos soluções, de outra ma
nelra-:--fucorreríalnos- na _velha e já conhecida situação 

..de conversa e palavras, e palavras, e palavras, just 
words, como dizia Shakespeare. 

Pr>rtantO, é simples: que não se extingam aqui esses 
_ pedidos e que eles tenham continuidade oficial. DesSe 

modo, pedimos ao Presidente da Comissão de Brasília 
que estenda o pedido ao Governo do GDF; que simples
mente abra um constante canal de comunicação. Que 
to~os esses assuntos, dada a relevância e o pouco tempo 
que temos, é óbvio que é impossível tirar soluções da
qui, qu'e simplesmente não morra aqui o assunto, que 
vá em frente. É só o que temos a dizer, no momento. 
Muito obri_gado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Aiaor Coutinho) - Antes 
dé conceder a palavra gostaria de fazer um reparo, 
dando uffiã fesposta, de que a Comissão do Distrito 
Federal do Senado está sempre com as portas abertas 
a qualquer entidade,_ a qualquer pessoa que queira tra
Z<tr qualquer tipo de contribuição. Estou falando como 
umdo_s membros, mas estou certo de que estou falando 
também pela presidência da Comissão, porque essa não 
é nada mais, nada menos, do que a nossa obrigação, 
nosso dever. 

O SR. -Permite-me V. Ex!? 

O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- Pois não. 

O SR. -Foi levantada uma questão aqui 
ontem, de se acabar com a Comissão do Distrito Fede
ral. Eu gostaria que esta Presidência levasse ao Presi
dente Humberto Lucena uma sugestão: qualquer pes
soa, qualquer ser humano que já tenha conquistado 
um poder, não pode de forma nenhuma se desfazer 
desse poder. Então, que a Comissão do Distrito Federal 
seja composta, no ano que vem, por 8 deputados brasi
lienses e três s~nad~res brasilienses,m'as que não morra. 

O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- O secre
tário alerta que essa matéria, inclusive, está sendo ou 

_será estudada pela futura Constituinte. 
Concedo a palavra a~ Sr. Orênio Roque de Melo. 

O SR. ORÊNIO ROQUE DE MELO - Sr. Presi· 
dente, companheiros, o adiantado da hora já está fazen-

- do o estomago determinar vacilação na colocação das 
nossas idéias. Entretanto, eu queria, com a devida vê
nia, cumprir com uma obrigação de solidaridade. So_mos 
a _colônia mino!ltária em Brasnia e não ocupamos o 
eo~~: Quero fazer_ a d~;:f~sa do re-pórter do Correi_o 
Braziliense, meu conterrâneo do Rio Grande c:fo Sul, _ 
qUe talvez tenha algumas limitações, já que é e~táiflho 
que seu diretor, que no início tanto combatia as agro" 
vilas, mas depois que foi nomeado Diretor do Banco 
Regional (Palmas) nenhuma palavra mais se ouviu, ten
do o_re_ferido cidadão se ~squecido de tod() 9_ se1,1 brio 
de jornalista que tanto cuntagiava a comunidade bral:li
liense. Porém, com referência ao repórter, eu soU teste
munha do seu interesse de buscar a verdade, uma verda~ 
de que eu como conterrâneo o_aconselhei: não vá tão 
longe porque não sei se você quer retornar logo ao 
Rio Grande do SuL 
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Mas, Sr. Presidente, o que nós queríamos enfatizar, 
nUma época em-que tanto se fala na implantação da 
Constituinte, meu filho ontem ainda me perguntava 
? que era a COJ!~tituinte, para a ajudá-lo num ~rabalho 
eScolar. Eu fiquei me lembrando de tudo que havia 
ouvido nesta Casa, durante a manhã de ontem; e pedi 
que ele deiXasse para -eu tentar ajudá-lo hoje. Ora, 
de que adianta ~e reformar uma Constituição, se aquela 
que nós já temos é lei morta, não é respeitada pelas 
maiS altas a1,1toridades do Governo da Capital da Repú· 
blica. (Palmas.) 

Nós, brasileiros, temos um pouco de complexo de 
tUdo o que acontece ao resto do mundo. Mas não pode
mos voltar a 197 anos. para invejar aos cidadãos france
ses, quando Montesquieu dizia, no seu livro, na sua 
obra "O Espírito das Leis", que a liberdade é o direito 
de fazer tudo aquilo que as leis permitem. 

Aproveitamos muito da Revolução Francesa para a 
Constituição que temos atualmente, e certamente conti
nuaremos- aproveitando para a que se criará. Mas causa· 
nos um desencanto vermos que o art. 153 _da Consti
tuição, para não falar em todo o_mais dela, não é respei
tado, dentro· do governo do Distrito Federal. O art. 
!53 diz: 

"Art. 153. A Constituição assegura aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabi
Hdade .dos direitos concerMntes à vida, à liberdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguin
tes:" No art._l53, §" 2. 0

, diz: 

"§ 2." Ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei." 

No mesmo artigo, no § 3. o, diz: 

{.· ''§ 3." A lCi fláó prejudicará o direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito e a COisa julgada." 

De que adianta nos debatermos pelo Brasil afora 
para que seja feita uma nova Constituição se a que 
tem hoje não é cumprida? Aqui que temos a possibi
lidade de nos colocarmos sob a~ asas protetoras inclusive 
de um Senado Federal, é de se sentir desencantado 
e desiludido. No entretanto, mais do que a franqueza 
que o estômago está-me determinando, e também por 
saber que sou o último orador inscrito, eu me lembro 
aqui de um conterrâneo. não tão antigo quanto Montes
quieu, mas que justificando a Duque de Caxias porque 
os gaúchos brigavam tanto na Revolução Farroupilha. 
e não se entendiam, ele dizia que os gaúchos queriam 
leis que dirigissem os homens, e não homens dirigindo 
as leis ao seu Oel praZer. Já fã.z mais de século, e na 
Capital da República seria bom que hoje reencarnasse 
esse conterrâneo para dizer a mesma coisa. O Tribunal 
de Justiça do Distrffo Federal, em 1977, fez cois-a julga
da considerando os. condomínios ruiais ato lícito, perfei
to, portanto podendo ser acabado. O próprio Procu
rador Chefe do Distrito Federal deu parecer favorável 
a um condomínio em PlaGaltina alguns anos depois, 
e é este próprio Procurador, hoje, que ameaça ilegal
mente, arbitrariamente, passando por cima de tudo 
aquilo que um sacerdócio do DireitO deveria ter como 
dogma de fé, ameaçando cidadãos decentes de se torna
rem solidários - e que Deus tenha a sua alma em 
paz- ao falecido Gregorinho, já que o Governador 
e o Procurador t~m nos considerado como facínoras 
comuns. 

Então, Exm." Sr. Presidente, eu peço, como pai. co
mo um gaúcho perdido aqui entre tantos nordestinos, 
e principalmente os mineiros, que tiveram a capacidade 
d~ expulsar o Sr. Jos~_Aparecido do seu Estado, mas 
COII)._eteram a maldade_ çle nos imporem sua presença 
aqui em Brasl1ia e que o Senado, por esta sua Comissão, 
que ainda é a última esperança que temos, entenda 
que não é possível nós ficarmos esperando para exercer
mos um direito constitucional por quanto tempo decida 
o Governo que_ tenha t:he_gado a melhor decis<i,o. QU.:Crc-
mos _exercer o direit_o ___ c_Qnstitucional da propriedade, 
é sõ iss-o. E o SenadO não pode negar, ainda, a Consti
tuição vigente. E, pela sua própria estrutura, cada um 
dos seus membros~ no exato momento V. Ex.•, deve-se 
colocar Cómo um guardião, armado não de baionetas 
ou canhões, mas pelo espírito da convicção, do que 
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a lei deve ser respeitada. O descasei é a pior maneira 
com que pode um governante __ conduzir o s_eu povo. 
Os tiranOs serilpre caíram por isso. Mas qual é o tirano 
agora? O Governo daNo~a República,_g:ue trouxe tan_ta 
esperança, que nos impôs esse Governã.dor? E o povo
vai esperar que os seus novos líderes assumam na Cárna
ra ou no Senado, se nós nem sabemos da ãutenticidadc 
deles? É por isso que nós, com- todci a responsabilldade 

·de chefe de familia, de tra~alhador, imploramo_s, por
que quando se implora pela justiça com dignidade não 
se humilha, imploramos que a Comissão do Senado, 
para não dizer intllne. convoque-o -Governador José 
ersão e subversão dos princípios da lei (palmas) em 
que se pretende condenar cidadãos comuns como se 
vivessem, no momento, -na-tOtantegalidade, sem prote
ção da lei. 

Com respeito aO compaitheiro que tive o prazer 
de conhecer apenas agora, quero lembrar uma expres
são de Saint-BX:upery, em seu !ivro "0 Pequeno Prfnci
pe", em que ele dizía que as pessoas se tornam eterna
mente responsáveis por aqUilo que cativam. O Senhor 
teve a capacidade de nos ca-tivar. Podérá ser, no momen
to, o seu brilho, apenas de um palito de fósforo, inas 
para nós que nos sentimos Cegos, nesta nOíte de tene
brosa escuridão de prepotência do Governo do Distrito 
Federal, o Senhor aincJa tem o_ brilho de um palito 
de fósforo. Mas cOm o Govern·a o nosso pedido! é que 
o Sr. continue sendo um D. QUIXote, não de La Mancha, 
mas do Dístrito Federal. (Palmas.) 

O SR. -Sr. Presidente, permita-me fazer a defe-
sa dos mineiros (Risos). 

Meu caro companheiro, não se preocupe com á per
manência do Governador José Aparecido em Brasília. 
Se ele não fizer a maioria do PMDB no Congresso, 
ele perde a condição de grande cabo eleitoral. Se ele 
fizer a maioria do PMDB no Congr:esso, a maioria man-
da-o embora. 

O SR. PRESIDENTE (Alaor Coutinh-o) .:_ Ainda te· 
mos dois ou três oradores. 

Concedo a palavra ao Sr: Laura Campos. Professor 
da UNB. 

O SR. LAURO CAMPOS_- Eu neto me sinto como 
um intruso no meio dos p-resentes. Moro em Brasília 
há 26 anos; fui membro do Conselho da OAB, eleito 
em 1962. Sou Professor universitário em Brast1ia e so
mente me ausentei daqui, quando tive que lecionar na 
Inglaterra, devido ~s perseguições e impossibilidade de 
aqui continuar a exercer a minha vocação; 

Gostaria, primeiio, de manifestar· a rriinha profunda 
estupefação diante do fato de que depois de 26 anos 
de existência, depois de 26 anos de um fato que a cada 
dia sabíamos que ocorreria, a deficiência do abasteci~ 
menta de água em Brasílía;·ã-deficiência do sistema 
de esgoto em Brasl1ia, a deficiência que certamente 
nos cercaria nestes e n.outros campos, agora o problem"a 
de água, e de esgoto, o problema de abastecimento 
nos é apresentado como uma espada de Dâmocles, co" 
mo algo que justifica a criação de uma obra. 

A primeira pergunta que faria às autoridades, que 
não têm dinheiro para reSOlver os _problemas o_cppa
cionais n_em d_o Distrito Federal, nem do País, pois ape· 
nas o Sístema Financeiro de Habitação apresenta um 
déficit de 500 bilhões de cruzados, de acordo com a 
declaração do s_eu Presidente; sabemos como é tratado 
o problema habitacional de Brasília, Com Cã.sas de 32 
metros quadrados, .sem luz e sem-água, são inauguradas 
por esse Governo então perguntamo~: ''Por que não 
foi feito um estudo a respeito da solução que agora 
se apresenta, durante todo .esse._ período? Por que as 
autoridades dormiram durante todo esse tempo"? Re
cordo-me que, por volta de 197_3, 1974, entre o Governo 
Médici e o Governo Geisel, a atividade da Marinha 
na região de Formosa, diziam, inclusive, da possibi
lidade_ de se ligar, através de eclusas, o Amazonas com 
a Bacia do Prata e coisas mirabolantes foram anunciadas 
naquela ocasião e agora eu gostaria de saber onde an
dam esses estudos, onde anda esse d~nheiro que foi 
gasto nessa região, onde realmente essas pesquisas que 
devem ter sido feitas, como levantamento, nessa regiãoJ 
Em ~egundo lugar, gostaria de saber de onde vêm esses 
recursos, pois procurei no orç-amento do Distrito Fede
ral e lá não encontrei a previsão dos mesmos que seriam 
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aplicados para as desapropriações e construção dessas 
obrru._ faraóni_ças que serão criadas pelo faraooismo lí
quido que se suscede ao antigo faraonismo de queBra· 
sma fo_i aç;usada. 

De modo que, também, acho que aqui existe uma 
preocupação enganosa, uma preocupação eletista a do 
problema habitacional que é outro problema que per
meia esta questãõ. O problema habitacional de Brasília; 
como resolveremos o problema habitacional de Brasília 
no ano 2000? Como resolveremos o prbhlema habita
cional de Brasília de ontem e de hoje? Cem mil famfliãs 
mor.am em _f~ndos _de_ quintal na cidade satélit~ de Ta
guadnga. E. ficamos aqui eletistamente discutindo se 
pode estabelecer como limite mínimo de terre-nõ :5 mil 

- metros quadrados, ou 20 miL Isto é estarrecedor, por· 
qy;e_ Q_que e:9-~_t_e_!i_ão habitações de_32 metros quadrados 
e "Outras que não chegam nem a isso nas quais existem 
família de dez ou mais pessoas. De modo que, diante 
de tantas contradições vemos, infelizmente, nesses 26 
anos, que aqui m_oro~ surgiu unía Brasília, Piloto e uma 
Brasília Satélite e Brasília das Satélites. Ontem não 
p~cl_e_ vir, esta v? lá, p.o mçio da Polícia 1 tental}do segurar 
os pÇ)licia_is, na jnvas?o_do_ Pa,ranoá, tent_ando socorr_er 
um problema muito mais grave, muito mais premente 
do que os problemas que podem esperar longo prazo, 
ou um prazo mais demorado. Lá na invasáo estava-se 
prendendo, violando lares, arrebentaram os barracos 

o passando com tratares por cima. A TERRACAP que 
antes foi NOV ACAP antigamente antes dava os terre
nos, quando aqui _ch~guei. Dava os terrenos aqui em 
Taguatinga, no centro de Tãguatinga, depois se trans
forqtou,_ perverteu-se a sua finalidade social e se trans
formou numa companhia especuladora que queria man
ter_o monopólio da especulação através de quê? Através 
da continuidade de um sistema inédito no mundo; o 
custo é zero, o.te_rreno lhe era dado gratuitamente. 
As obras feitas as dispensas do Governo de asfalta
menti:), de melhoria de água e de luz e ela fatorava 
na venda desses_ terrenos e tinha apenas receita com 
d~s_p~sa alz.uma <J. q~o ser para divisão de lucros entre 
o-s-seus nababos Presidentes e Diretores, desocupando 
ár~a-~ popu1aCionaís â fini de reloteá-las para áreas mais 
nob_res_sabegdo que esses terrenos alcançariam, no mer
cado imobiliário, Ufl"! preço muito maior-do que de suà 
desocupação. Isso foi feito aqui, há pouco tempo, no 
Nft_cleo Band_ei;_ante ~Jem se repetido em diversos pon
tos de Brasi1ia. De modo que não me parece que existem 

_ af_c!Lversos problemas que se inter-relacionam: proble
mas jurídicos, sociais, urbanísticos, ecológicos e que 
portanto- deveriam ter sido estudados; a população tem 

-· __ gue nece_5sariamente se reunir. 
O que- propon_ho e o seguinte: vou atrás de Montes-

- quieu- que disse isso repetindo os ingleses que tinham 
feito a rey_oJução b!J_rg!_!esa d~ Çrowt;::l - a essência 
da propriedade não é um título registrado em cartório 
ou um segundo título que alguém consegue impor atra
vés de algum SIJ.bterfúgio ao cartório; não é esse forma
lisnio~ De acordo com esses ingleses, de acordo com 
os grandes fundadores desse pensamento, o fundamen
to real da propriedade é o trabalho humano. O trabalho 
humano que consubstanciado no dinheiro pode adquirir 
uma propriedade dentro de certos limites e certas condi
ç_ões. 

Acho- que iealmente tem que exiStir (Palmas) Uma 
ligação, uma união, uma aliança, entre todos aqueles 
qu_e estão ~nâç> éXClUídos. Eu pertenço ao Partido dos 
Trabalhadores, nunca fui invasor, nunca precisei disso 
porque tenho-quaJífiCação profissional, porque tenho 
privilégios, mas eu me sinto melhor junto aos problemas 
como·ontem no Paranoá, do que nas reunióes privile
giadas em que eu poderia pelo berço e pela minha quali· 
ficação estar freqü_entando, só que eu me sinto bem 
é lá defendendo os interesses do povo e proponho aqui 
en-tão, em nome da grande propriedade, da propriedade 
eterna que é aquela que deriva do trabalho humano 
e de sua objetivação, que pensemos também naqueles 
que TJãO têm papéis,_ que __ são os oç;upantes de áreas 
com_õ o Paranoá!_ r9_r _e_x~mplo, que são áreas que se 
toinaT3.m estrategicamente valorizadas entre as duas 
l~g_o_as, e é por _isso que_ essa população está sendo dizi
mada, est~_ sen_do expulsa, porque habita ali. e eu os 
_vi, com as sua~ seis primeiras casas ali. O engenheiro 
da represa do Paranoá foi meu colega do científico, 
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em Belo .Horizonte. Eu o conheci muito, ia sempre 
lá, quando ali apenas havia seis ou dez casas. E agora 
tem vínte mil trabalhadores, vinte mil pessoas que mo" 
rando ali estãu ameaçadas de serem desalojadas para 
que um lote_amento_ seja feito para a burguesia, para 
os enricados que para lá agora se dirigem. E aquele 
ponto será estratégico por que se situa no ângulo mais 
próximo entre os dois lagos. 

De modo que acho que nós devemos nos unir. Farer 
uma aliança do trabalho em torno do Distrito Federal 
a fim de que o problema acabe mostrando as suas canse" 
qüências ·políticas.. :É um problema técnico mas é tam
bém um problema político e só a unidade política poderá 
deter essa avalanche de igp_omínia, de desgoverno que 
se instaurou no Distrito Federal e que demonstra uma 
ignorância total, um desprezo total para com os proble
mas do Distrito Federal, através do ingovemado José 
Aparecido que não conhece os nossos problemas, nunca 
viveu em Brasilia, a não ser naqueles sete meses de 
péssima memória, do Governo do Sr.:Jânio Quadros, 
dO qual ele foi um dos auxiliares diretos e mais próxi
mos, compartilhando dos mesmos vícios e do mesmo 
destino de seu chefe. (P~lmas.) Antes, de terminar gos
taria de fazer uma pergunta: os técnicos aqui presentes 
podem"nos garantir que daqui há pouco tempo- quan
do vim para _cá o lago foi feito não apenas para amenizar 
o clima. mas para fornecer água e resolver os problemas 
de abastecimento de .Brasaia --quem poderá garantir 
que no ano 2000 esse novo lago, se um dia for criado 
para desdita nossa, não estará _com os mesmos proble
mas devido à s_ua poluição, à recepção, comO" disse o 
nosso amigo, o ~écnico Guilherme_. o problema de es.tar 
recebendo esse esgoto líquido, que não se dirige à teria,
mas sim à água e se essa poluição, então, não poderá 
repetir-se em uma escala maior, como o destino do 
Lago do Paranoá. Esse~ bilhões de cruzeiros que estão 
sendo gastos com o lago Paranoá afirmando que o mes
mo ser~ despoluído, onde está essa obra e se essa despo· 
luiçáo, não se pode fazer como em Paris reutilizando"se 
a oágua depois ql,le ela for devidamente limpa com esses 
bilhóe!> de crl!z~dos que est_ão sendo gastos na limpeza 
e na higíenização do Lago Paranoá. (Palmas.) 

O SR..PRESIDENTE (Alaor Coutinho)- Concedo 
a palavra ao Sr. Clóvis Ferreira de Morais. (Pausa.) 

O SR. CLÓVIS FERREIRA DE MORAIS - Sr. 
Presidente e demais Membros da Mesa: 

Em primeiro lugar, quero dirigir a minha palavra 
de respeito ao Dr. Benjamin do meio ambiente. Este 
homem simPles parece-me, se não estou equivocado, 
foi quem suscitou, dentro do Governo do Distrito Fede
ral, o debate sobrç esta problemática que estamos exa
minando. Homem .do Governo que não se acovardou 
como tantos outros por aí que só sabem bater palmas 
e dizer amém. Conheço-o muito superficialmente, por 
isso acho que minhas palavras são sinceras de homena
gem e respeito a este técnico. 

Em segundo lugar, quero repetir aqui, agora, declara
ções do Dr. Maurício Corre a nesta Comissão, ontem-: 

"A questão do solo rural no Distrito Federal 
tem que ser tratada à luz do direito agrário, dos 
interesses _rurais e não do direito urbano ou da 

_ pura e_ si~ples vontade de um Governador autori
tári~ como_é Jqsé Aparecido_.'' 

ú problema dos loteamentos ou parcelamentos rurais 
deve ser examinado sem paixão, como disse o próprio 
Dr. Benjamin cada caso de per si para que se possa 
separa o joio de trigo. Sabemos que há dois tipos de 
pa·rcelamento- do solo rural regulado por nossas leis. 
Um, o condomínio regulado pelo Código Civil Brasi" 
leiro e leis tocais quando elas existem. Outro é o des
membramento rural, propriamente dito, em glebas de 
tamanho mínimo do módulo fixado pelo INCRA, no 
caso d~ Brasília dois hectares. Mi~turar as leis, os parce· 
lamentos, os processos, as pessoas, como se fossem 
todos bandidos, marginais. só mesmo na cabeça de um 
SecretáriQ <:]e_ Viação e Obras (Palmas) pseudo-comu
nista, porque respeito a filosofia comunista, não a admi" 
ro, mas a respeito, mas o qualifico como pseudoco
munista e pseudogenro do arquiteto Oscar Niemeyer, 
um aproveitador. iniciou. nos primórdios de Brasma 
e, depois foi embQra, junto com o seu querido sogro, 
para o Rio de Janeiro .e xetornou como Secretário _pela 
simples condição de ser ex-genro do Sr. Oscar Nie-
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mayer. Amanhã, quando sair do cargo, naturalmente 
voltará para as delícias do Rio de Janeiro no belo escri
tório que o Sr. Oscar Niemayer mantém e onde ele 
lá trabalha. Lá, repito, foi montada a "central de boa
intrigas" do submundo de todo o Governo ou de&te 
Governo - como há em todo o Governo e como há 
neste Governo. Lá começou a arbitrariedade, a prepo
tência, o abuso de poder e o abuso de autoridade. O 
Sr. Secretário começou por notificar a gregos e troianos, 
indistindamente, através de editais publicados na impre
sa desta Cap-ital, verdadeiro abuso e ilegalidade. 

Vou ler apenas o enunciado de um dos editais: 
"NotificáO Sr. "fulano de taf';, pessoa física ou jurídi

ca, para que, num prazo de 30-dias, Venha demonstrar 
a regularidade dos parcelamentos efetuados." 

Ora, a regularidade ou irregularidade deve ser de
monstrada, cabe ser demonstrada, e provada por quem 
duvida de sua legalidade ou de sua irregularidade. O 
ónus da prova cabe a quem alega~ Não é dizer que 
um cidadão está praticando uma desonestidade, cabe 
provar a quem achar, que assim o _é. Recoinendou, 
outrossim, aos adquirentes de lotes, módulos, quintas, 
fraçóes ideais ou qualquer nome que se tenha empres
tado às parcelas resultantes de tais loteamentos, para 
que, na forma do que dispõem o art. 38 da Lei n.~ 
6.766, lei que regula o parcelamento do solo urbano 
e não do solo rural, "suspendem o pagamento das pres
tações que faltarem para a integralização dos respec
tivos preços, caso os responsáveis pelos empreendimen
tos não atendam às exigências do presente edital". Só 
num regime totalitário isto serii possível e não me cons
ta que no tão atacado regime dos militares, tenha havido 
semelhante comportamento das autoridades constituí
da, a não ser, talvez, em questões políticas. Não estou 
defendendo o regime militar porque dele não fiz parte, 
dele não recebi benesse nenhuma, dele não usufrui, 
como homens e pessoas que, hoje, estão no poder, 
a dizer cobras e lagartos do Governo ·passado e ql!_e 
dele desfrutaram em inúmeros cargos públicos do maior 
relevo. (Palmas.) Não vou citar nomes porque não é 
o caso. 

Além deste edital que foi o início de toda essa arbitra
riedade em série e .em cadeia q_ue está gerando, inclu
sive, talvez, esta reunião de hoje, com base neste edital, 
ele citou o art. 38 da Lei do Solo, que regula o lotea~ 
menta no solo urbano, como embasamento legal, ele 
citou este art. 3S da Lei n." 6.766, de 1979,_que regula 
os loteamentos urbanos. O art. 38 diz: (Verbis.) 

"Verificado que o loteamento Olf desmembra· 
mento são coisas juridicamente diferentes, não se 
acha registrado ... " 

Entretanto, ele não verificOu: AqUi -diz: veríficadO 
no passado, comprovadamente. Ele quis que cada um 
fosse lá dizer: sou correto, sou honesto; e mesmo que 
o fosse -como nós fomos -ele não aceitou, não 
considerou, não deu a menor atenção. Pior: foi para 
os jornais dizer que ninguém havia atendido às notifica
ções. Mentira deslavada, porque temos aqui a entrega 
à Secretaria de Viação das nossas ponderações em aten
ção ao edital, certificado pelo Cartório de Títulos e 
Do_cumento5. Então, ele além d~ fazer uma arbitrarie· 
dade, em seguida, foi leviano novamente e faltou à 
verdade com os jornais e com o povo de_Brasília_ao 
dizer que ninguém havia atendido. Muitos atenderam 
ao edital, mostrando a regularidade do seu procedi
mento. Regularidade __ esta que cabia, repito, à S_ec;re
taria, ao GoveniO verificar eDl cartório. Não-somos 
obrigados a andar com certidão no bolso dizendo que 
somos honestos, que somos dignos, ,que estamos cotn 
o Imposto de Rend~ pago. Quem quiser que o-" prove 
em contrário. 

Ao invocar o art. 38 como embasamento legal do 
famigerado edital, esqueceu-se o ilustre jurista-arqui
teto - vejam aí, não sei se ele é jurist?, mas sei que 
é arquiteto - esqueceu~se do art. 49 da própria Lei 
n." 6.766, que diz o seguinte: 

"As intimações e notificações previstas nesta lei 
dey_er.ão ser feitas pessoalmente ao intimad_o ou 
notificado, que assinará o comprovant~ do recebi
mento e poderão _ser igualmente promovidas por 
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meio dos Correios, dos Cartórios de Registro de 
Títulos e Documentos da comarca da situação do 
imCív"el ou do domicilio de quem deva recebé-los. 
Se o destinatário se recusar a dar recibo, ou se 
furtar ao recebimento, ou se for desconhecido o 
seu paradeiro, o funcionáriO incumbido da diligên
cm~_isto é, o oficial de justiça, certificará_ sob sua 
responsabilidade, Certificada a ocorrência dos fa
tos me~ionados _no parágrafo anterior, a intimação 
ou notificação será feita por edital na forma desta 
lei, começando o prazo a correr 10 dias após a 
última." 

Só. nesta últinia hipótese é que pode ser feito por 
edital. 

Faço até uma indagªçáo para melhor situar o proble
ma. Nunca v~lllOS qeste País, nem no tempo do famoso 
regime militar passado, qualquer notificação ou intima

-ção da Secretaria da Receita Federal a qualquer cidadão 
deste País para ir lá provar que estava quite com o 
fiSCo, Ou -qUe devia o fisco. Muito pelo contrário, ~ 
Receita Federal sempre manda uma not_ificação, um 
convite ao cidadão para a sua residência, para o- seu 
domicílio. 

Pois bem, o tal Governo democrático que aí está 
no Governo do Distrito Federal, começou--desrespei
tando princípios comezínhos do nosso Direito Proces
S!J-al e de _todas as nossas leis que regulam o· direito 
de citação ou de intimação do cidadão brasileiro. 

Como- dissemos, são dois tipos de parcelamento do 
solo rural: um o condomínio propriamente dito, em 
glebas pequenas de tamanhos pequenos normalmente, 
condomínio este, que não foi defender, que existe pelo 
Brasil afora em todas as grandes cidades do Brasil: 
Petrópolis, Teresópolis, à beira-mar etc., regulado por 
leis e que funcionam muito bem; e o segundo tipo, 
que é o desmembramento em módulos do tamanho 
mínimo do estabelecido pelo INCRA, que para o Dis~ 
trito Federal são dois he_ctares. 

O parcelamento do solo rural é regulado no Brasil 
na forma do art. 8. o, n. o XVII, letra b, da Constituição 
Federal, que diz o seguinte: "compete à União'': -
e somente a ela - "legislar sobre: ... b) direito ciVil, 
comerc.~ai, pen~l, processual, eleitoral, agrário, ma.ríti
mo, ... , etc. 

Então,-ilão cabe, não tem poder o Governo Estadual, 
e muito menos o Gove;rno Municipal, de legislar sobre 

--direito agrário no Brasil, e o Governo Federal o fez 
ãtraVés de leis próprias; vou citá-las logo adiante, antes 
porém prefiro citar os arts. 524 e 527, do Código Civil 
Brasileiro, que regulam a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Aiaor Coutinho)- Eu pedi
ria ao nobre orador, que eu sei que está encantando 
oom_a s_ua erudição e oratória, que fosse o mais breve 
possível, porque existem sinais perceptíveis de fadiga 
em decorrência da falta de alimentação. 

O SR. CLÓVIS MORAIS - Sím, eu vou tentar. 
Se o Sr. m-e conceder Dlais algum tempo, eu vou ter~ 
minar. 

O SR. PRESIDENTE (Aiaor Coutinho) - O Sr. 
terá mais 3 ou 4 minutos. 

6 SR. CLÓVIS M6RAI.S -Os arts. 524 e 527 dis· 
põem sobre o dir(!ÜO de propriedade, de usar, gozar 
e dispor dos seus bens. O Estatuto da Terra, isto é, 
as leis federais a que aqui me referi, o Estatuto da 
Terra do saudoso Presidente Castello Branco diz, no 
seu art. 65~ "o imóvel rural não é divisível em áreas 
de dimensão inferior à constitutiva do módulo de pro~ 
_priedade rural". E qual é a área infer~or mínima n_o 
Distrito Federal? Dois heçtares. Acima de dois, ou 
mais, é permitido, independentemente de consulta pré
via a quem quer que seja. E eu nunca vi no Brasil, 
pelo Brasil afora, o proprietário rural, o dono da terra, 
submeter ao prefeito local ou ao governo estadual um 
pedido para vender parte de sua fazenda. Só mesmo 
na cabeça desses pseudocomunistas de Brasília que diií~
gem a terra! 
___ t\lé~ do_Estatuto da Terra, art. 65, a Lei n." 5.868, 
de 1972, arts. 6. 0 a 8.", proíbem ao oficial de Registro 
de Imóveis que faça a transcrição de módulo rural de 
_tamanho inferior a dois hectares -logo, admite a venda 
e o registro de glebas superiores, iguaiS ou superiõfes 
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a dois hectares. O próprio INCRA se pronunciou, e 
vou deixar com essa Comissão esses elementos, dizendo 
que não há poder estadual, federal ou municipal ao 
qual se te_nha que submeter o parcelamento da proprie~ 
dade rural em tamanho igual ou superior a dois hectares. 
Tenho aqui os ofícios que vou deixar nesta Casa. O 
próprio Decreto Federal n." 88.940, de 1983, no art. 
8." reconhece, expressamente -este decreto, o que 
criou a chamada área APRA, Área de Preservação Am
biental do Distrito Federal- ele reconhece, expressa
mente, o direito de parcelar o solo em dois hectares 
desde que - artigo, letra a - as edificações isoladas 
tenhamf~ssa séptica.~ não poderia um decreto revogar 
leis federais- portant<?, o de~eto federal está em con~ 
sonância. -

Decisões da Justiça local reconhecem peremptoria
mente o de parcelamento do solo rural. Vou deixar 
também, nesta Casa, uma -decisão, uma sentença do 
meritíssimo Juiz de Direito da 4.• Vara da Fazenda 
Pública, especificamente sobre um parcelamento rural 
de dois hectares, em que·o Meritíssimo Juíz co-nclui 
a sentença condenando o Distrito Federal: 

"Ante o exposto, julgo procedente a ação para, 
nos termos do pedido, declarar que o parcelamen
to, em áreas de dois _hectares, feito pelos autores 
de parte de gleba rural de seu domínio, na Fazenda 
{tal}_, do Distrito Fedei-ai, objeto das transcrições 
tais, está regular de acordo com a vigente legisla
ção, que rege a matéria e independente de qualquer 
aprovação- junto a órgãos administrativos do Go
verno do Distrito Federal." 

Condena o réu etc .. 
Temos, também, outros pronunciamentos, ou

tras decisões, do Meretíssimo Juíz de Direito da 
Vara dos Registras Públicos, mandando, determi
nando, o regi~tro dc;Ua_is glebas. Nem assim o Go
venio do Distrito Federal, através da SVO e da 
própria Procuradoria Geral, têm respeitado tais 
decisões, como dev"eriam respeitar. 

Ultimamente, o Sr. Procurador-Geral, Dr. 
Humberto Gomes de Barros, levantou, como que 
numdesespero de última de jus espennandi a tese 
dos vinte hectares, para a zona do Distrito Federal 
e até trinta: ciLiilômetros fora do Distrito Federal, 
tese esta absolutamente inaceitável e revogada por 
leis posteriores , porque a fundamentação jurídica· 

-~~esse _ponto d_e vista, data venia inaceitável, é o 
art. 28 da Le1 n. ~ 2.874, de 1958, a lei que criou 
a NOVACAP. Depois dessa lei, vieram outras, 
como a Lei n.o 5.868, de1972; o próprio Estatuto 
da Terra, Lei n.o 4.564, de 1964, art. 65 etc. 

Finalmente~ Sr. Presidente, tentando ser o mais 
breve possível, se nós, proprietários ou !ateadores 
de glebas de dois hectares,cstivermos errados, te
mos pelo menos um consolo, que é a companhia 
do ex-Senador José Sarney, hoje Presidente daRe
pública. Ele adquiriu, conforme escritura pública 
que vou deixar aqui, em 1980, uma gleba dentro 
do Distrito Federal, que confina com a sua fazenda, 
no Estado de Goiás; a maior parte da fazenda fica 
no Estado de Goiás _e a menor parte dentro do 
Distrito Federal, ao contrário do que disse o Secre
tário de Viação e Obras_, naturalmente tentando 
bajulação; parte dela está dentro do Distrito Fede~ 
ral. Repito, Sua Excelência, o Senador José Sar
ney, adquiriu uma gleba de 9,34 hectares, num 
loteamento denominado Quintas do Sol, na Fazen· 
da Água Quente. Além dessa gleba, que é inferior 
a 20 hectares, ele adquiriu outras. cot_n mais de 
20 hectares, dentro do Distrito Federãl. 

Tenho absoluta convicção- estou dizendo isso com 
absoluta convicção jurídica - de que Sua Excelência, 
o Senador José_Sarney, comprou coisa correta, legal 
e quem o vendeu, vendeu o que era seu, de acordo 
Com as leis federais vigentes ~té hoje. Não há de ser 
um decreto do Sr. Governador que há de revogar leis 
federais. A hierarquia das leis não admite tamanho ab
surdo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 

Por último, quero referir~me, rapidamente, às duas 
~omissões de sindicância nomeadas pelo Sr. Governa
dOr, ou n__Q âmbito do Governo do Distrito Federal, 
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para apurar envolvimento de Procuradores do Distrito 
Federal em possíveis loteamentos irregulares, fraudu~ 
lentos, clandestinos; possível envolvimento de Procura
dores na sua função de Procurador. 

A primeira comissão, composta de três eminentes 
Procuradores, um ex-Ministro do_ Tribunal Superior 
Eleitoral, o outro, eminente Professor de Direito da 
UniverSidade de Brasflia e o outro, tamb~m. eminente ~-
Procurador, esses três Procuradores concluíram que os 
Procuradores ali citados não tinham praticado qualquer 
ato lesivo à honra e à dignidade funcional. 

O Sr. Governador veio à televísão e disse que não 
acatava aquele parecer, aquele relatório, porque procu
rador não pune procurador. é o mesmo que dizer que 
médico não pune médico e juiz não pune juiz; e convi· 
dou membros da sociedade local para participarem de 
uma segunda comissão. A Ordem dos Advogados recu
sou-se a participar. dizendo que não compactuava com 
tamanha afronta, com tamanha ilegalidade. E agora, 
pior do que convidar membros da sociedade para parti
ciparem de uma Comissão, o q-ue é um verdadeiro ab
surdo, um tribunal exceção; que a: no-s-sa Constituição 
não permite, nem tão pouco juiz especial, ele nomeou 
homens, pessoas, funcionáiíos públicos, que exercem 
cargo de comissão no Dístrito Federal, portanto, pasSí
veis de demissão ad nutum. Esta comissão, peta que 
se tem conhecimento no jornal, já está concluindo que 
esses proc-uradores praticaram ato indigno no desem
penho de sua função. Vejam y. Ex.•s. presentes, que 
o Sr. Governador não tem respeito às pessoas e aos 
servidores públicos. Era isso o que tinha a dizer, pedin
do desculpas pelo alongamento da minha fala. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Aiaor Coutinho)- Minhas 
Sr."S, meus Sr.•s, confesso que tinha conhecimento dos 
problemas que inquietam a população de Brasília. Eu 
não imagiriava que a dimensão fosse tão grande e_ que 

a polêmica atingisse aos limites que eu facilmente per-
cebi, _ 

Cieio que esse problema deve ser muito bem e~tuda-
40, pof'lúe envolve a coisa mais sagrada que o gover
nante tem que preservar dos cidadãos das suas comuni
dades, que é a paz e a tranqüilidade. Este é um dever 
do governante, ~alv~z o primeiro dever, porque sem 
paz, nein tranqÚi!Ídacfe, não há segurança, e s_em segu
rança- nós somos facilmente envolvidos por um clima 
emocional que nos leva, invariavelmente, à agressão 
e à violência. Creio que esse problema é um problema 
nacional que tem que ser decidido acima de coloração 
partidária, seja ela qual for (palmas) porque o interesse 
do cidadão não pode estar subordinado a siglas políticas, 
sejani. elas quais forem. 

Creio que essaS palavras não são palavras vãs. No 
período de tempo que me encontro no Senado, os pro
-nunciã.i:õ.i!ritáS- q-ue ie"õbo feito contrariam, inclusive, a 
decisões do Banco Central e tenho defendido, de uma 
mãheira- à:~f vezes áspera demais, o direito do cidadão 
ter um horário mais amplo e tenho pedido a revogação 
dessa circular que tanto problema tem trazido a todo 
o usuário de banCOS- i:io ·srasíl inteiro. 

Da nossa parte, como membro desta Comissão, não 
me omitirei. Costumo aprofundar-me em muitos assun
tos antes de discuti-los, para formar um juízo lógico, 
que tem como finalidade o escopo. a tranqüilidade e 
a· paz do cidadão. Este, sim, é o primeiro dever do 
põlítico, do administrador. O que intranqüiliza, o que 
traz insegurança, é ato patológico, lesivo aos interesses 
nacionais. 

Já solicitei ao Secretário da Mesa, todo o material 
que foi discutido ontem aqui e, já que sou da Bahia 
e passarei o fim de semana em Brasfiia, lerei todas 
as páginas de todo o material que foi produzido para 
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formar um juízo para me pronunciar , não na comissão, 
mas no plenário do Senado (Palmas.), logo que tenha 
o conhecimento neces~ário para fazl?·lo. Ontem, pedi 
ao Sr. Secretário todo o material: hoje, soticito aos 
representantes do Governo, também, todo o material 
necessário para que possa me debruçar, estudar e fazer 
um pronunciamento ainda este mês do plenário do Se
nado. (Palmas.) 

Não me omitirei, darei a minha opinião pessoal, inde
pendente da vontade ou do interesse partidário. Talvez, 
não sou economista, sou médico e psiquiatra, tenha 
vindo aqui tomar este tipo de atitu_de exatamente por 
força das circunstâncias da minha orientação vocacio
nal. A primeira condição para vivermos bem é estarmos 
em paz com a nossa consciência, porque fora da cons
ciência, não existe absolutamente nada que seja sau
dáveL 

Agradeço pelo clima, pelo interesse e até pelo con
trole das emoções que vocês tiveram em alguns momen
tos, talvez, alguns até'tivessiem vontade de lançar algu
ma-palavra: óbcena, mas se contiveram; algum cbinga
mento mais violento, mas se contiveram fazendo coril 
que nós possamos continuar um diálogo entre homens 
capazes, adultos, sérios que procuram de todas as ma
neiras buscar a tranquilidade e a paz da famma brasi
leira. 

Deste modo, reitera.ndo o agradecimento aos repre
sentantes do Govelll:'? que aqui estiveram, e serão porta
vozes das aspirações de todos que se pronunciaram, 
particularmente a todos você!; pela honra que me deram 
de presidir a esta reunião eu a declaro encerrada. (Pal
mas.) 

(LeL'anta-se a reunião às 13 horas e 10 minutos.) 
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Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar em 
Cr$ 2. 732.430,000,00 (dois bilhões, setecentos e trin
ta e dois milhões, quatrocentos e trinta mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. Votação adia
da por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n. o 80/84, que altera 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, 
com vistas a limitar em 40 horas semanais a jornada 
de trabalho. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n. o 242/85, que acres
centa parágrafo ao ai"t. 116 da Lei n." 1.711, de 
28 de outubro de 1952, para permitir a contagem 
de tempo de serviço prestado ao Serviço Público, 
eiP. outro órgão, para efeito de concessão de Licença 

Especial. (Ãpreciação preliminar da constituciona
lidade). Votação adiada por falta de quorum. 

Projet.c? de Lei do Senado n. o 138/80 Comple
mentar, que isenta de impostos federais, estaduais 
e ~unicipais os "ingressOs para espetáculos de artes 
cênícas. Discussão sobre:stada por falta de quorum 
para votação do Requerime-nto n.o 508/86~ 

1.3.1 - Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo em 
favor de uma soluça:O Para o problema da poluição 
nas lagoas de Maricá-RJ. 

1.3.2- DesignaÇão da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
N.• 39, de 1986. 

3- INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CON
GRESSISTAS 
.:......Ata da 12.• Reunião Ordinária, realizada 
em 25-9-86. 

4- ATAS DE COMISSÕES 

5- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 300. a Sessão, em 24 de novembro de 1986 
4."Sessão Legislativa Ordinária, da 47.' Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 

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

Gabriel Hermes~- Hélio Gueíros -Alexandre Cos
ta - Helvfdio Nunes - João Lobo - Cesar Cais -
Afonso Sar.cho -- Moacyr Duarte :....___ Martins Filho 

-Maurício Leite- Cid Sampaio ~Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães- Aiaor Cou-
tinho - José Ignácio _Ferreira - Arriai' ai Peixoto -
Nelson Carrieiro - Jamil Haddad - Murilo Badaró 

··-;:::.;--s-e-nedifO FeiTeira- Gastão Mü11er- José Fragelli 
_---Ma_r_celo Miranda - A_ffonso Camargo - En_éa:s 
.Faria-Amor Damiani -Ivan Bonato -Carlos Chia
relli - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comp-areCimento de 31 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nOssos trabalhos. 
O Sr. to-Secretário irá proceder à leitura do Expe

diente . 

É lido o seguinte 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Oiretor Adjunto 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

Submetendo d deliberaçdo ·do Senado· projeto de lei: 

MENSAGEM 
N. • 476, de 1986 

(N.• 685/86, na origem) 

Excelentíssimos Senhores MembrOs do _Senãdo Fe
deral: 

Nos te_nn~s do artigo 51, combinado com o artigo 
42, item V, da C_onstituição, tenho a honra de submeter 
à elevada deliberação ~e Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador 
do Distrito Fed_eral, o anexo projeto de lei que "acres
cent~ parágrafos 6° e 7o ao artigo 3° do Decreto-lei n, o 
2.258, de 4 de março de 1985". 

Brasília, 21 de novembro de 1986.- José Sarney. 

EME 
N.•Ol2186~GAG Brasília, 11 de jullho de 1986 

Excelentíssimo Senhor Presidente da ReplÍblica, 

Tenho a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que 
acrescenta parágrafos ao artigo 3" do Decreto-lei n." 
2.258, de 4 de março de 1985, que _criou a Carreir<~: 
Auditoria do Tesouro do Distrito Federal e seus respec
tivos cargos. 

Na ela-boração do texto tomou-se por paradigma o 
Decreto-lei n." 2.225, de 10 de janeiro de 1985, que 
criou a Carreiri Auditoria do Tesouro Nacional permi
tindo o aproveitamento, via ascensão funcional, dos 
servidores que à data da publicação do referido diplo
ma, trabalhassem no Ministério da Fazenda. 

Infornl.o a Vossa ExcetéilCia que a- prOposiçãO vem 
ao encontro do programa dÇl GDF no sentido de con
quistar melhores resultados D.a arrecadação de tributos. 

Assim, estando Vossa Excelência de aCOrdo com o 
anteprojeto de lei ora apresentado, peço-lhe seja o mes
mo encaminhado ao- Senado Federal. 

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos do meu re.;peíto. -Deputado José 
Aparecido de Oliveira, Governador do Distrito Federal. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Novembro de 1986 
~ . ~ 

EXPEDIENTE 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.' 243, DE 1986·DF 

Acrescenta parágrafos 6. • e 7. • ao artigo 3. • do 
Decreto-lei n. • 2.258, de 4 de março de 1985. 

O Senado Federal decreta: 

Art. t.a Ao artigo 3.• do Decreto-lei n.• 2258, de 
4 de março de 1985. ficam acreScentados parágrafos 
6.• e 7.", com a seguinte redação: 

"§ 6.• O disposto no§ 1.• não se aplica a servi
dor ocupante de cargo ou emprego do Quadro ou 
Tabela de Pessoal do Distrito Federal que, em 5 
de março de 1985, se encontrava lotado e em efe
tivo exercíCiO ila Secretaria de Finanças do Distrito 
Federal. 

§ 7. • q processo seletivo de ascensão funcional 
na hipótese -ressalvada no § 6.• deste artigo, reali
zar-se-á, sempre, simultaneamente com o concurso 
público para o respectivo nível de carreira, abran
gendo idênticas disciplinas, programas e provas." 

Art. 2. • Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, de de 1986. 

. -t.EG!SLAÇÃO CITADA 

DECRETO LEI N• 2.258 
DE 4 DE MARÇO DE 1985 

Cria a Carreira Auditoria do Tesouro do Distrito 
Federal e seus cargos, fixa os valores de seus venci~ 
mentos, e dá outras providências 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere~ artigo 55, i~em III, da Const_ituiçã9 

DECRETA: 

Art. 1. • Fica criada, no Quadro de PeSsoal do Dis
trito Federal, a Carreira Auditoria do Tesouro do Dis-

---trito Federal, composta dos_ cargos de ~uditor-Fiscal 
do Tesouro do Distrito Federal e TécníCo -dO Tesouro 
do Distrito Federal, cõDIOrme Anexo I deste decre
to-lei, e Cõm lotação privatiVa ria Secreta!i:i'de Finanças. 

Art. 2.•_ Os ocup:mtes dos cargos das atuais catego
rias funcioflals de Fiscal de Tributos, TAF-303 _e de 
Controlador d-ã Arrecadação, T AF-302, serão transpos
tos, na forma do Anexo II, para a carreira a· que se 
refere o artigO 1.0 deste dec.çeto-lei, conforme dispo
sições a serem estabelecidas pelo Governo do Distrito 
Federal. 

Parágrafo único. Atendido o disposto neste artigo, 
serão considerados extintos os cargos das categorias 
funcionaiS designadas pelos códigos TAF-302 e 
TAF·303. 

Art. 3.• O ingresso na Carreira Auditoria! do Te
souro do Distrito Federal far-se-á sempre no Padrão 
I da 3.• Classe de Auditor-Fiscal do Tesouro do Distrito 
Federal ou de Técnico do Tesouro do Distrito Federal, 
respectivamente de níveis superior e médio, mediante 
concurso público, observado o disposto nos parágrafos 
abaixo e nos artigos 2.<> e 4. 0

, deste decreto-lei. 
§ 1. o Não haverá ascensão funcional para a Carreira 

Auditoria! do Tesouro do Distrito Federal. 
§ 2. 0 Excepcionalmente, o primeiro provimento 

dos cargos de Técnico do Tesouro do Distrito Federal 
dar-se-á mediante o aproveitamento dos atuais ocupan~ 
tes de cargos efetivos e empregos permanentes de Agen
te Administrativo do Quadro e da Tabela de Pessoal 
do Distrito Federal, que desde 31 de maio de 1982 
se encontram lotados e em efetivo exercício na Secre
taria de Finanças. 

§ 3. o O aproveitamento de que trata o parágrafo 
anterior será de até 50% (cinqüenta por cento) do total 
dos cargos criados_ por este decreto-lei e dependerá de 
aprovação em processo seletivo, que constará de treina
mento e provas. 

§ 4.• O servidor que lograr classificação ingressará 
na classe e no padrão correspondentes à sua referência, 
_na forma do Anexo II, deste decr~to-lei. 

§ 5.D Ficará, automaticamente, reduzida a lotação 
- de Agente_ Administrativo da Secretaria de Finanças 

do Distrito Federal, na mesma proporção do número 
dos que forem aproveitados nos cargos de Técnico do 
Tesouro do Distrito FederaL 

Art. 4.• O ocupante de cargo de Técnico do Tesou
ro do Distrito Federal poderá ter acesso ao cargo de 
Auditor-Fiscal do TeSouro do Distrito Federal, ap6s 
alcançar o último Padrão da 1. • Classe e se preencher 
as condições e:tigidas para ingresso neste último cargo, 
obedecid-ª regulamentação específica, podendo atingir 
até o P.adrão VI da 2. • Classe de nível superior. 

Parágrafo único. A regulamentação de que trata 
este a,rtigo fixará as regras do processo seletivo, com
preenâendo, entre outras disposições, a obrigatorieda
de de prova escrita e eliminatória abrangendo disci
plinas e programas idênticos aos exigidos nos concursos 
públicos para Auditor-Fiscal do Tesouro do Distrito 
Federal. 

Art. 5. o ·o valor do vencimento de Auditor-Fiscal 
do Tesouro do Distrito Federal de 3. • Classe. Padrão 
I, corresponderá ao <!e- _Auditor Fiscal do Tesouro Na
cional, da mesma classe e padrão, na forma estabelecida 
no artigo 5.•, do Decreto-lei n."2.225, de 10 de janeiro 
de ·1985, e servirá de base para fixação do valor do 
vencimento dos demais in~grantes da Ca:Teira Audi
toria do Tesouro do Distrito- Federal. observados os 



Novembro de 1986 

índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Ver
tical, Anexo 111, deste decreto-lei. 

Parágrafo único. Nenhuma redução de vencimento 
poderá resultar da aplicação do disposto neste artigo, 
devendo, quando for o caso, ser assegurada ~o funcio
nário a diferença, como vantagem pessoal nominalmen
te identificável, a ser absorvida no primeirO reajuste 
subseqüente. 

Art. 6.° Ficam asseguradas a todos os o_cupantes 
dos cargos da Carreira Auditoria do Tesouro do DistritO -
Federal as gratificações, indenizações e vantagens atual
mente concedidas a Fiscais de Tributos, aplicando-se 
as mesmas bases de cálculo e percentuais ou valores 
para o respectivo nível a que pertença o funcionário. 

PIÁ RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 7. 0 Ç>s funcionários aposentados na vigéncia 
_ da L_ei n. o 3.780, de 12 de julho de 1960, do Decreto-lei 

n." 274, de 28 de fevereiro de 1967, ou de acordo com 
o disposto na Lei n. 0 6.683, de 28 de agosto de 1979, 
cujos cargos tenham sido transformados ou dado ori
gem, em qualquer época, aos dos integrantes das cate-

- gotias fyn__ciónais de códigos TAF-302 e_ TAF-303, nos 
termos da Lei n.o 5.920, de 19 de setembro de 1973, 
bem _ _çómo os apoSentados, nas categorias funcionais 
acima r~fe_ridas, na vigência desta última lei, terão seus 
proventoS revistos para inclusão do~ dir~ltos e_v:a_!l_tag_~!l_~ 
ora concedidos aos servidores em atividade, inclusive 
quanto a posicionamento e denominação, a partii da 

- publicação deste decreto-lei. 

ANEXO I 

(Artign 1~ d" Decreto-lei ll~ 2.~.5é, de 4 de março ~c 1985) 

Carreira Allt!itori.t cio Tuo~.t.·o do. DU.t.rito Ft-du&l 

Terça-feira 25 4079 

Art. 8. o- ôS~ concursoS em andamento, na data da 
publicação deste decreto-lei, para ingresso nas catego
rias funcionais do Grupo TAF-300 privativas da Secre
taria de Fina!J.ças, serão válidos para atendiemnto ao 
disposto no artigo 3. o. 

Art. 9~0 O Governo do Distrito Federal baixará os 
atos necessários à re~ulamentação deste decreto-lei. 

Art~ 10. Este decreto-lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em con
trário. 

e :;~s~!aR!;~b~~~~gfcj ~~~~~~ge~dt~~-
him Abi-Ackel. 

Dcl!o:ninaçAo Cl,t:ta.o P•dtlo Qv.a.:an.iclad• 

AuGitor·f'ltc&l C:o 'l"•~Wun trp.eid JaiU " tio o;n,.ito ; •d•nl " J,t:\'1 , .. 
(:-."fv61St:l>*ri.or) " I a \'1 .. 

" h IV .. 
T"tiliC'O do TN01U'O do E1p,e<i.t.l J" III 16 
Diatritoff"Cl,nl " h !V .. 
t...,-fvd).Udiol " l• rv· " " la lU 100 

ANEXO TI 
(Art~os 2~ e 3~. § •~. do Deere!.o·le:i n~ 2.258. de .c de março de 1985) 

.Sir.O>&t'o Antuiar 
(Grupo TAF·30GJ 

Fiaf'lll de- Trí:Out.O& 
(TAF-3-03) 
ou 
Co>:~o-:.robdor da 
Arreud•cio 
rtAF·302l 

Ac•nta 
AQ~ínl•tratlvo 
(SA·40l ou LT.SA-(3tJ 

Situt.ç&o Nova 
fCt.rnir• A~:~dit.c.ri& do Tnou:o do Oinfit.o Ftdaul) 
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ANEXO III 
(Artigo 6! do Decreto-lei n!' 2.253, de -4 de março de 1985) 

C..t.pria Cl .... Padrh 

Audit.or·FLacal do Tu'luro cio Dbll'it..o &tpt<.il.l !li 
,~., .. : 

II 
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" V! 

v 

IV 
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C.t..pril C4uo . ..,..., 
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(As Comissões de Constituiçdo e Justiça e do Distrito Federal.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente 
lido vai à pubHcação.-

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 
l. 0·Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.• 244, de 1986 

Dispensa da assinatura do ponto os Odontólogos 
da Previdência Social nos dias em que, comprovada· 
mente, participarem de Congressos de Odontologia 
nacionais ou internacionais. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.°Ficam dispensados da assinatura do ponto 
os servidores da Previdência SOCial, íntegrantes da Cate
goria Funcional de Odontó~ogo, Cóaigo NS-909 ou LT
NS-909, do Grupo Outras Àtividade"!:. de Nível Superior 

a_ que se refere a Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970, nos dias em que, comprovadamente, partici
parerrcde Congressos de Odontologia nacionais ou in
ternacionais. 

Art. 2.0 Os. odontólogos iriteressados em participar 
de Congressos de Odontologia deverão solicitar autori
zação prévia aos órgãos competentes da Previdência 
Social. 

Art. 3. 0 A autorização a que se refere o artigo 2.0 

desta Lei deverá ser concedida sempre que não haja 
prejuízo do atendimento aos beneficiários da Previdên
cia Social. 

Art. 4." O Poder Executivo, através do Ministério 
da Previdência SOcial, deverá regulamentar esta Lei 
no prazo máximo de 90 (noventa dias) após sua publi
cação no l>iário Oficial da União. 

-Art. 5." EstaLei entra em vigor na data de suapubli-
- Cação-:- revogadas as disposições em contrárío. 
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J~stificação 

A participação em Congressos de Odontologia é, sem 
dúvida, uma das formas de aprimoramento e atuali
zaçaõ--de conhecimentos profissionais dos Odontólogos 
da Previdência Social. Por outro lado, permite a troca 
de experiências com colegas de diversas regiões do País 
e até de outros países. 

Os beneficiários da Previdência Social s6 tem a lucrar 
com o aprimoramento da capacidade profissional dos 
Odontólogos, através da aplicação de técnicas moder
nas e atualizadas de prevenção, diagnóstico e terapêu· 
tic'l de patologias odontológicas. 

O Projeto resguarda o direito de atendimento aos 
beneficiários da Previdência Social no período do con
gresso, uma vez que a autorização para participar de 
congressos deve ser requerida previamente e concedida_ 
quando não hou_ver prejuízo para o funcionamento re
gular do serviço. 
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Por outro lado, o Projeto prevê regulamentação, pelo 
Ministério da Previdência Social, a fim de que sejam 
estabeleçidos os procedimentos para autorização de dis
pensa e indicadas as autoridades competentes para co-n
cedê-la. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1986. -Nelson 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.• 5.645, 
DE !O DE DEZEMBRO DE 1970 

Estabelece diretrizes para a classificação de cargos 
do Serviço Civil da União e das autarquias federais, 
e dá outras providências. 

............................................. -•. --~-----.... -·-······· 
(As Comissões de Consiituiçdo e JustiçO e di Ser

viço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O proíeto 
lido será publicado e remetido às comissões compe
tentes. (Pausa.) 

A Presídência comunica ao plenário que nos termos 
do art. 77, inciso II, combinado com o art. 178, do 
Regimento Interno, pelo término do respectivo prazo, 
extingue-se nesta data, a comissã.o parlamentar de in
quérito criada pela Resolução n.o 7, de 1985, destinada 
a investigar a gestão das sociedades de economia mista. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Há oradores 
inscritos_. 

Concedo a palavra ao nobre Senador J amil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pronuncia o se· 
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadoies: 

Tenho dúvidas sobre a necessidade de nossa presen
ça, e dos Deputados Federais, no Congresso Nacional. 

Hoje, no Diário Oficial estão publicados dez decre
tos-leis modificando o chamado Plano Cruzado, já cha
mado de "Cruzado II", e de "atestado de óbito dos 
fiscais do Sarney". 

Sr. Presidente, vou ler, para fazer parte dos Anais 
desta Casa, a manchete de ontem, 23-11-1986 de O 
Estado de S. Paulo: "Pacote vai fazer inflação disparar;'. 

Diz a matériã: 

O novo pacote económico traz de volta um fan
tasma que o Plano Cruzado aparentemente havia 
banido, a inflação acelerada. Quem faz a adver
tência são economistas de tendências diversas, que 
debateram as recém-decretadas medidas do gover
no ontem em São Paulo na sede da Ordem dos 
Economistas. Etes acham ainda que o pacote veio 
fora de hora e, ~ espera de que a eleição passasse, 
os problemas se agravaram. Outro risco que apon
tam: pela primeira vez este ano a balança comercial 
poderá apresentar déflcit Gã nas cõritas de novem
bro). Um deles resume o que pensa~ "O brasileiro 
não atingido pelo pacote é um sujeito que náo 
tem carro, não anda de táxi, não fuma, não bebe, 
não toma remédio, não Hga nada na tomada, usa 
velas à noite, não utiliza o- correio e deve ser diabé
tico ou estar fazendo regime, pois não consome 
açúcar"'. A frase é do próprío presidente da Ordem, 
Roberto Macedo-. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, hoje me senti, como 
devem estar se sentido os nobres Srs. Senadores, uma 
figura inútiL _O que estarei eu fazendo neste Plenário? 

São dez decretos-leis publicados no Diário Oficial.A 
Câmara e o Senado hoje não são ouvidos, as modifi
cações hoje são feitas da mesma maneira como eram 
feitas no regime autoritárío. Usa-se o decreto-lei sem 
discutir com os parlamentares, e nós estamos aqui como 
se estivéssemos num clube de tertúlias, apenas deba
tendo problemas menores, não podendo interferir em 
problema sério, que é o problema da política económica 
financeira deste País. 

Sr. Presidente, a coisa é muito séria. -
Neste mesmo jornal nós lemos que o Governo pode 

demitir até 40 mil servidores. Onde nós estamos, Sr. 
Presidente? Fala-se na demissão de 40 mil servidores 
como se fosse um ato de rotina normal e que nenhuma 
famflia será atingida com essa decisão. 

D~ÃRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Si. Pi-eiidente, no meu prlffieiro pronuncia-mentO-nes
ta Casa, sobre o Plano Cruzado, eu dizia que tinha 
certeza de que elementos progressistas do PMDB não 
concordariam com a edição desse Cruzado II. Não sou 
pitonisa, mas, a partir daquele meu pronunciamento, 
vi vários Governadores de Estado se colocarem contra 
a maneira como foi editado aquele pacote. Vi vários 
Deputados e Senadores, inclusive o candidato a Sena
dor mais votado da República em todos os tempos, 
Mário COVas, se colocarem contra o CruzadO II da ma
neira como foi editado. 

Sr. Presidente, cerca de 18% da população brasileira 
não sofrerá, nil. realidade, as conseqüências do aumento 
do açúcar, já que são diabéticos, aqueles que não usa
rem telefone não terão aumento de despesa no fim 
do més; aqueles que voltarem a usar lamparina, lampião 
ou vela, também não terão no fim do mês, na realidade, 
de ver 1~1inguado o salário, que está congelado. Salário 
cOJigelado, este é um fato concreto, este não foi desinde
xado, este continua congelado, e os preços dos remédios 
continu_aip. disparando, e, como já dis~e 9utro dia, por 
ánal0g1a cõm as declaraçõeS do Ministro da Fazenda, 
de que havia necessidade de aumentar o preço da gaS(l~ 
lina a fim de diminuir o ·consumo, o aumento do preço 
dos.r.em.édi~ vai causar uma diminuição do uso dos 
remédios e vai aumentar o fndice de mortalidade. De
sempt:egam. Não se importam com os custos e bene
fícios que advêm dessas medidas todas para as multioa
cionãíS1 as-grandes beneficiárias com esses decretos-leis. 
Esta é uma realidade: querem aumentar e dar mais 
vantagens nas exportações, exportações subsidiadas, 
cruzados e títulos a serem emitidos para subsidiar, na 
rea~idade,_ a exportação, qu~, este mês, não chega a 
300 milhões de dólares, quando já tivemos 1 bilhão 
e 200 milhões de -dõlaies mensais. Mas cmúinua-se esti
mUlando e8sa política dé exportação e ilão se fala n.a 
dív:ida externa. Nesta não se pode falar. As medidaS 
são tão drástic?s, que não tenho mais dúvida, Sr. Presi
dente e Sis. Senadores, que foram impostas pelo Fundo 
Monetário Internacional. Não podem a classe média 
e a _çJ_a~e assalariada pagar a conta. É o que ocorre 
neste País. Sempre q_ue precisa de mais dinheiro, não 
para aplicação no campo social - para fazer com que 
30 milhões de brasileiros que vivem em sítuação-de 
misCrabilidade possam iniciar a sua participaç_ão _na ri
queza nacional, aumenta-se eni cima da classe trabalha
dora, aumenta-se em cima da classe média, apenas para 
cobrir o déficit futerno. 

F'htam que não sei quantos bilhões de cruzados vão 
ser arrecadados para cobrir o déficit interno. E no cam· 
po social não vimos medida alguma ser tomada, nem 
se declarou quais seriam tomadas. Em contrapartlda, 
há um grande prêmio para os funcionários públicos: 
cerca de 40 mil ficarão desempregados. 

Sr+ Presidente, Srs. Senadores, é contristador. Sinto
me como um elemento representando a população do 
meu Estado que vem a esta tribuna reclamar sem poder 
discutir, sem poder interferir, já que a prática dos Go
vernos anteriores chamados ditatoriais ou discricioná
rios continua sendo aplicada. Há uma explicação, Sr. 
Presidente, os homens são os mesmos; temos boje seis 
MiillstrOs que Tõrãm "Governadores bióníi:os, e nos cau
sou estranheza terem aceitado inicialmente o congela
mento dos _preços, po_rq_u~ s~mpre foram contra. 

O sr: João Lobo- Permite V. Ex.• um apafte? 

Ó SR. JAMIL HADDAD - Com a maior satisfação, 
nobre Senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo - Nobre Senador Jamil Haddad, 
p-arece-nos que essas medidas adotadas reCentemente 
pelo Governo para reajustar ou reciclar o Plano Cru
zado eram indispensáveis. Deveriam ser tomadas antes 
ou pelO menos aguardar mais algum tempo após essa 
eleição. No mínimo agora elas foram inoportunas e 
soaram como uma grande traição à classe mé~ia e ao 
povo brasileiro. Quei_ra Deus nós consig.amos atravessar 
esse r~ssentimento que se está gerando em _todas as 
camadas da população deste País por estarem se sentin
do traídas, lesadas, frustradas nas suas aspirações. Mas 
parece que só quem tomou conhecimento dessas medi· 

.cfas foi o Presidente do PMDB, ninguém mais, porque 
t!?nho visto e acompanhado declarações de eminentes 
figuras do PMDB dizendo que ignoraVam que elas se-
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riam tomadàs tãO imediatamente ou que não deveriam 
ter sido adotadas etc. Cada um se manifesta tentando 
resguardar a sua imagem, a imagem do seu Partido. 
Eu, como um Senador do PFL, quero, neste momento, 
aproveitando essa interrupção que faço no brilhante 
pronunciament~_ de V. Ex, parabenizar o nosso Ministro 
Aureliano Chaves, pela enorme coragem que é uma 
característica da sua personalidade, quando disse que 
o PFL não tem nenhuma responsabilidade sobre elac;, 
"o PFL não foi ouvido, nem cheirado, nem escutado" 
e que, ante es_~ onda agressiva contra o PFL, ele e 
os oútros ministros do PFL colocariam os cargos à dispo
sição do Governo para não criar dificuldades ao Presi
dente da República José Sarney. Acho o pronuncia~ 
mento de V. Ex! revivedor do velho estilo que caracte
rizou o Ministro Aureliano Chaves. Sou um admirador 
do Ministro Aureliano Chaves e gostaria de aplaudi-lo 
no momento em que S. Ex. • fez esse pronunciamento. 
Quanto ao discurso de V. Ex. a, devo dizer que, realmen
te, é o nosso pensamento, a sociedade brasileira foi 
pegada de supetão, foi traída nos seus anseios e na 
sua confiança. Por que não fizeram tudo isso antes? 
Deixaram que a confiança, que· a popularidade do Presi
dente Sarney levasse o PMDB a uma vitória estrondosa, 
tão grande o ímpeto com que o PMDB montou no 
cavalo e atravessou, passou por cima da sela e caiu 
do outro lado. Vamos rezar para ver se as coisas conse
guem se acomodar e se o PMDB consegue se sair bem 
na confiança do povo brasileiro, correspondendo a essa 
confiança que o levou a uma enorme vitória nunca vista 
antes neste Pafs. 

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador João Lo
bo, espero que todos os partidos: o PMDB, o PFL, 
~nfim, todos os Partidos, n_o debate da Constituinte 
acabem com essa excrescência que são os decretos-leis. 
Temos·que acabar com esses _decretos~ leis para que o 
Poder Legislativo, para que o Congresso volte a ter 
perante a opinião pública o seu papel, porque, como 
disse hoje, fui surpreendido com 10 decretos-leis publi
cados no Diário Oficial, e qual a nossa participação? 
Nenhuma. E quando se fala que os bancos não foram 
atingidos, os juros continuam aumentando. S. Ex.• o 
Sr. Ministro da Fazenda declara que os bancos já foram 
penalizado~ no início do Plano Cruzadp, Sr. Presidente, 
é de es_tarrecer. O_ casamento ainda não estava concre
tizado e já advogados tratavam do desquite. A popu
lação br_asileira sente-se traída pelo modus faciendi com 
que essas medidas foram, na realidade, editadas. 

O nobre SenadOr Hélio Gueiros, que temos agora! 
a satisfação de tê-lo a partir de março como Governador 
do Estado ·do Pará, outro dia, refutando declarações 
com o vice-Líder do PMDB, concordo_u comigo em 
várias teses, inclusive quando eu dizia que nada se falou 
da dívida externa. No entanto, conseguíamos nessa polí
tica de exportação subsidiada cerca· de 12 bilhões de 
dólares anuais para fazer faCe ao pagamento de juros 
dessa dívida. Mas as retaliações americanas, em razão 
da Política Nacional de Informática adotadas pelo Go
verno, fiZeram cOm que, rio-illês Passado, o saldo fosse 
apenas de 200 a 300 milhões de dólares. Vejam V. 
Ex. •s quão maléfico para o País é essa tese de exportar. 
Vamos exportar, exportar cada vez mais. Quem exporta 
são as multincionais subsidiadas, aumentando o déficit 
interno. E, agora, pelo decreto de isenção do ICM, 
toina-s-e ó Empréstimo Compulsório da população, 

_isenta-se o pagamento do imposto em cima daqueles 
que mais se beneficiam da política económíca nesse 
País. 

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex.• um aparte, 
nobre Senador Jamil Haddad? 

O SR. JAMIL HADDAD - Ouvir um aparte de V. 
Ex. •, nobre Senador Hélio Gueiros, é sempre uma satis
fação. 

O Sr. Hélio Gueiros - Começo, meu eminente e 
brilhante colega J a mil Haddad, concordando c~m V. 
Ex. • tambénl. entendo <jue não se deve d;u essa priori
dade __ exagerada a esse problema da dívida externa do 
Brasil. Para mim isto é secundário. Devemos cuidar 
primeiro da pobreza, da miSéria da nossa população 
e não à custa dela se tentar ser muito honrado nos 
compromissos assumidos na área internacional. Relego 
para segundo plano a dívida externa e acho que o Brasil. 
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não precisa nem ser muito herói, pOrque, se o Peru 
pôde tomar uma medida séria com relação à dívida 
externa, corno é que o Brasil não pode o fazer? 

Tenho impressão que temos pelo menos igualdade 
de condições com o Peru, nunca inferior ao Peru. Se 
o Presidente Alan Garcia p6de tomar uma atitu.de, não 
há, por que o Brasil também não tomar essa atitude~ 
Portanto, concordo com V. Ex.• e quero dizer que o 
meu &tado é um dos grandes sacrificados por esta 
vesga polftica de incentivo à exportação. O Pará exporta 
anualmente 400 milhões de doláfes e a União, que não 
é dona do ICM, dispensa o ICM que é do meu Estado. 
Por causa disso, deixamos de receber por ano 40 milhões 
de dótares que é o quanto o Estado do Pará consegue 
de empréstimos externos para realizar alguma coisa. 
Bastaria que a Uniã_o nos permitisse receber o ·que é 
nosso para não termos necessidade de pedir um dólar 
financiado de empré-Stimo externo, porque teríamos 
condições para isso. Agora, quero discordar de V. Ex. o 

quando fala em traição. Ora:; nobre SCnador Jiimil Had~ 
dad, essa história de reformulação do Plano Cruzado 
vem sendo falada há um mês, há dois ou três meses. 
Os mesmos jornais que noticiaram as niCdidas do p-acote 
recente também previram que elas seriam editadas boje 
ou amanhã. A conveniéncia da data foi do Governo, 
porque V. E~. • há de compreender que há oportunidade 
política para qoãlquercoisa. Uma medida dessa, antipá
tica, tomada às vésperas de uma eleição, seria facil
mente manipulada, deturpada, distorcida, por todos os 
adversários do Governo. É muitO fácii agora o Brasil 
passar dessa indignação inicial, explicável; ele vai ter 
mais serenidade para receber, com mais boa vontade 
ou simpatia OU pelo menOs sem prevenção ou antip-atia, 
as raz6es que levaram o Governo a promover esse paco
te. Além disso, desejo aproveitar o aparte, que V. Ex.• 
tão benevolentemente me concedeu, para retificar o 
u prezado amigo, Se.D.ador João Lobo; que está aqui 
do lado, na Bancada do PMDB, mas que é do PFL. 
S. Ex. • disse que só o Deputado Utysses Guimarães, 
Presidente do meu Partido, tomou conhecimento ante
cipado desse pacote eco nO mico; não posso crer, meu 
caro Líder Jamil Haddad, que o eminente colega e ami
go Ministro Marco Maciel, que trabalha ao_ lado do 
Presidente da República, e é vulto do maior destaque 
do PFL, não tenha tomado conhecimento. antes de 
Ulysses Guimarães, da extensão da pacote agora decre
tado. Também não posso crer que o eminente Ministro 
Aureliano Chaves, Ministrõ-das Minas e Energia, que 
há mais de um ano vem profetizando que ou o Brasil 
reajusta as suas tarifas de energia elétrica ou nós vamos 
enfrentar uma crise séria- tanto que-por esse motivo 
para tentar evitar essa criSe antecipou~se até mesmo 
o horário de verão - não posso admitir que o MiniStro 
Aureliano Chaves, cujo Ministério é -um dos Denefi
ciários do pac_ote - porque sabe V. Ex.• que houve 
permissão para o aumento das tarifas elétricas - o 
nobre Ministro Aureliano Chaves também não tomasse 
conhecimento, prévio, dessas medidas. Não estou tiran
do a responsabilidade do PMDB. Mas os nossos nobres 
aliados do PFL não podem chegar e dizer: "Toma que 
o filho é teu sozinho", porque o filho não é só do 
PMDB; nós devemos participar dessa paternidade, de 
alguma maneira -e não jogar só nas Costas do PMDB, 
Mas, achei que o Governo op-tou, doS maleS o menor. 
Dos males o menor! V. Ex. • fez aí, repetindo o Presi
dente da OAB, uma série de ironias e irreverências ... 

O SR. JAMIL HADDAl>- Não. Ordem dos Econo
mistas de São Paulo. 

O Sr. Helio Guelros - Mas a grande verdade é que 
quem fuma pode pagar mais do que quem não fuma; 
quem bebe, pode pagar mais do que quem não bebe; 
quem anda de carro, também, pode pagar mais do que 
quem não anda de carro; quem compra carro zero quilO
metro pode pagar mais do que quem não compra carro 
zero quilómetro. De modo que, na minha opinião, o 
Governo teve uma certa preocupação em poupár as 
caJI13das mais sofridas, tanto que com relação ao óleo 

diese( que interessa à agricultura, que interessa ao 
transporte coletivo, o preço ficou intocável. Então, hou~ 
ve essa preocUpação do Governo em proteger um pou~ 

-a classe pobre -tanto qu.e o gás de cozinha, que inte~ 
ressa a 130 milhões de brasileiros também não foi atingí
do.. Houve uma preocupação. Claro que a classe média 
está sendo atingida, mas é preferível que se atinja a 
classe média do _que atíngir esses miseráveis, esses flage
lados, esses marginais, esses banguelas que anelam por 
aí passando fome e necessidade. Era o aparte que, com 
lo da a benevOlência de V. Ex, quero acrescentar no 
seu brilhante discurso. 

O SR. JAMIL H"ADDAD - Agradeço o aparte· de 
V. Ex ExíSte um ditado em Minas que diz: "em briga 
de nhaJI?.bu, jacu não pia". Quem são o~ pais da criap.ça, 
se a paternid~de é única ou é dú~_ia, ou_ ~e então são 
os_ dois os pais iss·o par!! mim, .repreSentante do Partido 
Socialista Brasileiro, pouco afeta. Agora, o fato é dizer 
que a classe pobre, aquela que mais sofre, não foi atingi
da. Existem, como já disse, 30 e poucos, 40 milhões 
de brasileiros que não participam de nada. E o que 
foi feito ã.trás do empréstimo compulsório até hoje? 
O empréstimo compuls~rio tomado da população, o 
primeiro e;mpréstimO compulsório? Eu declarei desta 
tribuna, e convoquei S. Ex o Ministro para declarar, 
neste plenário, a sua aplicação no campo social. E até 
agora, pelo que estamos sentindo, e pelas palavras de 
S. Ex, estes 30% agora vão incidir sobre o novo aumento 
da gasolina, Vã() incidir sobre o aumento do carro. E 
eu ouvi dizer, palavras, que havia necessidade de equili
brar o Erário. Então, no campo social, quanto a esses 
marginalizados, até hoje não vi nada, nenhum tostão 
colo~do JJQ s~_n_tido de melhorar as c_pndições dessa 
poj)UtãÇão, que não participa, na realidade, da vida 
nacional. Todos nós, como representantes do povo, te
nho a Impressão que estamos frustrados, porque parece 

'uma novela: CruzãdCfT; Cruzado II~ Decreto-lei 3, De~ 
creta--lei 4. Hoje são 10 deles publicados rio Diário Ofi
cial. Quer dizer, vai o Governo, que s~ diz democrático, 
continuar leglslanâó com a legislação do passado, com 
a legislaçáo que era repudiada por aqueles que se diziam 

_.democratas. Ê um decreto em cima do outro. E a Câma~ 
ra e o Senado pura e simplesmente não debatem o 
assunt<?. Há um fato consumado, pub_licado, aplicado, 
quandO há dúvida sobre a aplicação, de poder haver 
a cobrança neste exercício - porque, de acordo com 
a Constituição, inteipreta~se que Seria um imposto, e 
o sendo, só poderia ser cobrado no próximo ano; no 
entanto, bilhões e bilhões de cruzados estão sendo arre· 
cadados para custear o débito interno em razão da gran~ 
de pol(tíca de exportação subsidiada para as grandes 
multinacionais se locupletarem. E os juros continuam 
subindo. Então, a chamada classe rica volta a investir 
novamente, porque os CDBs estão dando, na realidade, 
quase- que oitenta por cento ao ano.- Então, estamos 

-chegando aos mesmos parâmetros. Quer dizer que 
quem tem dinheiro vai continuar ganhando muito di· 
nheiro, e a população que não tem dinheiro, cada vez 
mais sofrida, mais espezinhada, mais achatada continua 
com os salários congelados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores ... 
O Sr. joA.o Lobo- Permite V. Ex. • um aparte, nobre 

Senador? 
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador, já que 

V. Ex. • foi citido num aparte pelo nobre Vice-Líder 
do PMDB~ eu permito um novo aparte. 

O Sr. João Lobo- Agradeço o aparte de V. Ex.• 
mas não é meu intuito contraditar nem abrir polêmica 
com o nobre Goy_e:mador do Estado do Pará, Hélio 
Gueiros, ainda f~ndo papel de Senador par este resto 
de ano. Quero apenas, nobre Senador Jamil Haddad, 
dizer, talvez, para ser justo, que acho que possivelmente 
o Ministro Marco Maciel, possivelmente o Ministro Au-

- reliano Chaves souberam das medidas que seriam ado
tadas, mas tomaram -conhecimento delas como auxilia
res do Governo. Não tinham nenhuma força e nenhuma 
autoridade para se oporem às mesmas. E diferente o 
cnfoque dado ao conhecimento que teve o Presidente 
Nacional do PMDB, o Partido total do Brasil. A coisa 
tem dois pesos e duas medidas. O Ministro Marco Ma
ciel e o Ministro Aureliano Chaves, se tomaram conhe
cimento de-Ssas refOrmas do Plano Cruzado, do Cruzado 
II, como V. Ex. • diz, tiveram esse conhecimento como 
auxiliares do Governo e a eles não cabia se oporem 
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às medidas. Agora, lamento é _q~e essas medidas não 
tenham sido adotadas antes, e que o Ministro_ apenas 
alegue que estava atingindo só 10% ou 12% da popula
ção, que erim os que usavam carro, os que consumiam 
gasofín·a, etc. Daqui a pouco também vão atingir o 0,5% 
dos ínte lectuais, dos pensadores, dos homens que fazem 
o pensamento deste País, porque é tão inexpressivo 
o percentual deles no montante da população que é 
melhor não se considerar. Não se consideram os 10% 
ou 12% dos que usam carro; não se consideram os 
20% dos que representam a classe média ou os universi
tários; não se consideram os 0,02% de intelectuais deste 
País. E aí vai num crescendo de desrespeito à persona
lidade humana, aos direitos do cidadão brasileiro. 
Creia~ Senador Jamil Haddad~ que nós estávamos preci
sando dessas medidas, é verdade. Eu disse, desde o 
meu primeiro aparte, que era necessário que se comple
mentassem as medidas. E uma das complementações 
mais necessárias era uma moralidade, uma reforma ad
ministrativa, e a reforma que o Ministro alegou que 
está sendo feita foi apenas o fechamento de 600 agências 
da Caixa Económica. Isso não é reforma administrativa 
moralizante nenhuma. Seiscentas agências da Caixa 
Económica foram fechadas por uma imposição quase 
bancária. Os bancos também se reajustaram e fecharam 
as agências deficit~rias. A Caixa Económica fechou 600 
agências deficitárías. Isso não é refonna administrativa 
nenhuma. Lamento que essas medidas não tenham sido 
tomadas antes da eleição, ou que não fossem tomadas 
somente depois que assentasse o entusiasmo disso tudo, 
eu _acho que a época da proclamação da mesma foi 
mUlto inoportuna. :É esse o tema do meu aparte. Muito 
obrigado a V. Ex. • 

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador, há um 
mês ouvi S. Ex!, o Ministro do Planejamento, declarar 
que-o índice de desemprego no País vinha caindo. Falou 
com euforia, com alegria, transmitiu essa sensação de 
bem estar à população desempregada brasileira, e neste 
momento nós estamos vendo aqui que o Governo pode 
demitir 40 mil servidores, quer dizer, batem no peito, 
se ufanam de ter diminuído a taxa _de desemprego neste 
País. E quem é que desemprega em massa agora? O 
próprio Governo. Vejam V. Ex.•s a contradição. O 
nobre Senador Hélio Gueiros, - náo sei se chamo 
de Governador ou Senador, - declarou que não po
diam fazer isto antes das eleições, porque haveria um 
resultado adverso para o Governo. Então, está provado 
que independente da possível fraude eleitoral que oco;r~ 
reu em alguns Estados, houve uma fraude pré-eleitoral, 
porQue a população foi fraudada e não pode analisar 
em cima de fatos concretos e só depois das eleiç6es 
é que ela sentiu, na realidade, que foi uma massa de 
manobra, ela serviu como massa de manobra para que 
o Governo conseguisse eleger todos os Governadores 
e ter uma maforia consagradora na Câmara e no Senado, 
e hoje a população não tem como retroagir, não tem 
como anular o seu voto e dizer que votou errado. Agora 
é tarde e Inez é morta. 

Então, na realidade, e vendo o querido Senador Nel
so_n Carneiro Dei plenáriO, a quem rendo as minhas ho
menagens por vir representar nosso Estado em roais 
um mandato,li nos jornais, hoje, que S. Ex.• e o gover
nador eleito Moreira Franco não tomaram cli!ncia de 
que haveriam na realidade essas reformas do Plano Cru
zado. Vi nos jornais. Vi vários Governadores recla
mando da edição deste pacote. Senadores do PMDB! 
Vi Senadores eleitos, neste momento, redamando da 
edição deste pacote. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece-me que infeliz
mente mais uma vez, o grande vitorioso chama-se Fun
do Monetário Internacional. (Muito Bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao n_obre Senador Octávio Cardoso. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acho que pelo menos dois aspectos não podem deixar 
de ser analisados nestas reformas que foram introdu
zidas recentemente no Plano Cruzado, muitas delas já 
enfocadas pelo meu nobre colega Jamil Haddad e pelos 
seus ilustres aparteantes, Senador João Lobo e o Gover
nador do meu Partido, tamb6m, no Pará, Hélio Guel
ras. 
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O Sr. Hélio Gueiros- Com muíta honra. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Penso, Sr. Presi· 
dente, que nós devemos atentar para a mensagem que 
trouxe a Nova República, e para a imagem que a Nova 
República pretendia ter. A imagem era de uma ~epú
blica democrática, um governo democrático, afinado 
com as aspirações sociais. Um governo que dizia e tim
brava em dizer que seus atas seriam transparentes, um 
governo que se orgulhava de dizer que era preciso haver 
sinceridade e serie_dade nos atas do governo. 

Lembro-me bem de inú~eros prÕnunciamentos em 
que o governo gizava, sublinhava esses seus predicados: 
a transparência, o diálogo com· a-sociedade a lealdade 
a confiabilidade, a confiança perante a soci~dade brasi~ 
leira. Esse é um aspecto. 

Acho que não Vem apelo quando se examina este 
aspecto, saber se as medidas são necessárias ou nãO 
vamos fic3.r na forma antes de entrar no fundo, vamo; 
ficar no conteúdo moral, no conteúdo ético do compor
t~ento do Governo, pois não se censurou, durante 
mu1to tempo, uma frase atribuída ao ex~Ministro e hoje 
Deputado constituinte Delfim Netto, que dizia que a 
política era aética, que o GovernO era aético. Não o 
censuravam por isso? Diziam: não, o Governo tem de 
ser ético, tem- de ser limpo, tem de ser democrata, 
tem de ser transparente. 

Pois o que se viu, Sr. Presidente, é que cada ~veZ 
que se falava em descongelamento., cada vez que se 
falava em reexame de tabelamento, friso esse aspecto, 
Sr. Presidente, vinha o Sr. Ministro da Fazenda à televi
são e com o seu ar sério, sereno - alguns joniais até 
dizem iluminado - e dizia:· não, o congelamento será 
mantido, não se cogita de descongelamento. Antes de 
28 de fevereiro do ano que vem não se fala em desconge
lamento. 

O próprio MiniStro das Minas e Efiergia, Aurelíi:lno 
Chaves, pleiteou no âmbito do GoVerno e -externou 
isso pela imprensa, que algumas tarifas da sua área 
precisavam ser reajustadas. O Ministro da Fazenda veio 
ã televisão e disse: "o GovernO precisa dar o eXeinplo, 
o Governo n~I"ó reajustará as súas tarifas~•: 

Então, este é o primeiro aspecto que tem que ser 
examinado. Agora, se a ética do Governo é cstã, "va
mos esconder os fatos, ganhar_ a eleição e depois explica
remos ... ", se a filosofia é esta, inuífõ bem, palmas aos 
vencedores. Iludiram, ludibriaram, falsearam, oculta
ram, foram desleais com a Nação, esta Nação brasileira 
que estava es-colhendo a sua Assembléia Nacional Cons
tituinte, que tinha a obrigação de escolher derii!o da 
sociedade os melhores homens, os homens que fossem 
capazes de ir para a televisão e. dizer: "Alguns preços 
precisam ser reajustados, alguns preços precisam ser 
descongelados, mas corremos esse risco, porque enten
demos que isso é necessário -para a ecoriciinia e a socie
dade brasileira ... " Pois bem, a sociedade tinha o direito 
de conhecer esses homens, tinha o direito de saber quem 
tinha coragem. Afinal de contas, os polfticos atuais não 
foram muito criticados pela imprensa por receberem 
jetons, por não serem sinceroS, por não virem às ses
sões? Pois a sociedade tinha o_ direito de saber quais 
eram os bons, quais os sinceros, quais os leais naquilo 
que diziam ao eleitor brasileiro. Pois o Ooverno faltou 
nesse conteúdo moral, ético e educativo, que devia à 
sociedade e ao eleitor brasileiro no momento em que 
ele era chamado_ para uma grande decisão, como a da 
eleição da Assembléia Nacional Constituinte. Este é, 
Sr. Presidente, o primeiro aspecto: o aSpecto mOral, 
o aspecto éticá,-o aspecto da lealdade, o aspecto· que 
deveria ter diferenciado o atual do anterior Governo, 
que se dizia não ter respeito pela sociedade brasileira. 

Mas não fi9a nisso._ b mesnl.O Go~erno que dizia 
que ia fazer tudo em consonânCJ.ã com a sociedade, 
que ia fazer um governo transparente e aberto _e que 
não iria usar os instrumentos de exceçáo, oS chaffiãdos 
resquícios autoritários da Velha R.epúbli~, como é que 
promove as suas reformas? Com lei, extinguindo o BNH 
criado por lei? Não. Fê-lo por ·decreto. O Governo 
que censurava o anterior de realizar reuniões secretas 
do Conselho Monetário Nacional e depois-colher o voto 
por telefone, como fez agora a reunião? Tal qual fazia 
a Velha República: os membros do COnselho Monetário 
Nacional foram chamados para, hoje, a partir das 14 
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horas e 30 minutos, ratificarem as medidas já tomadas 
pelo Governo e já publicadas no Diário Oficial da União: 
ciez decretos que não vi, mas confio no que diz o meu 
nobre colega de representação Jamil Haddad. 

Ora, Sr. Presidente, o PMDB, que já vinha utilizando 
alguns instrumentos que antes censurara, parece-me
não quero ser impreciso - que foi o único partido 
a usar a sublegenda nestas eleições, em 15 Estados, 
e graças à sublegenda fez inúmeros Senadores, inclusive 
no meu Estado, o Rio Grande do Sul. Esse partido, 
~crava-se que, quando chegasse no Governo, haveria 
de pôr em execução, haveria de materializar, de concre
tizar_ toda a sua longa pregação de 20 anos, que reco· 
nheço ·e que o País reconhece, tanto que lhe deu a 
representação que hoje detém. 
- Mas não fico aí, Sr. Presidente, não flco apenas no 

aspecto ético, no aspecto moral, que considero rele-
--vante, porque, afiriã.l, o Governo da Nova República 

·"S"e propôs a esse tipo de Governo, a iestabelecer a hono
ràbilid:ade, a confiabiUdade do Governo. Mas não fico 
nisso. A política da anterior República era chamada, 
nã sua econOJil~a e~ no trato com os trabalhadores, de 
política perversa, porque se cuidava de exportar para 
acumular divisas. Dizia a Oposição de ontem e os mem
bros que estão no Governo hoje que essa política era 
perversa, porque não se prõduzia os bens necessários 
à mesa do trabalhador. Pois hoje esses bens não são 
produzidos ainda, apesar de a Nova República já l:er 
mais de um ano. Arroz, importa-se; leite, importa-se; 
carne, importa-se; feijão, importa-se; e até café impor-

- ta-se.Continua, então, essa política chamada "perver
sa", mas agora a perversidade é maior, porque o Go
ve_rno está adotando certas medidas para não permitir 
a as_censão social. Diz o Ministro da Fazenda que foram 
adotadas determinadas medidas com relação ao com
bustível e aos automóveis porque apenas 10% da socie
dad_e brasileira detém automóvel e usa combustível. 
Então, o GovernO está_ confinado. - -

Hoje--s[o-10% que podem ter e amanhã taiD.bém 
será, porque vamos elevar tanto o pi'eço do automóvel, 
v~mos elevar tanto o preço do combustível que vamos 
tornar inaCessível o uso desses bens pelas camadas mais 
pobres da sociedade brasileira. 

Mas será possível que se pode acreditar no que diz 
o Ministro da Fazenda, de que essas medidas não atingi
ram o pobre? Será possível que o pobre não possa utili
zar a energia elétrica? O telefone? 9 Correio? O trans
porte que não seja o coletivo? Será possível que o pobre, 
_além de condenado à sua condição de pobre, não tem 
o direito de fumar e de beber? Será que ele será redu
zido, como diz o nobre Senador Jamil Haddad e me 
assopra o nobre Senador Murilo Badar6, será que é 
preciso- que- ele félça ulll_regime de_ diabético porque 
o açúcar-subiu 25%? Mas, será possível que só na velha 
República os combustíveis tinham influência na alta 
do custo de vida? Na nova República não, por milagre, 
porque o Ministro da Fazenda não quer, porque o Mi
nistro diz que essas medidas vão atingir apenas 10% 
da população? Será possível que justamente agora essas 
medidas não terão repercussão nas classes menos favo
recidaS da sociedade? Ora, Sr. Presidente, além dos 
aspectos de conteúdo ético e moral que ressaltei, exis
tem aspectos que nós não podemos aceitar e que até 
censuramos o Goverrio por menOsprezar a nossa per
cepção -já não digo inteligência. E óbvio que o Go
verno precisaria fazer c.Orreções no Plano Cruzado. 
Agora, a· que não poderia ter feito era negar e jurar. 
sempre de pés juntos, que não o fari-a, ilaqueando, 
iludindo a população brasileira, fazendo-a crer numa 
coisa que não poderia crer. Além do mais, Sr. Presi
dente, ontem já subiu a tarifa do táxi. Será possível 
que o táxi não é_de uso do pobre? Quem precisa socorrer
um filho acidentado será que vai de transporte coletivo, 
mesmo· que seja pobre não vai de táxi? Quem precisa 

~:Sa~~~~;~sE~:r~s ~~~\~~~.a~o~~:~~~~:~ o~~~ 
tipos de emergência e de fatalidade, será que não vai 
usar o táxi? Sabidamente, as camadas mais necessitadas 
da sociedade utilizam o táxi, mas nada disto, segundo 
·a Ministro, pode ter influência no custo de vida. E 
o telefone? Será que o pobre não tem o direito de 
telefonar,_ p~lo menos do orelhão, já que_ não pOde 
ter telef~_qv.Q e_ n~l!! _t~l_efo~e usado, porque o MiniS
tro_ Ant~nio Carlos_ Magalhães não qUer?-Será que ele 
não pode, pelo menos, telefonar de um orelhão? 
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Ora, Sr. presidente, afínal a Velha República era 
acusada de ter tantas moedas: a UPC, a ORTN, MVR, 
e sei lá quantas coisaS. Pois a Nova República em um 
ano já suprimiu a ORTN, pela OTN e, agora, está 
suprimindo a OTN para ter a LBC, a Letra do Banco 

-Central. O Goyern.o vai bater, ao cabo de quatro anos 
- não sei se serão quatro ou se serão seis e nem sei 
se o Dr. Ulysses vai esperar - o recorde de novas 
siglas e de novas moedas. Então, censura-se a rede 
baricária privada, porque demite. O Líder do Governo 
apresenta um projeto de lei na Câmara dando estabi
lidade aos empregados para que os bancos não demi
tam~ Aí vem o Governo e extingue o BNH, criado 
por lei, extingue-o por decreto e decreta também exone
ração de todo o seu pessoal. Aí vem o Ministro e diz: 
"!'l'ão há desemprego no País". Neste ponto, S. Ex.• 
está sendo coerente. Já que não há des_emprego, vamos 
desempregar. Então, no BNH vai haver desemprego 
e em outros órgãos, que serão fechados, também haverá 
ões_emprego. Aí vem alguém e diz assim: "Não, mas 
o Governo está sendo austero. Ele fechou 200 agências 
da Caixa Económica Federal. O plano é fechar 600 
e demitir 10 mil estagiários". 

O estagiário é o empregado maiS ·oarã.to da Ciíxa, 
é o estudante, é o homem que ganha alguma coisa 
para preparar-se profissionalmente. que não deseja ser 
ocioso nas horas que lhe restam do estudo, homem 
que ajuda, com esta pequena percepção de salário, a 
sua familia, geralmen-te de classe média, e geralmente 
pobre, pois aí foi feito o corte justamente nesta camada 
da sociedade que está em fase de aprendizado. E será 
que suprimiram repartições ociosas como algumas, por 
exemplo, que cuidam de índio e que têm sedes no Rio 
de Janeiro e em Brasflia? Não, suprimiram as agências 
da Caixa Económica. Onde? Em municfpios onde não 
existe agência da rede privada, onde não existe agéncia 
do Banco do ~rasil, onde não existe agência da Caixa 
Económica Estadual. Ali, nós, na Caixa Económica 
-isso é do meu tempo de diretor- instalamos agências 
que eram agências pioneiras, agências prOmocionais, 
agências que tinham a finalidade de desenvolver aqueles 
pequenos municípios, trazendo uma agência bancária 
para onde não havia. Pois o Governo, fazendo a sua 
refonna, sabe quais foram as primeiraS repartições -que 
fechou? Não foram as repartições ociosas, fechou essas 
agências promocionais, fechou as pioneiras, fechou as 
que prestavam serviços, _demitiu estagiários, deixando 
nababos. deixando ociosas pelos corredores de outras 
repartições, como todos nós sabemos. 

Sr. Presiderite, Srs. S6niLdo~es, admito que o Go
verno precisava fazer a reformà.·do Cruzado, mas penso 
que ficou em dívida com a Nação quanto ao seu conteú
do ético e moral, ficou eni dívida co~ a Nação quanto 
à explicação mais detalhada das mediâas que entendeu 
necessárias. 

Existe no Rio Grande do Sul, Sr. Presidente, e para 
amenizar essa intervenção, uma pequena cidade interio
rana, de origem italiana, que inventou um festival, o 
chamado Festival da Mentira, onde os concorrentes 
contam as mentiras mais absurdas, como aliás é a boa 
mentira; inventam situações as mãiS interessantes. Sabe 
V. Ex.• qual foi a mentira vitoriosa ontem em Nova 
Brésc:ia, no interior do Rio Grande do Sul, no concurso 
de mentiras? Pois foi o cruzado II; o congelamento 
não se_rá levantado, os preços _não serão reajustados, 
tal coisa não acontecerá. E aconteceu. Uma coisa já 
aconteceu, portanto, de bom no Plano Cruzado II; já 
alegrou um pouco o nossà folclore, contribuiu para o 
nosso lazer, o nosso divertimento, oxalá não nos traga 
~res dores de cabeça. _ 

Muito obrigado a V. Ex.• (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
OCTÁVIO CARDOSD EM SEU DISCURSO: 

Folha de S. Paulo, 23-11-86 
Notas e Informações 

ENGODO ACINTOSO, .P'ÉRFIDA PUNHALADA 

Somente a insensibilidade paquidérmica dos que se 
acostumaram, de longa data,_a encarar a política-como 
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a arte do ludibrio, da esperteza enganadora - onde 
o vale cuda é a regra fundamental para ganhar eleições 
e vergonhoso é apenas perdê-las _-levaria a considerar 
irrelevante o momento escolhido pelo_governo para de
cretar as novas medidas econOmicas: só cinco dias de
pois das eleições e ainda durante a apuração dos últimos 
votos. Em face de um grave aspecto moral, irrelevantes 
é que passa~ a ser consi~_e~aç6es a respeito do mérito 
ou da eficácia intrínsecos de fais medidas - razão pela 
qual neste comentário, deliberadamente, a estes não 
nos referiremos. 

A resposta a duas simples- ingRnuas, para os profis
sionais do ludíbrio político -indagações já bastariam 
para desmascarar por inteiro este disfarce, este arre
medo de democracia que se está praticando neste País, 
fundada no desrespeito, no engodo da opinião pública, 
do eleitorado, da sociedade: primeira- o governo já 
não tinha todas estas medidas (e outras mais) apron
tadas, decididas, instrumentalizadas, bem antes das elei
ções? A resposta óbvia é sim. Segunda: O partido maior 
do govemu, o PMDB, teria obtido tão grande vitória, 
na quase totalidade dos Estados da Federação, se o 
eleitorado brasileiro soubesse, antes das eleições, de 
tais medidas? A resposta óbvia é não. Então, a conclu
são inarredável a que se chega é esta: o eleitorado, 
o povo brasileiro, foi literalmente enganado, ludibriado 
pelo governo e -seu partido, tratado como se tratam 
os incapazes absolutos, os irresponsáveis, como os me
nores impúberes ou os débeis mentais. Se o governo 
adotou essas medidas de correção ou ajuste do Plano 
Cruzado é porque as considera necessárias,. urgentes, 
benéficas. Se assim as considera, se tem fortes argu
mentos para defendê-Ias, não os tinha antes das elei
ções, para o convencimento da opinião pública - e 
do eleitorado? As justificativas, hoje tão bem-- articU
ladas pelos ministros da área económica, não eram dis
poníveis antes das eleições? De duas uma: ou o g~:>verno 
julga o eleitorado brasileiro absolutamente incapaz de 
compreender o que lhe possa ser benéfico, necessário, 
ou não acredita no poder de persuasão ou na validade 
de seus próprios argumentos. 

De qriifquer maneira, quem votou no último dia 15 
em candidatos do partido do governo - e por vezes 
já tendo sucumbido ao .. conto" do confisco çlo boi gordo 
-jamais estaria imaginando que cinco dias depois pas~ 
saria a gastar 60% a mais para abastecer seu veículo_ 
de locomoção, 103% a mais para realizar o profeta 
de compra de um novo carro, 30% a mais e-ni sUas 
contas de telefone, 40%, nas de luz-SO% a mais para 
enviar cartas pelo correio, e, se mutuário do BNH, 
sofrer o aumento de seu saldo devedor em 32%. 

Uma coisa ainda não se sabe com precisão: por quan
to tempo o governo atrasou propositalmente a decre
tação das novas medidas, em função das eleições? Um 
mês, dois, três, seis ou mais? 

Tal consideração é importante, pois dará a medida 
dos prejuízos causados à economia e ao povo brasileiro 
- aqueles que decorrem da não-correção de falhas e 
distorções, permitindo o seu acúmulo - por questões 
eminentemente eleitorais. O governo faz hoje o que 
julga bom, mas não o fez antes para que o eleitorado 
não desconfiasse de seus planos. 

Uma das bandeiras exaustivamente desfraldadas pelo 
PMDB nestas eleições foi o Plano Cruzado. Mas apenas 
no tocante àquilo que parecia popularmente mais positi
vo, co:mo o congelamento de preços- pois seria exigir 
demais que o partido situacionista falasse sobre o ágio 
generalizado e sobre a escassez de produtos. O que 
foi especialmente escondido, no entanto, foi o lado pe
sado, penoso para a população, que já estava pronto 
para ser executado pelo governo ~ SObre isso não se 
ouviu uma palavra sequer dos líderes e candidatos pee
medebistas, que paternalizaram com tanto orgulho o 
Plano Cruzado I, durante a campanha. Todos sabiam 
que, depositados os votos nas urnas, não restaria mais 
forma eficaz de a população manifestar sua desapro
vaçc!o. 

Ãpostaram nisso e ganharam. O eleitorado agora que 
vá chorar para o bispo o seu arrependimento, pois "Inês 
é morta". 

É dessa forma, enfim, que pretendem construir uma 
Nova República e uma democracia neste País: por meio 
do engodo acintoso e da pérfida punhalada. 

DIÁRIO DO CONQ~ESSO NACIONAL (Seção II) 

Folha de S. Paulo, 23-11~ 

VITÓRIA DO FMI 
Janio de Freitas 

O _Govúno ~ri.tie"gou os pontos: embrulhadO com 
umas poucas e disfarçantes correções de desvio d9 Plano 
Cn~zcid~. O _conteú<:Io ~~I ~o pa~otaço é o_ atendi~ento 
a exígências estaóelicidas Pelo l=MI, em- relatóriO sigilo
so com base na auditoria que fez há dois meses no 
Brasil, para conceder o aval que permita, enfim, renego
ciar parte da dívida externa. 

O -FMI considerou inaceitáveis sobretudo estas reali
dades: a falta de providências diante do déficit público 
em crescimento acima de todas as previsões governa
mentais; o abismante crescimento da dívida interna (o 
dinheiro que o governo toma emprestado no Brasil mes
mo, através, por exemplo, das promissórias c_onhecidas 
como Letras ou Obrigações do Tesouro, do Banco Cen
tral etc.); a falsidade do valor atribuído pelo Governo 
ao Cruzado, que está muito mais desvalorizado em rela
ção às moedas estrangeiras do que indica o câmbio 
oficial; e o artifício do congelamento de preços. 

Convicto de quê o Congresso Con-stituirlte fixúia.nor
mas para a divfda externa discordante das admitidas 
pelo Governo, o Presidente Sarney decidiu pela renego
ciação pendente antes que o Congresso Constituinte 
se instale - lo_go, até fevereiro. Como os Ministros 
Funaro e Sayad fora.nl inconvincentes, nos seus vários 
internacionais, para obter dos credores, em especial 
dos re_unidOJ:i so~ a denominação de Clube d~ Paris~ 
a dispensa de aval do FMI, o Governo resolveu ceder 
às exigéncia:s- básicas do Fundo. Quebrou o congela
mento e restabeleceu a desvalorização constante do cru
zado, aquele quti, não faz muito dizia Funaro, "vai 
até valor_:q:ar--!'e ~IJI _relaçfi,o ao d_ólaf''. Incompetentes, 
potêrn:, parã fe5õlver por meios administrativos as ex
piosóes do dé~icít público e da dívida i!lterna, os econo
iD.iStas oficiais recorreram à sua criativii::lade de sempre: 
foram buscar na classe média e nos trabalhadores de 
baixo salário - que fumam, bebem, pagam a conta 
da luz etc. - o dinheiro para atenuar os rombos nos 
cofres governamentais. 

Atente-se, a propósito, que <rs preços dos cigarros 
não estavam 45 a 120% abaixo do necessário para os 
fabricantes, nem os das bebidas 100% baixo ou dos 
automóveis 80%, pois estas indústrias teriam estourado. 
Os fabricantes vão ter seus preços aumentados, sim, 
mas o grosso destes aumentos, e o total no caso da 
gasolina e do álcool, corresponde a aumento dos impos
tos arrecadados pelo Governo sobre os produtos.· 

-As finalidades básicas do pacotaço não são, pois, 
as apresentadas pelo Governo. Nem encontra funda
mento a resposta irritada no Ministro da Fazenda na 
TV, quando um jornalista referiu-se à maquilagem da 
contabilidade governamental, que F~naro negou com 
a afirmação de que os dados oficiais sã-o divulgados 
rto devido tempo. Não o são, e isto ficou patente com 
a retenção, até sexta-feira, para divulgação encoberta 
pelas grandes novidades, da: pasmante queda de mais 
de 80% em relação às estimativas originais do comércio 
exterior em outubro. E, sobre jogar com o tempo, o 
Gov.emo ainda pratica a sonegação de dados. Como 
é o caso da dívida interna, que o ProfessorDércio Gar
cia Munhoz descobriu, agora. estar na fábula de Cz$ 
1,2 trilhá o. 

O pacotaço foi desfechado exatamente como aquele, 
e pelas mesmas exigências o General Fígueíredo mudou 
a lei salarial, em 83, em solene reunião do Conselho 
de Segurança Nacional mostrada pela TV, imediata
mente antes "de viajar para ser operadO nos Estados 
Unidos. Outras características daquela época, porém, 
não se identificam com as atuais: hoje estão muito mai::; 
agravadas.. Como depois se verá. 

Folha de S. Paulo, 21-11-86 

~OSBEB~S DO DR. SARNEY 

Geraldo Forbe.t: 

Amais notável vitória nestas eleições coube ao senâ.
dor Voto Branco e ao deputado Voto Nulo. Em alguns 
casos e Estados os dois juntos alcançam mesmo a maio
ria absoluta dos sufr~gios. 

Novembro de 1986. 

Como a toda vitória corresponde uma derrota, per
gunta-se quem perdeu. Perderam os partidos, os pifios 
políticos profissiona~s. o nosso episódico presidente e 
sobretudo a causa da reinstitucionalização do Pafs. 

Era de se prever, mas foi ainda pior do que se imagi
nava. A farsa da Constituinte Congressual arquitetada 
de comum acordo pelo Sr. Samey, os tutores militares 
e-a chamada classe política, acaba de ser rejeitada pelo 
povo brasileiro. 

Não é possível, depois desta evidência, que ainda 
se queira ínsistir na féítura da Constituição do terceiro 
milénio por uma Assembléia formada de salvados do 
incêndio. 

Se antes já havia poderosos argumentos político -
filosófico - morais contra o embuste constitucional 
-os senadores de 82, a representação desproporcional 
ao eleitorado. o conflito dos interesses político-parti
dários com os interesses nacionais, a falta de debate 
etc., etc.,_..etc. - agora temos um fato inegável que 
liquida qualquer pretensão de legitimidade da futura 
nati-morta: o p0\_'0 não _a quer. 

O voto em branco não é um cheque em brancO. É 
um sinal vermelho de rejeiçãO. Ignorância, protesto, 
pressa. seja qual for a desculpa com que se procura 
ansiosamente justificar ou explicar a sua avalanche, a 
verdade permanece sendo flagrante: a maioria não vo
tou a Constituínte. Não a quer. Tem de se começar 
de novo. Prosseguir nesta coméclia é violar a voz da 

-cidadania. 
O nfvel da campanha em todo o Brasil foi tão rasteiro 

que as eleições não passaram de um vulgar concurso 
de Rainha do Rádio. Ganharam votos os apresenta
dores de Tv., os locutores e os freqüentadores de shows 
políticos. Não sendo o País a Radiolãndia, fica prejudi
-ca-da qualquer tentativa de se levar a sério um estatuto 
preparado por tal patota. 

O Brasil precisa sim de uma Constituição. Para isto 
temos de voltar as urnas e eleger uma verdadeira Consti- -
tuinte. Nas eleições da semana passada elegemos_ os 
goveinadores. O resto não vale. Os votos nulos e bran
cos são como a tàtidomida - deformaram o resultado. 
A nova Câmara Federal é um monstrengo minoritário 
que nasce à sombra do voto da desconfiança. Filha 
da derrota da proposta governamental não pode pros
perar. 

O País pediu nova eleição para a Constituinte. Esta 
a mensagem para os que têm olhos de ver. Este o claro 
reclamo para os que têm a verdade na inteligência e 
a Pátria no coração. 

A outra cria presidencial é o temporão Cruzado Riba~ 
mar Jr., em vias de doloroso parto no momento do 
preparo destas linhas. Curioso caso médico -um abor
to de nove meses. 

Todos já sabem que os consertos requeridos pela 
vivência do plano de estabilizaçã-o foram irresponsa
'\1elmente postergados pela vaidade, teimosia e cegueira 
dos administradores, cerceados ainda mais pelos iQte
resses eleitoreiros do Sr. Sarney. 

A expectativa otimista de 28 de fevereiro transfor
mou-se no abismo de incertezas que ora vivemos por 
culpa exclusiva dos homens de Brasília. Uma grande 
oportunidade fraudada que merece a inclemência da 
história. 

Pois agora dão a luz os remendos. Sai finalmente 
das sombras da clandestinidade o produto das idéias 
eoonô~icaS-de um pequeno e restrito grupo de acadê
micos e diletantes qu_e, apesar de sua pouca experiência 
do mundo real, arvora-se do direito divino de reorde
ná-lo solitariamente. 

Lembra muito a improfícua ação daqueles outros gê
nios da raça- Geisel e Golbery. Sem qualquer man
dato, mas com a mes-ma arrogância, o Dr. João Manoel 
& Cia. Ltdíssima acabam de decidir os destinos da eco
nomia nacional. Mas, como são verdadeiros e sinceros 
os_ democrataS (ao cOntrário de seu arquiinimigo Del
fím), deram-se à generosidade de fazer consultas à so
dedade_ 

Ridícula mentira._ O que_ fi~er_am foi informar, a poste
- ri-º-rt, uns poucos lfderes:-aõ"PMDB sobre seus projetes. 

Houve também a farsa da consulta aos Governadores. 
Imaginem-se só a extraordinária contribuição do precla
ro governador Amazonino Mendes ao debate sobre a 

~~i~~:;~~as;b~ ~r~~e d~a oc~i~~~~~~e;:~~~ 
é mais ridículo. É uma t8mentável palhaçada. 
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Neste circo de cavalinhos do Dr. Samey s6 itão-foraril 
ouvidos os mais interessados- os assalariados, os pro
fissionais liberais, as classes produtoras, o país real en
fim. Outra vez, em monótona repetição, desaba sobre 
as nossas cabeças mais um pacote. -

Temos de volta o regime dos sábios-benevolentes. 
Um grupelho de pseudoentendidos, alojados em dois 
ou três ministérios, decidem sozinhos à nossa revelia, 
mas com a luminosa ajuda do paraquesdísta Saniey, 
toda a estrutura econô~ica do País. Não nos dão qual
quer satisfação prévia, não admitem contribuições ou 
críticas. São os redatores exclusivos do Almanaque Eu
Sei-Tudo. Nem mesmo o deputado Delfim Netto exibiu 
tanta arrogância, embora sócio da ditadura. 

Pobre País. Tanta luta para mudar e acaba vitimado 
pela petulância d.e uns poucos. 

Todos vendo o perigo. O esgotamento das reservas, 
a hipoteca dos subsídios, a paralisia dos inves.timentos. 
Todos reclamando a verdade nas relações de trocas. 
Todos temendo a mentira da inflação manipulada. To~ 
dos esperando, há meses, medidas c:p:rretivas. _ 

Afinal, acolitado pelas comadres, a timidez e a dema
gogia o Planalto pariu. Mais um ratão para roer os 
nossos bolsos. 

Folha de S. Paulo, 23-11-86 

ANOJE 

Televisões e rádios independeri~~ mostraram, na sex
ta-feira, a perplexidade que tomõu conta da população 
com o anúncio das medidas que compüseram o·cruzado 
Dois. Há tempos, os indicadores informavam os ana
listas económicos da necessidade de medidas duras; e 
o Ministro da 'Fazenda garantia aos eleitores que nada 
viria. 

Montou-se um jogo eleitoral perigoso, -onde ganham
se votos, mas perde-se um ingredie~te f~ndamental em 
qualquer política económica: a credibilidade. O mesmo 
Ministro que garantia que não viria ilenhum aumento 
de imposto; anunciou as novas tributações. Quem sus
tentava, contra todas as evidêJlci~,_ q_ue_ o congelamento 
era sagrado, anunciou reajustes que têm um impacto 
direto de mais de 10% sobre a íiiflação ampliada e 
de mais de 7% sobre os mais pobres. A mesma pessoa 
que diz que o gatilho salarial foí ·mantido, deixa vazar 
que o índice de preços será modificado. -E qUerit garante 
que a troca de índices visou dar uma proteção maior 
às camadas de baixa renda anuncia, na mesma o·casião, 
que o índice, além de modificado, será expurgado. 

As medidas foram duras, e era inevitável, dado o 
acúmulo de problemas que se formaram na econ-otnia, 
e o descrédito, patente na formação de estoques regula~ 
dores e na semíparalisação das exportações. As medi~ 
das, efetivamente, vieram. Mas buscando os mesmos 
bodes expiatórios de sempre: a classe média. 

No momento, o país convive com um caixa dois de 
proporções inéditas. Registra um nível de contrabando 
excepcional. Nada se fez, no entanto, para enquadrar 
o País Dois no arcabouço tributário legal, ou se proceder 
a uma reforma tributária que apanhasse, efetivamente, 
a faixa de 1% dos mais ricos, da qual o Ministro faz 
parte. 

Quem tem que pagar a conta é a classe média do 
País Um- aquele que declara seus rendimentos, paga 
imposto em dia, aplica em título nominativo, recebe 
um péssimo atendimento <!os serviços públicos e é acu
sado de privilégios. A lógica que diz que a classe média 
deve pagar a conta porque ganha mais do que as classes 
populares é uma velha, mas ainda eficiente fórmula, 
onde se joga uma pitada de sentimento social para dis
farçar a evidente má vontade em se tocar em interesses 
maiores. 

No caso em: questão-, os números indicam que a tese 
Robin Hood não tem sustentação estatística: o pacote 
tirou da classe média e tirou da classe popular. 

Em que pese todas essas ressalvas, não é só possível, 
como desejável, que o Cruzado Doís seja eficiente para 
reverter o atual quadro de descrédito dos setores empre~ 
sariais em relação ao Cruzado Um. E poderá, efetiva· 
mente, ser eficierite como,- em outras épocas, foram 
eficientes medidas ortodoxas levadas a cabo pela dupla 
Campos/Bulhões. Só que ambos jamais tiveram a ousa
dia de qualificar suas medidas de "ortodoxia criativa". 

DIÁI~Jó O() CONGRESSO NACIONÁL (Seção ID 

6-CRSo Bachã 

-Há meses, quando o Ministro Furiaro Ordenou o ex
purgo do compulsório sobre os índices de _custo de vida 
medidos pela FIBGE, Cl)!a colUna endereçou crítiças 
~ntunden~s a seu Pre~idente, Edmar Bacha, por sua 
apãrente- passividade. Nos dias seguintes, no entanto, 
Bacha demonstrou que continuava o mesmo dos tempos 
de oposição. Resistiu às ordens e acabou descobrindo, 
cOm a competência·· que lfle- é peculiãr, formas de aten
der o rei, sem arranhar suas convicções. Agora, vem 
a notícia- de_ suas re.Õ.úncia, ante a eminéncia de novos 
expurgas nos índices. 

FiCa o registro: Bacha é um economista que dignifica 
a sua classe ~ demonstra uma r~ra vocação de hqmem 
público. Quando criticar era perigoso, ele foi o primeiro 
a abrir a picada, cOm um livro antológico. Quando r;ritiR 
car virou meio de vida, ele se voltou para a discrição 
de um profícuo trabalho académico que o transformou, 
inegavelmente, num dos economistas mais respeitados 
no seu meio. Que o futuro permita ao país que sua 
participação pública não se esgote neste episódio. (L, 
N.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

_O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ. Pro
nuncia o seguinte diSCurso. Sem revisão do orador.) 
._..sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Prolonga-se indefinidamente a greve dos Cõrreios, 
embora restrita hoje ao Rio de Janeiro. O temor dos 
grevistas, do meu Estado, reside na possibilidade de 
punições, assim se_encerrem as suas atividades r~a greve. 

Ocupo esta tfibuna para fazer rinúipelo aos dirigentes 
deste País, ao Senh<?r Presidente da República e ao 
Sr. Ministro das Comunicações, para que atendam ao 
apelo dos grevistas dos Correios e TelégrafoS, a fim 
d.e que reabram os entendimentos, já que a classe está 
_Qj~posta a discutir uma solução para um problema que 
ãngustia, hoje, gravemente toda a população do Rio 
de Janeiro. 
_ _Eor_falar na população do Rio de Janeiro, Sr. Presi~ 
dente, quero consignar, também, a angústia dos funcio
nários do Banco Nacional da Habitação, que esperam 
que o Senhor Presidente c:la República e o seu Governo 
atendam a angústia em- que vivem esses servidoies e 
os inclua, a todos, entre os futuros funcionários da caixa 
Económica Federal, evitando que a extinção do banco 
jogue no desemprego vários milhares de: funcionários 
e;~.portanto, levando ao desespero a igual nú_mero de 
famílias. Era o que eu ~inha a dizer, Sr. Presidente. 
(Milito' bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está finda 
a Horª do_Expediente. 

PassaRse à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação 
--Em conseqüêncía, as i:natérias da Ordem do Dia, 

em fase de votação, constituída do Projeto de Resolução 
n. ~ 35/86; Projetes de Lei do Senado n."S 80/84 e 242/85, 
ficam com a sua apreciação adiada para a próxima ses
são ordinária, bem como o Projeto de Lei do Senado 
n. 0 138/80- Complementar, por depender da votação 
de requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

O desastre ecológico, que ronda a região dos lagos 
e C:t' litoral fluminense, com a crescente mortalidade de 
·peixes, além de atentar cOntra a sobrevivênCia -da fauna 
aquática, importa, necessariamente, no desemprego de 
milhares de pescadores, sem outro meio de vida. 

Recebemos, recentemente, da Associação dos Mora
dores e Amigos de Ponta Negra, z.a DistritO de Maricá, 
no Rio de Janeiro, um amplo documento, já divulgado 
pela imprensa, demonstrando o crime ecológico que 
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se- PerPetua naqUelaS praiaS-e na lagoa de G~arâpina, 
_ atingindo tOdo o compleXo lagamar daquele Município. 

único, no mund~, que p_()S~ui_ cinco lagoas interlig<~:das. 
Diante das constantes reClamações e insistentes ape

los dos pescadores daquelas lagoas e do povo de Maricá, 
órgãos estaduais como SERLA e F~EMA, j~ confes
saram sua impoténda -no Sentido da recuperação do 
complexo lacustre. 

Também o Prefeito de Maricá assegura não dispor 
de recursos para salvar as lagoas, ante o silêncio dos 
órgãos federais de proteção ao meio ambiente. 

Enquanto iSso, na decantada paisagem das lagoas, 
oUtrOra exuberante de luminosidade, de vegetação e 
recursos piscosos, a morte paie'ce rondar as derradeiras 
espécies, o mau cheiro tresandando e espantaJ!dO os 
turistas, num cenário 13.ma:cento e morto, poucos barcos 
na colheita dos raros ·peixes, milhares de pescadores 
sem trabalho. 

Recentemente, em alguns dias, contaram-se 11inte to
neladas de peixes mortos nas lagoas poluídas, quando 
os pescadores realizaram um ato público de protesto 
na rodovia Amaral Peixoto. _o apoio da Associação 
dos Moradores e da Câmara Municipal de Maricá cer
cou a manifestação, em que se viam centenas de crianças 
com cartazes de protesto. 

Naquele dia, o pacato lugarejo de Ponta Negra fervi~ 
lhavà de gente, câmaras de televisão, máquinas fotográ
ficas, transmissores de rádio, emprestavam eco ao pro· 
testo-- popular, inclusive às acusações contra a indife
rença das autoridades estaduais. 

AdVertiu~se, na oportunidade! que para a salvação 
das lagoas, são necessárias obras de dragagem no Canal 
de Ponta Negra, com um enrocamento de novecentos 
metros. Mas, até agora, a SERLA não arranjou verbas 
para a construção de um novo molhe. Impotente o Mu
nicípio, indiferente o Estado, resta-nos apelar ao GoR 
vemo Federal, pela Secretaria do Meio Ambiente, para 
que salve as lagoas de Maricá, que encerram um dos 
belos santuários ecológicos da orla Atlântica. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a próxima sessão a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N.• 35, DE 1986 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n.o 35, de 1986 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer D 409, de 1986), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) 
a elevar em Cr$ 2.732.430.000,00 (dois bilhões, sete
centos e 1rinta e dois milhões, quatrocentos e trinta 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECEREs: sob n."s 410 e 411, de 1986, das Co
missões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

de Municípios, favorável. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.• 80, DE 1984 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 195, 
I do Regimento Interno) 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n.o 80, de 1984, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que altera dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho, com vistas a limitar em 40 horas 
semanais a jormida de trabalho, tendo 
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PARECER, sob n.• 889, de 1986, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 

e juridicidade; -
PARECER ORAL, favorável, proferido em Plená-

rio, da Comissão de Legislação Social. -

3 

PROJETO DELE! DO SENADO 
N.• 242, DE 1985 

Votação, em primeiro turnO (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n.o 242, 
de 1985, de autoria do Senador _Carlos Chiarem, que 
acrescenta parágrafo ao art. 116 da Lei n.o 1.711, de 
28 de outubro de 1952, para permitir a contagem do 
tempo de serviço prestado_ao Serviço Público, em outro 
órgão, para efeitá -da -concessão de Licença EspeCial, 
tendo ---- -- -

PARECER, sob n.Q442, de 1986, da Comíssão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionali

dade. 

PROJETO DELETDÓSENÀDO 
N.'138, DE 1980- COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno úiiico (apreci"açáo pfetíml.iiaf-da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n.o 138, 
de 1980 -Complementar, de autoria do Senador José 
Samey,_ que isenta de impostos federais, estaduais-e 
municipais os ingressos para espetáculos de artes céni
cas, tendo 

PARECER, sob n.o 232, de 1984, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstituci6D3Ii

dade, com voto vencido, em separado, do Senador 
Aderbal Jurema. 

(D-ependendo da votação do Requerimento n,o 508, 
de 1986, de autoria do Senador Nivaldo Machado, de 
adiamento da discussão para reeXame da ComiSSãO de 
Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEIDA GAMARA 
N.• 46, DE 1986 

Discussão, em primeirO tUrno, -do Projeto de Leí da 
Câmara n.~ 46, de 1986 (n.0 6.835/85, na Casa df: Ori
gem), que dispõe sobre a transformação -de encargos 
de representaçáo de Secretaria do Tribunal Federal de 
Recursos e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n.•s 1.025 e 
1.026, de1986, das Comissões 

-de Serviço Público Civil e de Finanças. 

O SR. PRESlDENTE (JOSé Fragelli) - Está ence-r-
rada a sessão. -

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 50 minutos.) 

PORTARIA N.• 39, DE I986 

O Di!etor-Geral do Senado Fe-denil, nO uso· daS àtri
buições que lhe confere o artigo 215 da Resolução n.o 
58, de 1972, Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, resolve: 

Designar os seividores SJlviQ Víei!a Peixoto Neto, 
Auxiliar Legislativo NM-35-,- Adilson Ferreira do Nasci
mento, Contador NS-21 e Francisco das Chagas Medei
ros, Adjunto Legislativo NS-18, todos do Quadro do 
Senado Federal, para, sob a presidência do primeiro, 
íntegrarem a Comissão incumbida da Tomada de Con
tas dos Almoxarifados do Senado Federal, relativa ao 
exercício de 1986. 

Senãdo Federal, em 21 de novembro de 1986. 
Lourival Zagonel dos Santos, Diretor-Geral. 

lNSTiTÜTÕ DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSIS'í' AS 

12• REUNIÃO ORDINÁRIA,REALIZADA 
--El\125 DESEfEMBRO DE 1986 -

Aos virtte e cinco dias do mês de setembro do ano 
de_ mil novecentos e oitenta e seis, às dezessete hora_s, 
sob a presidênda do Senhor senador Nelson Carneiro 
e~m a presen_ça dos Senh~res C_on~elheiros Senadores 
JOão LObo e Jutahy Magalhães, Deputados Francisco 

_ -stUdart e José Rlbamar Machado, Dr. Gentil Humberto 
Barbosa e Sr. Luiz do Nascimento Monteiro, rellne-se_, 

_ ordinarj<iment~, o C9nselho Deliberativo do Instituto 
de Previdência dos Congressistas- IPC, a fim de apre
ciar processos diversos. Lida e aprovada a ata da reunião 
anterior, o Senhor Presidente submeteu ao Colendo 
Conselho os seguintes processos, deferidos "ad referen
dum": a) de averbação de mandato estadual, requerido 
pelo Senhor Deputado Oséas Cardoso Paes; b) de con
.cessão .de pensão a Iracema di Be_neditto Kemp, Carlos 
Tavares de Lyra, Libânio Tei~eiia de Albuquerque, 
Maria Batista de Miranda, beneficiária da ex-pensio
nista Rosa Batista Miranda e ã Maria Luiz Xavier de 
Almeida e Mello, beneficiária do ex-pensionista Tacia
no Gomes do_A.maral; c) de auxílio-doença a Nelson 
Omegna, Nilo Corréa Lima, Maria Batista Miranda, 
Diva Fernandes Braga, Eurico Bartolomeu Ribeiro, 
Paulo José Maestrali, Siles Rezende de Araújo, Nancy 
de Lourdes Salgado Lins, Jethro Ja)ro de Macedo 
Brum, José .de Alva.renga, Henry Binder, José Pereira 
Caputo, Maria Ira~ma_ Saboia Fonse~,Valte.rFeirf!i
ra, Maria da Guia Du"a!ie da Síl_va, Mirced~s -Po!to 
de Queiroz Ornelas Araújo, José_ Correia Lima, Sérgio 
de Otero Ribeiro, Eurico de SOuZa e Jorge Vargas. 
Examínados os processos, os Senhores Conselheiros vo
taram pela aprovação dos mesmos, por unanimidade. 
Em continuação, foram também apreciados e aprova
dos_ os processos _de inscrição no quadro de segurados 
dó IPC Cios seguintes funcionários de ambas as Casas_ 
do Congresso Nacional Alfredo José Tardin Neto, An-

-~- tOflia Rodrigues Pires do Carmo, Ana Maria Neri Fraga, 
Arnaldo Vieira da Silva, Edgar Braga da_Silva, Esther 
Ferreira GOmes Ortega, Francis-co Pereira da Silva, 
Francisco Assis de Aquino Costa, Jaybere Quintão de 
Olive1rã, José Carlos Tavares, JOão Batista Lima Mene
zes, José Wilson Barbosa Junior, Luiz da Silva, Mara 
Luiza Sezerino, Maria LuCia dOs SantOs Silv"a, Marli 
José Batista, Maria Cristina Moz, María Be-atrii de An
drade Santiago da Silva, Manoel Joacir Pereira Bernar
dino, Maria Tereza do Patrocínio Martins, Maria José 
da Silva Santos, Maria Hele_nice Felipe, N:ascí_me_!Lto 
Ferreira Gomes, Tania Regina Gir!'lrdi Alves, Valde-

- tario Silverio áO Nascimento, Whilaaker Can1pos de 
Abreu, Alzira Alves Pugas, Aurea Ferreira de Sousa 

·---Silva, Cassandra Nobrega Rosas, Celino Oliveira Bran
dão, Damião Pedro de Oliveira, Dijanete do Nasci
mento, Emival Tadeu Pereira de Sousa, Fra~císco das 
Chagas Rodrigues, Francisca Cardo_so da SilVa, Galdino 
Galdino da Silva, Geratda Mendes das cp_agas, Gilb~rto 

" (jJ.]_ Saritiago, J-l_ilda de Sep.a Correia Wiederhecker, J o
sé Hilário Aquino Soares, Josias Lopes da Silva, Le_on
tino Lemos Silva, Maria Aparecida S. de Carvalho, 
Maria do Socorro Cavalcante Muggler, Maria Inacia 
Cardoso PaeS, Maria Lucia Antonio de Oliveira, Maria 
José Ribeiro, Mario Urias Novaes Filho, Myrna Lopes 
Pereira de Oliveira, Neuber Miranda Ribas, Otavio Ma
riz de Faria Junior, Raimundo Manoel do Nascimento, 
Roberto de Souza Cruz, Solange Soteia Pinheiro Cal
moo, Susana Maria Beltrão Pereira, Wagner de Jesus, 
Alvaro Araujo Souza, Antonio Sousa Neto, Antonio 
Bandeíra de Assunção, Ana Maria de Medeiros, Bel
chíolina dos Reis Mendes, Carlos Henrique de Oliveira 
Porto Filho, Cassiana Josanne Manes Garcia, Deraldo 
Ruas Guimarães, Dínea Alexandre de Souza Santos, 
Danilo Martins, Elisabeth Cristiila Alves da Silva, Fran
ciscõA.Zevedó Aguiar, Fatima Silva de Salles, José Soa
res Silva, José Serafim dos Reis, José Eduardo Guima
dos Santos, João Francisco Neves, Jorge Luiz Dolbeth 
Cosia, JeováAbrahão, Joaquim Miguel Oliveira da Maw 
ta, Luiz José dos Santos, Luiz Antonio Martins Suerte
garay, Maria Dl!lce Pereira de Sautana, Maria Virginia 
Ladeira Rosseto, Maria de Lourdes Magalhães, Milga 

. Aurora Vizzotto Litwinczik, Mauri Rosa da Silva, Ma
relson Francisco Bueno, Neusa Maria Moura Bernar
des, Pedro Rodrigues Soares, Ricardo Frederico Secco 
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Távqrª~:R~siroeire de Oliveira Barreiros, Thereza Ma
chado de Almeida_, Vandir da Silva Ferreira, Walter 
Sotero Franco, A_nUdo Joaquim Alves, Getro Artiaga 
Lima e Sjlva, Ivannil Alves Barbosa, José Pereira Nu
nes, Miriam dos Santos Medeiros, Pedro de Carvalho 
Rodrigues, Roberto Luiz Leite Oliveira e Sonia Marce
lino Nascimento Ribeiro dos Santos. Nada :mais baven
do a ti:at::i.r, é- encerrada a reunião às dezessete horas 
e quarenta !!!_inutos._~ p_ªra constar, eu, Zilda Neves 
de Carvalho, Secretária, lavrei a presente ata que, dew 
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente, 

ATAS DE COMISSÕES. 
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

13.• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 1986 

Às dezessete horas do dia quinze de outubro de mil 
novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da 
Comissão de Legislação Social na Ala Senador Alexan
dre Costa, presentes os Senhores Senadores Humberto 
Lucena, Presidente, Saldanha Derzi, Alaor Coutinho, 
Lourival Baptista, Nivaldo Machado, Marcelo Miranda 
e Mauro Borges, reúne-se extraordinariamente a Co
mjssão do l)istrito FederaL Deixam de comparecer por 
motivo justificado os Senhores Senadores Mário Maia, 
Henrique Santillo, Alexandre Costa, Carlos Lyra, Mau· 
r1do Leite e Amaral Peixoto. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declara aberto os traba
lhos, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior 
que é dada como aprovada. Em seguida, o Senhor Presi~ 
sente esclarece aos seus pares, que o_ Quadro Geral 
de Relatores do Orçamento do Distríto Federal para 
1987 - OPI para 87/89, publicado no DCN _Seção II, 
n.~ 108 de 12 de s.etembro de 1986, pág. 3134, foralte~ 
rado com a inclusão dos Relatores Substitutos. O Sena
dor Nívaldo Machado, nas lugares dos Senadores Bene
dito F~rreira, nas partes referente ao Gabinete do Go~ 
vemador, Procuradoria Geral, Secretaria de Comuniw 
cação- Social, e do Senador Luiz Cavalcante, nas partes 
referente a Secretaria de Viação e Obras, Secretaria 
de Serviços Públicos. O Senador Alaor Coutinho, no 
lugar do Senador Gaivão Modesto, nas partes referente 
ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, Receita e 
Texto da Lei. As alterações acima, foram feitas em 
decorr~ncia de vagas abertas na Comissão do DiStrito 
Fed.era_l, deixadas pelos Senadores Benedito Ferreíra, 
Ly:jz Cay_aicante e Gal vão Modesto. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica aos Se
nhores Senadores, que a presente reunião foi convocada 
para discussão e votação dos pareceres dos relatores 
SQ)Jre as diyersas partes do Projeto de Lei do Senado 
o t97, de 1986-DF, que ''aprova o Orçamento Plurianual 
de. Investimentos do DiStrito Federal para o triê.Óio 
1987/1989" e ao Projeto de Lei do Senado n.o 198, 
de 1986~DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa 
do Distrito Federal para o exerdcio financeiro de 1987". 

São Relatadas as seguintes partes dos projetas: 
Gabinete do Gov_ernador, Procuradoria Geral e Se

cretaria de Comunicação Social (PLS 197-0PI), Rela
tor: Senador Saldanha Derzi; Parecer: Favorável. Posto 
em discussão e, ~m seguida, em votação, o parecer, 
é o ~esmo aprovado por unanimidade. Gabinete do 
GoVernador, Procuradoria Geral e Secretaria de Comu
nicação Social (PLS 198-ANUAL), Relator: Senador 
Saldanha Derzi; Parecer: Favorável. Posto em dicussáo 
e, em seguida, em votação, é o mesmo aprovado por 
unanimidade. 2. 0 ) Secretaria de Governo e Secretaria 
d~ ~dministração (PLS 197-0PI), Relator: Senador 
Mauro Borges; Parecer: Favorável. Posto em discussão 
e, em seguida, em votação, o parecer, é o mesmo aprtr 
vado por una.nimida_de. Secretaria de Governo e Secre-
taria de Administração (PLS 198~ANUAL), Relator: 
Senador Mauro Borges; Parecer: FavoráveL Posto em 
discussão e, em seguida, em votação, o parecer, é o 
mesmo aprovado por unanimidade. 3. ~) Secretaria de 
Finanças e Reserva de Contigência (PLS 197-0PI), Re
lator: Senador Marcelo Miranda; Parecer: FavoráveL 
Posto em discussão e, em seguida, em votação, o pare-
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cer, é o mesmo aprovado por unanimidade._ Secretaria 
de Finanças e Reserva de Contingência (PLS 
198-ANUAL) Relator: Senador Marcelo Miranda; Pa
recer: Favorável. Posto em discussão e; em· seguida, 
em votação, o parecer; é o mesmo ãjJtõVãdo por unani
midade. 4.u) Secretaria de E~U~aç_~o '? Secretaria de 
Cultura (PLS 197-0PI), Relator: Senador Mauro Bor
ges; Parecer: Favorável. Posto em discussão e, em segui
da, em votação, o parecer, é o mesmo aprovado por 
unanimidade. Secretaria de Edu~ação e Secreta_ria de 
Cultura (PLS 198-ANUAL}, Relator: Senador-Mauro 
Borges; Parecer: Favorável. Posto em discussão e, em 
seguida, em votação, o parecer, é -o mesmo aprovado 
por unanimiaade. 5.0

) Secretaria de S<!úde e Secr~taria 
de Serviços- Sociais (PLS 197-0Pl), Relator: Senador 
Nivaldo Machado; Parecer: Favorável. Posto em discus
são c, em seguida, em votação, o parecer, é õ mesmo-
aprovado por unanimidade. Secretaria de Saúde e Se
cretaria de Serviços Sociais-(PLS 198-ANUAL), Rela
tor: Senador Nivaldo Machado; Parecer: Favorável. 
Posto em discussão e, em seguida, em votação, o pare
cer, é o mesmo aprovado por unanimidade. 6. 0

) Secre
taria de ViaÇãO e Obras e Secretaria de ServiçoS: Públi
cos (PLS 197-0PI), Relator: Senador Lourival Baptista; 
Parecer: Favorável. Posto em discussão e, em seguida, 
em votação, o parecer, é o mesmo aprovado por unani
midade. Secretaria de Viação e Obras e Secretaria de 
Serviços Públicos (PLS 198-ANUAL), Relator: Sena
dor Lourival Baptista; Parecer: Favorável. Posto em 
discussão e, em seguida, em votação, o parecer, é o 
mesmo aprovado por unanimidade. 7.0

) Secretaria de 
Agricultura e Produção, Secret~ria da Indústria e do 
Comércio e Secretaria do Trabalho (PLS 197-0PI), Re
lator: Senador Mauro Borges; Parecer, Favorável. Pos
to em discussão e, em seguida, em votação, o parecer, 
é o mesmo aprovado por unanimidade. Secretaria de 
Agricultura e Produção, Secretaria da Indústria e do 
Comércio e Secretaria do Trabalho (PLS 
198-ANUAL), Relator: Senador Mauro Borges; Pare
cer, Favorável. Posto em discussão e, em seguida, em 
votac;.ío, o parecer, é o mesmo aprovado por-unanimi
dade. 8. o) Secretaria de Segurança Pública (PLS 
197-0PI}, Relator: Senador Saldanha Derzi; Parecer: 
Favorável. Posto em discas-são e, cm seguida, em vota
ecer, é o mesmo aprovado-por u·nanítnid?de. Secretaria 
de Seguranç-a Pública (PLS 198-ANUAL}, Relator: Se
nador Saldanha Derzi; Parecer: Favorável. Posto em 
discussão e, em seguida em votação, o parecer, é o 
mesmo aprovado por unanimidade. 9. 0

) Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, Receita e Texto da Lei 
(PLS 197-0PI}, Relator: Senador Alaor Coutinho; Pa
recer: FavoráveL Posto em discussão e, em seguida, 
em votação, o p-arecer, é'o mesmo aproVado por unani
midade. Tribunal de Contas do Distrito Federal, Recei
ta e Texto da Lei (PLS 198-ANUA!..), Relator: Senador 
Alaor Coutinho; Foi apresentada as Emendas de n.~s 
1 e 2 de autoria do Senador Henrique Santillo; Parecer: 
Favorável, com a Emenda n. o 1 do Relator e contrário 
as Emendas n. 0S 1 e 2 do Senador Henrique Santillo. 
Posto em discussão e, em seguida, em votação, o pare
cer, é o mesmo aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, ence-rrã~se- a reunião, 
lavrando eu Kleber Alcoforado Lacerda, Secretário da 
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. - SenadorHumberto 
Lucena 

COMISSÃO DE CffiNCIA E 'l'ECNOLOGIA 
3 • REUNIÃO, EXTRAORDIN.ÃRIA, 

REAL-IZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 1986 

Às dez horas do dia quíilze de outubro de mil nove
centos e oitenta e seis, na sala de reuniões da Comissão 
de Minas e Energia, na Ala Senador Alexandre Costa, 
sob a presidência do Senhor Senador Nivaldo Machado 
e com a presença dos .Senhores S~n_adores Afonso San· 
cho, Amor Damiani e Mauro BorgeS, reúne-se a COmis
são de Ciência e Tecnologia. Deixam de comparecer, 
por motivo justificadO, os_ Senhores Senadores Cesar 
Cais, Severo Gomes e Carlos Lyra. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos, dispensando a leitura da Ata da reunião ante~ 
rior, que é dada como aprovada. A seguir são apreciadas 
as seguintes matérias: L Projeto de Decreto Legislativo 
n. o 28, de 1985, que "Aprova o texto do Acordo Básico 
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de CooperaçãÇJ Científica e Tecnológica entre o G~
vemo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Democrática Alemã, concluído em Bra
sília a 22 de novembro de 1984". Relator: Senador 
Afonso Sancho. Parecer: Favorável. Aprovado por una
nimidade .. 2_. Projeto de Decreto Legislativo o[13, de 
1986, que "Aprova ~ texto do Acordo de Cooperação 
Cient(fica, Tecnológica e Industrial, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno do_ Reino da Bélgica, em Brasília a 12 de março 
de 1985". Relator: Senador Afonso Sancho. Parecer: 
Fa-vorável. Aprovado por unanimidade. Esgotadas as 
matérias da pauta e ri~da maís havendo a tratar, o Se
nbor Presidente declara encerrados os trabalhos, deter
roiriando que eu, Antônio Carlos Pereira Fonseca, As
sistente da Comissão, lavrasse a presente Ata que lida 
e aprovada, será assiriada por Sua Excelência.- Sena
dor Nlvaldo Machado. 

COMISSÃO DE INQUÉRITO 

CriadO pela Resolução n. o 22, de 1984, destinada 
a analisar o funcionamento do Sistema Financeiro 
de Habitação e de seu principal agente financeiro, 
o Banco Nacional da Habitação - BNH. 

!.• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), 
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO tíE-1984 

Aos trinta e um--dias do mês de outubro do ano de 
mil nOvC:cimtos-e-oitenta e qua~ro, àS dàessete horas, 
na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Sena
-do Federal, presentes os Srs. Senadores }osé Lins, Jorge 
Kalume, Eunice Michiles, Jutahy Magalhães,_ VirgOio 
Távora, GaOr!el Hehnes, Henrique Santillo, João Cal
mon, Moacyr Duarte, Enéas Farias, reúne-se a Comis
são Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução 
n." 22, de 1984, destinada a analisar o funcionamento 
do Sistema Financeiro de Habitação e de_ seu principal 
agente financeiro Banco Nacional da Habitação -
BNH. 

Deixam de comparecer,_por ~otiv~ _justificados, os 
Srs. Senadores Benedito Ferreira e·Gastão-Müller. 

De_ acordo com Q_que preceitua o Regimento Comum, 
aSSUme-a :Presidência, eventualUiente, o Sr. Senador 
João Calmon, que declara instalada a Comissão. . 

Em Obediência ao dispositivo regimental o Sr. Presl
~ente esclarec_e que irá proceder a eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribufdas as cédu
las, o Sr. Senador João Calmon convida o Sr. Senador 
Enéas Farias para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o segui~te resultado: 
Senador Henrique Santillo 9 votos 
Em branco .. . .. . . .. . . .. . .. 1 voto 
P_ara VicewPresidente: 
Senador Jutahy Magalhães 9 votos 
Embranco ............................................ 1voto 
São"- declarados eleitos, respectivamente, Presi4~nte 

e Vic:e~Presidenté, os Srs. senadores Henrique Santillo 
e Jutahy Magalhães. 

AssumindQ a Presidência o Sr. Senador Henrique 
Sanf.illo agrãdece, em nome do Sr. Senador Jutahy M~_
galhães e no seu próprio, a honra com que foram distin
guido~, e designa o Sr. Senador José Líns para relatar 
a matéria. _ 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, 
e para constar, eu, Clayton Zanlorenci, Assistente da 
Comissão~- lavrei a presente Ata que, lida e aprovada 
será asSinada pelo Sr. Presidente, demais membros da 
Comis_s_ã_Q e__ir_á_à_publicação. 

COMISSÃO DE ECONOMIA 
REUNIÃO ESPECIAL, REALIZADA 

EM 16 DE AGOSTO DE 1984 
As dez horas do dia dezesseis de agosto de_mil vove

. centos e oitenta e quatro, na sala das reuniões da Comis
são_, Ala Senador Nilo Coelho, sob a presidência do 
Sr. Senador Roberto Camp9s, presentes os Srs. Sena
dores Jorge Kalume, Benedito Canela$, Luiz Caval
cante e Benedito Ferreira, reúne-se, em caráter espe
cial; a ComissãO de Economia. A presente reunião se 

-destina a recepcionar o Sr. Leonard Santos, Assessor 
do Senado norte~americano, que, na oportunidade, pro
fere palestra seguida de_ debates, sobre o comércio inter
n-acional em nosso Pais. Ao término da reunião, o Sr. 
PreSidente agfadece a presença de todos e em especial 
a participaçãO do Sr. Leonard Santos, que mostrou a 

Tçrça-feira 25. 4087 

estâ Comissão .õ processo legislativo nÕrte~americano 
no que concerne-ao comércio exterior. Fi~alizando, _o 
Sr. Presidente determina que as notas taqutgráf_icas~~~.? 
logo traduzidas sejam anexadas à presente Ata. Nada 
mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando 
eu, Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será 
assinada por S. Ex. •- Senador Roberto Campos. 

ANEXO À ATA DA REUNIÃO ESPEC[AL 
(INFORMAL) DA COMISSÃO DE ECONO
MIA, REALIZADA EM I6 DE AGOSTO DE 
1984, REFERENTE A CONFERI!.NCIA DO SR. 
LEONARD SANTOS,- ÀSSESSOR po SENA
DO NORTE-AMERICANO, SOBRE COMÉR
CIO INTERNACIONAL, QUE SE PUBLICA, 
COM A DEVIDA AUTORIZAÇA-0 Do SR. 
PRESIDENTE. 

Presidente: Senador Roberto Campos 
Vice-Presidente: SC:nador Severo Gomes 
(integra do apanhamento taquigráfico da reunião.) 
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Declaro 

abertos os nossos trabalhos. 
Concedo a palav:_ra ao nobre Sr. I,._e_onard Santo~. 

O SR. LEONARDO SANTOS- Agradeço esta opor
tunidade para falar sobre o tema Comércio Interna· 
clonai em nosso País. 

Peç6-ihes que" me perdoem pof falar espanhol, e não 
em português. Infelizmente, não falo portugués. 

Para mim é um prazer estar aqui com colegas, pois 
trabalho para o Senado dos Estados Unidos. 

V. Ex. •s entendem claramente o processo legislativC? 
em geral, ou seja, oportunamente que tem o Congresso 
de decidir a política de comércio internacionaL Falarei 
uom pouco de nosso sistema técnico, especificamente 
sobre o que diz a Constituíção,-e como-funciona o Con· 
gresso na parte relativa ao comércio internacional, so· 
bretudo da política atual, das proposições em trami# 
tação no Congresso, a opinião do Congresso, porque 
-creio -será mais interessante para V. Ex.•s 

Primeiramente falarei do sistema legislativo norte-a
mericano. 

Pelo nosso sistema, o Congresso tem, segundo deter· 
mina a ConstituiÇãO, a reSPonsabilidade de realizar a 
política de COmércio internacional norte-americana. 
Tem sido desenvolvido através de muitos anos e agora 
temos um sistema pelo qual há, no Executivo um órgão 
- a Repartição do Representante do PresidC:!_lte p_?ra 
o Comércio Internacional. Essa pessoa é responsável 
perante o Comitê de Finanças do Senado, e perante 
semelhante Comitê da Câmara dos Representantes. Es
sa repartição funcioiút. Conio arbítrio da política de co
mércio internacional dentro do Executivo. Todos os 
membros do gabinete fazem parte de um Comitê Execu
tivo, que tem como Líder \lm representante, e participa 
da politica do comércio internacional. Esta é a politica 
do Executivo. Assim mesmo, essa repartição tem que 
estar em constante conta to conosco acerca da política. 
As decisões que tomam, qualquer negociação que quei
ram fazer, qualquer tratado que queiram firmar, primei
ro têm de ter a pennissãq_do Congresso. 

Vou dar um exemplo. S~ não me enga.nol em 1965. 
O Executivo não fez a coordenação que deveria fazer, 
e não pdde obter a aprova~o do Congress_o. Foi durante 
a administração do Presidente Johnson, do tratar de 
negociar uma nova convenção sobre '"anti-dumpingdu
ties''. Esse tratado foi concluído entre o representante 
do Presidente e vários países estrangeiros, através do 
GATT. Ao apresentar o tratado ao Congresso, este 
o rejeitou em grande parte, porque o Presidente não 
havia consultado o Congresso. Depois das reuniões de 
'f_óquio e das leis que foram aprovadas, como resultado 
dessas negociações, houve uma composição muito boa 
entre o Executivo e o Congresso, e, agora, C:Onstante
mente falamos da política do comércio internacional. 

Tecnicamente, um-a lei que tem que ser aprovada 
por ambas as Câmaras e, depois, enviada ao Presidente, 
para sanção. Se o Presidente não a aprova, pode voltar 
ao Congresso, e são exigidos 2/3 dos votos de cada 
Câmara para ser co"ri\teitida em lei, ainda que o Presi
dente não a tenha apoiado. 

Muitas leis são :m:opostas a cada ano e que nunca 
São consideradas pelo Congresso e, algumas que são 
consideradas, muito poucas são aprovadas. Digo-lhes 
isto porque há muitas proposições que podem ser tidas 
como protecionistas, que representam os interesses de 
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uma indústria ou de um senador ou dois senadores, 
ou de um representante, que nunca são aprovadas pelo 
Congresso. Se não- há uma grande maioria a favor da 
~reposição, seguramente eSta não-_ Será aprovada. As~ 
Sim, não devem interpretar a existência de muitas pro
posições de leis protecionistas como indicação de prote~ 
~onismo em nosso País, porque reprerrentam fnteresse 
de uma minoria ou de alguns poucos membros do Con
gresso. Em geral como agora o Partido Republícano 
tem maioria no Senado, esta Casa tem apoiádó a pó lítica 
do Presidente em relação ao comércio internacional. 
Por isso, se o Presidente se opõe a alguma proposição 
e recebe o apoio do Partido no Senado, é quase certo 
que não se co-nve-rterá em lei. 

Vou dar um exemplo recente - a Lei do Conteúdo 
Doméstico, se refere à fabricação de automóveis. Esta 
lei estipula que 90% de cada automóvel vendido nos 
Estados Unidos, seja feitO nOs Estados Unidos; a lei 
tem como fínalidade proibir as importações de carros 
japoneses, porque os japoneses agora estão exportando 
para nosso mercado aproximadamente 1.800.000 auto~ 
móveis ao ano. Essa lei foi aprovada pela Câmara dos 
Representantes e foi remetida ao Senado, e não chegou 
a ser discutida nem aprova~a no SeJ:lado. Seguramente 
não será aprovada _no Senado, porque o Pãrtido da 
maioria, o- P-artido Republicano está contra essa lei. 
A Câmara dos Representantes aprovou a lei porque, 
em parte sabia que não ia ser aprovada no Senado, 
e ainda, mais, se fosse aprovada no Senado não seria 
sancionada pelo Presidente. Foi muito fácil à Câmara 
dos Representantes votar essa lei, porque, se fosse apro
vada, seria náo- ~igamos- uma declaração de guerra 
económíca com o Japão.-

Então, não se pode dizer seja um protecionismo. 
Na realidade, constitui mais um símbolo de frustração 
de nossas relações com o Japão. Entretanto, a lei não 
obteve êxito. 

Foi uma ·rnaneira de o COngreSso_ expressai essa frus
tração sem aprovar algo que vai causar muitos outros 
problemas. Outra maneira de expressaar a sua posição 
é propor uma lei sem executar essa lei. Vou dar um 
exemplo, fa:z 4 anos nossa indústria de automóveis atra
vesssava um período muito difícil e vários senadores 
propuseram uma lei que estipulava uma quota sobre 
a importação de autOIIl:ÓVeis; nunca se aprovou essa 
lei, mas a e::dsténcia dessa proposição exerceu pressão 
ao Presidente para que ele negociasse um acordo volun
tário com os Japoneses, acordo esse que dura há três 
anos e meio e vai continuar até março pr6Xfni0, -quer 
dizer que o Congresso tem dentro do seu mecanismo 
o poder de fazer uma pressão muito grande sobre -o 
Presidente para que ele faça coisas, que não são tão 
extremas como a proposição mas :que diminuem a pr6s-
são de uma indústria sobre outra. 

Então, não somente por métodos formais como per 
métodos informais, o Congresso tem um papel muito 
importante na formulação da política do comércio inter
nacional dos Estados Unidos. Falarei um pouco de pro~ 
posições que apreciamos, bem como· no futuro. Delas 
nunca falei. Há muitas proposições para proteger o nos
so mercado de importação de vários tipos, como sobre 
o aço, calçados, cobre, atum. A lista é extensa. Segura~ 
mente muito poucas dessas leis serão aprovadas. Nosso 
mercado contínua muito aberto e o Partido da Maioria, 
ou seja, o Partido Republicano _agora, em g~ral apóia 
o mercado aberto. Claro, ~á_ exceções. ú.Presiden~e, 
nos últimos 3 anos, tem dado vários tipos de proteção 
aos especiais, "special steel", tem dado proteção a mo
tocicletas. e a várias outras categorias. Em relação ao 
quadro geral são poucas as exceções. cremos que a 
lei das vantagens_comparativas nos traz mais benefíCios 
que a proteção. Claro que várias indústrias têm ~ofrido 
em virtude das importaç6es, porque não se tem moder
nizado, não tem feito o necessário para seguir compe
tindo. ~m outros casos, as indústrias ~ofrem a compe
tição de importações como resultado da cotação do dó
lar, que tem sido muito alta, no últiino ano e meio 
e seguramente seguirá sendo por algum tempo mais. 
Disto resulta que nossas exportações são muito caras 
e. as importações muito baratas. Claro que várias indús
trias que têm que competir com essas importações têm 
procurado obter proteção. Com isto, estamos acumu
lando, este ano, no comércio -internacional; úm défiCit 

l.de quase 130 bilhões de dólares, Duvido seja aprovada 
alguma de maneira dramática. Como disse, há exceções 
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aqui e acolá, mas, em geral, creio que continuaremos 
com um mercado aberto. 

N_Oss_o_ sis~_ema p.olítico é democr~tiç.o e quando uma 
indústria tem muito poder polftico, como tem, por 
exemplo, a indústria têxtil, e na qiJ?l há mais de_ J 
milhão de empregados, pode obter proteção, porque 
a soma aritmética indica que tem muitos votos e os 
senadores que representam Estados onde há indústria 
têxtil são senadores de bastantes influência, e __ essa in
dústria tem tido êxíto em obter proteção. Os sistemas 
democráticos trataro de responder às demandas dos elei
tores dos membros dQ_Congresso. 

Por outro lado, há uma confrontação, porque o Exe, 
cutivo e muitos membros do Congresso entendem que, 
se queremos continuar exportando para os_ mercados 
do mundo, teremos que ter um mercado bastante aberto 
também. Esses acordos têm que atender a ambos os 
_lados. Não podemos ter somente exportação e não im, 

-põ~tações~ Se quisermos vender trigo oli_produtos agr{
cofas ao mundo, fem_os que importar produtos de outros 
pafses. Não é por outro motivo que o Comitê de Finan~ 
ças, que tem jurisdição sobre o comércio internacional 
no Senado;é composto, em grande parte, por senadores 
que representam Estados agrícolas, e nos Estados Uni
dos a indústria agricola expor~'! 40% do que produz. 
Então, estes senadores sáo defensores do sistema do 
mercado livre. 

Estamos entrando num perfodo difícil, primeiro, por
que a .indústf!a agrícola tem muítos problemas com a 
comuriidade Européia, em razão de subsídio dado pela 
Comunidade, e por outras razões. Até certo ponto, 
essas dificuldades têm diminuído a defesa de mercado 
.aberto, devido a interesses agrícolas em nosso País. 

A segunda r3?ãO por que estamos entrando num tem
po difícil é que, mais e mais, no Congresso se sente 
o sistema do comércio inte!naeiODal- nãO ·está sendõ 
justo, ~u seja, out~os países não estão jogando pelas 
mesmas regras com as quais jogamos; o Japão é o prin
_cipal_exemplo. Diz-se que ele tem tido muito êxito e~ 
nosso ffiel-Cãdo e nós temos menos êxito no mercado __ 
deles, porque têm vários métodos de interferir nas im
portações. 

Mais e mais há um sentimento de que não podemos 
continuar com um mercado aberto, se outros países 
têm inerc3dos limitados, 

Não acredito que esta idéia vá resultar imediatamente 
em limitação de importação em nosso mercado de ma
neira geral. É um dos dois perigos que_existem na nossa 
política de comércio _internacional. O outro perigo é 
a realidade de n.osso déficit no comércio internacional. 
Arn_bas estão pressionando mais e mais o Presidente 
e o Executivo, para serem mais duros nas negociações 
internacionais, para serem menos liberais. Enfim, mu
dar um pouco a direção da nossa política. 
_ Esta, uma introdução. Pref.i,ro responder às perguntas 
que tenham. Se.V. Ex.•s quiserem fazê-las com muito 
gosto as responderei. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)-(Fora do 
microfone) -A primeira pergunta se _refere à recessão 
nos Estados Unidos, que está impondo restrições a im
portações do Brasil, com a restrição recente sobre calça
dos. Esta restrição parece-me ter sido liberalizante, mas 
há uma disputa quanto ao aço. Não temos informação 
precisa sobre as. determinações, sobre as importações 
de a_ço b~asileiro. Havíamos chegado, creio, a uma ex
portação de 1.700.000 toneladas. Os Estados Unidos 
queriam reuduzí-la a 230 mil. 

O SR LEONARDO SANTOS'- Algo sério. 
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Uma 

diferença considerada !flUito contrária _ao espírito ameri
cano de livre comércio. 

O SR. LEONARDO SANTOS - A pergunta é o 
que acontecerá. Infelizmente não sei o que acontecerá. 
Posso adiantar que várias forças estão funcionando ago
ra. Primeiramente, refiro-me ã indústria de calçado. 

Teremos uma eleição em novembro. Várias indús
trias, cc_mscientes desta eleição, trouxeram à baila as 
nossas leis do tipo de "relief'--:- ajuda para a indústria, 
e o fizeram com o propósito de que os casos teriam 
que ser decidido-s poucas semanas, poucos meses antes 
da eleição. Por procedimentos que estão especificados 
na lei, sabiam que, os casos específicos em março, abril 
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-e -maio, teríam qU:e- decídi-los em junho, julho, e o 
Presidente, passadas essas recomendações, o faria em 
setembro ou outubro, um pouco antes da eteição. As 
indústrias sabiam que o ponto máximo de pressão pol(
tica seria através do proce~_iro_ento _leg~l, pelo qual o 
Presidente estaria diante de uma decisão imediatamente 
ãrifeS da_ eleição. · 

Então, as indústrias de calçados, de aço, de cobre, 
de_ atum, e alg'!mas outras, trouxeram casos na prima
vera qu6, segundo nosso procedimento, teriam que ser 
decididos pela Comissão Internacional de Comércio, 
Comissão essa que decide os fundamentos, se existem 
prejuízos para a indústria por causa da importação do 
produto. Essa Comissão teria que decidir esses casos 
na primeira parte do verão -junho e julho. Se reco
mendasse a ajuda para essa indústria, o Presidente teria 
que decidir se queria ou não dar ajuda em setemb~o/ 
outubro. ClarO, nos casos em que decide que não exi.sw 
tem prejuízos para a indústria, o Presidente não tem 
que tomar decisão, porque termina a questão; No entan
to, nos casos em qUe se recomenda que o Presidente 
conceda ajuda à indústria, ele tem que decidir, dentro 
de 60 dias, essa recomend.ação, e-serão feitas em junho 
e julho. Deste modo, a decisão tem que ter lugar em 
setembro/outubro. 

Foi - como disSe - propósito de colocá-lo numa 
posição política difícil: teria que decidir os casos imedia
tamente, antes da eleição. 

Em dois casos, dos cinco que foram apresentados, 
a Comissão decidiu que dever-se-ia dar ajuda à indús
tria; em três casos disse que não havia que se dar ajuda 
à indústria. Um dos casos em que decidiu que a indústria 
não deveria receber ajuda foi o de calçados. A impor
tação de sapatos constitui ªtualmente 70% de nosso 
mercado. Aumentol;l muito es_sa percentagem nestes úlw 
timos 5 anos. A Comissão. __ decidiu que a importação 
não constituía a causa das dificuldades da indústria, 
porque agora a porção do mercado que atendida pela 
importação é porção com a qual não podemos competir. 
Assim que a indústria perdeu essa porção- de mercado, 
em termos económicos. Não é conseqüência da impor
tação. Estas importações preencheram um vazio de 
qualquer forma. Então, disseram que não haveria pre
juízO para a· indústria, a indústria se havia adaptado 
a essa porção de mercado em que ela podia compe-tir, 
essa porção de preço alto, de sapatos caros, e nessa 
porção a indústria pode competir. No entanto a questão 
é .que na maior parte do mercado de sapatos baratos 
não podem os Estados Unidos competi!-, devido ao tra
balho artesanal, que influi muito no preço desse item. 
A indústria ficou muito surpreendida com essa decisão 
bem como os membros do Congresso que representam 
essa indústria. Estão tratando agora de aprovar uma 
lei que imporia uma cota mundial sobre os sapatos. 
Como fracassou o processo legal, agora estão tratando 
de obter êxito processo político, e duvido que alcancem, 
porque o Presidente está-se opondo, e há suficientes 
pessoas contrárias. Creio que será muito difícil aprovar 
uma lei que imponha uma quota. 

Este é um exemplo do processo legal, que é bastante 
objetivo em sua decisão. Há a decisão e aí está termi
nada a questão. 

No caso do aço -primeiro ponto é que a indústria 
sidenirgica é muito mais potente em termos políticos, 
tem muito mais empregados, é uma indústria eminente
mente básica para outras indústrias. Por isso, tem muito 
mais po!ier político-; de qualquer forma essa indústria 
também apresentou um preito, que agora foi decidido 
a seu fa~or, nãQ ~m toda.s as_categori;:ts, porque existem 
muitas categorias de aÇo. Na revisão, cinco decidiram 
que havia prejuízo para a indústria, outros três decidi~ 
ram que não havia. Os cinco que decidiram que havia 
prejuízo, a Comissão recomendou ao Presidente que 
houvesse tarifas ou cotas para a Importação desses tipos 
de aço. 

O SR. -(Fora do microfone- inaudível) 

O SK LEONARDO SANTOS - Essas restriçÕeS 
seriam sob a determinação do GATT para "scape 
cross": No GATT, c01ito em nossa lei, há dois tipos 
de ajuda que se pode dar a uma indústria que diz que 
sofre prejuízo. Ora se se trata de subsídio ou "anti-dum
ping". Neste caso, o país tem o direito de compensar 
por esses subsídios ou "dumping" .Outro caso é que 
se chama de "scape cross", ou seja, quando uma indús-
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tria diz que sofre os efeitos das importações, ainda que 
as importaç6es não venham sob a forma de subsídios 
ou de "dumping", o p:)ÍS onde de onde provêm essas 
importações não é acusado de fazer nada Hegal, segundo 
o GAIT, não está acusado de fazer nada de mal, em 
termos económicos internacionais, mãs a indústria diz: 
não que faça nada de mal, mas estou sofrendo as conse~ 
qüências das importações e necessito' de 3,5 anos para 
ajustar~me à situação. Não se trata de uma proteção 
permanente, e sim uma proteção por um perfodo limita
do, em geral não mais que 3 ou 4 anos, para que aquela 
indústria se ajuste à nova realidade competitiva. Entre
tanto, para conceder essa ajuda, nossa Comissão tem 
que decidir que depois de 4 anos a indústria pode regres· 
sar à competição. Se não há possibilidade de essa indús
tria competir, porque as condições.económicas não lhe 
permitirão dentro dos 4 anos, então a Comissão não 
pode dar ajuda, porque, ainda que receba ajuda, nunca 
irá competir. Foi o que sucedeu no caso dos calçados. 
A Comissão decidiu efetivamente aind? que recebesse 
10 anos de ajuda, nunca iriam poder fazJ~-los baratos, 
como pode fazer o Brasil, Formosa e Coréia, porque 
a mão-de-obra é muito importante na fabricação de 
calçados e essa mão-de-obra é muito cara nos Estados 
Unidos. 

Esse tipo de ajuda é permitido pelo GATT e é permi
tido por nos:::.a lei, no entanto, por períodos limitados 
e somente se há prova económica de que a indústria 
pode ajustar-se ã competição. No caso de 5 tipos de 
aço, a Comissão de Comércio Internacional decidiu que 
as importações haviam sido a causa do prejuízo, a causa 
da dificuldade da indústria, e que com a ajuda por 
4 ou ou 5 anos - quando falo em ajuda, não estou 
falando em subsídio, e sim em proteção das importações 
que poderiam alcançar grande proporção no mercado 
doméstico -disse a Comissão: poderá, outra vez, in
vestir capita]-niCeSS-ãrio para poder competir. 

A Comissão fez suas recomendações ao Presidente 
e este tem 60 dias para decidir o caso, tem até 24 de 
setembro, que é o dia final para decidir. Provavelmente 
é o caso mais difícil que tem, por várias razões: Primeira, 
a importância da indústria e a suã potência política; 
segunda, os Estados nos quais estão localizadas as indús
trias siderúrgicas são Estados industriais muito impor
tantes para as eleições, como Michigan, Pennsylvânia, 
Indiana, Ohio, Estados que - dizem os conselheiros 
previdenciais- deles necessita o Presiderite, cm termos 
políticos, para ganhar a eleição. Então, terá que fazer 
sua análise e decidir. De preferência não decidirá por 
cotas nem por tarifas. Sua resOlUção será no sentido 
de se enviar negociantes a vários países, a fim de ver 
se é possível negociar limites voluntários com os países 
exportadores de aço. Neste sentido, de um lado, não 
fará algo que vá prejudicar muito nosso comércio inter
nacional; e, de outro lado, fará algo pela indústria. 

Na realidade, não se sei seria suficiente para satisfazer 
a indústria. 

Por outro lado, países, como o Brasil, que são parcei
ros mais novos em nosso mereãdo, não sei se estarão 
dispostos a limitar suas exportações de uma maneira 
suficiente para satisfazer a indústria doméstica. De mo
do que não posso dizer o que vai resultar disso. Também 
há, como adicional pressão sobre o Presidente, uma 
proposta de lei no sentido da imposição de uma cota 
mundial para as importações de aço, nos Estados Uni
dos-,--de--i-5% -de-nosso-m:erca-do-. -Atualmente_-as· imp_or
tações consistem 24% de nosso mercado doméstico. 
Oaro, se a proporção fosse limitada a 15%, seria uma 
redução muito grande. Neste ínterim, a Cmnuflidade 
Européia foi ao Congresso e disse: está nltiito bom 
esse limite, mas já temos nossa proporçãõ, conforme 
acordo; os_ japoneses vieram e disseram: o limite está 
muito bom, mas também temos nossa propotçãõ, Segun-
do acordo informal; os canadenses disseram: o limite 
está bom, mas, claro, somos diferentes dos brasileiros, 
não nos devem incluir riessa limitaÇão, -- -

O resultado é que, se todos os exportadores tradicio
nais de nosso mercado recebem sua proporção histórica, 
os que vão submeter-se a uma cota mundial serão pou
cos países, como o Brasil. Por isso, é uina situação 
difícil. 

Em geral se pensa que o Brasil, e não somente o 
Brasil, como os países que são recentes exportadores 
de aço para nosso mercado, diminuíram o preço do 

D!ARIUDOl:ONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

aÇà em nosso mercado, razão pela qual cresceu muito 
a proporção total das_ exportações dos novos parceiros 
em no_sso mercado. 

Há muita pressão da indústria siderúrgica. O menos 
que se fará será um esforço para negociar acordos infor
inaís cgm todos os países, incluindo o Brasil. O pior 
que. pode suceder é uma cota mundial, que não seria 
baseada nas normas do GAIT, não há dúvida sobre 
isto, seria íora das regras internacionais, pelas quais 
teríamos que pagar compensação ao Brasil e a outros 
países. Claro essa medida não somente recebe oposição 
d?_ governo brasileiro, como também por parte das ou7 
traS inOústrías de nosso país que querem exportar, por
que a compensação não Será em aço, mas em outra 
co_!sa, e pagarão outras indústrias pelas compensações 
que recebe a inclús~ria siderúrgica. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - (Fora 
dO microfone- InaudíveL) 

O SR. LEONARDO SANTOS -Como se diz em 
inglês, belo é aquilo que agrada a vista- a objetividade 
segundo quem decide. 

Piiineiro, como.- estou aqui falando, até certo ponto, 
_ d~ atitude do Congresso, vamos falar qual seria a respos

- ta do cong-resso norte-americano a essa proposição. 
--Não imagino o dia em que seria aceita essa propo-

sição. A razão é que, em geral, se considera que dum
ping não é justo. E quase um sentido moral, que não 
se pode obter mercados através de dumping. Em geral, 
as indústrias que sofrem a ação do dumping tem índice 
de desemprego bastante alto, ainda que o índice de 
desemprego no País inteiro não seja tão alto. Nessas 
indústrias é bastante alto. Em termos políticos -não 
estamos falando agora de teoria económica, porque é 
diferente -em termos políticos é possível, ainda que 
o Presidente proponha ainda que o Sr. Blokc ou o Sr. 
Bolderich o proponham, e não vão fazê-lo, mas traba
iham para que o façam(?) não seria aceito pelo Congres
so. A direção é oposta. 

Agora vamos falar um pouco sobre a teoria e a razão 
da posição. Primeiro, mio posso imaginar como se pode
ria administrar um sistema. 

Se vamos decidir quando há dumping ou não há dum
ping, dependendo do nível de desemprego, do balanço 
decorrente, do balanço comercial, não sei qual dessas 
coisas deve decidir se alguém vai impor tarifa de dum
pingou náo. No entanto, adianto, se o balanço comer
ciã.l diz que agora devemos entrar em dumping em todo 
Q.

011
mundo, porque temos um déficit imenso, se vamos 

falar de pagamento corrente, também vamos obter ... 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -(Fora 
do microfone - Inaudível.) - ... europeus. O mundo 
está financiando o déficit americano. 

O S_R. __ LEONAROQ SANTOS- Sím, maS Ç vOlun
-tário. Há aiiida uilla dívida não oficial, uma dívida priva
da~ Vai tet que pagar os juros dessa dívida também. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Pagar 
com moeda americana. 

O SR. LEONARDO SANTOS- Realmente. 
Vamos deixar os Estados Unidos, que é um caso 

especial. Vamos falar de outro país, país desenvolvido, 
mas não os Estados Unidos. A regra que propõe V. 
Ex_.~, .1.un país quando _tem déficit em pagamento.rorren· 
te, tem o direitá de entrar em dumping. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- (Fora 
do microfone - Inaudível) . . . a definição estrita de 
du~ping só é aplicada quand_g um pafs quer, na reali
dade, exportar seu desemprego. Através do dumping 
efetivamente pode-se dizer que cria desemprego no país 
iniportador. Enquanto o país que pratica o dumping 
tem uma balança comercial deficitária, está criando em
pregos, provavelmente, no país importador. 

DU.rit.Iitó mUitos anos o Brasil teve um déficit comer· 
cial com relação aos Estados Unidos, e ainda os Estados 
Unidos continuram aplicando restrições - calçados, 
têxteis. Na rea.lidade, o Brasil estava criando empregos 
nõs Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinham 
um_ "export surplus" .. 

Agora a situação se inverteu em termos estritamente 
co_mercüdS. Q Brasil tem saldo apreciável, bastante con
siderável, na sua balança de _comércio com os Estados 
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Unidos. No entanto, o Brasil não tem um saldo em 
seu balanço de serviços. O balanço de serviços parma
!lece ~eficitárfi::);:t:;!l_tãO, O Brasil tem que exportar, e 
agressivamente. Há a al~_ernativa de não pagar aos Esta
dos Unidos. Os Estados Unidos queremreceb_er o paga
mento dos juros. O Fundo Monetário Internacional, 
com a aprovação dos Estados Unidos, pressiona países 
como o Brasil, para que consigam "surplus" comercial, 
a fim de satisfazer as perdas na balança de pagamento. 
Como fazê-lo? 

O SR. LEONARDO SANTOS - Ótima pergunta, 
e agrada-me tenha-me feito. 

Falando do Congresso e da atitude do Congresso, 
creio que, mais e mais, há um pensamento: esses bancos 
- nem todos são americanos, há bancos de outros paí· 
ses também - participaram, entraram nos créditos e 
agora resultaram em prejuízos dos interesses de nossos 
exportadores e prejudicaram os interesses das indústrias 
que_ competem com as importações: Ou seja, para que 
o· Brasil tenha um superávit conosco, para pagar ao 
banco, nossas indústrias têm que pagar, porque são 
as que não estão exportando para o Brasil e que estão 
competindo com as importações do Brasil. 

Em geral não h~ grande simpatia entre os grandes 
bancos e o Congresso. Mais e mais há um pensamento: 
deverá mudar a situação, para que os bancos paguem 
unra parte do preço de suas decisões. Até agora não 
têm pago muito por essas decisões. Aqueles -que estão 
pagando são os países devedores e nossas indústrias. 
A forma de modificar um pOUco quem paga por isto 
é copverter essas dívidas em bônus ou algo para muito 
mais tempo, e reduzir a taxa de juros que recebe o 
banco em conseqüência dessa dívida e, através de enten
dímentos, Os pafses devedores poderão outra vez impor
tar nossos produtos. Então, quem terá que pagar são 
os bancos e seus "stockholders". 

Claro, não queremos prejudicá-los a tal ponto que 
cheguem ã bancarrota. J:o.Tão queremos prejudicá-los pa
ra chegar a tal ponto, pois pagará muita gente inocente, 
que nada tem a ver com o banco. 

No Congresso não há grande simpatia pela posição 
dos bancos. Há mais simpatia pela posição dos devedo
res. No entanto, há mais simpatia pela posição da nossa 
indústria, que, como disse, tem pago por essa decisão 
que, sem controle do governo, sem a permissão do 
govemo; foram tomadas entre bancos privados e gover
no-estrangeiro, e pelas quais agora estão pagando nossa 
indústria. Há ull!_a idéia, ainda não é uma idéia geral, 
cada mês que passa, mais e mais se está chegando a 
esse ponto: os pafses devedores não podem pagar mais, 
estão pagando o que podem pagar, Esse caminho tem 
seus limites. Nossa indústria está pagando muito por 
essa situação. O déficit tem crescido muito, por causa, 
em parte, da posição dos países devedores. Então, os 
únicos que restam são os bancos, que ainda recebem, 
pelo menos no papel, grandes júros e até agora não 
tiveram que pagar nenhuma importância pelas decisões 
que tomaram. Algum dia, não sei quando, vamos chegar 
ao ponto em que o Governo federal irá propor um 
novo acordo. Claro, as dificuldades serão que os bancos 
gràil.des do país vão se opor a qualquer iniciativa. 

A situação é muito difícil. Como me disseram ainda 
que os lucros dos bancos pareçam muito bons, tem-se 
que ver as condições desses lucros - "the quality of 
eaming". Nes(e sentido, os lucros não são muitos bons, 
porque todos-s---.7o-em-papel. 

Se _este ano o Brasil póde pagar 2/3 dos juros ocasio
nados peta dívidas, o outro terço será acrescentado ao 
principal da dívida. Cada ano a situação se toma pior. 
Não há solução. _Não_ tenho por que perguntar se é 
boa a situação para os bancos, porque. na verdade, 
não têm possibilidade de obter o pagamento dos juros 
nem do principal proximamente, 

Creio que um dia, um dia não sei quando será, não 
será amanhã, ou melhor, não será antes das eleições, 
vamos_ chegar_ a __ ~'? ponto em -que todos verão que 
o seu ínteresse, que todos os interesses convergem para 
o mesmo ponto, o ponto de vista de os bancos terem 
mais garantia das dívidas que são pagas, para mais possi
bilidade de a indústria norte-americana exportar para 
os países devedores, mais possibilidade para crescer, 
e para o governo norte-americano menos possibilidade 
para revoluções e resultados sociais e políticos, os quais 
terão preço muito alto para a nossa política externa, 



4090 Terça-feira 25 

porque se sabe muito bem que a pressão económica 
a que estão submetidos. os países dc::vedores, pode criar 
resultados polfticos, sociais, com conseqü~ncias muito 
profundas para nosso Pafs. 

Necessitlll110S ainda de mais tempo para chegar a ~sse 
entendimento. Mas creio que não parecerá ~ melhor 
solução. O governo diz que a solução será nO cresci
mento da economia mundial, mas esse crescimento de
pende, até certo ponto, de nosso déficit fiscal, que faz 
com que nossa economia seja uma locomotiva. Esta 
situação tem que se modificar, náo pode permanecer 
para sempre, não pode seguir por muitos anos mais, 
ou irá arruinar nossa econõmi~- Não creio que esta 
seja a solução realista, aiD.da que seja a solução oficial 
até agora. Há muitas forças aqui que estão trabalhando 
desde um centro comum, para pOsição comum, que 
algum dia será proposto. 

o SR. PRESIDEN1E (Ro-berto Campos)- (fora 
do microfone)- Há outras questões, para nós, impor
tantes, ligadas à definição de subsídios. Há uma contro
vérsia inuito acentuada com o governo -norte~americano 
sobre este ponto de vista, que há uma exportação subsi
diada por parte do BrasiL Raramente se vende um pro
duto brasileiro nos Estados Unidos abaixo do preço 
do mercado interno. Isto pode ser legal e compatível 
com as regras do G A TI, pela diferença dos preços 
exclusivamente (inaudlvel). 

Geralmente se admite que seja descontado, reduzido 
no preço de venda no exterior. Este não parece ponto 
controvertido. O produto brasileiro pode ser vendido 
nos Estados Unidos com uma margem inferior ao preço 
interno, e essa margem, efetivainente, é (ina~dível). 

O segundo ponto de discussão mais difícil é a questão 
do crédito-prêmio à exportação. Os Estados Unidos 
têm protestado, porque crêem que se trata de subven~ 
ção. O Brasil está de acordo enl eliminar, em março 
de 1985, o crédito-prêmio à exportação. O argumento 
brasileiro é que não s_e trata, na realidade, de subsídio. 
É simplesmente uma compensaçâo pela desatualizaÇão 
da taxa de câmbio do cruzeiro subvalorizada. Então: 
a única forma de se fazer a compensação era a imposição 
de impostos sobre a importação, com a conces-são de 
certos subsídios à import3.çâá, o que, na verdade, não 
eram subsídios. Era uma espécie de compensação pelo 
desequilíbrio desse tipo de câmbio. Surge a pergunta, 
por que o Brasil manteve, durante tanto tempo, esse 
tipo de câmbio irrealista? A questão pode ser "show 
back": por que os Estados Unidos têm um tipo de câm
bio que segundo opinião mundial, geral, é superva
lorizado? 

Os argumentos usados pelo BraSil para- defende~-~-
polftica de tipo de câmbio supervalorizado são os mes
mos que os Estados Unidos usam como bom instru
rne!J.to para combater a inflação. As importações se 
tomam mais baratas, ocasionando p_~ejuízo às exporta
ções. Assim, a mecânica é uma compensação- o crédi
to-prêmio. 

O problema é menos importante para o Brasil, POr
que o modelo de câmbio agora está bastante realista, 
não há mais diferença apreciável entre esse tipo de 
câmbio livre e o de câmbio oficial. Se ainda algum 
grau de supervalorização do cruzeiro existe, é pequeno. 
Desta forma a importância do crédito-prêmio como fa-
tor de compensação tem diminuído. __ 

O terceiro ponto de controvérsia é a definição muito 
abrangente que a Comissão de Comércio dos Estados 
Unidos dá à questão de subsídio. Por exemplo, no caso 
do aço, essa Comissão relacionou- se não me ~nga:no 
-nove diferentes modalidades de subsídios no Brasil, 
algumas muito discutíveis. Por exe"!llplo, conceder sub
sídio à subscrição, à integratização de capital, pelo Go
verno, das empresas de aço do Estado. Dizem_ que o 
Governo subscreve o capital das empresas, por motivos-
fiscais, o.u políticos, e que, na realidade, esta não é 
uma deCisão de mercado, porquanto· as ações das em
presas de aço não são novamente colocadas no mercado. 
Mesmo a decisão governamental de proceder ao sanea~ 
mento financeiro dessas empresas, aliviando sua carga 
da dívida, substituindo a divida pela composição de 
capital, vem sendo considerada pela Comissão de Co- __ _ 
mércio dos Estados Unidos como subsídio. Isto é algo 
absolutamente original - uma interferência no direito 
indiVidual de o país decidir qual deve ser a composição 
do capital - capital privado e capital público - das 
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empresas de aço. Este tipo de dificuldade tem que ser 
mais bem elucidado, pois é uma dificuldade muito real. 

Por acaso tem_ V. S.~ de memória a lista de pontos 
que, no caso do aço, são descr_itos CO!DO subsídio pela 
C~_missão do Co~ércio? CreiO que são 9. 

- O SR. LEONARDO SANTOS- Não me recordo. 

Temos um problema teorético quanto à definição do 
dumping e de subsídios. Nunca pudemos racionalizar 
a diferença entre o mercado livre que temos, e o mer
cado no qual o governo investe seus recursos, nem dos 
mercados dos países socialistas, em que preço, produ
ção. tudo está nas mãos do governo. É muito difícil 
definir o que é subsídio para um país onde nenhum 
preço é estabelecido por força do mercado, onde todos 
os preços são estabelecidos por regulamento do go
verno. 

Temos um problema teorético, e esse problema existe 
também com respeito a sistemas comO ó do Brasil, em 
que o governo investe e é dono de certa porção da 
economia. 

A única resposta que tenho, e não a tenho boa -
é ótima pergunta, e problema teorético muito sério -
a linica respoSta que tenho é que tratamos de aplicar 
nosso conceito a situações que são muito diferentes, 
tratamos de ajustar até certo ponto. Entretanto, não 
podemos fazê-lo muito bem. 

Não defendo~ nem vou defender, nossos conceitos 
de dumping e de subsídios, porque, na verdade, primei

__m, não sou eu quem toma essas decisões. Ainda que 
esteja no Congresso, não sou responsável por esses as
suntos, e essas teorias resultam de muítos anos de inter
Pretação, qUe,- em giãnde parte, represeD.tam o ponto 
de vista das indústrias que queriam os benefícios dessas 
leis, é claro, deste ponto de vista, porque vão tomar 
demasiado conta de sistemas em outros países. Hâ ques
tões diferentes. Têm interesse numa definição bastante 
limitada. 

Não é boa resposta. A única coisa que diria é que 
temos um sistema internacional, em que se pode falar 
da teoria sobre os subsídios e de durnping, e acredito 
que seus representantes em Genebra falaram sobre isto, 
e a oportunidade continua no código sobre anti dumping 
para se falar sobre este ponto. Este é o foro no qual 
os Srs. devem apresentar seu ponto de vista, porque, 
se se modifica o código internacional, tem que se modi~ 
ficar nossa lei. A única sugestão que tenho é que devem 
prosseguir em sua posição, para verem se pode acei
tá-los em termos internacionais, porque teremos que 
aceitar a decisão internacional. 

O SR. PRESIDEN1E (Roberto Campos) - A se
gunda pergunta é sobre o tipo de câmbio, o crédito
prêmio como compensação pelo tipo de câmbio, da 
mesma maneira que nos Estados Unidos se argumenta 
que as restriçõe:s temporárias que estão impondo são 
uma compensação pelo fato de que o dólar está superva
Jorizado, e, portanto, o estimulo às importações é exa
gerado. 

O SR. LEONARDO SANTOS- Não se Íem usado 
este raciocínio. Até agora a proteção que se deu ou 
se propõe dar à indústria não está baseada no tipo de 
câmbio do dólar. Está baseada, pelo menos não se men
cionou _na_ arg1,1mentação da Comissão, está baseada 
somente n-uma análi-se que desconta o tipo de câmbio 
do dólar. Não menciona isto. Menciona apenas que 
a inO-ústria tem a possibilidade, com inversão máxima, 
de outro tipo de ajuste para competir outra vez. Não 
se fala do valor do dólar como justificativa para a impo
sição de tarifas compensadoras. Pelo menos náo se fez. 
O primeiro caso que se trouxe sobre o subsídio em 
paísetique não têm mercado livre foi sobre têxteis chine~ 
ses. O .trg!Jmen_to dJI._ indústrla era que a China dava 
subsídio às suas exportações de têxteis, porque tinha 
um tipo de câmbio oficial e outro tipo de câmbio para 
as importações. Isto acarretava um subsídio ã expor
taçãg de tê?Cteis. O Departamento de Comércio decidiu 
que-esta -teona--óão era aceitável dentro da nossa lei, 
que o subsídio não poderia consistir nessa diferença 
em pafses que náo tinham mercados. 

Não está diretamente neste ponto - "not direct in 
point", mas sugere que foi apresentado este argumento 
a respeito dos subsídios resultantes, pelo fato de que 
a moeda, que o tipo de câmbio é muito alto para o 
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pafs. Trata-se de subsídio de compensação desse tipo 
de câmbio. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - ... o 
tipo de câmbio, o tipo de equihbrio, historicamente. 

O SR. LEONARDO SANTOS - Como dizia, é 
um raciocfnío baseado na idéia de que o tipo de câmbio 
não reflete os procedimentos de concorrência entre os 
pafses, ou seja, o tipo de câmbio resulta de outras forças 
fora das forças eoonómicas entre os pafses que devem 
compensar-se peta forma de subsídio. Corno digo, é_ 
idéia interessante, mas estou certo de que encontrará 
resistência de nossa parte, e até agora não aceitam n<'s 
foros internacionais. Sabem os Srs. se o representante 
brasileiro apresentou esses argumentos ao GATT? · 

O SR. PRESIDEN1E (Roberto Campos) - NáÕ, 
não o fez, porquanto não havia receptividade. O GA 1T 
é dominado pelos grandes países. Assim, não tem inte
resse nesse tipo de esmero teórico. A nosso· '1/er é muito 
importante, muito realfsta. Não se pode dar o -mesino 
tratamento ao Japão, que tem um superávit crônico 
com os Estados Unidos- e este ano é uma. barbaridade: 
33 bilhões de dólares. 

O SR. LEONARDO SANTOS- Neste ponto esta
mos de acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -A últi
ma questão: o Governo enviou ao Congresso projeto 
sobre informática, a indústria de computação- compu
ter iodustry, que se baseia na imposição de restrições 
quantitativas ã importação desse tipo de equipamento. 
E mais do que uma simples restrição à importação de 
produtos, porque também é uma restrição à importação 
de capital. Há a proibição de associações oom empresas 
estrangeiras. 

Qual seria a posição dos Estados Unidos, tendo em 
vista os dispositivos do GATI, de acordos internacio
nais? Que posição tomarão os Estados U nldos? Acei
tarão esse tipo de proteção? 

O SR. LEONARDO SANTOS - Outra vez não 
f>?SSO di:ze~, d~ modo definitivo, qual seria nossa posi
çao. ~odena d~zer·lhes qual a posição que acredito seja, 
que tipo de atrtude tem o Congresso em relação a este 
ti{lo de restrição. 

Primeiro, creio que os países devedores se colocaram 
na pos~çáo e~ que estão agora em parte devido à política 
sobre rnve~tunentos estrangeiros, que requer que o Pafs 
to~e cré.dtt<?s, em vez de receber investimentos, ou 
seJa, muitos países devedores têm a dívida que têm 
em parte porque em vez de permitirem investimentos 
no seu mercado por empresas estrangeiras, preferiram, 
por razões nacionalistas, ter mais controle dos investi
mentos que ~o feitos no País, eih vez de permitir às 
empresas pnvadas façam os investimentos preferem 
recebe~ créd~tos para o Governo, a fim de qu~ o governo 
~aça o rnvestlmento. Segundo nosso ponto de vista, pa
garáiil um alto preço por essa política. Claro, pois essa 
política é direito desses países. Se querem adotá-la, 
pensam 9ue têm esse direito. No entanto, também pa
gam mmto e continuarão pagando, em conseqüência 
dessa tomada de posição. 

A primeira resposta que tenho é que se os Srs. adotam 
uma política de fechamento do mercado em relação 
à indústria da informática, muitos pensarão que é outro 
exemplo, outra vez, de um País tratante de fazer, por 
ele mesmo, algo que poderia ser feito muito melhor 
com investimento estrangeiro. Neste caso, seria muito 
mais do interesse do Brasil. 

Segundo, a realidade atual é que nossa indústria de 
infor~ática,_bem corno a_do Japão e de outros pafses, 
é murto mats avançada que a brasileira. Se o Brasil 
nã~ permite a_ entrada das empresas que têm essa tecno
logia e têm essa superioridade, os brasileiros não conta~ 
rã? com e_ssa tecnologia para seu uso. Ou seja, oSbrasi
~euos terao de começar de novo, numa tecnologia que 
Já se encontra bast~nte avançada.. Assim, perderão essa 
vantagem. 

O terceirO ponto será o mais importante para o CoO.~ 
gresso, porque as duas primeiras partes da resposta 
são respostas económicã:s. Em geral, o Congresso não 
é muito analítico ·em qu.estões económicas. São pessoas 
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que não pensam muito, não en~ndem tanto de teorias 
económicas. O que entendem ou que pensarão é muíto 
simples- a reciprocidade. Pensando na reciprocidade 
pensarão que, de um lado, o Brasil e outros países 
querem contar com mercado, nos Estados Unidos e 
em outros países, para vender calçados, aço etc., coisas 
que podem ser produzidas de maneira eficiente no Bra· 
sil. A razão pela qual podemos nos opor à proteção 
de nosso mercado em relação a essas indústrias, é por
que podemos dizer às nossas indústrias: vejam, criamos 
a lei de vantagem conrpatativa, e se um país pode produ
zir sapatos, aço, cobre, por menos do que se pode pro
duzir nos Estados Unidos, para nós é um benefício 
receber a vantagem desse produto mais barato. Se _que
remos ter mercado em outros países para produtos que 
produzimos mais barato, teremos que permitir que o 
produto desses países entrem em nosso pa~s. Se temos 
de receber sapatos brasileiros, aço japonês, e carros 
japoneses, e relógios e têxteis chineses, e não podemos 
vender os produtos que podemos produzir muito bem, 
para o Congresso não é um acordo justo. Dirão eles: 
temos que ganhar para poder importar, temos um déficit 
muito grande, não somente déficit de produtos comer
ciais, como também o déficit de conta corrente, e temos 
que exportar para ganhar também dinheiro para as im
portações, e não -é justo que os itens em que podemos 
competir não possamos vendê-los. 

Assim, são três partes da resposta, e a última parte 
não tem tanto que ver com filosofia económica, e Sim 
mais com conveniências particulares, com interesses po~ 
líticos. 

Seria -creio a que seria a- respOSta -_que V. EX.• 
receberia nos Estados Unidos, a resposta mais comum 
que receberia. · 

O SR. PRESIDENTE (RÓberto Campos) -Muito 
obrigado. Estamos com mais de uma hora de debates. 
Pergunto se alguém do auditório deseja alguma pergun
ta? (Pausa.) 

OSR. (fora do microfone- inaudÍvel) 

O SR. LEONARDO SANTOS- A política de co
mércio internacional dos Estados Unidos não é fiita 
pelo Banco, da Reserva Federal. Tem responsabilidade 
pelo estabelecimento do crescimento de "money sup
plies" e, até certo ponto, os interesses impostos aos 
empréstimos bancários. Não tem nenhuma responsa
bilidade em relação à política de comércio internacio
nal. Claro que o tipo de interesse e o crescimento de 
nossa moeda, tudo isso teiil um efeito no comércio inter
nacional dos Estado~ Unidos. No entanto, a relação 
é semente informal, não é direta. A responsabilidade 
pela feitura da poHtica do comércio internacional é, 
primeiramente, do Congresso, que estipula que o Presi· 
dente a formule, consultando o Congresso. De maneiia 
prática, funciona deste modo~ o núcleo principal da 
política estrangeira relativamente ao comércio interna
cional está situado no escritório criado por nosso Comitê 
- o Escritório do Repre..;,entante do P.re:;idente em 
Questões de Comércio Intúnacional. 

Esse escritório trata de coordenar a posição de todos 
os outros gabinetes, em relação ao comérciO interna
cional -o Departamento de Estado, o Departamento 
do Tesouro; o Departamento de Comércio. Estes três 
são os três Departamentos mais importantes de consul
ta, sob a direção - ••teadership", do Escritório do re
presentante do Presidente para o Comércio Interna
cional. Este representante também tem que estar diaria
mente em contado com nosso coii:litê e com o comitê 
da Câmara. Então, ele forma o núcleo da formulação 
do comércio internaciODal. Esse núcleo, esse sol ao re
dor do qual há muitas luas. b um procedimento coope
rativo entre várias partes do Governo. Ele representa 
o Presidente, mas (inaudível). 

O SR (inaudível- fora do microfone.) 

O SR. LEONARDO SANTOS- O Departamento 
de Comércio tem várias responsabilidades relativamen
te ao comércio internacionaL Primeiro, publica todas 
as estatísticas sobre comércio inférriacioÍJ.aL Não é o 
úniC01 porque a Comissão de Comércio Internacional 
também publica estastísticas, pelo menos o Departa
mento de Comércio publica as esta.tfsticas oficiais. Se~ 
gundo tem a responsabilidade pela observância das leis 
sobre subsídios e sobre "dumping", e o seu papel não 
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é o:de decidir se há prejuízo, que isto e parte da decisão 
é tomada pela Comissâo sobre Comércio Internacional. 
No entanto, a parte da decisão se há "dumping", se 
há , fica a cargo· do Departamento do Comércio. 
Ou seja, quando alguém traz um fato, primeiramente 
esse fato vai ao Departamento de Comércio. Se alguém 
diz: essa ~dústria C?Stá exercendo "dumping" esse país 
está proporcíonando subsídios, tem~se que tomar uma 
decisão dentro de 15 dias, se há um fato, se há suficiente 
dados para considerar o fato. Se decidem que há sufi
ciente dados- não quer dizer que seja justa a alegação, 
se decidem, ep.viam o caso para· a Comissão de Comér
cio Internacional, que decide se há prejuízo para a in~ 
dústria. Ainda que tomem essa decisão,_ o Departa
mento de Comércio tem que -decidir que, alérn do pre
juízo, atarreta subsídio. Se não existe prejuízo, não 
impôrú se há subsídio para o:; paises que são subscritos 
do "acordo de subsídios". No "dumping" sempre ocor
re prejuízo. Se um país, se uma indústria é acusada 
d~_exercer "dumping" e se constata que há "dumping", 
mas nãó tem o intuito de prejudicar a indústria, não 
íinporta, não haverá compensação nas tarefas. Assim 
os dois- o Departamento de Comércio e a Comissão 
-funcionam de maneira paralelas. Uma decide se há 
prejuízo; a outra, se existe o fato alegado. Dentro de 
-certo prazo,- os -dois chegam a uma conclusão. Se não 
há "dumping" ou se não há subsídio, então, a Comissão 
não tem que analisar a questão, conclusão do prejuízo. 
S"e decide que há "dumping", ou se há subsídio, tem 
que decidir se há prejuízo ou no fato de haver "dum
ping:• ou subsídio. Têm a responsabil'idade pela obser
Vância desse tipo de lei. 

Há outros Departamentos que têm responsabilidade 
pot o'utras partes de nossas leis, sobre o comércio inter
nacional. A Comissão de Comércio Internacional tem 
a responsabilidade pelos casos de que não tem nada 
a ver com ·o Departamento de Comércio. O Escritório 
do USTR, Escritório de Representante para o Comér
cio Internacional~ tem a responsabilidade pelos casos 
que se chamam "Section 301", art. 301 da nossa lei, 
qu_e tem que ver com práticas que violem acordos inter~ 
nacionais. 

oe qUalqUer forma, há várioS Departamentos que 
têm responsabilidade, todos coordenados pelo Escri
tório do Representante do Presidente para o comércio 
internacional. Na realidade, aquele que faz a política 
é ~U:ele que é o porta-voz do Presidente. Neste .momen
to, o Secretário do Comércio tem sido o porta-voz do 
Presidente, Sr. Bolderidge. 

Parece que tem uma relação com o Presidente melhor 
do que os outros membros relacionadas com este ponto. 
Claro, o Sr. Pachard é conselheiro do Presidente, e 
tl!do que yai ao Presidente passa por suas mãos. 

O SR. Meas (?)têm influência em todas as decisõ_es 
do Presidente. 

Decq_ualquer-forma, creio que, _como membros do 
(fa1h~ da gravação) ilegível tem influência maior. Em 

__ outra Presidência, será outro membro do Gabinete. 
Em geral, é como digo. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Não 
havendo mais perguntas1 só nos resta agradecer ao Dr. 
Leonardo Santos esta excelente exposição, dando-nos 
uma n_ova compreençãcr-do processo legislativo dosEs
tadoS Unidos no que toca ao comércio exterior. 

Está encerrada a reunião. 
(Encerra-se a reunião às 12 horas e 1 O minutos.) 

COMISSÀOPARLAMlrNTAR DE INQUÉRITO 

~tinada a investigar a gestão das Sociedades 
de Economia Mista nas quais a União detenha maio
ria acionária. 

28.• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 18 DE MARÇO DE 1986 

Às onde hora e vinte e cinco -~utos do dia dezoito 
de março do ano de mil novecentos e oitenta e seis, 
na Sala de Reuniões da Comissão de Economia, presen
tes os-senhores SenadOres Cesar Cais, Presidente; João 
Calmon, VirgDio Távora, Martins Filho, Jorge Kalume, 
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Gastão Müller, Roberto Campos e Fábio Lucena, reú
ne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada 
a investigar a gestão das Sociedades de Economia Mista 
nas quais a União detenha maioria acionária. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, 
que, em segui5la, é dada como aprovada. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente, 
Senador Cesar Cais, declara abertos .os trabalhos. 

CoJltinuando, o Senhor Presidente submete a votaça:o 
o nome d_o Senhor Senador João Calmon para o de 
Relator da Comissão, em virtude da renúncia do Senhor 
Se:nador Severo Gomes. Aprovado por unanimidade. 

Dando prosseguimento, o Senhor Presidente coloca 
em discussão e votação as seguintes propostas:· 

1. • - encerramento da área mineral; 
2. • - programação da Comissão para este semestre. 
Em votação o primeiro item da pauta. Aprovado. 
Quanto ao segundo item, fizeram uso da palavra os 

Senhores Senadores João Calmon (Relator), Çesar Cais 
(Presidente) e Virgilio TáVora. Após algumas conside-

~~~ii.fiffi_~~e~~~~~~eaS~~~~Á~~irá o Banco 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniáo 
e, para constar, eu, Sónia de Andrade Peixoto, Assisw 
tente_ da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação, juntamente com o apanhamento taqui· 
gráfico. 

ANEXO Ã ATA DA JIJ.• REUNIÃO DE TRA
BALHO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
fNQUÉRITO, DESTINADA A INVESTIGAR A 
GESTÃO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA NAS QUAIS A UNIÃO DETENHA 
MAIORIA ACIONÁRIA, REALIZADA EM 18 
DE MARÇO DE 1986, QUE SE PUBLICA COM 
A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR 
PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador Cesar Cais 
Relator: Senador João Calmon 

(lntegra do apanhamento taquigráfico) 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Havendo nú
mero legal, dedaro aberta mais uma reunião da Comis
são Parlamentar de Inquérito que investiga as Estatais 
nas quais a União é majoritária. 

Tendo havido a renúncia do Senador Severo Gomes 
do cargo de Relator, o nome indicado, através de acordo 
de Liderança, foi ·o d-o Senador JoãO Ca1mon. 

Coloco em discussão a indicação. (Pausa.) 
Nãci havendo ribjeçãO, por unanimidade o Senador 

João Calnion será o Relator desta Comis.são. 
A Presidência recebeu o seguinte offcío, datado deste 

mêS; 

Exm." Senhor 
Senador César Cals 
DO,- Presidente da CPI das Estatais 
Senado. Federal 

Senhor Presidente, 
Considerando a exigüídade do prazo para que a co

missão conclua a extensa pauta pendente dos trabalhos; 
Considerando as peculiaridades deste ano legislativo, 

cem a previsão de escassa presença de parlamentares 
em Brasília; 
_ Considerando, ainda, a relevância das empresas cuja 
atuação cumpre analisar; e 

Considerando, finalmente, recomendação expressa 
e anterior dos próprios integrantes desta comissão. 

Os senadores Illembros desta CPI e abaixo assinados, 
requerem mui respeitosamente a V. Ex.•, seja dada 
como concluída a fase mineral dos trabalhos da comis
são e _im~diatamente iniciad~_ nova etapa das atividades 
progfamaóas:-

Em face da relevância das altei-ações recém-intro
duzidas pelo Governo Federal no regime de operação 
'do Banco do Brasil, cortando-lhe o acesso à conta-mo~ 
viri:J.ento, viinos sOlicitar à imediata Convocaça:o de diri~ 
gentes dessa tradicional e importante instituiÇác, a fim 
de proceder-se a um completo esclarecimento sobre 
o assunto, no âmbito próprio desta CPL 
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Senado Federal, de março de 1986. -Fábio Lu~ 
cena - Virgílio Távora - José Lins - Jorge Kalume 
- Roberto Campos - Gastio Müller - Martins Filho 
- Milton Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Coloco em 
discussão o ofício em dois itens: primeífo~ O encerrra
mento da área mineral; segundo, aparte referente à 
programação para este semestre. __ (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votaçâo a primeira parte, o encerramento da área 
mineraL 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma· 
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Quanto à segunda parte, proponho uma proposição 
mais extensa. Que se fizesse a seguinte seqüência: ouvír
mos empresas holdings, já que ouvimos a PETRO
BRÁS, depois a Vale do Rio Doce, tendo passado pela 
SEST, pela Comissão de Desestatiz3-Ção. A minha pro
posta é que se fizesse uma da área bancária, que poderia 
ser o Banco do Brasil; uma da área do setor de energia 
elétrica - a ELETROBRÁS; -e encerrar-se-ia com 
a SIDERBRÁS. Ter-se-ia ouvido todas as principais 
holdings do setor das estatais do Governo Federal. · 

Esta é a minha proposição. 
Em discussão. 
Com a palavra o nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON - Sr . .Presidente, tenho 
apenas uma ponderação a fazer. Essa decisão do Go
verno Federal em relação à Conta Movimento do Banco 
do Brasil está _inserida nesse amplo Plano de Inflação 
Zero. Temo que, se formos trazer para-cá-dirigentes 
do Banco do Brasil para discutir esse assunto, podere
mos dar a impressão, inexata -mas será de -qualquer 
forma a impress~o- de que o Senado não está apoian
do integralmente, como na realidade está, esse Plano 
salvador, porque, realmente, o Brasil não poderia conti
nuar na base dessa inflação crescente, ameaçando che
gar ao patamar dos 400%. 

A minha sugestão seria no sentido de se aprovar a 
proposta do nosso ilustre Presidente em relação à SI
DERBRÁS e à ELETROBRÁS, mas não trazermos 
para o debate desta Comissão o problema da Conta 
Movimento do Banco do Brasil, porque poderia suscítar 
explorações não desejáveis. 

Esta é a minha ponderação. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Poder-se-ia 
inverter, deixar o B~co do Brasil para o finaL Apenas 
para dar ciéncia ao Senador Virgílio Távora do que 
estamos votando. 

Primeiro fizemos a eleição do Senador Joao-Calmon, 
como relator, substituindo o Senador Severo Gomes; 
em segundo lugar, o ofício que alguns Srs. Senadores 
assinaram, a primeira parte já fofãprovada, que dá 
como encerrada a fase mineral, digamos assim. Na se
gunda parte, apresentei uma proposição, no· sentido 
de que se fizesse um roteiro para este semestre, e a 
minha proposição é que se pudesse ouvir algumas hol
dings. Já se ouviu a PETROBRÁS, a Vale do Rio 
Doce. Minha proposição era que também se ouvisse 
o Banco do Brasil, na área bancária; a ELETROBRÁS, 
na área elétrica e encerrar-se-ia com a SIDERBR.fi..S. 
Ter-se-ia praticamente uma visão das estatais através 
das holdings_. 

O Senador João Calmon pondera que, face a esse 
problema de a Conta Movimento estar inserida no gran
de pacote económico, a presença do Banco do Brasil 
neste momento poderia dar uma versão de que haveria 
no Senado um não apoio --vamos dize"r - às medidas 
económicas do Governo. 

Continua em discussão. 

O SR. VIRGíLIO TÁVORA-Sr. Presidente, data 
venia a opiniãõ do Senador João Calmon, como Opo
sição somos até muito insuspeitos para nos pronun
ciarmos a respeito. Com alguns senões, claro, a obra 
humana é passível de tal . . . Com toda a sinceridade 
esposamos a idéia do ex-Ministro Mário Henrique Si
monsen, de que o pacote foi feito de uma maneira 
competente. Seria como que uma infantilidade negar 
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que houve achatamento salarial, porque houve mesmo, 
ou porque era necessário ou porque ... , mas são peque· 
nos detalhes de execução. Esses pacote, para ser justifi~ 
cado em termos económicos, deveria ter sido precedido 
daquelas medidas preliminares, dentre as quais a extin
ção da Contra Movimento do Ba_nco do Brasil. É óbvio. 
O Governo pode fazer o que bem entende, inclusive 
decretar o pacote sem tomar as medidas preliminar.es. 
Recordamos-nos, quando aqui, em pronunciamento no 
Se_nado,_ demos opinião que não era nossa- o próprio 
Ministro Simonsen à época, no estudo que fazia dessas 
diferentes alternativas para enfrentar o combate à infla~ 
ção, estudo que hoje parece que está clássico, dizia 
que, preliminarmente, enquanto não se adotasse uma 
dessas medidas .. -. obvío, evidente, que o estancar da 
sangria -com uma reforma tributária, que foi feito, e 
a extinção da Conta Movimento, eram, digamos, pré-re
quisitos para-que qualquer dessas soluções adotadas, 
sejain ortodaxas, heterodoxas, seja _o plano "Larida", 
seja o plano depois de Dias Leite, qualquer um desses, 
só para citar os mais conhecidos, ou a desindexação 
integrada, do Professor Zott, qualquer desses, pressu
punha, antes de mais nada, o estancamento dessas duas 
grande forifes de- descontrole governamental. 

De maneira que não acredito que haja uma pessoa 
que esteja, a não ser por interesses puiis-siinamente 
eleitorais, contra a e;;<.tinç_ão da Conta Movimentado 
Ban_ço dq___B_IasiL_A oposição nunca se manifestou em 
Plenário contra tal situação. 

Era justamente o reparo que queria fazer. Agora, 
se intenções são atribuídas, não está na nossa mente 
ajuizar. 

Toda a Oposição, pelo menos pela nossa voz, apoiou 
e apóia, enquanto não houver decisão part!dária em 
contrário, a extinção- dessa grande fonte de evasão do 
controle governamental sobre essas fontes, justamente 
esses çheques em branco que era dado ao Banco do 
Brasil. 

Era a observação que gostaria de fazer. 

o· SR .. PRESIDENTE (César Cais} -Continua em 
discussão a matéria. (Pausa.) 

Não_ havendo quem _peça a palavra, encerro a discu~
são. 

Em votação. 
Há duas pro-põStas sobre a mesa. A proposta do Presi

dente! seria:- BancO do Brasil, ELETROBRÁS e SI
DERBRÁS. 

A proposta do Senador João Calmon seria: ELE
TROBRÃS, SIDERBRÁS e Banco do Brasil, nesta 
ordem. 

O SR. JOÃO CALMON -Enterido, Sr. Presidente, 
salvo melhor juízo, em relação, por exemplo, à siderur
gia, vamos ouvir a SIDERBRÁS, que é a holding estatal 
da área. Em relação à eletricidade, vamos ouvir, a hol
ding da eletricidade no País que é a ELETROBRÁS. 
E por que o Banco do Brasil? Por que não o Banco 
Central? Aí seria toda a área estatal de bancos. Se 
fôssemos ouvir só o Banco do Brasil, daria a impressão 
de que temos um alvo definido: tratarmos, especifica 
ou principalmente, da Conta Movimento, que até o 
Representante da Oposição, que é uma figura inspira
dora de homem público, imparcial, objetivo, patriota, 
entende que há unanimidade em favor da abolição da 
Conta MovimentO. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Pede-se fazer, 
então, a sugestão de uma proposta alternativa. O Banco 
CentraL .. 

O SR. VIRGfLlO TÁVORA ...:.:·o Presidente do 
Banco central. Está feita a prOposta. 

O SR. PRESIDENTE ( Cesar Cais)- Então, ouvire
mos representantes do Banco Central, ELETROBRÁS 
e SIDERBRÁS. Estão todos de acordo? (Pausa.} 

Então, está aprovado. 

OSR. - PETROBRÁS? 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -A PETRO· 
BRÁS já foi ouvida, e a Vale do Rio Doce também. 

Então, fica estã seqüência: Banco Central, ELE
TROBRÁS e SIDERBRÁS. 
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Algum Senador deseja levantar outro assunto? (Pau
sa.) 

Com a Presença do Senador Fábio Lucena, quero 
dar uma explicação: foram aprovados os termos daquele 
ofício e vamos ouvir os representantes do Banco Cen
tral, ELETROBRÁS e SEDERBRÁS, e encerrare
mos. 

A próxima reunião será realizada na terça-feira, e 
teremos como depoente o Presidente do Banco Central. 

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião. 

COMJSSÁO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Destinada a Investigar a Gestão das Sociedades 
de Economia Mista nas·quals a União Detenha Maio
ria Aclonárla. 

(') 18.' REI:JNJÁO, REALIZADA 
EM 23 DE OUTUBRO DE 1985. 

Às dezessete horas do dia vinte e três de outubro 
do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, presen~es 
os Srs. Senadores César Cais, Presidente, Severo Go
.Ill~_s;_ReJator, Roberto Campos, João Çalmon, Fábio 
Lucena e Martins Filho, reuniu-se a Comissão Parla
mentar de __Inquérito ''Destinada a Investigar a Gestão 
das Sociedades de Economia Mista nas quais a União 
Detenha Maioria Acionária''. 

É dispensada a leitura da Ata da reuniâo anterior 
que, em seguida, é dada como aprovada. 

Havendo número regimental o Sr. Presidente, Sena
Gor César Cais, declara aberto os trabalhos. 

Dando prosseguimento, foram colocadas em discus
são e votação, as seguintes proposições: 

1 - Suspender as Reuniões da Comissão ã.té dí.ã 
quinze de novembro. Aprovado. 

2 -Sugestão dos Srs. Senadores Roberto Campos 
e Fábio Lucena, 
de um esforço concentrado para tentar concluir depoi
mentos sobre Companhia Vale do Rio Doce, até fim 
·do perfodo legislativo. Aprovado, com voto vencido 
do Sr. Senador Severo Gomes. 

3 -Para cumprimento do item dois, caso seja neces
sário, o Presidente convocará mais de uma reunião se
manal, com dois depoentes cada uma. Aprovado. 

4 - Por sugestão do Sr. Senador Severo Gomes, 
será convocado o Sr. Deputado Gabriel Guerreiro e 
por sugestão do Sr. Senador Martins Filho, os Srs. Sarnir 
Zraick e Clóvis DitzeeL Aprovado. 
5- Após outros depoentes a serem indicados poste

riormente, será convocado Cr Presidente da Companhia 
Vale do Rio Doce, Dr. Eliezer Batista da Silva. Apro
vado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar, eu, Sónia de Andrade Peixoto, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à 
publicação. 

O SR. ROBERTO CAMPOS-Sr. Presidente, rea
firmo o meu ponto de vista anterior: devemos terminar 
a apreciação da Vale do Rio Doce nessa Sessão Legisla
tiva. Não acredito que haja qualquer questão relevante 
para solução do problema que não possa ser colocada 

-perante o Presidente, Dr. Eliezer Batista. O caminho 
mais curto para termos respostas a todas as nossas dúvi
das é~ precisa~e:nte, ind3gar ao Pr~sidente. Teria ex
traordinária objeção a que fosse ouvido o representante 
da Associação dos Funcioilários, não se está inquirindo 
trimestralidade; nada nos poderia dizer de interessante, 
não estamos avaliando política salarial, não somos do 
Conselho de Política Salarial, não somos uma república 
sindicalista, não há por que ouvirmos a Associação dos 
Funcionários. 

O SR.. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Temos sobre 
a mesa as seguintes propostas: do Senador Severo Go
mes para que se .volte ao ritmo normal de um depoi
mento por semana; a do Senador Martins Fitho que 
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se faça um esforço concentrado, inclusive sábado e do
mingo. para concluir a Companhia Vale do Rio Doce 
até o f4n deste período legislativo; a do Senador Milton 
Cahral, que busca limitar o número dos. _de~oentes; o 
Dr. Gabriel Guerreiro, Clóvis DitZeel e mais dois. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) C... É uma das 
pessoas mais capacitadas em termos 'de mineração no 
Brasil. 

O SR. MILTON CABRAl.- Já estou com a minha 
posição firmada a respeito do objetívo da Comissão. 
Então, pessoalmente não tenho mais necessidade de 
ouvir ninguém a respeito. Não pretendo voltar aqui 
a esta Comissão. Em todo caso, aceito todos estes no
mes, desde que.se acabe com isto. Aceito este argu
mento de que a Vale do Rio Doce é uma empreSa, 
não sei se a maior ·em:presa do Governo, se não for 
a maior é a segunda empresa do Governo, é uma empre~ 
sa que todos aplaudem a sua administração, gregos e 
troianos, partidos da oposição, da situação. 

Realmente é sensível este ã.rgumento de se man~er 
a Vale do Rio Doce num suspense. - o 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) - A pr_oposta 
de V. Ex. • coincide com a do Senador Martins Filho. 
Inclusive ouvindo o Ministro Aureliano Chaves- anteS.-

() SR. MILTON CABRAL -Ou, então, depois 
não há necessidade de ouvir o Ministro Aureliano Cha~ 
ves nesta fase agora. Talvez haja necessidade de coroar 
o trabalho da Comissão com um ou dois depoimentos 
deste nível ministerial, alguns empresários do setor, 
tendo em vista os objetivos da Comissão. Não quero 
perder de vista os objetivos da ComissãO. Não podemos 
sair disto. 

O SR. SEVERO GOMES~Sr~-PreSide.Ote, o obje
tivo claro da Comissão é examinar a gestão das giandes 
empresas estatais. Em todas as reuniões que temos reali
zado, também fica muito_ claro que o exame da gestão 
das empresas estatais leva ao exame do papel do Estado 
na economia, com reflexo até dos trabalhos futuros 
que o Congresso terá na Assembléia- COnstituinte. 

Segundo, com relação à Vale do Rio Doce, ouvimos 
quatro geólogos da própria Vale do Rio Doce. Só da 
área de geologia. Ouv4ttos dois ex~administradores da 
Vale do Rio Doce. Não ouvimos nãda a respeito de 
grandes empresas que são do conjunto da Vale do Rio 
Doce: as áreas de alumínio, navegação. Enfiin, o con~ 
junto de atividades da Vale do Rio Doce mostra uma 
grande empresa, dimensão de 1:1ma grande empresa. 

Quando investigávamos e ouvíamoS-a PETRO
BRÁS, por exemplo, não havia nem argumento de que 
a investigação sobre a PETROBRÁS pudesse estar pre~ 
judicando o desempenho de empresa. Nada. Pura e 
simplesmente, os trabalhos se desenvolveram com a 
maior naturalidade. 

A existência de uma Comissão de Inquérito que vai 
examinar a gestão de um número bastante grande de 
empresas estatais, que é o tema da maior atualidade, 
não deve inibir o avanço da investigação. 

Saliento a delicadeza da minha posição como Relator 
e responsável pela realização deste relatório. 

V. Ex.* foi Relator da Comissão- Parlamentar de ln~ 
quérito que estudou o Acordo Nuclear, que durou mui~ 
tos anos, certamente teve capacidade para ouvir quem 
desejasse, a fim de cumprir corretamente a sua missão 
de Relator daquela Çomiss~o. . 

Então, volto a reafirmar que esta Comissão não pode 
cercear a investigação, limitar o nUmero ou dizer q11e 
o depoimento de um Antônio Ermírio de Moraes é 
desnecessário. ele é um s6cio, inclusive, da Mineração 
Rio Norte. 

O SR. MARTINS FILHO - ... um grande empre· 
sário da mesma área da Vale do Rio Doce~ (Fora do 
microfone - iriaudível.) 

O SR. SEVERO GOMES --:- Não estou quereiidO
dizer que não seja o ano que vem. Apenas creio que 
se tem que andar passo a passo, obter todos os esclareci~ 
mentes para poder fazer um relatório competente. En~ 
tão, estamos de acordo. Vamos ouvHo o ano que ve:rn. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) -Com a pafaV!a 
o Senador Milton Cabral. 
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O SR. MILTON CABRAL- Sr. Presidente, permi· 
-ta-_J?.e lew.brir_ao Relator que uma Comissão de Ivqué
rito tem a mais ampla liberdade. Se, por acaso, o Rela~ 
tor julgar ne~ssário voltar ~ ouvir qualquer uma das 
peSSoas ligadas a empresas da Vale do Rio Doce no 
próximo ano, V. Ex.• propõe. 

O SR. SEVERO GOMES- Nem teinos tempo para 
voltar a ouvir. Ainda temos uma lista na frente. 

O SR. MILTON CÀBRAL -Só lembro que em 
outras Comissões aqui, em determinado ponto, julga~ 
mos a necessídade_de voltar a oUvir até a mesma pessoa. 

O SR SEVERO GOME-S -Inteiramente de acor
do. Np entanto, não chegamos a ouvir nem os depoentes 
proposto_~· Creio que _v. Ex. • está de acor9-o comigo. 

O SR. SEVERO GOMES - A tese é a seguinte: 
em função dos objetivos da Comissão não estamos ifl. 
vestigando_ os aspectos ... Não houve a denúncia de uma 
irregularidade a_dministrativa. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- APenás esta~ 
mos investigando a gestão das empresas estatais. 

O SR. MILTON CABRAL-Sob determinada ópti· 
cá: :Então, em função dos objetivos da Co~ssã.o 6_ que, 
na mifiba opinião, o que já ouvimos e mais o qllétemos 
a ouvir já é mais do que suficiente para a ComissãO 
adquirir elementos de convicção. Se houver nece:ssidaçle 
de ouvir futuramente essas pessoas, ou outras pessoas, 
ou ãs-mesmas pessoas, nada impede que o Relator o 
ptoponha à Comissão. Poderíamos concluir este capí~ 
tulo Vale do Rio _poce. 

O SR PRESIDENTE (César Cais)- Cóm-a palavrã. 
o-Senador Vlrgilio Távora. 

- (J SR. VIRGÍLIO TÁVORA,.- Sr. Presidente, pedi 
a palavra, porque tenho que me retirar ne_ste momento, 
Secretário-Girai que sou do Partido de V. Ex.•, e a 
reunião da Executiva já se prolonga por vários minütos 
lá, e clamam minha presença. 

Duas palavras apenas. 
- COiijugõ-- gênero, número, pessoa, grau ~-com 

o Relator. 
Vamos falar Claro. Esta Comissão foi organizada já 

dent_ro de unta tratativa do _Legislativo; porque inicial~ 
mente _o que tinha solicitado era outra coisa, passou-se 
para esta geral, e não estou de acordo que se encerre, 
pelo menos est~ é o tneu voto. Para o bem da própria 
companhia, é dirigida por um homem do mais alto valor. 
reconhecido internacionalm_~nte como uma das capaci
dades administrativas· que ó "País possui. 

Esse açodamento, ao contrário do que estão pensan~ 
---do,_ vai apenas levantar uma eiva de suspeitas grandes 

S()bre alguma coisa que se quis aligeiradamente absor
ver: 

Este, o voto que peço a V. Ex." tomasse quando 
fosse apreciado o problema, e, lamentando, tenho que 
me retirar no momento. 

O SR.. PRESIDENTE (César Cais)- Não havendo 
quem mais peça a palavra, encerro a discussão. 

Vamos passar à votação. 
Temos a seguinte proposição do Relatqr~ a Comissão 

retomar a ritmo normal e ouvir tantas pessoas quantas 
fuJ;em necessárias, para fundamentar o seu relatório, 
e não.o podendo fazer durante este período, prosseguirá 
no próximo período legislativo. 

Temos a proposta do Senador Martins Filho e do 
Senador Milton Cabral de fazer tantas reuniões quantas 
forem necessárias este ano, inclusive sábado e domingo, 
para se tentar concluir a Vale do Rio Doce até o fun 
deste período legislativo. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Eliminar-se-ia o 
depoimento do Presidente da Associação. 

O SR. PRESIDENTE (César Cals) -É uma pro
posta, nobre Senador? 

O SR. ROBERtO CAMPOS- Creio que não há 
necessidade de nenhum depoimento mais. Eu ficaria 
com os depoimentos que foram mencionados na última 
reunião. 
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TemoS por e-scrito a soliCitação do Relator, de mais 
depoimentos do Sr. João Carlos Linhares, do Sr,_ Ro
meu Nascimento- Presidente da ALBRÁS, do Sr. 
António Ermírio de M;oraes~ do Presidente da Associa~ 
ção dos Servidores da Vale do Rio Doce e do Ministro 
Aureliano Chaves.-

() SR. ROBERTO CAMPOS~ Sr. Presidente, o 
que foi" decidido na última reunião é que seriam indica
dos dois outros depoentes. 

-- OSR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Lembro a V. 
Ex. •, nobre Senador, que outros depoimentos é o texto 
que V. Ex.• pediu fosse lido- "após outros depoimen~ 
tos". Não foi limitado em dois depoim~ntos. E ninguém 
o pedirlã. -

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Nem se pode
ria limitªr os dois. 

O SR. ROBERTO CÀMPOS- Dois depoentes em 
cada uma. Existem três. Para cumprimento do item 
2, caso_seja necessário, o Presidente convocará mais 
de uma reuni'ãÔ semanal, com dois depoentes cada uma. 

O SR: PRESIDENTE (Cesar Cais)- Dois por ses· 
são. 

O. SR. ROBERTO CAMPOS- Duas sessões, dois 
depoentes. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) -Aí não diz 
que são _duas sess.óes. _Há_ proposta de até sábado e 
domiÍigo. 

O SR. MARTINS FILHO -Tenho uma proposta, 
Sr. Presidente. 

Por que na próxima quinta-feira não se ouvir o Sr. 
Sarnir Zraick e o GalJriel_ Guerreiro; na terça-feira que 
vem, se ouvir os três indicados pelo Senador Severo 
Gomes; e na próxima quínta-feira se ou vir o Dr. Eliezer, 
juntamente com o Dr, Clóvis, o Dr. Aureliano Chaves 
e os outros ouviríamos rio próximo ano? 

O SR. SEVERO GOMES - Lembro, nobre Sena
dQr, que com um depoimento muitas vezes ultrapas~ 
sarnas a hora . .Vamos ouvir três. Vamos limitar o traba~ 
lho _da Comiss<!o? Na verdade, a Comissão está obs
truindo o nosso trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) -Teríamos o 
tempo necessário para que fosse ouvido cada depoente. 

O SR. SEVERO GOMES- Lembro, por exemplo, 
o Senador Milton Cabral disse que a Comissão já tem 
os elementos para chegar â conclusão. Tivemos o depoi
mento de quatro" geólogos da Vale do Rio Doce. 

O SR. MILTON -CABRAL - A Comissão, não. 
Eu. 

O SR. _ - Entendi assim. Ouvimos quatro 
geólogos da Vale do Rio Doce; e ninguém de fora da 
Vale do Rio Doce na área de mineração e da geologia. 
Ouvimos d~is ~x~administradores. Lembro ainda que 
a grande_mruona dos Srs._S~n_adoresnão estava presente 
nesses depoimentos. Então, não consigo entender como 
é fácil se concluir que já há suficientes subsidias. 

O SR. MILTON CABRAL -Porque o objetivo 
da Comissão não é investigar a administração da empre
sa: Se for este, a Comissão está errada desde o começo. 

O SR. SEVERO GOMES - A Comissão foi criada 
para investigar a administração das grandes empresas 
estatais. Se ela está errada desde o começo, o erro 
é de_cisão do Plenário, que aprovou assim a constituição 
da Comissão. 

O SR- MARTINS FILHO - Em relaÇão a outras 
estatais; -quais os dep_o!mentos que foram prestados na 
Comissão? 

O SR. SEVEROCGOMES -Só tivemos trabalho 
coni a PETROBRÁS até agora, que foi anterior ... 

O SR. -Na realidade, com a PETROBRÁS dei~ 
xamos livre a indicação de ·depoentes. 



4094 Terça-feira 25 

O SR. SEVERO GOMES- Inclusive estanioS pro
pondo que sejam ouvidos todos. inclusive os que foram 
propostos pelo nobre Senador. 

No caso da PETROBRÁS. t9dos que foram suge
ridos de uma reunião para outra. Por quê? Porque um 
depoimento evidenteqtente traz_;~ necessidade de outro. 
Tivemos toda liberdade, e nunca surgiu o argumento 
de que a investigação da administração da PETRO
BRAS pudesse trazer qualquer prejuízo à sua adminis
tração. Esta argumentação surge com relação à Campa
oh~~- Vale do Rio Doce. Isto, sim, é que pode lançar 
dúvidas com relação à- sua ·admini~tra_çiip, e n_ão uma 
investigação que traga para ã luz. do sol, com. toda trans- · 
parênda tudo o que __ pr~isa:mos saber para completar 
nosso relatório. - -

O SR. PRESIDENTE (Cesar Calsj- Para hifofma
ção, relato os depoentes_da PETROBR.AS. Foram ouvi.: 
dos aqui: Dr. Paulo Belotti, Dr. Cádos Walter, Dr. 
Carlos Sant'Ana, Dr. Marcos Túlio Roberto Sampaio 
de Melo, Dr. Hélio Beltrão, Dr. Armando Guedes Coe
lho e o Presidente da Petroquímica do Rio Grande 
do Sul, Brois Gorentzvaig e MaurO Ubírajara Chaves 
da Costa, Presidente do Sindicato_dos Petroleiros e Pe
troqufmicos. - ---- -

Depois disto foram ouvidos, em termos gerais, o Pre
sidente da Comissão de Desestatização do BNDES; 
o Secretário de Controle das Empresas Estatais; o Dire
tor de Economia da Universidade de Brasília, Professor
Décio Munhoz; o Secretário da SEAP - Serviço de 
Abastecimento e Preços; e passou-se à Vale do Rio 
Doce com os geólogos que aqui foram mencionados. 

O SR. MILTON CABRAL-- Sr. Presidente, des
culpe a minha insistência; mas- tenho" "em mãos a Reso
lução que "cria a Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar a ~estão das sociedades de econo
mia mista nas quais a Untão detém a maioria acionária", 
resolução justificada e assinada por mais de 20 sena
dores. 

O que é que diz a proposta? 

''É criada, nos termos da Resolução n.o 70,letra 
"b", do Regimento Interno, Comissão Parlamen
tar de Inquérito destinada a analisar a gestão das 
sociedades de econorrlia mista nas quais a União 
de_tém a maioria aciõnária." 

Parágrafo único. ''Na análise de que trata este 
artigo, serão levados em conta os métodos de for~ 
mulação das políticas dessas empresas e o processo 
de tomada de decisões, para verificar sua adequa
ção ao interesse público." 

A nossa missão é ãnalisar a gestão sob essa óptica, 
a óptica da formulação de políticas e tomada de decisão. 
Não estamos investigando a administração da empresa 
no sentido meramente administrativo, se há irregula
ridades ou não. Estamos examinando a gestão levando 
em conta a formulação de políticas e processos de toma~ 
da de decisão. (art. 2.•) 

Na justificação, coineilta oã-'Proposição, concluindo-
o outro período: 

"Ainda há pouco sm:giram notícias sobre o risco 
de perda do controle acionário da Vale do Rio 
Doce e .sobre a compra de equipamentos pela ELE
TROBRÁS em condições ruinosas."_ 

Quer dizer, ligado à tomada de decisão, ã gestão, 
etc. 

"A Comissão Parlamentar de Inquérito que reque
remos servirá ao esclarecinie"nto desses casos." 

Na justificativa, cita o caso da venda acionária da 
Vale do Rio Doce e da "compra de equipamentos pela 
ELETROBRÁS em condições ruinosas". 

Temos que dar atenção ao que foi propoSto. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) --,Senador Mil
ton Cabral, a Comissão não saiu deste níveL Inclusive 
devo dizer a V. Ex. • que por isso é que entendo que 
aqui o depoimento sobre a modificação do Conselho 
de Administração está no escopo desta Co~iss_ão, qu.an
do foi enfraquecido o Conselho de Ãdministraçáo. En~ 
tendo que está no esc_opo -~esta Comissão, que é a toma
da de decisão. A ComissãO não saiu desse escopo. 
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. Minha posição aqui, como Presidente, é a de apoiar 
-é claro -o Relator, ouvindo tantas pessoas quantas 
ele sinta necessidade. 

-U""S"R. ROBERTO CAMPOS- O Relator te-m que 
ser prestigiado. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Esta, a minha 
posíção, e a deíxo claro, porque é importante que não 
se cerceie essa posição_ do Relator. 

Corii a palavra o Senador Roberto Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, o 
Senado Federal tem que fazer uma opção. Foram cria
das duas Comissões: uma, em virtude de lei, é Comissão 

_ P_ermanente, a Comissão de Fisca_li.Zação e Controle, 
cujo objctivo legal e não merª-mente de inspiração regi~ 
mental ou_ processualista é precisamente aferir o com
portamento e fazer a avaliação de gestão. das empresas 
públicas. Isto foi resultante de uma lei, que, por sua 
vez, implementou o art. 45 da Constituição Fedei:"al. 
Anteriormente à regulamentação dessa lei, através de 
uma resolução do Senado, foi passada a Resolução n." 
7---. que criou esta COmissã-o, e adotou, em sua nomen
-Clatura, a expressão "análise de gestão". Subseqüente~ 
_mente_, veio_ a Res_alução n.o 8, pela qual o Senado, 

- regulamentando a Lei Mauro Benevides, cria uma co-
--miSSão permanente destinada precisamente a este obje-

tiVb. 
- Se o Senado fez isto, tem-se que entender que resolu

ção anterior há de ser interpretada como atinente à_ 
política de estatização versus privatízação, pólttica geral 
de empresas estatais versus setor privado. 

Não é concebível queimediatamentedepoís o Senado 
passe outra resol~:~ção, esta decorrente de lei, na qual 
precisamente estabelece como objetivo a análise de ges-
tão. _ _ __ _ 

Sugíro que, se há interesse de análise de gestão, ges
tão da Va_l~_ do Rio Doce, e ~ão de política de estatização 
vers~s iniciativa privada, seja- feita pela Comissão de 
FiscalizaçãÕ e Controle, que é uma Comissão Perma-
nente_ -

A Resolução n.<> 8 é posterior ã Resolução n." 7, 
e a reforma. 

O SR: PRESIDENTE ( Cesar Cal~)=:_ Mas não anula 
a Comissão Parlamentar de Inquérito. 

O SR._ ROBERTO CAMPOS- Não anula a Comis
são Parlamentar de Inquérito, mas redefine seus obje
tívos. 

--O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) -Senão poderia 
dizer: ~·fica extinta a Comissão Parlamentar de Inqué
rito". 

__ O SR. ROBERTO CAMPOS -Mas redefine seus 
objetivos. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- A Comissão 
Parlamentar de Inquérito não está mencionada na Reso
lução n.o 8. 

O SR. ROBERTO CAMPOS --Como e que pode 
passar urna resolu_ção criando uma Comissão Perma
nente para análise de gestão ... 

O SR._pRESIDENTE (Casar Cais)- Porque é per
manente e vai prosseguir. e esta aqui é só para os fatos, 

- inclusive os fatos que estão mencionados na justifica
tiva. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Qu-e decorrem do 
texto constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Com a palavra 
o nobre Senador João Calmou. 

O SR. JOÃO CALM"oN -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, farei apenas uma ponderação. Inicialmente, hou
ve uma tentativa de criaçáo de uma CPI específica sobre 
a Companhia Vale do Rio Doce. Essa tentativa, entre
tanto, não foi ac_olhida favoravelmente pelo Sena~o. 
Depois do insucesso da primeira tentativa, evoluiu-se 
para a criação de uma CPI mais ampla sobre as empresas 
estatais, de ;modo g~_!_a]-. Nesse intervalo. _surgiu o pro-

- O lema focalizado pelo nobre Senador Roberto Campos 
-a regulamentação do art. 45, que criOu a Comissão 
de Conttole e Fiscalização dos Atas do Poder Executivo 
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e das empresas estatais. O que me preocupa nesse episó
dio é que, se nós prolongarmos essa coleta de depoi
mentos, correremos o risco de ver uma empresa que 
é o orgulho, sem dúvida nenhuma, de todos os brasi
leiros, essa Companhia Vale do Rio Doce, sob suspeita, 
porque há uma acusação, que por sinal não foi compro
vada, de que, através de manobra!i pouco ortodoxas, 
teria havido uma tentativa de que o controle da Compa
nhia Vale do Rio Doce passasse para grupos privados. 
Ora, a Companhia Vale do Rio Doce está empenhada 
agora em numerosos empreendimentos no exterior que 
poderão sofrer prejuízos se esse trabalho da Comissão 
Parlanientar de Inquérito_, especificamente sobre a Vale 
do Rio D~ce, se prolongarem demasiadamente. Deye
m-os lev_ar em çonsideração que ninguém está tentando 
evitar que o Senado Federal examine os problemas da 
Companhia Vale do Rio Doce, que, como acaba de 
lembrar o nobre Senador Roberto Campos, há uma 
Comissão específica na qual se enquadra também qual
quer inc;l.agação, qualquer inquérito, qualquer investi
gação sobre a Companhia Vale do Rio Doce. 

Creio que no caso concreto da Companhia Vale do 
Rio Doce a situação é mais delicada, porque foi levan
tada uma suspeita que eu não consideraria, nos termos 
já "citados aqui pelo nobre Senador Roberto -campos, 
como um perigo. Não, o problema que me preocupa 
é que foi ap-oiltada uma irregularidade,_ não, uma mano
bra criminosa~ no âmbito da Companhia Vale do Rio 
Doce. 

De lf!aJleira_ que prolongar essa situação me parece 
extremamente danoso e eu creio que uma solução inter
mediária poderia ser alcançada na base de não alongar
mos além deste ano a tomada de depoimento sobre 
ª-Companhia Vale do Rio Doce, o que não impede· 
que essa Companhia continue a ser fiscalizada, exami
nad~ •. " d~batida, questionada pela outra Comissão, a 
Comissâ()_ Permanente, .a Comissão de Fiscalização e 
Coiifro1e_dos Atos do Poder Executivo e das Eq1presas 
Estatais. 

Essa é a ponderação que eu faria, antes de dar o 
meu võtO, na hora qportuna, favorável ao encerramento 
das tomadas de depoimentos ainda nesta sessão legis
lativa. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES -Gostaria de ponderar 
ao nobre Senador João Calmon que, em primeiro lugar, 
quando inquiríamos a PETROBR.AS não havia nenhu; 
ma questão com relação ã suspeita, ou de que isso pu~ 
desse prejudicar a administração da PETROBRÁS. 

Em segundo lugar, essa argumentação de que esses 
assuntos seriam, vamos dizer, por natureza, o objetivo 
da Comissão de Fiscalização, aceito isso; praticamente 
todas as Comissões Parlamentares de Inquérito deve
riam desaparecer, da SUNAMAM e tudo mais, porque 
se trata de uma gestão e fiscalização da atividade gover
namental. 

Em .terceiro lugar, V. Ex.• aludiu à suspeita de que 
houve. se um intuito até criminoso de privatização, de 
perda de controle do Estado. 

Or~, o depoimento do Diretor Conselheiro, até pou
quíssimo tempo, o Dr. Osvaldo Cordeiro de Farias, 
confirmou isso e, inclusive, confirmava que era atitude 
do Governo. Quer dizer, os ministros estariam instruin
do a. Vale do Rio Doce para a sua privatização: O 
depOimento do Dr. Euclides Triches, Vice-Presidente 
da Vale, e Dr. Walter Rocha, Conselheiro da Vale 
inquiridos sobre isso, não desmentiram, ontem. Quer 
dizer, é um fato, como V. Ex bem disse, e até a adjeti
vaçáo pesada, muito grave. Entilo, diante disso, como 
é possível, obtendo depoimento de_ pessoas que partici
param da direção da Vale até anteontem. confirmando 
isto que V. Ex tem como uma prática criminosa, buscar 
o encerramento, rápido e fulminante, da investigação 
da Comissão? 

O SR. JOÁO CALMON ~V. Ex.• deve estar iem
hra~o que pelas suas próprias palavras, nobre Relator, 
nós Já temos elementos, colhidos atrayés destes depoi~ 
mentos,_ para tomarmos uma decisão. Por que prolongar 
aínda mais se de acordo com sua informação, que é 
e:<ata, sobre esses depoimentos já tomados? Já temos 
todos os elementos. Em ralação à PETROBRÁS, não 
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houve uma denúncia, uma acusação de tamanha gravi
dade. 

O SR. SEVERO GOMES- Nós tivemos aqui uma 
denúncia de um empresário da área petroquímica pessa
díssima, inclusive com acusações dirigida diretamente 
a administradores do presente e do passado. 

OSR. ROBERTO CAMPOS -Sr. Presidente, peço 
a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) _;Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Campos, pela or
dem. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Sr. Presidente, está 
em sessão agora o Congresso Nacional para votar o 
orçamento. Pe.diria permissão: para me retirar deixando 
constante a meu voto, que as reuniões da Comissão 
devem terminar no dia 29 com a presença do Presidente 
Eliezer Baptista, ao qual podem ser feitas todas as per

. guntas, e melhor que ninguém, esclarecimentos serão 
obtidos. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)_: V. Ex. • retira, 
então, a proposta de excluir o Presidente da Associaw 
ção? 

O SR. ROBERTO CAMPOS-...::C DéSde que possa 
ser ouvido até o dia :?9. Eu manteria a _n;ú_nha proposta 
de que fossem ouvidOs mais doi§i a serem indicados 
e não cinco. Continuo não vendo raZão nenhuma para 
chamarmos o Presidente da Associação de Funcioná
rios. Nesse caso, todas as organizações sujeitas a inqué
rito, nós teríamos aí uma exibição sindical. Nós não 
vamos discutir política salariaL 

O SR. SEVERO GOMES -(Início fÕra--do micro· 
fone) . . . Q Presidente do Sindicato dos Petroleiros, 
eu quero lembrar ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Contra o meu pro-
testo. -

O SR. SEVERO GO:MES - Bori:t, são visões dife
rentes da sociedade brasileira. 

O SR. JORGE KALuME -·sr. !'residente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME - Eu quero endossar 
o testemunho do Senador Roberto Campos. Comungo 
do seu pensamento. E gostaria de lembrar a esta Casa 
que a probidade do Dr. Eliezer Baptis-ta não poderá 
jamais ser posta em jogo. Mesmo _porque, segundo de
poimentos que já ouvi, segundo testemunhos que me 
foram dados, é homem do mais alto gabarito profis
sionaL Haja vista que, depois da vitória do saudoso 
Tancredo N~ve~ ele teria sido_convidado para um dos 
seus Ministros. t uma prova de que é um homem sério 
e honrado. Mas, nem por isso, vai-nos inibir de ouvi-lo, 
contanto que a nossa Comissão se encerre ;;~.té o dia 
29. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) --Eu- só queria 
esclarecer ao Senador Jorge Kalume que em nenhum 
momento, em nenhum depoimento, foi colocada em 
dúvida à probidade do Dr. Eliezer Baptista. Porque 
parece que houve, não houve isso._Pode até haver daqui 
por diante, mas não houve isso: 

Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON - S6 para uma questão 
de ordem. O Senador Roberto CampoS se retirou, por
que tem que votar. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Mas deixou 
o voto. 

O SR. JOÃO CALMO-N- Nóitâmbélll temos de 
votar. E sou Relator do capítluo do Ministério da" Edu~ 
cação. 

O SR. SEVERO.GOMES -Mais ainda, Sr. PresiM -
dente; está em curso uma sessão do Congresso, esta 
Comissão não tem condições regimentais de continuar 
seu trabalho.·Uma Comissão não tem condições de se 
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realizar concomitantemente com uma sessão- do Con
gresso. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Vou tomar 
oS-votos. Como vota o Senador Martins Filho? 

O_ SR, M~-RTINS~fitHú ..:_ Voto pelo encerra-
meritõ ·no· dia 29. - -

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Como vota 
o Senador Carlos Lyra? 

O SR. CARLOS L YRA- Continuar. 

O SR. PRESIDENTE (C.,;ar Cais) .::.. Como vota 
o Sen;;~.dor Milton Cabral? 

O SR. MILTON CABRAL- Peia conclusão dos 
depõU:nentos até Õ 111timo dia; até o dia 5 de dezembro, 
sem pi"ej~fzo, eVidentemente, do Relator voltar a inqui
rir as mesmas testemunhas o ano que vein. 

O SR. PRESIDENTE (CesafCais)- Então~ 6 uma 
coisa ou 9utra, __ 

O SR. MILTON CABRAL- Não, qualquer Comis
são de Inquérito pode voltar a inquirir. Isso aí é pacffico. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Não, encerra 
o· capítulo. Depois, futuramente, o Relator vai ter que 
propor à Comissão a volta. Agora, o que eu quero 
dizer é que-~ que está dito ali naquela convocação, 
e conio. foi bem lembrado pelo Senador João Calmon, 
já é possível concluir, porque todos nós aqui somos 
contra qualquer tentativa de controle acionário da Vale 
do Rio Doce. O Objetivo foi este e a· Comissão deve 
tornar recomendações expressas, e uma das recomen~ 

_ dações é pedir que a Comissão Permanente tenha sobre 
esses detalhes. Nós estamos discutindo aqui. 

Q- SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Coino Vota 
Q~p~or João_ Calmon? 

O SR. JOAO CALMON -Sou.fuvorável ao encerra
mento até o dia 29. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Na realidade, 
nós._teinos favoráveis à propo:sta do Relator, o Senador 
Severo Gomes, o Senador Virgílio Távora e o Senador 
Carlos Lyra. 

A proposta de fazer tantas reuniões quantas neces
sárias para ouvir todos os indicados pelo Relator, na 
tentativa de encerrar até dezembro: os Senadores Mar
-uns Filho, Milton Cabral, João Calmon, Jorge Kalume 
e Roberto Campos. 

Eu desejaria inforniaf aos Srs. Senadores que tem 
sido uma constante nesta Comissão não haver número. 
De maneira àqueles eu solicitaria que dessem número 
tod_as as vezes que fossem convocados. 

O SR. SEVERO GOMES - Queria lembrar, Sr. 
Presidente, o que disse agora há pouco: a Comissão 
_está tomando uma decisão contrariando o Regimento. 
Nós est;;~.mos nos reunindo concomitantemente cOm a 
sessão do Congresso. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Nada mais 
havendo que tratar, declaro encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 10 horas e 47 minutos.) 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

--Destinada a investigar a gestão da_s ~iedades 
de Economia Mista nas quais a União detenba maio
rla&cionária. 

(') 19.' REUNIÃO, REAUZADA 

EM_24 DE OliTUBRO DE 1985 

:Às dez horas do dia vinte e quatro de outubro do 
ano de mil novecentos e oitenta e cinco, presentes os 
Srs. Senadores Cesar Cais, Presidente, Severo Goriles, 
Relator, -re'uriíú~se- 3. Comissão Parlamentar de Inqué-. 
rito,_ "D~tinaôa a inveStigar a gestão das Sociedades 
de Economia Mi~ta_nªs q~ais a União detenha maioria 
acioliária".-
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É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior 
que, em seguida, é dada como aprovada. 

O Sr. Presidente abrindo os trabalhos, convida os 
depoentes Srs. Euclides Tricbes e Walter Rocha de Oli
veira, ex-ViceMPresidente da Companhia Vale do Rio 
Doce, para tomarem assento à mesa. 

Dando continuidade, o Sr. Presidente, SenadorCesar 
Cals, faz algumas consider_ações i respeito da vida pro
fissional dos Srs. depoentes. 
Logo~ seguir, .o_Sr. SeJ?.ador Sev~ro Gomes u_sa da 

palavra~ para uma-qUestão de ordem, no sentido de 
que seja suspensa a reunião, conforme prescreve o art. 
125, do Regimento Interno. 

O Sr. Presidente, determina sejain suspensos ostra
balhos por quinze minutos, para verificar sobre o funcio
namento da Sessão do Congresso Nacional. 

Reabe$ a reuni;ão, o Sr. PI:esidente encerra os traba
lhos, convocando a Comissão para ouvir os depoentes, 
Srs. Euclides Triches e Walter Rocha de Oliveira, no 
próximo dia dezenove. 

Em seguida, determina que as riotas taquigráficas 
tão logo traduzidas e revisadas, sejam publicadas, em 
anexo, à presente Ata. 

Nada mais havendo_ a tratar, encerra-se a rey.nião 
e, para constar, eu, 5ônia c;Ie Andrade Peixoto, AsSis
tente da Comíssáo, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será asSínada pelo Sr. Presidente e irá à publi
cação. 

(*) Republicada por ter sa(do com i~rreção no DCN- II de 4-4-86 

ANEXO A ATA DA I9.• REUNIÃO DA CO
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 
DESTINADA A INvESTIGAR A GESTÃO DAS 
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS 
QUAIS A UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIO
NÁRIA, REALIZADA EM 24 DE OUTTJBRO 
DE 1985, A -FIM DE OUVIR DEPOIMENTOS 
DOS SRS. EUCLIDES TRICHES E WALTER 
ROCHA DE OLIVEIRA, EX-V ICE PRESIDEN
TE DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, 
QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORI
ZAÇÃo DO sENHOR PRESIDENTE: 

Presidente: Senador Cesar Cais 
Relator: Senador Severo Gomes 

(Íntegra do apanhamento taquigráfico) 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Estando pre
sente o Presidente e o Relator, Senador Severo Gomes, 
da CPI que investiga a gestão das empresas estatais, 
das quais a União é majoritária, declaro aberta esta 
re:unj~_?,_ p~ra ouvirn;t.os o depoimento do Dr. Euclides 
Tiiches e do Dr. Walter Rocha de Oliveira. 

Dr. Euclides Triches é engenheiro civil e militar; ex
Prefeito de Caxias; foi Secretário de Obras Públicas 
do Rio Grande do Sul; Deputado Federal por seu Esta~ 
do; ex~Govemador do Rio Gr@.de do Sul e vice~Pre
sidfúite da Companhia_ Vale do Rio Doce, até recente-

· mente. 
!?_r._ Walter Rocha de Oliveira é engenheiro civil; 

fo"t Chefe do Departamento de Energia da SUDENE; 
tev_e fu_nções na CoªS_tJJtoria em empresas privadas em 
São Paulo e ex-vice-Presidente_da Companhia Vale do 
Rio Doce. 

O SR. RELATOR {Severo Gomes) - si. Presiden
te, tenho uma questão de ordem a apresentar. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Com a palavra 
o Senador Severo Gomes. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) -O art. 125 
do nosso Regimento diz, textualm~nte: "As Comissões 
reunit-se-ão com a presença, no mínimo, da maioria 
dos seus membros". Nós aqui estamos apenas com dois 
Senadores membros desta Comissão. É claro que é pos
sfvel que sejam tomados os depoimentos apenas com 
a presença do Presidente e do Relator. Entendo, no 
entanto, Sr. Presidente, que os assuntos desta Comíssão 
~ão demasiadamente graves e, portanto, as· reuniões 
devem obedecer ao disROSto no art. 125, quer dizer, 
contarem com a presença, no mínimo, da maioria dos 
seus membros. 
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Ainda não bastasse essa questão, que eu acredito 
que deva ser colocada, mesmo porque a nossa COmissão 
só se te~ reun!do com a Jl:!aioria dos seus mern.bros, 
em reuníões não públicas, cujo objetivo· a alcançar tem 
sido o de frustrar o avanço da investigação, ·eu queria 
ponderar, também, que o nosso Regimento estabelece 
que as Comissões não podem funcionar ao mesnío tem
po que as sessões .do Senado ou do Congresso. 

o SR. PRESIDENTE (éeSai-Caisj :N; reáÍidade, 
V. Ex.• t~m razão, ainda que o Congresso .Nac_ional 
não esteja reunido, no momento embor;l convocado. 

Desse modo, eu susperido a reu~ião ~r 15 nlin~:~t9s, 
para verificar se o Congresso vai realmente funcionar 
e, também, se encdntramOs a maioria dos membros. 

O SR. RELATOR (Seve!o Goro~) - -MesmQ com 
o Congresso não funcionafldo, nós ternos que atentar 
para o art. 125. 

O SK. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Vamos aguar
dar reunir a maioria dos membros. 

Está_Suspe-nsa a rêunião.- - . 

O SR. PRESIDENTE (Cesar CaJs) _::Está reaqona 
a reuniãO. - --

Não havendo número regimental, vou levantar a pre~ 
sente reunião, que, conforme deliberação da reunião 
extraordinária de ontem, fica adiada para após o dia 
15 de novembro. 

Está encerrada a reunião. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Destinada a investigar a gestão das Sociedades 
de Economia Mista nas quais a União detenha maio
ria acionária. 

21.' REUNIÃO, REALIZADA EM 
20 DE NOVEMBRO DE !985 

Às nove horas e cinqüenta minutOs -do dia vinte de 
novembro do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, 
presentes os Senhores Senadores Cesar Cais~ -Presiden,-_ 
te, Severo Gomes, Relator, Virgflío Távora, Martíns 
Filho, Carlos Lyra, Roberto Campos, Milton Cabral, 
João Cal.mon, Gastão Müfler e Jorge Kalume, reúne-se 
a Comissão- Parfãmenta"r de l.õqUérito "destinada a in
vestigar a gestão das Sociedades de Economia Mista 
nas quais a União detenha maioria acionária". 
~ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior 

que, em seguida, é dada como aprovada. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, 

Senador Cesar Cais, declara aberto os trabalhos. 
Inicialmente, o Senhor Presídente faz algumas consi

derações sobre as dificuldades de realizaçáo das reu
niões da CPI, uma vez que as mesmas estão sendo_ 
simultâneas com as do Congresso Nacional. 

Usam da palavra os Senhores Senadores Roberto 
Campos, Martins Filho, ~ey_ero Go!JleS, J\1ilton Cabral, 
Virgílio Távora, João CalmO.ti i Jorge Kalume. 

Após breve debate, são apresentadas duas propo~ 
siç6es, que o Senhor Presidente coloca em votação: 
a primeiro do Senhor Relator, que a Comissão retorne 
o ritmo normal e ouvir tantas quantas pessoas forem 
necessário, para fundamentar o seu relatório, e :iião 
o podendo fazer durante esse período, prosseguirá no 
próximo período legislativo; a segunda, dos Senhores 
Senadores Martins Filho e Mílton Cabral, de fazer tan
tas reuniões quantas forem -necessárias este ano, inclu· 
sive sábado e domingo, para tentar concluir a Compa
nhia Vale do Rio Doce até o fim do período legislativo. 
É aprovada a segunda proposta. 

Continuando, o Senhor Presidente solicita aOs Senho
res· Senadores que compareçam às reuniões todas as 
vezes que foram convocados. 

Finalizando, o Senhor Presidente det~~-~a CI!_le as 
notas taquigráficas, tão logo tradUZidaS e revisadas, se
jam publicadas em anex:o à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação. 

DIÃRIOI>O CONGRESSONACIONAL (Seção II) 

ANEXO À ATA DA 21• REUNIÃO DE TRA
BALHO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO, DESTINADA A INVESTIGAR A 
GESTÃO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MiSTA NAS QUAIS A UNIÃO DETENHA 
MAIORIA ACJONÀRIA, REALIZADA EM 20 
DE NOVEMBRO DE 1985, QUE SE PUBLICA 
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. 

··-PRESIDENTE DA COMISSÃO.- -

__ Presidente: Senador Cesar Cais 
Relator. Senad9r Severo Gomes_ _ __ 
(fntegra do apanh-amento taquigráfico.) 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -lfavendo nú
merQ _legal, declaro aberta esta reunião extraordinária 
de trabalho da CPI que investiga a Gestão das Socie
dades de Economia Mista. 

Srs. Senadores·; riãfeiliaad6~ a-ConvOCaçãO deSta reu
niã_o __ extraordinária deve-se a um fato que ontem foi 
constatado. É que no dia 23 de outubro foram aprova
das, por maioria, contra o voto do Senador Severo Go
mes e a minha abstenÇão como Presidente, as seguintes 

--reSOluções: 

1. Suspender as Reuniões da Comissão, até o 
dia quinze de novembro. 
_2 . ..Sugestão dos Srs. Senadores Roberto Campos 

:e Fábio Lucena, de um esforço c-oncentrado para 
tentar concluir depoimentos sobre Companhia Va
le dQ Rio Doce, até fim do período legislativo. 
Aprovado, com voto vencido do Sr. Senador Seve
ro Gomes. 

3. Para cumprimento-do item dois, caso seja ne
cessário, o Presidente cOnvocará mais de uma reu
nião semanal, com dois depoentes cada uma. 

4. Por sugestão do Sr. Senador Severo Gomes, 
será convocado o Sr. Deputado Gabriel Guerreiro 
e por sugestão do Sr. Senador Martins Filho~ Os 
Srs. Sarnir Sraick e Clóvis Ditzell. 

5. Após outros depoentes a serem indicados pos
terionnente, será convocado o Presidente da Çom
panhia Vale do Rio Doce, Dr. Elíe"zei BatiSta aa 
Silva. 

N~uealidac_le, temos obstáculos, razão por que sus
pendi a coQyocação dos depoentes de amanhã; é que 
o Congre~so estap.do _convocado para um esforço con
centrado, en_t_ende a Presidência que, de acordo com 
o RegimentO Interno do Senado Federal, não podemos 
fazer reunião simultânea _com a do Congresso Nacional. 
Ficaria muito desagradável' para essas pessoas virem 
até aqui - como já aconteceu com os Srs. Euclides 
Triches e Walter Rocha -e não poderem fazer o seu 
depoimento, tendo que voltar. Agora temos um proble
ma: é que esses dois ex-Diretores da Vale do Rio Doce 
se deslocaram do exterior. Então, temos esse problema 
de reunião simultânea da Comissão com o ·Congresso 
Nacional, que no meu entendimento não pode haver 
de acordo com o Regimento Interno e, em segundo 
lugar, o Sr. Relator, Senador Severo Gomes qUe apre
sentou uma lista com outros depoentes: o Ministro Au
reliano Chaves, o Dr. Jqão Carlos Linhares, Romeu 
Nascimento Teixeira, Presidente da ALBRÁS, e Antô
nio Erm(rio de Moraes que participa da Mineração Rio 
Norte, e Luiz Antônio Godóy Alves, Presidente da 
Associação dos Funcionários da Vale do Rio Doce. 
Parece assim inviabilizado esse esforço no sentido de 
terminar a Vale do Rio Doce até o fim de novembro, 
porque mesmo que convocássemos dois, mais dois e 
mai~ ___ d~_is, não daria tempo para c_h~g::tr ao Dr. Eliezer 
-Batista~ que deveria ser o último, conforme decisão. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Peço a palavra, 
_S_r. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Concedo a 
palavra ao Senador Roberto Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Não considero in~ 
viabilizado~_Sr. Preside_nte. Na última reunião _que tive
mos foi decidido, por maioria. com voto dissidente ape
nas do Senador Severo Gomes, que terminaríamos esta 
Comissão no dia 29 de novembro; ficoU também con-
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vencionado_que o Senador Severo Gomes indicaria mais 
dois depoentes e S, Ex.• indicou mais 5 depoentes, o 
que contraria o que fora acordado: dois desses depo~~
tes;-oMinistro Aureliano Chaves e o Sr. António Ermí· 
riõ de Moraes poderão falar sobre assuntos gerais, a 
qualquer momento podem ser convocados para qual
quer Comissáo do CongreSso, espeCificamente. Entre~ 
tanto, não há por que inquiri-los sobre a Vale do Rio 
Doce. 

Nessas condições, Sr. Presidente, peço que nos ate
nhamos ao nosso entendimento original; façamos tantas 
reuniões extras quantas necessáiiã.s. O Senador Severo 
Gomes pode indicar dois depoentes e concluiremos os 
trabalhos no dia 29 de novembro. 

Não podemos deixar uma organização, como a Vale 
do Rio Doce, com todo o seu funcionalismo em estado 
de inquietaç_ão, seus -diretores à espera de convocações 
sucessivas desta Comissão, sem que até agora se tenha_ 
positivado um objeti.vo realmente interessante nesta 
reunião. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Conforme di
zia, parece-me que· pela lista de. depoimentos e pelo 
esforço concentrado do Congresso, é inviável concluir 
a Vale do Rio Doce até o fim de novembro. 

O assunto está em discussão. 

O SR. MARTINS FILHO- Voto-para que <e con
cluàffi ôS -trabitlhos ainda neste período, mesmo que 
tenhamos reuniões extras realizadas aos sábados, inde
pendentemente das sessões normais do Senado e do 
Congresso NacionaL 

A CP! não s_e enqu_adra nas Comissões normais, é 
uma Comissão especial, então, foge a este dispositivo 
de Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Outras Comis
sões estão se reunindo mesmo no período de esforço 
concentrado. 

Continua em discussão. 
Diz o art. 179: 

"Parágrafo único. A sessão ordinária não se iea-
lizará: 

a) por falta de número; 
b) por deliberação do Plenário; 
c) quando seu período de duração coincidir, 

embora parcialmente, com o de sessão conjunta 
do Congresso Nacional;'' 

As Comissões Permanentes obedecem à mesma regra. 
Mesmo assim, está em discussão. 

Gostaria de dizer que n.:> tocante à CPI, o que se 
tem notado é a falta de número e diz o parágrafo único 
do art. 173: 

"No_ dia previamente designado, se não houver 
número para deliberar, a Comissão Parlamentar 
de Inquérito poderá tomar depoimento das teste
munhas ou autoridades convocadas, desde que es
tejam presentes o Presidente e o Relator." 

Estou colocando as questão que têm acontecido: a 
falta de número para abrir e o poderá tomar depoimento 
com o Presidente e o Relator. De maneira que temos 
tido dificuldades de ter esse número no início das reu
niões da CP!. Estou colocando todas as dificuldades 
que estou sentindo para cumprir aquela decisão da CP! 
na reunião extraordinária de 23 de outubro. 

Concedo a palavra ao nobre Relator Senador Severo 
Gomes. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Na reunião 
do dia 23 de_outubro, o que se decidiu, de acordo com 
a minuta da ata da reunião foi: suspender as reuniões 
até .o dia IS de novembro, que era o período anterior 
às eleições e certamente de difícil realizaçtio, a segunda; 
seria de um esforço concentrado para tentar concluir 
os· depoimentos sobre a Companhia Vale do Rio Doce 
até_ o fundo período legislativo. Quer dizer, que deve
riamos terminar os depoimentos até esse período; ter
ceiro, que para o cumprimento do item 2, caso seja 
necessário, o Presidente poderá convo_car mais de uma 
reunião s~manal com dois depoimentos cada uma; quar
ta, sugestão dos próximos depoentes, Gabriel Guerreiro 
e a sugestão do Senador Martins Filho, de Sarnir Zraick 
e Clóvis Ditzel; quinto, após ou'tros depoimentos a se-
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rem indicados, não havia sído estabelecida nenhuma 
liinitação-quarito ao D.Uméro""'âos depoimentOs, mesrili:{ 
porque uma Comissão de In·quéiito objetiva investigar 
tudo qo_e diga __ respe~to ao -obje~vo estabelecido pela 
Comissão; E creio eu que o Relator deve ter critéríos 
para saber como fazer o seu relatório, quem mais ouvir 
para poder cumprir a determinaçãO constante da criação 
da Comissã? Pa~lamentar de I!J..q~éritô_. _ _ _ _ __ 

Quero lembrar, fazeD.do uin Drive histOriCÕ, q-ue ria 
reunião anterior a esta, 23 de outubro, eu tin_ha feito 
uma sugestão para -que fizéssemos duas reuniões sema
nais. Àquela altura, eu tive os votos contrários, pratica
mente de todos os Senadores, porque argumentavam 
S. Ex•.s_ que nunca na histórja das _Comissões de Inqué
rito foi posSível funcionar nesse ritmo de duas reuniões 
semanais e que, portanto, elas não deveriam ser reali-
zadas. -

A minha proposta era para ·que fiiésS~mos duaS reU
niões semanais e encontrei resistência da maioria dos 
membros da Comissão com o argu-nrento ~de que não 
seria possível porque estarfamos atropelando a :investi
gação. Em segUida, no dia 23 ç:e outubro, a proposta 
era da realização de duas semanais e dois depoimentos 
por reunião, inclusive, proposta de realizar du.as reu
niões por dia. O Senador MartiQs Filho está sugerindo 
até que se r~lize no sábado. _ _ . . __ ... 

Enfiri:J., a cJUesiãô que eu ·coloco é que não h~, no 
meu entender, como encerrar_ a ínvestigãção sob r~ a 
Companhia Vale do Rio Doce,-nCsii jlerfodo legisla
tivo. Quer dizer: temos obrigação de ouvir, a Comissão 
pode até -deliberar que· ·eu só possa indicar mais doís 
depoentes, evidente que vou ter que colocar a questão 
de ser impraticável realizar um relatór~o nessas condi
ções. Ontem, nós ooviinãs ·outroS dois depoimentos, 
e ouvimos irregularmente, porque estávamos, ao mes
mo tempo, tendo sessão do Congresso e eu entendo 
que o espúito do regul~mento; evidente, é de que as
comissões não se reúnam pre]udican~o o plenário do 
Senado ou do Congresso, não pode h_aver outra ra~ão 
para impedir a concomitância dessas duas reuniões. 

Ontem sugeri ao Senador César Cãls que voltássemos 
ao ritmo normal da COmissãO, para que ela pudesse 
trabalhar, e podermos fazer até duas re_unió_e_s por s~ma
na, o que, no meu entender, é inconveniente, o que 
aconteceu ontem, dois depoimentos no mesmo dia, é 
impraticável, a não ser que se faça â tarde, mas vamos 
ter o problema da concomitância da sessão do Congres
so. Então, sugeri ao Presidente da Comissão, Senador 
César Cais, que voltássemos ao ritmo anterior e obtive 
a concordância do Presidente da Comissão. Temos hoje 
um número maior de Senadores aqui, para discutirmos 
e deliberarmos a respeito dessas questões. 

O SR. PRESIDENTE (César Cals)- Concedo a 
palavra ao Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL -Sr. Presidente, tenho 
conversado fora do âmbito da Comissão Com o (Senadpr 
Severo Gomes, a respeito dos trabalhos da Comissão, 
dos trabalhos do Relator)e naturalmente este deve ser 
sempre prestigiado para que S. Ex•. possa realmente 
fazer um relatório que tenha alguma_iJ!lportância, uma_ 
significação e atinja eíetivamente o objetivo. Acho que 
pode haver, honestamente, quando digo "honestamen~ 
te" é sob o aspecto de propósito, acho que pode haver 
uma conciliação, porque, na realidade, o objetivo cen~ 
trai desta Comissão, pelo que eu sei, pode ser que eu 
esteja enganado, é uma avaliação da intervenção do 
Estado na economia nacional através das empresas esta~ 
tais. O n6rn.ero de depoimentos que já ouvimos, e mais 
outros que poderão ser conv<Jçadqs, não acredito que 
a Comissão possa encerrar os trabalhos neste ano, no 
próximo ano poderemos ouvir outras personalidades, 
dará condições ao Relator de abordar esta questão. 

Não que estejamos aqui fazendo uma Comissão de 
Inquérito sobre a Vale do Rio Doce, sobre irregula
ridades administrativas da Vale do Rio Doce; acho que 
não foi esse o empenho da Comissão, porque se este 
fosse o empenho de fazer uma profunda avaliação de 
irregularidade nesta companhia; eu gostaria de dizer 
claramente que o nosso trabalho está completamente 
errado, nós não chegaremos nunca a entrar nos mean
dros da Vale do Rio Doce e teríamos ciue prosseguir 
esta Comissão para provavelmente mais um ano, ouvir 

muito _mais gente, descer a âetalhes, inclu_sive faz~rp_erí
cias e-ctc;mas comO O ·objetivo não é este, ta futerveri
çào do EStado na-· economia, aquela tentativa iiifcíal 
aq~_eles CO!lle~táiios'de Imprensa_de que haveria 1.;1ma 
tentativa de privatizaçã9_ da V!lle do _Rio Doce, o tema 
sempre foi este: prívá.tizaÇaO e estatização; tenho a im
pressão de que com-mais· os depoimentos o Sr. João 

__ - Ciitlos Linhares, ex-Diretor e o do Presiden~e da Asso
Ciação dos Sérvidores da Vale do Rio Doce, e o depoi
mento do próprio Pres~~~nte da companhia cre~o qu~ 
atenderia, satisfatoriamente; este propósito, isso_ é uma· 
conciUãÇão que estou levantando- agui, e podeifamos 
deixar para o ano· que vem, o MiniStro das MÍJ13S e 
En~rgia, e outras autoridades.~ Creio que o Relator -~e:ria 
teri:tpo, no recesso, de começar a escrever o :relatório, 
porque o que já .ouvimos nOs dá suficientes_ elementos 
de convicÇão para opinarmos e debatermos sobre a 
questão da intervenção. 

Esta é ponderação que queria fazer, queria que o --
Relator compreendesse de que esta conciliação-na nii-
nha opinião é factível. ~ 

O~ SR. ROBERTO CAMPOS - Alguns dos Srs. 
Senadores não estiveram presentes aos depoimentos 
dosSrs. Vice-~resiaentes da Vale do Rio Doce, Osvaldo 
Barcelos Cordeiro de Farias e V alter Rocha de Oliveira, 
e há um depoimento, não sei bem se a palavra é denún
cj~, mas uma perplexidade n_o tocante ã decisão de mo
dificar o Conselho de Administração da Vale do Rio 
Doce, já no attial Governo, contra um ·parecer do Con
sultor Geral da República Dr. Sepúlveda Pertence, 
aprovado pelo Presidente José Sarney. Naturalmente, 
eu estou entendendo que a convocação do MinistrO 
Aureliano Chaves deve ser mais sobre este assunto, 
tenho esta impressão. Vários dos Srs. Senadores não 
estavam pres.entes â última reunião quando se efetuou 
o planejamento dos trabalhos e o encerramento dos 
mesmos com o depoimento do Dr. Eliezer Batista. ,... 

Seria possível a Secretária ler a ata da última sessão; 
_18•. reunião, em 23 de outubro. 

COMISSÁO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

8.• REUNIÃO, REALIZADA 
~ EM 8 bE NOVEMBRO DE 1984 

Às dez horas do dia oito de novembro de mil nove
centos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Comis
são. na Ala Senador Alexandre Costa, presentes os 
Sd'nhores Senadores João Calmon -Presidente, Passos 
Pôrto_,_ Gasfão MUller, Octávio Cardgso ~Carlos Lyra, 
reúne-se a Comissão de Educação e Cultura. Deixam 
de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se
nadores Luiz Viana, Lourival Baptista, Eunice Michi
les, Aderbal Jurema e Fernando Henrique Cardoso. 
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
com a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada como aprovada. Em seguida, o Senhor Presi
dente comunica que o item n. • 1 da pauta fica adiado 
para a próxima reuni~o e conce:de a palavra ao Senhor 
Senador Octávio Cardoso, que apresenta importante 
depoimento sobre sua visita à República Popular da 
.China, integrando uma delegação parlamentar. Finali
zando, o Senhor Presidente agradece ao Senhor Sena
dor Octávio Cardoso pela sua exposição, assim como 
a presença dos Senhorer, ..,enadores e determina que 
as notas taquigráficas, tão logo traduzidas, sejam publi
cadas em anexo â presente Ata. Nada mais havendo 
a tratar, encerra-se a reunião e, pata constar, eu. Sergio 
da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente, Senador João Calmon. 

ANEXO À ATA DA 8.• REUNIÃO DA CO
MISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REA
LIZADA EM 8-11-84, REFERENTE A DEPOI
MENTO DO SENADOR OCTÁVIO CARDOSO 
_SOBRE. SUA VISITA À REPÚBLICA POPU
LAR DA CHINA, QUE SE PUBLICA COM A 
DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRE
SIDENTE. 

Presidente: Senador João Cllmon 
Vice~Presidente: Senador Gastão Müller 
(Integra do apanhrunento taquigráfico.) 
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O SR. PRES!Dlli'!TÊ (João Calmon) -- HaveÍtdo 
-riúilú!:ró- reglnierital, declaro abertos os nossos tra_ba
lhos. Cance_do a palavra ao nobre Senador OctáviO_ Cai-
doso, que vai apresentar a esta Comissão um importante 
degoimento-so_~e _a sua rece_nte_visita à Replibtica Popu
lar da China, integrando uma delegação parlamentar. _ 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO ~srs. Senadores, 
Srs. Deputados, não será uma importante palavra ... 
(falha na gravação) ... mas gostam de ver o aspecto 

-da educação, outros o aspecto _da indústria, outros o 
aspecto fabril, _o arquiteto gosta de contemplar o aspecto 
urbanístico. Nós vimos aqui o nosso visitante. o Presi
dente Belaunde Terry, quando falou na Câmara Fede
ral, dedicou grande parte do seu discurso à arquitetura. 
à construção .de Brasília, o que ele via representado 
nas edificações de BraSília. Mas. infelÍ2Jnente, esses 
companheiros de viagem, que por motivos dos mais 
diversos, acabaram não podendo comparecer. Então, 
eu vou fazer assim uma palestra que não preparei, são 
impressões que eu recolhi desta viagem, porque_de certa 
forma exiSte uma curiosidade sobre a China que, emRo~ 
rii tenha- uma .cultura multimilenar esteve fechada du
rantc;-niÜitos.anos ã visitaçãO, à curiosidade dos estran~ 
geiros e mesmo as notícias que pudessem eventualmente 
sair do seu território: Essa delegação que foi lá, foi 
uma delegação do ~D~, convidada pelo Partido Comu
nista chinés e chefiada pelo nosso Secretário-Geral, Ho
mero Santos. 

Aqui eu vou abrir um parêntese para uma coisa que 
eu reputo bastante divertida, e o Homero certamente 
não- ficará aborrecido de eu revelar. O Homero, nem 
que chegue a governador de Minas Gerais, receberá 
tantas honrarias_ e tantas atenções quanto recebeu na 
China. É que o Secretário-Geral do Partido Comunista 
chinês é uma altíssima autoridade na China, tem uma 
forÇa- incr(vel. Então, guardando esse paralelismo, o 
Secretârio-Geral do Partido do Governo no Brasil foi 
tratado com todas as honras. Mal sabiam os chineses · 
que o PDS daqui não consegue nem fazer o Senador 
João Calmon votar no seu candidato. (Risos.) Então 
eu acho que os chi~eses não sabiam desse fato. 

O SR. CARLOS L YRA - Lá o Partido está no 
Governo e aqui o Partido sofre no Governo. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO - A China, desde 
a Revolução de 1949, chefiada por Mao-Tsé-Tung, se 
transformou, tanto que eles chamam de "Nova China" 
ou "período da libertação". 

Na verdade, as soluções adotadas para a China não 
-podem ser transplantadas para nenhum País, nem as 
nossas soluções podem ser transplantadas para a China, 
dadas as suas peculiaridades. Aquele é um pafs com 
9.800.000 quilómetros quadrados e mais de 50% desta 
área é uma região muito hostil, fi\Ontanhosa, fria, ina
cessível, onde vivem as chamadas nacionalidades mino
ritárias. A China tem cinqüenta e sêis nacionalidades, 
a principal delas é a nacionalidade heng e 55 outras 
nacionalidades que representam, vejam bem essa dis
torçao, apenas 4% da população nacional e ocupam 
60% do territóiio nacionaL É o problema das monta~ 
nhas, do clima, da hostilidade, do meio. Não há estrada, 
não há eletrificação. Até há uma grande dificuldade 
de escolarizar as crianças, porque são populações de 
pastores, nômades caçadores, que inclusive não se fixam 
nos lugares. Essa outra população da nacionalidade 
heng, que em 1949 somava 500 milhões, hoje é superior 
a um bilhão e 800 milhões. Então não se pode imaginar 
uma solução para ·a China que não seja chinesa. Quando 
a gente vé, por exemplo, ~roupa, aquela túnica que 
se vê do Mao-Tsé-Tung e- aquela calça a gente com
preende que isso representa muito, porque se eles fos
sem uSar, por exemplo, patet6, Camisa e gravata, divide 
esse bilhão por dois_ do ~exo masculino - 500 milhÇtes, 
entãO, seiiam em númerOs assim muito grosseiros, qui-:. 
nhentos milhões de paletós, quinhentos milhões de ca
misas~ quinhentos milhões de gravatas ou de sapatos 
diferentes: A simpleS padi-Onização da roupa para todos 
os chineses, inclusive para ambos os sexos, representou 
uma economia verdadeiramente considerável para o po
vo chinés. Hoje, eles já estilo começando a se vestir 
de outra maneira, não apenas com aquela túnica, que 
era invariavelmente cinza, azul ou verde, agora já come
çam a se ocidentalizar. Antes, olhando-se uma pessoa 
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Por trás, não se distinguia se era um homem ou uma 
mulher, pela semelhança no vestir e pelo desuso que 
a mulher chinesa faz desses requintes que a mulher 
ocidental costuma usar- o Sãpato alto, o cabelo trata~ 
do a maquilagem, coisa que as chinesas não usam. 

Com essa população fantástica, superior a 1 bilhão 
de pessoas, naturalmente o chinês deveria cuidar mais 
do controle demográfico, e isso me parece uma coisa 
muito interessante e muito bem sucedida na China. 

Éramos sempre acompanhados de um intérprete e 
de uma pessoa de hierarquia sup~ri_or <!O intérprete, 
um homem do partido, um intérprete em portugul!s 
ou em espanhol ou em inglês, porque do chinês nós 
não "manjávamos" nada. Portanto, andávamos sempre 
acompanhado de um intérprete e de um homem de 
hierarquia superior ao intérprete, que era um homem 
do partido. O homem do partido lá era o homem pre
sente em tudo. Se chegarmos a uma comunidade rural, 
tem o administrador e o homem do partido; numa fábri
ca tem também o chefe mais o homem do partido. 
Toda informação Duma indústria fan::fJ:!lcé!Jtica, como 
nós visitanlos, toda a exposição e recepção- é feita pelo 
homem .do partido. O homem do partido é que é real
mente a pessoa encarregada disso. Nos primeiros dias 
a gente encontra alguma difi~uldade na informação que 
não esteja programada. Eles são programados para di
zer 1, 2, 3, e sáo muito ordenados, um ista:, dois isto, 
três isto. Então, tirando desta ordem eles já ficam um 
pouco atrapalhados e não gostam de falar. Agora. a 
bem da verdade deve-se dizer que fomos tratados com 
imensa cortesia, com um trato muito cavalheiro, muito 
lhano, muito amável. Não nos faltou nada e não tivemos 
dificuldade de ver coisa nenhuma, apenas não se via 
na hora. Se mostrávamos o desejo de ver alguma coisa, 
eles respondiam: "Vamos falar com a pessoa que cuida 
disso". Ao cabo de um dia-, dois dias ou três dias estava 
programado. Queremos visitar a casa de um operário 
da cidade. Vou falar com o homem que cuida disso. 
Daí a dois dias se visitava a casa de um operário da 
cidade. Normalmente a pessoa dispõ~ d~ 5.4 m~tros 
quadrados de habitação. Vivem na casa o casal velho 
ou o casal novo e o filho. Há um grande respeito e 
uma grande proteção ao vell!~ e à criança. Então a 
família é constituída geralmente do avô, do filho e do 
neto ou da avó, da filha e do neto. São três gerações. 
A casa tem dois quartos, a do çasal velho, a do casal 
jovem - a criança víve junto com o casal jovem -
e a cozinha e uma pequena saleta, que é o comedor. 
É uma casinha muito modesta, é uma casa de alvenaria, 
e o sanitário, razoável, tudo muito _simples. 

O homem do campo já vive-numã -residência maior. 
então, a área por pessoa no--campo não é 5.4 metros 
quadrados, mas 11 metros quadrados. A casa geral
mente é de dois pisos. Em cima ficam os dois donni
tórios e uma saleta, e em baixo fica a coziriha, o comedor 
e o sanitário.- Ohomerri-do campo está vivendo mell:~or 
do que o homem da cidade. Aliás, 80% da população 
vive no call!po. E a fixação do homem é no campo, 
porque se forma a comunidade, se forma a comuna, 
e ao redor da comuna está a terra em que aquela comuna 
trabalha. Então, são casas -de alvenaria com água e 
com luz, boas estradas, com um sistema de irrigação. 

OSR. 
duzir energia. 

- Tem n:illito biodigestor paia pro-

O SR. OCTA VlO -CARD_bs(i ..... EU não visitei essa 
parte. A nossa visita se resumiu a Pequim, que era 
aqui a capital, a Xangai e a mais duas cidades. Mas 
eu falava sobre o controle demográfico. Então, a gente 
tem nos primeiros dias alguma dificuldade em obter 
informações. Eu perguntava, por exemplo como é que 
eles conseguiam que os casais tivessem apenas um filho, 
como desejava o Governo. Eles diziam: "é um proble
ma de convencimento, de doutrinação, de conscienti
zação". Então a gente objeta~~: "não pode ser só isso, 
porque tradiCionalmente a famflia rural tem mais filhos, 
porque necessita de braços, da mão-de-obra para o tra
balho pesado, árduo da lavoura e tal". Mais ao cabo 
de algum dia, eles disseram: "é que além dessa conscien
tizaçáo, da doutrinação existem algumas sanções de or
dem económica. Por exemplo, se o operário ultrapassa 
o limite de filhos, ele deixa de ter o abono, porque 
a remuneração lá é compreendida como salário, o abono 
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-e a promoção na empresa. Quem contraria o estabe
lecido para o planejamento familiar, não progride na 
empresa e não recebe o abono. Ora, aumentando o 
número de filhos, aumentando_a sua necessidade e não 
tendo a sua progressão salarial, a situação da pessoa 
se toma inviável. Além disso, para ter o primeiro filho, 
a mulher tem um determinado número de dias de licen
ça. No caso do segundo ou do terceiro filho ela também 
não tem esse tipo de licença. A punição é tanto para 
o homem quanto para a mulher. Os casais têm um 
filho, exceto se o marido já for filho único na sua familia 
e- a mulher também filha única na sua família. Então, 
abre-se para esses dois filhos único a exceÇãó para terem 
dois filhos; podem ter dois filhos. E usam ainda algumas 
modalidades como aconselhar o casamento tardio. Os 
g~e· ~~tão inco:rpora_dos ao Exército _não têm licença 
para casar. Os. jovens, embora tenham teoricamente 
com capacidade para casar a partir dos 19 anos, acabam 
sendo motiv3:dos para casar aos 25 anos, e assim as -
mulheres que podem casar a partir dos 18 anos, também 
são motivadas a casar mais tarde. Com o casamento 
~rçlio,_a doutriiJ.ação, a conscientização e algUmas me
didas de caráter econômico, eles co·nseguiram o planeja
mento familiar. 

Agora, já está surgindo o problema ·que não é só 
nosso. o problema do filho único-. -o ftlho único passa 
a ser o dono daquele pequeno núcleO, ele passa ser 
importante demais e até dominador. Está-se criando 
isto, e o Governo nomeou uma comissão de alto nível 
de acadêmicos, de sociólogos, de psiquiatras para estu
dar esse problema. 

Há outro pro~lema também: eles desejam que o 
EXército seja popuiar, muito ligado ao povo. O soldado 
anâa desarmado normalmente e, no momento em que 
é convocado, ele é tirado de uma família onde é o 
único e acaba deixando o pai e a máe s-ozinhos, especial
mente na zona rural, onde os pais necessitam daquela 
mão-de-obra. Está-se criando uma série de problemas 
em conseqüência do filho único. Se por um lado eles 
conseguiram planejar a faiD11ia e confrolar a explosão 
demográfica, por outro eles acabaram criando outros 
tipos de problemas, como esse que acabo de me referir, 

O sR.. GASTÀO MüLLER-Senador, como é feito 
esse controle da natalidade na prática. ~ós, aqui, no 
m.eio ocidental, sabemos as fórmulas de fazer o controle 
da natalidade. Agora lá, qual é o método que eles usam, 
para que haja esse controle rígido, que não é fácil? 

O SR. OCTÁ V lO CARD_OSO -Eles fazem a distri
buição da p11ula anticoncepcionaL As mulheres que de
sejam fazem o ligamento das trompas gratuitamente, 
por conta do Estado, legalmente. O aborto também 
é legaL Nós tivemos uma primeira informação de que 
todos os part~s que result~ssem de cesari~ já a própria 
médica fazia o ligamento das trompas, isso sem consulta 
da pacierite. - --- -

A minha mulher esteve conversando longamente com 
umamédica pediatra, e ela diss-e que isto não era verda
de, seria uma violência, porque o Estado mesmo reco· 
nhece que os casais podem ter a infelicidade de perder 
um filho, que têm o direito de conceber outro se o 
seu filho for inválido ._Se fizessem esse tipo de ligamento 
em mulheres jovens, inviabilizariam esta segunda alter
nativa. Especialmente os ingleses exploravam o ópio 
na China. Então, eles precisavam acabar ~mo tóxico, 
com o jogo, com a prostituição e com o alcoolismo. 
Então, não eJtiste isso. Aliás, é difícil entrar num bar 
na China. Não· tem. 

Tãinbém tinham outras quatro pragas que eles preci
savam extinguir: a mosca, a barata, o rato e .. , 

O SR. - O pardal. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Não, o pardal eles 
estão comendo ... 

O SR. __ -E o cachorro? 

O SR. -OCTÁVlo- CARDOSO- Parece-me que 
era o percevejo. O cachorro eles não têm também. 
Eu pensava que eles não tinham. o cachorro por motivo 
de alimentação, para não dividir a alimentação. Eles, 
cortesmente, assim, sorrindo, disseram·me: .. Não, não 
é isso. O senhor não acha que o cachorro transmite 
doença, suja a cidade? -ele conhecia o Rio de Janeiio. 
A Zona Sul do Rio de Janeiro, Copacabana, não tem 
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!anta sujeira de cachorro? Então, nós aqui, decidimos: 
é uma questão de racionalidade não termos cachorros." 

Na verdade, já havia lido há mais tempo, que era 
um problema de dividir a comida. Um bilhão de pessoas 
acabaram tendo ·que dividir alguma coisa com os ani
mais. 

A China tem cerca de 23% da popufaçáo do mundo ... 

O SR. PASSOS PÓRTO - A China somada com 
a União Soviética tein... -

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Tenho uma anota
ção: 87% da população, hoje, vive no campo. 

Já falei das nacionalidades ... 

. OSR GASTÃO MÜLLER-Ántes de V. Ei• enttar 
ein outro -assunio, essa informação de V. Ex.• me im
pressionou muito. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO -A miin tambtm. 

OSR GASTAO MÜU.ER-Comoêqueelesainse
guem manter a u~dade? A gente sabe que wna das· 
bases para que haja uma pátria7 uma nação~ tem que 
haver unidade. Como manter essa unidade com duzen
tas nacionalidades? 

O SR. OCTÁVIO CARDOso.::..56nacionalidades 
diferentes?- Algumas delas são inexpressivas. De Vin
te mil, duzentos mil, outras têm um milhão e outras 
têm mais. Mãs são pessoas, eu acho, que vivem margi
nalmente, vivem numa montanha, onde a temperatura 
chega, às vezes, a 50 graus negativos. Então, é uma 
área em que não bá disputa. Essas naciot:talidades, cha
madas, nacionalidades minoritárias, não têm qualquer 
tipo de planejamento familiar. porque elas representam 
apenas 4% da população, 4 é alguma coisa da população 
nacional e ocupam, como eu disse, uma área de cerca 
de 60%. _do Território Nãcional. Então, náo há porqu! 
planejar. Pelo contrário, eies até, talvez, tenham- inte
resses em ocupar, por motivo de defesa das suas frontei
ras, melhor essa área. Eles dividem lá, como V. Ex.'S 
sabem, com a Coréia, Com a República Popular da 
Mongólia, com :a União Soviética, com o Afeganistão, 
com o PaqUistão, com a índia, com o- Nepal, com o 
'Butão, com a Birmânia, com o Laos e com o Vietnã. 
Eles têm sérios problemas de defesa da sua fronteira. 

Eles têm o seu território dividido em vinte e duas 
províncias, com cincO regiões que chamam de "regiões 
autónomas" e três municípios diretamente ligados ao 
Poder Central. E a nível de província, eles dividem 
em municípios, prefeituras autônomas, distritos e distri
tos autónomos. E um distrito se divide em comunas 
populares e povoados. Os três municípios diretamente 
subordinados ao Poder Central são as cidades de Pe
quim, que, hoje, eles chamam de Beijin. Eles resolve· 
ram adaptar a grafia à pronúncia, porque eles escre
viam, na verdade, Pequim e liam Beijim. Então, fizeram 
uma adaptação e, hoje, se chama Beijim, embora nos 
mapas conste_ Pequim e, entre parênteses, Beijim. En
tão, são Beijim, Xangai e Tientsin. Beijiril tem 8 milhões 
e 800 mil habitante e há 800 anos é capital. Xangai 
é bastante mais populosa, tem 11 milhões de habitantes. 

O SR. PASSOS PÓRTO -É um formigueiro. É 
incrível o número de bicicletas que tem em Pequim. 
Para uma cidade de 8.8, em números redondos 9 mi· 
lhóes, tem 3 milhões de bicicletas. A ciclovia tem a 
largura de um<;~. das nossas ruas de cidades do interior. 
Se o guarda detém a corrente de trânsito, assim, em 
um minuto, dois minutos, é uma avalanche de bicicletas 
verdadeiramente incríVel, porque a população não tem 
automóvel. Uma das teorias do Mao Tsetung era a 
seguinte: ou todos têm ou ninguém tem. Então, como 
nem todos poderiam ter automóveis, ninguém -tinha 
automóvel, como não tinham, também, refrigerador, 
relógio, não tinham outras coisas que, hoje, começam 
a adquirir. 

Agora, com esta abertura que a China está faZendo 
para o Ocidente, já celebraram um convênio com a 
Alemanha Ocidental, e a Volkswagem vai produzir lá 
esse automóvel que nós conhecemos aqui por "Santa
na", Então, num período que eu não sei se são quatro 
ou cinco anos, já estarão produzindo o "Santana". 

O SR GAST ÀO MÜlLER- Outta curiosidade para 
nós; porque o "Santana" para nós é carro de alto padrão 



Novembro de 1986 

de luxo. Seria, e-ntão, o VOlkswagen o mai~ si!Dples 
que seria o populai. 

O SR. PASSOS PÓRTO -0 pé de boi. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO~ Bom, então, pode
ria alguém perguntar: Mas, como é que o povo Vai 
comprar isso se são assalariados, se não há a empresa 
privada? 

O SR. PASSOS PÓRTO -Sr. Senador, e a hierar
quia de salários, por exemplõ, qu~ a difefc!nÇa que 
há entre o máximo -salário e o mínimo salário? 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- É muito pequena 
a diferença.- O-saláii.o de um eD:IPreg~d() _l_á_ está em 
redor de 60 iuan, que equivaleria a Cr$ 60.000,00 aqui, 
e o máximo seria, na mesma fábrica, ~e .Çr$120.000,00. 
Então, entre Cr$ 60.000,00 e Cr$120.000,00.0s profis- -
sionais vão a ZOO_a 210 iuan, que coriesponderia_a_ Cr$ 
200.000,00 a Cr$ 210.000,00. E bastante pequena a dife
rença entre o menor e o maior salário. Agora, eles 
dão tudo na fábrica. Tem a creche para as crianças~ 
as mães entram, deixam lá os seus filhos na creche, 
na escola, ali têm assistência médica, emprego para 
o marido e para a mulher; tem djyersão ,lazer. A empre
sa centraliza praticamente tudo. 

A educação eles tratam com especial carinho. As 
crianças, desde os 3 aos 6 anos, são levadas pa: essas 
creches, onde eles procuram desenvolveJ;" os háb~tos çle 
discíjJlina, de higiene, de convivéncia comunitária. Eu 
não sei se e de propósito ou se foi acidental o que 
vimos. Inclusive, alguns carrinhos de crianças, uma es
pécie de uma carroceria, onde vão quatro ou cinc? c~i
nezinhos. Eles são criados em um sistema comumtário 
desde pequenos. Então, ali eles- desenvolvem, como 
eu disse, esses hábitos de disciplina, de higiene, de saúde 
e até os pendores ~~sticoS. _ _ __ --

Visitamos lá o que eles chamam de Palácio da Crian
ça, onde os meninos e as meninas agrupados por idade 
desenvolvem as suas habilidades. Então, tem o coral, 
tem um grupo que toca violino, outros tocam Ínstru
mentos antigos da civilização chinesa, cujo nome não 
guardei, outros tocavam ãcordeon, outros. tocavam vio
lão, menininhos de quatro, de cinco e seis anos, todos 
eles muito bem alimentados, muito bem tratados, a 
gente nota ínclusive no padrão de dente da população 
mais jovem e da população mais antiga. A população 
mais jovem parece realmente que é uma população 
mais cuidada, mais alimentada. 

Assim, o curso primário, o curso secundário e o Cui::so 
superior têm tratamento especial. Sempre os currículos 
têm coisa assim da maior simplicidade que eu não sei 
se fariam aqui. Tenho, por exemplo, aqui o seguinte: 
eles dizem que a edua.ção deve servir à política prole
tária e deVe combinar-se com o trabalho produtivo. 
É uma educação orientada para uma política proletária. 

Então, eles dizem que a escola tem corno principais 
tarefas formar nos pequenos e bons hábitos de vida,. 
garantir o desenvolvimento da sua saúde física e mental, 
orientar para o conhecimento da sociedade e seu_~-~~ 
bientes, estimular as suas faculdades espirituais e a sua 
capacidadé de exPressão oral, desde os simples exer
cícios de Aritmética na mais tenra idade, promover 
o interesse pelo estudo, cultivar neles a honestidade, 
a valentia, o-sentido da unidade, da amizade, da disci
plina e das boas maneiras, ensinandq·ihes ... 

O SR. PASSOS PÓRTO- É a ideologia de poder. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO-... o ABC da mdsi
ca, das belas artes, da dança e estimulá·los para apreciar 
o artístico. 

E se vê isso também inclusive nOs currfcuiÕs de curso 
mais elevado. Então, eles têm o regulamento p~r<~:_ os 
alunos da escola primária:, por exemplo: amar à Pátria 
e ao povo, estudar co~ afinco e fazer progressos dia 
a dia, ir pontualmente à escola, não falar sem razão 
nas aulas, prestar - veja a simplicidade dos regula
mentos- muita atenção nas classes e efetuar conscien
temente os seus exercícios, praticar ~.l:zl freqüência _a 
cultura física - isso eles. fazem muito -, tomar parte 
nas atividades recreativas, prestar atençtto na higiene, 
vestir-se com simplicidade, estimUlar uma atitude cor
reta para o trabalho. acatar a disciplina, _ob_servar a 
ordem pública, respeitar os mestr~~ enfim, isso ~qui 
inclusive para n curso superior. O Curso Superior, como 
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aqui, é seletivo. Não há oportunidade de todo mundo 
ir galgando os diversos graus e sair no cume da facul
dade. Também os cursos são seletivos, através_de uma 
espécie de vestibular como os nossos, e os não aprovei
tadOS ne-sse sistema são endereçados às escolas profissio
nalizantes, às escolas técnicas de nível médio. E também 
as fábricas têm os seus cursos, as suas escolas, os seus 
aprendizados endereçados para a atividade fabril em 
que atuam os pais desses jovens da comunidade. 

Uma coísa Intere"ssarite: alguns dos nossos compa
nheiros tiveram_ interesse em saber sobre o problema 
de- religião, até quiseram visitar uma igreja e um bispo, 
o que-realmente aconteceu. 

Eles tratam o problema religioso assim: primeiro, 
me _pareceu e, pela literatura que eu vi, com alguma 
indiferença. Não tomam conhecimento da religião; _não 
estimulam e parecem qúe não hostilizam. E as religiões 
lá são 

O SR. PASSOS PÓRTO- Devem ter hoje só rema~ 
nescentes; desde 1949. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO - ... budista, taoísta, 
islâmiCa e ·católica. 

A católica entrou lá no ano 635 da nossa era e depois 
acabou se extinguindo. Aí voltou 1582 com um padre 
italiano chamado Mateu Ricci e teve algum progresso. 

Mas eles entenderam que junto com a religião estava 
havendo uma infiltração de cultura alienígena: menta
lidade de escravização, de dominação, essa coisa to~. 
Então, a Igreja Católica lá crio_u unia chamada Associa
ção-- Católica Patriótica da Chma em 1957 e se tomou 
independente, se tomou insubmissa, não acatou mais 
a orientação papai. E, hoje, então, essa Associação 
Católica Patriótica da China é que faz o seu congresso 
e estabelece as suas orientações completamente inde
pendentes das orientações da Santa Sé e, segundo nos 
disse esse bispo que visitamos, parece que não há_ nenhu· 
m·a perspectiva de unificação com a regi~o católica ~mi
versai. Eles acham que não há nenhum mteresse russo 
nem correspondem à cultura e à tradição do povo chi
nês. 

Eles tê~ também algumas curiosidades n~ hábito al~
mentar. Não usam, como nós, a carne bovma. !~agi
nem o tamanho que teria de ter o rebanho bovu;w e 
que produtividade deveria ter esse rebanho_se eles t~ves
sern o hábito de comer carne-como nós. Entao, a cozmha 
deles é tipicamente formada por verduras, ~egumes, 
produtos da terra. E de animais e aves, especialmente, 
o pato e a galinha, e muitos fr':tos do lll:ar -algas, 
pescados, essa coisa toda. Não t~m o háb.Ito da carne 
vacum e também não tém o hábtto do lette, que eles 
estão procurando introduzir agora, porque já há uma 
produção leiteira apreciável, então, eles estáo preten· 
dendo reintroduzir esse hábito_ que algumas camadas 
mais privilegiadas na China tiveram em outros tempo. 

É curioso como se forma um círculo vicioso entre 
a pessoa não poder ter algum bem e acabar não tendo 
o hábito de usar as coisas que aquele bem gera. Por 
exemplo, a bebida gelada. Eles não tomam ág~a gelada 
lá. Se um chinés botar água gelada no copo, JOga fora; 
eles tomam chá o dia inteiro e água quente; água gelada, 
não. Então, se chega invariavelmente num lugar, rece
be-se_ uma toalhinha_ úmida, semelhante a essa que se 
recebe nos aviões, morna ou fria, para que a~ P.ess~as 
lavem as mãos, e já vem o chá. O chá é o dta mterro 
e é a bebida nacional, que substitui a ág~a fria que 
eles absOlutamente não usam. 

É curiõs·o o que ocorre nas estações: qua.ndo o t!em 
pára, imaginem como vêm aquel~s trens, samdo_ chm~s 
pela janela -_eles colocam a sua xícara- é uma espécte 
de um caneco-de louça, alto, com tampa, fora da janela, 
e vein Um homem, que é funciõnário do go~erno, com 
uma chaleira imensa- de água quente servmdo todas 
aquelas canecas, e cada um adiciOna ali o seu chá, _o 
chá-de jasmin ou outros chás, e toma~ a9uno o dia 
inteiro. Eles disseram que é a mesm_a Idéia do Mao 
Tsetung! ou todos podem ter ou ninguém tem. J?~tão, 
:õ.áõ- podiam ter o refriger~dor, porta~to, adqumr.am 
o hábito de não tomar coisas fnas, nao tomar cotsas 
geladas. Hoje, como ') pais ~tá-se abrind.o ao ~urismo 
e já"teln bons hotéis, nos hotéiS, dado o hábttooctdental, 
já se· consegu-e- bebida gelada, .gelo para tomar uí~que 
maS eJ.Cs não tomam a cerveJa gelada, ne~ o vmho 
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gelado, nem têm o gelo, a não ser nesses estabeleci
mentos, hoje, modernos e já criados pelo fluxo do turis
mo. 

Notamos lá uma grande dife!ença entre o que se 
lia o qu6 -se viu cOm relação ao culto da personalidade 
dos dirigentes e à literatura. Houve tempo em que o 
livrinho vermelho do Mao, que V. Ex.•s conhecem, 
e que tem ali sentenças muito _singelas e muito simples, 
mas, tamb_ém, ensinamentos guerrilheiros muito terrí
veis, é um livrinho que está em des~so, porque, embor~ 
eles considerem Mao Tsetung_ urna grande personali
dade um horiiein que fez a revolução e que criou a 
nova 'China, que consideram um verd~deiro herói nacio
nal, eles dizem que o Mao, nos últl.lilOS anos do seu 
governo, cometeu muitos erros, talvez devido à veH:lice, 
e, depois, os seus _sucessores, que foram chamados de 
"O Bando dos Quatro", promoveram aquela revolução 
cultural que eles consideram que foi absolutamente de
sastrosa para a China. Em outros tempos, uma pessoa, 
um dirigente, um operário não era capaz de fazer uma 
dissertação sem dizer "porque, segundo Mao Tsetung", 
«como o MaQ Tsetung disse", tudo era de acordo com 
Mao _Tset!JDg. Aquele livrinho era decorado, os textos 
eram todos padronizados sempre com referência ao 
Mao. Depois que eliminaram o "Bando dos Quatro .. 
e que assumiu o Deng Xiaoping; não há mais o culto 
da personalidade. Não se vê um monumento, urna rua 
ou uma praça com nome de pessoa, uma repartição 
com a fotografia do dirigente - isto não se vé. Tem 
na praça central, porque já estava lá, um grande retrato 
-:- uma grande foto - de Mao Tsé-Tung, e ela está 
lá - em frente ao seu mausoléu. Eles dizem, também, 
que o mausoléu não deveria ter sido feito nem o corpo 
de Maõ-deveria ter sido conservado, porqu~ ele dese
java que fosse cremado, mas a sua viúva e os seus 
três sequazes- como eles dizem- resolveram conser
varo corpo dele. Então, eles, em homenagem ao Mao ... 
(fa_lha na gravação) ... que eles deveriam ter feito e lá 
está. Mas eles dificultam a visitação e não existe o culto 
à peisonalidade. -- -

No dia 1. ~de outubro, quando houve aquele grande 
desfile que V. Ex.•s devem ter visto pela televi~o~ co~ 
memorativo dos 35 anos da revolução, eles CXIbrram 
os seus armamentos mais modernos, inclusive mísseis 
de média e longa distância, que_ causou naturalmente? 
grande inquietação, especialmente ~os ~uss_os. Ne~e 
dia eles colocaram as fotos de Deng Xiaopmg, do Lemm 
e do Stalin dando a explicação de que o Deng era 
o Chefe de Estado, que o Lenin foi o responsável pela 
revolução russa que implantou O comunismo no mundo 
e que Stalin foi o Chefe do ~overno em cujo per~odo 
se processou a Revolução Chinesa de 1949. Fora disso, 
não há. E eu perguntei: "Não há mesmo?" Aí alguém 
se lembrou que numa determinada cidade do_ interior 
havia um monumento, uma estátua a um médiCO cana
dense que se tornou uma figura conhecida, humanitária 
e eles' dizem que .merece grande respeito do povo e 
que acabou morrendo_em conseqü~ncia de uma infecção 
numa prática cirúrgica. Então, exist~ es~~ p:10nur_nento. 
Fora disso, náo te~ .. Então, ~les JUStlf~cam dizendo 
que, a rigor, ninguém: merece tsto e que tudo que se 
faz é em homenagem ao povo e que, então, todo o 
reconhecimento deveria ser ao povo e não ao dirigente 
transitóiio político efêmero, esta coisa toda. O fato 
é que, pe!~ que parece, eles tive~am grandes aborreci
mentos com o culto da personalidade, e para não ter 
o aborrecimento depois de descaracterizar essa persona
lidade, já nem se eriVolve em cultuá·la. 

O SR. PASSOS PÓRTO -Haveria possibilidade 
- creio que não, mas vou lhe fazer esta pergunta -
de uma reversão desse processo? Chegaram a perceber 
se na sociedade haveria possibilidade de uma mudança 
do sistema? 

O SR. OCTÁ V! O CARDOSO-Eu fiz essa pergun
ui-a um dirigente do Partido que nos acompanhava 
e que era da melhor qualificação, porque ele era um 
assessor do Partido para assuntos latino-americttn<?. Ti~ 
nha estado aqui em Brasília e, recentemente, est~vera 
em São Paulo. Era muito interessado na tecnologta da 
hidrOeletriddade, mas não da hidrelétrica enorme como 
as nossas mas das pequenas hidrelé.tricas, para apro
veitar tOd~s os seus recursos disseminados no seu imen· 
so território, sem construírem a grande bidrelétrica. 
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Mas essa pessoa me respondeu à pergunta que fiz: "vo~ 
cês estão abrindo a China ao mercado internacional. 
Atrás da Coca-Cola vem as suas conseqüências, vem 
a ideologia, vem o hábito, os costumes, as tentações 
do consumismo, a propaganda e tudo ísto, vem a litera
tura que vocês cuidam muito. Vocês n~o te~em isto?" 
Eles têm, assim, aquela grande sabedona chinesa e gos
tam muito dos provérbios e das sentenças. As_~entenças 
são simples, mas são bastantes significativas parã õ obje
tivo que eles desejam. Eles disseram assim:· Nós sabe
mos que quando abrimos as janelas entram os insetos. 
Então,-ii6s abrimos a nossa economia ao mundo e esta
mos convencidos de que alguns vícios e alguns males 
do capitalismo e colonialismo entrarão, mas nós consi
deramos o nosso povo educado para defender a cultura, 
o hábito e os costumes chineses e a nossa ideologia 
polític<i.." Eles acham que estão preparados para esse 
embate. Dizem eles que não vão fazer concessões, por 
exemplo, à televisão, ao sistema de televisão ocidental. 
Lá está passando, com grande sucesso, a novela ''Es~ 
crava Isaura" daqui do Brasil, e parece-me que durante 
dois ou três dias por semana e tem a ninharia de 300 
milhões de chineses assistindo a nossa novela chamada 
lá de "Isolda". 

Há o Congresso. Os DepUtados lá sáo de 2.789. Eles 
se reúnem uma vez por ano, mas eles elegem o chamado 
Comitê Permanente. Eles, então, têm um núcleo -
um tipo das nossas ComiSsõeS representativas no perto
do de recesso -eles, então, têm o Comitê Permanente. 
Confesso que uma das taref~s bastante_ difíceis que en· 
contrei lá foi esmiuçar o processo eleitoral deles. É 
um negócio meio hermético e meío -sul generis. Quem 
nos falou sobre isto foi uni-Vice-Minis~o encarregado 
dos chamados enlaces ínternacionais~ um h9mem muito 
'simpático e muitO -cUltO e qUe seguia a sua noi"rila de_ 
exposição - 1, 2, 3, e quando era interrompido, ele 
dizia: "'Um momentinho, eu chegarei lá" e falou por 
doas horas e não chegou lá, claro.Então, perguntava-se 
quantos eleitores tinha a China, ele pensava, não sabia 
ao ceno, mas toda a pessoa, a partir dos 18 anos, tinha 
capacidade para votar. Não _se chegava à conclusão de 
quantos votos precisava um Deputado, quem seria De
putado. E um do grupo disse por brincadeira: "Eu co
nheço um cidadão que fez 25 milhões de votos e é 
o terceiro suplente". Então, pela quantidade de gente 
que tem a China - 1 bilh~_o de habitantes - pode-se 
imag;inar o _qUe 4eve ter de voto um parlamentar. Mas, 
foi um assuntO muito desconversado por eles. Eles di
zem que têm oito partidos, inclusive têm deputados 
da oposição e que nós, à noite, teríamos a oportunidade 
de jantar com alguns e conversar com eles, mas não 
conseguímos localizar os tais deputaqos e não conver
samos. Então, chegou-se à conclusão de que a coisa, 
realmente, é muito fechada, politicamente, e que há 
uma votação de lista preparada pelo partido e estamos 
conversados. 

Eu preparei aquí, então, este esquem.inha sobre o 
qual eu conversei - devo ter omitido muita coisa -
mas se os colegas desejarem fazer alguma pergunta e 
se eu estiver em condições de responder, eu terei muito 
prazer. 

Nós viajanlos por estradas muito boas, asfaltadas, 
e centenas e centenas de quilómetros com lavoura de 
arroz, de legumes e hortaliças dos dois lados, lavouras 
muito bem preparadas, trabalhadas por uma imensi
dade de gente que, na lavoura, parecia formiga traba
lhando, plantando arroz à mão, transplantando a muda, 
lavouras de arroz muito boas- eles fazem duas colhei
tas de arroz por -ano e uma colheita de um terceiro 
produto, podendo ser soja, milho ou outra. A China 
produz praticamente de tudo, porque o clima das quatro 
estações - tem desde a temperatura de 40 a 50 graus 
negativos a temperaturas de 30 a 32 graus ou tempera
turas médias de 25 graus como as nossas aqui. Então, 
são lavouras sem muita mecanização, porque, natural
mente, a mecanização desemprega, cria grandes proble
mas sociais. Não quero dizer que não haja lavouras 
altamente mecanizadas. Nós não fomos em áreas essen· 
cialmente agrícolas, com não fomos, iambém, em área 
pastoril. Eu não vi boi lá, eu vi nas lavouras de arroz 
o búfalo trabalhando, e não é assim de junta, de par, 
é um só faZendo o serviço de lavoura, e pequenos trata
res, tipo desse tratorzinho japonês - o tobata - que 
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'eles utilizam, justamente, para não criar muito proble
ma de desemprego. 

Erar11: m~~~--o~_ menos e~sas _as observaçõ~s ... 

O SR. GASTÃO MÚLLER-Apenas uma pergunta 
final: o regíme seria parlamentarista? O Poder Execu
tivo é forte? Enfim, cOmo funcionaria, pelo menos apa
rentemente, o sistema? Nós sabemos que o homem 
forte é o SeCretário~Gúal. É como o estilo russo. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO__:_ Tudo, tudo é, es
sencialmente, o Partido. Nós perguntamos, também, 
quantos aos afiliados. Eles estimavam em torno de 40 
milhões de afiliados, o que era muito pouco. Tudo é 
em função do Partido - é o Comitê do Partido que 
se multiplica _desde a mais alta hierarquia até a menor 
das comunidades rurais, o homem do Partido está pre· 
sente, tem ó Chefe de Estado e o Chefe de Governo. 

OSR. GASTÃO MÜLLER-0 Chefe de Governo 
é o Secretário-Gerill. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO - Exatg; O sistema 
é mais ou menos como o russo. 

O SR. PASSOS PÓRTO -Sendo que eles fazem 
um socialismo rural, sem aquela tecnologia soviética. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO - Eles dizeni que 
realmente praticam o socialismo e não o comunismo. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -Sr. Senador 
Octávio Cardoso,_o nosso colega da Comissão de Edu
cação e Cultura, Sr. José Ignácio Ferreira, Visitou, re
ceQtçrp.ente, a República Popular da China e coincidiu 
a sua visita com a reunião do 12[ Comité do Partido 
Comunista da China ... 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Exato. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - ... no dia 
20 de outubro, já apóS a: partida de V. Ex. • para o 
Brasil. Como ele foi convocado na última hora para 
participar -de uma reuriião de Vice-líderes do PMDB, 
como Presidente do Partido, ele pediu-me para encarni-_ 
nhar ·a V. Ex.• este documento, que representa uma 
ampla exposição sobre a terceira revolução da China. 
A primeira foi a de Mao Tsé Tung; a segunda foi a 
revolução cultural, já com a inflUência da chamada 
"Gang dos Quatro'; e a etapa atual, que V. Ex.• já 
focalizou, liderada por Deng Xiaoping. ~se documento 
é realmente de uma importância extraordinária, e o 
Sr. Senador José lgnácio Ferreira me pediu para pas
sá-lo às suas mãos, eventualmente para ser incorporado 
ao seu depoimento, já que V. Ex.• observou de perto 
essa nova etapa da revolução chinesa. 

Em segundo lugar. gostaria de salientar que também 
fui à China em janeiro de 19n e fiquei profundamente 
impressionado com o aspecto que V. Ex. • focalizou com 
tanta objetividade, que é a preocupação absorvente pela 
educação, lembrando não uma frase de Mao Tsé Tung, 
mas uma frase milenar: "Se você quiser matar a fome 
de afguém, não lhe dê um peixe. Ensine-o a pescar'. 
Realmente, nessa área, a revolução chinesa realizou 
extraordinários progressos. Mas V. __ Ex.• já focalizou 

-esse setor e, apesãr-de sú esta a Comissão de Educação 
e Cultura, nós não p·odemos ocupar a maior parte do 
tempo focalizando apenas a parte de educação. Mas 
eu tenho uma curiosidade, nobre Senador Octávio Car
doso. Coincidiu com a sua visita a ultimação dos enten
dimentos entre-a. República Popular da China e a Orá
Bretanha. Como V. Ex. • não focalizou ainda este ponto, 
eu teria.curiosidade em saber alguns-detalhes, já que, 
realmente, é um fato diria inédito na história contem
porânea fazer-se utn acordo para começar a vigorar 
em 1997, durante 50 anos, garantindo que Hong Kong 
continuará com-o u-Jif regime capitalista. Igual proposta, 
ao que parece foi feita- também à China Nacionalista, 
Formosa, Taiwan. Eu gostaria de saber mais alguns 
detalhes, através do seu depoimento. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Nas palestras que 
tivemos em todas as hierarquias, notamos que o chinês 
tem uma verdadeira obsessão com relaçáo a esses seus 
territórios que hoje estão separados do território da 
República Popular da China, que é Hong Kong, que 
eles perderam para os ingleses, em conseqüência de 
uma guerra, e depois assinaram um tratado que eles 

Novembro de 1986. 

consideram "imposto" e, por esse tratado, Hong Kong 
estaria protegido pela Coroa Britânica até 1997. Agora 
eles ratificar;:1m esse acordo e, efetivamente, Hong 
~ong passará_ a integrar o território da República Popu
lar da China nessa data, com uma curiosidade: compro
mete-se o governo da República Popular da Chin.a a, 
durante 50 anoS, não mudar o sistema de livre iníciativa 
de Hong Kong, tal como está hoje, que é um grande 
império do mundo, é uma coisa verdadeiramente espe
tacular. Fizemos uma série de perguntas sobre isto, 
como eles conciliariam a situação de uma fração capita
lista de11tro de um país comunista ou socialista, como 
é o caso da República da China. Então eles disseram 
que cada coisa virá ao seu tempo. Assim como lutamos 
tantos anos para chegarmos a esse tratado, nós_ agora 
temos alguns anos para resolvermos o problema de 
Hong Kong, o que fazer com ele. E depois temos, ainda, 
50 anos para pensai' o qu-e acontecerá com Hong Kong 
depois desse prazo,? 

O SR. )?RESIDENTE (João Calmon) - O tratado 
anterior, que está terminando, tinha um prazo de 99 
anos;- -

O SR.~OCTÁ VIO CARDOSO- Exato. Eles disse
ram que lutaram durante 99 anos. Então eles têni mais 
50 anos para exercitar a sua proverbial paciência chine~ 
sa. Eles acham que este grande evento diplomático abri
iá caminho_ pára cele~rãr~ t~bém. um tratado com 
Taiwan, e qUe eles têm esperança de que venha a ser 
reintegrado ao território da República Popular da Chi
na. É claro que aí eles dizem que 9 americano, para 
negociar com a República Popular da China, fez de 
conta que se afastou de Taiwan mas, na verdade, por 
baixo do pano continua dominando o Governo de Tai
wan. EleS saOem disso, mas não podem fazer nada, 
porque eles, hoje, têm inelhores relações diplomáticas 
com os Estados Unidos, que acabaram se afastando 
de Taiwan. 

Realmente, quando nós estávamos lá, tinham grande 
expectativ-a sobre esse Congresso do Partido Comu
nista, porque o Congresso do Partido Comunista é que 
estabelece os planos plurianuais para a orientação do 
Governo e da economia uma delas, por exemplo, na 
comunidade rural, é que a comunidade, uma vez atin
gida a sua cota de produção agrícola estipulkada no 
plano, o remanescente é da comunidade, dividida entre 
os produtores. Isto gerou um grande estímulo na produ
ção chinesa, e as pessoas já estão fazendo a sua pou
pança. Os chineses já começam a usar o cheque, e 
desde o dia primeiro de outubro até carteira de identi~ 
dade já têm, o que não tinham, a partir de primeiro 
de outubro já têm carteira de identidade. Estão usando 
o cheque, estão fazendo a sua poupança, assim como 
o problema do filho único está gerando dificuldades 

O SR. PASSOS PÓRTO -Haverá herança nessa 
poupança? · 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Sobre esse detalhe 
não perguntei. Sei que na transmissão da propriedade 
uma das primeiras coisas que a revolução fez foi abolir 
o díreito de herança, com exceção daqueles grandes 
senhores de terra que auxiliaram o Mao Tsé Tung na 
revolução. O Mao Tsé Tung, em reconhecimento, ex
cepcionalmente deixou que essas pessoas, até morre
rem, desfrutassem dos seus palácios e das suas terras. 
Mas, uma vez desaparecido o casal, a propriedade pas
sou ao Estado. 

Igual concessão fez ta_mbém aos padres e bispos da 
Igreja Católica, que colaboraram com a revolução. Con
servaram os seus bens. 

Aqui termino, Sr. Presidente. Reconheço foi uma 
palestra desordenada, muito superficial, mas transmíti 
algumas impressóes que pude recolher nessa breve vi
sita. 

O SR- PRESIDENTE (João Calmon) - Em nome 
da Comissão, quero agradecer ao Senador Octávio car: 
doso esse excelente depoimento, e espero que seu bom 
exemplo seja seguido pelos demais parlamentares que 
se desincumbem de m.iss6es confiadas pelo Congresso 
Nacional. 

Está encerrada a reunião. 
(Levanta-se a reunião às 11 horas e 40 minutos.) 
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1.1- ABERTURA 

1.2-EXPEDJENTE 

1.2.1 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n. o 245/86, de autoria 
do Sr. Senador Nelson.. Carneiro, que altera a reda
ção do art. 6.0 do DecretO-lei n.o 2.140, de 28 de 
junho de 1984, dispondo sobre a carga horária do 
Odontólogo da Previdêilcia Social. 

1.2.2- Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME- Asfaltam<(nto 
da BR-317. 

SENADOR OCTAVlO CARDOSO~ Aduzindo 
novos comentários às medidas de ajustamento do 
Plano Cruzado. 

SENADOR JAMIL HADDAD - Proteção do 
meio ambiente. 

1.3-0RDEMDODJA 

-Projeto de Resolução n.o 35/86, qUe autoriza 
a Prefeitura Municipal de Vilhena (RO) a elevar 
em Cr$ 2.732.430.000,00 {dois bilhões, setecentos 
e trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta mil 
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cruzeiros) o -montante de sua dívida consolidada. 
Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do-Senado n." 80/84, que altera 
dispositiVO da Consolidação das Leis do Trabalho, 
com vistas a limitar em 40 horas semanais a jornada 
de trabalho. Aprovado em primeiro turno, tendo 
usado da palavra o Sr. Nelson Carneiro. 

-Projeto de Lei do Senado n. o 242185, que acres
centa parágrafo ao art. 116 da Lei n.o 1.711, de 
28 de outubro de 1952, para permitir a contagem 
de tempo de serviço prestado ao Serviço Público, 
em oUtro óigão, para efeito de concessão de Licença 
Especial. (Apreciação preliminar da constituciona-
lidade). Rejeitado. Ao Arquivo. 

_-Projeto de Lei do Senado n.o 138180-Comple
ine'íltar, que isenta de impostos federais, estaduais 
e ~unicipaís os ingresSos para espetáculos de artes 
cêniCas. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei da Câmara n.o 46/86 (n".o 
6.835185, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
transformação de enCargos de representação de Se
cretaria do Tribunal Federal de Recursos e dá outras 
providências. Aprovado em primeiro turno. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR NELSON CARNEIRO .::.-Apoia· 
mento à tese sustentada pelo Professor Jacob Pinhei-

ro Goldberg, Coordenador da Comissão dos Direi
tos do Menor, no Conselho de Defesa da Pessoa 
Humana. 

SENADOR NIVALDO MACHADO- Reali· 
zação do III Encontro Governo-Sociedade. 

1.3.2- Comunicaçio da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a· realizar-se 
amanhã, às 10 horas, com Ordem do Dia que de
signa. 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2- ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE 

N.• 1, de 1986 (Republicação) 

ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 

N.•s 109 a 111, de 1986 

4- PORTARIA DO DlRETOR-GERAL 

N.~41, de 19&6 

5- ATAS DE COI\fiSSÃO 

6- MESA DIRETORA 

7- LÍDERES E VICE-LÚJERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COI\fiSSÓES PÉRMÁ· . 
NENTES 

Ata da 301. a Sessão, em 25 de novembro de 1986 
4. a Sessão Legislativa Ordinária, da 47. a Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 

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

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Oda
cir Soares -Gabriel Hermes- Hélio Gueiros -Ale
xandre Costa- Helvídio Nunes- João Lobo- Cesar 
Cals - Afonso Sancho - Moacyr Duarte ':"":"' Mart~ 
F"tlho-Maurício Leite -José Urbano- Cid Sampaio 

- Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira - Luiz 
CaVãlCã.D.ti: - LouriVal Baptista - Jutaby Magalhães 
- Alaor Coutinho - Luiz Viana - José lgnácio Fer
reira - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Jamil 
Haddad - Mata-Machado - Murilo Badaró - Alfre
do Campos-:-Fernando Henrique Cardoso-~enedito 
Ferreira......:... Henrique Santillo- Mauro Borges- Gas
tãt? Müller- Roberto _Çampos -José_ Fragelli -}dar
ceio Miranda - Saldanha Derzi - Affonso Camargo 

-Álvaro Dias - Enéas Faria - Amor Damiani -
Ivan Bõnato- Carlos Chiarelli- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1. "-Secretário irá prOceder à leitura do Expe

diente. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Gercl do Senado Federal 

JOS~ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor -Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Oiretor Adjunto 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N-· 245, de 1986 

Altera a redação do art. 6. • do Decreto--lei n. • 
2.140, de :28 de junho de 1984, dispondo sobre a 
carga horária do Odontólogo da Previdência Social. 

O Congresso Nacional dCcreta: __ 
Art. to-o art. 6° do Decreto-lei n."2.140, de 28 de 

junho de 1984, passa a ter a seguinte redação: fican1 
extintos os regimes de trabalhos de 40 (quarenta) e 
30 (trinta) horas semanais enuelaçáo às categorias fun· 
cionàis mencionadas no art. 5. '\permanecendo o regime 
de 20 (vinte) horas semanaís. 

DJÃR!OpO CON(}RESSO NACIONAL (Seção II) Novembro de 1986 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

Dl.ti.RIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade do Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superficie: 

Anual 

Semestral 

Cz$ 92,00 

Cz$ 46,00 

Exemplar Avulso, Cz$ O, 17 

Tiragem: 2.200 exemplares: 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O~Projeto 
será publicado e remetido às romíssões competentes. 

O SR.~ PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
·palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, primeiro ora
dor inscrito. 

O SR. JORGE KALUME (PDS-AC. Pronuncia o se
guinte discurso) -_Sr. Presidente, Srs. Senadores~ 

Em nossa peregrinação política pelo Estado do Acre, 
nos últimos meses, visitamos a cidade de Assis Brasil, 
no extremo sul do Estado, fronteira do Brasil com o 
Peru (cidade de Inapari) e Bolívia (Bolpebra). 

Para alegria e surpresa nossa, tomei conhecimento 
de que a BR-317, estrada por nós construída quando 

_ ~governamos ªquela unidade federativa, está oferecendo 
tráfego normal desde a fronteira com ·a Peru até a sua 

.capital, Lima, equivalendo dizer, ao Oceano Pacffico, 
passando por cidades importantes como Ibéria, Puerto 
Maldonado, XV Mil e outras. 

Ontem imaginava que tivesse feito um discurso até um 
pouco veemente como Senador de Oposição, mas agora 
vejo, por outro noticiário da imprensa, que não fui 
suficientemente severo nas críticas que fiz, pelo menos 
a máneira, a apresentação, o modo como foi apresen
tado o "pacote" ao povo brasileiro. 

Art. z.a Esta lei entra em vigor na data de sua pubii~ _ 
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Essa notícia representa a quebra do último obstáculo 
para a ligação do Brasil com o Pacífico. Enfim, aquele 
ideal por nós alimentado, ao empreendermos a ação 
pioneira da sua abertura, está finalmente alcançado. 

Vejo que o Diário Oficial publicou uma coleção de, 
nada menos, 30 decretos! Ora, Sr. Presidente, para 
uma República que se propunha a eliminar os atos de 
exceção, o que chamava de entulho autoritário, conve* 
nhamos, é demais. Pois agora, com esse "pacote" au
menta em 60% o preço da gasolina e do álcool; 80% 
o preço dos automóveis; 35%, em média, dos serviços 
de correios; aumenta em 35% as contas de telefones; 
aumento variável de até 60% do preço da energia-elétri
ca; aumenta em 25% o açúcar; aumenta de 5 a 15% 
os remédios; aumenta em 100% as bebidas; aumenta 
de 45 a 120% os cigarros e modifica a maneira de calcu
lar a inflação, adota um novo índice de cálculo de infla~ 
ção relacionado com o consumo das famílias de até 
4 mil e 20 cruzados de renda mensal, destinado exclusi
vamente a manter o número maldito da economia abai
xo e sobretudo manipulável pelo Governo. 

Ora·, Si". Presidente, temos dito qu_e esta República 
de nova tem pouco, pelo menos nos seus métodos. Vê-se 
agora algumas estranhas coincidências. 

Justificação 

Através do Decreto-lei n.• 2.114, de 23 de abril de 
1984, os médicos tiveram sua carga horária na Previ· 
dência Social reduzida para 20 (vinte) horas semanais. 
As profissões de 'médico e cirurgião-den~ta_ sã!=l regula~ 
mentadas quanto ao salário mínimo e éarga horária 
pela Lei n." 3.999, de 15 de dezembro de 1961, a qual 
extende aos cirurgiões-dentistas todas as disposições da 
mesma (art. 22da Lei n. 0 3.999) destinadas aos médicos. 

Ora, pela aplicação pura e simples do princípio de 
isonomia, os odontólogos devem ter os mesmos direitos 
que os médicos quanto à remuneração e carga horária. 

Pretende-se, com esta lei, apenas corrigir distorções 
surgidas com a publicação do Decreto-lei n.o 2.140, pre
judiciais aos cirurgiões-dentistas, odontólogos, em rela
ção ao Decreto-lei n.o 2.114, este último_ referente aus 
médicos, ambos da Previdência SocíaL 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1986. -Nelson 
Carneiro. 

LEGISLAÇÁO CITADA 
DECRETO-LEI N.• 2.140 

DE 28 DE JUNHO DE 1984 
Institui a Gratificação de Incentivo à Atividade 
Odontológica, na Previdência Social, e dá outras 
providências. 

Art. 6." Fica extinto o regiine de trabalho de 4õ (cjua
renta) horas sema~ais em r~lação_ ~s ca_tegori~s fu_ncio~ 
nais mencionadas no artigo S. o, permanecendo o_ de 
30 (trinta) horas semanafS. 

· · ·······(A; ~C~~;;;i;;~-d~-ç~~~d~fd~·~ _Jusd;;;:-d;-L~; 
gislaçáo Social e de SerYiço PúbtiCo Civil.) -

Agora, necessário se toma o GovernO Federal apres~ 
sar o asfaltamento dessa rodovia, pois será o corredor 
de exportação do Brasil através do Pacífico. Esse foi, 
além da natural integração com os povos vizinhos e 
amigos, um dos objetivos que nos moveu como gover
nador do Acre. E sempre preocupados em vermos o 
Estado acreano integrado e bem situado, tirando-o do 
seu insulamento, contribuímos com -nosso esforço e dos 
demais colegas de bancada para aprovação do emprés
timo_4e vjnt~ mil}l.Q~_ d~ _dó_larcs, no primeiro semestre 
deste ano para esse empreendimento. 

A cidade de Assis Brasil, marco avançado na selva 
brasileira, vem alcançando um grande desenvolvimen
to, em virtude dessa situação de tríplice fronteira, e 
a estrada vai tomá-la um pólo irradiador de progresso 
do Estado e do próprio País. 

Na: erJt_3Jtt(_t, t9rnª-se _neçessárü~. mxta providência ur-
-- ~ ~gent2 a Coriipra, pero-Goveino Federal, dos seringais 

Paraguassu, onde está a cidade, e o vizinho São Fran
cisco, até hoje propriedades particulares, como forma 
de expansão nos campos administrativo, económico e 
so_ciaL 

Estou_ certo da acolhida a este meu apelo. (Muito 
bem! (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Octávio Cardos_o. 

óSR.OCTÁ VIO CARDOSO (PÓS:___ RS. PronunCia 
o segy.inte. disc;_t,tr~O_.) -=-Si, Presidente, Srs. Senadores: 

_ On~_m, QÇypei-me ·do "pacotão" do CiUzadO-II e 
não tinha ainda em mãos alguns elementos que consi
dero preciosos para uma análise, a começar pela revista 
Veja que hoje recebi, que tem na sua capa ''Chuva 
de aumentos, os ganhadores passam a perna no eleitor". 

Um homem maldito do Governo passado, hoje depu
tado constituinte eleito, Delfim Netto, tem uma feliz 
expressão. Ele diz: 

"Essa gente faz o que eles pensam que eu fazia. 
Pacote contra quem tem carro, quem bebe e quem 
fuma só pode ser coisa sugerida pelo aiatolá Kho
meini. Daqui a pouco vai sobrar alguma medida 
contra as mulheres." 

Mas não fit::a aí a matéria que estou comentando da 
Revista Veja, 

"Despido da condição de Grande Satã do Mila
~e e da Falência, Delfim sangra seus adversários 
e revela_que "nunca me passou pela idéia a possibi
lidade de mexer no índice da inflação do jeito que 
eles fizeram" "Ou melhor" confessa " no meio 
dO governo Figueiredo te~tei' fazer um~ coisa dife
_rente e muito mais branda, mas o presidente do 
ffiGE, Jessé Montello, recusou-se a andar com 
a idéia e voltei atrás. Se fosse hoje, o Jessé tínha 
que ir embora." 

Cõmó, aliás, foi o ilustre economista Bacha, que não 
se submeteu, !'JU~ g_e5_t9_ que muito o e1;1grandece, à 
infun-Ções da área econóqrica do atual Governo. 

Então, Sr. Pres_idc_mte, vejo que se reedita coisas que 
ontem se criticava. naqui a uns dias acho que vai apare
cer, porque já temos na economia os homens que proce
dem, como diziam que o Delfim procedia, amanhã ou 
depois vai aparecer na Nova República alguém a imitar 
o General Newton Cruz. Aliás, já percebo agora que 
estou cometendo um equívoco, já há quem o faça. O 
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ilustre Ministro das Comunicações agredeu fisicamente 
e verbalmente um repórter: e consta que até o golpeou 
e ainda cochichou no seu ouvido que o mataria, depois 
de ter invocado a mãe do referido repórter. Já se vê, 
então, que nessa República não falta nem o Newton 
Cruz, agora encarnado na fi~ura do ilus~re Ministro 
das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães. 

Vou além, Sr. Presidente. Acho que não falta mais 
nada. 

Na ONU, além de um Embaixador que temos lá, 
temos um adjunto de embaixador e uma centena de 
funcionários. E havia até um cargo de adido lnili.tar, 
que o General Ernesto Geisel não quis prov~r; depois 
veio o segundo General, o General Figu.eifedo, que 
também não quis prover e veio o_ ci"~' _José_ Sarney, 
que fez o provimento do cargo. ColOcou lá O Ãlmirante 
Amaral, o ex-Chefe do EMFA, casado com uma sobri
nha do Dr. Ulysses Guimarães, Condómino da Presi
dência da República. Então, não falta nada. Está igual 
demais essa República, Sr. Presidente. E esses fatos 
precisam ser ditos porque, na hora do oba-oba, não 
se podia mais ser do PDS, era Uma coisa nefasta: O 
chique, a onda era ser do PMDB. Vieram as urnas 
e, realmente, confirmaram isso. O PDS perdeu grande 
parte da sua representação, -6-PMDB ganhou em 22 
Estados da Federação, -e teve aumentada, considera
velmente, a sua representação na Câmara e no Senado. 
Ai, vêm essas medidas. Com elas começam os protestos, 
começam a aparecer as manifestações de repúdio, como 
a concentração dos motoristas de táxi ~m frente ao 
Ministério e a explicação que o Sr. Ministro foi pessoal
mente dar-lhes e levou a sua primeira vaia como Minis
tro da Fazenda. 

Então, Sr. Presidente, vê-se que a revista tem inteiia 
razão: chuva de aumentos, chuva de votos, mas, em 
compensação, os ganhadores passaram a perna nos elei
tores. 

Esperamos, ~r. Presidente, _que o P_MpB,_que colheu 
nas urnas maioria tão expressiva, n3.o se tome? _ _!!m parti
do único e avassalador, porque não representa, na ver
dade, a maioria da população brasileira. A maioria da 
população brasileira forma-se dos votos aos partidos 
minoritários, dos votos em branco e dos votos nulos. 
Esta é a maioria dos eleitores e, ainda assim, não a 
maioria do eleitorado brasileiro. 

Esperamos, também, que o Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro saiba administrar essa sua vitó
ria, saiba representar, realmente, as mudanças que a 
sociedade deseja e espera, e esperamos que o Governo, 
pelo menos, se mantenha coerente com o discurso _de 
Oposição de ontem. Mais de 30 decretos, num só dia, 
no Diário Orlclal, Sr. Presidente! Mas, e o Congresso 
Nacional? E a sociedade, que ia serouvida?-E o Gover
no, que ia ser transparente e que ia dialogar com a 
sociedade civil? E o Governo, que se antepunha aos 
governos discricionários? - - -

Este, certamente, não é um procedimento aceitável 
e nem corresponde às expectativas do eleitorado que, 
no dia 15 de novembro, deu essa vit~ria -tãO expressiva 
ao PMDB_:_~uito obrigado! (Muito bem! Palmas.) 

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) -A presidência 
comunica ao Plenário que, por sOlicitação do Sr. Minis
tro João Sayad, transferiu para o ·dia 4 de dezembro 
o comparecimento de S. Ex.• a esta Casa. -

Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ: Pronuncia o -
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estive, nesta tribuna, em outras oportunidades, na 
presente sessão legislativa, a abordar assuntos que re
presentam preocupação capital do meu Partido, o Parti
do Socialista Brasileiro, na elaboração da nova Consti
tuição. 

Pretendo, agora, chamar a atenção para a defesa do 
meio ambiente, em todas as suas formas. Manifesto 
absoluta convicção de que já é hora de elevarmos tal 
garantia ao texto da Lei Maior, de modo insofismável. 
Positivamente, não é mais possível condescender com 
as contínuas depredações contra a nossa natureza. 

Investe-se contra a fauna, atenta-se contra a flora, 
polui-se o ar. E nesse espetáculo dantesco que não tem 
fim a natureza é, primeiramente, a grande vítima e 
o homem o seu algoz, sem parecer querer saber que, 
no fundo, acabará, também, sofrendo as mais danosas 
conseqüências. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Modernas Cartas votadas por democracias que sacu
diram um longo jugo ditatorial, como é o caso de Portu
gal e da Espanha, trouxeram para o seu bojo a proteção 
ambiental. E o fizeram sem re buços, sem vacilações, 
mencionando, inclusive, a reparação do dano. 
- Sr. Rresidente, trata-se do que os especialistas deno
miliaiD. Vida adequada. E a essa vida adequada há de 
ter direito o homem. Penso mesmo que aí está um 
dos seus direitos fundamentais. 

Possuímos muitas leis, diversos decretos, inúiJlerãs 
portarias. Mas, paradoxalmente, as -devastações mais 
cresceram à medida que esses instrumentos foram sur
gindo. É que alguns já se acham fora da realidade, 

- enVelhecidos, outros não se fizeram acompanhar da in
dispensável coerção. 
-O Código Florestal, que é a Lei n.o 4.771, de 15 

de se~~I_Dbro de _1965, já vige há mais de yinte anos. 
Declara ele;_ no seu art. 1L que as florestas "são bens 
de interesse -comum a todos os habitantes." Todavia, 
tem-se revelado impotente para a preservação dessas 
florestas, pois as mais estúpidas investidas contra as 
mesmas tal Código considera símples contravenções. 

É o que se vê no art. 27 dessa codificação. Uma 
série de atas contra a vegetação sancionada com a pena 
de detenção de três meses a um ano de multa. Tudo 
considerado mera contravenção, sem que se tenha a 
necessária coragem _para colocar como interesse penal
mente protegido a natureza. 

Idêntico fenômeno, Sr. Presidente, vamos encontrar 
na Lei n.o 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõ~ 
sobre a proteção à fauna. O seu artigo primeiro merece 
ser evocado pela beleza do enunciado que, no entanto, 
a prática, o dia-a-dia, se encarregou de esvaziar, pela 
inação de muitos, pela cumplicidade de outros, pela 
indifereriça de terceiros. 

Eis o disPositivO': 

"Art. Lo Os animais de qualquer espécie, em 
qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem 
naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fau
na silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e cria
douras naturais, são propriedades do Estado, sen
do proibida a sua utilização, destruição, caça ou 
apanha." 

Temos atrialmente, em pleno vigor, a Lei no 6.938, 
de 31 de agos~ode _1981, que veio cuidar da política 
nacional do nieio ambiente. 

J'f~~se diploma, está conceituado o que seja meio 
ambiente e está definido o seu grande inimigo, que 
é a poluiçáo. 

É uma lei federal, editada pela União, com a compe
tência _que lhe assegura o art. 8", -inciso XVII, letras 
"c", "h" e "i" da Constituição, mas me parece óbvio 
que ela não impede a competência concorrente_e suple
tiva dos Estados e Municípios. 

Uma legislação- pa-ra apresentar-se efetivamente ca
paz de combater e enfrentar um problema de poluição 
há de aterkse a peculiaridades regionais ou locais. Afir· 
mo isto Coiii a responsabilidade e a experiência de quem, 
havendo exercido a Prefeitura do Rio de Janeiro, viveu 
de perto a questão. Não vou, porém, examinar, no 
ensejo, o assunto, para não cometer -digressões. Viriã 
à tona, certamente, o tema da descentralização dos po
deres, outra questão tormentosa de que os Constituinte 
I_lão poderão deixar de ocupar-se. Precisamos, sem dúvi
da, voltar a firma os licerces da Federação. 

Sr. Pres~dentes, Srs. Senadores, que minha presença 
na tribuna do Senado, nesta sessão, seja interpretada 
como uma tomada de posição, sincera e franca; não 
só pessoal, mas do meu Partido, que insere tal linha 
em sua conduta, em seu programa, em sua açáo. Lutare
mos_ para alçar o direito à vida adequada, ou seja, a 
preservação do meio ambiente, do seu equilíbrio, ao 
texto da nova_ Constituição, em situação bastante clara 
e bem definida. 

O Sr.-Cesar _Cais- Permite V. Ex.• um _aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Com muita satisfação. 

O Sr. Cesru: Cais_---: Nobre Senador Jamil Haddad, 
~-~s_su~to do meio ambiente é um assunto que, de fato, 
tem grande importância para a vida. Mas, na realidade, 
o progresso praticamente exige que esse meio ambiente 
~~ja afetado. O que importa, parece, é minimizar os 
efeitos. Mas, na realidade, eu temo apenas que colocado 
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o assunto como V. Ex. • colocou, e que hoje é quase 
a bandeira dos ecologistas, tudo contra à modificação 
do meio ambiente. Já ouvi aqui, no plenário deste Sena
do, a grita contra construir uma hidrelétrica na Amazd~ 
nia, porque urna parte da Floresta Amazónica ia ser 
inundada. Então, há sempre uma opção a fazer: ou 
respeitar totalrilente o meio ambiente ou, então, impe
dir o progresso ou procurar minimizar os efeitos da 
modificação do meio ambiezite. Tudo exige modifica
ção. A construção de uma estrada derruba uma parte 
da floresta, o monóxido de carbono dos carros modifica 
aquele meio ambiente. Parece que há de ter uma posi
ção de equilíbrio - e V. Ex. • vai fazer parte da Consti
tuinte - a legislação deve não ser só uma legislação 
impeditiva de modificação do meio ambiente e sim, 
uma legisla~ão corretiva. Por exemplo, o que quero 
dizer é que se derruba alguma parte da floresta, a mesma 
área deve ser reflorestada, deve haver um remaneja
mento florestaL Colocando o assunto, como alguns eco
logi~~s colocam,_ s~riain ~pedir o progresso do País. 
Sei que-nâó é-isso qúe V. 'Ex.• pensa. Mas, colocado 
o :~ssunto somente em _termos absolutos,a_o menos avi
sado falia- a visão perspectiva de que todo progresso 
modifica 9 meio airitiíeitfe, inclusive dos animais. Se 
fazemos uma barrgem, um lago, um reservatório, o 
que fazer com a psicicultura, com aquela população 
de_ peixes? Naturalmente V. Ex. • sabe que os peixes 
que reproduzem em águas lentas são diferentes dos 

-qUe reproduzem em águas rápidas. Então, isso exige 
uma adaptação às modificações do meio ambiente. 
Cielb que ó assunto que V. Ex. • em boa hora percutiu 
é muito importante e _deve ser estudado um pouco mais 
em profundidade - e acho que V. Ex. • tem todas as 
condições para estudar - p~a que não fique só em 
frases, leis. artigos e parágrafos inaplicáveis, na prática. 
É_ muito importante isso porque todo ecossistema é mo
dificado quando o homem resolve buscar o progresso 
naquele local. São observação que não contradizem o 
que V. Ex. • defende. Mas acho que são observações 
paralelas, para que não se procure fazer com que o 
meio ambiente escravize as pesS<ias. Ele deve ser instru
mento para a boa vida e não instrumento para retardar 
ou diminuir o nível de vida das pessoas. 

O SR.-- JA:MIL IIADDAD - Nobre Senador Cesar 
Cals, sabemos que extensas áreas, extensas florestas 
até de reservas florestais estão sendo devastadas neste 
País, sem replantio, sem controle do ffiDF, mudando 
completamente o equilíbrio ecológico. Sabemos que, 
às vezes, pela necessidade da construção de uma barra
gem, de uma hidre_létrica, já têm sido feita até algumas 
tentativas no sentido, diante da inundação de determi
nadas áreas, retirando os animais que vivem naquele 
local, para colocá-los num outro local, em um habitat 
mais ou menos-parecido com o seu. O que não se pode, 
na realidade, é coritinuar, como nas grandes cidades, 
por exemplo, l?m que hoje sabemos que a tecnologia 
altRffiente avançada pode evitar que a industrialização 
leve a poluição do ar. que esses avanços tecnológicos 
não sejam usados nessas fábricas e que o ar seja extre
mamente poluído com monóxido de carbono, trazendo 
sérias doê"riÇis respiratórias principalmente para as pes
soas de menor faixa etária. 

Não é-inais possíVel essa peSca predatória, esse des
matamerito predatório tirando a reserva, o pulmão, pois 
sempre se disse que a Amazônia era o grande pulmão 
do mundo. Hoje nós_ estamos vendo grandes áreas de
vastadas na Amazónia e.sem que haja um replantio, 
sem que haja uma planificação, criando problemas eco
lógicos sérios na região. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este é um assunto 
que deve ser debatido em profundidade na Constituinte, 
porque é um tema novo. O problema ecológíco é um 
problema que vem sendo debatido relativamente há 
pouco tempo, e o homem ao depredar a natureza, ele 
está provocando o seu próprio fim. Ele está diminuindo 
a sua sobrevida, ele está criando condições para que 
outras pessoas tenham uma sobrevida menor. E acima 
de tudo devemos preservar o homem, o ser humano 
dentro do seu respeito às condições não só do aspecto 
cllnico, dofipecto alime~~r, do aspecto de sobrevi
vência em termos de proteínas, calorias e sais minerais, 
mas também evitar a agressão externa, a agressão do 
meio ambiente, causando às vezes danos irreparáveis, 
como somos sabedores _que em determinadas fábricas 
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não são usadas pelos empregados máscaras e a silicOse 
e outras doenças pulmonares de extrema gravidade são 
instaladas nos empregados dessas fábricas altamente 
poluentes. 

Sr. Presidente, antes de encerrar, quero apenas fazer 
uma retificação ao discurso que pronunciei ontem. -No 
meu discurso ontem proferido, revoltava-me o fato de 
o Governo ter publicado 10 decretos-leis, justamente 
na fase em que o Congresso· vai entrar de recesso, para 
contar o prazo de 60 dias a fim "de não serem debatidos 
nem discutidos na Câmara nem no senado os respec
tivos decretos-leis. Quero fazer umã retificaçáo, porque 
ontem falei que eram 10 e, hoje, olhando mais profun
damente, vejo que são 35 decretos-leis. E repito uma 
frase que disse ontem: Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ou a Câmara e o Senado viram um clube de tertúlias 
ou nós voltamos a ser o Poder Legislativo do nosso 
País. Temos que, na Constituição, acabar com a figura 
dos decretos-leis. Não é mais crível nem admissível que 
continue o Poder Central não permitindo que os repre
sentantes do pavo debatam os problemas com profun
didade .e que possam mobilizar a opinião pública para 
debatê-los, porque são coloca~os perante a Casa, peran
te o Congresso, como um fato concreto, como um ato 
findo, e sem mais o que fazer, a não ser vír pa.i:a a 
tribuna reclamar e repudiar. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V Ex. • um aparte? 

O Sr. Jamil Haddad - Pois não, é uma satisfasçáo. 

O Sr. Benedito Ferrel.nl -- Senador Jamil Haddad, 
V. E. • tem razão quando reclama quanto à excessiva 
onda de decretos-leis, que mais das vezes sã~ baixados 
pelo Executivo. Eu chamaria a tenção de V. Ex.•, como 
constituinte, que V. Ex.• o é, para que se acautele, 
porque em verdade há determinadas matérias em que 
a figura do decreto-lei, realmente, é imprescindível. 
Principalmente no que diz respeito a matéria financeira, 
ou mesmo matéria tributária, tal a urgência que o orga
nisnio social reclama para determinadas terapias, em 
que se faz necessário este tipo -de medicamento de cho
que, no caso, o decreto-lei, que produz efeitos imedia
tos. Mas, eu realmente estou muito assustado, Senador 
Jamil Haddad, e aí vou em socorro de V. Ex. •, porque 
o excesso e às vezes o extrapolar das limitações dos 
preceitos constitucionais nOs levani a coiSas realment~ 
absurdas via decretos-leis. Vi ainda ontem numa revista, 
se não me engano a revista Veja, a de:claração de alguns 
diretores de ballcos, da área privada, onde dão notícias 
de que no Brasil teria sido instituído - e eu ainda 
vou verificar a procedência dessas afirmações - do 
chamado depósito secreto, ~m_ vistas à ~ptação dos 
recursos marginais, o chamado "fundo se~eto .. , que 
daria abrigo ao dinheiro marginal, inclusive, no caso, 
o _dinheiro do traficante de entorpecente, o _dinheiro 
do jogo de bicho, o dinheiro do lenocínio; enfim1 todo 
o dinheiro crimiriosO, tOdo o dinheiro manchado de 
sangue e de lágrimas da maioria das famili~s brasile~ras, 
teria agora esse canal. E o mais gr3ve é que se coloca 
o Poder Público do Brasil, através do sofisma vergo
nhoso do chamado pragmatismo, numa posição de reco
nhecer esse fundo, a pretexto de que há uma situação 
de fato, há uma economia invisív~l muito grande e que 
o Governo precisaria desses recursos para jogar no de
senvolvimento. 

Ora, nobre Senador Jamil Haddad, isso me faz lem
brar, com muíto pesar, os _projetas de lei que chegavam 
à Câmara na minha época de Deputado, nos idos de 
67, quando, a pretexto de resolver o problema da infân
cia no Brasil- e usando o prestígio da Primeira Dama 
do Brasil, que diziam ser a responsável por aqueles 
projetas -intentou-se, àquela epoca, legalizar o jogo 
do bicho, que acabou sendo legalizado por outros artffi
cios, via Loteria Esportiva e outras malandragens, e 
outros rótulos, que acabaram coonestando o famige
rado jogo· do bicho -com. essa tal de loto e outras 
malandragens que vão por aí, para anestesiar, entor
pecer e ludibriar a nosa gente, que deixa de comprar 
o pão para os filhos, mas não deixa de jogar no maldito 
vício- onde o que se perde menos é o dinheiro, segun
do ensivana Rui Barbosa. Naquela época.,. revoltado 
com esse ãbsurdo, eu propus da tribuna da Câmara 
dos Deputados- já que se precisava arranjar dinheiro 
a qualquer pretexto - que se legalizasse a mais antiga 
das profissões da terra, o lenocínio, a prostituição, e 
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se cobrasse imposto das nossas infelizes irmãs decaídas. 
E porque não fazê-lo, a ser verdade essa desgraça da 
legalização do dinheiro marginal, do dinheiro crimi~ 
noso, a pretexto de aumentar a poupança; e porque 
não legalizar o lenocínio, nobre Senador Jamil Haddad. 
por_ que não cobrar tributos da maconha, da cocaína 
e outras desgraças tantas que tem por aí? Já que, a 
ser verdade, repito, se criou esse tal fundo secreto. 
Nossos "banqueiros" -entre aspas- que faz~m. pare
~' questãC? _c!e se _co~undir_.cqm_os banqueiros do jogo 
de bt~ho, tal é a falta de exemplo gratificante nesse 
segmento da economia brasileira, aparece~ louvando 
essas medidas, e o que é_ mais grave, dizendo que se 
prestarão a objetivos governamentais. Nobre Senador 
Jamil Haddad, Ruí Barbosa, preocupado em estabe
lecer alguma coisa de decente na admin~tração doBra
sil, já concitava os contemporâneos, e continua através 
dos tempos a nos concitar, chamando a atenção da 

elite brasileira: "Demos exemplos edificantes que o po
vo nos seguirá!" E "cadê" os exemplos edificantes, no
bre Sena,dor Jamil Haddad, a ser_ verdade esse vexame 
do tal fundo secreto??! 

O Slt JAMiL HADDAD- Nobre Senador Benedito 
- Ferreira. oõtem,- no· meu pronu.D.ciamento, faiei que 

ás-CDBs já estavam dando 80% ao aÍl<?._ Li noS jamais 
de_hoje que já estão dando 90%; ou 91%, segundo 
Jnfoiii!a o nobre Senador João Lobo. 

Vejam V. Ex."s, baixaiQ_-$e os _decretos, atinge-se a 
dass_e média violentamente, atinge-se a classe menos 
favorecida também-porque, para esse gatilho salarial, 
na realidade, vão mudar o índice; mudando índice, a 
inflação, que_ já estava em 12%, ela vai passar para 
5%; mudando índice, a inflação, ·que já estava em lZ%, 
ela vai passar para 5%; até 20%, continuam os salários 
congelados. E como continua o povo, o pobre? O pobre 
acende a _luz_ n~ sua casa, o pobre tem um telefone. 
Dizer que O ·atime_nto só do álcool e da gasolina não 
iiiflui no preço dos gêneros alimentícios, isso é uma 
bazófia, parque nós sabemos que os gêneros alimen
tícios chegam a uma central distribuidora em caminhões 
a diesel, mas, a distribuição dentro das cidades é feita 
geralmente em kombis ou pequenos caminhões, que 
são a gasolina ou a álcool. Isso vai representar aumento 
no Cl.l,St_Q de_sses gêneros alimentícios e os comerciantes 
o irão_ r_epassar para a população, não tenham dúvida 
disso._Não houve o controle do Governo, no que toca 
ao problema do ágio. V. Ex, emérito pecuarista, sabe, 
e os jornais noticiam hoje que em Araçatuba a-arroba 
está. a _600 cruzad9s! No entanto, tabelada que foi, a 
ca.qt_Ç! não apareceu para o consumo interno nem nos 
mercados, nem nos açougues. Sabemos que estamos 
numa entressafra mas, por que o Governo engana a 
população, estipula o preço dizendo que a carne vai 
aparecer? No entanto, o Governo importa a carne, hoje 
já fica_mp-ª- ~a~n_do que será importado o sal - o sal! 
Com toda essa _extensão litorânea que o Brasil tem, 
vaiiJ.q~Jmpo_rtarsal. Então;-coniQé que s~ fala ein incen
tivo à exportação do café, isentando-se do ICM a expor
tação do café, e cada vez se importa mais e cada vez 
mais_ desce a nossa balança comercial pela retaliação 
americana aos produtos de exportação brasileiros? 

O Sr. Odacyr S~res- Permite V. Ex.• um aparte? 

··o SR. JAMIL HADDAD- Com prazer, nobre Sena
dor. 

O_ Sr. O~acyrSoares- V. Ex.•abordouno seudiscur
~6 a questiio dos decretos-leis que o Governo vem bai
xando e, segundo V. Ex.• indica, que já estão atingíndo 
a ~rês dez_en<,ts._S_inceramente, go"br~ Senador, não loca~ 
lizo a grande _questão na edição de decretos-leis porque 
a meu v e I: as_ sqcjeda~es m_odernas, os Governos moder
noS, democráticos precisam dispor de instrumentos rá
pidos e ágeis na execução muitas vezes de_ tarefas que 
implicam em providências urgentes. A meu ver o grande 
defeito do decreto-lei está na forma como ele foi inse~ 
tido na Constítuição brasileira. Quer dizer, -o ·aeCreto~lei 
exclui_ o Poder Legislativo da sua apreciação. Porque 
o GOvernO baixa o" decreto-lei e o encaminha ao Con
gresso e este só pode aprová-lo ou rejeitá-lo e quase 
sempre ele é aprovado. A meu ver nesta antevéspera 
da _C~nstituinte onde a socieslade começa através Q.os 
seus -representantes a discutir os grandes temas e as 
grandes teses que haverão de sensibilizar a Assembléia 
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Nacional Constituinte a meu ver a sociedade através 
dos seus representantes, principalmente dos seus recém
eleitos, deverià também se debruçar sobre o papel do 
decreto-lei na medida em que ele pudesse ser inserido 
na Nova Carta Constitucional a partir de uma nova 
visão à medida em que ele possse - se emendado -
ser discutido, emendado, modificado conforme acon
tece principalmente na Itália onde a figura do decre
to-lei está fuserida na Constituição daquele país. Agora, 
piot a meu ver, o -decreto-lei na sua forma atual é a 
existência de alguns órgãos do Poder Executivo que 
na realidade legislam sobre matéria tributária -~_fiscal 
como acontece com o próprio Conselho Monetário Na
cional que modifica toda a legislação através de resolu· 
ções, através de portarias. 

A meu ver determinados organismos financeiros do 
País que deveriam ter uma atividade meramente regula
dora, na realidade e~ses organismos estão legisl~ndo 
e__abundantemente. Nessa parte eu me refiro especifica
mente ao funcionãmento nos termos atuais o Conselho 
Monetário Nacional, que modifique inclusive ao seu 
belprazer toda a legislação tributária e fiscal fixando 
alíquotas, fi_xando quotas, fixando valores e na realidade 
-91-odifican_do a própria estrutura tributária e fiscal do 
País. Para sintetizar eu não sou contra o Decreto-lei. 
Eu sou contra a forma como ele está inserido na Consti
tuição do Brasil nos termos atuais. Condeno o funciona
mento de alguns órgãos dentro os quais está o Conselho 
Monetário NacionaJ que precisa ter a sua atividade redi
mensionada na nova Constituição do Brasil. 

O SR. JAMIL HADDAD- Para encerrar, Sr. Presi
dente, vejam V. Ex."s a contradiçcto: aprovamos há 
dois meses nesta Casa o congelamento dos aluguéis 
até março do ano que vem. E por decreto agora ... 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex.• labora em equí
vOco! Nós aprovamos o sobrestamento da execução das 
açóes de despejo. Os aluguéis foram congelados em 
fevereiro. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador, V. Ex. • 
é que incorre em erro. Os aluguéis estavam congelados, 
foram aprovados pelo Congresso Nacional congelados 
e as ações executivas até março do próximo ano. E 
agora ·por decreto foi liberado novamente o_ problema 
dos aluguéis. Quei dizer, de nada valemos nesta Casa, 
de nada valemos quer dizer: aprovamos, um decreto-lei 
revoga e _aquele decreto ... e aquele projeto aprovado 
nesta Casa que vírou lei era oriundo de uma mensagem 
do Poder Executivo. Quer dizer, o próprio Poder Exe
cutivo mandou aquela mensagem e agora revoga com 
decreto-lei. Isso é para_ mostrar apenas as conttadi~s, 
a maneíra pela qual se evita o debate do problema 
dentro das Casas do Congresso. Então, ou nós assumi
mos o nosso papel de Constituintes ou então não temos 
o que fazer aceitando atas vindos do Poder Executivo. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está esgotado 
o tempo destinado ao Expediente._ 

Estão presentes na Casa 46 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Votação; em turno único, do Projeto de Reso

lução n:" 35,_de 1986 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n.o 
409, de 1986), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Vilhena (RO) a elevar em Cr$ Z. 73Z.430JXlO~OO 
(dois bilhões, setecentos e trinta e dois milhões, 

d~a:~~~~1% ~~~s~~~a~!I, ~~~~~ros) o montante 

PARACERES, sob n.•s 410 e 411, de 1986, das 
Cohl.J.Ssões:- -

-de Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em votação. 
Qs Srs. Se_nadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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O projeto irá à Comissão de RedaçãC?. 
B o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N.• JS, de 1986 

Autoriza a Prefeitura Munlcipal de Vilhena (RO) 
a elevar em Cr$ 2. 732.430.000,00 (dois bUhões, sete
centos e trinta e dois mUhões, quatrocentos e trinta 
mD cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. t.o É a Prefeitura Municipal de Vilhena, Esta· 

do de Rondônia, nos termos do art.-2.0 da Resolução 
n.o 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, 
autorizada a elevar o montante de sua dívida conso· 
lidada interna em Cr$ 2.732.430.000,00 (dois bilhões 
sete~ntos e trinta e dois milhões, quatrc:x=entos e tri~ta 
mil cruzeiros), correspondente a 600..0CIO UPC, conside· 
rando o valor nominal da UPC de Cr$ 4.554,05 (quatro 
IJlil, quinhentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e cinco 
centavos), vigente em setembro de 19_83, a fim de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto 
ao Banco do Estado de Rondônia S.A., este na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habita
ção - BNH, destinado a implantação do asfaltamento 
no sistema viáriO do Projeto CURA, drenagem de águas 
pluviais, desapropriação de uma área, construção de 
uma creche, urbanização, recreação e lazer, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo~ 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2: 

(Incluído em Ordem do Dia; nos teri:rios do ã.it. 
195, I, do Regimento Interno.) 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n.o 80, de 1984, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que altera dispositivo da Conso
lidação das Leis do Trabalho, com vistas a limitar 
em 40 horas semanais a jornada de trabalho, tendo 

PARECER, sob n.o 889, de 1986, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucioha

lidade e juridicidade; 
PARECER ORAL, favorável, proferido em 

Plenário, da Comissão de Legislação So_ci.al. 
Em votação o projeto em primeiro turno. 
Concedo 3: palavra ao nobre Senador Nelson Car~ 

neiro, para encaminhar a votação. 

O SR. NELSON CARNEmO (PMDB - RJ. ·Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, o Senado tem a oportunidade de apreciar, 
hoje, uma das mais justas reivindi'?3ções dos trabalha-
dores nacionais: -

"A duração normal do trabalho, para os empre
gados em qualquer aiividade ~rivada, não_ excederá 
de 8 (oito) horas diárias, limitada a jornada sema
nal a 40 (quarenta)_ horas, desde que não seja fixado 
expressamente rnffro limite." --

Para honra minha, Sr. Presidente, este projeto teve 
V. Ex.• cçmo Relator na Comissão de COilsiituição ê 
Justiça e lÓgrou o apoio dos eminentes colegas: Helvídio 
Nunes, como Presidente, Guilherme Palmeira, Morvan 
Acayaba, Hélio Gueiros, Pedro Simon, Jutahy Maga
lhães e Passos Pôrto. Na Comissão de Legislação Social, 
coube ao eminente Senador Nivaldo Machado, ttaduzir 
o pensamento daquele órgão, favorável à proposição. 
No lustro parecer de V. Ex. •, quero destacar essas pala
vras: 

"A medida, no mérito, é de relevãilie intei'esse 
social, mormente em se considerando que, ademais 
de ampliar, como já se faz em quase todos os países, 
o período destinado ao descanso e lazer, vem abrir 
perspectivas de ampliação do próprio mercado de 
trabalho, retirando milhares ~e jovens do desem
prego e da desesperança." 

Por esses motivos que são os que V. Ex, • sintetizou 
tão bem em seu parecer, espero que os nobres inte-

DlÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

grantes desta Casa, muitos dos quais, na sua campanha 
eleitoral, sustentaram a necessidade de conceber aos 
trabalhadores 40 horas semanais que honrem as pala
vras ditas aos trabalhadores de seus Estados, que hon
rem os pareceres unânimes da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Legislação Social e aprovem, em 
primeira discussão, esse projeto que atende a uma reali
dade que aí está, e que está sendo acolhida por várias 
entidades de empregadores e que, hoje, já é uma reali
dade em muitos lugares as 40 horas semanais de traba
lho. De modo que, confio que o Senado fa~á justiça 
aos trabalhadores, fará justiça a si próprio, aos pare
ceres da sua Comissão, aprovando esta proposição. 

Era o_que eu tinha_a dizer, Sr. Presidente. 

O SR: PREsiDENTE (José FrageUI)- Votação, em 
primeiro turno, do Projeto de Lei d~ Senado n.o 80/84-. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa~) 

Aprovado. O projeto voltará opórtunãmente à Or
dem do Dia para o segundo turno regimentaL 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.• 80, de 1984 

Altera dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho, com vistas a limitar em 40 horas semanas 
a jornada de trabalbo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O art. 58 da Consolidação dasLeisdoTraba

- lho passa a Vigorar comª seguinte redação: 

"Art. 58. A duração- normal do trabalho, para 
os empregados em qualquer atividade privada, não 
excederá de 8 (oito) horas diárias, limitada a jorna
dã semanais a 40 (quarenta) horas, desde que não 
seja focado expressamente outro limite." 

Art. -2.0 -Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrá
rio. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 3: . 

_._ Yotação, em primeiro turno (apreciação preli
minar da constitucionalidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n." 242, de 1985, de autoria do Senador 
Car~~?S Çhiarelli, _qy._e acreJicenta parágrafo ao art. 
116 da Lei n.o 1.711, de 28 de outubro_-"de 1952, 
para peimitir contagem de tempo de serviço pres
tado ao Serviço Público, em outro órgão, para efei
to de concessão de Licença Especial, tendo 

PARECER, sob n.• 442, de 1986, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 

O SR. PRESIDENTE (José Frageiii) -Em votação 
o projeto quanto a sua constitucionalidade. 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram. 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
A matéria irá aO aiqU.i.vci. 

~o ~eguinte C! projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N. • 242, de 1985 

AcreScentapar,grafoaoart.116 da Lein.•t.711, 
de 28 de outubro de 1952, para permitir a contagem 
~e tempo d~ serviço prestado ao serviço púbUco, 
em outro órgio, para efeito de concessão de Ucença 
especial. . . -

O Congresso Nacional decreta: 

Art. -"!."O art. 116 da Lei n." 1.711, de 28 de outubro 
de 1952, fica acrescido de um parágrafo, passando_ o 
atual parágrafo único ·a § t.o, ficando o § 2." com a 
seguinte redação: 

"§ 2." Para implementar o decênio de efetivo 
serviço de que trata este artigo, poderá ser contado 
o tempo de serviço prestado a outro órgão público, 
com ou sem interrupção." 
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Art. z.o Estalei entrará em vigornadatade sua publi~ 
cação. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 4: 

Discussão, em turnO únicO (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n." 138, de 1980 - Complementar, de autoria do 
Senador José Sarney, que isenta de impostos fede
rais, estaduais e municipais os ingressos para espe
táculos de artes cênicas, tendo 

PARECER, sob n.• 232,de 1984, da Comissa""b 
....::.-de Constituiçlo e JUstiça, pela inconstitucio

nalidade, com voto vencido, em separado, do Sena
dor Aderbal Jurema. 

Eni votação o requerimento. 
(Dependendo da votação do Requerimento n. • 

508, de Í986, de autoria do Senador Nivaldo Ma
chado, de adiamento da discussão para reexame 
da "ComiSsão de Constituição e Justiça.) 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
Passa-se à votação do Projeto de Lei do Senado n.o 

138, de 1980, complementar. 
O parecer, como já se disse, é pela inconstituciona

lidade, com voto vencido do nobre Senador Aderbal 
Jufema. 

Em votação. 
as-·srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer Seritados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O prOjeto será arquiVado. 

É o seguinte o projetO rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N.• 138, de 1980-Complementar 

Isenta de impostos federais, estaduais e_ municipais 
Os_ ingressos para espetáculos de artes cênicas. 

O Congresso Naciorial deCreta: 
Art~_ Lo Ficam isentos de impostos federais, esta

duais e municipaís os ingressos para espetáculos de artes. 
cênic~ @presentados em te3tros ou quaisquer outras 
casas de diversões· do País. 
__ Art. 2.0 _O Pod_er Executivo i-egulamentará esta lei 
no prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua publi-
cação. - -

Art. 3.0 Estalei entra em vigor ria data de sua publi
cação. 

Art. 4. oRevogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item S: 

Discuss~o, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n. • 46, de 1986 (n. • 6.865185, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a transformação de 
eJicargi?s de representação de Secretaria do Tribu
nãl Federa( de Recursos e dá outras providências, 
tendo 

PARECERES fAVORAVEIS, sob n.'s 1.025 
e 1.026, de 1986, das Comissões 

- de Serviço Público Civil e de Finanças. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Encerrada a discussão, passa-se à votação da matéria 

que, nos termos do inciso II, alínea b, do art. 322 do 
Regimento Interno, depende para sua aprovação do 
voto favorável da maioria absoluta da composição da 
casa, devendo ser feita pelo processo eletrônico. Tendo 
havido, entretanto, acordo entre as Lideranças, a maté
ria será submetida ao Plenário pelo processo simbólico. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto, em primeiro turno, e decorrido 

o-interstício de 48 horas, previsto no art. 10&, § 3.0 

da Constituição, à projeto será incluído em Ordem do 
Dia para sua apreciação em segundo turno. 
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É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N. • 46, de 1986 
(N •• 6.835/85, na casa de origem) 

De inciativa do Tribunal Federal de Recursos 

Dispõe sobre a transformação de encargos 
de representação de gabinete na Secretária do Tri· 
bunal Federal de Recursos e d' outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. L 0 ficam'transfomi3.dos, n3 -forina do anexo--a 

esta lei, encargos de representação de gabinete em car~ 
gos de provimento em comissão, que inte~rão a Çate
goria de Direção Superior, Código ~I?AS-101, do 
Grupo Direção e Assessoramento Superiores, COãigo 
TFR-DAS-100, do Quadro Permanente da Secretaria 
do Tribunal Federal de Recursos. 

Art. 2.~ As despesas decorrentes da aplicação desta 
lei cofrêrão à CQnta das d_otações orçamentárias próprias 
d~ Tribunal. Federal de Recursos 01,1 de oq_tras para 
esse fim destinadas. 

Art. 3 ... Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4 ... Revogam-se as disposiçóes em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

OSR. NELSON CAJl.N.EIRO (PMDB- RJ. Promm
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Sena-
dores: , - -

Estamos certos de que o próximo Congresso Nacional 
Constituinte, composto por elementos de todas as clas
ses sociais, terá uma longa e difícil tarefa a enfrentar. 
quando o jurista aparecerá, sobretudo. como uma espé
cie de algodão entre cristais, procurando solução técnica 
e sistemática para as questões mais diverficadas e as 
mais flagrantes contradições. _ _ _ _ _ 

O ideal seria que eSSe jurista-constituinte se prepa:: -
rasse para a elaboração de um documento sintético e 
maleável. sem a rigidez tradicional das constitUições 
brasileiras, dando aos grandes temas definiçóes suscin
~· p_ara as explicitações das Leis Complementares Or-
dinánas. .. · 

Uma Constituição desse tip_<>, seguindo o modelo 
aproximado da Decl~açã_o ~e Direito do Estado de 
Israel, definiria os grandeS iristitutos,- as atribuições dos· 
Poderes e sua organização. com referência mais precisa 
e lata aos capítulos dos direitos políticos e das garantias 
individuais, conservando, decerto, a Federação e a Re
pública. 

Nesse contexto, o Título da Família, __ 9~ Educação 
e da Cultura podia ser inteiramênte formulado, livran
do-se de disposições que cabe~ à lei ordinária e ~do
tando preceitos claros quanto aos filhos, a proteção 
especial à mãe solteira e ao instituto da adoção. 

Hoje, se alguém adota uma criap.ça abandonada, re
gistrando-li: irregulannen~e, é passível de punição, quan-

Nesse sentido, merece nosso apoio a tese sustentada 
pelo Professor Jacob Pinheiro Goldberg, Coqrdenador 
da Comissão dos Direitos do Menor, no Conselho de 
Defesa da Pessoa Humana. 

Era o_ que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. Nlv ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun· 
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

É com satisfação que venho registrar a realização, 
nos dias 14 e 15 de outubro do corrente ano, no Audi
tório do Palácio do Planalto, do III Encontro Governo
Sociedade,_ promovido cop_juntamente pelo Gabinete 
Civil da Presidência da República, pelo Ministério das 
Relações Exteriores, pelo Ministério da Cultura e pela 
Secretaria de Planejamento da Presidência da Repú
blica. 

A série de encontros Governo-Sociedade, inspirada 
na convicção do Presidente José Samey de que a melhor 
assessoria do Governo é a própria sociedade, foi insti
tuída como forma de dar continuidade â nova fase de, 
relacionamento e diálogo com os diversos setores so
ciais, inaugura~a Pela Nova República, permitindo 
maior sintonía entre a agenda governamental e as preo
~pações, necessidades e anseios dos cidadãos. 

Os encontros adotam o estilo de uma audiência púb!J.
ca e são coordenados pelo Gabinete Civil, por inter
médio da Subchefia para Assuntos Institucionais, órgão 
que assessora o Ministro Marco Maciel em matérias 
relativas à promoção dos direitos dos cidadãos e à articu
lação entre Governo e sociedade. 

Neles, os representantes dos diversos __ segmentos so.; 
ciais têm oportunidade de manifestar-se sobre a Admi
nistração do Estado e proporcionar elementos de juízo 
valiosos para orientar as decisões políticas. Com esse 
estfmulo â cidadania, facultando acesso direto e infor
mal dos ~dadãos às esferas governamentais competen
tes nos assuntos de sua agenda, o Presidente Sarney 
pretende obter Um comportamento mais aberto, mais 
responsável, conseqüente e operativo da ~dministra
ção, além de estimular o sentido de responsabilidade 
e a consciênci~ crítica dos cidadãos. 

O priineiro desses encontros, Ocorrido em março últi
mo, logo após a implantação do Plano Cruzado, teve 
como Objetivo discutir, justamente, a "Participãçãp da 
Sociedade na Nova Economia", constituindo-se em pas
so importante na superação do alheamento entre Estado 
e Nação, Governo e sociedade, o poder e cidadão, que 
tanto marcou a sociedade brasileira em anos recentes. 

O segundo encontro. realizado em junho, teve como 
tema "Cidadania e Meio Ambiente", sendo inais um 
marco fundamental desse processo participativo em que 
se piocura induzir a responsabilidade mútua de gover
nantes e governados. 

do a úníca pena cabível seria a restituição do menor, 
com o assentimento do adotado, configurado em pro
cesso judicial, livre o adotante, de boa fé, de qualquer 
punição. 

Na Prática, no caso de mães solteiras, irmãos, avós 
e outros parentes adotam a criança, havendo ocorrên
cias em que a própria mãe promove esse registro em 
nome de outrem, para evitar vexames. Entretanto, em 
tais casos, os adotantes ficam sujeitos à punição legal, 
enquanto as crianças se tomam, também, penafizadas 
por uma solução desse tipo. 

Este terceiro encontro_,_ ora em análise, teve como 
tema geral "0 Brasil na Virada do Século"~ Nele bus
cou-se a discussão de idéias preliminares sobre os cená
rios alternativos que o Brasil pode vir a encontrar no 
ano 2000. Especificamente os trabalhos foram divididos 
em quatro subt~mas: o "Cenáfio Internacional" to "Ce-

- --·_:_nfiíO Cultural", o "Cenário Econômico-SoClal" e o 
"CeiiáriO PolftícO-TnStítucional". 

Na legislação atual, casos há em que a mãe não pode 
indicar, por ser solteira, o pai do seu filho, por vezes 
casado. Entretanto. a investigação da paternidade é, 
hoje, reconhecida internacionalmente como eficaz em 
no_venta e nove por cento dos casos. 

Evzdentemente, a lei civil poderia, ela própria, disci
plinar esses problemas, mas é_precíso que o !exto consti
tucional seja mais explícito quanto a pfoteção à mater
nidade, mesmo fora do_casamento, à infância e a adoles
~ncia, facilitando a adotação, em qualquer _circuns
tância, desde que consentida pelos pais ou no caso de 
paternidade ou maternidade desconhecidas. 

Chamados a participar, representantes de diversos 
segmentos da sociedade, mais uma vez, manifestaram 
livremente suas idéi~s. críticas e opiniões, dando mos
tras_ de que a sociedade brasileira está ávida por discutir 
seus problemas e influir decisivamente no encaminha
mentO de _suas soluções. 

O alto nível dos debates ali travados - prova do 
acerto do Governo na promoção desta série de encon
tros - proporcionou aos representantes governamen
tais matéria para profunda reflexão, pois, se são anima
doras as perspectivas positivas divisadas nO cenário ~co
nômico ·e no internacional --que apontam para um 
BraSil" que podê, na virada do século, com suas contas 
ext~mas_ equilibradas e com uma posição de destaque 
entre as nações do Planeta, após um crescimento de 
7 a 8% ao ano, tOrnar-se a quarta~ ou quinta economia 
muncHal-, se podemos sonhar com esse futuro melhor, 
que alguns indicadores parecem, expressamente, indi
car, não podemos, por outro lado, deixar de atentar 
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para a imensa gama de problemas levantados na discus
são do cenário cultural, do cenário social e do cenário 
político-institucional. " 

Como superar, no cenário cultural, certos modos de 
ser e agir arraigados no homem brasileiro, criando leiS, 
regras e instituíções, com todo o forméilismo presente 
em nossa formação, para, em seguida, desrespeitá-las 
e descumpri-las no âmbito familiar, entre seus amigos, 
no grupo de suas relações íntimas? 

Como eliminar, no cenário social, as vicissitudes a 
que estão submetidas legiões de brasileiros? 

Como caminhar, no cenário político-institUCional, na 
direção de uma organização partidária que consiga re
presentar, de fonna adequada e cristalina, os interesses 
diversos dos diferentes setores da sociedade brasileira, 
sem que esta precise, como tende a ocorrer no momen
tõ~ fragmentar-se em infindáveis entidades corporativas 
qUe procuram negOciar diretamente com o Governo 
as soluções para as suas necessidades? 

Estes pequenos exemplos, que me permiti destacar 
do corpo dos inúmerOs debates travados no III Encontro 
Governo-sociedade. dão uma idéia clara da importân· 
cia de que esses dados sejam objeto de reflexão não 
somente dos homens do Governo, mas também de todos 
aqueles que, conio nós, Senadores desta Casa, trabalha
mos-diretamente, mediante nossa ação política, na solu
ção dos problemas nacionais. 

Estão_ de parabéns o Pres_idente José Sarney, que 
proc-ura tornar seu Governo um instrumento efetivo 
da sociedade; o Ministro Marco Maciel, que tanto tem 
diligenciado para que essa ·diretriz se tome uma reali
dade; o Ministro Jerónimo Moscardo, Subchefe para 
Assuntos Institucionais do Gabinete Civil, <j_ue de ma
neira tãõ brilhante tem coordenado os encontros até 

--a<I_ui realizados; e, de maneira mais incisiva, está de 
parabéns a sociedade brasileira, cujos cidadãos come
çam a encontrar no Governo. finalmente, canais ade
quados à expressão de suas necessidades e anseios. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às 
10 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei do 
Senado n.o 197, de 1986-DF, que aprova o Orçamento 
Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para 
o triénio 1987/1989, nas partes relativas ao Gabinete 
do Governador, à Procuradoria Geral e à Secretaria 
de Comunicação Social, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n.•!.042, de 1986, 
da Comissão 

do Distrito Federal. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n." 19?',_ de 1986--DF, que aprova o Orçamento 
PlurianJJal de Investimentos do Distrito Federal para 
6 triéniO 1987/1989, nas partes relativas às Secietarias 
do Governo e de Administração, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n.• !.043, de 1986, 
da ComissãO -

-do Distrito Federal. 

Discussão, ein: turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n.<>197, de 1986-DF, que aprova o Orçamento 
Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para 
o triênio 1987/1989, _nas partes relativas à Secretariá. 
d.e _Finanças e à_ reserva de_ contingência, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n.•1.044, de 1986, 
da Comissão 

-do Distrito Federal. 

-4-
Discussão, em turno único, do- PrOjeto de Lei do 

Senado n" 197, de 1986~DF, que aprova o õrçamento 
plurianual de investimentos do Distrito Federal para 
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o triênio 1987/1989, nas partes rel;itivàs. às;Secretarias 
da Educação e da Cultura, te:ndo _ _ ~ 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.045, de 1986, 
da Comi .. iio 

-do Distrito Federal. 
-5-· 

IiJiseossio, em turno único, dq Projeto de Lei do SeiiA· 
Jo n• 197, de 1986-DF, que aprova o orçamento plurla
nual de loveoflmentos do Distrito Federal para o período 
de1!1871198?, oas partes relativas !Is Seerelarlas de Saú· 

de;~~;'A=~'t,0sob n• 1.046, de1986, da 
Cm:nlssão 

- do Distrito Federal. _,_ 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 

Senado o" 197, de 1986-DF, que aprova o orçamento 
plurianual de investimentos do Distrito Federal para 
o triênio 1987/1989, nas part~ relativas às Secretarias 
de Viação e Obras e de Serviços Públicos, 'tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob • 1.047, de 1986, 
da Comissão 

-do Distrito Federal. _,_ 
Discussão, em tUrnO único, do Projeto de Lei do 

Senado nD 197, de 1986-DF, que api'ova o orçamento 
plurianual de investiment~s do _J;>istrito _Federal para 
o tríênio 1987/1989, nas partes relativas às Secretarias 
da Indústria, Comércio e Turismo, áe Trabalho e de 
Agricultura e Pro_dução, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob • 1.048, de 1986, 
da Comissão 

-do Distrito Federal. 
-8-

Discussão; ein turno único, do Projete,-de Lei do 
Senado n'" 197, de 1986-DF, que aprova O orçamento 
plurianual de investimentos do DistrítO Federal para 
o período de 1987/1989, nas partes relativas à Secretaria 
de Segurança Pública_,_ ten_d~ _ _ _ __ _ 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.049, de 1986, 
da Comissão · 

-do Distrito Federal. 

-9-
Discussão, em tumo único; do Projeto de Lei do 

Senado n"' 197, de 1986-DF, que aprova o orçamento 
plurianual de invesdmento~ do Distrito Fçderal para 
o triénio 1987/1989, nas partes relativas ao Tribunal 
de Contas do Distrito Federal, à receita e ao texto 
da lei, tendo 

PARECER, sob no 1.050, de 1986-,--da ComÍssão 
-do Distrito Federal, favorável, com emenda que 

apresenta 
-lO-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n'"1981 de 1986-DF, que estinla a receita e fixa 
a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro 
de 1987, nas partes relativas ao Gabinete do Gover~ 
nador, à Procuradoria~Geral e à Secretaria de Com uni~ 
cação Social, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n•!.051, de 1986, 
da ComiSsão 

-do Distrito Federal. 

-H-
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 

Senado n" 198, de 1986-DF, que estima a receita i fixa 
a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro 
de 1987, nas partes-relativas às Secietarias do_ Governo 
e de Administração, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n•l.052, de 1986" 
da Comissão 

-do Distrito FederaL 
-12-

DisCusSão, ~em turno úilicõ,~ 'dõ--PrO]etO-deLel"dQ
Senado O"' 198, de 1986-DF, que estima a receita e fixa 
a despesa do Distrito Federal para o exerci~ o fif)anceiro 
de 1987, nas partes relativas à Secretaria de Finanças 
e à Reserva de Contingência} tendo -

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 1.053, de 1986, 
da Comissão 

-do Distrito Federal. 
-13-

Discussão, em turno único, do ProJe-to dé Lei do 
Senado n" 198, de 1986-DF, quç eStima a receita e fixa 
á. despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro 
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de 1987; DaS partes rel~tiv~ -às S-ecretari~s de Eduéação 
e d_a Cultura, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.054, de 1986, 
1da COmissão 

-do Distrito Federal. 
-14-

DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n" 198, de 1986-DF, que estima a receita e fixa 
a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro 

, de 1987, nas partes relativas às Secretarias de Saúde 
e ® S~_ços Sociais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n•!.055, de 1986, 
da Comissão 

-:o<l<>!!!strlto Federal. 
~~~ - 15-
Discussáo, em turno único, do Projeto de Lei do 

SC:riado :íi"-198, de 1986-DF, que estima a receita e fixa 
a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro 
de 1987, nas partes relativas às Secretarias de Viação 
e Obras e de Serviços Públicos, tendo 

PA!!ECER FAVORÁVEL, sob n• 1.056, de 1986, 
da Comissão 

-do Distrito Federal. 
-16-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado no 198, de 1986-DF, que estima a receita e fixa 
a despesa do Distrito Federal para o exercício fi.nanceíro 
de 1987, nas partes relativas às Secretarias da Indústria, 
Com~rcio: e Turismo, do Trabalho e de AgricUltura 
e Produção,_ tendo ___ - -__ _ 
-PARECER FAVORÁVEL, sob n•l.057, de 1986, 

da Comissão 
-do Distrito Federal. 

-17-
DiScussãõ, em tunio único, do Projeto de Lei do 

Senado·no 19S, de 19S6-DF, que estima a receita ~-fixa 
a despesa do DiStrito Federal para o exercício financeiro 
de 1987, na parte relativa à Secretaria de Segurança 
Pública, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.058, de 1986, 
da Comissão 

-do D~to Federal. 
-18-

Discussãos, em turno único; do Projeto de Lei do 
Senado no 198, de 1~86:DF, que estima a receita e fixa 
a despesa do Distrito Federal piua o exercício financeiro 
de 1987, nas partes relativas ao Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, receita e texto da Lei, tendo 

PARECER, sob n•l.OS9, de 1986, da Comissão 
...--do Distrito Fedetal, favorável, com emenda que 

apresenta. 

~ _O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Está encer· 
rada a sessão. 

·(Levanta-se a ses~-~o às 15 horas e 56 minutos.) 

(*)ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE 
N.• 01, de 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribui
ções que {he conferem os_ artigos_ 52, item 38, e 97, 
inciso IV, do Regimento Interno e de conformidade 
~m_a delegação de competência que lhe foi outorgada 
pelo Ato da Comissão Diretora n." 2, de 1973, e tendo 
em _vista Q que consta _do Processo n." 004843 85 L 

ResOlve declarar_ que fica mantida a aposentadoria 
de Emanuel Firioe, no cargo de Adjunto Legislativo, 
Oasse Única, Referência NS-14, constante do t'""to n." 
78 de 1985, desta Presidência, publicado no DCN II, 

____ de 17-5-85, de acordo com os ~os 428, inciso III, 
§ 2.~, 429, inciso ID, 414,_ § 4. 0

, e 416, inciso I,§ t.o, 
do Regulamento Administrativo do Senado Federal, 
artigos 2."_!!_3.~ da Resolução n.o 358/83;artigo 4.o, 
daJ~esolução n.G 13, de 1985, e artigo 1." da Lei n." 
l.OSQ., de 19~9. observa~o o limite previsto no artigo-
102, ~ z.o,' da Constituiçáp_ federaL 

Senado Federal, em 19 de novembro de 1986. -
JGM Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

(•)- Republicado por haver saído -~~ incorreçllo ao (Seçio IIJ, de 
20-ll-sti. -
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ATO DO PRESIDENTE N.• 109, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atri· 
buições regimentais e considerando a necessidad~. d~. 
organizar recepção, acomodação e transfer~ncia para 
os Senadores recém-eleitos, 

Resolve determinar que o Senhor Diretor-Geral insti~ 
tua Comissão Especial encarregada da execução das 
medidas daí decorrentes. 

Brasília, 24 de novembro de 1986. - José FrageiU, 
Presidente. 

_ ATQ DO PRESIDENTE N.• IIO, DE 1986 

O Presiderlte dO Senado Federal, no uso das atribui
ções que lhe confere_in os artigos 52, item 38, e 97, 
inciso IV, do Regimento Interno e de conformidade 
com a delegação de competéncia que lhe foi outorgada 
pelo Ato da Comissão Diretora n..._o 2, de 1973, e tendo 
em vista o que consta o processo· n." 014013 86 O. 

Resolve rescindir, a pedido, o contrato de trabalho 
da servidora Vania Maria Silva de Carvalho, Datiló
grafo, Classe "Especial", Referência NM-21, do do 
Quadro de Pe_ssoal cl.T d() Senado Federal, a partir 
de 29 de outubro de 1986. 

Senado Federal, 25 de novembro de 1986. -::- José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N.' 111, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribui
ções que lhe confereiU os arts. 52, item 38, e 97, inciso 
IV, do Regimento Interno, e de acordo com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato o." 2, 
de 1973, e reVigorada pelo Ato n. • 12, de 1983, da 
Comissão Diretora, e à vista do disposto na Resolução 
n.• 130, de 1980, 

Resolve autorizar a contratação, sob o regime jurí
dico da Consolidação das Leis do Trabalho e do FundÓ 
de Garantia por "Tem'po de Serviço, de Delsa Luísa 
de Oliveira Machado, para o emprego de Assessor Téc
nico, com o salário mensal equivalente ao vencimento 
do Cargo DAS·3, a partir de 18 de setembro de 1986, 
com lotação e exercício no Gabinete da Senadora Euni~ 
ce Micbiles. 

Senado Federal, 25 de novembro de 1986. - José 
Fragell4 Presidente do Senado Federal. 

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
N.' 41, DE 1986 

O Diretor-G6rai CiO Senad~ Federal, no uso de suas 
atribuições regul~mentares, em especial o Ato 
n."109/86, do Presidente do Senado Federal, 

Resolve design~ Comissão Especial para tratar dos 
interesses dos Senhores Senadores recém-eleitos, junto 
à Adminisf:!ação do Senado Federal, composta dos se
guiiltes servidores: _ 

-Humberto Leal Vieira - Diretor da Secretaria 
de Serviços Especiais, Coordenador-Geral; 

- Luiz do Nascimento Monteiro-Diretor da Secre~ 
taria Administrativa, Coor<lenªdor Administrativo; 

- Amauri Gonçalves Martins - Diretor da Subse
cretaria de Administração dC Material e Património, 
CoordenadOr de Tombamento e Património; 

-Glória Maria Ribeiro Pinto de Almeida - Dire
tora da Subsecretaria de Relações Póblicas~ Coorde
nadora de Relações Públicas; 

-Tadeu Izidro Patrocínio de Moraes - Diretor da 
Subsecretaria de Engenharia, Coordenador Técnico e 
OperaciOnãl; e - -

....;.. Djalr!:ta José Pereira da Costa -Assessor Legisla~ 
tivo, Coorqenador Especial. 

Fica o COordenador-Geral autorizado. com a aquies
cência dos Senhores Diretores das áreas respectivas, 
a requisitar servidores para implementação da presente 
põrtaria. • __ _ 

Em 24 de novembro de 1986. -- Lourlval Zagonel 
dos Santos, Dfretoi-Geral. 
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ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÃO ESPECIAL 

Criada com o objetivo de examinar e avalfar fatos 
relacionados com as dem1nclas do jornal O Estado 
de São Paulosobre os acordos entre o GoveJ'DO da 
Reptíblica Federativa do Brasn e a Polónia. 

8.' REUNIÃO, REAUZADA EM 
28 DE SETEMBRO DE 1983 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de mil 
novecentos e oitenta e trê$, às dezessete horas e qua
renta minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de 
Finanças, presentes os Senhores Senadores Itamar 
Franco (Presidente), João Calmon, Virgllio Távora 
(Relator), Marcondes Gadelha, Fábio Lucena, Pedro 
Simon e Fernando Henrique Cardoso, reúne-se a Co
missão Especial destinada a examinar e avaliar fatos 
relacionados com as denúncias do jornal O Estado de 
S. Paulo sobre os acordos entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a PolOnia. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente, 
Senador Itamar Franco, declara abertos os trabalhos. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Severo Gomes, ex-Ministro da In
dústria e do Comércio, na qualidade de depoente. 

Inicialmente, o Senhor Senador Seyero Go1:11es ~r
ma que em fevereiro de 1976 o Brasil recebeu a VlSlta 
do Ministro do Comércio Exterior da Polónia quando, 
na oportunidade, houve uma série de encontros na área 
governamental entre o Ministro poiO!Jê~, o Ministro 
da Indústria e do Comércio, o Ministro da AgriCltltura, 
da Fazenda, dos Transportes, de Minas e Energia e 
Ministro-Chefe da Secretaria do Planejamento. O que 
se discutiu foi a necessidade da ampliação das relações 
comerciais do Brasil com a Polónia, dada a grande com
plementaridade da economia brasileira - afirma o de-
poente. -- -

Durante a fase interpelatória, usam da palavra os 
Senhores Senadores Fernando Henrique Cardoso e Vir-
gilioTávora. -

Fmalizando, o Senhor Presidente determina que as 
notas taquigráficas, tão logo traduzidas e revisadas, se-
jam publicadas em anexo à presente Ata. . 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reumão 
e, para constar, eu, Edson Luiz Campos Ábrego, ~ssis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação 

ANEXO A ATA DA 8.' REUNÍÃO DA CO
MISSÃO ESPECIAL QUE AVALIA OS FATOS 
RELACIONADOS COM AS DENÚNCIAS DO 
JORNAL "O ESTADO DE S. PAULO" SOBRE
OS ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA R& 
PÚBLICA FEDERATNA DO BRASIL EA PO
LÓNIA, REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO 
DE I983, 'A FIM DE OUVIR O SR. SENADOR 
SEVERO GOMES, EX-MINISTRO DA INDÚS
TRIA E DO COMÉRCIO, QIJE SE PUBLICA 
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR: PRE
SIDENTE DA COMISSÃO. -

Presidente: Senador Itamar Franco 
Relator: Senador Vir20io Távora 

(Íntegra do acompanhamento taquigráfico.) 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -De
claro aberta a reunião. 

Vamos colher1 hoje, o depoim~nto do Exm.o Sr. Se-., 
nadar Severo Gomes, em prosseguimento à série de 
audiências a respeito das relações comerciais do Brasil 
com a Polónia, conforme trazidas a público pelo jornal 
O Estado de & Paulo, e denunciado por vários outros 
órgãos de opinião pública. 

Naturalmente, os depoimentos envolvem casos corre
latos, como o problema de Cunha, de modo que S. 
Ex.• tem a palavra e ampla liberdade para discorrer 
sobre o tópico que achar mais conveniente. 

O SR. SEVERO GOMES- Eu entendi; Sr. Presi
dente, que a minha convocação para trazer esclareci
mentos a esta Comissão liga-se aos acordos realizados 

DIÁRIODOCONGRESSONACIONAL(Seção II) 

entre o Brasil e a_ PoJônia, ao tempo em que eu exercia 
o Cargõ de Ministro da Indtístria e do Comércio. 

Em fevereiro de 1976 recebemos a visita do Ministro 
do Comércio Exterior da Polónia. e houve uma série 
de encontros na área governamental entre o Ministro 
polonês, o Ministro da Indústria ·e. do Comércio de en
tão, que era eu, o Ministro da Agricultura, da Fazenda, 
dos Transportes, de Minas e Energia, e o Ministro· 
Chefe da Secretari_a de -~lanejamento. 

O que--se discutia era a necessidade da ampliação 
das relações comerciais do Brasil com a Polónia, dada 
a _gr3n<le complementariedade da economil;l pol()nesa 
com a economiã brasileira. Mais ainda, nós já estávamos 
passando uln período de grandes dificuldades com rela
ção ao nosso comércio exterior. Os saldos da balança 
comercial, o déficit da balança comercial tinha sido 
enorme em 1974 e 1975, e o aprofundamento das rela
ções comeiciais com a Polónia tinha um sentido priori
tário, que era o fato de a Polónia P?der vir a ser um 
importante fornecedor de carvão siderúrgico para o 
Brasil. 

Em 1972, para se ter uma idéia, o Brasil importava 
100% do seu carvão siderúrgico dos Estados Unidos 
e as dificuldades que estavam surgindo na época, na 
opinião de muita gente, inclusive na minha, só iriam 
agravar-se no curso dos anos, como realmente aconte
ceu, como estamos vivendo hoje. Esse tipo de acordo 
comercial que fazíamos com a Polónia, acordo bilateral, 
ia nos assegurar uma parcela substancial do carvão side
rúrgico, nUma_ negociação importante para todos aque
les que enxergavam as possibilidades do estrangulamen-

-- to externo da nossa economia vir a se agravar constan-
temente. _ 

Fui o coordenador desse Acordo e o assinei em nome 
do Governo braSileiro. Embora todos os setores interes
sados tivessem sido consultados, e houves~ un?Oim.i
dade do Governo coni relação à conveniência do Acor
do, a responsabilidade maior era minha. Quer dizer,. 
eu coordenei e firmei o Acordo em nome do Governo 
brasileiro. 

O Acordo previa, em 5 anos, um volume Qe intercâm
bio, -noS dois sentidos, de 1 bilháo e 600 milhões de 

-- - dólares. Era uma cifra, vamos dizer, extremamente ou
sada ou otimista, mas essas metas mais largas foram 
estabelecidas inclusive pela insistência do Ministro do 
Comércio Exterior da Polónia. 

O art. 2. o do Acordo coloca a motivação p~cipal 
do mesmo, que era que os dois governos expresSavam 
sua satisfação para a conclusão e entrada em funciona
mento do Acordo, contrato de longo prazo para supri
mento de minério -de ferro e carvão siderúrgico, por 
parte dos âOis países. 

Os oUtros artigos tratavam da itnportância de inter
câmbio na área tecnológica, nos diferentes aspectos em 
que houvesse mútuo interesse._ 

Quero lembrar que as contas do Brasil com a Polónia, 
embora o comércio entre os dois países até aqu~le !DO
menta fosse mantido em níveis muito pouco expres
siVos, eram sempre desequilibrados com relação ao Bra
~1. Quer dizer, nós exportávamos mais, sempre, do 
qüe importávamos da Polónia. 

Daí termos estabelecido no art. 4. o deste Acordo que 
as duas partes~ os dois governos, fariam todos os esfor
ÇOS para manter equilibradas as trocas e os correspon
dentes pagamentos durante a validade deste Protocolo. 
E, mais ainda, que a Comissão Mista, periodicamente-, 
avaliaria os resultados e sugeriria as alterações que fos
s-em. julgados necessárias. 

A devolução inícial do Acordo, com relação a esse 
objetivo principal, que era de termos - vamos dizer 
-disponibilidade de carvão siderúrgico diante de pers
pectivas de difiCuldades de importação, evoluíram satis
fatoriamente, tanto que neste ano de 1976, acordos 
que foram fei_tos no começo do ano já importamos 1 
milhão e 16:3 mil toneladas de carvão siderúrgico polo
nés, o que equivalia a 36.7% do consumo de carvão 
siderúrgico. 

Nós passamos de 72. praticamente, de 100%. d~ car
vão am:eric:tno para, em 76, atingirmos a 36,7% de 
carvão polonês. 
For~ iiíc_lvídos, inclusive, muitos itens que deveriam 

ser trat«àos nessas negociações bilaterais .e num relató
rio que apresentei ao Presidente da República, depois 
da estada do Ministro de Comércio Exterior da Polónia, 

N ovcrnbro de 1986 

mostrava como essas negociaÇ'ões devería!D ocorrer, 
mesmo porque como O c0m6rcio polon~s 6 um com6rcio 
estatizado, ele impunha dificuldades, ou, pelo menos, 
u-m tipo ae negOciação. Inicialmente, a INTERBRÁ$ 
6 que passou a centralizar as alter~s de negoci~ção 
Com a Polónia e. com isso, uma séria de itens d~de 
al~entos, farelo ~e_soja, milho ... 

Deixarei aqui à Comissão o rel<lt6rio que apiesenk:\ 
ao Senhor Presidente da República naquele tempo. 

Tamb6m se estabelecia a lista de produt09 que pode
riam ser objetos, sempre uma lista tentativa, porque 
outros poderiam aparecer ou outroS'se~em julgados in
convenientes, mas o que se pretend~,importar da Polô· 
nia, básica e principalmente, Fr.a carvão sid_erúrgico, 
enxofre, fosfato de amóhia, urét3_,.. rtJ.at6tias~pnmas para 
a indústria farmac6utica. 

No final do meu relatório ao Presidente da República, 
informava também que no quadro das transações co
merciais ora em processamento entre as pai:tes, vale 
igualmente mencionar as possibilidades do fornecimen~ 
to dos produtos têxteis. Nessa altura, então, no final 
do parágrafo, digo eu: 

"A operação em apreço está a cargo da firma 
brasileira COMEXPORT, especializada na venda 
de têxteis no leste europeu. • 

A fmna COMEXPORT foi ind,icada pela SIDER
BRÁS, que centralizava a Comercialização de outros 
produtos que não o carvão siderúrgico. Esse. meu relató
rio ao Presidente da República é de fevereao de 1976. 
A SIDERBRÁS se incumbia, inicialmente, das transa~ 
ções que não dissessem respeito a trocas entre carvão 
e minério de ferro, mesmo porque o fato de nós termos 
uma siderurgia estatal e termos a Companhia Vale do 
Rio Doce, elas diretamente se entendiam com as empre
sas estatais pOlonesas, para a realização dessas trocas. 

Eu que_ro d~zer que, na_quela ~tura, consideran esse 
acordo comercial com a Polónia da maior importância. 
Desejava até que o Brasil tivesse avançado em acordos 
bilaterais para garantir suprimentos de bens essenciais 
ao funcionamento da noSsa economia, como foi o· caso 
do carvão com a Polónia. 

Creio que o acordo foi muito bom, gostaria que mui
tos tivessem ocorrido dentro dos mesmos termos, e que
ro lembrar a preocupação em nossa negociação, mar~ 
cada no artigo 6l do acordo que era de que os dois 
países fariam todos os esforços para manter o equilíbrio 
entre as trocas e correspondentes pagamentos durante 
a validade desse protocolo. 

Acho qUe, inicialmente, essa é uma breve descrição 
do acordo que foi realizado naquela época. A ~rática 
de compra de carvão polonês ~e m~teve. Eu até pr~
rei dados mais (e~tes, e verifiquei que neste pruneU"O 
semestre de 1983, a siderurgia brasileira consumiu 
35,7% _de carvão polonês, o que eu imagino que esteja 
ocorrendo dentro das trocas de minério de ferro e car
vão_ polonês, quer dizer, esse tipo de escambo deve 
ainda estar funcionando razoavelmente. Nós acumu
lamos, depois, um crédito enonne com relação à Poló
nia, que evidentemente ocorreu pela desatenção ao arti
go 61 do Protocolo firmado entre o Governo brasileiro 
e o Governo polonês, em fevereiro de 1976. 

Esta é uma breve exposição da minha participação 
na negociação com a Polónia, na época. Esta? à dispo
sição de V. Exs, para eyentualmente trazer m~s esclare
cimentos que estejam ao meu alcance e na minha lem
brança. 

O SR. PRESIDENTE-(Itamar Franco)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Car
doso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Da mesma maneira que argúi, para o esclarecimento 
da Comíssão, os outros depoentes, gostaria de pedir 
alguns esclarecimentos ao Senador Severo Gomes. 

Queria saber, em primeiro lugar, Senador, embora 
isso ]á tenha afirmado no seu depoimento, quai~ são 
os objetivos estratégicos do Acordo de 1976, capazes 
de justificar uma projeçáo de incrementos até 1.6 bi
lhões de dólares no comércio com a Polónia? Quais 
(o"rairi ris cuidados tomadqs para evitar que houvesse 
um equilíbrio na balança de saldo e déficit entre o Brasil 
e a Polónia'? 
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Também gostaria de saber se, naquele momento, se 
imaginava que essa. troca com 1.6 bilhões de crédito 
paraaPolônia, era um objetivo a ser atingido no tempo? 
Como foi isso? Porque nós tivemos um resultado insó
lito. Aquilo que me pareceu, que eu deduzo das infor
mações de V. Ex.•, seria umobjetivo no tempo. Acabou 
resultando também no tempo, não no montante de 1.6, 
mas no déficit de 1.6. Gostaria que V. Ex. • esclarecesse 
um pouco melhor como foi esse processo. 

O SR. SEVERO GOMES - Perfeitamente. A aspi
ração de aumentar as trocas, de conseguir novo volume 
de carvão polonês para o Brasil, era muito ambiciosa. 
O que se estimava era de que o Brasil pudesse adquirir 
até 3 milhões e 500 mil toneladas de carvão siderúrgico. 
Houve um reforço de contrato, posteriormente, em que 
se estabelecia meta de 3 milhões e 500 mil toneladas 
de carvão siderúrgico, Então, a meta de 1 bilhão e 
600 mil toneladas de carvão daria, em 5 anos, uma 
média de 320 milhões de dólares. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Ainda bem que temos dois engenheiros na Mesa. 

O SR. VIRGíLIO TÁVORA- Graças à Deus, tam
bém um sociólogo e matemático. 

O SR. SEVERO GOMES- Tínhamos a alternativa 
de importarmos 3 milhões e SOO mil toneladas de carvão 
siderúrgico. Não sei exatamente o preço do carváo-side~ 
rúrgico agora, com as reduções de preços. mas em torno 
de 65 e 70 dólares, dava uma dimensão do que realmente 
se poderia avançar numa negociação como essa, canse~ 
guindo abastecer, em grande parte, a nossa siderurgia 
com carvão polonês, independentemente de termos ou 
não equilíbrio no balanço de pagamentos. A cifra é 
ambiciosa, sem dúvida nenhuma, mas o que se pensava 
em termos de carvão, também era. Vejam que em 1973, 
nós importamos apenas 189 mil toneladaS de carvão 
polonês. Em 1976, nós importamos 1 milhão e 163 mil 
toneladas, quase que 8 vezes mais. E as metas estabe~ 
lecidas e discutidas entre a SIDERBRÁS e a empresa 
exportadora polonesa, consignava esse tipo de metas, 
que iriam de exportação de 2 milhões e 700 mil toneladas 
de minério de ferro e importação de 3 milhões e 500 
mil toneladas de carvão. 

Só isso nos dá a dimensão para mostrar que, embora 
fosse uma meta ambiciosa, realmente nós desejáv3rrios 
alcançar esse volume de impOrtação. Em 1976, já está· 
vamos com-35% de carvão polonés e, hoje, nós não 
estamos conseguindo comprar carvão do Canadá, nem 
da Austrália, só estamos conseguindo comprar dos Esta· 
dos Unidos, onde evidentemente, estaremos sempre 
arriscados a não ter fornecimento de carvão, depen· 
dendo da evolução das nossas contas externas. 

Tudo isso mostra que o horizonte de avançar na imn
portação de carvão p.alonês era a medida mais correta. 
Se, no curso do tempo, as importações de carvão polo
nês não evoluíram como nós desejávariióS, Se expor: 
tamos mais produtos do que recebíamos de lá, e as 
contas se desequilibraram, sem a atenção ao art. 6.0 

do Protocolo, isso não invalida-a qualidade do Protocolo 
nos objetivos que foram estabelecidos na época, que 
além se significar uma expansão d_t:) comércio brasileiro, 
significavam precisamente uma qUestão· fundamental 
em termos estratégicos de assegurar o fornecimento 
de carvão siderúrgico para o funcionamento da nossa 
siderurgia. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Se bem entendi V. Ex.•, a idéia do Governo era ·de 
manter uma relação de equilíbrio e não propriamente 
de abrir créditos à Polónia, que se transformaram em 
créditos financeiros. 

O SR. SEVERO GOMES - Nenhuma parte do 
Acordo faz referélncia a qualquer tipo de financíamento, 
mas ao equilíbrio nas contas. No relato que apresentei 
ao Presidente da República, também em todas as reu· 
nióes das quais participou o Ministro , debateu·se 
os motivos da sua vinda ao Brasil, quais sejam, a intensi· 
:ficação e a diversificação em bases de mútuo equilíbrio 
do comércio bilateral e a cooperação entre ambos os 
Países. 

DI~RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Já preVia V. Ex. • "uma débâcle das contas externas nessa 
época, em 1978? 

_O SR. SEVERO GOMES - Em 1974 eu, como 
Presidente da CONCEX, fiz as primeiras feuniões men
sais a partir de abril, maio e junho. As contas externas 
apresentaram déficites na balança comercial em tomo 
de 600, 700 milhões ·de dólares por mês. A situação 
mostrav:a o seu agravamento e, em 1976, era claríssimo. 
Não é uma questão de eu estar me lembrando, pois 
tenho os documentos da época, os discursos e as análises 
que fiz naquele período, com extremo pessimismo, 
achando que nós íamos para uma situação de aperto 
externo pes·a:díssimo, e daí a importância de buscar este 
tipo de negociação.· Quero·-dizer que lembrei em várias 
reuniões dQ Conselho do Desenvolvimento Económico 
da épo·ca, a importância da realização de acordos bilate
rais que nos desse um tipo de seguro ·de vida, com 
relação a alguns bens fundamentais necessários à manu
tenção da nossa economia em funciona~ento, .na imi· 
nência d~ dificuldades maiores no balanço de paga
mento. Infelizmente, foi esse o único acordo realizado 
nesses termos. 

_O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOso= 
Gostaria de f<izer.uma·pergrinta de outra natureza. Te
nho ouvido aqui, mas declarações feitas pelos que o 
antecederam, afumações no sentido de que as decisões 
foram tomadas, houve um colegiado, mas não tenho 
con·seguido precisar a responsabilidade. Gostaria que 
V. Ex~· me dissesse se, com relação a este acordo, de 
quem era a· responsabilidade? Se era s•a, se era do 
Presidente, em que nível? Como se tomava a decisão 
e quem assumia ã responsabilidade? 

__ O...SR SEVERO "GOMÉS -Eu assinei este acordo 
em nome do Governo brasileiro, eu fiz o trabalho de 
coordenação. Embora houvesse um consenso .dentro 
do Governo, da sua conveniéncia, a responsabilidade 
era minha .. É evidente que no Brasil, nós temos áreas 
ligadas ao comércio exterior, divididas em vários MiniS· 
tério.s, de tal modo que a execução passa a ser atribuição 
da CACEX, do Banco Central, do Banco do Brasil, 
do IBC, etc. São diferentes órgãos, hoje, que participam 
do comércio exterior brasileiro. Entendo que a atenção 
com relação ao art. 6.0 do acordo, devia ser uma atribui· 
çl!o precípua da CACEX. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
E até que ponto o Presidente da República foi e·nvol
vido, ou se- envolve normalmente em decis6es desta 
natureza? 

O SR. SEVERO GOMES- É evidente que o Presi
dente da República está permanentemente informado 
dos termos em que está se discutindo o acordo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Então, V. Ex.• assiDa o acordo em nome do Governo 
brasileiro? 

O SR.-SEVERO GOMES- Em noine ào Govemo. 
É evidente que o Presidente tem conhecimento ante· 
rior. Digo minha responsabilidade, por quê? Porque 
eu é que exerço um cargo de confiança do Presidente 
da República, faço a coordenação dentro do Governo, 
e assíriO. Então, tenho uma enorme responsabilidade 
no Aoordo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE_CARDOSO
Outra queStão: desde 1976, e mesmo um pouco antes, 
já havia saldos a favor do Brasil. Houve alguma tenta
tiva de negociar esses saldos? Sendo um comércio quase 
ao estilo das antigas Companhias das Índias Ocidentais, 
em corredores fechados, eu gostaria de saber se havia 

.. excedente, e quando havia - houve alguns - se se 
tentava negociar como, de que maneira, se era negociá· 
vel? A pergunta -é claro: quero entender por que se 
chegou a uma poloneta não negociável? 

cJSR. SEVERO GOMES- O nosso â>mércio com 
os países do Leste e~cop.trou sempre um grande obstá· 
culo que era, na grande maioria desses países, uma 
falta de complementariedade com relação à economia 
brasileira, salvo no caso da Polónia, onde nós tínhamos 
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- um objetivo da maior impOrtância. E, por isso, as contas 
da balança comercial com esses diferentes países sempre 
apresentou saldos para o Brasil, e sempre o comércio 
se manteve um nível muito discreto, exatamente por 
não haver conveniência da importação de bens que eram 
desnecessários ou que até de importação inconveniente. 
Acho que todos aqui devem ter lembrança de períodos 
311tepores em que saldos da balança comercial com a 
Tchecoslováquia, com a Polónia mesmo, eram resol· 
vides com o Brasil importando colhedeiras tchecas, tra· 
tores da Polónia, vagões da Hungria. que conflitava 
não só com o interesse da indústria nacional, como 
também eram geralmente equipamentos de tecnolo_$!a 
menos sofisti~_~d~, gerando sempre reclamações J}Ór 
parte dos produtores agrícolas, principalmente, que 
muitas vezes pão tinham outra alternativa senão· que 
importarem esses equipamentos. 

Agora, no acordo bilateral, você está amarrado em 
cOmprar daquele pafs. Quando esses saldos se acum-u
lavam, muitas vezes - digo isso por conhecimento à 
distância, mesmo quaD.do não estive participando. do 
GOVerno - terceiros países que tinham interesse em 
compras no país õride nós realizávamos saldos, podiam 
negociar esses saldos. Sempre, evidentemente, iriam 
negociar com a vantagem de poder comprar mais bara
to, porque sempre você iria negociar esses saldos com 
um deságio qualquer, porque você estava prisioneiro, 
não tinha capacidade de mobilizá·los para utilizar em 
qualquer outra área económica, ou de outros países.. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Outra questão: ouvi referências -não gravei bem -
no sentido .de que a COMEXPORT, já no tempo em 
que V. Ex.• era Ministro, operou no comércio com 
o. Leste, com a Polónia. Não ·sei se foi pot intermédio 
da SIDERBRÁS ou da INTERBRÁS, que a COMEX
PORT entrou. Gostariá que· v. Ex.• me esclarecesse 
esse ponto e, em seguida, se V. Ex." tinha contato ou 
conhecimento com algum diretor da COMEXPORT; 
que gênero de ligação, se ~ventualmente houvesse algu-
JlJJl, tinha V. Ex.• com a COMEXPORT. -

O SR. SEVERO GOMES- No início das negocia
ções com a Polónia, todo o comércio que não dissesse 
respeito ao minério de ferro e ao carvão siderúrgico 
-essas discussões estavam centradas na TRADING 
INJERBRÁS, do grupo PETROBRÁS, como a IN
TERBRÁS não tinha eXperiência no comércio de teci· 
dos, a INTERBRÁS indicou a COMEXPORT como. 
uma empresa que teria competé:ncia para se encarregar 
dessa faixa de exportação. 

Quanto a segunda parte da sua pergunta, quero dizer 
que conheci, antes desse episódio, uns dos diretores 
da COMEXPORT, o único qUe conheci, que era o 
Sr. Gold, porque pertencia à área textil.do Brasil e 
tomou uma iniciativa, associada a uns japoneses da 
construção de uma fábrica de fibras sintéticas dentro 
do pólo pe~roquímico· ·da Bahia, que hoje está estati· 
z;:tda, a FISIBA .. ~ntão, tjnha contactos superficiais, 
riias ·era unia pessoa identificada dentro dos negócios 
da área têxtil. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Mas a empresa CO:MEXPORT foi trazida à baila ou 
à negociação? Sabe V. Ex." por intermédio de quem, 
de que maneira se deu este contato, ou não? 

O SR. SEVERO GOMES - Não. A única lem
brança que eu tenho é que a INTERBRÁS era a empre
sa encarregada disso que, num determinado momento, 
argüiu náo ter competência para gerir a eXpOrtação de 
têxteis, e sugere que a COMEXPORT seja encarregada 
dessa negociação, pela necessidade de indicar uma em
presa, dada a peculiaridade dos países socialiStas. onde 
o comércio é estatizado. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Há ainda uma questão de ordem mais geral, que diz 
respeito ao modo como V. Ex.• apreciaria o desenvol
vim·en:to desse comércio. Como seria possível justificar 
que um acordo que foi feito com o propósito de manter 
uma relação de equilíbrio, de repente se transformasse 
num acordo quase que de concessões de crédito? Qual 
a hipótese que faz V. Ex.• para isso? 

O SR. SEVERO GOMES :....: Ora, a preocupação 
com o equilíbrio existe desde a firmação do Protocolo, 
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mesmo porque nós já tínhamos a experiência, embora 
a manutenção de um comércio num nível muito discre
to, anterior, com a Polónia, do permanente desequi
líbrio das contas com aquele país. Não sei até em que 
data é que esse desequilíbrio começa a se agravar, quan
do é que se distancia. E, aí, o mínimo que se pode 
dizer é que houve uma desatenção, uma falta de fiscali
zação com relação ao cumprimenta daquilo que estava 
estatuído no próprio protocolo, o que era preocupação 
ampla dentro de toda _a área que lidou o~:~ lida com 
o colD.Ctcio com os países do Leste europeu. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOso·.:: 
Neste caso, no esquema de responsabilidades traçado 
por V. Ex.~, qual seria a autoridade responsável por 
cuidar com que o Protocolo fosse cumprido? Seria a 
CACEX, seria o Ministério da Indústria e do Comércio? 

O SR. SEVERO GOMES - Eu entendo que com 
relação a esta questão - porque há outros problemas 
que estão ligados a outras empresas -a SIDERBRÁS 
vai querer adquirir o carvão siderúrgico, a Vale do Rio 
Doce vai querer exportar o minério de ferro, entendo 
que esta atribuição de controlar esse equilíbrio deveria 
ser, por natureza, da CACEX. 

O SR. FERNANDO HENiUQUE éARDOSÓ
Pergunto isso porque nós vamos ouvir mais tarde o 
Diretor da CACEX, e acho que seria útil um panorama 
geral. 

O SR. SEVERO GOMEs- Quero lembrar, só para 
ilustrar isso, que muitas vezes nós recebíamos solicita
ções de determinados países para abertura de créditos 
para compta de bens brasileiros, que muitas vezes, crite
riosamente, a CACEX recUsava porque ente~dia que 
esses créditos seriam irrecuperáveis. Tenho até a lem
brança de uma questão em que eu procurei me empe
nhar, que era uma solicitação do Governo dr;!: J3angla
desh, para um financiainCnfo para aquisição de alimen
tos. Todo mundo sabe a situ~ção ~aquele país, mas 
a CACEX, judiciosamente, achOu que se esses créditos 
fossem concedidos, nós teríamos uma enorme dificul
dade para recebê-los -e não foi feito o financiamento 
para o Governo de Bangladesh. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Então, provavelmente, haverá documentação na CA
CEX a respeito de autorizações de crédito, já quando 
a situação polonesa era desesperadora, pois s6 em 1979 
o Produto Interno Bruto da Polónia caiu de 17% a 
19%. ProVãVelmente, nós poderemos pedir à CACEX 
que nos dê a documentação relativa às decisões desse 
período mais crítico: como -é que elas foram tomadas 
e quem as endossou. 

Fmalmente, Sr. Senador, nós temos informações que 
nos foram prestadas pelo próprio Diretor da Área Ex
tema do Banco Central, de que nessa relação de comér
cio com a Poldnia, na concessão de juros, houve mo
mentos, no período 78/82, em que as taxas de juros 
chegaram a ser de 3% ao ano. Acha V. __ Ex.• que se 
justificaria uma taxa de juros desse tipo, mesmo consi
derando-se que o Concensó de Berna era levar, parece, 
uma taxa de juros menor para os pafses, nó qué se 
refere à questão de financiam~ntos de exportação çle 
produtos? Como ex-1\finistro e como homem de empre
sa, como avaliaria V. Ex." esse tipo de taxas baixas? 

O SR. SEVERO GOMES .:_Bem, ·em primeiro lu
gar, sáo taxas que não guardam nenhuma relação com 
o mercado. Nos entendimentos havidos, não se previa 
nenhum tipo de financiamento: nós iríamos importar 
e exportar, procuta:ndo manter a balança equilibrada. 
Muitas vezes, pode :haver até taxas que aparentemente 
sejam baixas, mas que sejam compensadas por outras 
vantagens, inclusive de preço ou de fc;trma de paga
mento. Mas, no caso, e~távamos _entregando merca
dorias, financiando num prazo médio, com taxas extre
mamente favorecidas. Eu diria que esse tipo de opera
ção é exatamente _oposto daquilo que era o propósito 
estabelecido no Protocolo firmado em fevereiro de 
1976. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO :.._ 
Então, se entendo bem V. Ex. •, esse Protocolo não' 
foi cumprido? 

DIÃR,IO D~ CONGRESSO NACIONAL (Seção lD 

O SR. SEVERO GOMES- Sim. O texto do Proto
colo é claro. Primeiro, náo fala em financiamento, mas 
sim sobre o esforço para manter o equilíbrio das contas 
e dos pagamentos durante a validade deste Protocolo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Acho, Sr. Presidente, que esse é um ponto importante 
da n·ossa Comissão, de investigar como, porque e sob 
que fundamentos o Protocolo foi alterado. 

O SR. SEVERO GOMES -Eu s6 queria lembrar 
um pequeno aspecto: quando digo "não houve ~enhum 
financiamento", não é bem assim. Houve um fmancia
menro, mãs para Uma ftrma brasileira para exportação 
de magnesita, como hoje há financiamentos e emprés
timos de exportação. Foi realizado esse contrato de 
financiamento para exportação de magnesita, como ho
je há financianientos e empréstimos de exportação. Foi 
realizado esse contrato de financiamento para expor
tação de magnesita para a Polónia, que se transformava, 
então, num mercado cativo de magnesita. Mas é um 
financiamento interno para a empresa brasileira. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Eu gostaria, se.fosse possível, que V. Ex.• .deixasse 
não só o documento do qual extraiu algumas mforma~ 
ções, como também a exposição de motivos feitas ao. 
General Geisel, para registro. Muito obrigado. 

O ·sR. SEVERO GOMES- Perfeitamente. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Fianco)- O Senador 
Fábio Lucena deseja usar da palavra! (Pausa.) Não? 
Concedo a palavra ao nobre Relator, Senador Virgílio 
Tâvora. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) -Senador Se
vero Gomes, V. Ex.• sabe do constrangimento que te
mos de estar ouvindo um colega; com toda sinceridade 
não gostamos de ouvir colegas, e aceitamos a sua pre
sença aqui mais como contribuição dada à Comissão, 
e nã_o_ como inquirição que vamOs fazer a V. Ex. • 

Hoje, até que o Senador Fernando Henrique Cardoso_ 
agiu direitinho. Ele foi, pelo menos, gentil e simpático 
com o correligionário e conterrâneo._ 

O SR. PEDRO SIMON - Mas· aCho que ele foi 
meio duro nas perguntas. 

O SR. RELATOR (Virgilio Távora)- Senador Se·_ 
vero Gomes, há algo em todas essas negociações bilate
rais, - pelo menos a Comissão, acreditamos que já 
1~a_entendido um_ pouco a respeito - sobre o que 
foi explicado quanto a esses diferentes acordos. Porque 
houve dois grandes acordos com a Polónia: o da sua 
época, de 76, e depois, o da época de Shigeaki Ueki., 
quando ampliaram a troca de cartão por minério poste
riormente, o Minístro que lhe sucedeu desenvolveu uma 
extensão desse último acordo para enxofre. 

O SR. SEVERO GOMES- O enx:ofie já coilstava 
desse último acordo. 

O SR. RELATOR (Virgfiio Távora) -Mas esse 
foi em pequenas quantidades; outros é que fotam em 
grande quantidade. Já lemos todo esse material. Mas 
desde 1975, já havia; em 1975, não havia tudo. mas 
a máquína administrativ~ qUe fazia as partes, já nego
ciava um financiaÕlento de 172 milhões de dólares. 

O SR. SEVERO GOMES -Em janoiro de 1975. 

O SR. RELATOR (Virgílio TáVora) -É o que esta
mos dizendo. De maneira que poderíamos situar bem 
onde foram estes diferentes empréstimos. Como justifi
l::ativa-pa.radar esse financiamentO à Polônía, já entendi
mentos havidos de governo para governo, à época. V. 
Ex.", que vem daquela época, podia nos dar alguma 
notícia- sobre esse assunto, porque ao contrário do que 
o ilustre sociólogo afirma, esse sistema de financiamen
to - o que eu quero é deixar as coisas bem claras 
- não foi algo que aparecesse em 1980, 1981 e 1982. 
Esfe sistema de financiamento já ;:inha há muito tempo. 
Pergun~amqs: baseado em que se fazia esse financia
mentO? Não era um financiamento para a exportação, 
porque_ isSo é J!atl.!ra_l, ~ prÇ>fundamente cert9 que todos_ 
nós fazCiD.oS com os países de moeda livre, sem ser 
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por convênio. Qual é a razão'? v. Ex.• que participava 
dessas reuniões de Governo, de alta cúpula. de CDE. 
qual é a justificativa que se dava para isso? 

SR. SEVPRO GOMES -Em janeiro de 1975, foi 
firmado um Protocolo de Intenção para o financiamento 
de 172 milhões de dólares ... 

O SR. RELATOR (Virgfiio Távora) --'- É ao que 
me refiro. 

O SR. SEVERO GOMES- ... que tinha um obje
tivo fundamental, que era recursos para que a Polónia 
pudesse ex}:landi~ a _sua exploração de carvão. Então, 
era um financiamento ligado a isso, tanto que nós, que 
importávamos pouco da Polónia, tivemos possibilidade, 
em seguida, de passarmos a importar quantidades subs
tanciais, da mesma maneira com que nós, muitas vezes, 
recebemos financiamentos para determinadas ativida~ 
des internas, ligadas ao interesse do País estrangeiro. 
O Senador Virgílo Távora conhece os financiamentos 
para construção do Porto de Praia Mole, ligado ao inte
resse japones na Usina Siderúrgica de Tubarão. Então, 
é uma co!sa semelhante: se financia o País para que 
ele possa expandir a sua produção de carvão, e com 
i~ satisfazer essa, preocupação, esse interese brasileiro 
de contar com a Polónia como um dos seus principais 
fornecedores de carvão, se não o principal, dentro das 
dificuldades que se prometiam, que infelizamente acon
te~ram e que estão se agravando. 

O SR. RELATOR (Virgt1io Távora) -A Pergunta 
é bem feita, porque ficou no início a idéia na Comissão 
dé que esses financiamentos eram quase que up to date. 
Mas, não! são fmanciamentos que vêm de te~po, que 
é para riós nos situarmos e podermos nos colocar bem 
na situação. 

<·OSR.FERNANDOHENRIQUECARDÓS0-0 
erro, se houver, é antigo. 

O SR. RELATOR (Virgfiio Távora) -Não é só 
antigo, mas justificável. Justamente estamos abrindo; 
não estamos nem de advogado de defesa, nem de acusa-. 
ção; apenas, estamos abrindo, como diz o nosso colega, 
um me_rcado que estava completamente fechado. 

No seu tempo, Senador Severo Gomes, apenas como 
curiosidade, como vocês conseguiram contqrnar essa 
dificuldade? Porque exportar para lá, nós exportávamos 
minério - era um interesse muito grande~ A Vale do 
Rio Doce, por exemplo, quando aqui aparecer, vai mos
trar a ânsia que tínhamos de sair dessa, desse círculo 
fech~do que é a competição dos exportadores do miné
rio de ferro. Mas, como vocês conseguiam descobrir 
produtos para importar? Porque fora o carvão e, depois, 
o enxofre, as nossas economias não são completamen
tares. E esse choque a que V. Ex" se referiu, foi há 
mais de dez meses7 

Recordo que há_mujto tenÍpo, quando seu colega 
era M:jnistro do 1. G Gabinete Parlamentarista, a Polónia 
também nos propôs, e nós tivemos dificuldades imensas 
de inlpõrtãr qualquer coisa de produtos industrializados 
poloneses, porque justamente chocavam fundamentai
mente com aquilo que nós produzíamos, e o similar 
nacional- V. Ex. • se recorda da brincadeira -entrava 
em açáo. Então, na sua experiência de Ministro, como 
se podia ter ilidido essa questão? 

O SR. SEVERO GOMES.- Em primeiro lugar, 
s6 o que ambicionávamos importar de carvão, já signifi
cava uma cifra que, se óém-feitas as contas. mostram 
que elas podiam responder por uma altíssima porcen
tagem das nossas exportações. Esse Protocolo de fman
ciamento de 172 milhões de dólares foi firmado em 
janeiro de 1975, mas o acordo só saiu em outubro de 
1975. Foi feitO o financiamento ao mesmo tempo em 
que se fazia-o aCordo, em que eles nos forneceriam 
dois milhõs e trezentos mil toneladas de carvão siderúr~ 
glco, e nós exportaríamos um milhão e oitocentos mil 
tonelada de minério de ferro. Além da questão ligada 
ao principal, que era o carvão. nós entendíamos naquela 
época; que o enxofre podia ser uma coisa importante 
-Nós hoje estamos com dificuldade de enxofre para 
a n_Qssa indústria de fertilizante? para a produção de 
ácido sulfúrico -, e como a nossa indústria de fertili
zante na _época, inclusive na fraca produção de nitroge_
nados, não abastecia o mercado, nós incluíamos itens 
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ligados a isso, para a importação de uréia para a impor
tação de fosfato de amónia, e também em alguns casos 
de matérias primas para a indúStria farmai::eutica. Na
quela altura, também, o Brasil procurou desenvolver 
a produção dessas matérias primas, num esforço conju
gado da Secretaria de Tecnologia Industri_al e da antiga 
CEME, porque naquele tempo ela tinha uma atuaçáo 
bastante enérgica, que infelizmente, foi frustrada. 
Questões fundamentais ligadas a indústria farmacéu
tica, e quero lembrar até que no caso da vitamina C, 
foi feito um acordo com um pais-ao Leste, se não me 
engano a Hungria, que detinha o processo de fabricação 
da vitamina C. 

Mas, sucintamente, Senador Virgílio Távora, e pos
teiiormente com a fiXação das metas de trés milhões 
e quinhentas mil toi:teladas de carvão, nós estaríamos 
certamente conseguindo uma substancial de importação 
da Polónia. E mais ainda, mesmo que se estabelecesse 
a meta usada de um bilhão e seiscentos mil dólares 
de importação e exportação,: esta exportação e impor~ 
tação estava amarrada no artigo 6, que exigia a manu~ 
tenção do comércio equilibrado. Assim, se não conse~ 
guíssemos importar da Polónia aquilo que fosse da nossa 
conveniência, o comércio ficaria limitado àquilo que 
estivéssemos exportando. 

O SR. FERNANDO CARDOSO- Senador Virgí
lio Tiívora, V. Ex.• havia afirmado que os excedentes 
são recentes. Eu nie basi~i _na declaraç_ã_o do Senad9r 
Severo Gomes. ESSes excedentes não existiam no perfO~ 
do mais recuado do tempo, esse desiquilíbrio a que 
me refiro. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Achamos que esse 
é um assunto para discutir na Comissão e não vam~ 
fazer com que o Senador Severo _gome_s _pérC<l tempo, 
mas já que V. Ex-:-• é matemátíco,- é s6 sUbtrair de _1 
bilhão, seiscentos e sessenta e oito, 1 bilhão, duzentos 
e dezesseis para ver que quatrocentos e cinqüenta e 
seis eram dos anos já anteríores -a 80. Mas nós vamos 
discutir na Comissão depois, para ver, de maneira que 
coloca a matemática em açáo, que V. Ex.• está vendo 
que aí é nUmero. 

Mas, gostaríamos muito de verificar, poiS realmente 
todos nós estamos surpresos porque esse comércio foi 
se desequilibrando paulatinamente, de ano para ano. 
V. Ex.• está me entendendo, nobre Senador Severo 
GOmes? Nós não estamos querendo sa6er qUem é cufpaa 
do ou quem não é culpado, pois isso é problema da 
Comissão. É para V. Ex.•, que estava no Ministério, 
nos explicar. Não havia como que um controle; gostaría
mos de saber, porque desde o segundo ano, começou 
um desequihbrio forte: exportávamos rri3is do que im
portávamos, e como era o sisterriã de moeda-convênio 
que nós fazíamos, não conseguimos fazer nenhum em 
Switch, era tudo no Clearing. 

Não haveria, no seu tempo- não era a sua repartição 
mas nós queremos é ser infoimados - um controle 
para que essa defasagem a nosso favor não fosse tão 
pronunciada? Sei que não era o seu Ministério, e quere
mos deixar bem claro que não há segundas intenções 
na pergunta. Por que estou me referindo a 1980? Porque 
são aqueles dados que me foram apresentados aqui nos 
depoimentos, e não sei se o Presidente já obteve a 
resposta dos dados de 1979, 1978, 19n. e 1976, mas 
pela diferença, nós já tínhamos um deficit de 400 mi~ 
lhões _de dólares - que seja de 20. 30, 40 ou de 50 
milhões de dólares, como nós fomos deixar crescer isso? 
Qual era o mecanismo de apuração? A COLESTE era 
do seu tempo, ou foi posterior, essa Comissão do Leste 
Europeu? V. Ex.• nos dá apenas notícias, idéias para 
que nós possamos, depois, ir juntando. 

O SR. SEVERO GOMES- A COLESTE já existia 
e colaborou, como todos os Ministérios que estavam 
envolvidos nesta negociação. Agora, eu quero lembrar 
que antes de 1976, o nosso coméicio com a Polónia 
andava num nível muito pequeno. 

O SR. VIRGÍUO TÁVORA-Era muito pequeno. 

O SR. SEVERO GOMES- Mas, sempre desequi
librado isto é, mesmo com um volume pequeno, havia 
um desequilibrio de 20, 30 milhões de dólares, às vezes 
até um pouco mais, mas sempre desequilibrado. Isso 
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é qUe.,. obrigava, muitas vezes, a esse tipo de importação 
de colhCdeiras da Polónia. 

EsSes saldos, muitas vezes tiveram ligados à expor
tação de produtos 5)nde eu creio que o café teve uma 
participação importante. Na medida em que o Brasil 
tinha estoques pesados de café, antes da geada de 1975, 
e- com uma enorme competição internacional, então, 
se avançava talvez mais na exportação, mesmo se~ 
uma perspectiva, embora fosse em n_fveis muito discre
tOS, -pOique estávamos competindo e o café, ou ficaVa 
aqui, ou nós iríamos ter de descobrir umcr maneira de 
.abrir mercado, mesmo com os riscos que existiam, em 
virtude_ das dificuldades de importação da Polônia. 

Cteio que essa preOcupação existiu quando fizemos 
a IlegC?ciação, com a aspiração de importarmos volumes 
crescentes de carvão da Polônia, que nós pudéssemos 
fazer um acordo equilibrado, mesmo p-orque o metaboM 
lismo iria crescer muito, não seriam mais pequenas ex~ 
portações, mas exportações vulto-sas, e não mais peque
nas importações no mercado comp~titivo de café, mas 
num processo que iria se avantajar e, portanto, a ques
tão do equilíbrio se transformava numa questão de im
portância diferente, em termos de qualidade, com rela~ 
ção aos pequenos desequilíbrios anteriores. 

OSR. VIRGíLIO TÁVORA -Si. Presidente, por 
mim, estou absolutamente satisfeito. Nós faremos exaM 
minar e, desta vez V. Ex.• vai ter paciência, porque 

-é em inglês mesmo. 

O-SR. SE-VERO GOMES- Mas, "pelo menos, não 
em polonês. 

Q SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Então, só podemos 
agradecer, no que nos toca, os esclarecimentos aqui 
oferecidos. 

O SR. PRESIDENIE (Itamar Franco)- Vou solici
tar a aprovação dOs Srs. Senadores para o s-egui-nte 
roteiro. 

AmanM, a Comissão fica convocada para ouvir o 
D_r:. H:umtierto Costa Pinto. _ 

N.,_ segunda-feira, dia 3 de outubro; o Dr. Benedito 
Fonstca Moreíra. A_IW:Jm problema, nobre Senador Fer~ 
nando Henrique Cardoso? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Nã?, C?'U sou _apenas um suplente. 

O SR. PRESIDENIE (Itamar Franco)- Na terça
feira, o Dr. João Arthur Pereira de Melo. 

Na quarta~feira, o Dr. Elieser Batista. 
Na quinta~feiril, O Embaíxador Rubens Barbosa, da 

Coleste. 

Na segunda-feira, dia 10 de outubro, o Dr. Athur 
Goldslust, Presidente do Conselho de Administração 
da Comexport. 

Na quarta-feira, dia 12 de outubro, o Embaixador 
Octávio Rainha, Presidente do IBC. 
9.• REUNIÁO, REALIZADA EM 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Mas, dia 11 de outubro é feriado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Mas, a 
Comissão vai trabalhai. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Um minuto, Sr. 
Presidente, devagar com o andor. Há exemplo de Co~ 
missão neste Congresso Na~onal, que tenha diariamen
te se reunido, mas se reunir em dia feriado, nãol 

O" SR.: PRESIDENTE (Itamar Franco)- Se a Co
mi~áo n~ quer trabalhar no dia 12 de outubro, eu 
tenho de obedecer a Comissão. Então, nós vamos trans~ 
ferir o depoimento do Comendador Jean Verjan para 
outro dia. 

No dia 13 de outubro, o Ministro Shigeaki Uek.i. 
À exceção do dia 12 de outubro, sobre protesto do 
nobre Relator, a Comissão está de acordo com esse 
roteiro? (Pausa.) 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Como sabe V. Ex. •, por razões geográfic<is eu não esta~ 
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rei aqui, mas 8ostaria de saber quais são os dois marca~ 
dos para a segunda~feira. 

O SR. PRESIDENIE (Itamar Franco)- As razões 
geográficas paulistas sãó -realmente diferentes do restan~ 
te do Brasil. Mas, na segunda~feira, dia 3 de outubro, 
teremos o Dr. Benedito Moreíra, que fará um impor~ 
rante depoimento e nós lançaríamos um apelo ao nobre 
Senador Fernando Henrique Cardoso, para que esti~ 
ve:sse presente. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Gostaríamos de fa
zer um apelo ao Sr. Presidente para se proceder a uma 
alteração. Coloque um depoente de menor importância, 
porque o Dr. Benedito Fonseca e o Dr. Athur Golds
lust, todos querem ouvir. 

O SR. PRESIDENIE (Itamar Franco)- Faremos 
a alteração após os nossos trabalhos. Gostaria de agra~ 
decer ao nobre Senador Severo Gomes, a sua presença. 
e deixar fixado nos Anais desta Comissão, nobre Sena~ 
dor _Severo Gomes, a sua ~spontaneidade e a colabo_
ração que prestou aos nossos trabalhos. Tenho certeza 
de que o seu depoimento merecerá profunda atenção 
da Comissão e contribuirá com maior profundidade pa
ra as nossas conclusões. Muito obrigado. 

Está encerrada a reunião. 

COMISSÁO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
Destinada a investigar a gestão das Sociedades 

de:_Econo.QJbt Mista nas quais a União detenha maio
ria acionárla. 

9."REUNIÁO, REALIZADA EM 
13 DE AGOSTO DE 1985 

As dez horas do dia treze de agosto do_ ano de 
mil novecentos e oitenta e cinco, no Gabinete do 
Presidente da Co~ssão, presentes os Srs. Sena
dores CesarCals, Presidente, Severo Gomes, Rela~ 
to;r, João CaJmon, Virgílio Távora e Martins Filho, 
reúne-se a Comissãõ Parlamentar de Inquérito, 
"destinada a investigar a gestão das Sociedades 
de f?~onomia Mista nas quais a União detenha 
maioria acionária••. 
~ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior 

que; em seguida, é dada como aprovada. 
Havendo número regimental o Sr. Presidente 

declara aberta a reunião e, comunica que em virtu~ 
de do não comparecimento do Sr. João Luís da 
Silva Dias, Secretário Especial de Abastecimento 
e Preços. a Presidência sugere seja convídado para 
depor na próxima reunião, o Sr. Dimas de Camargo 
Maia Filho, Presidente da Comissão de Desesta~ 
tização. Sugestão aprovada. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar eu, Sónia de Andrade Peixoto, As
sistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente 
e irá-à publicação. 

COMISSÁO ESPECIAL 
Criada com o objetivo de examinar e avaUar 

os fatos relacionados com as denóndas do jornal 
"0 Estado de S. Paulo" sobre os acordos entre 
o Governo da ReplibUca Federativa do Brasll e a 
Polônia. 

10. • REUNIÃO, REALIZADA EM 
3 DE OUTUBRO DE 1983 

Aos tr~s dias do mês de outubro de mil nove
centos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta 
minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Eco~ 
norriia, presentes os Srs. Senadores Marcondes Ga
delha, Virgilio Távora e João Calmon, reúne~se 
a Comissão Especial destinada a examinar e avaliar 
fatos relacionados com as denúncias do jornal "O 
Estado de S. Paulo" sobre os acordos entre o Go
verno da Rep6blica Federativa do Brasil e a Polô~ 
nia. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, 
os Srs. Senadores Itamar Franco e Fábio Lucena. 

Havendo número regimental e na ausência do 
Sr. Presidente, Senador Itamar Franco, assume a 
presidência o Vice~ Presidente Senador Marcondes 
Gadelha que declara abertos os trabalhos. 

Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra 
ao Sr. Joáo Arthur Pereira de Mello, Diretor-E-
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xecutivo da Associação Brasileira de Exportação 
de Cacau, na qualidade de depoente. 

Com a palavra, o Sr. João Arthur Pereira de 
Mello declara a satisfação com que pode atender 
a convocação do Senado Federal para tratar de 
assunto, que inicialmente ganhou as páginas dos 
jornais diários. Falou mais especificamente sobre 
o envolvimento do cacau nessa operação com a 
Polónia, que assumiu proporções importantes e 
certamente terá sido o motivo pelo qual a Comissão 
solicitou sua presençã;pãra que tióilXC~;"Sé alguma 
luz adicional a essa preocupação do Senado Federal 
e que eventualmente é uma preocupação de todos 
os brasileiros hoje em dia. 

Durante a fase _interpelat6ria, usam da palavra 
os Srs. Senadores João Calmon e Virgílio Távora. 

Finalizando, o Sr. Presidente determina que as 
notas taquigráficas tão logo traduzidas e revisadas, 
sejam publicadas eni anexo a presente Ata. 

Nada ,mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar eu, Edson Luiz Campos Ábrego, 
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente 
e irá à publicação. 

ANEXO A ATA DA 10.• REUNIA O DA CO· 
MISSÃO ESPECIAL QVE A V ALIA OS FATOS 
RELACIONADOS COM AS DENÚNCIAS DO 
JORNAL O ESTADO DE S. PAULO SOBRE 
OS ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA RE
PÚBLICA FEDERATN A DO BRASIL E A PO
LÓNIA, REALIZADA EM 3 DE OUTUBRO DE 
1983, A FlM DE OUVIR O SR. JOÃO ARTHUR 
PEREIRA DE MELLO, DIRETOR EXECUTI
VO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EX
PORTAÇÃO DE CACAU, QUE PUBLICA 
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO -SR. 
PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador Itamar Franco 
Relator: SeDador Virgílio Távol'a 

(Íntegra do Apanhamento Taqmgranco-.) 

O SR. PRESIDENTE (Marcciiides Gadelha)- Ha
vendo número regimental, damos início aos nossos tra~ 
balhos. 

Nós hoje vamos colher o depoimento do Dr. João 
Arthur Pereira de Mello, que é Diretor Executivo da 
Associação Brasileira de Exportadores de Cacau. 

Tem a palavra o Excelentíssimo Dr. João Arthur 
Pereira de Mello, para a sua exposição. 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Foi com satisfação que podemos atender a essa convo~ 
cação do Senado Federal para tratarmos de um assunto, 
que, ini~ialmente, ganhou as_ páginas dos nossos jamais 
diários, e riiaís especificaiD.ê:ó.fe, o envolvimento do ca~ 
cau nessa Qperaçáo com a Polônia, assumindo propor~ 
ções importantes; e que certamente terá sido o motivo 
pelo qual V. Ex.•s solicitaram a nossa presença, para 
que trouxéssemos alguma luz adicional a essa preocu~ 
pação do Senado Nacional, e que, evidentemente, é 
uma preocupação de todos os brasileiros hoje em dia. 

Meus Senhores, para entender perfeitamente como 
chegamos a trazer o problema do relacionamento co~ 
mercial com a Polônia até o comércio do cacau, impor
tante se torna dar uma pequena revisão na estrutura 
da economia do cacau, que obviamente, para não cansá~ 
los, servirá como intróito e como uma forma de chegar 
ao porquê da situação em que nos encontramos a partir 
de 1981. 

A economia cacaueira é uma economia sul generis 
porque floresceu no Nordeste brasileiro numa área tro
pical úmida, que ocupa a faixa costeira sul do Estado 
da Bahia. 

A introdução do cacau nessa Região se deu de forma 
também sui generis, de vez que a própria situação de 
solo e clima limitou bastante a expansão à outras áreas 
do Estado da Sabia, e fez cOm que, na realidade, se 
criasse um enclave, por quanto enclave entendemos 
ser a zona produtora do cacau por longo tempo, de 
vez que produzia exclusivamente para exportação, por~ 
tanto voltada inteiramente para a transferência dos bens 
produzidos na região para o exterior. 

DIÁIÜÓDO CONGRESSO NACIONAL (Sei;ão II) 

A .região, inicialmente antes da implantação efetiva 
do cacau. produziu açúcar, produziu café, farinha, pia~ 
çava e teve exportação significativa desses produtos. 

Mas a partir de meados do século passado, tivemos 
o crescimento da importância do cacau na região, preci
samente a partir de 1860, quando os primeiros registres 
começam a se fazer. E assume uma importância nacio

-nal, a partir de 1890 com o resurgimento das economias 
do resto do mundo, que demandavam o produto que 
a regiãO produzia. 

A disseminaçio do consumo e o ressurgimento das 
econqmias do mundo, ao final do século passado, deter
minaram o crescimento do preço, e portanto, da produ
ção em diversas partes do mundo, especialmente no 
Br~sil e no Equador. 

COm o crescimento, apareceu a competição, e compe
tição se fez em terras africanas, onde os países europeus, 
especialmente a França e Inglaterra, dispunham de co
lónias com terras apropriadas para o plantio do produto, 
da mesma forma que nós tínhamos a competição com 
a bonacha brasileira na Malásia. 

Apesar de produzir um produto de extrema impor~ 
tância, um produto de importância nacional, um produ
to que trazia receita cambial apreciável ao país, por 
que o ciclo de pobreza ainda se mantinha forte e efetivd 
na região do cacau, é ainda para mim, que tenho me 
dedicado em trabalhos universitários, para mim esse 
assunto- é-um enigma mas que tem alguns meios de 
explicação. 

A região do cacau, apesar de não pertencer ao Nor
deste seco, cujos problemas conhecemos, inseriu-se 
dentro do problema do Nordeste seco. na medida em 
que, a partir de 1930, com a crise mundial, com o crack 
da bolsa de Nova Iorque, com o ressurgimento do prote
cionísmo e do isolacionismos dos países que consumiam 
o cacau e outros produtos de exportação brasileira. tam
bém o café, criou-se uma necessidade, criou~se o impe~ 
rativo de concentração de poder no centro, e essa con
centração de poder, levou uma intervenção significativa 
do Estado em toda estrutura económica do País, onde 
o cacau e o açúcar predominantemente sofreram um 
processo, que eu chamo_ de pefmanente desgaste, que 
hoje s~ reconhece como extremam~nte necessário que 
se elimine. 

Como se fez essa intervenção? Essa intervenção teve 
duas vertentes importantes: a primeira fOi a vertente 
cambial; para que se entenda a importância disso, antes 
~a intervenção do Estado no câmbio, para o cacau havia 
um câmbio ideal, ou seja, o produtor de cacau produzia 
o seu produto, vendia em consignação ao importad~r 
estrangeiro, e esse importador estrangeiro recebia tam
bém junto uma lista das necessidades do produtor, e 
vendia o cacau, transferido para Londres, para os Esta~ 
dos Unidos e fazia voltar ao produtor os artigos de 
que ele precisava. Então, havia um escambo, uma troca 
de mercadoria por mercadoria, que se não favorecia 
de maneira óbvia ao produtor de cacau, também deter~ 
minciva que ele tinha~tisfeita as suas necessidades bá~ 
sicas. 

A intervenção então no câmbio, fez com que se pas
sasse a dar ao produtor de cacau, ao·produtor de açúcar, 
açúcar teve uma história intervenciO:niSta mais forte, 
mas no caso do cacau, se passou a transferir ao lavrador 
uma receita fixa por dólar exportado, ou seja, o que 
muitos consideram a famigerada a taxa de câmbio fixa. 
Mas também teve importante intervenção do Estado 
na área administrativa, a intervenção ·do Estado se 
fez através da criação de institutos: o café teve o seu, 
nós tivemos no cacau, o cã.cau da Bahia, que se propu
nha a resolver os problemas estruturais da região do 
cacau. 

Mas para resolver os problemas estruturais da região 
do cacau, requeria uma receita dessa região. Parece~me 
um paradoxo, e realmente deve ser um paradoxo, na 
medida em que se exigia de uma região que tinha proble
mas; fnuifóS problemas, que ela contribuísse para o 
seu próprio-desenvolvimento, 

N~ssa medida de âmbito geral na economia em que 
atingiU ·a cacau de uma maneira muito dura, tivemos 
urna situação qu·e se estendeu para todo Nordeste, que 
é muito di~cutida entre os acadêmicos, que foram as 
medidaS tomadas tanto no câmbio fixo, mas também 
das barreiras alfandegárias, a importação daqueles pro
dutos _de que falamos anteriormente, da necessidade 
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do produtor para que se incentivasse a industrialização, 
especialmente de São Paulo. 

E por que.São Paulo? São Paulo porque era o centro 
de poder político, e aí talvez, seja o cerne da explicação 
do que ocorreu com o Nordeste. A centralização do 
poder político deu a São Paulo a primazia no desenvol~ 
vimento industrial, apesar do Nordeste ter já, desde 
o século passado, inciiado um processo lento que levou 
à uma situação de alguma importância na industria~ 
lização de tecidos e de outros bens; essas indústrias 
feneceram, e o Nordeste, que era grande exportador 
de matérias~primas, com o câmbio fixo, passou a ter 
receitas decrescentes do seu produto, enquanto, apesar 
do mesmo ocorrer em São Paulo com o café, São Paulo 
foi menos afetado na medida em que se fazia investi~ 
mentes na área industrial. 

Essa induStrialização em São Paulo trouxe também 
no seu bojo, a inflação que começou a corroer a valor 
do câmbio estabelecido para o produto de exportação 
do Nordeste, e eu me fixo mais no cacau, fazendo com 
que essa taxa fixa determinasse um desenvestimento 
nas regiões produtoras, e chegarmos à uma situação 
que permanentemente o desenvolvimento levou ao 
afastamento das elites, o afastamento das elites deter
minou a falta da vivência empresarial, e com isso, nós 
temos caracterizado o que o economista Gunnar Myrdal 
chamou e me permito usar uma expressão inglesa: back 
wash effed que nada mais é do que uma permanente 
transferência de recursos de uJ)la região pobre para 
um.ã região ricã~ na medida em que não existe assa 
crítica de investimentos à disposição dessa região para 
alcançar um mínimo de esforço para o seu crescimento 
e desenvolvimento. Eu comparo essa situação, a situa~ 
çáo de alguém que esteja numa areia movediça, e que 
a cada movimento, corresponde a um afundamento 
maior, até que se tenha uma fo~a maior que efetiva
mente se possa sair do atoleiro; o sistema é que enga~ 
vetou o Nordeste, e por conseguinte, também a região 
do cacau, determinando o desenvestimento puramente 
do capital, fosse também humano, fosse também polí~ 
tico. 

Tudo isso, Srs. Senadores, permitiu consolidar no 
Brasil a idéia de que o desenvolvimento nacional se 
faria de maneira única, se nós industrializássemos o 
pãJs à qualquer custo, a custo inclusive do que nós 
conhecemos hoje, que é a miséria extrema de muitas 
partes do Nordeste brasileiro. Tainbém um escritor bra
silianista americano escreveu sobr.e a industrialização 
em São Paulo, chamado Warren Dean dizendo que 
no Brasil criou-se uma ideologia operacional do desen
volvimento que igualava desenvolvimento à industria~ 
lizaçáo a qualquer custo. 

Dentro desSe contexto que seguiu o Brasil, e eu diria 
que segue ainda o Brasil de maneira diversa, na medida 
em que a industrialização deixou de ser de extrema 
importância para os outros centros de poder do país, 
para que assumisse uma importância de investimento 
de capital e em tecnologia, a localização das máquinas 
deixou de ser tão Ílllportante. Por isso talvez: - e aí 
eu me permito especular também como acadêmico, -
me perniiti dizer que talvez a industrialização do Nor~ 
deste tenha sido possível ser iniciada na medida em 
que havia o interesse das transferências das máquinas 
pira o Norte e Nordeste do País, mas que o controle 
dessa industrialização ainda fosse dos grupos tanto na~
cionais em outras partes, quanto um elemento que nãc 
era_ novo, mas que se tomou muito mais importante 
que foi o investú:iiento estrangeiro em diversos setores 
da industrialização no Nordeste brasileiro. 

Srs. Senadores, o cacau começou a sua indusfría-T 
lização em 1927, com uma pequena fábrica em llhéus, 
que ainda tem lá suas paredes, com suíços imigrantes, 
seus filhos, que começaram com muita dificuldade a 
processar o produto naquela região. Esses suíços, na 
realidade, se tomaram brasileiros, na medida em que 
se dedi~am inteiramente ao país, e criaram um míni~ 
mo e ídéia de desenvolvimento que viria a se chocar 
com a estrutura geral que se- propuseram a partir de 
1930, que chocou o país a partir de 1930, e essa indústria 
se colocava completamente defasada em relação ao pen· 
sarnento nacional, na medida em que o Nordeste brasi~ 
leiro deveria ser guardado como reserva, tanto de con
sumidor como de prodJ.ItOr puro e simples de matérias-. 
primas. 
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Tivemos, em 1927, a criação dessa peqUena indústria; 
houve uma aceleração de várias pequenas indústrias 
no período da II Guerra Mundial, e nos dez anos poste
riores, e durante esse período em que as indústrias dos 
países europeus ainda estavam se refazendo dos destro
çamentos da Guerra, elas floresceram de alguma manei
ra. Eram ind6strias pequenas, todas nacionais, até onde 
se tem conhecimento, e que, a partir dos anos 60, come
çaram a mudar tanto de estratégia de atuação, quanto 
de controle efetivo do seu capital. E é importante que 
se chame atenção para o fato do controle efetivo. Con
trole efetivo, eu determinaria aqui, com o meu termo 
de referência, não necessariamente controle de capital 
mínimo em 51% do capita[ votante da empresa, mas 
sim o controle que se faça, ou na área tecnológica, 
ou na área comercial, ou indiretamente, através de ou
tros empreendimentos. Notando que havia essa ideo
logia da superestrutura do País, as empresas estran
geiras começaram a se acercar do cacau brasileiro, e 
apesar de se esperar que isso trouxesse em seu bojo 
novos investimentos~ aproveitaram das pequenas em· 
presas então existentes, e financeiramente instáveis, pa
ra adquiri-las, e a partir daí se iniciar um processo que 
continua até boje, minimizado tanto pelo posiciona
mento dos produtores de cacau como dos exportadores 
de cacau em amêndoas, de reivindicar pennanentemen
te do Governo Federal, estadual e municipal, toda a 
sorte de incentivos e vantagens. 

Em 1961, criou o Governo Federal uma taxa de reten
ção do cacau que até hoje não é muito bem especificada, 
mas que foi criada com o objetivo de vir a ser o suporte 
financeiro da Comissão Executiva do Plano da Lavoura 
Cacaueira, CEPLAC, que se dedicaria à assístêD.cia téO. 
nica, à infra~strutura region~l, ã pesquisa e à educação 
que viesse a beneficiar a cultura d<? cªcau. Contudo, 
já aí se via que a superestrutura ganhava. ou seja, se 
criou uma taxa única para a exportação do cacau ad 
valorem, mas um ad valorem diferenciado, que permitiu 
uma transferência, imaginem os Srs., uma Comissão 
criada para levantar uma região que se considerava em 
crise. em muitas dificuldades, e aí criou-se uma taxa 
diferenciada de 15% sobre a exportação de cacau em 
amêndoas, mas de somente de 5% na exportação do 
que vamos conhecer como subprodutos do cacau. Isso 
fez com que, ao cobrar do produtor os 15%, ou descon
tar do preço, os 15% que se recolheria ã CEPLAC, 
na hora de se transferir esses recursos quando o cacau 
era exportados. eram feitos 15% sobre o valor FOB, 
e no caso dos subprodutos do _cacau, se faziam somente 
5%. Essa transferéncia de dez pontos percentuais foi 
bastante significativa, e pennitiUa Capitalização cres~ 
cente dessas empresas, até que em 1972 se criasse o 
crédito-prêmio de CNPI. E diante dos reclamos da la
voura do cacau, se equalizou em 10% sobre o valor 
FOB exportação de cacau em amêndoas e subprodutos 
de cacau. E notem os Srs. que essa busca de incentivos_ 
e isenções de pagamento não se limitaram a esses dois 
pontos básicos, mas em fatos ocorridos, inclusive, em 
meados da década de 60, discussões que agitaram toda 
a Bahia. Fizeram inclusive que um Secretário de Fazen~ 
da, que se negava a que esses incentivos fossem criados, 
se demitisse, e viesse a público mostrar a iniquidade 
dessa tentativa do setor industrial, já poderosamente 
suportado também por empresas estrangeiras. 

Em 1972, a mudança de estrutura de benefícios das 
empresas criou no seu bojo, além disso tudo1 isenções 
na área do imposto de renda, isenção no direito de 
importação de máquinas, isenção parcial do ICM, utili
zação do 34/18, que eram ações de incentivos fiscais 
aplicações de terceiros nc~ssas empresas, o art. 14 permi: 
tia que pessoa físicas aplicassem nessas empresas e des
contassem as aplicações no imposto de renda, e ·além 
disso tudo, créditos subsidiados para investimentos em 
capital de trabalho. O resultado dessa gama de incen
ti~os foi que essas empresas que, no seu tódo correspon
diam a cerca de 10% a 15% das exp_~rtações brasileiras, 
passassem, como passaram efetivalneDte hoje, a ocupar 
50% das exportações brasileiras. 

Poderia se argumentar, com muita propriedade téori
ca~ de que é inuito mais vantajoso para o País que 
se faça isso, de vez que o valor agregado, ou seja, 
aquilo que se adiciona-à amêndoa de cacau e que resul
taria num valor maior de exportação, seria benéfico 
para o País pela criação de empregos, pelo aumento-
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das exportações. COmeçaram muitos a duvidar dessa 
afirmatiVa, e efetivamente, se começou a de:scobrir, 
através de trabalhos vários, que <is empresas, em reali
dade, por gozarem de todo esse montante de subsídios, 
em verdade, transferiam para o exterior preços de cacau 
e subprodutos do cacau a preços inferiores aos preços 
de cacau em_améndoa. E aí, obviamente, a audiência 
há de se pasmar, de vez que um produto já processado 
industrialmente, e aí toda uma geração de pessoas que 
foram influenciadas pela idéia de que a industrialização 
é a solução, que nos diriam que isso é impossível. Srs. 
Senadores _eu lhe digo, em verdade, que os trabalhos 
de 1977 e 1978 da Fundação Getúlio Vargas e do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Económico, hoje tam
bém social, nos mostram, efetivamente, que o Brasil 
perdeu anualmente quantidade que chegaram até 50 
milhõe~ de dólares anuais. E por que isso? Economi
camente é muito simples de explicar: as empresas, a 
nível privado, faziam o seu lucro a nível de País na 
medida em que recebiam os incentivos e podiam, por
tanto, repassar esse produto ao mercado internacional 
a preços mais convidativos p8ra os importadores. E 
ai vem o grande problema, em grande parte, sendo 
essas empresas estrangeiras, os grandes compradores 
do produto dessas empresas eram as suas matrizes no 
exterior. 

Dessa fonn_a, segundo nos parece e também pareceu 
à Fundaçjo_ Getúlio Vargas e ao BNDE e depois tam
bém ao Banco Mundial, que publicou um trabalho a 
respeito desse assunto, se parecia que algo deveria mu
dar em relação ao assunto, vez que não se poderia 
con~!nuar numa situação na qual incentivos geravam 

-menos dólares para o País. 
E não posso daqui escusar-me também do meu dever 

de ofício de chamar a atenção para o fato de que os 
eXEQ!'tadores de cacau em améndoa que comercíali~ 
zaram sempre a safra de cacau do Brasil, inclusive tendo 
entre el~s e~presas cententárias, passaram paulatina
mente, pOÍ" sere~ empresas nacionais médias e peque
nas a serem alijadas do mercado, reduzindo a sua parti
cipã.Ção no mercado e determinando que esse mercado 
eventt~almente se tornasse aligops-ónio, um oligopólio. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Dr. 
João Arthur Pereira, desculpe-me interrompê~Io, mas 
é que estamos fazendo aqui um cálculo, são 18 horas 
agora e, naturalmente, teremos algumas interpelações. 
Se V. Sa.• não se incomoda, poderia oportunamente 
encaminhar a parte restante desse levantamento, sem 
dúvida interessante e precioso sobre a situação da ca
cauicultura de um modo geral, da comercialização, in
tromissão das multinacionais, a evolução, todo o histó
rico. Eu pediria a V. Sa.• que antecipasse um pouco 
até que chegássemos na parte que foi objeto da sua 
convocação; que é precisamente uma denúnc~a muito 
candente que V. Sa. • fez: "Exportador DenuncJa Venda 
Irregular de Cacau", que foi a razão da sua convocação. 

Está dito aqui que: 

" ... entre 1980 e 1982, o Brasil exportou 74.820 
top,~lad_as de licor, pasta industrializada de cacau. 
à Polónia. Recebeu promissórias do Governo polo
nês correspondentes a 136 milhões de dólares e, 
de acordo com a praxe nas operações de vendas 
a crédito, o Banco Central pagou essa quantia à 
vista aos exportadores do produto." 

V. Sa,• afirma.· 

''O Governo foí 16sado em sua boa fé por esses 
eXportadores, na verdade indústrias multinacionais 
de processamento de cacau, que negociaram o pro
duto com preços artificiais, sabiam que a Polónia 
não pagaria, mas o Banco Central assumiria a dívi
da pagando ã vista." 

Há üúnbém denúnC:fa do Deputado Jorge Vianna ~
bre compras de licor de cacau pela ANGLOBAL Ltda. 
da Polónia. É possível também que V. Sa. • saiba alguma 
coisa a esse respeito e nós lhe damos aí inteira liberdade 
e tempo para discorrer sobre essas denúncias. 

O SR. JOÃO ARTHUR PEREIRA DE MELLO 
-Agradeço, Sr. Presidente. Na realidade, eu já estava 
chegando a esse ponto e só gostaria 4e descer um pou
quinho a detalhes sobre isso, na medida em que é impor
tante entender como todo esse processo· se deu, por-
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quanto não se trata, na realidade, de uma denúncia 
perdida no ar, ela faz parte de todo um contexto de 
situações que levaram possivelmente a essa situação, 
que foi mostrada no Jornal do Brasil de 29 de agosto 
passado. Na realidade já estou chegando a esse ponto, 
portanto, agradeço a sua intervenção, mas já estaremos 
lá. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Pois 
não. 

O SR. ARTH.UR PEREIRA DE MELLO- As 
empresas exportadoras de subprodutos de cacau têm 
90% das exportações constituídas por 7 empresas, que 
foram citadas no artigo, seria uma repetição disso. 

6 SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -São 
as 7 irmãs? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO - Aí 
a interpretaçá.o é de V. Ex." 

Mas são a Barreto de Araújo, a Chardley Industrial, 
a Joannes, a CargH, a Coprodal e a Berca.l. A Barreto 
de Araújo tem controle nominal nacional, por isso cha
mei a atenção dos Ses. inicialmente quanto a esse aspec
to importante da questão, roas tem acordos de venda 
exclusiva com empresas no estrangeiro e associação via 
holding e também em produção de mamona na própria 
Bahia, com uma empresa chamada Lewis and, que é 
do Grupo Guiness inglês, que é uma empresa de origem 
irlandesa. mas que hoje tem negócios diversifiCados por 
todo o Reino Unido. 

A Chardley Industrial tem 54% de controle nominal 
nacional, também acordo de venda exclusiva, partici
pação do restante do capital das empresas Golodests, 
Bahamas, Ranch Corporation, maior produtora de cho
colate dos Estados Unidos, General Cocoa, que é uma 
subsidiária da General Foods, é uma empresa que opera 
em diversos ram<?S, inclusive na importação de banana 
da América Central e todas as histórias os Srs. sabem 

a r~)~~es Industrial é de propriedade exclusiva da 
Gill and Dufus, que é uma ep1presa comercializadora 
de produtos de commoditles em todo _o mundo, especial
mente importante do cacau, empresa inglesa. 

A Cargil é 100% da Cargil Internacional, que é um 
dos maiores potentados de comercialização do mundo, 
de grãos especialmente. É bom que se diga e se cite 
esse fato como de interesse: no cacau ela não participa 
em lugar nenhum do mundo, somente no Brasil, e se 
viu compelida a participar da industrialização do cacau 
no Brasil na medida em que os incentivos eram bastante 
atrativos. 

A Coprodal é uma subsidiária integi-al da Nestlé, 
de Vevey, na Suíça. 

E a Bercal, pasmem os Senhores, é a única empresa 
nacional que até hoje não oonseguiram absorvê-Ia. 

Outras pequenas empresas1 bastante menores, que 
participam na exportação, são a Vitória, empresa do 
ESpírito Santo, a Garoto, támbém do Espúito Santo, 
que tem uma participação pequena, mais na área do 
chocolate; a IPAISA, que é uma associação da Coope
rativa dos Fazendeiros de Cacau com o Grupo hoje 
Sucre d'un Ré frimcês, essa indústria está parada, inclu
sive uma ~s razões é esse cas_o a que vou chegar, que 
é o caso do relacionamento com a Polónia, ela foi excluí
da p_e]9 esquema montado para a venda à Polónia; e 
a Kaufmann que foi justamente a empresa que foi criada 
em 1927, que hoje também, depois de pressões imensas, 
é uma empresa inativa. 

Sõ parâ dizer aOs Senhores, nós falamos em cacau, 
cacau e seus subprodutos e eu gostaria de distinguir 
bem o que é o cacau e o que são os seus subprodutos. 
O cacau em amêndoa comercial é aquele que~ depois 
de colhido, é fermentado e secado e se apresenta para 
consumo industrial, é um produto portanto que não 
tem consumo direto do consumidor, mas tem que passar 
por Um processamento industrial necessariamente, dife
rentefi:lente do café. E no Brasil temos hoje duas gran
des pernas, ou seja, de um lado temos o comércio de 
produtos iD natura, que é um comércio de mais ou 
menos 50% das exportações brasileiras. Esse produto 
in natura é basicamente vendido a empresas chocola
teiras, que se dedicam a produção de chocolates mais 
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caros e mais fmos, portanto, querem controlar todo 
o processo de industrialização. 

De outro lado temos as indústrias pr(_)cessadoras, a 
que me referi antes, que é um processamento iniciai, 
primário do cacau. Nesse pro~ssamen~o primário, tam
bém representando 50% das exportações brasileiras de 
cacau, temos o produto principal hoje que foi dado 
o nome de licor de cacau, que, na realidade, é a pasta 
de cacau, ou seja, é o esmagamento da amêndoa, co
mercializada regularmente pelos exportadores de amên· 
doa, esmagamento primário da ~mé_n5f_oa que chama
remos assim, com uma aparência física de Calda de bolo 
de chocolate. - - ----

Então, esse produto, que (fuina espécíe de américtOã,
de onde se é retirada a umidade e a casca, é normal
mente bastante comercializado pelas indústrías de ca~ 
cau. 

Dessa pasta de cacau, se prensarnios este prõduto, 
temos de um lado a manteiga,. que é muito cotihecida 
aqui em Brasília, especialmente pela secura do tempo, 
pois passa-se nos lábios a manteiga de cacau; também 

' as mulheres a utilizam, através dos batons e também 
c! usada na fabricação de chocolates. 

De o~tro lado, temos a- bórra desta prensagem, que 
"é torta de cacau e a moagem da torta, que é o pó 
de cacau. De um lado, a combinação de pasta de cacau, 
manteiga e outros ingredientes como o açúêat, leite 
e, então, fazemos o chocolate. 

A torta, o pó, são utilizados basicamente como bebi
das achocolatadas. 
E atendendo, então, à Presidência, nos referimos maís_ 

especificamente, depois dessa introdução que nos pare
ceu importante, quanto ao que Ocorreu no eõiiiétciO 
com a Polónia. 

Não creio que deve ser visto o comérci~ co_m a P010nia 
como um mal em si próprio. Acordos anteriores C-xistí
ram, foram pagos mais ou menos regularmente, D.atural· 
mente, pode-se questionar, e naõ me cabe aqui avaliar 
isso, pode-se questionar seus acordos nos seus termos 
de pagamento não eram razoáveis, mas o fatO é que 
não se diferenciavam substancialmente aquele~ acordqs 
que eram feitos com outros _p~íses do Leste Europeu 
e que, por sinal, não na área de cacau, mas que outros 
países do mundo utilizavam especialmente na. área de 
grãos, especialmente os Estados Unidos, com relação 
ll soja e ao trigo. 

Portanto, a estratégia ostensiva dO Qoverno brasi
leiro mio nos permitiu inferir que haveria Qualquer tipo 
de inegularidade neste comérdo. -

Contudo, em 1980 e 1981, foí feitO u-m acordo sob 
a égide de uma situação um pouco diferente. Acentua
va-se o problema de balanço de pagamentos do País, 
o Brasil, e também acentuava-se o problema de balanço 
de pagamentos da própria Polónia. 

Nós, da comercialização· de um modo geral, do co
mérci~ exterior, tínhamos o interesse, obviamente, em
presanal, de colocar o nosso produto. Não podemos 
nos furtar ao fato objetivo de que há uma necessidade 
de que col?quemos n_osso produto e passemos a vendê
lo, na medida que seja possível, e de maneira que seja 
possíveL 

O apoio governamental na área dos países do Leste 
é extremamente importante, de vez que esses países, 
por terem a estrutura de econOmia centralizada, portan
to, económica, social ou politicamente centralizadas, 
isso determina que o relacionamento ·se toma muito 
difícil, quando é feito por empresa brasileira. empresas 
estatais, com o próprio Governo desses países. 

Portanto, é importante q9e o Governo brasileiro, 
no caso, participe dessas negociações de alguma forma. 
Óbvio está _que, dentro da estrutura a que nos propo
mos, ou seJa, nos propomos ser um País que busca 
o capitalismo que tenha algum cunho social, mas, efeti
vamente, na área económica buscamos agilizar a nossa 
economia de forma a fazer com que transfiramos recei
tas a'? desenvolviment~ nacional, óbvio está que nós, 
da exportação, aproveitemos esses acorj:los anteriores 
e vendamos à Poldnia, éramos tradicionais vendedores 
da Polónia. 

O que nos surpreendeu no acordo de 1980 e 1981 
foi o fato de que fomos excluídos desse acordo, sem 
nenhuma explicação plausível. .. 
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O SR. RELATOR (Virgílio Távora) ~Nós, quem? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO - Os 
exportadores de cacau em amêndoas. 

E os exportadores de cacau em amêndoas foram ex· 
cluídq~--4~sa~ _negºciações, na época, sem nenhuma 
razão pJausfv"el, o que gerou diversas trocas de telegra
mas com órgãOS do Governo e conversas pessoais para 
buscarmos saber as razões, o que mudava nesta situa· 
ção. 

Na ocasião nos foi dito que cacau em amêndoa seria 
produto de fácil colocação no mercado internacional 

-e não deveria entrar no acordo com a Polónia, que 
envolvia crédito. 

Contudo, a nossa argumentação era de que, se o 
nosso produto era de fácil colocação, também os sub
produtos de cacau eram de fácil colocação, na mesma 
medida, enquanto no mercado internacional estes dois 
produtos trabalham pari passo, tanto·- em preço como 
em vendas. Como expliquei anteriormente, quem com
pra produto como a pasta de cacau, principalmente, 
que é um produto concorrente do cacau cm amêndoa, 

--QJ!.~j_a, concorreJD. nos mesmos espaços de mercado._ 
Simplesmente, o cacau em amêndoa têm preponderân
cia na área de chocolateiras que buscam qualidade mais 
do que quantidade, enquanto que os _subprodutos de 
cãcau assumem uma importância maior en:i termOs da
queles chocolateiras que produze1:11 quantidade e menor 
qualidade. 
- As negociações, naocasíão, foram conduzidas através 
dO Banco Ceºt~aJ., pelo Departamento Internacional~ 
que nos comunicou oficialmente que não estaria o cacau 
em amêndoas inclufdo nessas vendas à Polónia, a partir 
desse acordo, e alegavam também que a: própria CA
CEX teria aprovado a lista dos produtos com a exclusão 
dó-cacau ·em amêndoa e a manutenção dos subprodutos 
de cacau. 

Depois, com a passagem do tempo, começamos a 
entender o processo, porque obviamente, a vivência, 
cõmo está dentro da história, não entendemos- às vezes 
m~ito be~, o esquema que se monta em_nossa volta 
e_ o- esquema se deu, muito simplesmente, da seguinte 
maneira: a nível interno, foram estabelecidas cotas de 
venda à Polónia, o que nos pareceu estranho, porque 
desde 1979 que ft:S cotas de exportação que existiam 
até aquele ano. foram suspensas e as vendas eram livres 
ao exterior. 

E a introdução dessa id6ia de cotas para a venda 
à Eolónia, realmente, foi estranha, contudo, o argu
mento era de que se poderia vender a preços muito 
melhores para a Polónia, portanto, deveria interessar 
ao País que assim fosse feito. 

E tal foi feito e foi vendido à Polónia, a preços que 
giraram em tomo de 10 a 20%, em números redondos, 
superiores aos preços que seriam normais no mercado 
internacional, ou seja, se os industriais de cacau quises
sem vender esse mesmo produto no mercado interna
cional, eles obteriam receitas inferiores na mesma pro
porção em que venderam à Polónia. 

Portanto, a venda à Polónia, em tese, era uma venda 
que beneficiava o País, na medida em que traria receitas 
ou títulos de receitas em maior número ao próprio País. 

Contudo, começaram a aparecer e nós começamos 
a notar, posteriormente, figuras que não se coadunavam 
GOmo quadro de vendas, de preços, de vendas de crédi
tos de País para Pais, porquanto. apareceu uma comis
são de 2% sobre essas vendas em dólar livre, ou seja, 
houve um pagamento de comissão desAS vendas a uma 
determinada empresa em Londres, chamada ANGLO
DAL; essa empresa, segundo se sabe ou segundo não 
se sabe, exatamente, se era uma empresa de proprie
dade do Governo polonês ou de funcionários do Go
verno polonês em Londres. O fato é que essa empresa 
recebia 2% do valor das vendas em dólar livre, ou seja, 
transferidos do caixa existente do Banco Central, para 
essa empresa, apesar de não ter havido nenhum ingresso 
de receita efetiva no País, somente títulos de crédito. 
As comissões foram pagas a essa empresa em todas 
as vendas, de maneira que se esperava.que não houvesse 
essa comissão, de vez que foi um acordo de governo 
a governo. 

Nós, no mercado internacional, tivemos informações, 
também de que a Polónia utilizou esse produto impor
tado, especialmente, pasta de cacau, que é aquele pro-
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dut9 logO imediato à amêndoa de cacau, que esse produ· 
to foi revendido no mercado internacional a preços abai
xo do mercado, e a Polónia teria auferido receita livre, 
com essa venda, e mais importante do que isso, ela 
teria causado com essas vendas baixa nas cotações inter
nacionais do produto. 

Um outro fato de ínteresse, e nós não podemos provar 
isso, portanto fica na área das especulações, não acredi
tarmos na palavra do mercado, na pala'll"a que isso 
opera no mercado, que teriam as empresas-matrizes 
das empresas que venderam daqui para fora, adquirido 
de volta esse produto no mercado internacional. 

Basicamente, esse foi o esquema montado da venda 
da Polónia e nós, diante do interesse nacional com rela
ção ao problema comercial com a Polónia, nos sentimos 
na obrigação de _chamar a atenção dos nossos gover
nantes que se dispuseram a buscar mais informações 
a respeito desse problema, nos dispusemos, publica
mente, através dos jornais a mostrar como, efetiva
mente, o Brasil perdeu uma boa parte da receita cambial 
com essa operação. 

Além do .mais 1 eu chamo a atenção dos Srs. pelo 
fato_ __ de que, sendo essas empresas quase todas elas 
ligadas ao capital estrangeiro e, portanto,_ com direito 
a regresso dos lucros em dólares, é perfeitamente fácil 
de concluir que essas empresas transferiram de volta 
ao exterior, através dos seus lucros obtidos 12% anuais, 
mas nessa operaça:o não houve ingresso ne-nhum de 
receita no País; houve uma tra:nsferência, também, em 
dólar livre dos lucros obtidos nessa operaçá<?· 

Estará à disposição dessa Comissão aqueles docu
mentos que sejam necessários quando essa Comissão 
solicitar. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gaàe1ba) -O 
Senador João Calmon gos-tarfa de fazer alguma inda
gaç(o? 

O SR. JOÃO CALMON - Eu gostaria de fazer 
maiS ~tarde, porque em virtude do atraso de dois aviões 
em que viajei, cheguei depois de iniciada a reunião, 
e gostaria de fazer algumas indagações mais tarde. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes (}adeiha)- Nes
se caso, na ausência dos outros Senadores, Senador 
Fábio Lucena, Senador Fernando Henrique Cardoso, 
nós passamos imediatamente a palavra ao eminente Re· 
lato r, Senador Virgflio Távora, pata as interpelações 
que queira proceder. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -Inicialmente, 
Dr. João Arthur Pereira, sou curioso em economia, 
porque sou engenheiro, e não sou economista, e gostei 
muito de algumas. colocações que V. Ex. • fez sobre 
os efeitos da industrialização de São Paulo. 

Esse é um capítulo a parte para deixá-lo bem a vonta
de, para depois podermos_ conve:r:sar. 

Parece que o quadro que o Sr. monta dos perigos 
havidos e que depois nós vamos especular, não são 
privativos dessas negociações com a Polónia. Todas as 
vezes que colocannos essas diferentes exportadoras, 
que infelizmente, em grande parte não são nacionais, 
em maior ou menor escala nós vamos ter ... 

Mas, eu gosto das coisas muito objetivas, e temos 
aqui o comércio com a Polónia, e V. Ex. • vai nos ajudar 
a identificar essas diferenteS empresas: Vale do Rio 
Doce, Algodoeira do Nordeste, não deve lidar com 
isso, COMEXPORT andaV3. COm o cacau? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO -Não 
conheço bem (?) 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Mesmo que 
a COMEXPORT .•. -ri bastante de algumas das afir
mativas nossas, que nós vamos ter que confirmar aqui, 
depois. 

Barreto Araújo e Produtos de Cacau, foi essa que 
o Sr. citou, não é? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO- Exala
mente. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -A Olvebra, 
Vionóleo, Cooperativa Central de Produtos Rurais ... 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO - Não, 
eu acho que está havendo uma pequena monta nesse 
produto. Mas já exportou outros produtos. 
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O SR. RELATOR (Virgfiio Távora) - O Sr. vai 
me falar um pouquinho sobre a Barreto, porque ela 
está, em 80 e 81, em posição privilegiada, e que deve 
ser af, pela careta de cada um, foi a exportação de 
cacau. E justamente, daquf por diante é o de café, 
Refinaria de Óleos do Brasil, Tristã, Companhia de 
Comércio Externo, Indústria Comércio Brasil, Gasper 
& Cia, e o resto são de 82 para lá. 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO- Essas 
são vendas a vista. Essa deve ser a relação do Ministério 
do Planejamento ... 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -Foi fornecida 
pela Secretaria de Planejamento, via Cacex, que nós 
solicitamos dos anos de 77 a 80. 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO _;}lá 
de se notar, nobre Senador, só como medida de esclare
cimento, que aparecem abaixo umas empresas, inclu
sive exportadores de cacau em amêndoas, mas foram 
vendas à vista, depois de suspenso o acordo. 

O SR. RELATOR (Virgaio Távora) -Vamos ver 
aqui: Calheiro Almeida. 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO- É uma 
dessas empresas. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) -Indústria Ma
mona da Bahia ... 

OSR.ARTHURPEREIRADEMELLO-Éoutro 
assunto. 

Na realidade, só para esclarecer, essas vendas de 83 
são vendas à vista, não têm ... 

OSR. RELATOR (Virgfiio Távora) -Estou vendo: 
o problema é 80 e 81, não é? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO :..._ 80, 
81 e um pedaço de 82. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora)- 82, eu estou 
vendo aqui. 82, Barreto, não teve nada ... 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO - 80, 
81 é que é. Eu explico depois porque 82 não teve nada. 

O SR. RELATOR (Virgfiio Távora)- Não, 82 ne
nhuma dessas, não teve nada, a serem verídicos esses 
dados. Então, batem aqui com algo que vimos também 
lá na CACEX, pode haver algum equívoco. Então, 
parece que aqui nós temos ... p~eiro de tudo, Barreto 
Araújo, não é? Estou falando português claro, porque 
esta aqui foi a niaior exportação por um cidadão daqui. 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO - Eu 
posso chamar a atenção de V. Ex. a? O fato é o seguin
te ..• 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Aqui nós 
não estamos acusando ninguém, nós estamos exami
nando friamente, então o Sr, vê só tem Governo aqui, 
porque a Oposição hoje, D.ão sei porque, fez forfalt.)) 

0 
SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO- Não preci
sou vir. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Não, ela vem 
sempre, e como vem, mas hoje, não sei por quê ... 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO- Confia 
nos depoimentos do Governo. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Não; mas 
aqui nós eStamos querendo apurar é a verdade. Dr., 
diga-me o seguinte: não é centrar em termos de querer 
perseguir, não, justamente parece Que são os maiores 
volumes. 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO- Nesse 
caso, no caso do cacau, há de se dizer o seguinte: eu 
não centraria em ninguém porque, na realidade, foi 
um acordo realizado no âmbito da Associação dos lnM 
dustriais e foram distribuídas cotas de exportação e a 
Barreto aparecia .•. 

O SR. RELATOR (Virgfli"O TáVora) .:..._ Ah! âé:m, 
então o Sr. explique direitinho. 
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O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO - Isto 
foi explicado. 

O SR. RELATOR (Virgfiio Távora) - Então me 
desculpe. 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO - É o 
fato de que as indústrias de cacau, quando foi feito 
o esquema com a Polónia, distribuíram cotas.; eu até 
chamei a atenção para o fato de que já haviam sido 
suspensas cotas de exportação para o cacau desde 1979 
e, estranhamente, se voltou a ter cotas de vendas para 
a Polónia especificamente; eu chamei a atenção para 
esse fato. 

Nesse caso, então, como a Barreto Araújo é a maior 
exportadora de produtos de cacau, ela teve uma cota 
maior e por isSo aparece aí na sua relação como a maior. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Porque aqui 
s6 apareceram realmente ... 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO- A Bar
reto, Cargil, Jones e Chardley. As outras foram excluí
das, eu chamei também a atenção para o fato da ITAI • 
SA, que foi uma empresa que começou a operar naquele 
ano de 81 e que não póde exportar porque não tinha 
tradição de exportação-, e, portanto, não tinha volume 
para ... 

O SR. RELATOR (Virgfiio Távora) -Esta, Tristão 
--companhia de Comércio Exterior, não tinha nada lá 

não? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO - Essa 
é de café. Isso é lá para o Espírito Santo. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora)-Não, eu estou 
vendo aqui os números. 

V. Sa.• vai me desculpar porque justamente eu tive 
q~e atender, porque hoje a Pátria estava em perigo ... 

~6-s.R: ARTHURPEREIRA DE MELLO -Eu 
'Sei:----- -

O SR .. RELATOR (Virgfiio Távora - Eu levo a 
sua denúncia em 10 minutinhos aqui, não aquilo que 
está nos jornais, aqui a denúncia ... 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO - Não, 
nós não temos denúncia a fazer, o jornal é que apre
sentou a nossa denúncia. O fato é que dentro do bojo 
desse interesse do Parlamento e do próprio PreSidente 
da República de apurar o comércio com a Polónia, 
nós chamamos a atenção para o fato de que também 
no cacau houve irregularidades que eu acabei de apon
tar aqui, que é o fato dessas empresas: primeiro, velide~ 
rama preços superiores aos preços do mercado interna
cional. Inicialmente, como eu disse naquela ocasião: 
se eu ~endo a pre~s ~uperiores, é ótimo para o Brasil! 
É 6timo _para o Brasil, na medida em que eu corro 
algum risco nesta venda a preços superiores, na medida 
em que eu não corro riscos, que eu recebo do Banco
Central os meus cruzeiros garantidos, sem problema 
algum, vender a preços superiores é um bom ne&ó~o, 
porque af eu estou garantindo uma receita em cruzeiros 
superior àquela que eu garantiria exportando para qual
quer outro mercado. 

Então, esse foi o primeiro problema que nós encon
tramos, inclusive não se sabia como as empresas podiam 
vender a preços tão altos, e agora nós sabemos por 
que, porque efetivamente se ganhava, porque se tinham 
os cruzeiros; e porque não importava a elas se a Polónia 
pagaria ... 

O SR. RELATOR {Vtrgílio Távora) - Mas aí a 
posse dos cruzeiros, isso é que precísamos saber para 
não cometer injustiça nem para um lado nem Para o 
outro· e n6s podemos ver porque não é só cacau.~. 

O sa:.A.RfHUIÚ'EREIRA DE MELLO ~Ex~to, 
tem o:'-tros produtos. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) -Uma indús
tri~ "x"_ faz o seu negócio, a troca lá no caso era dólar~ 
convênio, mio é? " 

O SR .. ARTHUR PEREIRA DE MELLO- Dólar
convênio, ele recebia, ao câmbio do dia, os cruzeiros. 
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O SR. RELATOR (Vi cgílio Távora) -Isto é indiscu
tível, é normal, não tem dúvida, agora, a discussão ... 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO - Não, 
o dólar-convénio é indiscutível e normal, a minha dis
cussão é... · 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -A discussão 
é terem vendido a ... 

O SR. AR1HUR PEREIRA DE MELLO- Acima 
do preço, portanto, auferido mais cruzeiros. 

O SI<. RELATOR (Viigflio Távora) - Sim, e a 
suposiç~o que o Sr._ faz, para deixar bem claro, é que 
justamente- era uma combinação de companhia com 
companhia? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO -Não, 
eu não afirmei isso não. Nãõ haveria eSsa combinação 
de companhia com companhia, porque foi uma venda 
de empresas sediadas no Brasil para o Governo polonês, 
para empresas do Qover~o polonês, então essa supo
sição realmente não existe. 

O SR. RELATOR (Virgfiio Távora)- Vamos aqui 
devagarzinho com o andor. Eles são acusados de terem 
vendido a preço superior ao do mercado: de duas uma, 
ou o polonês era burro ou estava conivente com a com
pra. 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO -Não 
tem outra conclusão, Senador. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) - Não tem 
outra hipótese, se o Sr. a~a que vendeu a preços supe
riores ... 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO -Acho 
não, eram. 

Q_SR.. RELATOR (Virgílio Távora)- Todos esses 
dados que os Srs. dão nos diferentes depoimentos, de
pois então trataremos de verificar, com toda calma, 
o que fazémos com imparcilaidade até um pouco exage
rada. Nós estamos perante a Comissão com a consta
tação de um fato, que justamente foi vendido por preços 
superiores e há a afirmativa do Sr. Dep_oente de que, 
dentro do .Dlecanismo que se conhece, não podia haver 
ganho dessas firmas, senão o dos cruzeiros que, com 
os dólares, foram trocados. É um fato, então, que nós 
teremos que verificar, mas já na parte dos nossos estu
dos e discussões. 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO -Eu, 
inclusive, posso subsidiar os Srs. com documentos, se 
isto for necessário. 

O SR. RELATOR (Vírgflio Távora) - Não, se o 
Sr. está afirmando~ quer dizer, tudo que aqui é afirma
do, por mais merecimento que nos mereçam as dife~ 
rentes pessoas que aqui estão, o Sr. há de compreender, 
a gente vai checar com o outro o que foi feito justamente 
pata não se cometer leviandade de num processo que 
está muito tumultuado. De maneira que, fora essa, qual 
a outra irregulari~ade que o Sr. achou? A exclusão 
dos exportadores? 

O SR. ARTHU:R PEREIRA DE MELLO -Não, 
a exclusão dos exportadores foi dt!cisão de política de 
Governo, já que o Governo é que-m dava O crédito 
à Polónia, obviamente cabia ao·Goveino decidir. Ai 
nós temos uma discussão mais longa para saber o que 
é o Governo, mas o que nós estranhamos não foi o 
fato de sermos excluídos, foi o fato de estarmos anterior
mente incluídos nas vendas normalmente à_ Polónia e, 
de iepente, isso mudou. Na fase que nós hoje conhece
mos, que era uma fase normal de relacionamento com 
a Polónia, a dotação- de créditos era de convênios de 
pagamento, assumindo isso como normal, nós passamos 
a uma fase, que_ n~s sabemOs, agora, que isso se tomou 
anormal, na medida em que a Polónia se tomou inadim~ 
plente. Mas naquele momento, nós estranhamos o fato 
de não estarmos incluídos, de vez que era normal que 
todos os produtos, desde que incluído o cacau, todos 
os produtos da posição do cacau fossem incluídos. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -Meu caro 
Dr. João Arthur Pereira de Mello, diga-me uma coisa: 
os Srs. e~ortavam para a Polónia desde quando? 
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O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO- Desde 
1954, se não me engano. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora)- Desde !954, 
desde o início? -

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO - Do 
início. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) -De 1954, 
até o ano de 1980? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO - Até 
o ano de 1980. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Não há mais 
oUtro reparo que o senhor faça a isso? -

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO -Faço 
a isso? Tenho sim, senhor. 

O SR. RELATOR (VirgflioTávora)-Então, vamos 
ouvir. 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO -O ou· 
tro reparo seria o fato de que foram pagas comissões, 
como eu falei, comissões de 2% nessas vendas a empresa 
em Londres. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távoia) -E essa empre
sa, o Senhor sabe dar alguma explicação a respeito? 
Era empresa polonesa, era empresa inglesa, era empre
sa multi-multi, como se chama por aqui? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO -Sena
dor, eu diria o seguinte: essa empresa, nós não temos 
certeza se era uma empresa do Governo polonés. Eu 
tenho até dados a respeito da localização dela em Lon
dres, chamada Anglodal. Nós não sabemos exatamente 
se era do Governo polonês, ou se era de funcionários 
do Governo polonês. Isto é um assunto que eu não 
posso afirmar. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Então, tal
vez~ .. como nós quiséssemos depois de socorrermos os 
caminhos necessários para descobrirmos ... E fora isso, 
Doutor? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO- Veja 
bem, não é o fato de se pagar a uma empresa que 
não se conhece, mas o f~to de se pagar comissões em 
dólar livre. Aí, veja bem, em dólar livre, não mais 
em convênio. Se pagar em dólar livre numa venda em 
que a Polónia é obrigada !i comprar do Brasil quer 
dizer, o absurdo se mostra aí, no fato que se pagariam 
comissões a uma venda que já se ... não só as comissões 
em si, mas o nível da comissão de 2%, que, em cacau, 
é uma comissão alta. Para uma opera~-o de commo
dities é uma comissão bastan~e alta; e o fato de que 
foi uma venda que seria de crédito de governo_ a govef
no, sendo a Polónia obrigada a comprar no_ Brasil, _a 
intermediação. era desnecessária e essa intermediaçãO 
se fez, por que razões eu não posso afirmar. Mas o 
fato é que o pagamento dessas comissões foi iriegurar 
nesse ponto e todas essas vendas, isso é bom que se 
diga, todas as vendas em moeda-convênio para os outros 
países do Leste Europeu e também a Polónia anterior
mente, pagava-se essas comissões em cruzeiro no Brasil, 
ou seja, na interveniência de algum corretor, por algum 
motivo dessas operações, pagava-se aqui em cruzeiro, 
porquanto, não se podia gerar dólares, antes de receber 
os dólares. No caso em questão, o Brasil teve que trans· 
ferir dólares antes de receber o dinheiro que lhe era 
devido. 

O SR. RELATOR (VirgilíOTávO-riif- Então, essa 
parte aí é outra. H~ que se averiguar. 

O Sr. João Calmon com a palavra, e depois eu faço, 
como relator, o final. 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MÉLLO- Aliás, 
eu tenho mais coisas a respeito. -

O SR. ;RELATOR (Virgílio TáVora)- Teni? Efltão, w 

vamos a 1sso aqui. 

O SR. JOAO CÃLMON-:_ Quem sabe se o Sr. 
não responderia depois de alguma indagação, que talvez 
pudesse ajudar? 
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Nós estamos procurando investigar essas graves de· 
núncias que foram inicialmente divulgadas por uma sé· 
rie de reportagens do Estado de S. Paulo, entre os dias 
14 e 21 de agosto. As vezes, ou pelo menos uma vez, 
ocorreu que essa Comissão apurou, por acaso, por mero 
acaso-; um detalhe da m<~:ior gravidade, embora não 
_participe dessa Comissão nenhum Charloc. Uma per· 

- gunta feita por mim, baseada num dossiê enviado por 
um exportador de São Paulo, permitiu a essa Comissão 
descobrir uma coisa que ela não sabia: que dois filhos 
do Sr. José Flávio Pécora são empregados da antiga 
firma Pécora & Leal. Foi realmente uma ... 

O SR.- RELATOR (Virgílio Távorã) -PreStam ser
viços. 

O SR.-JOÃO CALMON- Não. São funcionáriÓs, 
segundo Armando Leal. Foi um mero acaso; cpmo ·o 
Brasil também foí descoberto por acaso, segundo algu
mas versões, às vezes, a gente descobre por acaso tam· 
bém. Eu não sei, Sr. depoente, se a sua presença aqui 
não vai permitir que a gente descubra o fio da meada, 
porque a sua revelação num artigo publicado no Jornal 
do Brasil, o artigo publicado pelo Sr. Roberto Fernan
des no Jornal do Brasil, citando as suas declarações, 
pode permitir uma perspectiva nova aos trabalhos dessa 
Comissão. Pela primeira vez é revelado o pagamento 
de uma comissão, com um detalhe ainda mais grave, 

-um pagamento de uma- comissão em dólar livre. Ora, 
como V.sa•salientou, com muita propriedade, em tran
sações entre Governos, não s_e justifica:ría de forma ne
oh1,1ma o pagamento: de qualquer tipo de comissão, ou 
em dólar livre ou mesmo em cruzeiro. Mas, no caso 
específico que está _sendo objeto da nossa atenção, no 
dia de hoje, e, aprOveitando a sua experiência londrina, 
que é invejável, eu pergunto; V. Sa• não admite que 
essa firma de Londres, seja apenas uma empresa, senão 
urDa empresa fantasma, mas uma empresa com partici
pação de brasileiros, que, em última análise, se teriam 
beneficiado dessa estranhfssima comissão de 2%, eain
da mais, comissão paga em dólar livre? A nós, assim 
a primeira vista, a mím pelo menos, não há possibilidade 
de compreender que um país comunista com as carcte
rísticas da Polónia, embora a corrupção seja inerente 
ã condição humana, exista nos países capitalistas e nos 
·vemo polonês venha mantendo _uma empresa em Lon
dres com o endereço conhecido, que é citado aqui, 
para cobrar comissão Dum negócio feito de Governo 
a Governo, com o conhecimento de que o Senhor tem 
da importância da raça de Londres no mercado mundial, 
não lhe parece mais provável que essa empresa não 
pertença nem ao Governo da Polónia e nem a funcio
nários poloneses? Talvez seja no pior sentido da pala
vra, -uma joint venture, entre vigaristas polonesC?s e _ _Q_ra
sileiros que estavam se beneficiando por essa história 
já tão obscura e tão controvertida, que está dando ao 
Brasil, até agora; um prejuízo de quase 2 bilhões de 
dólares, quase o total dos juros vencidos das nossas 
dívidas no exterior. Seria essa a primeira inâag:ição 
que e~ apresentaria V. Sa. • 

0 SR. ARTHUR.PEREIRA DE MELLO- Não, 
Senador! Eu primeiro tenho prazer em falar a um Sena
dor, também, pelo menos estou vendo aqui um Senador 
de un;taárea de cacau, então, isso já me dá algum prazer. 

O SR. JOÃO CALMON- E do Vale do Rio Doce. 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MEj.,LO -E do 
Vale do Rio Doce, e, nós temos aqui um nordestino 
me apertando ,lá da seca. De qualquer fonna, Senador, 
euâiria o segUinte: nOssa vinda aqui, inclusive do meu 
propósito de vir aqui, está alicerçado em uma só idéia: 
trazer aos Srs. subsídios que eu possa comprovar. Óbvio 
que nós estamos abertos diante do que foi montado 
a qualquer conjectura, mas seriam conjecturas que eu 
não posso me aprofundar à medida que eu não possa 

· COmprovar. Eu seria leviano em trazer ao Sr. uma afir
mativa que eu não tenho como provar. Eu afirmei aqui 
~uas coisas que foram evidentes no mercado interna· 
Clonal do cacau ã época, foi a revenda pela Polónia 
desse ~J.I- no mercado internacional. Foi um fato reco
nhecido por diversos organismos internacionais, enfim, 
aquilo que nós chamamos a conversa do mercado na 
época em que discutíamos uma_ das causas da queda 
do mercado internacional do cacau, estava aí a impor-
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tância desse fato r, dessa transação da Polónia. Foi de 
extrema importância. na medida em que a Polónia fez 
essa revenda no mercado internacional, que hoje é in
calculável, não que o Brasil tenha perdido, mas que 
os países produtores tenham perdido; jogou-se no mer~ 
cada internacional um produto a preços inferiores, ou 
seja, em liquidação. Então, todo mundo tem que acom· 
panhar, do contrário o Sr. não vende. 

O SR. JOÃO CALMON - E aí foi, sem dúvida 
nenhuma, o Governo polonês ... 

O SR. ARTHUR PEREIRA QE MELLO- Exala
mente, aí sem dúvida nenhuma entra o polonês. Agora 
no caso, aí é de tamanha gravidade, porqUe fez perder 
receita não s6 do ~r_asil, mas de todos os países proçlu· 
tores. 

O SR. JOÃO CALMON - Como foi transferido 
esse dinheiro? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO - Foi 
autorizada a remessa regular deste dinheiro. 

O SR. JOÃO CALMON- Os exPortadores transfe
riram o dólar para Londres com a autorização da CA· 
CEX? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO -E do 
Banco Central, sem dúvida. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) - O próprio 
exportador transferiu? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO -Não. 
Foi com· a autorização da CACEX. 

O SR. JOÃO CAiMON- Para esta firma? 

O .SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO - Para 
esta firma. 

O SR. JOÃO CALMON - Cujo endereço consta 
no artigo de jornal'? 

O SR._ ARTHUR PEREIRA DE MELLO ,...- Sim, 
é Chesterfield Houses, em Bloomsbury. na London 
W-1. Está na na terceira coluna, in fine, do artigo. 

O SR. JOÃO CALMON- Isso é fácil apurar. 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO- Chamo 
a atenção para a questão qoe se está sendo denunciado 
para além da Comissão. Não queria me aprofundar 
neste assunto. É o fato de que a revenda deste produto 
no_ mercado internacional causou ao Brasil preju(zo, 
apesar de eu ter uma tendência acadêmica muito forte, 
eu não preocupei em fazer o cálculo. Obviamente ele 
seria especulativo, mas ele é extremamente significa
tivo. Podemos reparar que em 1981, tivemos baixas 
significativas de preço do ·cacau, inclusive gerou a inter~ 
venção _do _.Acordo Internacional do Cacau para estabi
lizar os preços. Esse custo dessa intervenção custou 
ao Brasil e aos países produtores. Enfim, isso criou 
uma sit_uação - não vou dizer que isso foi O úriiOO- -
fator que gerou a baixa do produto, mas foi um fator 
que contribui de forma importante para essa baixa. Te
mos que dizer que não somente o Brasil sofreu com 
isso, mas os países produtores também, inch.1sive houve 
expressões como a da Costa do Marfim. À época, eu 
era funcionário da Organização Internacional do Cacau, 
de 1975 a 1980- a soubenios dil Costa do Marfim em 
que houve uma expressão; em 1980, de muita preocu
pação com relação a isso. O mercado estaria baixando 
porque a Polónia estava revendendo o seu produto na 
mercado internacional e o produto era importado do 
Brasil. Isso não é só. um fator que contribuiu para a 
baixa, como contribuiu para a baixa geral do preço, 
como prejudicou a receita cambial do Brasil e dos países 
produtores. 

O SR. JOÃO CALMON - O Chefe dessa fírma 
Barreto e Araújo não foi Vice-Governador da Bahia? 

O SR. ARTHURPEREIRA DE MELLO- Sim, Se
nhor. 

O SR. JOÃO CALMON- Qual é o nome dele? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO- Orlan
do MoscosO Barreto de Araújo. 
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O SR. JOÃO CALMON- A CixportaçioTiecente? 

O SR. ARTHUR PEREIRA .DE MELLQ ~ .· 
1980/1981. No Ciso da POlónia sim. 

Outro fato de imPortância __.: af estou em meados 
de ser especulativo, mas eu me arriscaria em ser especu
lativo na medida em que é um fato que foi comentado 
na área do cacau, mas que coloco aos Srs._ mais uma 
probabilidade -_o engenheiro aqui vai me ajudar nesta 
diferenciação --bastante forte - quero me referir a 
conversas esparsas no mercado, esse produto teria vol
tado ao poder das matrizes das empr~sas que expor
taram daqui através de compra de produtos da Polónia 
a preço de liquidação. Então, esse é um fato extrema
mente grave, que, por razões óbvias, não posso ter 
em mãos documentos para mostrar como foi iiSfa trin
sação. 

O SR. RELATOR (VIRGÍLIO TÁVORA) -Tra
ta-se de uma presunção, não é? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELÜ) - Não 
seria uma presunção, nobre Senador, porque isso pode 
ser apurado. Eu não tenho meios de apurar. Se houver 
interesse do Congresso Nacional e do Poder ExecutiVo 
obviamente haverá possibilidade de provar isso. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - O interesse 
é tão grande que V. S.• vê dois membros do Partido 
do Goveiho presentes a esta Comissão e ninguém do 
Partido da Oposição. 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO - Fico 
safisfeito em ouvir isso", _ 

Outro assunto que me felicito por V. Ex.•s não terem 
se referido anteriormente. Aliás~ .são dois assuntos, __ !! 
um já me referi e ao outrO não. O fato de que se esses 
recursos auferidos, "lucros" auferidos em cruzeiros pela 
venda a preços, além do preço internacional que geraw 
ram mais cruzeiros, isso capitalizou a empresa que ex
portou e o resultado dessas_operações somado a outros 
resultados de outras operações - obviamente que se 
coloca como lucro da empresa, portanto, passível de 
ser transferido ao exterior. Foi lucro em cruzeiros que 
se transformou em dólar, porque anualmente, pode ha
ver transferência de 12% do lucro ao exterior em dólar 
autorizado regularmente pelo Banco Central. Hoje, sa
bemos da dificuldade de receber o principal da dívida, 
o valor dado pelo Banco Central, que é- um problc!ma 
de governo. Foi o fato de que as empresas exportaram 
a preços mais altos, portanto, tomando maior parte 
deste crédito e depois tranferindo esses lucros cro exte
rior ãs suas matrizes em cruzeiros livres. Então, o lucro 
da operação é transformado em cruzeiros livres, -por 
ele ser transformado em cruzeiros livres, temos que 
sacar da caixa do Banco Central ou da Exportação de 
Cacau ou outras para pagar essa exportação, já de capi
tal efetivo dólares para o exterior. 

Temos ainda mais um outro ~specto que_ queremos 
mencionar. Com a suspensão, com a preocupação que 
o Governo começou a ter na medida em que ele viu 
que a Polónia não estava cumprindo com os pagamentos 
que se propunha, foram suspensos todos os embarques 
de todos os outros produtos, no caso, do cacau. Por 
essa suspensão, alegaram os industriais que eles teriam 
- as vendas de cacau são feitas com anteícipação de 
seis meses a um ano antes- com essas vendas já regis
tradas na CACE X, na ·comissão de Comercio de Cacau 
do Brasil, em Salvador, - que eles teriam com essa 
suspensão dessas vendas prejufzo, pois' estavam com 
estoques bastante grande de pasta de cacau e que não 
poderiam vender. Então, eles apelaram ao Governo 
Federal, para que lhes desse um crédito para cobrir 
esses prejuízos. E, esSe crédito foi dado em 2 bilhões 
de cruzeiros, a juros de 40%_ ao ano, em 1982. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -Isso é parte 
da denúncia? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO -Exata
mente. Não foi segredo e qualquer autoridade pode 
comprovar: inicialmente reivindicaram 17 bilh6es para 
cobrir esses prejuízos. Mas, como houve uma solicitação 
por parte da CACEX para saber qual era o montante 
em estoque efetivo, foi contado o produto e na realidade 
só se tinham um valor de 2 bilhões. Mas, foi pedido 
17 bilh6es. Então, foi concedido os 2 bilhões com 40% 
de juros ao ano. 

O SR. JOÁO CALMON- A Po!ônfa tanibém teria 
reexportado outros produtos importados do Brasil ou 

-_--isso terià ocorrido apenas com o·camu? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO- Possí
vel era, e havia essa Quase necessidade da Polónia fazer 
recursos livres, necessidade de importação de petróleo, 
enfim, para manter a economia girando. 

O SR. JOÃO C:ALMON :..._Pode ter ocorrido, embo
ra não conste nada, por enquanto. 

o·sR. ARTf!URPEREIRA DE MELLO- Pode 
ter ocorrid_o. Isso é um dos produtos. Gostaria de me 
cíngíi ·a:o cacau que conheCemos para dizer a V. Ex. • 
e provar. Os olltrõs Produtos aí já diria como técnico, 
um a-Ssesso_r ~ hoc, autonomeado teríamos que verificar 
se o~ COnsumo anterior da Polônia desses produtos era 
Cõ:ííipãt!vel com as i~portaç6es que eles faziam. As 
importações f<?tl)is, não só do Brasil mas dos outros 
países paia saber Se havia alguma sobra 

O SR. JOÁO CALMON- V. S.• demonstrou que 
é muito cauteloso, muito prudente e até qualificou de 
quase conjectura a hipótese que nos apresentou aqui 
de que esses exportadores teriam recebido ·de volta o 
dinhe!~ que dependeram com o pagamento daquele 
dólar livre através da Recdncavo o preço vil do cacau 
expqrtado. Is_~ _na base de_cçmjectura. Mas dessa decla
raç_ão q~e o Jornal do Br~ll publicou, desse artigo de 
Roberto Ferilando, V. S.• foi categórico. V. S.• disse 
ontem o seguinte: 

---=--'-'A Polónia -Sabendo que não poderia pagar1 

comprou cacau- em pasta por preços artificiais que 
nesse período oscilaram entre 11% e 19% acima 
dos preços então vigentes no mercado internaciO~ 
nal". 

TCria desPertado uma eStranh~ das áreas compe~ 
tentes do Governo Federal, se não me engano, a CA~ 
CEX, que é o organismo ... Não pode ser suspeita 
essa venda: 19% acima dos preços vigentes no Mercado 
InternacionaL E considerando, ainda, que as autori~ 
dades tinham conhecimento desse pagamento e dessa 
comissão, tanto que autorizaram o pagamento a uma 
empresa supostamente estatal da Polónia, já-cjúe aquele 
é um pafs de economia socialista ... 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO -Diria 
o seguinte: reafirmo o que _disse o editorialista. Aliás, 
gostaria até ... Realmente a reportagem do editorialista 
R~~ex:to ,t"ernando foi ba.stante precisa,_porq_l!_e,_ obvia
meOte,-é um~ãSStintõ extremamente sensíVel, havendo, 
assint, uma transcrição perfeita daquilo que eu disse 
a ele. Reafirmo a V. Ex.•efetivãmente, agora, sabemos 
que a Polónia sabia que não queria pagar, na época 
em que estávamos viv~ndo a história, pensávamos que 
a Polónia estava passando por dificuldades, mas não 
que viesse a chegar a uma situação como esta. É óbvio, 
que essa análise de risco que os banqueiros chamam 
de exposição de risco, cabe a quem dá o _crédito, no 
caso, () Banco Central do Brasil. Baseado num depoi
mento de fatos1 senti das autoridades do Banco Central, 
na época, uma extrema cautela e até dos representantes 
poloneses uma certa exasperação por esta extrema cau
tela de certos (u~cionários brasileiros. Mas que não 
impediu que fosse __ f~ito, pelo menos na área do_ cacau, 
fosse feito dessa forma. Sentimos que alguns funcio
nários tinham um certo - não vamos dizer um receio 
-mas estavam mais cautelosos co~ relação à Polónia 
diante das notícias, que me parecem, de que efetiva
mente a Polônia estaria com alguma dificuldade em 
saldar seus pagamentos. 

_ O...S.R. JOÃO CALMON -Creio que o nosso nobre 
Relator, Senador Virgílio Távora, que tem sído extre
mamente vigilante ao longo de todas essas indagações 
que temos feito, uma vigilância indormida como todo 
bom udenista que se preza~ Provavelmente poderíamos 
dirigir um ofício à CACEX fazendo uma indagação 
sobre _dois ponto~: primeiro, essa venda que deveria 
ter, na época, provocado alguma ... 

OSR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO -Permi
ta-me V. Ex.• uma intervenção, s6 quanto à venda em 
si. 
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O SR. JOÃO CALMON- Pois não. 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO -É um 
problema. Eu imagino agora Dum assento da CACEX. 
Não estou aqui defendendo a CACEX porque não te
nho procuração nenhuma, não é a nossa função e não 
é a minha função pessOal. 56 diria o seguinte: como 
a CACEX iria vetar, numa situação de desespero quase 
de auferir receita de alguma forma, quer dizer, que 
estoU vendendo a preços superiores, se eu dissesse que 
estou vendendo a p~~ços inferiores ... 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Venda sob 
o faturamento. 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO- A ~<>
missão é _um dado relativamente pequeno em relação 
ao totaL.. 

O SR. JOÃO CALMON - É i>orque não conclui 
o meu pensamento. 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO - Ah, 
poiS não. Desculpe-me V. Ex.• 

O SR. JOÃO CALMON - Em nosso pedido de 
infonnaçõ-es eu referi dois pontos: este que seria até 
compreensível o Brasil estar querendo mais receita., 
apesar de todas advertências feitas pelo Embaixador 
em Varsóvia de que a Pol6nia estava falida e esses 
embarques não deveriam ter continuado, segundo a 
opinião do Embaixador Meira Pena. Mas como há o 
problema também das comissões, poderíamos fazer 
-duas indagações à CACEX: não é uma declaração levia
na, é uma declaração de um homem que merece todo 
respeito nosso V. S.•_tem títulos realmente invejáveis, 
_inclusive, foi funcion-ário da Organização Internacional 
de Cacau; fez seu curso de Doutorado na Universidade 
de Londres, então, a fonte é altamente idónea. Por 
cõílSêgtiinte-, baseada nessa fonte, poderíantos formular 
essa indagação ã CACEX como oUtraS que o nosso 
Relator tem procurado encaminhar com eficiência que 
realmente honra muíto o Partido a que nós dois perten
cemos. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Vai se fazer 
não só esta como outra, agora não vou aperrear a CA~ 
CEX todo dia. Vamos reunir quatro ou cinco solicita
ções e mandar a ela. Já tivemos, foi sexta-feira? Foi 
quarta ou foi quinta-feira, não foi? Reunimo-nos com 
a Presidência, na reunião. fazemos essa coletânea de 
duas ou três indagações, inclusive, esta sugerida por 
V.Ex.•. 

O SR. JOÃO CALMON - Este assunto deveria 
ser dirigido ã área do Ministério das Relações Exterio
res. Como o Brasil mantém, além da Embaixada, o 
SECOM :..._ Serviço de Promoção Comercial - anexo 
à Embaixada do Brasil em Londres, poderíamos, atraw 
vés da Embaixada e do SECOM, pedir informações 
inclusive, sobre sua composição acionária da ANGLO
DAL, cujo endereço consta desse artigo publicado no 
Jomal do Brasil. 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO - Não 
diria, oom a minha. experiência, que não é possível, 
pelo menos, os dados básicos. As empresas estrangeiras 
têm chamado register, na realidade são os notórios pú
blicos que registram as empresas, se elas forem compa· 
oy, companhias públicas e muito mais fácil, se não fo~ 
rem, o Governo inglês ~rtamente p_oderá - existem 
registras mais ou menos acesSíveis ao público saber a 
composição dessas empresas. 

O SR. JOÁO CALMON - Gostaria de fazer isSo 
- oficialmente através do Ministério das Relações Exte

riores, como até o Senador, pessoalmente, pode fazer 
isso através de pessoas que conheçam em Londres que 
trabalham nessa área. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Dr. João, 
os esclarecimentos de V. S." foram muito necessários 
e precisos. Gostei bastante da primeiia parte da disser~ 
tação, vi que sou curioso em problemas de economia 
há muitos anos. Algumas idéias suas bateram com as 
minhas, no infcio, quer dizer, na parte da infiuc!ncia 
de São Paulo. Gostaria mesmo de ouvir, porque sigo 
muito algumas idéias do Rómulo que ele expõe e que 
co.incide com as suas. 
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O Presidente desta Comissão acaba de chegar e quan
do ia dar por terminar, mas quem vai dar por terminar 
tele. 

O SR. PRESIDENTE (Maroondes Gadelha) - Ti
nha algumas perguntas, mas, sem dúvida alguma, já 
foram feitas. 

Gostaria de saber de V. S. • uma coisa: como é que 
esta pergunta, talvez, já tenha sido feita aqui -o de
poente prova que foram re:~bidas comissões pela AN
GLODAL, comissões de 2% para facilitar nas_ ações 
com as empresas multinacionais? O Sr. afirmOu que 
a ANGLODAL recebeu comissão de 2%, como é que 
prova isso? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO- Todas 
as exportações com cacau são registradas- é uma tradi
ção de mais de 30 anos - na Comissão de Comércio 
do Cacau do Brasil com sede em Salvador. Essa Comis
são mantém registro de todas vendas, venda por venda. 
Então, tem um sistema de comunicação interna Com 
todos os exportadores. Toda vez que é efetuada uma 
venda é comunicada à Comissão e é comunicada a todas 
as comissões da venda. 

O SR. - E as condições, quer dizer: para que 
mês, o embarque? Para que preço foi feito? Que comis
são foi paga e a quem? E outros dados de interesse. 

O SR. JOÃO CALMON- Esse registro está onde? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELCO - Na 
Comiss:!o_ de Comércio dC -Cacau do Brasil e a própria 
CACEX também tem acesso a esse registro, porque 
é uma participante da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadellia)- Oe 
modo que, se pedíssemos ao Sr., o Sr. ~eria cópías 
desse registro? 

OSR.ARTHURPEREIRADEMELLO-Acópia 
do registro. 

O.SR. PRESIDENTE (Maroondes Gadelha) - On· 
de se diz que a ANGLODAL recebeu 2%? 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO- Ollde 
se diz que a Anglo não. Diz-se que tem 2% da Comissão. 
Onde se pode, porque, veja bem: af temos qUe ... Há 
uma necessidade, uma cláusula nesse registro de prote
ger, quando eles são ostensivos, de proteger,,digamos 
assim, a parte comercial da questão. Se começar a dizer 
a quem paguei, esSa coisa toda, aos meus concorrentes, 
meus concorrentes vão procurar essas pessoas para ar
ranjar mais negócios para eles. Então, há um problema 
comercial. Mas, a CACEX tem conhecimento disso, 
ela tem cópia desses contratos. Quando o Sr. faz a 
carta de crédito, nela se especifica a quem foi paga 
a comissão; ela diz 2% a ser pago a firma tal, tal e 
tal, a própria carta de crédito, e essa carta de crédito 
é a guüt de exportação, porque uma parte da carta 
de crédito vai. Estão nos arquivos da CACEX. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - En· 
tão, para termos a prova documental temos que nos 
dirigir... . 

O SR. ARTHUR PEREIRA DE MELLO -A CA
CEX seria o órgão apropriadO para isso. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)...:.. Mui· 
to obrigado e creio que não há mais nada a se tratar. 
Agradecemos a presença ... 

O SR. RELATOR (Virgilio Távora) - Si. Presl· 
dente, me permita de registrar a ausência da nobre 
Oposição que aqui hoje não compareceu: -- --

0 SR. JOÃO CALMON - Deve ter havido um 
problema de avião, porque no meu caso, houve atraso 
dos aviões ... 

O SR. PRESIDEN1E (Marcondes Gadelha)- Está 
encerrada a reunião. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
Destinada a investigar a gestão das Sociedades 

de Economia Mista nas quais a UnfAo detenha maio-
ria aclonária. 

15.' REUNIÁO, REALIZADA 
EM 25 DE SETEMBRO DE 1985 

As onze horas e trinta mínutos do dia vinte e cincp 
de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, 
no Gabinete do Sr. Presidente da Comissão, presentes 
os Srs. Senadores César Cais, Presidente, Severo Go
mes, Relator, João Calmon, Milton Cabral, Martins 
Filho e Jorge Kalume, reúne-se a Comissão Parlamentar 
de Inquérito, «destinada a investigar a gestão das Sacie~ 
dades de Economia Mista nas quais a União detenha 
maioria- acionária". 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior 
que, em seguida é dada como aprovada. 

Havendo número regimental o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos. 

Inicialmente, o Sr. Presidente comunica que a reu
nião destina-se à reavaliação dos trabalhos da Comis
são. 

Ap9s algumas considerações dos Srs. Senadores pre
sentes à Reunião, Q_Sr ,_S~nad_o_r César Cais, Presj.dente:,__ _ 
comu~ca que no próximo dia vinte e cinco, do corrente, 
o depoente será o Sr. Francisco Franco de Assis Fonse
ca, Presidente da DOCEGEO. 

-Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e-,--para constar eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assis
tente da ComissãO, lavrei il presente Ata que, lida e 
aprovada será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publi
cação. 

COMISSÃO ESPECIAL 

Criada com a objetlvo de examinar e avaliar os 
fatos relacionados com as denlíncias do Jornal do 
Estado de São Paulo sobre acordos entre Governo 
da República Federativa do Brasil e a Polônia. 

18.' REUNIÁO, REALIZADA 
EM 17 DE OUTUBRO DE 1983 

Aos dezessete dias do mês de outubro ae mil nove
centos e oitenta e três, às nove horas e dez minutos, 
na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, presen
tes os Srs. Senadores Itamar Franco (Presidente), Virgí
lio TáVora (Relator),. João Calmon, Fábio Lucena, 
Aderbal Jurema, Alexandre Costa, João Lobo e Gaivão 
Modesto, reúne-se a Comissão Especial destinada a exa
minar e avaliar fatos relacionados com as denúncias 
do jornal O EstadO de S. Paulo sobre os acordos entre 
o Governo da RepUblica Federativa do Brasil e a Poló
nia. 

Deíxa de compareCer, por motivo justificado, o Sr. 
Se:nadoLMarco_n_des Gadelha. 

Havendo número regimental o Si". Presidente, Sena
dor Itamar Franco, dCclara abertos os trabalhos. 

Em seguida. o Sr. Presidente concede a palavra, ao 
Coronel ConfúciO Pamplona, Presidente do Instituto 
do Açúcar e do--Alco_oL- IAA, na qualidade de de
poente. 
- O Sr. COnfúciO Pamplonã afirma que está compare

cendo perante esta Cóiníssão como dever de executivo 
federal, para preStar tOdo o esclarecimento necessário 
a fim de v~abilizar a apuração da verdade e as dimensões 
reais do chamado caso Costa Pinto. 

Durante a fase interpelatória, usain da palavra os 
Srs. Senadores Fábio Lucena, Alexandre Costa, João 
Calmon e V~gílio Távora. 

Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas 
taquigráfiCas tão logo traduzidas e revisadas, sejam pu· 
blicadas, em anexo, a presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar. encerra-se a reunião 
e, para constar eu, Edson Luiz Campos Abrego. AssiS:
teifte da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e~ 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publi-
-cação. --
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ANEXO À ATA DA 18.• REUNIÃO DA CO· 
MISSÃO ESPECIAL QUE AVALIA OS FATOS 
RELACIONADOS COM AS DENÚNCIAS DO 
JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO SOBRE 
OS ACORDOS ENTRE OS GOVERNOS DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A 
POLÓNIA, REALIZADA EM 17 DE OUTU
BRO DE 1983, A FIM DE OUVIR O DEPOI· 
MENTO DO CORONEL CONFÚCIO PAM
PLONA. PRESIDENTE DO INSTITUTO DO 

~ffcft~cft.f1 Í~~f~L Au~ó'RI~~~l~ ~c; 
SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO: 

Presidente: Senador Itamar Franco 
Relator: Senador Vlrgflfo Távora 
(Íntegra do Apanhamento Taquigráfico.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Havendo 
número legal declaro abertos os trabalhos e neste instan
te passo a J?alavra ao Coronel Confúcio Pamplona, que 
terá _o tempo necessário para sua explanação, e em 
seguida, os Srs. Senadores, se o desejarem, farão algu
mas perguntas a S. S.• 

Com a palavra V. S. • 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Excelentíssimo 
Sr. Sena_!lor Itamar FranCQ, Presidente da Comissão 
Especial do Senado Federal, relativamente ao comércio 
Brasil!Polônia. 

Eu tenho a satisfação de entregar a V. Ex. • e à Comis
são, 4 pastas compostas respectivamente de meu depoi
mento, de 51 anexos e cópias das transparéncias que 
irei utilizar durante a minha exposição. 

Excelentíssimos Srs .. Senadores integrandes da Co
missão Especial, compareço perante esta COmissão ~ 
mo dever de executivo federal, para prestar todo os 
esclarecimentos nessários, a fim de viabilizar a apuração 
da verdade e as dimensões reais do chamado caso Costa 
Pinto. 

Além do dever, é para mim uma honra e um contenta
mento, não pela oportunidade de dirigir-me a V. Ex.•, 
contentamento por eu julgar mais próximo do fim deste 
caso no que tange às decisões em face do longo prazo 
pelo qual se arrasta. Os objetivos principais de meu 
depoimento são: fornecer elementos para a configu
ração da verdade - digo da verdade porque há muita 
inverdade sobre o caso -persistir na posição de defesa 
do eráriõ"; e contribuir para que as decisões sejam éticas, 
morais e de interesse de ambas as partes, se conciliáveis, 
principalmente ao Erário público. 

Em nenhum momento falsearei qualquer aspecto do 
assunto, não usarei de sofisma e de meias verdades. 
Não é meu propósito, Srs. Senadores, como nunca o 
foi, denegrir a honra alheia, ou lançar acusações infun
dadas, como foram feitas, contra qualquer pessoa física 
ou jurídica. Mas não me calarei, como de resto eu nunca 
o fiz, -Sobre (IS fatos irre:gulares ou mais gravemente 
sobre os delitos que atentam contra a admínistração 
pública; no cumprimento de meu dever jamais transigi 
como nunca tenho transigido e jamais transigirei. Por 
isto, fui arrolado e envolvido nessas apurações. Não 
sou homem de choro fáCil, nem de sorrisos amáveis, 
mas de palavras francas e ·argumentos comprovados. 
Por isto, Srs. ilustres Membros dessa Comissão, reSta~ 
me o contentamento de estar com o bem, sem interesse, 
resta-me, por isto, a certeza de que meus esforços não 
foram e não serão em v~o, embora tenha sido eu até 
aqui impotente para ~placar a ira comprovada dos que 
me acusam. Regozijo--me, todavia, de nãO entrar nos 
compromissos de dilapidadores dos cofres pllblicos e 
da dignidade alheia; regozijo-me sim, ainda mais, por 
poder contentar com orgulho, que o Poder Legislativo 
de meu País me conceda a oportunidade de trazer à 
luz a verdade e demonstrar que nada fiz além do que 
defender o bem público independentemente das variá
veis e a apreciação sobre o caso. Encareço, todavia, 
a compreensão dos Srs. ilustres Membros dessa Comis
são, no sentido de que me concedam o tempo necessário 
à esplanação, uma vez que os interesses superiores do 
País exijam que eu busque, tanto quanto V. Ex.•s, o 
mesmo ideal de )ustiça através da verdade e dos fatos. 
Da mesma fonna, rogo a atenção desse Egrégio Plená
rio, para a exaustiva enumeração que me vejo compe
lido a fazer, porque acusado perante essa Coiirissão 
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em assunto que náo foi objeto de sua convocação, pre
tendo abordar todos os aspectos do caso, sem deixar 
qualquer dúvida ou suspeita sobre a lisura da adminis
tração que me foi confiada tanto quanto a dubiedade 
dos meus acusadores. 

Sei que não me dirijo a um tribunal t~co, ~as 
político- não obstante aqui se encontrem ennnentes JU
ristas. Sabem também os Srs. ilustres membros desta 
Comissão a origem da miriha fOrmação profissional, 
por isto rogo que me concedam a liberdade da palavra, 
para, ao final, colocar-me à disposição de. V. Ex."s para 
as indagações que se fizerem necessánas, aduzmd.o 
quaisquer esclarecimentos, exibindo documentação que 
me foi solicitada. 

Meus Srs., o documento expositivo apresentado à 
digna Coinissão cOmpõe-se de 79 páginas, mas s~ri~ 
cansativo se lesse todo o documento~ de modo que rret 
abordar, agora, os principais pontos. 

Nessa transparência, meus Srs., o meu depo~ento 
se subdivide em 8 capítulos: o contrato, a dívtda do 
preço mínimo, a dívida de cambiais e outras, o contrato 
com a Rússia, o relatório Costa Pinto apresentado ãs 
autoridades de Brasília em m_ai'? e jtmho1 a contin_p.~çáo 
das negociações, Costa Pinto no Senado Federal, solici~ 
tação e conclusão. 

Mesmo antes de chegarmos ao capítulo: Costa Pinto 
no Senado Federal, nós iremos entremear e apreciar 
algumas declarações que ele houve por bem aqui fazer. 
Vejam os Srs. nessa transparência que nenhpm capítulo 
e nenhum assunto em nenhuma das acusações esteve 
envolvido a eficiência da missão do IAA .em rel~ção 
á cana, á açúcar e á álcool. .O que foi apreciado, o 
que foi discutido e o que será aqui ~presentado é em 
relação a um contrato, á ação comercial entre uma em
presa privada e um instituto do Governo, às._ falhas e 
o não cumprimento desses contratos, o não pagamento 
das condições fixada~ pelo contrato e a posse indevida 
das diVisas a que o IÀA tem direito,_que o Governo
tem direito a receber. Então, não está em dúvida aqui ... 
mas o Sr. Humberto Costa Pinto I únior assim afinnou: 
o Coronel Confúcio Pamplona, que nãO te~ qualquer 
tradição, nem passado, nem experiência sequer no trato 
humano, é conduzido e responsável por um setor da 
mais alta importância deste País, o PROÁLCOOL e 
as exportações; é este homem, que tem tido este trata
mento. 

E mais tãrde, ao se referir ao nosso Diretor de Expor
tação Dr. Alberico Teixeira Leite, assim concluiu: para 
eles, ; lei. Eu provarei que para Costa Pinto ~á lei. 

Nesse resumo não se fala de cana, de quahdade de 
cana do solo, das variedades, das pragas, das formigui
nhas: das brocas, do combate às_ pragas, às infestações, 
às maiores áreas, aqui não se fala da cana, no seu teor 
de sacarose, da precodidade delas. Aqui ~ão se fala 
da colheita, na forma de pagamento, na Sltuaçã_o da 
balança do pagamento, do teor de sacarose. Aqu1 não 
se fala em relação à organização social do setor cana
vieirci~ aquí não se fala das associações do_ sindi~ato 
de cana, aqui não irá se falar também em relaçao a 
hospitais, aos planos de assistência social. Aqui não 
se fala no custo e no preço da cana e naquilo que tanto 
o País deve no momento de crise em que vivemos. 
Aqui não se_ fala na produção atual deste ~no1 desta 
safra, 1983784, de 220 milhões de toneladas d1stnbuíd?s 
por todo o País, por todos os Estados, eque,emrelaçao 
ã safra passada, que foi de 170 milhões de toneladas, 
houve um acréscimo real de 50 _milhõ_es ~e tonelada~-~-
mais de 30% em relação ao ano passado. Aqui não 
vai se tratar deste assunto, que eu trato com a maioria 
dos que estão aqui presentes, que são os representant7s 
da Associação dos Plantadores de Cana de todo o Brasil, 
do Nordeste, Centro-Sul, São Paul~ e do Q~!e. Não, 
é de um trato. Mas o Coronel Pamplona não tell_l passa
do nem tradição para tratar da cana. Os Srs. plantadores 
de cana, que aqui estão, que me julguem. 

Não se vai falar do açúcar, dos diversos tipos de 
usinas instaladas, da exportação, ~o mercado inte~n?, 
do mercado externo, do mercado mtemo na repartiçao 
geográfica -deste Pais, do apoio e do .s~bsí~o dado ao 
setor açucareiro do Nordeste, e da deflCiêncta, das áreas 
críticas do norte fluminense, de toda essa complexidade 
que envolve a produção deste ano de 9 milhões de 
toneladas de açúcar; não, vai se falar de um contra~o. 
Alguns produtores industriais estão aqui presentes, m-
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clusive um dos dignos representantes dentro do Conse
lho Administrativo do IAA, que julguem eles o Coronel 
Confúcio Pam:j)Iona, fãce ao problema indus~al do açú: 
car em relação a não ter passado nem tradição. Aqu1 
nã~ vai se falar do álcool, das refinarias anexas e autóno
mas, da produção, da falha da legislação; aqui .não vai 
se tratar do controle da qualidade, do abastecimento, 
da produção, este ano, de 8 milhões de metros ~bicos 
de. álcool, enquanto no ano passado foram 5 milhões 
e 600 mil metros cúbicos de álcool. Nada disso vai se 
falar cana, açúcar e álcool. O conjunto dos programas 
e da 'situação do IAA relativamente à assistência social 
no_ campo, para que haja a indústria do açúcar e do 
álcool; e não vai se falar em r_elação aos processos de 
peiidéD.da do IAA entre as classes produtoras que 
atuam no setor. Não. Vai se falar de um contrato, e 
para isso ele disse sem tradição, sem passado e não 
tendo, não conhecendo o que é tratamento humano. 

Quem pode responder pelo tratamento humano são 
os Senhores que atuam e trabal~ conosco no setor; 
os ·que PC?dem falar _no ti-atamento humano são os fun
cionários do Minístério da Educação que trabalharam 
co_migo durante 4 anos, alguns presentes; quem pode 
falar em tratamento humano são as empresas privadas 
em qu'e trabalhei também dura11te muitos anos. E orgu
lho-me dO meu passado. Orgulho-me do meu passado 
porque foram 30 anos de vida militar, toda ela dedicada, 
com todos os cursos, desde a formação até a Escola 
Superior de Guerra. Or&ulho-me do meu passado por
que foram nos campos da Itália, nos Apeninos, que 
conquistei, me cederam ou me conferiram a maior me
dalha do Exercito Brasileiro, a Cruz de Combate de 
Primeira Classe. OrgulhO-me do meu passado que toda 
a vida que tive no Exército, seguindo elementos que 
para mim eram exemplos como o Marechal Humbert~ 
Alencar Castello Branco, que no dia 31 de março, me_ 
deu uma missão de ep.contro, e_u_Tenente-Coronel, com 
o GeD.eral Adalberto- Pereira dos Santos; e que está, 
este bilhete de que fui portador, na biografia do ilustre 
Marechal Humberto Castello Branco, do Senador Luiz 
Viana, na primeira página do livro, isto me honra e 
muito me h_onra. 

.Então, como é que alguém pode, para justificar erros, 
para não pagar o devido, para mistificar, atuar, e tentar 
atuar perante uma comissão digna do Senado Federal, 
que r:.erece todo o respeito, afirmar um homem sem 
passado, sem tradição e sem co-nhecer o trato. humano. 

Mas passemos agora ao caso: (transparênCia.) 
Vou ler aqui esta transparência, porque seguind~ o 

racioc{nio Cartesiano, que é da minha formação, eu CitO 
primeiro as conclusões. Irei -provar essas conclusões. 
E todos os que aqui estão_!? mais particulcu:mente a 
digna Comíssão, é que juf_guem da comprovaçao clessas 
minhas conclus6es. (Leitura.) 

a) firmaram eles, Costa Pinto, ardilosamente, um 
contrato com o IAA, no ano de J_980, sem que tivessem 
a possibilidã.de de cumpri-lo, em seus precis.os termos 
em função ao destino; 

b) receberam e retiveram recursos de propriedade 
do IAA, não os entregando no devido tempo e, portan
to-, -tornandõ-se inãdimplentes e recaindo em mora até 
o presente momento; 

c) utilizaram e vêm utilizando a posse indevida desse 
numerário, cerca de US$35.000.0Q0,00relativas às cam_
biais; pai'ã. o fim de pressionar a ad~stração pública 
a conceder~ lhes novo contrato, em condições como eles 
só querem, como tive a oportunidade de demonstrar 
a esta Coaiissão, e agridem a dígnidade de quem não 
tem o direit_o de dispor do dinheiro público e-m barga
nhas, como eles querem ou transações índemonstráveis; 

d) deixaram de cumprir o contrato assinado em 1980, 
também no que concerne ao pagamento do preçO míni- ·
mo assegtrracl.o; 

e) montaram ardilosamente, repito, um suposto pre
juízo no valor de 52 milh6es de dólares, utilizando-se 
de sofisma quanto ao tempo·, cotação do açúcar e obriga
ções-do IAA; 

f) prejudicaram, causando incalculáveis danos a pro
gramas do IAA e do Governo, em v~ude da reten~ão 
de tais recursos, que para o IAA sao orçamentános, 
e não-os dispondo, não pó de utilizar nos seus progra
mas, com evidentes reflexos no orçamento monetário 
e com_ o n:ão ingressó -de: divisas no País; 

g) comparecem a esta _Ç'?_m!ssão dq Segado Federal, 
cOm o fiime pfOpóSito de, disvirtuando o_ objetivo da 
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convocação, trazer à baila assunto aleatório, denegrir 
o órgão público,_ i_ssacar inverdades contra J:!eSSOas, dew 
turpando fatos, falseando a verdade e com ISto_ exercer 
pi"essão com um apelo desesperado na trama que perpe
traram visando lesar, mais uma vez, e de qualquer forma 
os cofres- PUblicas. 

Vamos, então, ao Capítulo r. 
(Transparência) 

O Capítulo I, nós trataremos: 

I) o histórico 
2) a proposta 
3) o contrato: 

"a) o destino 
b) o máximo de embarque 
c) prazo de exportação por mês 
d) preço m.fnimo garantido 
e) preçoPVU 
t) conversibilidade 
g) penalidades 
b)- condições gerais 

-Prêmio 
-Pagamento 
-Taxa à OlA" 

Conclusões parciais. _ 
Meus Senhores. talvez eu tenha que ser um pouco 

exaustivo, porque tenho que provar uma dívida, tenho 
que provar· falhas e tenho que provar, como disse, o 
ardil deste contrato. 

- Inicialme"nte o IAA fez conversações pela documen
tação existente e houve uma proposta da Costa Pinto. 

Essa propo-sta da Costa Pinto é datada do dia 30 
de outubro de 1980, e assinado pelo Sr. Humberto Costa 
Pinto Júnior~ Essa é uma proposta, que _foi levada pelo 
meu antecessor, Dr. Hugo de Almeida num parecer 
extenso ao Exm. • Miiiistro João Camilo Penna para 
apreciação. E o Exm. • Sr. Mínistro houve por bem apro
var a proposta no dia primeiro de dezembro de 1980. 
E o contrato foi assinado, já não com a assinatura do 
Sr. Humberto Costa Pinto Júnior, mas com a assinatura 
do Sr. Frederico Costa PiritO, -no dia 18 de dezembro 
de 1980. Essas datas são essenciais porque um dos ardis 
virá na frente em relação a essas datas. Então a proposta 
é de 30 _de outubro de 1980. O contrato é_ assiriado 
a 18 de dezembro de 1980, com a data firmada pelo 
ex-Presidente do IAA, Dr. Hugo de Almeida. 

Mas, então, ~stá explicadO, _um contrato, uma pro
posta, ele só raciO~na SOb~ a proposta, porque é uma 
das razões dos 52 mílhões de dólares e um contrato~ 
que é do dia 18 de dezembro. Mas vamos aos pontos 
que inte~ssam a~ contrato, e aí eu também peço -a 
atençâo dos Srs. Congressistas: 

Nós temos a questão dos prazos de embarque. O 
contrato foi executado no primeiro período - havia 
cinco" períodoS - e o segundo período, em relação, 
tanto ao demerara e ao refinado; esse período ia de 
t.o de outubro de 1981 a 30 de setembro de 1982. Mas 
na letra "A'', por lei e está na página dois do C?n~rato, 
tinha um destino único, que é a União Soviética. 

A Costa Pinto e o Sr. Humberto Costa Pinto Júnior, 
perante esta Comissão, acusam que o contrato com 
a Rússia foi prejudicial ao_ JM e que nós transferimos 
a:S-arvrs_as_brasileiras para a União Soviética. Ele a~a 
que, firmando um contrato com a União Soviética, após 
o segundo período, como iremos ver, nós impossibi
litamos que eles bem comercializassem, ele acusa, usan
do de ardil, de demonstração falsa, de raciocínio errado, 
para influenciar, tanto no .relatório que apresentou ãs 
autoridades do Brasil, mas também perante essa Comis
são, de que o preço do refinido, que nós vendemos 
à Rússia, era lnferior ao mercado e nós demos prejuízo 
de milhões de cruzeiros. Mas esse é outro ponto, nos 
analisaremos o contrato com a Rússia. 

Mas é ele, Frederico Costa Pinto, que assina uma 
proposta com o papel da empresa, é Frederico Costa 
Pinto. que assina o contrato e que ilude a boa-fé de 
um Ministro de Estado, que iludem a boa-fé do Presi
dente do IAA, que ilude a todos aqueles que estão 
-correfacionados com o contrato, porque a S.A. Costa 
PintO, Exportã.Ção e Imporra:ção ou a Costa Pinto Inter
naciorial são dc?sconhecidas da Prodintorg, organismo 
ofiCial da Rússia, "!inico no organismo estatal que tem 
o 4.ireito e o d_e'ie:r de importar· e exportar ãçúcar, o 
~A~~ + 
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é o Sr. Vladimir GalarioV~ Presidente da Prodintorg, 
alta autoridade russa que a~a isto em telex: "Então 
nós temos a satisfação de informar que S.A. Costa Pinto 
e C.P. International, ambos são desconhecidas da Pro-
díntorg. Nossa firma, Prodintorg, nunca teve nenhum 
negócio com tais organizações". Isso foi passado no 
dia 6 de outubro, agora, depois das declarações da im· 
presa pelo Sr. Galanov, diretamente da Rússia. 

Recebi no meu gabinete e fiquei supreso, desconfiei 
da origem, face á gravidade desse documento e im.edia~ 
tamente entrei no telex, chamando o telex de origem 
e pedindo confirmação. E essa confirmação, em Síntese, 
o telex não era de Moscou, o telex era de Genebra. 
Fui informado de que eles receberam do Sr. -Galanov 
o pedido por ele estar em Genebra para passar o telex 
que vimos. 

Mas com a responsabilidade que eu tenho de compa
recer a esta Comissão do Senado. agora, na quinta-feira 
passada, eu chamei o Sr. Galanov em Moscou ao telex, 
e aqui diz, aqui eu estou, recebi o seu telex do dia 
6 de outubro, proveniente de Genebra e precisei da 
sua autenticidade, e ele afrrm.a a autenticidade dizendo: 

"Prodintorg nunca teve nenhum negócio co11:1 
as empresas Costa Pinto e CP Intemational. Pro
dintorg nunca comprou açúcar dessas flnnas, quer 
direta, quer indiretamente. E a nossa resposta satis
faz?" 

Eu respondi que sim. 
Meus Senhores, durante o primeiro período do con

trato, durante parte do segundo período do contrato, 
alguns embarques foram solicitados pela Costa Pinto 
ao IAA e realizados com destino à Rússia, e a R11ssia 
nunca comprou e nem recebeu açúcar do IAA sob o 
contrato Costa Pinto. Duas hipóteses e talvez _outras 
mais: a pri.JD.eira hipótese; eSse aÇúciU-Saiu do Brasil, 
foi vendido~ falsificaram os documentos e entregues 
em nome de outra empresa na Rússia, porque o açúcar 
saiu e o açúcar foi pagO; segundo, ou o açúcar tomou 
outro destino. E tomando outro destino a Costa Pirito, 
pelo contrato que iremos ver, teria que pagar um prêmiO 
por transferência de destino de quatro ~ólares a tone
lada. E assim se for em qualquer das duas hipóteses, 
como o açúcar não foi pãi'a a RU.ssia; nem esSe açúcar 
exportado para~ Rússia em D!)f!l_e-do contrato da Costa 
Pinto, a Costa Pinto, além de todas essas dívidas lesou 
o IAA ao dar à Rússia- como de"stino e nãO pagar 4 
dólares de prémio como deveria haver. 

Mostremos, agora, ao máximo de exportação por 
mês. Aqui nas transparências, como em todas as outras 
citações referentes ao contrato, estão as págin~ em 
que estão escritos esses dados, essas afirmações no origi.; 
nal do contrato assinado por Frederico Costa PiDto~ 
Dr. Hugo de Almeida. Máxima Exportação - deme
rara: 65 mil toneladas; refinado: 35_ mil toneladas. O 
contrato permitiã e perniítC:-que, à vontade do comwa
dor Costa Pinto, com o tempo - e avisando o IAA 
-que o demerara poderia ser transformado em refina
do. Então, 'ele tinha o direito de exportar por mês, 
no contrato~ o total de cem mil toneladas. É importante 
porque, no que eles vêm querendo cobrar ind~vida
mente - não dou tantos adjetivos porqUe eu não sou 
jwista- mas indevidamente, e pela segunda vez, por
que antes já tinham sido pagos, eles vêm querer uma 
indenização sobre 118.484 toneladas não exportadas no 
mês de julho e a n_ossa obrigação seria somente cem 
mil, e das cem mil foram 44 mil, o máximo que teria 
faltado eram S6 mil. Mas veremos que ele já foi indeni
zado e que, agora, quer ufilã O:ova indenização. 

No contrato diz: 

"O comprador assegura ao IAA que o preço 
médio, que vem ser o preço mfnimo, pará a parcela 
de preço a fixar em. cada período - então, era 
a aná1ise de período por ·período do contrato -
não será inferior- aí vem. a idéia do .preço mínimo 
-não será inferior ao preço PVU- está escrito, 
estão aqui os homens que trabalham com açúcar 
e vou mostrar o que é preço PVU. que ele agora 
quer conf~ndir com preç~ 4!dlJstrial- médio (mé
dia aritmética dos preços PVU Oficiais estabele
cido em ato da Presidência da República, período 
dividido pela taxa do dólar americano do período 
de embarque, considerado in~yidualmente,_ acres
cido de 30%. O comprador garante - ainda está 
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afirmand_o) -qu.e o preço mínimo não será inferiOr 
a,o preço PVU- novamente PVU, que quer dizer: 
posto viatura usina, quer dizer na boca da usina 
-e até cita- estabelecido o ato 31/80 de 26-9-80, 
anexo nl 4, convertido em dólares americanos à 
taxa de conversão de compra na mesma data do 
ato." 

EntãO, o que é o ·atO? Aqui" temos uma cópia do 
Diair:io Oficial do citado ato, que serviu de base, 'de 
exemplo,_parao preço mínimo, durante todo o contrato, 
telãtivame_nte aos _outros a tos do IAA. E os Srs. notam 
aí que em cima, n6s temos preço industrial. Então, 
eles querem pagar o preço industrial, mas não querem 
pagar o PIS sobre a matéria-prima, eles não querem 
pagar o ICM. Na últim3. linha diz: "preço-base de aqui
sição na condição_de PVU" ... Então, são esses valores 
que tinham de pagar pelo contrato (8.866,04). E eles 
alegam, afirmam e_ me acusam que eu estou extrapo
lando e os perseguindo porque estou incluindo na co
brança deles - e aqui eles afirmaram - o ICM e o 
PIS, como, se eles assinam um contrato, tinham idéia 
de cumpri-lo, como não cumpriram em relação ao desti
no e agora não -qUerem cumprir em relação ao preço-mi
nimo, dizendo que o PISe o ICM estilo fora das condi
ções. contratuais? Aí eles afirmaram que o preço seria 
PVU. 

Aqui há outros itens do contrato, em relação a penali
dades que não são previstas no contrato, então devem 
ser i"egidas pelo Código CoinCrcial. E -tem algumas con
siderações gerais. Há um prêmio citado na págima 9, 
e o texto é este:_"Para embarque de destino alternativo, 
fora do indicado, o comprador pagará ao lAA um prê
mio adicional de 4 dólares por tonelada". E ele acusa 
·que-, -em-Telação àqueles que temos relacionados, que 
ele vende o açúcar para outrOs destinos, que esse prêmio 
estava embutido _dentro do preço mínimo. Então, eu 
pergunto: O IAA vende açúcar para a Rússia, que é 
regido pelo preço mínimo, então tem direito a receber 
a uma determinada quantidade de dólares em divisa. 
Se muda de destino a pedido deles, e aceito esse destino, 
então tem que ser acrescido os quatro dólares, eles 
não querem os _q_\!-;:ttro dólares, dizçndo que o preço
mínimo está embutindo os quatro dólares. _Então, fica
ria o p:reço para o o~tr~ de:stino igual o destino para 
a Rússia. Quer dizer, não há lógica para esse argu~ 
menta, nesse sofisma que eles, aqui no Senado, e nas 
acusaç6_~ g:u~ nos fazem, querem o pagamento, não 
querem pagar a mudança do destino. E vamos às conclu
sões do primeiro capítulo: 

Então, como conclusão parcial desse primeiro capítu
lo, o máximo de e_xportação por mês, previsto no contra
to, é de cem mil toneladas. O prêmio por mudança 
de destino é um valor adicional ao preço-mínimo. É 
prevista u~a carta de crédito rotativaf_ que me esqueci 
de aboraai: O contrato prevê que o pagamento seria 
feito airãvés de uma carta rotatiVa aberta pelo compra
dor Costa Pinto. no exterior, por um banco que o IAA 
aceitasse. Ele não abriu cartas rotativas. No telex que 
os Srs. ouviram, no início desta reunião, assinado por 
Humberto costa_ Pinto Júnior, ele afirma e confirma 
que não cumpriu o contrato em relação â carta de crédi
to, porque ele deu vencimentos no telex dele, e uma 
carta rotativa aberta, como era obrigação dele, não 
tinha data de vencimento, não sendo abertas as cartas 
rotativas, que era a obrigação co.ntratual da Costa Pinto,· 
veio a possibilitar a dívida de 35_ milhões de dólares. 

Passemos ao- ca!)ftulo 2: 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora)- Por fineza, 
Coronel Confúcio Pamplona, V. S. • poderia repetir esse 
ponto? 

O SR. CORONEL CONFÚCfO PAMPLONA -
Pois não, nobre Senador Viigílio Távora: 

Na letra D, d3:s condições gerais, da página 9, do 
coutrªto diz: '""Pãgamentos, atrãvés da carta de crédito 
rotativa a ser aberta a favor do IAA". Carta de crédito 
rotativa ~ uma carta contínua, possibilitando o paga
mento sempre contínuo das cartas de crédito conce
didas, sem ~r data de_ término. E nO __ telex que houve 
por bem passar à ilustre Comissão do Senado Federal, 
lido hoje, pela manhã, ele cita três ou sete cartas de 
crédito, dá a sua validade, e foi por intermédio de prazos 
cup:os,~mo verçm~ depois, que houve a possibilidade 
dele embolsar 35 milhões de dólares de divisas do País. 
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Então, vamos ao capítulo 2. o. O capítulo 2. o da dívida 
do preço tni'nimo. Apresentação da dívida, a contes
t?-ção da dívida, as alegações, os prejuízos de 52 milhões 
de dólares alegados por eles, as negociações finais, a 
suspensão do contrato, conclusões parciais. 

Eu irei ser breve, já correlacionando com os números 
que nós citamos aqui. Então, ele alegou aqui, perante 
o Senado, que nós demoramos dois meses a apresentar 
a conta a ele, e que nós, por isso e por outras razões, 
estávamos massacrando a empresa. Muito bem. O con
trato teria sido e foi aprovado pelo IAA, no segundo 
peiíodo~ para ir até 30 de juriho de 1982, como eu 
afirmei. O último navio que saiu do seg~ndo período 
foi o Navio Maria CLEPS, ein 13 de dezembro, e nós 
só poderíamos ter as contas até o navio chegar ao desti
no: se houve acidente, se não houve, se foi entregue, 
se foi rejeitado, qualidade etc. Então, só no ftm de 
dezembro, que nós dispúnhamos de todos os dados, 
para levantar as dívidas do segundo período. Mas, nós, 
na verdade, tivemos que raciocinar e analisar essa dívida 
a ser apresentada, por quê? Porque a estrutura do ato 
do Presidente do IAA, relativamente ao preço Pyu 
foi mudada de 80 para 82. e o período número 2 se 
referia a novos atos com.· essa mudança. Qual foi a única 
mudança, meus Senhores: o preço de aquisiçãO IAA, 
na condição de PVU, dava aqui, mas em relação a 
todos os itens iguais, PIS e ICM iguais, mas havia uma 
parcela acrescida, que "foi a parcela referente ao subsídio 
de equalização. Então, nessa nova ·apresentação do pre
çO PVU, havia a inclusão da parcela do subsídio de 
equalização, que é dada para o Nordeste com relação 
a outros Estados, mas ao Nordeste especificamente, 
porque o subsídio de equalização veio aumentar o custo, 
deveríamos~ pela letra do contrato, cobrar o preçOl 
PVU, mas se nós cobrássemos o preço PVU, n6s não 
estaríamos coerentes com a estrutura do preço, -que 
era anterior, por ocasíão do_ contrato; e eliminamos 
o subsídio, e nós vienlos Cobrar somente o preç~ base, 
tirando o subsídio, e cobrando somente esse subtotal 
em relação ao de existir o ICN e o PIS. Então, procu
ramos ser justos na apresentação da dívida. E no dia 
6 de janeiro, nós já apresentávamos ao Ministro Camilo 
Penna o nosso levantamento, e também, nós assim nos 
dirigimos aó Ministro Camilo Penna: o débito ... 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) -Isso é o quê? 

0 SR. CONFÜNCIO PAMPLONA -Isso tudo-é 
o anexo. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) -Nós estamos 
ouvindo praticamente esse detalhe pela primeira vez, 
para se ter uma idéia ... 

O SR. CONFÚNCIO PAMPLONA -Anexo n.• 
2. 

O SR. RELATOR(Virgílio Távora) -0 catalogado 
daqui, todos os anexos capítulo I, II, III ... 

O SR. CONFúNCIO PAMPLONA- Nobre Sena
dor, capítulo 2, pâginii 2. 

O SR. RELATOR (VirgíliO Távora) --Anexo 2, 
do capítulo I? 

O SR. CONFÚNCIO PÀMPLONA -É, sim Se
nhor. 

O SR. RELATOR (Virgl1io Távota)- De 1-12-80, 
não é? 

O SR. CONFÚNCIO PAMPLONA- Diz assim, 
na folha 1 do anexo. 

O &R. RELATOR (Virgflio Távora)- Não . .O Sr. 
pode ir de vagar, apenas nós precisamos nos ajustar 
nessa maçaroca imensa de papel que veio aqui e a expo
sição de V. Ex.• na conferência que vamos fazer ... 

O SR. CONFÚNCIO PAMPLONA - Anexo n.• 
8. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távoni)- GPO 62? 

O SR. CONFÚNCIO PAMPLONA- Agora, com 
certeza, anexo n.o 7. O nosso Ofício n.•l0/83. E assim 
nós dizíamos ao Ministro: "O déficit inicialmente levan
tado atingiu 84 milhões !541 mil 789 dólares e 64 centa
vos; não considerando porém os subsídios e o valor 



Novembro de 1986 

da sacaria, que eram os novos elementos da estrutura 
de preço e as multas por mudança de destino, o valor 
ficou :reduzido a 44 milhões, 298 mil, 352 dólares e 
90 cnetavos. Irei notificar a empresa no sentido de obter 
a liqüidação do débito no menor preçcipossrvel. Como 
precaução serão suspensos o_s demais embarques rela~ 
clonados ao contrato, até que se obtenha uma solução 
para o problema'. 

Assim eu me dirigi ao Exm. o Ministro da Indústria 
e Comércio João Camilo Penna, no dia 6-1-82, e remete
mos a dívida e demos dez dias, pelo nosso Ofício, para 
o Costa Pinto responder, C a Costa Pinto se queixou 
do prazo, mas eram dez dias úteis, apesar de haver, 
nos últimos períodos dos dez dias, o período de carna
val, como ele aqui alegou. Mas q~_dias er!UD úteis. 
E no dia 17-2-83, anexo 9, Costa Pinto nos responde 
e levanta o caso PVU, ICM, PIS; não vale isso, vale 
o preço industrial, sobre a inclusão do prêmio e ques
tiona a taxa dólar. E pela primeira vez ele, na carta 
resposta, levanta que o IAA não era credor de 44 mi
lhões de dólares. Não. O IAA, em relação ao preço 
mínimo, era devedor de 3 milhões e tantos de dólares, 
porque ele não aceitava os preços PVU, não aceitava 
prêmios e não utilizava a taxa de dólares corretamente. 
Então com isso, ele em vez de sermos credores, ... Ele 
representou, no-anexo-dois, uma outra conta: ele apre
sentou uma conta de 52 milhões de dólares, para ser 
preciso, 52 milhões, 741 mil, 313 dólares e 28 centavos, 
que eram devidos a ele, por quê? 

Então vamos a um trecho da carta dele: 

"Por força de -~ompromisso assumido em 
28-11-80 com um cliente no exterior obrigando-nos 
a embarcar de janeiro a junho de 1982, 200 mil 
toneladas de açúcar refinado _ao preço de 680 dóla
res a tonelada FOB." 

Esse trecho precisa de uma análise porque daÍ Surgiu 
esse crédito de 52 milhões de dólares. 

.. Por força de compromisso assumido a 28/11"
Meus Srs: a 28/11, o IAA não tinha contrato frrmado 
com ele. O contrato firmado pelo Sr. Frederico Cost~ 
Pinto 6 datado_ de 18 de dezembro de 80. Então, não 
há como haver correlação entre o contrato IAA e este 
suposto contrato que ele alega. 

Segundo, não há correlação p·orque ele nunca tendo 
negociado com a Rússia e não sendo conhecido na Rús
sia, o conhecido suposto co~traro ali escrito não foi 
feito com a Rússia - ê o nosso contrato se destinava 
à Rússia apesar dele não ter cumprido com destino 
â. Rússia. 

Terceiro: é porque 680 dólares a tonelada no mês 
de junho 1982 é uma irrealidade: o mer~do_era ofer
tante como é ainda hoje. Os cOrltiatõS de jUnho naquela 
época, davam, confonne a própria cotaçãõ 230 dólares 
por tonelada de açúcar refinado. Então, como utt_l granw 
de comerciaD.te, como a: maior Trading do Brasil, com 
um indivíduo conhecedor do mercado jnternacional, 
tem um prejuízo, de 52 milhões de dólares? Se o _IAA 
não tivesse podido entregar o açúcar t perdendo ele 680 
dólares por tonelada, quando ele podia comprar em 
qualquer país do mundo dentro da Bolsa de Nova Ior
que, dentro da Bolsa de Paris ou de Londre~ ~ 230 
dólares? Como? 

Mas, ele, ao apresentar essa dívida nossa - mas 
a dívida, meus Srs. pasmem, como os Srs. podem pas
mar com a declaração vinda de Moscou, da Prodintorg: 
essa dívida tinha sido ressarcida a eles pelo IAA eles, 
agora, cobram novamente 52 milhõeS de d~lares. Na_ 
resposta, quando nós tivemos a nossa conta e~ 44. 
Não sou eu quem diz; são eles que dizem, que foram 
ressarcidos, 50. ------ ~ __ 

Aqui está um ofício do Sr. Costa Pinto, PEI/DIR 
172/82, de 15 de setembro de 1982~ . .. ~ 

Vejamos o que diz o ofício a nós dirigido: -

" Fazemos referência às cartas anteriores sobre a 
fixaçãO dos vários preços ... deste instihi.to." 

E aí vem o trecho: 

"Na tentativa de buscar uma solução que possi
bilite de nos ressarcir dos enormes prejuízos que 
tivemos, vimos propor a seguinte formulação no 
esquema de fixação do preço para essa quantidade: 
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Item 1. O embarque será estendido até novem
bro de 19$2.- O preço será fiXado pelos compra
dores, seja pela média do Spot de Paris dos primei
ros· dez dias do més, acrescida_do prémio contratual 
de-U$ 1.50 por tonelada, seja pelo Spot do ISA, 
que é o preço internacional de Nova Iorque, nos 
primeiros 10 dias do mês anterior ao mês de embar
que, acrescida de um prémio _de 18%- gravem. 
Em_nenhum;:J_hip6tese o preço será superior a 233 
dólares por tonelada métrica, que é o preço do 
açúcar, caso fosse embarcado em julho. 

Então a cotação de junho do mercado de 233 
dólares, em relação 680 dólares, que eles alegam. 

"De acordo com os termos contratuais, os com
pradores serão dispensados do pélgamento do prê
mio _ _de 4 dólares para embarque para outro des
tino." 

No dia 27-9-82, o diretor de exportaçi!o de então 
·-e foi substituído no dia seguinte: as portarias já estaw 
vam sendo publicadas no DiáriO Ofici3f- e ele exigiu, 
que era o Sr. Paulino Marques Alcofa, se dirige ao 
~A no segu4tte telex: 

"Em sUa carta, etc - aquela que nós vimos, 
etc, etc, tendo em vista nosso telex 1766 de tanto 
e tanto, concordamos com o item n."S 1 e 2, entre
tanto, o período para o cálculo do preço mínimo 
será estendido até 30 de novembro." 

Então, ele queria cláusula de 30 de novembro e ele 
queria a cláusula do percentual de 18% e, no mesmo 
dia, nos outros documentos, o Sr. FredericO Costa Pinto 
aquele que assinara o contrato, acusa o recebimento 
desse telex que o vimos e diz: 
-~ "Aproveitamos a oportunidade para confirmar 

nossos entendimentos relativos ao item 3 da nossa 
!!lencionada correspondência quando ficou estabe
lecido que o prêmio por mudança de destino a 
ser aplicado para essa quantidade de 2 dólares por 
tonelada métrica. E o documento assinado no mes
mo dia pelo Diretor de Exportação de açúcar em 
que diz: 
-- "De acordo. Arquivado". 

Meus Senhores, esse, endereçaram ao IAA. O 
Diretor de Exportação tomou a decisão - não 
vamos analisar esse aspecto - concedeu as três 
condiç6es, para quê? Para eles ressarcirem, como 
está escrito, no offció deles: 
_ Os graves pfejulí:oS que tivemos relativamente 
às 118 mil484 toneladas ... " __ 

Conio, meus Senhores? ,Há o desplante, há o descara-
niento, há a falsidade, há a insensatez, de distribuir 
_um documento às autoridades deste País iludindo-as, 
tramando entre corretores esse argumento; e compa
rece ao Senado para dizer que o IAA lhes deve 52-
milhões de çiólªres, se já tinham sido ressarcido dentro 
das condições em que solicitaram; se o IAA não era 
obr_igado a comprar? E aqui ... 

O SR. ALEXANDRE COSTA -Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ~rdern. 

O SR~ PRESIDENTE (Itamar Franco)~- Coneedo 
a palavra ao nobre Senador Alexandre Costa, pela or
dem. 

O SR. ALEXANDRE COSTA -Sr. Presidente, 
peço a V. Ex. • que interceda junto ao depoente, porque 
as__tennos em que estão sendo conduzidos não leva 
a nada. Esta Comissão não veio aqui para ouvir insultos, 
desplante, descaramentos, isso não nos interessa. Inte
ressa-nos aqui fatos, os fatos alegéldos, os fatos publi
cados em jamais. Os ínsultos são lá na. rua, ou lá no 
IAA, ou lá na Costa Pinto. 

_O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Eu agradeço 
a suãsugestão. não irei usá-Ias. E se c!u as estava usan~o 
foi porque nesta Comissão, perante esta Comissão, eles 
as usou contra a minha pessoa. 
- É incoerente e -ilegítimo o crédito de 52 milhões 741 

müe.318 dólares~ 
nem 1: A Costa Pinto, em 15109!82; solicitoU a mu

dança de ccrn:dições contratuais para se ressarcir dos 
elevados prejuízos- concedidos, da não exportação das 
118 mil 484 toneladas em julho. E as obteve. Hoje 
consideramos ilegítima: 
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A Costa- Pinto não exportou as 200 mil toneladas 
do suposto contrato no exterior, de janeiro a agosto, 
porque não quis. Por que ela não quis? Diz ele que, 
de janeiro a julho, afirmando os prejuízos, que eles, 
Costa Pinto, não puderam 118 mil toneladas no mês 
de julho de 1982. Mas, quais foram as exportações deles 
nos meses de::_ janeiro a junho? Foram: em janeiro, 10 
mil e 500 toneladas; em março. 64 mil e 200 toneladas; 
no mês de fevereiro não exportaram; no mês de abril 
não exportaram; no mês de maio exportaram 28 mil 
550 _toneladas e; em_junh~,_26 mi1400 toneladas. Perfa
Zendo 129 mil650 toneladas. Nós já"_ nos referimos que 
eles podiam exportar 100 mil toneladas/mês. No rpés 
de fevereiro não exportaram, no mês de abril não eXpor~ 
taram. E, nos outros meses, o máximo foi em março 
de 64 mil toneladas. Então, se eles tinham um contrato 
para exportar 200 mil toneladas nos meses de janeiro 
a agosto, eles poderiam ter exportado essas 200 mil 
toneladas, dc;ntro das condições do contrato, nas melho
res condições. Mas, não o fizeram. 

A Costa Pinto, no primeiro semestre de 1982, solici
tou adiamentos sucessivos dos_ embarques, face a esses 
não embarques .. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ardei!' 

Ô SR. PRESIDEN'IE (Itamar Franco) - Coneedo a 
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, pela ordem. 

O~R. FÁBIO LUCENA -Sr. Presidente, segundo 
requerimento finnado pelo eminente Senador João Cal
moo, cujo lerei, observa-se: 

"!I setembro de 1983-Sala das sessões do Sena
do Federal. 

Requeiro, ·ouvida a Casa, e com fundamento nos 
arts. 75, da letra a, 76, 77 e seus respectivos pará.
grafos, do Regimento Interno do Senado Federal, 
seja criada uma Comissão Especial, composta de 
15 membros para, no_ prazo de 90 dias, examinar 
e avaliar os fatos relacionados com as graves denún
cias do jornal O Estado de S. Paulo, sobre os acor
dos entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Polónia, iniciados no- dia 14 de agosto 
de 1983, sobre o título .. Divida polonesa. no Brasil 
uma fraude". Documentos anexos, fazendo ao Se
nado as indicações que julgar cabíveis. 

Assinado, Senador João Calmon." 
O Senado fez aS indicações que julgou cabíveis, e 

esta Comissão foi instalada sob a lúcida direção de V. 
Ex. • e a translúcida cooperação do eminente Relator; 
SenadorVirgilio-Távora. Pelo que se observa, Sr. Presi
dente, até agora o eminente depoente não fez nenhuma 
referência sobre os objetivos especfficos desta Comis
são, que são o de investigar os acordos entre o Governo 
da RepUblica Federativa do Brasil e a Polónia. Assim 
sendo, Sr. Presidente, eu solicito de V. Ex. • a suspensão 
dos trabalhos por 10 minutos, para que todos os Srs. 
Senadores aqui presentes possam se reunir com os mem~ 
bras da Comissão para deliberarem a respeito da ma
téria. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Senador 
Fábio Lucena, a Presidência lamenta não atender a 
soliéitação de V~ Ex. •, a não ser que o Plenário da 
Comissão decida. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu peço a V. Ex~' que 
a submeta ao Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Mas, antes 
de submeter a decisão ao Plenário, face à liberalidade 
da Presidéncia, a Comissão houve por bem, atendendo 
não só aos objetivos iniciais do Senador João Calmon, 
mas, sobretudo, atrav6s de uma convocação do próprio 
Senador João Calmon, aprovada por ela por unanimi
dade, de ouvir o depoimento do Sr. Humberto Costa 
Pinto Júnior, e a Comissão o fez. Se houve desvio ou 
não dos trabalhos da Comissão, a. verdade é que a Co
miSsâó- se permitiU_ ouyir a:ié- o fim o depoimento do 
Dr. Humberto Costa Pinto Júnior ... 

O SR. FÁBlO LUCENA'- Sr~ Presidente, eu não 
estou propondo a suspensão do depoimento, em abso
luto. 

O SR~ PRESIDENTE (Itamar Franco) -Eu pediria 
a V. Ex." _que deixasse eu terminar o raciocínio, e subme
terei à deliberação da Comissão. 
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E aqui, cabe~me assegurar, até prova em contrário, 
o depoimento do Coronel Confúcio Pamplona, também 
convocado por unanimidade por esta Comissão. 

Se a Comissão entender diferentemente e entender 
neste instante de atender à solicitação de V. Ex. • para 
suspender ... 

O SR. FÁBIO LUCBNA- Sr. :PreSideD.te, Ilão se 
trata de suspender o depoimento; Trata·se de uma reu
nião reservada entre os Srs. Senadores e os membros 
da Comissão. -

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Senador 
Fábio Lucena, eu vou colocar em votação a solicitação 
de V. Ex.D, mas antes de fazê-lo, concedo a palavra 
ao Relator, como é praxe da nossa Comissão e, em 
seguida) a Presidência submeterá à decisão que a Comis
são entender, de suspender por 10, 15 ou 20 minutos, 
o depoimento do ilustre Coronel Confúcio Pamplona. 
Mas, realmente, estranhando que isso aconteça no de
poimento do Coronel Pamplona, quando nós não o 
fizemos em relação ao depoimento do Dr. Costa Pinto, 
mas, evidentemente a ComisSão é o árbitro da Presi
dência. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, 
antes de submeter à decisão da Comissão. ·-

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -,-:sri. Senado
res, essa Comissão foi feita, graças _à insistência, podere
mos dizer, democrática, pertinãz, cOnstante do Senador 
João Cal.mon, para se verificar a procedência ou não, 
de artigos do jornal O Estado de S. Paulo, que põe 
cm dúvida a lisura do comércio Brasil e Polónia. Insta
lada a mesma, depois de váriOs- percalços regimentais, 
já havia 5 CP!s organizadas - esta é uma comissão 
especial de averiguação- ela teve, desde o i.túcio, aqui 
uma característica: procurar saber a verdade, doesse 
a quem doesse. Inicialmente se instalou, já recebendo 
o maior acervo de documentação que pudesse ilustrar 
o conhecimento dos Srs. membros da mesma, que ne· 
nhuma outra, desde que no Parlamento estou, possui. 
Foi feito, por sugestão do Sr. Senador João Calmon, 
um rosáiio, foi organizada uma lista de pessoas que 
poderiam, por citadas no affafre Brasil- Polónia, dar 
a -sua contribuição através de depoimentos. 

O Sr. Costa Pinto foi por aquele jornal arrolado, 
como havendo participado destas negociações com a 
Polónia. Por esta razão aqui veio. Por esta razão fez 
toda a sua defesa, e havendo nela, e mostrado, inclusive 
que, não tinha exportado coisfssima alguma para a Poló
nia - declarações suas -teve ocasião_ de, como o 
fato a que se referia, era justamente o affaire Costa 
Pinto e IAA, teve ocasião de apresentar tudo aquilo 
que julgou justo e certo. Chamarõ.os a atenção, no bom 
sentido, procuramos mostrar a S. Ex.•, o Sr. Presidente 
da Comissão, de que deveríamos fazer uma averiguação 
exata dos diferentes nomes que o_ eminente Senador 
Calmon tinha nos ·fornecido, com o intuito mais nobre, 
que era de elucidação da verdade, de maneira que, 
nenhuma destas pessoas, depois pudesse vir aqui, tratar 
de assuntos, que não fossem est.Ij.tamen!e_do fato Poló
nia e Brasil. 

O Sr. Costa Pinto acusou o IAA. Unanimemente 
esta Comiss-ão decidiu que cabia ao Sr-. Coronel Confún
cio Pamplona, Presidente do IAA, o direito da resposta, 
deixando, e pouco antes desta reunião, já bem claro, 
ao Sr. Presidente que, isto seria como que apensado 
ao relatório do Senador que está no .momento, encarre
gado das conclusões desta averiguação. Já que o nosso 
escopo são as relações Brasil e Polónia. Mas no momen
to, tratar de duas maneiras um depoente e outro, o 
Relator se recusa da maneira mais formal, absoluta 
e total. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Pela ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar FrancO)-- cOD.CCdo 
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Aderbal Jure
ma. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Sr. Presidente, V. 
Ex.• pronunciou-se, como semp-te; defendendo o princí
pio de eqüidade. Falou o representante da firma Costa 
Pinto, fala hoje o Presidente do IAA. De maneira, 
com a razão elementar, e que todos nós achamos que 
V. Ex.• está absolutamente certo. Agora, diante, das 
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palavras de V. Ex. •, na possibilidade de ter havido um 
desvio dos objetivos da Comissão, COIDO ainda há pou
co, teve oportunidade ... 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Este fato 
é anexo do relatório. 

O SR. ADERBAL JUREMA - E o cuidado de 
assinalar o nobre Relator; eu faria um apelo ao nobre 
Senador Fábio Lucena, para que ele retirasse a sua 
questão de ordem, e transformaria este apelo no seguin
te: o inquírido foi o Sr. Costa Pinto, o Sr. Costa Pinto 
não chegou a ser interpelado. Pelo adiantado da hora, 
se não me falha a memória ... 

O.SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Não. Não 
foi em função disso, Sr. Senador Aderhal Jurema. A 
Comissão entendeu que, como ele havia apresentado 
uma série de documentos, seria muito difícil, ele, naque
le momento, analisá-los. O problema de hora, nesta 
Comissão, não é levado em consideração. 

O SR. ADERBAL JUREMA - O Sr. Costa Pinto 
não foi Interrogado. T3mbém, após a discussão, não 

_seja interrogado o Presidente do IAA. E, este affaire 
IAA - Costa Pirite fique desta Comissão, porque 

daqui a pouco, nós seremos acusados de estarmos nos 
desviando do assunto, nos desviando do sentido princi-

-pai, para que foi convocado a esta Comissão pelo Se
nhor João Calmon. Da maneira que são estas as conside
rações que f~ço. Não haverá nem vencedor, nem venci
do na Comissão. Ambos expuseram publicamente os 
seus pontos de vista, e a Comissão, como disse o aobre 
Senador pelo Ceará, colocará à margem do seu relató
rio, porque o que nos interessa, Sr. Presidente, é o 
problema das "polonetas", não é verdade? Isso é que 
nos interessa. Tanto Costa Pinto como o Coronel Pam
plona, nada têm com este problema. Até agora, nenhum 
dos dois tocou neste assunto. Nem o Sr. Costa Pinto 
nem o Coronel Pomplona. Por quê? Porque as tranS'a
ções_entre a Costa Pinto Exportadora, não tem nenhu
ma ligação com estas "polonetas•_•, segundo nós ouvimos 
através. dos depoimentos e das fivulgaçóes feitas, apenas 
uma citação no jornal o Estado de S. Paulo. Diante 
disso, Sr. Presidente, eu quero tranformar a minha 
questão -de ordem, no seguinte: que esta Comissão re
solva, após ouvinnos com atenção, a exposição do Presi
dente do IAA, não mais tocar neste assunto, porquanto 
ele foge ao objetivo desta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador 
Aderbal Jurema, esta Presidência exclarece o seguinte: 
a proposta de V. Ex. • será levada em consideração pela 
Comissão, após ·o depoimento do ilustre Coronel Con
fúricio-Pamplona. Se a Comissão entender assim, ·muito 
bem. Se a Presidência entender que não é assim, ela 
tabém se retira, e a passa para outro Senador. Agora, 
até agora, a Presidência-, salvo deliberação contrária 
da Comissão, manterá o depoimento do Coronel Con
fúncio Pamplona. 

O SR. ALEXANDRE COSTA -:...:·Quero discutir, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Com a 
palavra V. Ex.• 

O SR. ALEXANDRE COSTA -V. Ex.• decidiu 
muito bem. Aliás, toda vez que V. Ex.• toma atitudes 
nesta Casa, são sensatas, pensadas e imbuídas do me
lhor desejo de servir. Quero fazer um apelo ao nobre 
Senador FábiÇl Lucena para que retire seu pedido. O 
Plenário não pode, absolutamente, contrariar a decisão 
de V. Ex. •, que vem se portando com a maior imparcia
lidade. Agora, quanto à sugestão do nobre Senador 
Fábio Lucena, veja V. Ex.•, seria uma injustiça-se a 
Comissão a aceitasse. Se V. Ex.• ouviu aí o Coronel 
Pamplona acusar, aliás de um termo interessantíssimo: 
"embolsar divisas" .Isto é insultar uma das partes. Não. 
Ele terá que ser inquirido. E o outro também terá que 
vir aqui se defender deste tipo de acusação. Essas reu
niões são_ públicas. Todos ouviram este termo: <~em
bolsar divisas". Aliás, pelos jornais, o Coronel Pam
plona acus~u de apropriação indébita. E chamado à 
Justiça negou que tivesse dito apropriação indébita. L_o
go, agora, a parte acusada de embolsar divisas terá 
que falar a este mesmo Plenário, a estes mesmos Sena
dores, a estes mesmos assistentes, para que se possa 
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chegar a conclusão qual dos dois, se é o em~sário 
ou ·o Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool 
que quis enganar ou então expor a Comissão a este 
ridículo. 

Não, se ela ingressou por estes caminhos foi até onde 
está, terá que ir até o fim, aliás poderá ser chamado 
hoje mesmo, após a inciiliriçâo, poderá ser chamado 
a Costa Pinto para ser inquirido pela Comissão para 
se defender. Não pode ficar uma acusação desta: levan
tar-se uma acusação deste tipo: embolsar divisas, por
que embolsar divisas, eu não quero dizer o que ~gnifica; 
embolsar divisas, estou falando num Plenário de Sena
dores, de homens cultos, do maior valor que significa 
embolsar divisas. 

De maneira que, pedindo ao Senador Fábio Lucena, 
que é um homem do maior gabarito, da maior com
preensão, que retire a sua questão de ordem, para que 
S.S! possa continuar os seus trabalhos e negar o pedido 
do nobre Senador por Pernambuco que também teve 
a melhor das intenções. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Com a 
palavra o nob~e. Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁl310 LUCENA -Sr. Presidente, não pre
cisa nem pedir, o respeito que V. Ex. • e os demais 
Senadores me merecem leva-me a retirar a postulação. 
Mas, .ao formulá-la eu tinha o objetivo de que esses 
temas aqui abordados em público fossem discutidos pe
los Srs. Senadores em reunião reservadat a fim de que 
nós possamos, como já propus ao eminente relator, 
que os depoentes ficassem limitados aos objetivos da 
Comissão. 

Eu concordo plenamente com o Senador Alexandre 
Costa, no sentido de que ao· encerramento do depoi
mento, aliáS "O Coronel Pamplona, ele próprio, no início 
de sua alocução, se colocou ã disposição do Senado, 
que sçja inquirido o Cornõel, a Posteriori, hoje, como 
disse o Senador Alexandre Costa, seja também inqui
rido o Sr. Costa-Pinto. _ 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador 
Fábio Lucena, V. Ex.", tendo retirado o seu requeri
mento, a Presidência dará prosseguimento ao depoi
mento do Coronel Cónfúcio PamPlona. Terminando 
o depoimento do Coronel Confúcio Pamplona, a Comis
são submeterá à votação o requerimento do Senador 
Aderbal Jurema, caso ele não o retire até o final do 
depoimento. 

Mas, de qualquer forma, a Presidência esclarece o_ 
seguinte: desvio ou não da Comissão, e é difícil quando 
o Poder Legislativo pretende realmente cumprir as suas 
obrigações a ouvir este ou aquele depoimento, e dentro 
das cãracterísticas, tem dado a Presidência com a pró
pria orientação dos Srs. Senadores, de dar liberdade 
aos depoentes de_ e-sclarecer todos os tópicos, nós consi
deramos importantíssiMO o depoiniento do Coronel 
Coõfúc10 Pamplona e a Comíssão·deverá, como disse 
o Senador Alexandre Costa, apurar até agora o que 
foi dito aqui pelo Dr._ COSta Pinto e está sendo dito 
pelo Coronel Confúcio Pamplona. 

Se a Comissão entender diferente, a Comissão tem 
duas h'berdades: ou encerrar os depoimentos, ou subs· 
tituir o Presidente, como achar melhor. 

O SR. ABERBAL JUREMA- Permite V. Ex.•? 

O SR. PRESID.ENTE (Itamar Franco)- Com muito 
prazer, Senador. 

O SR. ADERBAL JUREMA -A minha intenção 
foi justimente fazer com que esta Comissão não se 
desviasse do seu objetivo ... 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -E substituir 
o relator porque eu não saio do que disse, enquanto 
estivá aqui vai ser assim. 

O SR. ADERBAL JUREMA- ... aconteceu à reve
lia das intenções da Comissão, de maneira que, eu retiro 
a minha preliminar de que encerre com os depoimentos 
e aceito que ela continue e faça até a acareação que 
V. Ex. • achar que possa, de fato, satisfazer aos objetivos 
da Comissão e também ao públíco que nos ouve. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Coronel 
Confúcio Pamplona, V. S. • tem a liberdade de continuar 
a sua exposição. 
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O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Obrigado, Sr. 
Presidente. 

Meus Senhores, considerando o que estava aconteM 
cendo, uma dívida de 44 milhões de dólares, contestado 
com uma outra de 3 e outra de 52 e considerando tam
bém que as cambiais relativas ao IAA de 35 milhões 
de dólares eram devidas, problema que iremos abordn 
pelo IAA, nós nos dirigimos, em ofício, à Costa Pinto 
assim afumando: 

"Nessas condições e considerando que a matéria 
envolve, agora, o âmbito que extrapola a aprecia
ção meramente contábil ou num6rica do desenvol
vimento de ':lJil contrato para ingressar no campo 
da análise jurídica de interpretação contratual e 
no âmbito do poder público e, tendo em vista, 
os termos do nosso Ofício n. D 67 de dois de tanto, 
é a presente para o· fim de suspender a execução 
do contrato em lide, por força da disparidade dos 
dados numéricos e interpretativos, visrutdo assi.ut 
minimizar os prejuízos a qualquer das partes inte· 
ressadas, até que os departamentos técnicos-jurí
dicos desse Instituto e dessa empresa, em conjunto, 
atinjam a um fim final.'' 

Conclusão do capítulo 2. A Costa Pinto não cumpriu 
a cláusula contratual do preço mínimo, para cumpri-la, 
não honrando o débito, criou artifícios não aceitáveis, 
as condições de negociação da Costa Pinto, particular
mente, a de se estabelecer um novo contrato, sem que 
previamente as condições existentes fossem resolvidas, 
eram inaceitáveis. 

Os compromissos assumidos pela Costa Pinto em 
28-11-80 colidem com o contrato do IAA, pois os com
promissos não foram estabelecidos com a Rússia e o 
contrato, posteriormente, assumido dava como úniCQ 
destino aquele País. 

A Costa Pinto, que já se ressarciu do prejuízo do 
embarque das 118.484) toneladas, conforme carta sua, 
tenta obter outro ressarcimento pela mesma causa, im
putando ao IAA, uma dívida absurdamente calculada 
no valor de 52 milhões, 741,313 dólares e 28 centavos. 

Vamos para o capítulo 3. 
O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -AI há uma 

divergência muito grande entre· Os."Senhores sobi-e-3: 
data do contrato: 28·11-80? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- O que eu citei 
a V. Ex.• Sr. Senador, foi a alegação que ele fez de 
um contrato assinado por terceiros a 28-11-80, em que 
ele ti~a obrigação de exportar de janeiro a agosto 
200 mil toneladas, ao preço de 680 dólares por tonelada 
métrica; esse contrato que ele alega, e que veio causar
lhe prejuízo, contrato com terceiros. 

O contrato nosso com o IAA é datado de 18 de 
dezembro de 1980 anexo e assinado pelo J?r. Hugo 
de Almeida e Frederico Costa Pinto. -

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Um dos pon
tos aqui mais batidos por S. Ex. • é que justamente este 
contrato assinado coro os Senhores teria sido assinado 
no dia 20-11·80. Recorda-se? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -18-Ú.SO. 

O SR. RELATOR (Vrrgfiio Távora) - 20-11-80. 
O Sr. me permita, que eu tenho uma memória privile
giada. 

Aqui afinnado, vamos ver nas notas taquigráficas, 
pode procurar que está: 20-11-80~ Como difere funda
mentalmente desses dados, depois V. S. • manda veri
ficar bem. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Isso ai eu res
pondo com certeza que, absolutamente ... 

O SR. FÁBIO LUCENA -Sr. Presidente, para 
um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Ouço V. 
Ex. •, Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA- 0-Côroner:í'ámplona 
afirmou que a proposta foi assinada no dia 30-10-80. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA ..:.. Correto. 

O SR. FÁBIO LUCENA --E que o_contrato foi 
assinado no dia 18-12-80. 
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O SR. CONFÚCIO l'AMPLONA- Correto. 

Ó sR. FÁBIO LUCENA - Foi o que eu. ouvi e 
anotei. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Esse con
trato assinado pelo Dr. Frederico Costa Pinto e náo ... 

d SR. FÁBIO LÚCENA- Frederico Costa Pinto 
-e·IAA, com o Sr. Hugo de Almeida. 

O SR. RELATOR (Vrrgfiio Távora) - O que nós 
estamos afinnando é o que está no depoimento anterior, 
ao que ele afi.nnou. Por isso é que eu pedi a ele para 
verificar bem essas datas, porque há, no jogo dessas 
datas, q1:1e se está baseando bastante da discussão do 
ter ou não ter razão uma das partes. 

OSR. PRESIDENTE(Itamar Franco)- V. S.•pode 
prosseguir. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Então, vão as 
dívidas das cambiais e de outras: 

No capítulo 3, o que se já. os conceitos: o levantamento 
da dívida> a apresentação Costa Pinto, a resposta da 
Costa Pinto, a apresentação da dívida, a formação da 
dívida, a consulta ao Banco do Brasil, a resposta ao 
Banco do Brasil, a proposição da Costa Pinto e conclu
sões parciais. 

No contrato, o que nós afirmamos? Mostramos que 
para o pagamento a Costa Pinto teria que abrir a favor 
da IAA, no estrangeiro, uma carta de crédito rotativa. 
Muito bem, foi iniciado o levantamento da dívida. O 
último navio embarcado pela Costa Pinto, cujas cam
biais não tinham sido honradas, o primeiro ~aiu doBra
sil no dia 29-8-82. Quando' nós suspendemos o contrato 
em 23-2-83, essas cambiais devidas e não honradas já 
eram existen~es. Que nós apresentamos à Costa Pinto 
no dia 4-4-83 e a Costa Pinto, na sua resposta, confessa 
a dívida das cambiais no valor total de 34 milhões, 
415 mil,_212 dólares e 27 centavos. 

TranSparência n.o 7. E contestava um percentual fora 
das cambiais, que era a questão da despesa de despatch 
e-demurenen. Essa diferença entre a nossa conta e a 
tespõStã. dele corresponde a menos de 1%. E ele veio 
no dia imediatamente, e nós retificamos a dívida, dando 
o valor definitivo conforme Transparência n. o. Muito 
bem, meus Srs., eu vou demorar um pouco, vou deixar 
esse detalhe técnico para mostrar como é que ocorrem 
essas dívidas. Essa dívida é formada da seguinte manei
ra: em síntese, no esquema em que, no nosso País, 
atuaram o IAA, a Costa Pinto e o Banco do Brasil ... 
Porque o IAA, send<;> uma autarquia, só ppde atuar 
..com o. Ba.nco do BrasiL E no exterior atuaram a Costa 
Pinto lntemational, com um banco emitente da carta 
de crédito, que deveriã ser rotativo e que não foi rota ti

- vo, e um comprador que queria o açúcar. Como é que 
deveriam ser os procedimet;~.tos? 

9. A Costa Pinto S/ A progra-maria os embarques den
tro do contrato. 

A. Costa Pinto lntemational abriria, no exterior, a 
carta de crédito rotativa, que seria aceito pelo IAA 
.e pelo Banco do Brasil. O IAA exportaria o açúcar 
de sua propriedade, comprado a preço básico PVU nas 
usinas, e emitiria os documentos de embarque, obtendo 
do Banco do Brasil o adiamento do numerário, porque 
o Banco do Brasil e o IAA funcionam com um crédito 
rotativo de 300 milhões de dólares. 

O banco~ no exterior, com os· documentos de embar
que, deveria honrar a carta de crédito, remetendo o 
dinheiro ~o Banco do Brasil. Do J;lanco do BraSil se 
creditaria O IAA, e, assim, todos e~' ·am satisfeitos. 

Mas não foi o que aconteceu. De m-se algumas ins
truções: o lAA entregou- normalm nte não se entrega 
-por confiança, o IAA entregou os originais dos docu
mento.s de ~mbarque à S/ A Costa Pinto, em confiança, 
como antes. o fazia e como o faz com os exportadores, 
para abrevmr a entrada de divisas. Não houve carta 
de crédito rot3.tivo, conforme já dissemos. Algumas 
dessas cartas de créditos venceram éin conseqüência 
da demora dos embarques, de alguns impasses de pro
cessamento do Banco 40 Brasil e após pequenas discre
pâncias na documentação sobre o e.rnbarque. Elas ven
ceram, porque os· repasses eram curtos e não eram rota
tivas. Discrepância sobre erros cometidos na farta docu
mentação de embarque, muita das vezes, pelo compra-
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dor • _COmo aconteceu com outros ~mbarques pela pró
pria Costa Pinto. 

A Costa Pinto Intemational, em conseqüência dos 
vencimentos das cartas de créditos, todas discrepando, 
tendo a posse d?S originais da documentação, retirou 
o_açúcar do destmo, vendeu aos compradores~ recebeu 
OS.. vW.re.s correspondentes. Não nos entregava, ao ban
co no exterior, para qUe fossem honradas as cartas de 
créditos, retendo em sua posse para outros fms. 

O Banco dó Brasil não recebendo as quantias debi
tadaS aO IAA, por uma exigência do empreendimento 
debitávamos o adiantamento dele. E, o IAA ficava sem 
esses recursos e, em posição negativa no Banco Central, 
para executar outros projetas: ajuda à lavoura cana
yieU.:a, auxílio às eD.tidaçles de classe do setor, apoio 
ãs construções de estradas vicinais, particularmente, no 
Nordest~; novas compras de ,.açl.icar e muitas outras 
aplicações. Enquanto isso, há muitos m.eses, esses recur
sos de 35 milhões de dólares estão na p·osse do Grupo 
Costa Pinto. ,Para tirar essas dúvidas., nós fizemos uma 
cartã iio'ilanco dÕ Brasil em que nós inquirimos, solici
tamos ao Banco do Brasil responder 5 perguntas: quais 
as cartas,_ anexando a relação das cartas de créditos, 
quais as cartas de créditos que não foram pagas? Quais 
as cambiais amparadas por essa carta de crédito? Quais 
as raz~_s alegadas pelos bancos no exterior para não 
pagamento dos saques? Que providência. em juízo, a 
juiZo desse banco, deveria esse Instituto ter tomado 
no caso? Que contrato que ocorreu c.om a mercadoria, 
objeto dessas vendas, e, que destino tomou? Resultou 
algum encargo financeiro para o IAA, direta ou indire
tamente, decorrente do não pagamento dessas cam
biais? Se for afirmativa a resposta, seria possível quanti~ 
ficá-las? E o Banco do Brasil> em resposta pelo ofício 
DENCO/DIPE/83/2628, de 21 de outubro respondeu: 
"Nenhuma das cartas de crédito foi honrada. Em canse~ 
qüência, iodas aS camhiais amparadas por estas cartas 
de crédto, estão pendentes de pagamentos. As razões 
alegadas pelos bancos emissores da carta de crédito 
no exterior, para o não pagamento dos saques, foi a 
parte do importador, e em parte por parte da discre
pância havida. Além do mais, o importador mandou 
devolvermos documentos - apenas cópia, já que os 
originaís foram remetidos diretamente. No caso de carta 
de crédito estipulando vencimento no exteiror. não de
veria ser, rotativo, de v eira ter sido, para maior segu
rança, solicitado ao banqueiro de emenda alterando 
o lo.cal do vencimento para o Brasil. Em todos os casos, 
deveria este Instituto procurar sanar, de imediato, as 
discrepâncias apontadas, a rlDl de evitar a recusa dos 
docurnemos -convém notar também, que a sistemática 
empregada para a abertura da carta de crédito, entrega 
de documentos originais diretamente ao sacado, toma 
vulnerável a posição do Instituto, já que permite ao 
impó"rtador, Costa Pint~ Internacional - digo eu entre 
parênteses - a retirada da mercadoria independtnte 
de pagamento. Melhor seria que. em futuras operações, 
a entrega dos documetnos originais ficasse condicionado 
ao pagamento das cambiais. 

Como na maior parte dos casos, a documentação 
original foi entr~gue diretamente a Costa Pinto, e diz 
o Banco do Brasil: "Julgamos que a finna Importadora 
deve ter retirado a mercadoria" E o foi, e o vndeu, 
e os I{:cebeu. Sobre a remessa pendente de pagamento, 
não .incidem juros, etc .. Ainda continuava o ofício do 
Banco do Brasil: "Para cada remessa, deveria ser emi
tida por este Instituto .~ova cambial sacada contra a 
firma Çosta Pinto, à carta cambial seriam anexadas có
pias das respectivas faturas, e dos conhecimentos de 
embarque. Os documentos seriam encaminhados aden
tro do Banco do Brasil. para remessa exterior, através 
deste Instituto em que fossem dadas instruções de pro~
testo no caso da falta de pagamento. Ao recebermos 
a docum_entação, providenciar(am.os a remessa ao exte
rior, transmitidos suas restituições de protesto. Salienta· 
mos. entretanto, que eximimos completamente dares
ponsabilidade e pela adoção da medida por parte do 
banqueiro, -e também de eventual não eficácia do pro
testo porventura prevalente em alguns dos países desen
volvidos. 

O SR. JOÃO CALMON- Sr. Presidente, será que 
eu poderia pedir ao Coronel Pamplona para projetar 
novamente a transparência anterior? 
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - V. Ex.• 
será atendido. --

O SR. JOÃO CAÚ!ON - Exaéo, -nenhuma das 
cartas de crédito foram honradas, é isso mesmo? 

O SR. CONFÚCIO PAMl'LÓNA ::_:··sim, das que 
estavam na relação, no montante de 34 milhões e tanto 
de dólares. 

O SR. JOÃO CALMON - Porque nós tinhamos 
anotado que foi aberto um total de 49 cartas de crédito, 
apenas 7 deixaram de ser honradas, s6 7. Aí disse que 
nenhuma foi honrada? 

OSR. CONFÚCIO PAMPLONA- Nenhuma das 
que constavam, Sr. Senador, do anexo da nossa consulta 
ao Banco do Brasil, num total de 34 milhões e tanto 
de dólares. 

O SR.JOÃO CALMON -Mas V. Ex.• con6nna 
que foram honradas outras 42 cartas? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Porque o con
tntto veni desde 1980, em relação aos outros embarques 
desde fins de 80, as cartas vinham sendo honradas. 
Mas a partir do navio que partiu daqui em julho de 
82, elas deixaram de ser honradas. 

· O SR. JOÃO CALMON..:..:. E essas cartas anteriores 
eram rotativas? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Não, Senhor. 

O SR. JOÃO CALMON - Por que o IAA não 
reclamou desde logo, não sendo rotativas, 42 foram 
actitas, sem a cláusula de :rotatividade? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Existe, Sr. Se
nador, uma credibilidade no mercado exportador de 
todos os países, de modo que as cartas não serem honra~ 
das - este caso é uma exceção de todo o comércio 
exterior do Brasil até hoje, dito não por mim, mas 
pelas autoridades do MinistériO da Fazenda. 

O SR. JOÃO CALMON- TÍllvez-V. S.• nã-o tenha 
entendido a pergunta. V. S. • declarou que essas cartas 
de crédito deviam ser cartas de crédito rotativas. Toda 
a encrenca, toda a disputa resulta do fato da Costa 
Pinto não ter aberto carta de crédito rotativa, Oiã, 
a Costa Pinto, ao que pa:tece, inf.tita- abriu nenhuma 
carta de crédito rotativa, e todas foram honradas; entao 
esse é o ponto que parece obscuro, porque - como 
o contrato estatuía expressamente que as cartas de cré
ditos deviam ser rotativas, por que o Instituto do Acúcar 
e do Álcool aceitou 42 cartas de crédito não rotativas? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA - Eu tentarei 
explicar a dúvida de V. Ex.• O IAA, em relação às 
cartas de crédito à Costa Phito e outros exportadores, 
foram sempre honradas não s_ó no IAA mas em tod(l,l> 
as situações de exportação do Brasil; e todas as vezes 
que há algum.a pendência em i"elaçãO ao embarque, 
o próprio importador prorroga - como diz a carta do 
Banco do Brasil, teria a obrigação de prorrogar; roas 
nunca se supôs e não era esperado porque· também 
não havia precedência de que o importador não prorro
gasse as cartas de crédito ~ra-não honrá-las e ~endo 
por confiança os originais nã mão, desembarcâsse sem
qualquer pendência esse açucar nos seus destinOs, ven
desse aos compradores e não devolvesse ao banco para 
honrar a carta de crédito e sim ficando com o dinheiro. 

O SR. JOÃO CALMON- Eu não desejo interrom
per a sua exposição, eu só fiz uma pergunta, porque 
eu tinha essa dúvida sobre uma das cartas de crédito 
que foram honradas, mas ouço com o maior prazer 
a continuação do seu relatório. Posteriormente voltare
mos a elas. Muito obrigado. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)-Esta infOriD.ã
rx~•to Banco consta dos anexos aqui dados por V. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA - Co!lSta _sim. 
No Capítulo 3.0 V. Ex.• poderá ver. 

C! SR .. RE~TOR (Virgílio Távora) -Mas, tem 
mu1ta coiSa aqu1. 
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O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Somente no 
índice, eininente Senador, dos anexos, no início da pági
na há o índice. Diz o Capítulo 3. o. Náo deste documento 
que está na posse de V. Ex.•. No início, em anexo, 
Capítulo 3."- Carta do Banco do Brasil, resposta do 
Banco do Brasil. 

_ O SR. RELATOR (Virgfiio Távora) -V. S.•, tem 
razão, 19 anexos ... 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Vamos ãs con-
clusões parciais do Capitulo 3. o. _ 

A Costa Pinto abusou da boa-f~ e da confiança do 
IAA, recebendo os originais da documentação e utili
zando-os em benefício próprio, fato ínsólito, sem prece
dentes na comercialização internacional do açúcar, pon
do em risco a estrutura dos mecanismos do comércio 
exterior. O IAA, dentro da crise nacional, deixa de 
realizar programas prioritários porque parte de seus 
'recursos estão na posse da Costa Pinto. O Brãsil teJ:n 
neçe~sidade de divisas para os momentos de crise, mas 
a Costa Pinto no exterior dispõe de divisa do IAA. 
A Costa Pinto atualmente afirma que resolveu náo re
passar os·recursos oriundos das cambiais, porque o lAA 
iniciou a cobrança da dívida do preço mínimo, e não 
evoluiu nas negociações para um ~cordo. 

Mais uma inverdade, mais umà ~siva. as cartas 
de crédito não foram honradas desde_o segundo semes
tre de 1982. 

O contrato com a Rússia. 
Um. dos pontos também abordados perante esta no

bre Comissão, foi o contrato IAA com a Rússia, cele
brado no dia 27 de novembro de 1982, com a delegação 
russa na Cidade de Viena. 

Quais foram as vantagens do acordo com a Rússia? 
O Brasil dispunha ainda de 700 mil toneladas em 

1983 para embarcar. O mercado estava saturado estava 
a 5 ou 6 e poucos cents a libra - peso pelo mercado 
de Nova Iorque e o Brasil dispunha ainda de 750 mil 
toneladas a vender. Se o Brasil vendesse a qualquer 
outro exportador de açúcar, o que haveria? Haveria 
-a· negociação- e a especulação na Bolsa de Mercadorias 
de Nova Iorque de mais 750 mil toneladas. Então, não 
era conveniente nós vendermos o açúcar. Segundo, a 
Rússia necessitava do açúcar para início de 1983 e, prin
cipalmente o demerara, que é da safra do Nordeste 

-·e-m 1983. E assim, fOram IiXãdos, no contrato, um preço 
máximo e mfnimo. O preço mfnimo foi de 6,25 cents, 
e o mercado estava nesta ordem. Ele baixou depois 
e a Rússia pagou no preço mínimo de 6,25 cents, e 
o Brasil saiu lucrando. Houve um preço máximo de 
10,50 cents, em que o mercado no final de julho ultra
passou a 10,50 ~nts e _aí o Brasil saiu perdendo. 

Mas vamos aos lucros e perdas. Mas, um ponto a 
frisar, é que o Sr. Humberto Costa Pinto disse, perante 
eSta Comissão, criticando o IAA, que o contrato com 
a Rússia, que é um dos anexos, não constava o preço 
mínimo. Consta: 6,25 cents a libra-peso. Mas, para se 
defender em relação aos outros aspectos, para justificar 
a não exportação de um contrato com a Rússia, a Costa 
Pinto acusou o IAA e a direção do IAA sob diversos 
aspectos. Um, de que sobre o açúcar refinado havia 
um prêmio de 25% conforme contrato, e não era devi
do, que esse preço, o percentual, deveria ser de 60% 

· equenos veridíamos a 25%. 
Nós respondemos a eles que o_ percentual de 25% 

era o maior que o lAA já tinha obtido em sua história 
e que muito nos admirávamos da observação deles, 
porque quando ele solicitou o ressar_~~ento daquele 

" prejuízo das 118.484 toneladas, ele propds ao IAA, 
e o IAA aceitou, que o percentual fosse de 18%. Entlo, 
quem está exportando a um percentual de 18% conce
dido pelo IAA, e como clamar, criticar, 25%? 

Outro aspecto, perante as autoridades e perante esta 
~iss~o. foí aplicado um sofisma para acobertar a 
acusªçfo, porque; romo é vendido o açúcar demerara 
e refinado do Brasil? FOB. Cçmo é exportado o açúcar 
que entra na Bolsa de Paris? CIF, porto Mediterrâneo. 
Então, pegar aquele valor CIF, porto Mediterrâneo, 
confro_Jll.ar~_-ç_onvçrt~_r e_m_dólares, confrontar com o pre
ço_ F0]3/Br_asjl ~-o tLrar ~111- percentual de 60, 75, 50% 
é uma distorçã~, um sofisma. Distorção, porque- em 
relação_ aquele preço CIF, da B_olsa de Paris, ele teria 
qu~ abater 9 transporte Brasil pprto Mediterrâneo; 
ele teria que diminuir a capatazia correspondente, teria 
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que diminuii o seguro. Então. pelo menos, transporte. 
seguro e capatazia, teria que ser diminuído do porto 
CIF da Bolsa d_e Paris, ~nverter em dólares e comparar 
com o preço FOB/Brasil. Não, compararam o preço 
FOB com o preço CIF sem corrigir. Aí d:i um percentual 
grande. E foi dito nesta Comissão, que este foi o contra
to, o IAA e o Presidente do IAA transferiu as divisas 
do Brasil para a União Sovi~tio:~. 

O que quero afirmar aos Srs. para abreviar e não 
os cãD.sar mais, sãos os dados comprovados dentro dos 
meus anexos, é que em relação aos preços mínimos 
de março contidos no nosso contrato com a Rússia, 
o Brasil teve por haver. preço mínimo e máximo, um 
lucro_ de 421 mil e duzentos dólares, isso no demerara; 
e no açdcar refinado, tivemos o lucro de 227 mil e 
65 dólares, além de pagar o preço da bolsa, fixado, 
quer para o demerara, quer para o refinado, mas na 
diferença, por haver cláusula de preço mínimo, e quan
do o preço mínimo esteve abaixo, nós ganhamos e quan
do o preço esteve máximo, nós perdemos, e o resultado 
disso nós tivemos um lucro de 648 mil e 805 dólares. 

Agora, se nós compararmos este preço com o merca~ 
do, dentro das condições do contrato russo, eliminando 
a questão CIF e FOB, o IAA teve um lucro de 3 milhões, 
59 mil e 310 dólares. Então, nós não transferimos divisas 
do Brasil - como foi dito e afirmado e consta das 
notas- divisas do Brasil para a União Soviética. 

Conclusões parciais: 
O contrato com a Rússia foi vant3joso para o BraSil 
so~ os dive!Sos aspectos. 
O contrato com a MAPA, que foi á intermediária, foi 
normal e também vantajoso. 
A Costa Pinto não comercializou nunca com a Rússia 
diretamente. 
O destino Rús_sia, especificado no contrato Costa Pinto, 
é uma das muitas farsas deste caso. 
A Costa Pinto, ao invés de cumprir o contrato e pagar 
os seus débitos, utilizou e usa acusaçóes e críticas falsas 
p<!;[a denegrir a imagem do IAA e seus dirigentes. 

O relatório Costa Pinto. 
Quando nós estávamos no meio dessas negociaÇões, 

meio de maio e início de junho, as autoridades do Brasil, 
sem conhecimento do IAA e do MIC, foram procuradas 
pela Costa Pinto, que tinha um documento e que fazia 
todas essas acusações que fez perante esta Comissão 
ao IAA, mas o IAA não co~ecia; só a custo, obtivemos 
de terceiro uma cópia desse ralatório, e sobre esse rela
tório eu ílâo vou tecer comentários porque tamb6m, 
para abreviar o nosso tempo, mas estão todas elas den· 
tro dos anexos, bem como das negociações. 

Más o MJC - Ministério da Indústria e Comércio 
- através do seu Secretário de Controle Interno, que 
6 ~culado, sob o ponto de vista de audito~a, fez uma 
análise desse documento, respondeu, e CUJa resposta 
também está em anexo a minha documentação, e con
cluiu, relatório este remetido ao Tribunal de Contas 
da Uniã_o, pelo Secretário de Controle Interno do MIC. 
Então ele finaliza: 

"Lendo ?~ documentos apresentados por Costa Pin· 
to, confrontando com outros em nosso poder, exami· 
nando e reexaminando as questões, também nós nos 
julgamos em condições de apresentar as nossas conclu
sões: 

A)- A Costa Pinto deve ao IAA cerca de 35 milhões 
de dólares, provenientes de artas de créditos não honra
das e de outras responsabilidades; 

B)- A Costa Pinto não paga o débito, não obstante 
insistente cobrança pelo IAA, condicionando a Costa 
Pinto a eventual acerto de contas, à assinatura de novo 
contrato em condições mais vantajosas para a empresa; 

C)- A Costa Pinto alega o prejuízo de 52 milhões 
de dólares não comprovado; 

D) ~A Costa_ Pinto, somente após a cobrança pelo 
1AA do valor relativo aos: preços mínimos garantidos 
e por contrato, é que se levanta a hipótese de ter cr6dito 
junto à autarquia; 

E) - Propondo Costa Pinto a dilatação dos prazos 
de embarque, para até novembro/82, mediante canses
são do IAA, mudança de base do cálculo do preço 
de embarque, mudança de destino, etc, para os Estados 
Unidos. redução e libertação do pagamento de pr~mio 
de quatro dólares destino; 

De fato esse entendimento representa alterações con
tratuais, bilaterais e firme por aqueles em que a Costa 
Finto oficiou e lhe foram pedidas para se ressarcir 
dos 52 milhões de dólares, 
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Portanto, não há que se considerar a hipótese de 
prejuf2:o por parte da Costa Pinto, o que, na verdade, 
não se deu, uma vez que pelos cálculos por ela mesma 
realizada com os quais não concordamos, data vénia, 
ainda assim, demonstrou lucro". 

Conclusões Parciais 
O Relatório Cõsta Pinto consta de inúmeras inver~ 

dades e mistificações, buscando mascarar e distorcer 
com meias verdades os fatos. 

A S&A Costa Pinto buscou também desacreditar uma 
instituição de Governo, além de denegrir os seus diri
gentes. 

Bom, meus Senhores, vamos ao Capítulo VI, conti-
nuação das negociações: 

O Documento ''Pró-memória"; 
-As negociações mais recentes; 
-As correspondentes mais recentes; 
- E conclusões parciais. 

Meus senhores, também foi alegado e criticad~ a ~i
ção do lAA que nós não fizemos conversações riessC: 
período. Fizemos e a documentação está toda em anexo, 
inclusive em documentos firmados entre as duas empre
sas. Mas toda a vez que nós chegamos a uma posição 
de cobrança, ele criava fatos, como criou o relatório, 
como criou o- depoimento, aqui sem haver o assunto 
da Comissão, seja o contrato IAA-Costa Pinto e criou 
obstáculo, para que, em posições de que as conver
sações não se dessem. E se dando, ele impunha: pago 
o que eu devo naquilo que eu chamei de "embolsar", 
está bem, confessado por ele. Então pagava, mas paga
va somente parcelado, mas parcelado propunha uma 
proposta para outro dia dizer que aquele prazo já não 
valia. Sobre o 52, não abria a mão, sobre os outros 
~s. ele não aceitava os 44. 

Meus senhores, como um administrador público, ten
do que administrar o bem público, pode aceitar imposi
ções, todas essas, e condição mais, que .ele tivesse o 
contrato mais vantajoso, e da! a proposta nos anexos, 
de um milhão e quinhentas mil toneladas de açúcar, 
contrato este, em que não haveria o acerto de contas 
no final de cada período e diversas outras desvantagens 
em relação ao contrato anterior. Como? Como, em 
face essa pressão de barganha, em administrador públi
co pode acertar as dfvidas? Mas não sou eu que digo 
que não aceito as condições. São eles que não aceitam 
as condições. 

E abreviando essa documentação que está toda ane
xa, nós tínhamos dado a ele o prazo de quatro dias 
para nos entregar os 35 milhões de dólares, e ele respon
de pela carta CPI de Anexo n. o 33, os principais pontos 
de nossa correspondência. 

Ele eS4'3nha quanto ao prazo dado: quatro dias. Mas 
nós já estávamos cobrando desde abril. E a correspon
dência ,que eu mandei para ele foi em fins de junho. 
Desde de abril que nós estávamos cobrando, mas ele 
diz que quatro dias são insuficientes para pagar. 

E volta aos fatos anteriormente apontados para uma 
negociação: 

-Característica do contrato; 
-execução durante o primeiro período; 
-apresentação do IAA da dívida do preço mínimo; 
-falta das 118 mil toneladas; 
-os prejuísos alegados; 
-a suspensão do contrato; 
-a circulação dos boatos da divida; etc. 
- <:> problema dos pagamentos das cambiais; 
-a dívida, as cartas de crédito; 
-as discrepâncias, o propósito de pagar a dívida 

informando negociações com entidades financeiras e 
internacionais no sentido de obtenção dos fundos neces
sários para liquidar as cambiais. 

Para tanto, todavia, apelando para que restabeleça 
imediatamente os embarques para que as negociações 
continuassem. 

Como um administrador do bem público, que recebeu 
uma missão de administrar uma entidade, que face a 
esses problemas, face a essas dívidas não honradas, 
face a essas dívidas não pagas, restabelece os embarques 
para uma empresa, antes de uma conclusão global de 
um contrato? 

E pelo meu Ofício Presi, do dia 19 de agosto, eu 
me dirigi a S. Ex.• o Sr. Ministro- d<~: I~_~ús~~ia e d~ 
Comércio, e no item três eu dizia que as condições 
para este pagamento;-para-um acordo, deveria ser o 
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pagalhentó das cambiais vinculados aos outros proble
mas; 

Que o pagamento das cambiais apropriadas indevida
mente pela empresa; 

_Contrato em quantidade maior que a restante do con~ 
trato anteriOr; e 

-Discussão sobre o problema dos embarques de julho 
de 1983 e da suspensão temporária do contrato. 

Eu, discordando destas condições e que a Costa Pinto 
impuriha, no dias'25-de setembro, três dias antes do 
Sr. Humberto Costa Pinto comparecer aqui, eu dirigia 
a ele um documento, que é Anexo n.a 41, informando: 
o IAA afasta das negociaç6es o atendimento ao crédito 
alegado das 118 mil toneladas de julho de 82; o IAA 
não aceita a discussão sobre perdas ou lucros cessantes 
no que tànge à suspensão do contrato; o IAA aceita 
não cobrar, com os critérios do preço mfnimo, a merca
dõiía dentro das condições contratuais efetivamente 
não exportadas em 1982; o IAA-aí foi uma concessão 
que nós demos e sobre aquela realmente não exportada 
que era, a diferença de cem, nós dávamos já uma con
cessão de não cobrar, com os critérios do preço-mínimo 
a met:eadoria - o ~ concorda com o pagamento 
parcelado das cambiais- outra concessão; o IAA exige 
garantias reais em hipoteca de 1. o grau -relativamente 
aos débitos dele, mas parcelados; o IAA analisa, sob 
o aspecto, a proposta do contrato apresentado pela Cos
ta Pinto, se_p_do considerado quatro premissas: o volume 
não superior ao saldo do antigo contrato; não serão 
aceitos os Estados Unidos e Rússia como destino. Por 
que não são aceitos os Estados Unidos? Porque nós 
temos contratos vantajosos, dos melhores contratos do 
IAA, com refinarias americanas, não â base do contrato 
11, mas à base do contrato 12eque nos dá, pela tonelada 
de aç~. quase 100% do que fosse pelo contrato 11, 
e nós não podemos tirar ou nos desmandar, não cum
prindo esse contrato, em benefício da Costa Pinto; e 
que o preço do refinado seria 60%, conforme ele aqui 
alegou e que deveria ser." 

Em resposta, recebemos da Costa Pinto, no dia 28, 
na véspera dele aqui comparecer, que a despeito-
e ele repete obstinadamente toda a sua intransigência 
quanto aos seguintes pontos. Todo o ofíci~ está em 
anexo. Valor da dívida do preço mínimo, contesta; valor 
do crédito: 118 mil toneladas; suspensão unilateral do 
contrato; prêmio por mudança de destino; preço PVU. 
Além dessas respectivas posições, mudança do esquema 
de pagamento das dívidas das cambiais- que ele havia 
proposto antigamente- taxa de juros sobre o que 'seria 
parcelado em relação ao Uborde trtas bancos; não aceita
ção das 4 premissas, que era a questão da quantidade 
do contrato, etc. Oferta de garantia somente - quer 
dizer, na dívida global - no total de 35, mais 44 e 
mais o que o IAA tem de cobrar pelo 3.0 período, 
que no total, dará aproximadamente 100 milhões de 

- dólares, ele oferecia a garantia através da fiança pessoal 
da holding e de seus dirigentes". 

Nós fixamos então ao Sr. Ministro e lhe propusemos 
e Q -Sr. MiniStro aceitou as condições finais do contrato. 
Como conclusão do capítulo, nós temos que, apesar 
de toda a respeitosa consideração que a orientação mi
nisterial conduziu o IAA, em relação ao pagamento 
das cambiais; discussão cónjuntas e paralelas de todos 
os ângulos, assi.Q.atura de novo contrato e parcelaxnento 
de divisa, aCQstaPinto permanece e permanecia irredu
tível, inviabilizando dentro da normalidade ética e mo
rala ún~a_ção de um acerto de contas". 

No dia segUinte, o Sr. Humberto Çosta Pinto esteve 
aqui, e se pronunciou perante V. Ex.• a respeito do 
IAA e a questão do IAA. Novamente, o Sr. Secretário 
de Controle Interno do MIC apreciou, face à minuta 
que ele recebeu, taquigráfica, esse relatório e fez um 
novo relatório que está anexo ao documento, e está 
remetendo esse documento também ao Tribunal de 
COôtãS-da União;· mas nós também requeremos; e ele 
também aqui anunciou, que estari~ me processando, 
como está, na 13. • Vara Criminal do Rio de Janeiro, 
por crime de ter usado a expressão "apropriaçãO i:ridébi
ta.,. Esta palavra, ou esta expressão, "apropriação indé
bita" foi divulgada pelo O Estado de S. Paulo, meses 
atiás_,_~Pl relação a um relatório também do Ministério 
da Indústria e do Comércio .. Mas yamos a um jurista, 
porquê €"=... .,ãrJ sOu jurista, o <Í_ue PláCido e Silva define 
por ap~opri.·~ão indébita. Então, diz ele: 
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- "Na terminologia jurídica, a expressão indica o 
ato de conversão de cousa alheia por parte -de quem 
a utiliza sob guarda em confiança, ou consignada 
por qualquer título, com a obrigação de a restituir 
ou aplicá-la somente ao uso determinado." 

Está aqui a definição de "apropriação ind6bita". 
Mas o ilustre jurista prossegue: 

~~ ... apropriação indébita, que bem clara
mente se distingue do furto e doroubo, pois neste 
a coisa se encontra em poder do seu dono~ de onde 
étirada sem violência, ou com ela, também se dife
rencia do estelionato, oUtra modalidade de apro
priação ilícita, onde a entrega da cousa ao estelio
natário é precedida de manobras e artifícios empre
gados no sentido de iludir o proprietário e dele 
se tirar a cousa. A usurpação~ em tal caso, decorr~u 
da entrega da cousa por meios ardilosos e fraudu
lentos, o que não ocorre na entrega da cousa feita 
voluntariamente pelo dono, embora depois dela 
s_e aproprie in?evidamente o detentor.'' 

Eu não sOu jurista e nem vou comentar. Mas 
aqui o Srs. Senadores ouviram algumas inverdades 
e, por serem inverdades, eu vou contestá-las. As 
inverdades são estas: afirma que o contrato entre 
o IAA e a Rússia não contém cláusula de preço
mínimo garantia- página 15 das notas taquigrá
ficas. Como ficou demonstrado, o contra.to entre 
IAA e a Rússia contém cláusula de preço-mínimo. 

O IAA pagou de 118.484 toneladas de açúcar 
refuÍado e~ 1982, pásina 21 das notas taquigrá
ficás, já provamos que houve exportação em julho 
de 1982 e que pelos adiantamentos solicitados pela 
Costa Pinto e concedidos pelo IAA, não havia essa 
obrigação e mesmo em relação aquelas cem mil 
toné1adas. 

Terceira inverdade: para cada mês, ou fixaçio 
desse adiantamento, foi contratado um custo fixado 
-em contrato, um custo que era para cobrir exata
mente a arniãze:Dagerii-âo açúcar, que já era da 
propriedade da Costa Pinto, os juros desse adianta
mento e as condições d~ armazenagem, página 22. 
O açúcar não era de propriedade da Costa Pinto, 
pois não tinha sido entregue, fatorado e pago. A 
taxa chamada Care ln charge, corresponde a uma 
taxa com adiamento da compra de açúcar ou do 
embarque. Dii: ainda: a CPEI 82 não foi entregue 
pessoalmente. Não. Ele diz que essa correspon
dência me foi entregue aquela que, no meu depoi
mento, me refiro em que ele dizia numa carta, 
numa declaração que eu teria feito ao Dr. Carlos 
Viacava; e eu respondo: aquela carta não me foi 
entregue e nem houve o referido diálogo. 

O IAA computou em posse indevidamente, na 
composição do preço mínimo, e indevidamente do 
preço mínimo e pli:mio por mudança de destino. 
Já provamos, pela estrutura do PV,U, que sempre 
conteve certas parcelas de impostos que é o PIS 
e ICM, que estão claramente identificado na tabela 
de preço do(?) 3180 citado no próprio. O prêmio 
por mudança de destino é independente do preço 
mínimo, e como foi demonstrado não faz parte 
dele. 

Cita prêmios pagos pela Costa Pinto em diversos 
embarques, pa~. 65 do relat6rio das notas taquigrá
ficas. Não são verdadeiros esses prêmios. A Costa 

-Pinto pagou inicialmente o prêmio de 23% e depois 
18%, conforme solicitou e lhe foi concedido. 

O 1AA havia transferido para a União Soviética, com 
esse contrato, parte substancial da receita cambial do 
País. É u_ma inverdade e um contra-senso, vender qual
quer produto para U!Jl país que representa captação 
e divisa e não transferência de receitas cambiais, para 
o comprador, além do mais, já que comprovamos resul
tados positivos do contrato com a Rússia. 

O Coronel Sodré de Castro que vinha para ·o IAA 
na tentativa de abrir um novo diálogo de comunicação 
com a empresa, pág. 85. O Cororiel Sodré, oficial profis
sional de grande valor, a~ passar para a reserva foi 
por nós convidado para exercer a função de Coorde
naçlpr _de_ :elanejamento do IAA. Aproveitando nós, 
na melhor das intenções, para o caso Costa Pinto, tendo 
a oportunidade de designar o Coronel Sodré como nego-
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ciador, tendo em vista não ter sido ele ainda influen
ciado na participaÇão pes~oal n-os ~rendimentos ante
riores, como acontecia com os outros_ dirigentes. 

uo Presidente do IAA pediu o meu cancelamento 
de registro como eJCportador à CACEX, pág. 10/85". 
Nunca fizemos tal pedido, por escrito ou oralmente. 

"O Presidente do IAA pediu à CACEX que proibisse 
a empresa de exportar álcool e melaço, e enviou à em
presa um oficio em que, por solicitação da empresa, 
para simples registro de uma operação de melaço". 
o·offci~ ·que eu dirigi à CACEJ(_e o único a respeito 
à Costà Pinto nesse caso dizia: nA propósito, é nosso 
dever informar que a referida empresa encontra-se no 
momento em situação de grave inadimplência, perante 
esse Instituto, visto como continua retendo, em seu 
poder, indevidamente o valor de cambiais, relativo a 
embarque no valor de 34 milhões, quatrocentos e quinze 
mil e 214d61ares, fato que a desqualifica para qualquer 
tipO de exportação com o ben~plácito~do IAA .. C.omo, 
porém, sabemos que já fqr~ feita~ à_SfA Q>sta Pinto 
financiamentos, para fazer face aos custos dessa opera
ção de exportação de álcool, resolvemos dar nossa con
cordância ao registro de v_enda em caráter ~xcepcional. 
Contudo, por medida ae justificável cautela, e para 
resguardar os interesses do País, aconselhamos não acei
tar carta de crédito aberta por Costa Pinto Interna
cional, e tomar outras medidas de seguraoça que a situa
ção recomenda. Por oportuno, juntamos relação que 
nos fOi fornecida pela intereSsada, discriminando os pro
dutos do álcool as quantidades de tipo, e de embarque 
de preços para o país de destino". 

Meus Senhores, nós ainda pennitímos a ·exportação 
de álcool e outros do.cumentos do IAA também da 
auditoria do controle e produção, também assim permi
tiram. 

Não é integralmente verídico o diálogo dado pelo 
depoente como entre nós e o empresário Maurilio Biagi. 
Ftlho, anexo, página: 1,12 do relatório. 9 anexo 48, 
o meu depoimento, é a carta do referid-o empresário 
dando conta do real diálogo com a cópia de telex troca
dos, inclusive aqueles em que foram dadas as autori
zações de exportação do @cool através da firma do 
Dt. Maurilio, pela Costa Pinto. -

'"Fez mais o Coronel Confúcio Pamplona no exte:çior, 
no Brasil e aos banqueiros meus no seu gabinete, disse: 
vou execut~ a CostaPint9',_vou,queb!ar aCosta Pinto". 
(Pág. 11.2 das notas taquigráficas.) 

Outra grande inverdade, falsida4e e calúnia: fiz um 
úriíCo contrato a pedido do interessado de um banco 
brasileiro, Banco Comind. Cõm esses Senhores, o Ge
rente de Nova Iorque e o Ge!reDte eril "São Paulo, porque 
eles queriam saber o que o IAA tinha contra o Banco 
Comind, e_ se o IAA iria impugnar outras car_tas de 
crédito vin~as do Banco Con#nd já que aqueías que 
tinham sido pedidas pela Costa Pinto não tinham sido 
honradas~ _ ----· ___ _ 

O General Álvãro Tavares do Carmo. pede que esse 
indivíduo, referindo ao Dr. Alberico Teixeira Leite, 
reassumisse o cargo que havia ocupado; pág. 11.2. Nun
ca.J O General Carmo, mesmo considerando a nossa 
amizade, fez uma indicação sequer, apesar dos seus 
oito anos de adm.inistracão no lAA. 

O Dr. Alberico foi indicado iDicialmeDte pelo Exmõ. 
Senador José Lins, através de telex, pág. 49. O Dr. 
Alberico é elogiado por muitos e muitos exportadores, 
pela sua conduta profissíonal, e pela ~ried~de de sua 
conduta, e tem prestado inestimáveis serviços ao IAA, 
como na renegociação dos contratos com a refinaria 
americana, em que, somente nessa renegociação dos 
contratos com as refinarias americanas, nós podemo!l. 
ressarcir este ano mais de 60 milhões de dólares, pela 
mudança dos Contratos 11 e 12. 

A operação pouco ortodoxa pelo Dr: Alberico--Tei
xeira Leite, cremos ser obrigação do denunciador a 
comprovação dos fatos das operações pouco ortodoxas, 
que nada significam; exigimos que o acusador depoente 
de tais inverdades, de falsidades, de mistificação e sofis
ma, absolutamente, consubstancie a acusação, e se ver
dadeira, serão tomadas as providéncias necessárias; se 
falsas somente a Justiça. 

E, por último, .. não sou devedor, mas credor, não 
me apropriei indebitamente de fundos de Governo". 
Aqui está: mas ele disse: "não sou devedor, mas cre
dor," e podem ver na página 12.1 do relatório dele. 

[>IÃRIO_bo CO!'fGRESSONACIONA:L (Seçíío II) 

"Não_me apropriei indebitadamente de fundos do Go
veffio". e eu digo: Os que ouviram, tirem suas conclu
sões, :conçlusQ~s parciais de que o Sr. Humberto Costa 
Pinto Júnior, como anteriormente fizera a Costa Pinto, 
n_o __ relatório apresentado a alguma autoridade do Go
verno Federal, mistificou os assuntos, usou de sofismas 
em relação às verdades dos fatos e dos números com 
o ·objetivo de inverter a posição da empresa como des~ 
cumpridora do contrato e devedora de elevadas impor
tâncias ao IAA. O Sr. Humberto Costa Pinto Júnior 
faltou à verdade perante esta Comissão Especial do 
~nado Federal em relação a diversas de suas intima
ções. 

E concluindo o nosso depoimento, eu projeto as mi
nhas conclusões, as mesmas que eu projetara no início, 
em que eu afinnava que '"firmaram, ardilosamente". 
Eu vou ler na minha página 75, onde há pequeno erro 
ali, e que no meu relatório assinala o seguinte: 

"a) - Firmaram ardilosamente contrato com a 
IAA no anó de 1980, sem que tivessem possibi· 
lidade de cumpri-lo em seus precisos termos, em 
função do destino." 

O SR. FÁBIO LUCENA -Coronel, o Sr. Permite? 
"Ardilosamente" não_está 2.2lá; não consta essa expres
são. 

O_ SR, JOÃO CALMON - O termo ardilosamente 
não consta. "*' 

0° SR. CONFúCIO P AMPLONA - Como estou 
afimiando a V. Ex. • consta do documento assinado pOr 
mim na página 75: 

-Receberam e retiveram recursos de propriedade do 
IAA, não nos entregando no devido tempo, e portanto, 
tomando-se inadimplente e recaindo em mora até o 
presente momento. 

Utilizaram e vém utilizando da quota indevida do 
numerário cerca de 35 milhões de dólares relativamente 
a cambiais para o fim de pressionar a administração 
pública a conceder-lhe novo contrato em condições que, 
COI!lO tive oportunidade de mostrar a esta Comissão, 
.agride a dignidade de quem não tenro direito de dispor 
do dinheiro público em barganhas ou uans-a-ções inde
IJlQnst:rávelS. 

Deixaram de cumprir o contrato assinado em 1980, 
também no que concerne ao pagamento do preço míni
mo assegurado ao IAA. Montaram, ardilosamente, um 
suposto prejuízo de acordo - está de acordo conn:> 
que está assinado - no valor de 52 bilhões, 741 mil 
e 318 dólares, utilizando de sofismas quanto ao tempo, 
cotação de açúcar e obrigações do IAA. 

Prejudicaram~ causando incalculáveis danos à progra
mação do IAA e do Governo em virtude da retenção 
de tais recursos com evidentes reflexos_no or@l!lento _ 
mo:D.etário e co·m. o não ingresso de divisas no País. 

Compareceram perante esta Comissão do Senado Fe
deral com o firme propósito de desfigurando o objetivo 
da convocação, trazer à baila assuntos aleatórios a dene
grir o- órgãO público e assegurar, assacar inver~ades 
contra as pessoas, deturpando fatos falseando a verda
de, e com isso, exercer pressão com apelo desesperado 
na trama- que perpetraram visando a lesar, mais uma 
vez, e de qualquer forma, os cofres públicos. -

Meus Sfs: eu me dirijo depois em duas páginas aos 
Srs. membros da Comissão Especial. Mas hoje e finali
zando: 

Ao SI. Presidente e aos Srs. membros da Comissão, 
o meu muito obrigado por aqui ter comparecido para 
pr~tar este ~poimento. (Muito Bem!. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Peço aos 
Srs. assistentes que por abséquio, não se manffestem. 

Antes de cont:eder a palavra ao nobre Senador Fábio 
Lucena, a Presidéncia vai suspender os trabalhos por 
10 minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos por 
lO minutos. 

(A reunião é suspensa às 11 horas e 50 minuto~)_ 
-fiiinutos.) 

O SR. PRESIDE!<TE (Itamar Franco) - Declaro 
reabertos os nossos trabalhos. 
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Pediria aos Srs. Senadores que ocupassem os seus 
lugares. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

OSR. FABIO LUCENA -Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, DD. Coronel Confúcio Pamplona, Presidente 
do Instituto do Açúcar e do Álcool: 

Pelo pronunciamento de V. Ex.• ao tomar posse na 
Presidência do Instituto do ~çúcar e do Álcool, V. 
S. •lifiriíla "ã Partir de agora não direi que sou ou estou 
Presidente do IAA, prefiro afirmar que exerço a função, 
responsável único por tudo que o Instituto fizer ou dei
xar de fazer para o cumprimento dê sua missão, de 
seus objetivos e de suas metas." 

Pelo ]ornai do Brasil, pelo jornal O Globo, e pelo 
Jornal O Estado de S. Paulo, V. S. a acusou o empresário 
Humberto Costa Pinto de ter praticado crime de apro
priação indébita, previsto, tipificado, no art. 168 do 
Código Penal Brasileiro. Essa mesma acusação V. S.• 
a repetiu aqui no Senado há poucos minutos, ao afirmar, 
nas SJJ.as conclusóes, no item c, que o Sr. Costa Pinto 
m~..tém _a posse indevida de 35. milhões de dólares. 
Coritinua, portanto, com apropriação indébita de 35 
milhões de dólares. 
~terpelado judicialmente pelo Adyogado Evaristo 

Moraes Filho, constituído pelo Sr. Costa Pinto, V. S. a 

se. apresentou à 13.• Vara Criminal do Rio de Janeiro 
e, perante o MM. Juiz, afirmou por seus advogados 
o segUinte: "'O pedido de esclarecimento envolve, em 
primeiro lugar, muito mais uma questão semântica do 
que um problema de direito. Na entrevista objeto da 
interpelação, o notificado, V. S.• não se referiu a qual
quer dos notificantes individualmente. Vale dizer, V. 
S.• se retratou em. juízo do fato de ter acusado um 
empresário ou vários empresários de terem praticado 
o crime de calúnia--caiúnia, sabe V. S.• é atribuir a 
alguém falsamente fato que a lei configura crime -
e alega que foi uma questão semiótica. E por semântica 
e semântica, Coronel Pamplona, o Deputado Mário 
Juruna teve pedida a cassação do seu mandato por 14 
Ministros de Estado, exatamente por motivos semân
ticos, segundo se alegou . 

A diferença -entre -o traqUejo do idioma nativo do 
cacicjue~Deputado, em cotejo com o idioma que lhe 
foi iniposto, tê-lo-ia levado a confundir, semanticamen
te, a injúria, a difamação e a calúnia. E por motivo 
semânticos,14 Ministros de estado pediram-lhe a cassa
ção do mandato, depois de haver retratado. V.S•., rea
firma nesta comissão a mesma acusação, de que o Sr. 
Costa Pinto detém a posse indevida de 35 milh6es de 
dólares.? 

V. Ex: vai se retratar novamente desta acusação feita 
aqui, conro se retratou da acusação fonnulada anterior
mente? O que retira, em princípio, data venla, com 
todo o respeito que V. S.•, nos merece, o que lhe retira 
um pouco, não sei dimensionar a expressão pouco no 
caso, mas que lhe retira um pouco da autoridade que 
seria inerente a V. S. • para formular aqui as tão graves 
acusações que as formulou. 

Então, a minha pergunta é a seguinte, 1 o pergunta, 
de uma relação de 40 perguntas: 

Por que V. sa se retratou? Quero me explicar, Sr. 
Presidente, que apesar de o assunto não ter relação 
com a Comissão das "polenetas", como V. EX'" reconhe
ceu, eu por dever de ofício, tive que estudar o problema 
durante 3 ou 4 dias. Então, que quero que o Coronel 
releve a estafa ou o cansaço, ·mas procurarei ser breve 
na formulação das útdagações. 

Primeira pergunta: por que v' s· se retratou e reafrr
ma a mesma acusação caluniosa? 

OSR. CONFúCIO l'AMPLONA -Sr. Presidente, 
eu posso responder? 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Já, Sr. 
Coronel. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA-Exm.•Sr. Sena
dor, agradeço o aparte de V. E r, porque assim eu 
poderei explicar à Comissão este aspecto.- Primeiro, 
eu não sou. jurista. E como jurista, eu não teria dito, 
eu_ me retratei lá. Está dito, que não sou jurista, na 
defesa preparada pelo Exm. o Sr. Lins e Silva. Eu não 
sou jurista. Exístem diversas definições para os delitos. 
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Eu tive a oportunidade de expor aqui o parecer de 
um jurista consagrado e um professor, dando a dife
rença de apropriação indébita, _de roubo, de furto e 
de estelionato. Os próprios juristas, às vezes, se digla
deiam na discussão de um termo enquadrante de um 
determinado delito. Eu utilizei, perante os jornais, a 
apropriação indébita. E aqui, não estou utilizando a 
apropriação indébita, se é que os juristas me ~~tem 
eu definir a apropriação indébita, mas eu disse, recebe
ram, retiveram, não; utilizam-se e vem se utilizando 
da posse indevida desse numerário. Esta, Sr. Sen~dor, 
eu confirmo, porque não é termo jurista, é a realidade 
do que eles fizeram. Agora, sobre a apropriação. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Mas nã foi o que V. 
S.• disse perante o Juíz. Perante ele, V. S! disse que, 
na entrevista, objeto da interpelaçãO, eD_J. que V. $.• 
acusou o Grupo Costa Pinto de apropriação ind6bita, 
o notificado, V. S. • não se referiu a qualquer dos notifiw 
cantes individualmente. Disse mais, ~ue as palavras em
pregadas, tiveram a acepção puramente factual, sem 
nenhuma valoração legal ou jurídica,_ É a_ realidade de 
um docwnehto que está em poder do judiciário, em 
contrafacÇão com as aJe~ativas que V. Ex. • faz no mo
mento. Há uma contradição muito grande. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Não há Contra
dição. Porque quando eu disse, e V. Ex.• leu, e eu 
'não tenho aqui a cópia da minha defesa, eu disse que 
não a fiz individualmente, que a fiz em relação a um 
empresa privada, Costa Pinto e Costa Pjnto Internac
tional. E aqui, na página 75, na le~r~ "c", se refere 
em ln plural não a pessoas físicas, mas a pessoas jurídi
cas, a Costa Pinto S:A Exportação e Importação e C:P 
Intemational, como tendo, se utilizando da apropriação 
indevida. Então, lá eu disse que não tinha me _referido 
a uma pessoa, eu não me referi, e como aqui não me 
refiro, eu me refiro a duas empresas que se apossaram 
das cambiais do Brasil e não as entrega. 

OSR. FÁBIO LUCENA-Satisfeito, Sr. Coronel. 
Sr. Presidente, eu quero deixar claro o seguinte. Eu 

sou um homem do Amazonas. Não conheço, lá não 
existe IAA, não existe Costa Pinto, não existe produção 
de açúcar. Por conseguinte, quero deixar bem claro, 
em minhas indagações também que não conhecia oCo
ronel Pamplona. Minhas indagações são extraídas dos 
fatos publicados na imprensa e nos documentos em po
der desta Comissão. 

V. S.* o declarou, isto está em Ata do Instituto do 
Açúcar e do Álcool, que Ministros da área económica 
pressionaram V. S.' para beneficiar o grupo Costa Pinto 
com 44 milhões de dólares. Esta em Ata dó Instituto 
do Açúcar e do Álcool e publicado nos jornais. Quero 
que V. S. • dê o nome dos Ministros- da área econ:ômic~ 
que o pressionaram à tentativa de um cometimento 
de um crime, de uma fraude. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Se V. Ex.• me 
apresentar a Ata contendo estes termos, eu respondo 
a V. Ex.• 

O SR. FÁBiO LUCENA- Um minutinho, por fa
vor. Com todo o prazer. Ata da segunda sessão de 
12 de agosto de 1983. Folhas 66: 

"0 Ministro João Camilo Pena" perguntou: o 
Instituto é viável de ser administrado? 

Eu disse - eu e V. S. • -, é desde que tenha 
alguns reforços necessários, m3.s, nós não temos 
os recursos necessários. 

Agora, -continua V. S. •-eu fico numa confu
são - eu digo aos Srs. Conselheiros - em ad~i
nistrar o Instituto porque, enquanto, logicamente 
nós temos que ver uma determinada economia nes
ses contratos, quer da Fundação Getúlio Vargas, 
quer da escola, para não se admitir uma máo-dew 
obra, uma contratação de projetas, ao mesmo tem
po, eu sou pressionado pelos órgãos ou Ministérios 
de economia para dispensar 44 milhões de dólares 
a Costa Pinto e isto corresponde a cerca de 40 
bilhões de cruzeiros." 

Tendo mostrado a ata, peço V. S. • que cumpra a 
palavra dando os nomes dos Ministros. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Nobre Sena
dor, primeiro isto não consta da ata oficial, aprovada 
pelo Conselho Deliberativo do IAA em que alguns 
membros estiveram aqui e creio que ainda estão. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Isto consta de uma minuta de ata em que, ao ser 
dada a redação final da ata, não consta estes termos. 

Segundo, o problema Costa Pinto é um problema 
que vem se arrastando desde ... 

O .SR. FÁBIO LUCENA -Coronel, vamos ser bem 
objetivos: ConstandO da minuta e eu estol!- com o teor 
da ata, e está publicado nos jornais. 

O SR. CONfÚCIO PAMPLONA- Da minuta. 

üsi_ FÁBIO LUCENA- Constando da minuta, 
v. s.• decla!ou, e!JtãO Q!Jero que v. S.~ diga o nome 
dos- Minis~~(.ls que pressionaram V. S. • ao comçtimento 
de um crime a que V. S.• se recusou. 

O SR. CONFÚCIO P AMPLO NA- Eu esclarecerei 
o assunto. Ia esclarecer, no prosseguimento. 

Acontece, Sr. Senador, que a Costa Pinto divulgou, 
conversou, eu disse, e não falei à verdade, e preparou 
um relatório que dava toda a situação invertida em 
relação à posição do IAA. 

Eu disse que quando esse relatório foi divulgado aqui 
em Brasília, perante diversas autoridades, era na con
clu-são de que o IAA estava cometendo erros e deveria_ 
sahai" esSes êrros, inclúsive em relação à dfvidã dos 
44- milhões de dólares e que, pela comprovação que 
Costa Pinto fazia e fez perante V. Ex. •. como membro 
da Comissão, nós é que éramos os devedores da Costa 
Pinto. 

E, dentro desta posição ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - Nobre Coronel, este 
é outro assunto e vamos chegar lá. 

Quero que V. S.• mailtenha a sua palavra, V. S! 
é um homem de palavra, a Nação inteira sabe disso, 
de palavra e de brios, V. S." disse que eu lesse e mos
trasse a Ata, V. S.• declinaria o nome dos Ministros 
e órgãos da área econOmica que o pressionaram para 
dispensar 44 milhões de dólares à Costa Pinto. 

Quero então, que v. s.• dê o nome dos Ministros 
gue o pressionaram. É muito simples, V. S. • é um ho
mem de palavra, nós todos sabemos disso. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA-.,.. Eu responde
rei, Senador. 

Digo, da mesma maneira, continuo o meu raciotínio. 
Ele veio aqui e demonstrou o contrato... -

O SR. FÁBIO LUCENA- Ele, quem? 

O SR. CONFÚClOPAMPLONA -Humberto Cos
ta Pinto. 

O sR-. FÁBIO LUCENA- Eu quero o_ nome dos 
Ministros. 

o~ sR. CONfTTC!O PAMPLONA -Ele veio aqui 
e dCrrioD.strou que o IAA era devedor e não credor 
dele, em relação ao preço mínimo e mais em relação 
àquelas 118 mil 484 toneladas; da mesma maneira que 
ela iludiu o raciocíniO dC algumas autoridades, diversas, 
inclusive Ministros de Estado. · 

OSR.FÁBIO LUCENA -Sr. Coronel, este é outro 
problema. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Vou responder 
agora. -

E dentro dessa ilusão, o Sr. Ministro da Fazenda, 
Emane Galvêas ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Ete pressionou V. S.•? 

O SR. CONFÚCIO PÁMPLONA -Pressionou, 
não. 

Ele mandou que nós fizéssemos o acerto de contas 
em relação aos 52 e 44, julgando que nós estivéssemos 
errados pela análise que ele havia feito do documento. 

O SR. FÁBIO LUCENA - V. S.' fata na Ata e 
diz que foi na minuta Que foi pressionado pelos órgãos, 
ou pelos, no plural, Ministérios da Economia. 

A pergunta se resume a lhe suplicar que decline o 
nome Qu_ os nomes, do ou dos Ministros que pressio
naram V. S.• ao cometimeilto de uma ilegalidade a que 
V. S.• se_recusou. Essa-é a pergunta: quais foram os 
Ministros? 
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O SR CONFÚCIO PAMPLONA- Da mesma ma
neira que iespondi ao Sr. e vou continuar a minha res
posta. Ao ler a. minha documentação, e eu me referi 
a ela, eu dizia que, por decisãO do Exmo Sr. Ministro 
da Indústria e Comércio, havia ele, para se chegar a 
um tenno de negoçiação, autorizado que não fosse c_ow 
brado de preço mínimo as quantidades "não expor
tadas" no mês de julho de 82. Foi uma concessão para 
o aco-rdo. 

A outra foi a dúvida em relação ao Sr. Ministro Errici· 
ne Galvêas, foi a dúvida entie a razão do IAA e d_a 
Costa- Pinto. 

O SR. FÁBIO LUCENA- E os nomes dos Minis
tros? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Já dei a V. 
Ex.•. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Foi o Ministro da Fazen
da, só ele? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Eu estoures
pondendo a V. Ex.• qu_e o Exmo. Sr. Ernane Galvêas, 
Ministro da Fazenda ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Já entendi, foi quem 
pressionou V. Ex. a. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- ... não dispon
do de todos os dados, entendeu para te~nninar o caso 
Costa Pínto e receber as divisas, que eram devidas que, 
nós fizéssemos o acerto de contas dos 52 versus -44. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mais uma vez, Coronel 
PamRlona, V. S.• é um homem de palavra, homem 
de brios, eu apelo aos seus brios e palavra de homem 

- honrado. V. S.• declarou, em reunião do IAA,_ que 
foi pressionado por órgãos e Ministérios, pela última 
vez, eu apelo à sua palavra de homem honrado e aos 
seus brios, inclusive de militar: dê o nome dos Ministros 
que V. S. • próprio disse que o pressionaram: 

Ú _SR. CONfÚCIO PAMPLONA- Eu não sei se 
posso ser mais claro, Senador, com todas as qualidades 
que eu me considero e V. Ex.• está reconhecendo, ho
mem de palavras e de brios, que eu prezo, eu estou 
declarando que o Ministro Emane Gatvêas, desconhe
cendo ou iludido pelas contas apresentadas ... 

o O SR. !'ÁBlO LUCENA~ Mas, náo é o que está 
-na Ata, Coro_o.el Pamplon~. não é _õ que está na Ata. 
N<~._Ata não há desilusão, não 4á nada a que V. Ex.• 
c!f.tá se referindo. Na Ata que está é _que V. S.• declara 
que foi preSsionado por Ministros da área económica. 
Se V. S. • não quer declarar é uma questão que eu tenho 
de respeitar, mas V. S." disse que foi pressionado e 
V. S. a disse e reconhece porque está na Ata. 

Logo, pelo que depreendi, foi o Ministro Emane 
Galvéas. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Pentro de SUllS 
palavras. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Vou prosseguir. Nós 
náo podemos, nobre Coronel Confúcio Pamplona, per
quirir esse rumoroso caso entre o Instituto do Açúcar 
e do Álcool e Humberto Costa Pinto Júnior, vou falar 
Costa Pinto, doravante, sem passannos por uma opera
ção interessantíssima que envolveu o Instituto do Açúw 
car e do Álcool, a operação Bevisford, que está mencio
nada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 19 
de agosto de 1983. O jornal mencionado, publicou infor
mação sobre uma operã.'ção Bevisford, envolvendo a 
compra de petróleo da União Soviética paralelamente 
à exportação de produtos para aquele país, inclusive, 
açtícar. Eu muito agradeceria que V. S." esclarecesse 
a posição do IAA, face a essa operação Bevisford. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Mais uma vez, 
Senador, eu agradeço a V. Ex.•, porque o IAA, nunca, 
nunca, fez operação de açúcar envolvendo a Polónia: 
E, se V. Ex.• houver por bem, ler, também no O Estado 
de S. Paulo as minhas declarações contestando as inver
dades, as nobres inverdades ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas quem foi que falou 
em Polónia? 
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"Envolvendo a compra de petróleo da União Sovié~ 
tica, paralelamente à exportação de diversos produtos 
brasileiros para aquele país, inclusive açúcar". Para a 
União SoVíética, ri1ío -tOquCf ein-Polônia, aliás, o que 
não se tocou aqui, nesta Casa, hoje, foi na Polónia. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA ·...c. Então, vamos 
à União Soviética, que são osT dois coiltratoS assina-dos 
com a Rússia pela Prodintorg e o IAA, no dia 27 de 
novembro ••• 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, esses são coniratos 
de açúcar. A minha pergunta abrange, ... 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Eles contém 
relação ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Contém. Perfeito. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Ele não tem 
correlação com nenhum outro produto. É pago, foí 
pago e executado diretamente entre Prodintorg e IAA. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Quer dizr que não houve 
essa operação de petróleo? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA _;Não, Senhor. 

O SR. FÁBIO LUCENA - A compra de petróleo 
da União -SOViética? --

0 SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Não, Senhor. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. $.• Nega? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Se houve com
pra de petróleo, eu não vendo petróleo, eu não negocio 
petróleo ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas paralelamente ... 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Porque não 
houve a compra de ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Compra, permita-me 
só ·para poder ajudar a V. S.• Essa compra de petróleo 
foi realizada paralelamente à exportação de diversos 
produtos brasileiros para a Rússia, inclusive, açúcar. 
Logo, o IAA, Instituto do Açdcar e Álcool, foi envol
vido. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Não foi envol
vido. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas quem que exporta 
açúcar? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Os contatos 
se deram do lAA aqui, no Brasil, com a representação 
Russa, para a venda de açú~ e foi_ ~arcado no dia 
27 de novembro de 1982, no eitconfro em Viena; em 
que estiveram pelo Brasil, eu, o Diretor de Exportação, 
o representante do escritório- em Londres do IAA. E, 
nós três, unicamente nós três, e com o pessoal unica
mente de açúcar da Rússía, nós iniciamos um trabalho, 
às 9 horas da manhã e terminamos às 18:00 horas e 
assinamos esse contrato, com nenhuma interferência 
com relação a outra exportação ou outro negóci0.-

0 SR. FÁBIO LUCENA- É a sua resposta? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- É sim, Serihor. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Quer dizer que V. S.• 
nega, então, houve essa compra de petróleo paralela
mente à exportação de açúcar. 

Vamos passar adiante. Vamos ver, eminente Coronel 
Pamplona, as relações do Brasil através do Instituto 
do Açúcar e do Álcool com a União Soviética. 

Mas, então, o Instituto do Açúcar e do Álcool efetiva· 
mente assinou em 27 de novembro de 1982, contratos 
de venda de açúcar para a União Soviética, coire"to? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Correto. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Em 27 de novembro 
de 1982. Com relação a esses contratos, COionel, (JU.ãl 
a razão do mesmo ter sido assinado em Viena e na 
língua inglesa? Qual 'é o foro do- mesmO- coD.t!ato? É 
comum a assinatura pelo Instituto do Açúcar de contra
tos em língua estrangeira e com foro e.in território es-
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trili18Ciro? V. S. • pode nos informar sobre-as ColoCações, 
sobre os precedentes, inclusive, por esses contratos? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Em relação 
a ser _em língua inglesa, o IAA assina, o Banco do 
Brasil assina contratos de empréstimos, o Banco Central 
assina e diversos 6rgáos o assinam. 

O SR. FÁBIO LUCENA- O FMI assina? -

O SR. CONFÚCIO PAliiPLONA: -Não os. conhe
ço. E, asSina, porque é uma língua oficial no mundo, 
dentro da Associação- Internacional do Açúcar e dentro 

- -- do GEAPLACEA, que é um dos organismos intema
cionai~ em que a língua inglesa é uma üngua oficial 
E, ínfelizmente o Português amda não o é Agora o 
foro de açúcar~ Sr. Senador, eu queria explicar a V. 
E. • que todos os acordos, quando diz que ele se rege 
pelo acordo 11 do contrato de New York, todos os 
foros das questóes de açúcar se dão pelo contrato 11 
da Bolsa de New York. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Satisfeito. Antes da 
assinatura dos contratos referidos, V. E.• consultou _o 
Departam~nto Jurídico do Instituto ou a Assessoria téc
nica? Qual foi o parecer desses órgãos? V. E.• pode 
·nos foniecer cópias-desses pareceres? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Eu não estou 
me apercebendo bem ... 

O SR FÁBIO LUCENA -Eu repito, com todo 
o prazer. Antes da assinatura do contrato, V. S.~ consul~ 
tou o D_epartamento jurídico do Instituto ou a Asses
soria Técnica? Qual foi o parecer desse Departamento 
Jurfdico e dessa Assessoria Técnica? J?, V. s.~ pode 
nos fOrnecer cópia desses _:pareceres que ampararam 
a assinatura dos contratos com a União Soviética? 

. O SR, CONFÚCIO PAMPLONA -Relativamente 
_ ao paiecerdo DCpaitamento técnico; eu esta vi acompa

nhado", como afino e i, do Sr. Diretor de Exportação 
do IAA, Dr. Alberico Teixeira Leite, quem é que dá 
os pareceres técnicos e opina sobre contratos. Eu não 

_estava acompanhado do Sr. Procurador-GeraL De mo
do que eu não tenho o parecer do Procurador- GeraL 

O SR. FÁBIO LU_CENA----: V. s:-; ri~() tem o parecer 
do Procurador Jurídico? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Jurídico, não. 
Como não tenho o" parecer da Procuradoria Jurídica 
em relação a nenhum outro contrato e nem ao Departa~ 
menta Jurídico; a Procuradoria Geral do IAA também 
emitiu parecer jUrídico sobre o contrato Costa Pinto. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Nobre Coronel Pam
plona, o que lhe dá a convicção, a certeza, o conven· 
cimento d~ qu~ '?Sses contrato~ são juridicamente _váli
dos, são perfeitos, uma vez que V. S.• alega -e isso 
é grave- que nenhum contrato do Instituto do Açúcar 
e do Álcool, tem parecer de assessoria jurídica? Isso 
é muito sério, Coronel Pamplona. :É serissímo, é graVís
simo demais, porque uma autarquia do naipe, da dimen
são do Instituto do Açúcar e do Álcool, jamais poderia 
assinar um contrato internacional sem a audiência pré· 
Via da assessoria jurídica. Qual a explicação que V. 
S.• tem para o fato da assessoria jurídica do IAA não 
ser consultada antes da lavratura desses contratos? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Sr. Senador, 
os contratos de v.enda de açúcar são analisados tecnica
mente pelo órgão especializado, que é de exportação. 
E, depois, eles, para terem validade, são submetidos 
e registrados na CACEX. Essa é a norma existente 
dentro do IAA em relação aos contratos de exportação 
de açúcar. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, eu informo a V. 
S.• que o Senado Federal, o seu Presidente e a Câmara 
dos Deputados, o seu Presidente, o Poder Legislativo 
brasileiro, um dos poderes do Estado jamais toma qual~ 
quer iniciatiVa sem antes ouvir a sua assessoria jurídica, 
porque isso é. fundamental e indispensável, Coronel 
Pamplona. Mas ... 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Mas esclareço 
um adenda: as auditorias feitas pelo Tribunal de Contas 
da União, que analisa todos os aspectos formais exigí-
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veis, ele nunca impugnou um contrato desses nessas 
condições nos relatórios que apresentou ao IAA. 

. --0 SR. FÁBIO LUCENA- Explica, mas não justi
fica, eu lhe dou uma sugestão, como homem público 
que sou, atento às responsabilidades do órgáo que V. 
s.• dirige, doravante, _todo e qualquer ato que a v. 
s.·. tiver que assinar-:- já que v. s.· declara que não 
é jurista, qualquer ato que S. S.• submeta, com antece
dência, a sua assessoria jurídica. 

·o SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Agradeço o 
conselho. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, na cláusula, pre!:<J 
dos contratos, com a União SoviétiCa, é fixado um preço 
mínimo de 6.25 dólares, mas V. Ex.• não referiu que, 
nos mesmos contratos, há um preço máximo de 10.50 
dólares, v. s.· não_ tocou nisso em seu depoimento. 
V. S. • fixa um preço mínimo, e fixa um preço máximo, 
correto? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Está no contra
to. -~u. perante _y. Ex.• ç perante o Plenário, citei o 
preço mínimo que não é ... 

O SR. FÁBIO LUCENA-S6citou o mínimo, não 
citou o máximo. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Peço para que 

O SR. FÁBIO LUCENA -Peço à Taquigràfia, peço 
a qualquer um dos presentes que me conteste. Porque 
eu não apenas ouvi, eu presenciei o seu depoimento. 
Mas vamos prosseguir em relação ao mesmo assunto. 

v. s.· pode informar a esta Comissão qual a razão 
da existência de um preço máximo? Não acha V. S.• 
que a fixaÇão de tal preço significa qUe o Brasil está 
dizendo ao m.e:rcado comprador, que não acredita que 
o preço suba mais do que 10 dólares e 50 centavos 
e, conseqüentemente, impedindo ou dificultando a alta 
dos preços? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Obrigado pela 
pergunta, Sr. SCilador. Primeiro, eu disse aqui, clara· 
mente, e_ es~ registrado, que a Costa Pinto afirmara 
que não teria havido preço mínimo, e eu dei o preço 
mínimo que não foi esse que V. Ex. • anotou. O preço 
mínimo que eu citei foi de 6 cents de dólar por libra· 
peso, e citei o preçO máximo, o preço máximo também. 
que eu citei não foi esse que V. Ex.~ anotou, o· pre:ço 
máXimo que eu citei foi de 10.5 cents de dólar libra-peso. 

O S!CFÁll!O LUCÉNA- No contrato firmado 
com ã União Soviética, na cláusula de preçO, está escri
to: 6.25 dólares por libra-peso, preço mínimo, aqui o 
contrato, Coronel: 6.25 foi exatamente o que mencio
nei. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- E o que é 6.25 
cents de dólar por libra-peso? 

O SR. FÁBIO LUCENA- E 10.50 dólares o preço 
máxinio. Então, prosseguindo, está citado o preço máxi
mo, eu retifico o fato df? que V. S.• não tenha citado; 
está citado. 

O .SR. CONFÚCIO PAMPLONA- São 6.25 cents 
de dólares. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Está certo, eu me )?eni
tencio por ter dito que v. s.• não havia mencionado. 

Mas o problema é o seguinte: não acha V. S.• que 
a fiXação de tal preço significa que o Brasil está dizendo 
ao mercado comprador que não acredita que o preço 
suba mais do que 10 .. 50 dólares, conseqüentemente im
pedindo ou dificultando a alta dos preços? Eu justifico. 
Numa das operações com a União Soviética, eni ju-nho, 
o preço máximo atingiU 10.80 dólares acima, portanto, 
do preço máximo fixado por V. S.• e no mês de julho 
o preço máximo do açúcar atingiu 10 dólares e 53 centa
vos acima do preço máximo fixado_ por V. S. • no contra
to. Logo, a União Soviética s6 pagou o preço máximo 
de 10.50 dólares, em conseqüência houve prejuízo para 
_C?. Brasil nesta. transaçáo, nesses dois meses, em conse
qüêricia do Instituto do Açúcar e do Álcool ter estipu
lado o preço máximo. É o que nos levam, é o que 
noS conduzem aos números. 
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O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Eu não dei 
todos os detalhes? eu falei sobre isso, abordei sobre 
isso, mas vamos aos detalhes para esclarecer a V. Ex. • 
No quadro que está anexo ao meu depoimento, que 
é 'o quadro número 1, ao anexo 4, eu disse que nós 
tínhamos fixados preço mfnilllo e preço máximo. Em 
up1 contrato de duas partes, hei riscos 'das duas partes, 
se eu quero ter um preço mínimo para garantir o risco 
nosso, o contratante também pede um preço máximo 
em relação ao seu risco. Então em relação à pergunta 
de V. Ex. • nos me_ses de f~ve~eiro, em relação ao açt'icar 
demerara, esse é um quadro relativo ao açúcar deme
rara, o preço mfriimo,- relativo ao mês de fevereiro, 
correspondia. 

O preço IIlÍiliitJ.O calculado à- baSe dos 6.25, corres
pondia a 137,7875 dólares ~or tonelada, e o mercado 
estava tendo prejuízo; então, e~ _co~~qúência, teve 
um saldo positivo para o IAA de U$ 6,338.72. No mês 
de abril, em que o nosso preço mínimo era de U$ 137, 
o preço do mercado era de 136. a Rússia nos pagou 
pelo preço mínimo; então houve um lucro de U$ 82 
mil475. Então, em relação ao preço minuno, o- Brasil, 
pelo contrato, a 6.25 cents a libra-peso, saiu lucrando. 

O SR. FÁBIO LUCENA -E nos meses·d~ junho 
e julho, quando o preço do açúcar ... 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA....: Deinerara ou 
refinado? 

O SR. FÁBIO LUCENA -São preços spot de Nova 
York, me parece que é refinado. 

O SR. CONFÚCIO.PAMPLONA- O preÇo spót 
de Nova York é pieço de demerara. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Demerara ou refinado? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -O preço do 
demerara eu já mostrei a V. Ex. • 

O SR. FÁBIO LUCENA -Sim, agora, tanto um 
quanto o outro. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA -Mas.eu queria 
mostrar o demerara, que é, provavelmente, o que o 
Senhor quer se referir, e o mostrarei... 

O-SR. FÁBIO LUCENA -Ncío. eu quero me referir 
ao seguinte: nos meses de junho e julho, o preço máxi
mo, quer do demerara, quer do refinado, ultrapassou 
os 10 dólares e 50 ·cenfã.vos, àtírighi 10 dólares e 80 
centavos. Quem pagou esses 30- Centavos que ultrapas
saram o preço máximo? Não foi a Uniáo Soviética. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -E issoeirirei 
demonstrar que só aconteceu no mês de junho. 

O SR. FÁBIO.LUCENA .:c. junho e julho. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Não. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Está aqui no documento. 
do IAA, junho, preço máximo: 10, 80 dólares; julho, 
preço máximo: 10,53 dólares. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA ....: Acho, nobre
Senador, há determinadas particularidades. O preço 
não é calculado pela cotaçãO do mês. Em qualquer 
contrato de açticar, Costa Pinto ou qualquer outro, o 
preço fatorado é o da m~dia do mês anterior. E assim 
é o contrato com a Rússia. Então, o que ~eio causar 
um resultado negativo foram somente os preços de ju
nho em relação às exportações feitas em julho. Então, 
em relação ao refinado, no mês de janeiro, o nosso 
preço mínimo era de 172e no .mercado era 163 e houve 
um resultado positivo de 254 mil dólares. No mês de ... 

O SR. FÁBIO LUCENA -Por favor, o mês de 
junho e julho, o resultado. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- O mês de ju-
nho, o preço pelo spot -

de Nova Yorque era de 255, mas acrescido ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Qual foi o resultado 
dólar por to!l~lada 111:étrica em junho?_ QUem teve pre
juízo? Qual foí o prejuízo? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Nãóhouve pre;· 
juizo. · 

DIÁRIO OOCO:NGRESSONACIONAL(Seção II) 

6 SR. FÁBIO LUCENA _:Como não bouve prejuí· 
zo? Quais os números que estão aí, na coluna dólar 
por tonelada métrica? Há dois traços, no quadro, e 
há um número negativo. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA - Na primeira 
coluna, dá o resultado exportado: Na segunda coluna, 
há o I'reço calculado, segundo contrato, pelo preço mí
nimo e pelo preço máximo, ou seja, em 6,25 ou 10.50 
cents. Na terceira coluna, há. o médio spot Nova Yor
que, contrato 11, anterior ao mês de embarque, acres
cido de 25% no caso de ser refinado. Neste mês de 
junho, o que estava na Cotação era de 255 dólares, 
e ~5 cents. Mas, como o máximo previsto era de 289, 
3538 dólares, o preço do mercado spot, mais os 25% 
era inferior ao preço máximo. Então, vendemos fora 
do preço máximo sem prejufzos. 

Agora, se o Sr. quiser para o mês de julho ... 

QSR. FÁBIO LUCEl\jA- Sim, va~os para o mês 
de_julho. 

. O SR. CONFÚCfó PAMPLONA- A médida do 
spot Nova Yorque, na segunda coluna, mais os 25%, 
correspondia a 279,55 dólares. Mas como o nosso preço 
máximo, em relação aos 10,50 dólares era de 289, 3538 
dólares, somente no mês de julho é que houve um 
contrato _que envolve centenas de milhões de dólares 
e que nas outras nós ja tínhamos ganho ... Então, não 
houve resultado negativo. 

O SR. FÁBIO LUCENA- E os 88.276,62 dólares? 

OSR. CONFúCIOPAMPLONA-Foramcobertos 
pelas vantagens adquiridas nos outrosmeses. 

. 0 SR. FÁBIO LUCENA- Como é que o Sr. conta· 
bilizou no Instituto este resultado negativo? Onde foi 
contabilizado? 

O SR. CONFú"CIO PAMPLONA -É um pouco 
diferente essa questão da contabilização. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Ele tem que ser contabi· 
lizado em algum lugar. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- O que é conta
bilizado, pelo menos nos meus conhecimentos de conta
bilidade, é a saída do acúcar por um determinado preço, 
num faturamento, registrado o faturamento ... 

O SR._ FÁBIO LUCENA- VOú usar a sua eXpres~ 
são. Onde foi registrado esse resultado negativo, na 
CACE X? 

O SR. CONFÚCIO LUCENA -Não bouve resul· 
tado-riegativo. -

OSR. FÁBIO LUCENA- Mas está ali, Co;~nel, 
todos nós estamos vendo. V. S. • está exibindo e meus 
núineros conferem com os seus: 88.276 62 dólares. Pre
juízo para o Brasil. V~os passar adiante, por favor. 

·O SR. ALEXANDRE COSTA -Sr. Presidente, 
pela ordem. 

.O SR. PRESIDEN"IE (Itamar Franco) -Sr. Ale· 
_xa~_dre Costa, V. Ex tem_ a palavra. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Sr. Presidente, 
acordamos, com o consentimento do nobre Senador 
Fábio Lucena, ... 

O SR. FÁBIO LUCENA -Em absoluto, nobre 
Senador, eu não tenho poderes para consentir, V. Ex 
decide por mim. 

·o SR. ALEXANDRECOSTA- ... que "V. Ex 
poderá suspender a sessão às 13 horas e 15 minutos, 
ficando a _Mesa, sob a Pre~idência de V. Ex, autorizado 
a marcar outra reunião, para que possa prosseguir os 
trabalhos. 

-q ~R, PRESIDENTE (ltlÜ)lar Fr<!Dco) ~senador 
Alexàndre Costa, a Presidência vai consultar estaCo-
missão~--- - - - ·-

0 SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, eu .deixo 
ao livre arbítrio de V. _ex.•sabendo que V. Ex.• sempre 
decide com os maiores padrões de dignidade e justiça. 
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O SR. PRESIDEN"IE (Itamar Franco)-Senador 
Fábio Lucena, eu não poderia cometer a indelicadeza, 
já que V. Ex está interpelando o Coronel Confócio, 
em primeiro ouvir o que pensa V. Ex.• em suspender 
os trabalhos. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Eu concordo plena· 
mente com o Senador Alexandre Costa. V. Ex.• decide, 

'desde que o eririnente Coronel Confúcio Pamplona as
sumisse o compromisso de voltar ao Senado num outro 
dia. 

O SR. RELATOR (Vírgflio Távora) -Nós tivemos 
. muita di{iculdades em montar uma série de reuniões. 

Agora, desmanchar outra por esta, não. Quem vePJ. 
depor tem que vir depor. Ele entrará numa das brechas, 
sem ísso sou contra. TivemOs muitas dificuldades para 
marcar horário para os diferentes depoentes. Então, 
não sou a favor de modificar a tabela para continuar 
o interrogatório. O intérrogatório é válido, é útil. Nós 
já sabemos que um dos convOéados, por equívoco talvez 
aqui da nossa assessoria, ignorância nossa talvez, não 
vii"á. depor, e 'Sê o fizer será o máximo de boa vontade, 
pois ele mora em Genebra, na Suíça e recebi uma comu~ 
nicação a respeito, que estava indo para o Extremo 
Oriente, até. De maneira que teremos uma vaga. Que~ 
remos dizer que amanhã já está tudo marcado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Pela ma· 
nhã, Senador Virgílio Ttívora, acho que te~_ uma vaga. 
A Comissão tem hoje um depoimento às 16 horas do 
Come~ndador Jea_n Vejan. Amanhã, pela manhã, nós 
não temos depoimento, poderemos aproveitar o dia 
de amanhã. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) -Tenho um 
compromisso amanhã de manhã. Nós marcamos a tabe
la, esta Comissão tem-se reunido como nenhuma outra 
do Brasil, que eu conheço. São um ou dois depoimentos 
por dia. Num dia tem dois depoimentos, noutro dia 
tem um. Amanhã de manhã V. Ex.• então designa outro 
relator. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Não, nobre Senador 
Virgilio Távora, também não é aSsim. A proposta, inclu· 
sive. foi do ilustre Senador Alexandre Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -A Comis· 
são então mantém a reuniã"o aberta, porque realmente 
teremos amanhã, à tarde, o depoimento do Dr. Oliveira 
Ferreira, do Estado de S. Paulo. Não há como desmarcar 
e é um depoimento realmente muito importante para 
esta Comissão. Hoje temos já o depoimento do Sr. 
Jean Vejar. Parti~ulannente eu tenho a reunião do meu 
Partido, que vai examinar o problema da proposta do 
Governo, ãs 17 horas. 

- .tiu não vejo o-utra saída, Senador Alexandre Cos
ta; a-não ser manter o_depoimeDto, ainda hoje, do 
Coronel Confúcio Pamplona, pela dificuldade de inter
romper durante dois, três, quatro dias, esse depoimen
to. Vamos manter, então, a argüição do Senador Fábio 
Lucena. 

Contínua com-~ -palavra o -eminci:tê SCnador Fábio 
Lucena. 

Ó SR. FÁBIO LÚCENA - Sr. Coronel Confúcio 
Pamplona, ainda nos mesmoS contratos com a União 
Soviética, ~ambém na claúsula de preços, consta que 
o prêmib para o açúcar refinado é fixo, no valor de 
25%. V. S. • pode informar qual era no dia da assinatura 
do contrato para o açúcar refmado? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Por acaso, ilus
tre Senador, eu, de Viena, fui para Paris, embarcando 
de volta na noite daquele dia. E a minha visita à Bolsa 
de Paris, naquele dia, o percentual v~do co~o prêmio 
acima do açúcar demerara era de 23% acima do spot 
de Nova Iorque, enquanto a Costa Pinto estava expor
tando a 18% acima do spot de Nova Iorque. 

O SR. FÁBIO LUCENA - V.S.• não sabe então 
precisar qual era o prêmio no dia da assinatura do con
trato. 

o SR. CONFúcio PAMPLONA- Eu disse que 
na Bolsa de Paris eu constatei que era 23%. 

O SR. FÁBIO LUCENA- As partes fixaram no 
contrato o prêmio de 25%, certo? Muito bem! 
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V.S.• pode Úlformar como evoluiu o_ valor do prl!mio 
após a assinatura dos contratos nOs meses de dez_embro 
a fevereiro, quando o preço continuava baixo, e no 
período março a agosto, quando_ os preços subiram? 

O SR. CONFúCIO P AMPLO NA - Transiméncia 
19. 

Nessa coluna aí, quantidade e~b~rcada, era o_ que 
estava previsto, o que foi embarcado. 

Na coluna seguinte tem a média do spot do contrato 
11 do mês anterior, por que, como disse a V. Ex.•, 
no cálculo em relação ao mês anterior, ao mês de embar
que, vimos os valores mínimo e máximo. 

A esses valores n6s acrescentalnos os 25% que V. 
Ex. • disse e é vCidade que consta no contrato com a 
Rússia SObre o spot 11, Nova Iorque. 

Na outra coluna estão registrados os números do spot 
de Paris, do mês anterior ao do embarque. Nós afirma
mos e dissemos que a diferença dos contratos spot Nova 
Iorque e spot de Paris é diferente por um ser FOB 
e o outro ser CIF. Então, nós damos valores FOB do 
spot de Nova Iorque, depois em relação ao spot de 
Paris, n6s diminuímos 4S d61ares, que é a média .de 
preço de transporte mais seguro, mais capatazia entre 
um porto brasileiro e um porto no Mediterrâneo e temos 
os valores FOB Brasil em d61ares, em relação ao spot, 
menos essas despesas. 

Damos aqui, na outra coluna ... 

O SR. FÁBIO LUCENA-Sim, Coronel, me permi
ta. Eu não quero interrõmper o seu raéiocínio, mas 
a pergunta é a seguinte: conio foi possível que o valor 
do prêmio, após a assinatura do contrato, evoluísse 
nos meses de dezembro e fevereiro, quando o preço 
do açúcar continuava baixo, e no período de março 
e agosto os prêmios evoluíram quando os preços subi
ram? 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- O prêmio não 
evoluiu, Sr. Senador, me permite. Porque o prêmio 
é um percentual, é 25%. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Está no quadro. sofre 
ascenso-s e· descensos. 

O. SR. CONFúCIO Í'AMPLONA- Então o valor 
do prêmio calculado varia, mas o prêmio é o mesmo 
de 25%. Os preços de Nova Iorque é que variam. 

O SR. FÁBIO LUCENA .:.._ Eu me premito fazer 
wn breve alusão ao assunto. Segundo os preços de Nova 
Iorque e Paris nessa data, nessa época, nos meses de: 
dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ju
nho, julho e agosto; os prêmios eram os seguintes: de
zembrO, 88.40%, o seu prêmio 64%; janeiro, ~.26%; 
o seu prêmio, 63.2; fevereiro, 83.26, o seu prêmio 63.2; 
março, prêmio 74.69, -o seu prêmio (seu prêmio que 
eu digo é prêmio do estudo) 52.9- segundo os preços 
do Nova Iorque e Paris; seguinte, março, prêmio 84.981 

o seu prêmio 62.4%; abril, prêmio ?2.24, o seu prêmio 
48.8%; maio, os prêmiosdeNovaiorqu~_ e Paris 65.35% 
o seu prémio 32%; junho, prêmio de Nova Iorque e 
Paris 71.89. o seu prêinio 30.2%; julho os prêmios se
gundo os preços de Nova Iorque e Paris 66.94, o seu 
prêmio 28.8%; finalmente agosto, prêmio 57 .72, o seu 
prêmio25%. 

Qual a explicação que v. s.•-tem para essa extraor
dinária redução dos prêmio em relação aos preços de 
Nova Iorque e Paris, chegando até_ em caso de mais 
de 50%? 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Senador, eu 
não conheço esta tabela, mas eu terei que analisar os 
nlÍ.IDeros. _ __ _ _ -

O SR. FÁBIO LUCENA - Certo, eu lhe passarei 
às mãos com todo o prazer. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Mas ci>m certe
za eu informo a V. Ex.• que quem as preparou não 
deduziu e não levou em consideração os preços _CIP 
eFOB. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Foram levados sim~ esta
tabela foi preparada por uma assessoria internacional 
da fnaior respeitabilidade e confiabilidade. Daí eu ter 
o desejo de mandá-la par V. S.• investigar e estudá-la. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Pois não. 

DIAIUÓ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il) 

()SR.- FÁBIO LUCENA- Muito bem, CorOnel, 
a_Cost_a Pinto vafentrar aqui como Pilatos no Credo. 

-com relação aos prêmios no valor fixo de 25%, eu 
lhe perguntaria qual o prejuízo que o Instituto teve 
com essa venda, se considerarmos, por exemplo, os 
termos do contrato da Costa Pinto? E se considerarmos 
os-Va1õre8 reais dos prêmios e não- a taxa fixa de 25%? 

Porque os prémios da Costa Pinto, que estão em 
seu poder, eles colidem, conflitam com os do Instituto, 
então a pergunta me parece bem objetiva; bem clara. 
Qual o prejuízo que o Instituto teve com essa venda 
se considerarmos, por exemplo, os termos do contrato 
da Costa Pinto e se considerarmos os valores reais dos 
prêmios e não a taxa fixa de 25% estipulada nos contra
tos com a União Soviética? 

O SR. CONFúctõ PAMPLONA- Pois não. 
Em relação ao contrato com a União Soviética.- eu 

diria e prOvo que o percentual de 25% em relação aos 
preços do mercado, comparando FOB Brasil e CI:f_ Me
diterrâneo, o lucro foi de 3 milhões 590 mil e 310 cruzei
ros. Isso tudo faz parte do meu dossié. 

Agora, pergunta V. Ex. • -e muito bem perguntado 
por sinal-comparado com o Grupo Costa Pinto, qual 
seria o confronto? Eu teria de calcular, Sr. Senador, 
mas, de início, eu digo que o prêmio para o refinado 
no contrato_ que V. Ex.• alude coma Rússia e:ra_de 
Z5%.- E naquela documentaçfo, solicitada pela Costa 
Pinto cujo xerox, mostrei, ela pedia que o prêmio, que 
f~i concedido_, _era de 18%. Então só nisso há wna dife
rença de 7% contra o IAA em relação ao grupo Costa 

-- -PTrit0.-----

0 SR. FÁBIO LUCENA -7% contra o IAA? 

O SR; CONFÚCIO PAMI'LONA -Em relação 
ao contrato da Rússia, em que Costa Pinto paga menos. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Então, o IAA paga 
mais? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Não, a Rússia 
pagou ma,is. 

~-- -0 SR. FÁBIO LUCENA -Perdão, a Rlíssia ·pagou 
mais? Certo? · 

O SR. CONFúCiO PAMPLONA - Exato. Este 
é um aspecto, um outro aspecto que seria o do preço
mínimo do contrato Costa Pinto, em que, na vigência 
do z.a período, ele, pelo nosso cálculo, teria uma díyida 
com o IAA de 44 niilhões de d6lares; ele refuta os 
44 milhões de dólares porque refuta as cláusulas do 
PVU, refuta a cláusula da mudança de destino, fazendo 
com que, se n6S aceitarmos a dívida de 3 milhões de 
d61ares_negativos contra os nossos 44, eu posso afirmar, 
sein antes Calcular considerando os 18 e os 25 que os 
resultados da COSTA PINTO seriam muito inferiores 
aos resuJtados com a Rússia. -

O SR. FÁBIO LUCENA ~V. S.• afirmou várias 
vezes nos jamais, V. S. • neg-ou, aliãs, que tivesse man~ 
tido conversações com a Rússia, ou com os seus repre
sentantes, cintes da assinatura dos 3 contratos com a 
Rússia. Eu lhe perguntaria: qual a razão das negativas 
de V. S. • relativas à assinatura dos contratos_, negativas 
.essas publicadas nos jornais de 5 de d~zembro de 1982, 
quC re-gistfam V. S. • negando conversações com a Rússia 
a respeito desses contratos. Ocorre que, quando V. 
s.• negou no dia 5 de dezembro de 1982, o contrato 
já tinha sido assinado há 5 dias no dia 27 de novembro 
de 1982; por· que V. S.• negou? Aliás, neste dia 27 
de novembro, como se trata com a Rússia e talvez, 
tenha sido uma homenagem à Intentona Comunista. 
E, no dia 5 de dezembro de 1982, V. S. • negou -
está nos jornais do dia 12 que V. S. • negou a existência 
dessas contratações, quando o contrato já estava assina
do~ P.or· quê? 

OSR. CONFÚCIO PAMPLONA- Neguei porque 
se eu CO_!I].Unicasse, naquela oportunidade, a assinatura 
do conttªto, poderia haver ~epercussóes n~s Bols~s .~e 
Nova York e Paris que seriam indesejáveis para n6s. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Mas, por quê? Um trato 
de comércio int-ernacional que tinha sido assinado, e 
V. S:· vem cinco d~as depois e nega ~ e~~tência de,_ 
Sequer, conversaçóes com a Rússia para a comercia-
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Iização do açúcar- e parece que a sua explicação não 
me convence, embora as suas razões possam ser levadas 
em ·consideração. 

O SR. CONFúciO PAMPLONA .::cse eu disser 
à impr~nsa que me ouve que assinei um coritr<ito_ dC 
f50 niil tOneladas, não de _750 mil que foi o cãso da 
Rdssia, esteja certo - e oS especialistas estão af para 
dizer sobre o mercado - de que n_o mesmo dia, na 
mesma hOra, issO é Comunicidó a: P"ãris e isso é refletido 
no preço. Eu não queria que houvesse repercussões 
nas Bolsas de Paris e de Nova York que estavam em 
baixa e estava numa tendência melhor. 

O SR. FÁBIO LUCENA- A tend~ncia de Paris 
e de Nova York eram melhores e V. S.' assina contrato 
com a Rússia~_ ISto m: parece prejudicial ao Brasil. 

O SR.CONFÚCIO PAMPLONA - Não, porque 
retirei do mercado, das negociações e das especulações 
das bolsas 750 mil toneladas. 

O SR FÁBIO LUCENA- COronel, há umas esta
tísticas que são do seu conhecimento- e persisto em 
dizer que houve prejuízo ao Brasil na assinatura de 
contrato com a Rússia no dia 27 de novembro de 1982, 
contrato assinado, negado pelo Coronel Pamplona no 
dia 5 de dezembro de 1982 negando peremptoriamente: 
"o Brasil não está negociando co:rn a Rússia, não se 
tocou com a Rússia qualquer palavra em que constasse 
o vocábulo açúcar ... " 

- Sr. Presidente, foi dito pelo Coronel Pamplona
e o contrato já e:st_ava assinado e os preços de Paris 
e __ de Nova York eram mais vantajosos para o Brasil. 
Então, eu afirmo à Comissão, denuncio à Comissão, 
peremptoriamente, de que houve prejuízo para o Brasil 
com esses contratos. Mas por outro lado, há estatís
ticas._ 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- O Sr. me per
mite, Senador? 

O SR. FÁBIO LUCENA- É claro. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Eu então pedi
ria, já que todos os meus documentos estão apresen
tados a V. Ex. •- até que prova em contrário -houve 
lucro. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Sim, houve lucro, mas 
o lucro poderia ter sido maior, já que os preços de 
Nova Iorque e Paris eram melhores. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- O negócio do 
açúcar não é assim. E. segundo, nobre Senador, o que 
consta que é prejudicial - e as minhas declarações 
à imprensa - eu garanto que náo foram nos termos 
que V. Ex. • ~e referia. 

O SR. FÁBIO LUCÊNA- Então, em que termOs 
foram? V. S.•, no início, não contestou, V. S.• justificou 
inclusive porque negou, alegando_ para náo causar refle
xos na Bolsa de Paris ... 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Tudo o que 
disse eu confirmo, mas V. Ex.•, na primeira pergunta, 
perguntou se eu tinha negado ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- E V. S.• confirmou ... 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA -Sim, mas V. 
Ex.• ao concluir, usou de frases complementares que 
não foram de minhas declarações. 

O SR. FÁBIO LUCENA- São minhas as declara
ções. Afirmo que houve prejuízo, porque, se o negócio 

_tivesse_ sido fechado com Paris e Nova Iorque, o lucro 
teria sido maior. 

Mas, há umas estatísticas que são do_ seu conheci
mento. Houve uma queda de centavos por libra/peso 
de 6,50 cents de dólares em novembro para 5,98 ~nts 
de dólares em janeiro. Conio V. S.• explica os reflexos 
dessa queda dos contratos cem a Rússia? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -'-Eu vou usar 
o número do Sr. Senador em meu favor: se V. Ex.• 
Senador, diz que,_em··novembro ou dezembro, o nter
cado estava a 6,50 cents d(!_ dólares a libra/peso e que 
e~ ja~eiro C?J.iu para 5,98 cen_ts de dólar_c;s, e çom_o 
as exPortaçõeS para a, Rússia, pelo contrato. s6 come..2!:f-
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vam em janeiro, a partir de janeiro e fevereiro-, em 
que esses valores citados por V. Ex. • estavam a 5 e 
pouco, estava. o contrato garantido a 6,25. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Perfeitamente. A per
gunta foi feita de propósito, para lhe perguntar quem 
se beneficiou com a negativa de V. S. • a respeito da 
não assinatura dos contratos com a Rússia. E para per
guntar também o que OC?rreu_~m os preços do aç6car 
logo após a assinatura do contrato. -

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- O IAA, dentro 
daquele conceito, de V. Ex. • bem leu, de que eu sou 
o responsável por tudo que o IAA faz ou deixa de 
fazer, são algumas medidas para defender o mercado 
internacional. Uma das medidas foi suspender a venda 
com outros exportadores de açúcar no- futuro, a fim 
de diminuir o número de contratos a serem especulados 
na Bolsa de Nova Iorque; a segunda medida foi vender 
para não haver especulação do açúcar illdiretamente, 
Governo a Governo, que foi com a União Soviética. 

O SR. FÁBIO LUCENA- A propósito, apenas 
para eu me esclarecer~ a União Soviética compra açúcar 
de empresas privadas? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -~COmpra. As 
maiores fonecedoras de açúcar à União Sociética são 
as empresas inglesas, são empresas da Comunidade Eu
ropéia que fornecem grande quantidade à União Sociê
tica. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Quem aprovou esses 
contratos com a União Soviética por parte da CACEX, 
como determina o art. 1. o das normas do Instituto do 
Açúcar e do Álcool, em que data esses contfatos foram 
aprovados? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Eu não tenho 
aqui as normas. Estou pronto a entregar a V. Ex. •, 
primeiro, a aprovação dele pelo Conselho Deliberativo 
do!AA ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu falei pela CACEX? 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA-Eu estou dizen-· 
do os graus de aprovação desse contrato. Segundo, a 1 

aprovação pelo Exm. o Sr. Ministro· da Indústria e do 
Comércio, segundo a remessa à CACEX do contrato. · 
Eu poderei mandar o ofício, mas não posso responder 
a V. Ex. • agora quem aprovou. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex.•afirma que foram 
aprovados? 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Foram apro
vados. 

O SR. FÁBIO LUCENA-De acordo Com o regula
mento? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Sim; Senhor. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Muito obrigado. Essas 
operaçóes foram amparadas em carta de crédito? 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA. -Não. Essas 
operações não foram amparadas por carta de crédito. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Aíé qiie está a qllestao. 
Porque o art. 13. das normas de exportação de açúcar 
obriga a adoçáo de cartas de crédito. Eu quero que 
V. S.• me explique isso. Não foram cumpridas as exig~n
cias do artigo 13. das normas de exportação de açúcar. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- As cartas de 
cr6:lito, se forem seguidas as normas, elas são exigidas 
quando existe o intermediário e quando é ou ·não é 
uma venda de Governo a Governo. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Permita-me. Não é o 
que dizem as normas do artigo 13: "A carta de crédito 
irrevogável, correspndente ao valor das vendas, será 
estabelecida em dólar norte-americano_ num prazo de 
cinco dias úteis, contados da data do fechamento da 
transaçá.on. Esse dispositivO legal não foi obedecido 
pelo Instituto. Por quê,, Coronel? 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- ExpíicO.-Por
que foi uma venda de Governo para Governo e nunca, 

eu creio, o :Siasil ou outro país faça suas compras e 
depois negue os ~us débitos. 

0 SR. FÁBIO LUCENA- Como? 

'o SR. CONFúCIOPAMPLONA- Quando f~r 
uma venda de Go_vemo a Governo, é uma norma que 
os ·governos, que assinam os contratos, cumpram os 
compromissos sem que se abra uma carta de crédito. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, as normas brasi
leiras mandam a abertura da carta de crédito. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Essas normas 
são aplicáveis em relaçãõ a -outros a importadores e 
intermediários e não de Governo a Governo. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Com o s~u perdão, mas 
são normas válidas. Elas são normas para venda de 
açúcar de exportação, para qualquer tipo de venda de 
açúcar de exportação, elas foram, no seu art. 13. e 
em outros;que eu ainda vou mencionar, desobedecidas 
pelo Instituto do Açúcar e do Álco_ol, desobediência 
que v. s.• _não consegue justificar. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA - Justifico. A 
venda foi de Governá a Governo. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Coronel, o art. 17. das 
mes~as noimas, é cJaro a~ dizer qu~ não será concedida 
comi_ssão sobre o _valc:>r ~as vendas d~ açúcar. Alguma 
firma recebeu comissão por venda de açúcar? 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Recebeu. Foi-
a Mapa, empresa brasileira. 

O SR. FÁBIO LtrCÉNA- Foi de iS% 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA -Não, Senhor. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Foi 1,5% 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Não, Senhor. 
A Comissão que ela recebeu está no contrato da Mapa. 
anexo à minha do_cumentação. 

OSR. FÁBIO LuCENA.....:.contraasnormaslegais. 

O SR. CONFúCIO P AMI'LONA -É de i% sobre 
tonelada exportada. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Contra as normas legais. 

O~SR. CONFúCIO PAMPLONA- Eu não digo 
contra as normas. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Claro que é, contra 
as normas, pelo amor de Deus! As normas para expor
tação de açdcar estabelecem, Srs. Senadores, no art. 
17: .. Não será concedido comissão sobre o valor das 
vendas de açúcar. Ao se pagar comissão por venda 
de açúcar, é claro que contraria as normas legais, se 
e~as ~missõe~ ~r_ampagas. A-náo ser que nós esteJa
mos, eu pelo menos, sofrendo um processo de amnésia. 

O SR. CONFUCIO PAMPLONA- Não é só de 
comissão~ é-de prestação de serviço. Então, não é sobre 
as vend~, o contrato com a Mapa. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Nós vamos chegar na 
Mapa daqui a pouco. Coronel. analisando bem o contra
to, dele consta opção de compra com velocidade de 
quatro meses. Correto? 

0 SR. CONFúCIO PAMPLONA- Sim. 

OSR. FÁliiO LUCENA-Mas o art. 6.• das normas 
le&aiSCXigC Õ- tiláxiniO de cinco dias pã.ra -eSsa opção. 
Por que V. S. • descumprindo as normas legais, ao invés 
de adotar a ex:igênc:i,a máxima de cinco dias para opção, 
estipulou uma opção de compra com validade de quatro 
meses? 

O SR. CONFÚCIO PÂMPLONA -V. Ex.· não 
poderia, nas normas legais, ler a parte. ou quer que 
eu leia, a questão de opção? 

O SR. FÁBIO LUCENA - Art. 6.•: o comitê. de 
vendas - não falamos no comitê de vendas - poderá 
con~d.er opção para venda de açúcar-com destino certo, 
pelo prazo máximo de cinco dias conse-cutivos. E V. 
S. • concedeu opção por quatro meses. Parece-me extre-
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ínãmeDte grave. Como no diScurso de posse v. s.• disse 
que é o responsável por tudo, então V. S. • deve respon
der por mais essa infringência às normas legais:. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Nobre Sena
dor ,.são dois assuntos distintos para serem comparados. 
O que V. Ex.• leu, são cinco dias de opção para a 
questão de mudança de destino. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Opção ln loco. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- E no contrato, 
a Rússia, num contrato de SOO mil toneladas, era dada 
a opção. se· ela assim o quisesse, de vir importar mais 
250 mil toneladas, e se nós precisávamos de prazo. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Dois coittratos diferen
tes,· um de 200 mil e outro de 50 mil. 

O SR. CONFÚCiO PAMPLONA-Primeiro foi 
assinado um c9Dtrato, em Viena no valor de 3CKl' mil 
toneladas de demerara e 250 mil toneladas de refinado, 
E nesse contrato é dado o direito a ela de ter opção 
de mais de 250 mil toneladas com antecedência para 
que nós produzíssemos o açúcar e o tivesse estocado 
não por qUestão de mudança de destino, como V. S. • 
correlacionou com a cláusula existente, porque não foi 
mudança de destino; foi opça:o de com-pra de mais 250 
mil toneladas, sendo 125_ mil de demerara e 125_ mil 
de refinado, porque o Diretor da Prodintorg veio ao 
Brasil e fez essa opção assinando mais esse contrato. 

O SR. F ÁB!O LUCENA - A sua explicação eu 
gostaria, Sr. Presidente, que V. Ex. • mandasse grifar 
e~_a pergunta, a ftm de_ que a Comissão a analisasse 
maiS detidamente. porque eu sustento que essa dilação 
d_e _oE_ção de s. dias._I!_ara 4 meses é absolutamente ilegal. 
Que a Comissão depois, Sr. Relator, se pronuncie sobre 

-o assunto. · 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A solici
tação de V. Ex. • foi anotada. 

OSR. CONFúCIOPAMPLONA-Eupediriatam
bém_ao Sr._ ~~sidente da Comissão que fizesse consig
nar. que os dois assuntos são distintos, um é por opção 
de destino e outro é para opção de uma nova compra. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Também 
anotadas as observações de V. s.• 

O SR. FÁBIO LUCENA - Coronel Pamplona, co
mo foi possível que o Instituto efetuasse adiantada
mente uma venda de 27% de sua quota com preço 
máximo? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Eu não com
preendi bem a pergunta. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Como foi possfyel que 
o Instituto efetuasse adiantadamente uma venda de 27% 
de sua quota com preço máximo. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA - V. Ex.• está 
se referindo aos contratos com a Rússia? 

ctSR. FÁBIO LUCENA- Sim. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Então os 27% 
V. Ex. • deve está considerando as 500 mil toneladas? 

O SR. F Á_BIO. LUCENA- Estou considerando os, 
núineios, o percentual. 

O SR: <CONFúCIO PAMPLONA -Não. Mas de 
500 mil toiieiadas, versus 2.800 ionelad3s. · -

O SR. FÁBIO LUCENA- Vinte e sete por cento 
vendidos adiantadamente, a um preço máximo. Como 
se o preço não pude~e sofl:er alterações para maior. 
Como~ que se _explica isso_J 

O SR. CONFúCIO.PAMPLONA- Primeiro, é 
fácil explicar: primeiro -500 mil toneladas, que não sáo 
25%. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não, Coronel, eu estou 
perguntando ... 

O SR. CONFúCfO PAMPLONA -Estou só expli-
cando.· -
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O SR. FÁBIO LUCENA- E-stou dfzCndo só cOntO --- -J)õderiani !ir bãvido aquel~s contratos. Relativamente 
foi possível efetuar adiantadamente uma venda de 27% ·ao contrato com a Mapa eu já afirmei e está anexo 
de sua quota - na quota de açd.car - com preço má- à minha documentação do contrato com a Mapa para 
ximo. prestar serviços na exportação para a Rússia. 

O SIL FÁBIO LUCENA- No caso da contratação 
O SR. CONFÚC!OPAMPLÓNA-SenóstiVerinoS da mapa, na sua administração, foi feita a licitação p"ú-

aqui alguns jornais: O Globo, Jorq_al do BrasU, Gazeta blica? 
Mercantil, V. Ex.• tem as cotações do mercado para o- SR. ÇQNEÚCIO PAMPLONA- Eu ainda Oão-
um ano na frente. E a venda para a Rússia era somente conheci, talvez seja erro meu, uma licitação pública 
para 6 meses na frente. 

O SR. FÁBIO LUCENA- O Instituto adota o 
mesmo compOrtamento para com os outros compra
dores? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Adota. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Com quem, por exem
plo? 

O SR. CONFÚCIO l'AMPLONA -Com a própria 
Costa Pinto. --

O SR. FÁBIO LUCENA- Não. No exterior. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -No exterior nÓs 
vendemos através ~ diversas empresas. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sim. Mas no mercado: 
nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm sido benefi
ciados por essa regalia? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Não, Senhor. 

Ó SR. FÁBIO LUCENA- Por quê? 

OSR. CONFÚCIO PAMPLONA -Porque os Esta
dos Unidos não regem pelo contrato 11. O Caiittàto 
11 nos Estados Unidos se rege pelo Contrato 12 da 
Bolsa de Nova Iorque. E o Conti'ato_l2 da Bolsa de 
Nova Iorque também tem a cotação publicada nos jo~
nais e prevista estatisticamente e constante de relatórios 
diários. Mas não podemos comparar as exportações pa
ra os Estados Unidos em relação às exportações para 
qualquer outro destino no mundo. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Evidentemente V. S. 
não poderia informar a reeeiia cam~ial decorrente das 
vendas da União Soviética através dos 3 contratos Cm 
um ano? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONÀ- Eu mandarei 
para V. Ex.' 

O SR. FÁBIO LUCENA -Tam-bém eu gÓstaria 
que V. S. • mandasse a receíta cambial ao restante da 
quota, quer dizer dos 63%. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Não entendi 
a pergunta de V. Ex. • - -

O SR. FÁBIO LUCENA- E também o restante 
da receita cambial do restante das quotas dos 63% por
que os 27% foram vendidos- foram eíetuados adianta
damente. 

Vamos entrar na Mapa agora, Sr. CoroneJPamptODi. 

O SR. CONFÚCIO PÁMPLONA _:Eu queria dar 
um esclarecimento. 

OSR. FÁBIO LUCENA-Pois não: 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Todo contrato 
tem um período de duração. O da Costa Pinto é de 
4 anos. -

O SR. FÁBIO LUCENA - Não. Eu não quero 
saber de Costa Pinto - Costa Pinto é outro- capítulo. 

O SR. CQNFÚCIO PAMPLONA -56 estou dandÓ 
exemplo. _ _ 

O SR. FÁBIO LUCENA- Siín. Os dirigentes da 
Mapa, em entrevista à imprensa, informaram que os 
contratos com a União Soviética haviam sido traba~ 
lhados por dois anos. Gostaria -que V. S.• informasse 
a esta Comissão, aliás - se a Mapa recebeu ou foi 
contratada para quaisquer serviços com relação aos con
tratos com a Rússia? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA - Em relação, 
~os cantatas anteriores, eu não posso responder_ a V. 
Ex. • porque eu não era Presidente do Instituto em que 

---- - ----- --

.. ·a SR. F ÁJiJO LUCENA- O Decr~to-l~i 200 impõe 
licitação nestes casos. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Eu não conhe· 
ço·no Brasil ou no mundo, oºde se faça uma concor· 
réncia pública para ver aqueles que vão vender, porque 
na venda, qué é uma transação comercial, a prestação 
de serviços n~o é exigida, ou a licitação porque o Decre~ 
to-lei 200 também, pelo número que eu não posso me 
referir, mas eu sei bem, ele também dispensa a licitação 
q~ando há condições especiais .. , 

OSR: FÁBIO LUCENA- Y _S.• está absoluta· 
mente ceita nesse pari:iculcir. 

. Agora qual foi a autoridade que autorizou a dispensa 
da licitação? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Neste caso fui 
eu ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sob que fundamento? 
O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Anteriormen

te, conforme consta da minha documentação eu estava 
sendo procur'ado por diversas firmas internacionais para 
fazer um contrato com a Rússia. Uma dessas empresas 
internacionais, a empresa Lazard Brotbe:c's, francesa, 
propunha o contrato com a Comissão de 3% do valor 
da venda. Na cOtação daquela época correspondia a 
4 dólares por tonelada. E, no contrato com a Mapa, 
a fi::tação foi de um dólar. Primeiro, a Mapa é uma 
empresa brasileira composta de brasileiros; a Lazard 
Brother's é uma empresa francesa com sede em Paris. 
A Mapa propôs um dólar, a Lazard Brother's propôs 
3%, ou seja 4 doláres. Essa a razão da minha de~isão. 

O SR. FÁBIO LUCENA- A Mapa é firma de 
notória eSpeciali_;ação no rarilo açucareiro? 
- O SR. CONFUCIO PAMPLONA- Eu não posso 
afinnâr que 'seia de notória esPecialização. 

O SR. FÁBÍO LUCENA -Como é que V. S.• dis~ 
pensOu a lícitáçà:o-contratando a Mapa? 

0 SR. CONFúCIO PAMPLONA- Mas ela é uma 
firma notória~ é só _que não teriho o hiStórico dela pal-a 
dar a V. Ex.•. 

0,~~- FÁ:J;U_O LUCENA -Certo.r-Aas ela supervi
sO!~· )?!ltão_e'!_ Ife pergunto: ele _a_~ua como supervisora 
.:..__ela é_um.a companhia superviso!a reconhecida inter-
nacíonalnlente? -

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Ela foi contra
tada para supervisionar os embarques de açúcar refina
do no Brasil. Porque, pela primeira vez no Brasil .. , 
nós exportamos normalmente em sacarias, a soldos, 
a gtat!Cl, eJQ sa_OOas a soldos, e dentro do contrato, 
havia previsão de q-Ue nós deveríamos exportar - aqui 

-- tem 18 sacos de açúcar, dois em cada sentido, e assim 
continuadamente- por sUng, e nós não temos pessoal 
que pudesse, nos diversos portos, supervisionar esses 
serviços de amarração dos sling. Então, foi uma das 
razões desse contrato com a Mapa. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu entendi bem a sua 
explicação, inclusive, a demonstração concreta do siste
ma sling foi muito importante para quem não conhece 
o Nordeste, para quem não conhece o sistema de embar
que, é muito importante ver isso que V. S. • está mostran
do af. 

Mas, qual a função da Mapa em sua representação
do IAA na União Soviética? Por que não foi escolliida, 
por exemplo, a Interbrás? E quem representa o Instituto 
do Açúcar e do Álcool em outros mercados? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -..,A lnterbrás, 
naquele momento, e creio qu'1 ainda não tem, está mon
tando um escritório em Paris~ .. 

O SR. FÁBIO LUCENA- v, S.• falou em-Inter
brás, s6 uma pergunta: qual a dívida da Interbrás para 
com o Instituto? 
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O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- D.esde o dia 
em que tomei conhecimento, não sei se houve al&um 
pagamento, era de cerca de 90 milhões de dólares. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Três vezes ao do Costa 
Pinto. Qual foi a atitude que, até hoje, V. S~· já tomou 
contra a Interbrás, na defesa do patrim~nío público, 
dever pret:íjmó da sua função, segundo o seu discurso? 
V y S. • cancelou contratos com a Interbrás? 

-O SR. CONF0CIO PÁMPLONA _:.Eu já irei lhe 
responder._ Primeiro, são dois casos distintos, Costa Pin· 
to e Interbrás. O IAA tem um contrato com a Interbrás 
de venda de açúcar, qu:e vendeU e os vende só para 
a Venezuela. 

ásR. FÁBIO LUCENA~ E a Venezuela não pa-
gou? -

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Eu já irei com
pletar. A Venezuela, não pagou à Interbrás, porque 
estão num acerto de contas de petróleo. E, nesse acerto 
de contas, do que o Brasil deve de petróleo à Venezuela, 
e a VenezUela, de alguns produtos que importa, inclu
sive o açúcar, estão no acerto de contas. E a Interbrás ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu estou entendendo. 
Quer dizer que eriqU8nto a Interbrás não acertar suas 
CC?nta~, os seus_ponteiros com a Venezuela, a Int~rbrás 
pode el"êvar as suãs dívidas junto ao Instituto, V. S.• 
não toma nenhuma providência contra a Interbrás? Isso 
foi o que entendi. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Não, Ex.• Não 
afirmei isso. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. S.• se disse um carte
siano ... 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA - Cartesiano, 
mas eu não ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Um minutinho. V. S.' 
se declarou um cartesiano, à moda do eminente relator, 
Senador Virgílio Távorã, e eu quero lhe dizer que o 
método dedutivo é um método cartesiano, é um método 
matemático. É a conclusão que vem do geral para o 
particular, é exatamente o inverso do método indutivo. 
Eu não estou induzindo, eu estou deduzindo. Estou 
sendo cartesiano cOmo V. Ex. • e como o eminente rela
tor. 

O SR. CONfÚClO PAMPLONA- Eu agradeço. 
Mas, eu náo completei, porque eu poderei mandar para 
V. Ex. • os ofíciOs que enderecei ao Ministro Camilo 
Penna, à lnterbrás e à Petrobrás, encarecendo a liquida
ção da dívida. Completando unicamente o meu raciocí
nio, a Interbrás não tendo recebido as divisas por causa 
desse a~rto de contas, em que se deve mais petróleo 
do que se tem crédito em açúcar, não está de posse 
do dinheiro das crunbiais, enquanto que a Costa Pinto, 
que V. S. • correlacionou agora, está de posse das cam
biais. 

O SR. FÁBIO LUCENA -V. S.' deixa a Costa 
Pinto pi:ua depois. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Mas foi V. Ex.• 
que a correlaçionou. 

O SR. FÁBIO LUCENA::_Coronel, como se iniciou 
o contrato do Instituto com a Mapa? Qual a participaçáo 
do Coronel Hugo Jdel, que fo1 seu colega de escola 
militar? Qual a área básica de atuação da Mapa no 
comércio Brasil-União Soviética? São três perguntas 
numa s6. 

O SR. CONF()CIO~PAMl'LONA - Em relação 
ao Coronel Hugo José Jiiel, um dos homens mais dignos 
que tem este País ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- E ninguém está dizendo 
o contrárló. · 

QSR. CONFÚCIO PAMPLONA -Mas, eu afirmo. 

o SR. F Áinci LUCENÁ __:_E isua afirmativa mere
ce crédito. Eu quero saber qual a participação dele 
no processo. 



Novembro de 1986 .. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA ~Ele trabalha 
para a Mapa· sob contrato. E quando assinei o acordo 
com a Rússia, ele não trabalhava na Mapa. Ele veio 
trabalhar na Mapa a convite do Presidente da Mapa, 
porque essa operação de sllng, V. Ex.• compreende, 
são 18 sacos em cada, numa exportação de 20 mil tonela
das, são mais de 20 mil ... Então, é uma operação logís
tica de elevada importância, que- nunca no Brasil foi 
feita, e a Mapa o contratou para ele coordenar isso. 

Qual a outra pergunta de V. Ex. •? 

O SR. FÁBIO LUCENA - Qual a área básica de 
atuação da Mapa no comércio Brasil-União Soviética? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLÕNA- SÓ elaque po· 
derá lhe responder, mas alguma notícias que tenho, 
que li sobre ela, foi a primeira firma brasileira que 
comprou petróleo, antes da PETROBRÁS e antes. da 
INTERBRÁS, da Rússia para o Brasil. O que eu pode
ria dizer é que ela comprou da Rússia as diversas turbiM 
nas que hoje estão em nossas usinas de energia. Mas, 
agora, não tenho condições aqui de defender o volume 
de trabalho que já prestou em relação ao comércio 
internacional, em favor do Brasil uma fuma brasileira. 

O SR. FÁBIO ÜÍCENA- A Mapa é ~dastrada 
no Instituto? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Sim, Excelên
cia. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Desde quando? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Não tenho os 
dados aqui. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Com que qualificaçiio 
ela é cadastrada no Instituto? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Não sei a data 
---Certa. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. S.' não sabe da data 
certa. Quem são _os seus dirigentes, Coronel? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Eu sei que um 
dos presidentes dela é o Sr. Mário Pacheco. 

O SR. FÁBIO-LUCENA- V. S.· trouxe o contrato· -
do Instituto com a Mapa? 

O SR: FÁBIO LUCENA- Há um detalhe m~ito inte· 
ressante, que gostaria que V. S.·. coni toda a franqueza, 
como vem se portanto, esclarecesse. A Mapa foi centraM 
ta:da para supervisionar eiitb:irques e desembarques. 
Mas como supervisionar? É mais um pedido de explicaM 
ção. Como supervisionar embarques e desembarques, 
se- a venda foi FOB, se o papel do IAA cessou na 
porta do navio, digamos em termos vulgares? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Está alleíio ao
documento, 

OSR. FÁBIO LUCENA- A respeito desse contra
to, quando é que ele foi assinado? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Foi assinado 
no dia 15 de setembro de 1982. 

O SR. FÁBIO LUCENA~-v. s.• assumiu em agosM 
to, foi assinado depois da sua posse no Instituto. Quan
do, em que reunião, foi o mesmo contrato discutido? 
E em que reunião do Conselho do Instituto foi o mesmo 
aprovado? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Este documen· 
to, não o tenho aqui, mas responderei a V. Ex.•. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, V. Ex.', um contra
to desta natureza, da maior importância, V. Ex. • deveria 
ter feito anexar aos seus documentos a ata do conselho 
do Instituto que apr.ovou: o contrato com a Mapa. 

Sr. Coronel, isto é da maior importância. E também 
é em seu favor. Em seu benefício. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Eu o mandarei 
para V. Ex.• 

O SR. FÁBIO LUCENA -Serei muito grato. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -A ata aprovada 
pelo conselho deliberativo. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Essa aprovação teria 
feito a priori ou posteriori, antes ou depois de V. S. • 
entrar lá. 

O SR: CONFÚCIOPAMPLONA-Da-Mapa? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sim. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- A posterior!. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Antes de o assumir, 
teria sido aprovado, não assinado, aprovado. Antes de 
o Senhor assumir, ou depois de sua posse? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Eu estava no 
meu escritório particular no Rio de Janeiro, e não sabia 
nem onde era o IAA. Como é que eu poderia assinar 
um contrato antes de minha posse? 

O SR. FÁBIO LUCENA--É impressionante. V. 
s.~ estava em seu escritório no Rio de Janeiro, e não 
sabia nem onde era o Instituto do Açúcar e do Álcool 
e hoje é o Presidente do mesmo. Este é um grande 
País li 

Mas, nas atas que lhe pedi, eu gostaria que V. S. • 
mencionasse se algum conselheiro apresentou discorM 
dãncia com relação ao contrato com a Mapa, ou se 
foi por unanimidade. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Foi por unani· 
midade. Há conselheiros presentes que poderão com-
provu. -

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -A responsa
bilidade da exportação de qualquer açúcar, processa-se 
n·a entrega oU no carregamento do navio. A responsaM 
l?_ilidade continua com relação no que chega ao destino, 
em Iela_ção à quantidade, em relação à qualidade e 
em relação também à questão, neste caso aqui, de emba
lagem do açúcar. Então-, somente havendo, quem tivesM 
se trânsito na Rússia, poderia ter notícia e nos- dar inforM 
mações de como o açúcar estava chegando. 

O SR. FÁBIO LUCENA - E as taxas cobradas 
... -pela Mapa são compatíveis com as taxas dei mercado? 

v. s.· pode nos dar números exatos? 

O.SR. CONFÚCIO P AMPLO NA-Éu dei exemplo 
de uma outra prop~_sta de uma empresa, que foi aLAM 
ZAR BRQ_1HER'$ que nos ofereceu a base, que não 
foí o preÇo fixo, de um percentual, que é de 4 dólares 
contra 1 dólar. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Perfeito. Coronel, hou· . 
ve atrasos no carregamento causado pelos sHngs, não 

_- Joi1Houve atraso _de carregamentos. N_ós temos registro 
de _vários atrasos. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Houve alguns 
atrasos. Mas os principais atrasos que se deram não 
foram em relação aos slings, SR. Senador, foram devido 
às chuvas que se deram na região de Santos nos nteses 
de maio e junh<:>· Esta operação de embarque para a 

--Rússia, para que V. Ex. • tenha uma noção do que ela 
representou em quantidade e velocidade de embarque, 
em determinados dias, havia 1.600 vagões da estrada 
d~ ferro à n?ssa '4spo~ição, levando o açúcar para San
tOS; 1.600 vagões de açúcar refinado, mas que nâo poM 
diam ser desembarcados, em face da quantidade de 
chuvas que os navios não podiam aportar. Ai é que 
houve os atrasos. 

O SR. FÁBIO LUCENA -E nesse caso, q~al o 
valor das multas, chamadas de moras? 

O SR. CONFUCIO-PÀMPLONA -Não tenh<> 
~qui, não trouxe o total âas multas. O <iue poderei 
infonnar a V. Ex.• é que não estando, não prevendo 
as autoridades rusos a velocidade de embarque do açá
car demorara nos _portos de Pernambuco Recife, e nossa 
velocidade foi muito maior do que a consighada no 
contrato, nós também tivemos razoáveis resultados a 
respeito disso. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Muito bem, Coronel. 
Está comprovado, então, que a Mapa recebeu, seja 
COmiJisáo, sejam pagamento de serviços, seja taxas, está 
pro':'ado que ela recebeu pagamento do Instituto, con
tranamente ao que determinam as normas legais. Isto 
está provado. 
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O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Comissão, esta, 
constante das notas de exportação e aprovada pela CaM 
cex:-

O SR. FÁBIO LUCENA - E contrariamente ao 
que diz o art. 17, das normas de exportação de açúcar. 
Sr. Presidente, comissões pagas ilegalmente à Mapa. 
Quero que isso fique bem claro. 

O SR. PRESIDEN1E (Itamar Franco) -Senador 
Fábio Lucena, tudo está sendo registrado tanto pela 
taquigrafia como pelo som, neste depoimento. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. S.' tem conhecimento 
de _algum caso,, no passado, a partir da aprovação das 
normas, de terem sido pagas as comissões, em operaM 
ções de vendas de açúcar do Instituto? V. S.• não pode 

. responder, porque falou, há pouco, que nem sabia onde 
era o Instituto. -

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Não. Eu res· 
pondo a V. Ex. • 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu fiz a pergunta mal· 
feita, descabida, aliás. __ _ _ 

O SR. CONFÚCIO PÀMPLONA- Porque apesar 
de eu não ir ao IAA, porque eu não tinha nada com 
o JAA isso, porque V. Ex. • perguntou se eu tinha assinaM 
do _algum contrato pelo IAA, antes de ser nomeado. 
Esta foi a pergunta de V. Ex. • 

O SR. FÁBIO LUCENA - Não. Proposta antes 
da nomeação, porque -a assinatUra foi depois da sua 
nomeação. -

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA ..:. Mesmo nlio 
há proposta. Eu não sendo Presidente do IAA, inteM 
gran:te dele, como- V. Er- me julga capaz de assinar 
uma proposta antes de eu ser Presidente do IAA? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não Senhor, falei se 
a prOposta foi apresentada antes de sua posse ou depois 
dela. V. s• disse que não poderia responder, mas afirM 
mou, em r:_esposta_a :q:~.inba pergunta, que o contrato 
com a mapa foi assinado depois das propostas pelo 
Sr ... __ 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA-Todos os docu
mentos do IAA, propostas, con~r~tos, decisões e atos, 
eu ~ó os -~s_sí:fiei -~pos ·a 1Dinha posse, e nunca tive ... 

O SR. FÁBIO LUCENA -E náo poderia ser de 
modo diferente. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- É lógico. Mas 
. a pergunta de V. Ex assim induziu ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não. Eu fiz a pergunta 
se a proposta tinha sido feita antes, porque V. S. • assuM 
miu em princípio de agosto, e a proposta poderia ser 
feita depois da sua posse, para a conseqüente, posterior 
à assinatura do contrato. Esta é que foi a pergunta, 
mas está tudo esclarecido. 

Sr. Presidente, Sr. Relator, estão com vontade que 
eu encerre, não é? 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- V. EX' está 
usando telepatia aguda. (RISOS) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar FranCÓ) - V. Ex.' 
pode continuar, tem todo o direito ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas eu queria entrar 
agora, finalmente no caso Costa Pinto. A documentação 
entregue pelo Sr. Humberto Costa Pinto indica que, 
até o iníco deste mês, de outubro, estavam se realizando 
negociações para a fixação dos valores corretos do acer
to entre aq~:~~ .e_~presa e o Instituto. 

V. s• em telex a esta Comissão e em reunião do 
Conselho do IAA e em entrevista à_ imprensa, não ape
nas acusa a empresa de apropriação índébita como afirM 
ma valores para a dívida com o IAA. 

Quais são, Coronel, para que eu possa entender me· 
lhor a questão, em que critérios V. s• se baseia para 
fixar essa dívida e a propósito, se a Costa Pinto deve, 
corilo mostrou v. s· ao Instituto, por que essa empresa· 
não foi autuada até hoje pelo Instituto? 
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O SR. CONFúCIO PAMPLONA - Ela não foi 
autuada até hoje pelo Instituto porque é um pensa
mento, e creio até muítO Comum, ser preferível um 
acerto do que uma demanda em juízo que leva anos 
para se ter uma solução. 

O SR. FÁBIO LUCENA- A pergunta se baseia 
em declarações de que V. S. formulou ao Juiz da 13' 
Vara Criminal, dia 10 de outubro. Dizem os seus advo~ 
gados: não há referência a procedimento criminal, nem 
se fala em ação penal ou inquérito policiaL 

Perante o Juiz V. S• fala que não há procedimento 
criminal, perante esta Comissão V. S• acusa Costa Pinto 
de embolsar divisas, isto é um procedimento criminal. 

Quando V. S.• está usando da verdade que lhe é 
peculiar, diante do Juiz ou diante desta Comissão? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Eu disse, não, 
os meus advogados disseram. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sim, V. S.• disse, por 
seus advogados. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Que não há, 
por enquanto, a idéia de uma ação judicial. 

O SR. FÁBIO LUCENA -V. S.• disse que não 
há referência a procedimento criminal. .. 

O SR. CONFúCIO PÀMPLONA- Em relação 
à apropriação indébita. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, aqui, V. S.• afir
mou que o Gtupo Costa Pinto embolsou divisas; isso 
é crime, então a minha pergunta ... 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Só os juristas 
poderão responder se é crime. 

O SR. FÁBIO LUCENA- A acusação que V. S.• 
faz ~ uma acusação que o Código Penal afrrma como 
crime ... 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- V. Ex.• que 
está afirmando. 

o'sR. FÁBIO LUCENA- Não, é o Código Penal 
que explicita, aliás ele está até aqui à disposição de 
v.s.• 

A pergunta que eu faço é a seguinte: é verdade que 
lhe é peculiar, v. s.• a usou, per~te o Juiz, aq afirmar 
ao Meritíssimo magistrado que não há referência a pro~ 
cedimento criminal, ou a está usando agora ao acusar 
o Grupo Costa Pinto de embOlsar divisas? É a pergunta, 
Coronel. 

Há 7 dias V. s.• disse que o Grupo Costa Pinto não 
cometeu crime algum. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA - Não e!tá af 
dito que não cometeu crime algum ... 

OSR. FÁBIO LUCENA-Sr. Presidente, eu chamo 
a atenção da Comissão; não há referência a procedi~ 
menta criminal, dito pelo Coronel Pamplona perante 
o Juiz da 13." Vara Criminal, nem se fala em ação penal 
ou inquérito policial. 

Hoje, o Coronel Pamplona afimiõu que o Sr. Costa 
Pinto embolSou divisas e afirmou, no início de seu de~ 
poimento, que iria provai' que para-ele,bá, -pelo menos, 
um indício do crime, indício veemente, por sinal, nega~ 
do perante o Juiz e reafirmado perante esta Comissão. 

Em que oportunidade? Foi lá no Judiciário ou aqui 
no Legislativo que V. S. • fez a declaração verdadeira? 

OSR. CONFÜCIOPAMPLONA-Primeíro, quem 
disse para eles, a lei,_ não fui eu'- foi Humberto Costa 
Pinto,- aqui presente. 

O SR: FÁBIO LUCENA- EV, S,• em resposta 
à Costa Pinto hoje, disse que iria Piovar para ele con
trário. 

O SR. CONFúCIO PAMPLON.A....:: Agora, se V. 
Ex. • aftrma que estes meus termos- embolsar divisas .•. 

O SR. FÁBIO LUCENA -É apropriação indébita, 
Coronel. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Os termos que 
estou afirmando boje, que eu usei, foi embolsar divisas. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

O SR. FÁBIO LUCENA - Art. 168 do Código 
Penal. Preste atenção, por favor: 

"Apropriar~se de coisa alheia; móvel -divisas 
sãQ co_isa& _alheias - móveis, de que tem posse 
ou de~enção; pena, reclusão de I a 4 anos e multas 
de mil a 20 mil cruzeiros.'' 

O-SR. CONFÚCIO PAMPl.ONA- O que V. Ex.• 
muito bem leu é o artigo que define a apropriação indé~ 
bita. 

Agora, nas minhas conclusões de hoje, disse e afirmo, 
para usar precisamente a palavra, que eles utilizaram 
e v~m utilizando a posse indevida, então, utilizei duas 
expressões aqui, utilizando a posse indevida. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Utilizaram e vêm utili· 
zarido ... 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA -E embolsaram, 
se V. Ex.• julga que é crime, é definição de V. Ex.• 

O SR. FÁBIO LUCENA -Não, V. S.• é quem 
!a!ou em embol~ar. _ 

O SR. -CONFúCIO PAMPLONA- Falei, mas, se 
V. Ex diz que esta expressão dentro do Código Penal, 
diz... a. expressão que usei e reafirmo é embolsar e 
utilizando a posse indevida. Se é crime, eu agradeço 
a V. Ex.• o enquadramento dessa minha palavra. 

O SR. FÁBIO LUCENA- É uma acusação que 
o Código Penal tipifica como crime. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -O Codigo Pe
nal, reafinnO, identifica como crime, e o que V. Ex. • 
leu é o artigo referente à apropriação indébita. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Do qual V. Ex.• se 
retratou ~~-juízo. 

O SR. -CONFÚCIO PAMPLONA-- Eu não me 
retratei em juízo, Senador, o que eu disse em juiZo, 
e não sendo jurista eu não sei bem como qualificar 
essa situação do embolsar. agora utilizo a minha pala
vra, ou da utilização indevida dos recursos. 

Agora, se V. Ex. •, utilizando a minha palavra, julga 
que embolsar ou utilizar da posse indevida é crime, 
eU agradeço a V. Ex. • 

O Sl<. FÁBIO LUCENA -V. Ex.• tem que agra
decer ao Código Penal, não a mim. 

Em que pese a não ser V. S.• um jurista, o que não 
·- e nenhum demérito, os seus advogados são, entre eles 

um dos maiores juristas deste País, emérito por todos 
os títulos, foi inclusive Ministro do Supremo Tribunal 

-Federal, grande advogadoEvandro Lins e Silva, é ele 
quem, como preposto, como procurador de V. Ex.• 
-diz em seu nome que não há referência a procedimento 
criminal. 
_ Isto é dito por um dos maiores juristas, por um dos 

luminares do saber jurídico em nosso País. 
Logo, está claro, pela voz, pela caneta de um jurista 

do naipe, do porte do Ministro Evandro Lins e Silva, 
que não há referência a procedimento criminal, contra~ 
riando as acusações que V. s.~ repetiu perante esta 
CQmissão. Mas, eu vou resumir o problema Costa Pinto. 
Evidentemente que V. S. • teve oportunidade de ler o 
depoimento que já foi amplamente explanado pelo Sr. 
Costa Pinto nesta Comissão. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA -Somente a par· 
te taquigráfica. 

O SR. FÁBIO LUCENA -De sorte que eu não 
vou continuar cansando V~ S. • perguntando sobre o 
mesmo, detalhe_ por detalhe. Mas, em resumo, o Sr. 
Costa Pinto afirma e menciona eventos especlfi.cos Que, 
segundo ele, são: _ _ _ 

1.0 a intenção do Sr. Alberico Leite, desde a sua 
posse, em ~gosto de 1982, de prejudicar o Sr. Costa 

_pinto. Palavra do Sr. Costa Pinto que eu tirei do depoi~ 
menta dele. 
--2,'!.A existência de antagonismo entre o mesmo Sr. 
Alberico e Costa Pinto desde 1977: palavras do depoi~ 
J:P.J:_D.to do Sr. Costa Pinto. 

3.0 O ~to ~o Instituto, nas pessoas de V. S.• e do 
Sr. Alberico, ter acarretado problemas a Costa Pinto 
pela disseminação de informações do merca.do, inclu" 
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sive, internacional, que não sendo verdadeiras atingi~ 
:raro profundamente o crédito de Costa Pinto. Palavra 
de Costa Pinto. 

4. D A falta de diligência e até mesmo de boa-fé do 
Instituto do Açúcar na fixação do que pretende ser 
o débito da Costa Pinto e na negociação para a sua 
liquidação. Palavras do depoimento Costa Pinto. 

5.0 último: A insegurança do Instituto com relação 
aos seus próprios núroei'os, que, de 72 milhóes de dóla~ 
res iniciais, em setembro de 1982, passaram para 55 
milhões; depois para 44 milhões e já estariam - eu 
falo na dívida Costa Pinto para com o IAA -,já esta" 
riam em 35 milhões, mesmo antes de se esgotar o assun~ 
to. Primeiro uma dívida de 72 milhões, depois de 55 
milhões, depois de 44 milhões, e, atualmente, 35 mi~ 
lhões. 

_E, uma última alegação do Sr. Costa Pinto: A arbitra~ 
riedade do Instituto ao cancelar o contrato com a Costa 
Pinto. 

V. S• poderia confirmar ou desmentir cada um dos 
eventos referidos pelo Sr. Costa Pinto, acima aludidos? 
A razão para a pergunta tão ampla, Coronel, é que 
para fazê~lo de forma detalhada pareceria verdadeira 
inquirição policial. que não é o caso, isso aqui não 
é repartição policial e nem tribunal. Isso aqui é um 
órgão político por excelência, daí eu ter feito a pergunta 
um pouco longa. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Pois não. E, 
mais uma vez eu lhe agradeço sua pergunta, porque 
é uma síntese do que eu aqui firmei. Quando foi levan~ 
tado o débito da Costa Pinto, eu mostrei a V. Ex" e 
a todos os presentes que aquele documento que servia 
de base para o cálculo mínimo, na sua estrutura, que 
era o ato do Presidente do IAA, havia mudado de 
80 para 82. E, havendo mudado de 80 para 82, teriam 
sido incluídos mais_os _subsídios que se dão ao l;'l"ordeste. 
E, s~_ nós não descontássemos esses subsídios, como 
eu li aqui para os Srs, a dívida seria de 80 e tantos 
milhões de dólares. Mas, numa medida de justeza, que 
se nós fóssemos no espírito do contrato, nós deveríamos 
incluir o PVU, novo, incluindo o subsídio~ mas, numa 
interpretação de justiça, nós exclulrnos os subsídios, 
para voltar à mesma estrutura dos atos de fixação dos 
preços. E; aí essa dívida que antes, como eu dizia cm 
oficio ao rvfin.istro, do dia 6 de janeiro de 1982, passava 
de oitenta e tantos milhóes de dólares par.! 44. 

Eu não sei em que argumento o Sr. Costa Pinto se 
baseou para apontar esses 35 ID.ilhões, mas eu julgo 
que seja o seguinte: dentro do pensamento do Excelen· 
tíssimo Senhor Ministro Camilo Penna e dentro, vamos 
dizer, das diversas cartas que eu fiz à Costa Pinto, bus
cando uma solução, houve uma decisão historiada na 
minha documentação, que se teria uma margem de ne~ 
gociação de até 6 milhões e poucos de dólares, por 
não se cobrar o preço mínímo das chamadas tonelagens 
realmente não exportadas no m~s de julho. Então, o 
44 é a interpretação exata do contrato. Poderíamos co~ 
brar 82, comoinfonnei ao Sr. Ministro, mas seria incluir 
indevidamente o subsídio do Nordeste. E, depois, uma 
concessão para um acordo, que a Costa P'mto não acei~ 
tou. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Em seu depoimento 
em juízo, V. S• disse, através do Ministro Evandro 
Lins:" quer o notificado - o Sr. - deixar ainda uma 
parta aberta, para que possam as partes chegar a uma 
composição no interesse recíproco". Correto? Está es
crito enrseu-depoimento. Como é que V. s· abre uma 
porta, para que possaiD _as partes chegar a uma campo· 
sição de interesse recíproco, com uma empresa, que, 
segundo palavras. suas, embolsa divisas? Não acha V. 
s- que se o Instituto está negociando os números refe~ 
rentes ao contrato, não existe hoje qualquer dívida da 
Costa Pinto? 

O SR. CONFúCIO l'AMPLONA -Não compreen
di bem. 

O SR. FÁBIO LUCENA ~V. s• disse em juízo 
o seguinte~ ~·Quer o nâfificado deixar ainda uma porta 
aberta para que possam as partes chegar a uma compo
sição no interesse recíproco ... Isto é. o interesse Costa 
Pinto e o interesse do instituto do Açúcar e do Álcool. 
Como é que V. S• abre porta, Coronel Pamplona, para 
uma empresa acusada por V. S• aqui de emboltar di vi~ 
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sas? A não ser que a acusação não seja verdadeira. 
Um homem da sua postura moral não iria negociar 
com bandidos. Então, se V. s• abre a porta para compo
sição entre as partes, significa que a outra parte não 
está atrelada a qualquer forma de banditismo, e, não 
acha V. s• que, se o Instituto está negociando os núme
ros referentes aos contratos, está negociando esses nú
meros, e se as portas estáo abertas, não aCha V. s• 
que, em realidade, não existe dívida da Costa Pinto 
para com o Instituto? 

O SR. CONFúCIO PAMI'LONA ...::_Não Senhor. 
A interpretação que eu dei e dou não é essa. O que 
eu digo é o seguinte: a Costa Pinto d6ve ao Instituto 
quarenta e quatro milhões e tantos, os ... 

OSR. FÁBIO LUCENA- V. S• sabe a cifra exata? 

O SR. CONFúCIO PAMi'LONÁ- Digo ao Se
nhor, exatinha. E, depois na transparência ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Coronel, para não atra
sar. v. s· me diz depois. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Não, eu encon· 
tro imediatamente. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Para não retardar ... 
isso é um detalhe, porque eu sô ãnotei os 44, eu queria 
as fraçóes. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Ellião, eu con· 
tinuarei a minha frase. 

A S.A. Costa Pinto. em face do contratO celebrado 
no dia 18 de dezembro de 80, deve ao Instituto: primei
ro, uma dívida no valor de 44 milhões de dólares, corres
pondente a parte do preço mínimo. De:ve ao Instituto 
35 milhões, 580 mil 259 dólares e 83 centavos. Deve, 
ainda, por serviços extraordinários contratados e não 
pagos 10 milhões, 698 mil 944 -CruzeirOs e 20 centavos. 
Deve, ainda para repassar à Organização Internacional 
do Açúcar, frl mil 702 dólares e 45 centavos. 

O SR. F ABro LUCENA - Coronel, resumindo, 
qual é o total das dívidas? 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA-Até o momento 
é esse. --

0 SR. FÁBIO LUCENA- O total em dólar. 
O SR. CONFúCIOPAMPLONA-Até o momento 

são os 35 milh~es, 580 mil mais o~ ... 
O SR. FÁBIO LUCENA- Coronel; eu proponho 

a dispensa dess~ soma, eu apenas queria... -
O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Quase 80 mi

lhões de dólares, além dos 10 milhóes de cruzeiros. 
E além, se houver a recisão do contrato, o correspon· 
dente ao preço mínimo de 126 mil toneladas que foram 
exportadas durante o 3o período. E além disso o prêmio 
correspondente à mudança de destino de todo aqu_ele 
açúcar, que a Costa Pinto informou que exportara para 
a Rússia, na verdade não exportou. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Coronel, estou ehegan· 
do ao fim. Com relação às cambiais e as cartas de crédito 
não honradas, são verdadeiras as informações de que 
o Instituto as apresentou no exterior, fora de prazo 
de vencimento e 90m discrepáncia na documentação? 

O SR. CONFUCIO PAMPLONA- Em todos os 
embarques já afirmados no meu relatório~ estão as rela
ções de vencimento das cartas de crédito, estão todos 
os embarques que foram feitOs antes do vencimento 
das cartas de crédito. Mas, após isso, duas coisas aconte
cem: nós temos que mandar as cartas de crédito para 
o ~rasil ao Banco do Brasil, e o Banco do Brasil, depois 
da documentação,libera-as, então há uma parte proces
sual, e nessa parte processual, esses prazos das cartas 
de crédito, que deveriam ser rotativas e que não são; 
os prazos das cartas de crédito foram ultrapassados. 

Segundo, V. Ex• fala da discrepância. A documen
tação de exportação, aqueles que já exportaram e já 
tiveram essa oportunidade de lidar com ela, é uma docu
mentação vasta não só exigida em nosso País, mas exigi
da também conforme o país de destino. Há países que 
só querem essas informações datilografadas nos formu· 
lários em inglês; outras que as querem em eSpanhol, 
outras exigem dessa maneira e não só eiit relação a 
Costa Pinto, mas em outras há alguns erros de datilo
grafia, de acentuação, de palavras inglesas não escritas 
corretamente. Isso são as chamadas discrepâncias, e 
essas discrepâncias então devem ser corrigidas, se acusa
das pelo banco no estrangeiro ou pelo importador no 
estrangeiro; essas discrepâncias são corrigidas. 
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Mas no caso da Costa Pinto, -ele passou telex ao IAA, 
dispensctildo que o IAA corrigisse a discrepância, por~ 
que· ele próprio se responsabilizava, e as discrepâncias 
assim não fo~ __ corrigidas. 

O SR. FÁBIO LUCENA- No art. 1' das normas 
para a venda de açl1car, está escrito: "As vendas de 
açúcar para mercados externos serão realizados por um 
coJWtê _de vendas, composto do Presidente do Instituto 
do _Açúcar e do Álcool e do Diretor da Carteira de 
Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A. Qual foi 
a data da Ultima reunião desse comitê? 

O SR. CONFÚCIO PAMPOLA- Eu não sei infor
mar a V. Ex•, porque há muitos anos não existe esse 
comitê de vendas. 
~O-SR. FÁBIO LUCENA- V. S• já participou de 

alguma reunião dele? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Do comitê de 
vendas, não. Com o Dr. Viacava, pessoalmente, sim; 
como Dr. Benedito Moreira, sim. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, quero 
chamar a atenção dos Srs. Senadores para o seguinte 
detalhe fundamental, pelo qual o Coronel Pamplona 

__ não._ pode responder, em hipót_ese alguma, está fora 
disso, é uma questão de justiça mas esse detalhe grave, 
fundamental, gravíssimo, de que as vendas d~ açúcar 
para mercados eXt_ernos náo são realizadas pelo comitê 
de vendas, composto de Presidente do Instituto do Açú
car e do Alcool e do Díretor da CACEX do Banco 
"do BrasiL I$tO não vem sendo cumprido, Sr. Presidente, 
e esta é a primeira exigência das normas para a venda 
de açúcar de exportação. Eu peço à Comissão, Sr. Presi
dente, isso inclusive enseja uma ação do Ministério Pú
blico porque é condição sine qna non do comércio de 
açúc_ar, que essas vendas_ sejam feitas pelo comité de 
ven~s, e o Coronel Pamplona declara que jamais parti
cipou de uma reunião desse comitê de vendas. Isso 
é muito grave, Sr. Presidente, e eu faço questão de 
sublinhar gue <! Cor_<!n_el Pamplona não tem nada com 

_ isso, isSo é responsabilidade exclusiva do Governo Fe· 
derai em escalões superiores. 

Eu diri~ mãi.s, aos esç_alõe_s a q~:~e estão subordinados 
o Banco do Brasil e o Instituto do Açúcar e do Alcool. 
Dizendo mais, aps Ministérios do Planejamento e da 
Indústria e do Comércio e da Fazenda, esses dois últi
mos Ministérios são responsáveis, Sr. Presidente, pelo 
descumprimento dessa condição primeira e básica, sem 
a qual não pode haver comercialização de açúcar, assim 
como V. Ex. • OlJ qualquer dos Srs. Senadores, sem 
o- seu diploma não pode assumir o mandato Senatorlal, 
sem o cumprimento dessa cláusula, Sr. Presidente, Sr. 
Relator, não pode haver comercialização de açúcar pelo 
Brasil com nç~um país do mundo. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA-Excelentfssimo 

SrQS~~~d~x;I~ :éu~i::;~ ~~~a;:c;:~~~?:do. Tal-
vez por isso, Sr. Presidente da Comissão -logo o 
Sr. terá apalavra-,ospreçosdo açúcar,como demons
tram numerosas tabelas, como nós tivemos oportuni
dade de ver, às quais tivemos acesso, o preço do açúcar 
são impostos de fora para dentro, porque este comité, 
descOnhecendo a lei, a norma fundamental da comerci
lização de açúcar, não é ele quem ,Promove as vendas 
do açúcar no mecardo externo. Dat advém numerosos 
iíiolnináveis prejuízos para os empresários e para a re
ceita cambial do nosso País. 

Eu peço à Comissão que tome providências, dentro 
do âmbito de sua competência, a respeito desse escanda
loso não cumprimento desta cláusula primeira, prima
cial, das nOrmas de venda de açúcar de exportação. 

Penúltima pergunta: Em que lei, portaria ou regula
mentO" V. S.• se baseou para cancelar o contrato com 
a Empresa Costa Pinto? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Não posso citat 
aqui, nãO estOu com o meu jurista para dar uma resposta 
a V. Ex.• 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não, V. S.' cancelou 
um contrato com uma empresa que, segundo estou in
formado, aliás, como v. s.· disse, é o maior trading 
do comérçio nacional de açúcar. Este contrato foi cance
lado. 

O SR. CONFÚCIQ PAMPLONA- Não foi cance· 
lado. ~ 

O SR. FÁBIO,LUCENA_.,-:Não foi suspen§o? 
O SR. CONFUCICfPAMPLONA- Foi suspenso. 
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O S:R. FÁBIO LUCENA - Então, foi suspenso. 
Em que lei, portaria, regulamento v. s.• se baseou? 
Este contrato não está em vigor? 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Está em vigor. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Está suspenso. 

OSR. CONFúCIO PAMPLONA -Está suspenso. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Pois é. Em que norma 
legal V. S.• se baseou para suspender este contrato? 

O SR~ CONI'ÚCIO PAMPLONA- Eu não posso 
citar isso de cabeça, mas, no Código Comercial. Eu 
não vim preparado para esta pergunta, mas darei •a 
resposta correta. 

0 SR. FÁBIO LUCENA- Cnm a sua permissão 
e com o seu perdão, V. S.• não se baseou em lei, porta
ria, decreto ou regulamento de espécie alguma. V. S. • 
suspendeu o c_o_ntrato de modo arbitrário, de modo atra
biliário no sentido de resolver pendéncias pessoais entre 
o Sr. Alberico Olíveíra e o Sr. Humberto Costa Pinto. 
trazendo para o Senado FederaJ uma questão com a 
qual o Senado Federal nada tinha que ver, Mas, com 
o ensejo, com a oportunidade, foi até bom que isso 
estivesse acontecido, Sr. Coronel Pamplona, porque 
é estranho, é estranho o seguinte, e aqui vai a última 
pergunta, é estranhamente comum no IAA a realização 
de operações e de contratos que só vão efetivamente 
assinados posteriormente? Como V. S.• explica a exis
tência de duas vias de contra_to com a Costa Pinto, 
~_ma com~ despacho do MinistrQ e a outra com correção 
de data a mão assinada pelo Instituto, como V. S ... 
explica isto? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLÓNA - Voltando no 
dizer de V. Ex.• à suspensão do contrato por mim assina
do e comunicado à Costa Pinto, deu-se pelo não cumpri
mento do seu contrato da Costa Pinto com o IAA ao 
não pagar a diferença do preço mínimo. 

O SR. FÁBJO LUCENA -Em que lei V. S.• se 
baseou? São fatos,_ eu quero as leis. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Pelo uso da 
Costa]>into de JS_milhões_de dólares .•. 

O SR. FÁBIO LUCENA '-- São fatos o que V. S. • 
mencionou, eu quero saber qual foi a lei, portaria ... 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA -Fatos não, ra
zões. 

O SR. FÁBIO LUCENA - As razões. Eu quero 
saber qual é a lei, portaria, regulamento, decreto, decre
tõ-1ei, que o autoriza a suspender um contrato, em face 
dessas razões. Por que V. S. • não suspende, igualmente, 
o rontrato com a INTERBRÁS? . 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA -Porque a IN
TERBRÁS vem cumprindo o contrato e a Costa Pinto 
não o cumpriu. O mesmo direito que tem o Presidente 
do IAA de assinar um conirato, tem o Presidente do 
IAA de suspender o contrato. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Como o endividamento? 
Não, Senhor, só pode suspender dentro de condições 
estipuladas em tei. Observe aqui, art. zse: 

"A firma que ainda não tiver realizado um mírii
mo de três operações com o lAA, ficará obrigada, 
quando da apresentação de suas propostas a entre
gar, como garantia, cheque visado, emitido em fa
vor do Instituto, no valor equivalente a 100 sal_ários 
mfuiinos no nível mais elevado vigente no País." 

A empresa Mapa não entregou ao Sr. esse cheque 
visado, portanto o contrato com a Mapa também é 
ilegal. 

Segundo: "O cheque a que se refere este artigo 
será devolvido, ato contínuo, â recusa da proposta. 
Aceita a oferta, o cheque permanecerá em poder 
do Instituto até que seja aberta e aprovada a respec
tiva carta de crédito." 

Nem a carta de crédito foi_ aprovada, nem o Instituto 
possui esse cheque visado emitido pela Mapa, como 
manda a lei. 
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Terceiro: "O Instituto levará a crédito de sua 
receita o valor oferecido, como garantia na fóririula 
do parágrafo único deste artigo. Se a firma não 
providenciar, no prazo estabelecido, a abertura da 
carta de crédito, ficando ainda sujeita às penali
dades da rescisão do seu contrato e do impedimento 
de transacionar com a autarquia pelo prazo de um 
ano." 

Só no caso, Coronel Pamplona, de a firma não provi· 
denciar, no prazo estabelecido, a abertura da carta de 
crédito, é que o Sr. pode rescindir, sustar, suspender 
ou cancelar o respectivo contrato. 

Nisto V. S.• não se baseou, Coronel Pamplona, esta 
é que é a realidade. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA -Permite V. Ex. • 
um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Já lhe passo a palavra, 
porque vou concluir. E, concluindo, o Jornal do Brasil 
de hoje, artigo assinado pelo Sr. Marcos Sá Corrêa 
afirma o seguinte: 

No governo João Figueiredo, segundo ~ssa con
cepção levemente platónica, o poder está longe 
de se resumir ao que sugere a estrutura formal 
da administração pública. Neste plano superficial, 
o MIC tem como suborcfuJ.ado o Instituto do Açú
car e do Álcool. Na prátíc8, não. Porque a autar
quia é presidida pelo coronel Confúcio Pamplona, 
cuja indicação para o cargo se deu, há pouco mais 
de um ano, menos por suas notórias relações com 
o açúcar ou o álcool, do que pela estreita afinidade 
com o chefe do Serviço Nacional de Informações, 
General Octávio Medeiros. 

Devendo a Medeiros a nomeação, Pamplona lhe 
deve também a cortesia de mantê-lo em dia com 
o andamento do IAA- como documento recente
mente encaminhados ao Congresso comprovam. 

Isto é, ant~ de V. S.• encaminhar documentos ao 
Congresso Nacional, V. S• segundo o Jornal do BrttYU, 
os encaminhou ao Ministro-Chefe do SNI, General Oc
távio Medeiros. Não tem nada de mais. Nada de mais. 
Nenhuma irregularidade. Mas é muito estranho que, 
ao invés de V. S• prestar satisfações de suas atribuições 
ao Ministro da Indústria e do Comércio, que é autori
dade competente e seu superior hierárquico, V. s• pres
te contas de suas atividades do Instituto de _Açúcar e 
do Álcool ao Ministro-Chefe do Serviço Nacional de 
Informações. 

A respeito deste assunto, quero manifestar a minha 
estranheza e quero registrar nos Anais desta Comissão, 
Sr. Presidente, o meu mais veemente protesto. 

Coronel Pamplona, .desculpe-me pela importunação, 
pela extensão d? tempo em que me prolonguei ao inter
pelar ou questionar, ao fazer indagações a V. s•, mas 
creia que lhe falo sinceramente, não estou aqui movido 
por nenhum interesse pessoal de qualquer natureza, 
nada tenho contra V. S• pelo contrário, quando tomei 
conhecimento do convite endereçado V. s•, evidente
mente procurei me informai sobre a sua pessoa. A pri
meira informação que me chegou é que V. s• é um 
ex-combatente, é um herói do nosso País e isto me 
deixou, Sinceramente, muito satisfeito e até, sobremo
do, aumentou a honra com que eu viria participar deste 
debate. 

Mas, a par desse reconhecimento, eu quero lhe fazer 
um apelo no sentido de que V. s.~ não se conduza 
à frente do Instituto por questiúnculas pessoais, como 
a que existe entre o Sr. Alberico Oliveira e o Sr. Costa 
Pinto, e que nincamais, Cors>nel Pamplona, V. S• tome 
decisões arbitrárias à margem da lei, ilegais, como a 
sustação, a suspensão do contrato Costa Pinto, que não 
tem amparo legal,e que, enfim, V. S• procure se aconse
lhar, o que todos nós fazemos, "O Conselho é o mestre 
dos mestres dizia o Padre Antônio Vieira", procure 
sempre se aconselhar com os seus assessores jurídicos 
ao tomar qualquer decisão que implique os destinos 
do nosso País no comércio internacional. 

Muito obrigado. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA - Sr. Senador, 
eu agradeço toda a oportunidade que eu tive de prestar 
esclarecimento à resposta de V. s• mas me falhou, Sr. 
Senador, de responder a penúltima pergunta, porque 
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V. Ex. • emendou com a última e eu deixei a penúltima 
sem resposta. Será que V. Ex• poderia, por obséquio, 
repeti-la? 

O SR. FÁBIO LUCENA- A penúltima foi a seguin
te: Co.fi:lõ V. S• explica a existência de duas vias do 
contrato com a Costa Pinto, uma com o ·despacho do 
Ministro da Indústria e Comércio e a outra, a segunda 
via, com correção de data à mão, assinada pelo Insti-
tuto?-- -

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Pois não. Pri
meiro, nobre Senador, eu desejo dizer que iniciei·a 
minha exposição explicando isto, que uma era uma pro
posta datada de 30 de outubro de 1980, e que foi levada 
à consideração·._. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não. São as duas -viaS 
do contrato! 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Uma assinada 
por Humberto Costa Pinto e outra assinada por Frede
rico Costa Pinto. A primeira uma proposta, sobre a 
qual há um despacho ministerial datada de 1 o de dezem
bro; a segunda, que é contrato propriamente dito, que 
é assinado por Frederico Costa Pínto e pelo Sr. Hugo 
de Almeida, e que tem a data firmada pelo Dr. Hugo 
de Almeida, então Presidente do IAA, no dia 18 de 
dezembro de 1980. 

Em relação à carta de crédito da Mapa, a que V. 
Ex• tanto se referiu, eu tenho a impressão que é um 
engano. Quem tinha a ·carta de crédito era o_comprador. 
Mas V. Ex• disse que eu infringi a lei, por que a Mapa 
não abriu carta de crédito. Nunca a Mapa teria que 
abrir carta de crédito. 

OSR. FÁBIO LUCENA -Está certo. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Então V. EX' 
disse também e leu o Jornal do Brasil, de hoje, que 
ainda não tive a oportunidade de ler ... 

O SR. FÁBIO LUCENA-É sobre o cheque visado 
que a lei obriga a Mapa a emitir. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- ... isso numa 
concorrência, que se faz o cheque visado. Eu já disse 
a V. EX" que não houve uma concorrência para o caso 
da Mapa. 

O SR. FÁBIOLUCENA-Aieinãofalaemconcor
rência, Coronel, V. s• me força a voltar~. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Para contratar. 

O SR. FÁBIO LUCENA - "A finna que aínda 
não tiver realizado u~ mínimo de três operações com 
o Instituto", é o caso da Mapa, nunca negociar ... 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Firma exporta
dora, nobre Senador, a Mapa não é exportadora. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Coronel, a lei diz: 
A firma, ela não fala se é importadora ou exportadora, 
estou lendo a lei: ''A firma que ainda não tiver realizado 
o mínilno de três operações com o IAA ficará obrigada, 
quando da representação de suas propostas, a entregar, 
como garantia, cheque visado emitido em favor do Insti
tuto, no valor equivalente a 100 salários mínimos, etc." 
Esse cheque não fC?i entregue pela Mapa, descumprin
do-se assim uma exigência legal. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Eu direi, e so
inente airei que 'essã Condição é para uma firma que 
irá cumprir um contrato de exportação para garantir 
o contrato de exportação. O contrato da Mapa não 
era um contrato de exportação. 

Relativamente as que V. E r- leu no Jornal do BrasD 
de hoje, que eu fui indicado pelo General Medeiros. 
Não. Eu sou amigo do General Medeiros. Mas eu fui 
convidado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente João 
Baptista de Oliveira Figueiredo e pelo Exmo Sr. Minis
tro Jo~o Ca~o Penna. Lógico qu~·ó.General ~edeiro!t 
tomou conhecimento do meu convite. 

Segundo, eu afirmo: não entreguei a documentaçáÕ, 
cópia da documentação a ninguém, antes de a ter entre
gue, agora, ao Exmo Sr. Senador Itamar Franco, Presi
dente da Comissão; n4o entreguei essa documentação. 
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E todos os exemplares aqui estão, um deles será entre
gue hoje ao Exm" Sr. Ministro· João Camilo Penna, 
os outros são para destinos internos do Instituto. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Sr. Coronel, o Ministro 
já conhece o seu depoimento. 

O Joro~ do BrasU, de ontem, domingo, publica que 
o ministro orientou o seu depoimento e que o seu depoi
mento seria por escrito. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA - O Ministro 
João Camilo Penna, mas eu disse Ministro Medeiros. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu disse que o Jornol 
do Brasil, o articulista Marcos Sá Correia, fala que V. 
S.• foi indicado pelo Sr. Medeiros. Agora, quanto V. 
S.• dizer que ainda vai entregar o seu depoimento ao 
Ministro João Camilo Penna, eu lhe digo que o Jornal 
do BrasU de ontem, com a sua responsabilidade de bem 
informar, com a sua respeitabilidade, informa que o 
Ministro Camilo Penna foi quem orientou o seu depoi
mento e qu~ 6eu depoimento seria prestado por escrito, 
como de fato o foi. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Então quanto 
à cópia que eu teria remetido ao Exm." Ministro Octávio 
de,Medeiros, aliás é uma inverdade publicada pela im
prensa. Quanto ao Ministro João Camilo Penna, que 
agora V. Ex.• se refere, eu estive com ele das 16:00 
às 20:00 horas e expus para ele o meu relatório. Então 
ele tomou conhecimento, como o Ministro que me diri
ge, ,tomou conhecimento do relatório. E sabia o que 
estava escrito porque ele leu o relatório. 

Agora, a via dele, passada a limpo, datilografada, 
com os arquivos eu ainda os entregarei hoje. 

<t.SR: FÁBIO LUCENA-:- Quer dizer, então, que 
o pnmetro a receber o depounento que v. s.· presta 
ao Senado, não foi o Senado, foi o Ministro da Indústria 
e do Comércio? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Não, senhor. 
Essa é uma dedução de V. EX" 

O SR. FÁBIO LUCENA-Masa declaraçãoésuaJ 
Coronel! 

.O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Eu mostrei e 
não entreguei. Está presente aqui, com o documento 
quem trouxe a cópia do documento para o Sr. Ministro 
Camilo Penna com o ofício dirigido ao Ministro Camilo 
Pe~. Se V. Ex. • quiser uma cópia desse oficio, que 
ainda está aqui, eu dou a V. EX" 

OS R. FÁBIO LuCENA-Não, basta a sua palavra. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Muito obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Alexandre Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Sr. Presidente, 
Sr. Relator, Sr. depoente: 

O assunto está praticamente exaurido e eu não desejo 
penalizar a Mesa e nem ao ilustre depoente com um 
longo interrogatório. Seguir.ei apenas a questão de 10 
ou 15 minutos, fazendo perguntas que possam me escla
recer o que nãõ pude compreender ainda dessa luta, 
isto praticamente é uma luta. 

Eu não aceitei, por exemplo, e me desculpe o nobre 
depoente, sobre o que a Costa Pinto ilaqueou a boa-fé 
do Ministro da Fazenda. Ora, primeiro, porque não 
pode haver boa-fé com o dinheiro público - isso é 
um priDcípio. Segundo, é que o homem do gabarito 
do Ministro da Fazenda que viaja para o exterior nos 
negócios, e assina os negócios mais importantes desta 
Nação, seja capaz de serilaqueado na sua boa-fé, autori
zando a V. s• a assinar contrato ou a liquidar com 
a COsta Pinto a pendência. 

Não aceitei também que o Ministro da Fazenda esteja 
conivente com a apropriação indébita que se acusa a 
Costa Pinto, eu direi que: v. s· tem DO Gove~9' uma 
das mai_Q~ autori_d_ª-des, q9~m divirja do ponto de V. 
S• Então o Ministro não foi ilaqueado, ele diverge da 
atitude que V. s• tomou, mandando cancelar ou suspen
der o contrato com a Costa Pinto. Assim eu coloco 
o problema para início. Isto é muito natural, nlo creio 
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que V. s• queira ser o dono da verdade, nem o IAA 
também; tendências idênticas a esta ~evem haver várias, 
nas demais autarquias do País, e só o Judiciário, somen
te o Judiciário, poderá dirimir as dúvidas, essas dúvidas 
naturais. 

Porém, V. s• afirmou que Costa Pinto não embarcou 
para a Rússia o açúcar. Que documento possui V. S• 
para umaafinnativa tão grave conto essa?Poderiaexibir 
esse documento? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA-Poü;não,nobre 
Senador Alex~dre Costa. Em relação ao que V. E r 
se referiu, ao ilustre e Excelentíssimo Sr. Ministro Ema
ne Galvêas, foi a versão que eu dei aqui, porque os 
auxiliares dele~ que não tinham conhecimento do pro
blema, que é complexo, e está me levando a expor 
aqui a ser inquirido, o Ministro Galv~as, não tendo 
conhecimento da complexidade e levado em relação 
ao relatório, que tem deturpações e falsidades, mandou 
dois emissários para ter a conversa conosco no IAA, 
e depois de termos demonstrado o caso Costa Pinto, 
esses dois emissários me transmitiram por telefone para 
eu prosseguir como eu estava prosseguindo. 

Então, eu quero complementar, já mais detalhada
mente esse aspecto que foi aqui levantado. Como tam
~m o Sr. Ministro Camilo Penna tem me dado e obteve 
do Governo autorização de prosseguir, como nós esta
mos prosseguindo. Relativamente à pergunta que V. 
Er me faz, se eu comprovo, estão aqui quatro xeror, 
estão aqui os originais e as cópias dos telex do Diretor 
da Prodintorg russa, informando ao Presidente do IAA 
que a Costa Pinto S.A e a CP Intemational.são desco
nhecidas daquela empresa Prodintorg, a única que com
pra açúcar para a Rússia e vende à Rússia, quando 
ela tem, e tantbém, principalmente, nunca tiveram ne
gócios com essas ambas empresas. Os telexes estão aí 
e posso entregar a V. Ex. • 

O SR. ALEXANDRE COSTA-'- Bom, a meu ver, 
não cheia porque, como V. s• diz, e a Costa Pinto 
também, afinna que não contratou com o IAA, a não 
ser que V. s• prove a compra de açúcar para a Prodin
torg. Costa Pinto comprou açúcar em ( ... ) para ser 
embarcado para a Rtíssia. Os canais de comercialização 
utilizados são de livre escolha da empresa. Se Costa 
Pinto tivesse comprado açúcar para a Prodintorg teria 
sido mero agente soviético e não parte contratante do 
IAA. O que V. s• me diz disto? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Todos nós sa
bemos, conhecemos a situação da estatal na Rússia. 
U, a parte do açúcar, na compra e venda, é somente 
o organismo estatal que compra e vende. Nenhuma 
empresa, A,B,C,D, pode, em nenhum momento, com
prar o açúcar em algum país e entrar na Rússia, porque 
o único comprador na Rússia é a Prodintorg, lá não 
existem empresa:s privadas ou outros organismos que 
comprem açúcar do exterior, só a Prodintorg. Então, 
o açt1car exportado pela Costa Pinto, com destino à 
Rússia, não entrou, pelas declarações do Sr. Vladlniir 
Galanov, na Rússia. ---- -

O SR. ALEXANDRE COSTA- Não deixa de ha
ver uma dúvida, V. s• diz isso, a empresa diz o contrário. 
Alguém teria que provar que não entrou, não é a Pro
dintorg apenas que vai dizer, ela não será juiz, para 
fazer a mim, ou a qualquer outro, acreditar que o açúcar 
lá não tenha entrado, pdrque não foi pelas suas mãos. 
Mas, nobre depoente, o IAA afirma que houve falsifi
cação e diz que ele embarcou para outros destinos, 
dizendo que seria para a Rússia. Qual é a prova disso? 
Se" mandou para outro destino, deve haver uma prova, 
porque a Prod.intorg diz que não entrou na Rússia, 
mas se foi para outro destino, o outro destino há de 
dizer: nós recebemos. Há prova disso? 

o SR. CONFÚCIO PAMPLONA -E nós aqui afir
mamos, que o açácar que saiu do IAA embarcado, 
no Brasil, com destino à Rússia, conforme declaração 
da Prodintorg, não foi comprado pela Rússia. Então, 
duas hipóteses: tomou outro destino e o documento 
foi feito em nome de outra empresa, mudados os docu
mentos e entrado na Rússia. São duas hipóteses: o açú
car chegou e foi pago pela CP lnternational. Então, 
o que Ii6s temos que fazer é apurar agora, já com as 
informações, que destino seguiu esse açúcar. 
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OSR. ALEXANDRE COSTA- Então, V.S• con· 
corda que é uma suposição. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Que não foi 
a destino, tenho certeza. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas, é uma supo
sição ter ido para _outro local. v. s.· está dizendo que 
tem certe~a, porque a PRODINTORG informou ã V.S• 
Só por isso, Se V .S•tivesse me dito, com a credibílidade 
que possui, eu vi, eu não discutiri_a mais, mas a PRO
DINTORG me perMite lançar dúvidas e perguntar 
quais as diferenças entre os documentos Qriginais de 
embarque entregues à Costa Pinto, do Rio de Janeiro, 
e as cópias apresentadas pelo IAA aos bancos no exte
riOr. Porque devem estar agora em poder do IAA, por· 
que foram devolvidas por ter sido apresentadas para 
cobranças após as cartas de créditos estarem vencidas. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Se nós temos 
os docum~n_!Os? os origii:iais, Dão: .Os originais n6s en
tregamos à Costa _Pinto S/ A, que as entregou à Costa 
Pinto International que desembarcou esse açúcar nos 
destinos e vendeu esse açúcar. Agora, nós hoje só temos 
as cópias. 

O SR. ALEXANDRE COSTA -Então, veja, nobre 
depoente, que toda penalização é por suposição. v.s• 
não me apresenta os documentos que o açúcar foi des
viado. Apenas uma afirmação da PRODINTORG russa 
que ele lá não chegou, mas não possui documento algum 
de que esse açúcar tenha entrado em outro lugar qual
quer fora do Brasil. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Na minha res
posta talvez tenha me enganado. Eu me referi às cam~ 
biais. Não é ísso que V. Ex• estava se referindo? Porque 
V. Ex. • disse das vias do nosso documento, segunda 
via-das Cari115iais. Eu_daria a minha resposta, a resposta 
da Costa Pinto. A Costa Pinto afirma, em documento, 
que ~deve trinta e quatro milhões de dólares que ela 
recebeu, ela vendeu o açúcar. Ela que confessa que 
receheu. 

O SR. AI;EXANDRE COSTA -Ela recebeu de 
quem? Através do ( ... ) Ela é obrigada, no contrato, 
ela tinha obrigação de fazer. Pela PRODINTORG? 
Está no contrato? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- As cambiais 
sã.o outras, nobre Senador, desculpa-me eu esclarecer. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Quero, justamen
te, ser esclarecido. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Um assunto 
é exportar do Brasil para Rússia, que é o caso da PRO· 
DINTORG, que disse que ela nunca exportou para 
a Rússia. O outro é odas cambiais. Nessas cambiais, 
pelo destino, o açúcar não foi para a Rússia, porcjue 
a Çosta Pinto pediu que fosse para outros destinos. 
Então, os correspondentes às cambiais, que ela confessa 
que as recebeu e as t~m e deve, -ó.ão se refere a açúcar 
para ã Rússía, e sim da carta de crédito aberto em 
relação a embarque que foram para outro destino que 
não aã Rússia. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Agora, eu faço 
urna outra pergunta, que é muito importante para mim, 
para me esclarecer bem '\. proposta foi de 30-10-80, 
e o contrato assinado em 18-12-82? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- De 80. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Então, eu perguo
to: quando se vai ao IAA para fazer um contrato, preva~ 
Ieee a partir do dia que se propõe o contrato, ou a 
partir do dia que se assina o contrato? Essa.minha per
gunta é óbvia, porque a variaçãO é muito grande na 
bolsa. Veja que foi assinado quase que sessenta dias 
após. Qual é a praxe no IAA? Eu vou e proponho 
ao Coronel Pamplona, acertamQ_s, a partir daquele mo· 
mento estáva selado, o contrato é uma mera formali
zação. É isso? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -0 normal, uma 
firma exportadora apresenta uma proposta de venda 
de açúcar, que é uma proposta complicada, onde vem 
o tipo do açúcar, a característica do açúcar, o destino, 
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o preço, a questão de prazo, pagamento, prêmios etc; 
etc. Essa proposta leva algum tempo para ser analisada, 
para ver se está no-interes!>e do Instituto. E há conver~ 
sações entre as duas partes, entre a proposta e as melho
res condições que o IAA deseja. Depois de decidido, 
é consubstanciado no contrato. Então, tem a validade 
relativamente à assinatura do contrato. Quanto- ao as
pecto das variações de bolsas, como os contratos se· 
referem ou à Bolsa de Nova Iorque, ou ã Bolsa de 
Paris, geralmente ela se refere a uma média mensal 
do mês anterior, ela, se assinada hoje, ou Há dois meses, 
não influiu, vamos dizer, na questão da realização das 
cambiais para o País. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Quer dizer que 
o contrato, como eu entendi, é uma mera formalização. 
Prevalece o entendimento inicial. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -E; às vezes, 
~ão modificados. 

O SR. ALEXANDRE CÕSTA- O que não preva
leceu para a Costa Pinto. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Prevaleceu. 
Porque há um pequeno item em que há uma determi
nada pequena divergência entre a proposta e os termos. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Quantos dias de
correram desde o tempo do embarque do açúcar, até 
a apresentação de documento para cobrança no extew 
rior)- qtral a razão da demora em apresentar os docu
mentos no exterior para a cobrança? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA - Quais docu
mentos? 

O SR. ALEXANDRE COSTA- As cambiais. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Imediat3mente 
logo após, se ter os documentos de exportação prontos, 
esses documentos são enviados à CACEX para análise 
e para a remessa ao exterior. Preparados os documen~ 
tos, há o embarque; e em relação às cambiais se apre~ 
senta ao Banco do Brasil, e se remete para a cobrança 
a Carta de Crédito. AS:ora, .o ~úmero de dias varia 
porque não é só a parte formal do IAA, mas é a parte 
formal dentro da CACEX, do Banco do Brasil e da 
remessa para o destino. 

O SR. LEXANDRE COSTA - O que não deixa 
de prejudicar essa demora. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Até hoje não 
havia prejudicado. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Como pode ter 
havido falsificação-de documentos, se essa empresa deu 
a IAA, de que recebera os documentos originais de 
embarque, e que o IAA poderia então remeter os docu
mentos ao exterior-. Como poderia ter havido essa falsi
ficação? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Voltemos 
àquela pergunta anterior, ilustre Senador. As cambiais, 
cujos originais de embarque foram entregues à Costa 
Pinto e que possibilitaram à Costa Pinto receber a mer
cadoria e negociar, não se referem ao embarque para 
a· Rússia. Quando eu disse que me referia aos embar
ques com a.Rússia é(J_ue não tendo chegado ao destino, 
a documentação teria que ser modificada para a libera· 
ção do açúcar, no destino que houve. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Não deixa de ser 
uma suposição. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Ele foi entre
gue, não na Rússia. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- V. S.' acha que 
uma penalização toda baseada em suposições não preju
dicou a empresa com a suspensão desse contrato, nobre 
e eminente depoente? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- A sua pergunta 
é pertinente e agradeço, nobre Senador, porque precisa
_mos ver a cronologia dos fatos. A cobrança à Costa 
Pinto. dos quarenta e quatro milhões de dólares devidos 
às condições contratuais, foi apresentada a ela, se não 
me falha a memória, no dia 12 de fevereiro. A cobrança 
das cambiais devidas à Costa Pinto no dia 4 de abriL 
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O telex que estou recebendo da Prodintorg, relativa~ 
mente a este outro aspecto de que a Costa Pinto é 
desconhecida da Prodintorg como a Costa Pinto Inter
national, data do dia 6 de outubro deste ano. As razões 

. da suspensão não foranl os telexs e as suposições, foi 
face a urna dívida real externa da ordem de 44 milhões 
de dólares; relativamente à cobrança a nós de uma dívi
da indevida e arquitetada de 52 milhões de dólares, 
e foi em relação às cambiais que já" eram devidas pela 
Costa Pinto. 

Então a suspensão nada tem que ver em rel_as:ão às 
afirmações que aqui faço quanto à PRODINTORG. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Afinal, o IAA 
considerou válida a data 30-10-80 ou 30-12-80? 

O SR. CONFúCIO PAMI'LONA- A validade de 
contrato, logicamente, é de 18-12-80 para as questões 
de discussão do ·contrato. Porque a partir disso é que 
tem validade. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas a Costa Pinto 
tem ofício de V. S.• que se refere ao contrato de 30-10? 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA :..._Tem sim, se
nhor. No I:AA todo mundo diz que o contrato é de 
30-10. Mas de 30-10 é a proposta. O contrato é assfnado 
no dia 18 de dezembro de 82, como anexo, de 80, como 
anexo aó documento. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Agora V. s• infor
mou que a indenízação que a Costa Pinto pedia, refe
rente ao negócio de exportação 
fechado em novembro, que nâoseria legítima se o con
trato fosse de 18112/80. Foi aceita atr_avés de a(ício pelo 
IAA, de V. S" mesmo. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Eu não percebi 
bem isso, Sr. Senador? 

O SR. ALEXANDRE COSTA-V. S• mesmo infor' 
mau, através de afício à Costa Pinto, referente ao negó
cio de exportação fechado em novembro, que nãO seria, 
se o contrato fase de 18 de dezembro de 1980. 

O SR. CONfÚCIO PAMPLONA- Eu afirmei à 
Costa Pinto é que ele, na bu~ca da Cobrança de 52 
milhões de dólares, alega um compromisso de expor
tação de 200 mil toneladas de janeiro a junho de 1982, 
com a base de 680 dólares a tonelada, contrato este 
que ela firmou no estr~_ngeiro não é o nosso do dia 
18/8 de junho de 80. Então,_ se ele fez esse contrato 
e não foi com a Rússia, se ele "fez esse contrato em 
data anterior â assinatura do contrato com a IAA, não 
posso ver a correlação entre um e outro. 

O SR. ALEXANDRE COSTA -'--A'Costa Pinto 
reconheceu ou não reconheceu a dívida das cambiais? 

O SR. CONFúCIO I' AMPLO NA~· Reconhe<:eu. 

OSR. ALEXANDRE COSTA-Mas, reconheceu, 
oomo·embolsou? 

O SR. CONFÜCIQ PAMPLONA - Porque o di
nheiro está com elesA Mas ele usa esse argumento e 
está em tod.as as correspondências, em todas- elas qu~ 
nos foram dirigidas, que ela só paga aquilo que está 
com ela, se o IAA vier a reconhecer os 52 nillhões 
de dólares. Se o IAA assinar o novo contrato, se o 
IAA aceitar uma inden:ização de lucro cessante a ser 
discutida, então se eu, no meu julgamento de não juris
ta, de militar, se eu tenho o dinheiro de alguém e para 
pagar esse alguém, que eu deveria pagar contratual· 
mente, e disser: só lhe pago se fizer isso, isso e aquilo 
-essa é a figura. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Coronel Pamplo
na, a Costa Pinto - e não me move outro interes!.e
aquí senão defender, no País, os sofredOres pfodutores 
de açllcar e de álcool que _vivem a mercê dos juros 
extorsivos dos bancos, quase todas elas em vermelho. 
Eu assisti aqui ao depoimento de unt diretor da Costa 
Pinto: Em momentó nenhum ele acusou V. s•, a não 
ser de violência na suspensão do contrato. 

Quando intervi anteriormente, pedindo que V. S.• 
não continuasse nos termos- insultuosos, é porque· tam
bém não permitiria que ele se dirigisse aqui, no seu 
depoimento, insultuosamente a V. S.•, porque, embora 
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eu tenha a honra de conhecê-lo boje, Só ienho as ffiClhO-
res infoonações como também as melhores informações 
como também as melhores só tenho de uma grande 
empresa como a Costa Pinto, que é exportadora de 
800 milhões de dólares em divisas para a Nação. 

Logo, inadimplente não é só ela- a INTERBRÁS 
também o é pelo fato de ser uma empresa do Governo. 
A lei, como disse a nobre Senador pelo Amazonas, 
não faz exceção entre o inadimplente do particular. 
V. S. •_ sus.e_ende de um _e mantém do outro. 

Por qúe, -em _l~~r de suspender, como _os &!'aves pre
Tu(:l:oS que ·erâ alê&a:V". s.• nãO_ ãgiu criminalmente, 
na Justiça, sem suspender o seu contrato, para que 
ela devolvesse aquilo que v. s.~ julga que é de proprie
dade do IAA? 

OSR: cONFtfero PAMPLONA -Sr. Senador, 
eu pergunto: se o IAA tem um contrato com uma em
presa- contrato esse que deve ser cumprido, que findo 
um período e não foi cumprido, porque o preço não 
foi pago e se as cambiais não foram pagas e ainda se 
recebe um crédito de 52, violando os outros contratos. 
quais as certezas que eu, como administrador de um 
órgão público, responsável pela receita do Instituto. 
pelas cambiais do País, eu poderia continuar a ter negó
cio, a remeter mals açúcar, a desenvolver mais, entran
do em juízo-para só ter um fim, em 1986 no mfnimo? 
_Ço~o, Sr. S_enaQgr? 

O SR. ALEXANDRE COSTA -Eu é que perguntei 
a V~ S• Mas não me satisfez totalmente a resposta. 
Porque V.-S• pr:ocras~inou na aÇão criminaL Por que 

-não açãO criminal imediata, para que repusesse o dinhei
ro-no-prazo tal? Foi V. s• que julgou como apropriação 
indébita. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Os prazos fo
ram dados e foram cumpridos. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas não foram 
a juízo. 

O SR. CONFÜC!Q PAMPLONA-Sr. Senador, é 
o seg_uinte: ~~§.e rçferiu aqui que _eu tive contratos 
com bancos .ç_stpJ,ngeiros; eu fui procurado pelo Banco 
COMIND e entreguei âqueles que me procuraram para 
saber. E esses representantes do .Banco COMIND disse
ram que a Costa Pinto, do que eles sabiam no exterior, 
não dispunha de recursos para pagar a dívida. De que 
me a~jantava acionar. chegar a uma negociação, com 
aqueles que não dispunham de 8~ mihlões de dólares? 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Bem, nobre De
poente, a Costa Pinto apresenta o seguinte: ela diz que, 
em_~ete:q:tbro de 1982, eram 72 milhões de dólares; em 
novembro de 1982, informou o IAA ã autoridade do 
Governo que o valor era de 55 milhões de _dólares; 
em fevereiro de 1983, portanto~ já na gestão de V. 
S" apresentou, oficialmente, 44 milhões de dólares; em 
setembro de 1983_, reduziu para 34 milhões de dólares. 
Ouãl é o dado verdadeiro entre todo~ esses apresen
tado!!? 

O SR. CONFúCIO PAMI'LONA -Responderei 
a essa pergunta coln a mesma resposta dada à pergunta 
com que me dignificou o Senador Fábio [ucenã. Quan
do foi iniciada a dívida. havia o problema de adotar 
uin- modelo ou outro de preço PVU. No ofícfo que 
fii ao Ministro, n-o dia 6 de janeiro de 1983, eu disse 
a ele que essa dívida era de oitenta e tantos milhões 
de dólares, mas, considerando a diferença da textura 
do preço PVU, do ato inicial de 1980 com o ato que 
vinha a reger no segundo período Costa Pinto, nós acha
mos poi' bein que não fosse incluída a parcela correspon
de"t:J.te_a sp.p.g,d~os dj!dq_s ao açú_car do Nordeste. E então 
!eduzia essa~ dJvid~ para 44 milhões de dólares. ~a ques~ 
_t_~o refernte aos !)5_mi_lhões de dólares, foi uma conversa 
minha,_ como ele bem citou aqui, com o Dr. Carlos 
Viacava, então Secretário-Geral do Ministério da Fa
zenç!_a, por telefone, em relação a um contrato que esta
riasendo negociado, Costa Pinto-bancosfrancese~._num 
total de 120 milhões de dólares, em que haveria uma 
venda para a Costa Pinto de 44 milhões de dólares. 
Então, eu disse ao Dr. Carlos Viacava que duas condi
ções me impediam de aceitar essa operação: uma por
que o contrato que temos _com o Banco do Brasil rota
tivo de 300 milhões de dólares me impede de assinar 

ou!ro contr~i~ c_om Õ~!ro--b~nco em financiar o açúcar 
de exportação. E, a outra, que firma Costa Pinto queria 
assinar _outro contrato, ela era devedora do Instituto 
de aproximadamente 55 m:ilhões de dólares. Então, nós 
estávamos no fim do levantamento da dívida e, conside
rando essa <livergéncia de preço PVU, que a beneficiou .• 
e a ernbalageni que a beneficiou e mais os valores das 
cambiais já devidas, era da ordem de 55 milhões de 
dólares. 

A parcela que V, Ex. • citou, que é de 35 milhões 
de dólares, foi uma decisão do Exmo Sr. Ministro da 
-Indústria e do Comércio conosco, para poder abreviar 
um_ ajuste entre as partes de não .se cobrar o preço 
míninto relativamente ãs toneladas realmente não em
barcadas no mês de julho de 1982. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Então, ela diz 
que as indenízaç6es pela falta do embarque das 118.484 
toneladas de açúcar. ela tem um crédito de 52 milhões 
de dólares, que é também uma suposição ... 

O SR. CONFúCIO PAMPL0NA- Mas, eu provei 
que não tem. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Bem, eu estou 
diz~ndo o que ela diz. Estou até dizendo que para mim, 
até agora, é uma suposição, como também a dívida 
que v. s.· .apresenta para mim até agora as provas 
são suposições. 

O lAA finalmente admitiu uma falha. Vamos ver 
se ele admitiu essa falha: no dias 27 de setembrO de 
1983, na administração de V. S. • propôs. a título de 
indenização, 12 milhões. É verdadeiros? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Estou tomando 
conhecimento agora. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Pois o IAA pro
pôs. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA - Eu gostaria 
de ver essa proposta, porque, pela primeira vez, cu 
vejo esse número. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- A Costa Pinto 
informou que, para facilitar o encontro de uma solução, 
poderia aceitar o valor de 12 milliões, e pleitear em 
ju(zo o saldo de 40 para completar os 52 milhões, que 
ela se julgava prejudicada. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Que !AA náo 
propós 12 milhões e, segundo, os 52 eu provo aqui 
quando quiser. E como? Com correspondência dele 
qtfe o IAA não deve 52 milhões de dólares a eles. 

Q_SR. ALEXANDRE COSTA- Bem, ele não disse 
que deve. É indenização pela suspensão do contrato 
e a falta de embarque das 118 mil toneladas de açúcar. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Suspensão de 
contrato é outra coisa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- V. S.•tem razão. 

O SR. CONFÚCIO l'AMPLONA -Mas, são as 
118.484 toneladas. 

O-SR. ALEXANDRE COSTA-Exato! 

OSR. CONFúCIO PAMPLONA -Mas, ele, numa 
carta que expus aqui, que foi numa carta datada de 
15 setembro de 1982. ele solicitou vantagem ao IAA., 
para se ressarcir desse prejufzo. E as vantagens foram 
dadas. Como, se dando aquelas vantagens para seres
sarcir dos prejufzos, ele quer cobrar novamente, ressar
cir novamente dos mesmos prejuízos? 

O SR. ALEXANDRE COSTA -Então. apresenta, 
débito de 35 milhões de dólares; débito de 14 milhões 
de indenizações. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA -Isso, na opinião 
deles. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Então, o saldo 
devedor da Costa Pinto_._ 37 milhões. A crédito, saldo 
de 40 milhões a ser pleiteado em jufzo. A tudo acontecer 
assim, como ela diz, V. $.• reputa que não acontecerá, 
mas só a justiça poderá dicidir, ela tem um saldo credor 
de 3 milliões de dólafes, fora as perdas e danos .pela 
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suspensão do contrato, sem ser ·baseado em nenhuma 
das leis, o escândalo no exterior que a prejudicou, que 
a prejudicou também no País, com luta que deveria 
ser IAA e Costa Pinto nos gabínetes, nos Ministérios, 
na Justiça, pela lmpresa, trazendo as maiores dúvidas, 
porque chocando um homem da honradez e da credibi
lidade de V. S.• e uma empresa, também, de longos 
e longos anos, de bons serviç-os prestados ao País, dei
xou o povo todo em dúvida, saindo como perdedor, 
claro, o produtor, que a empresa que produz e que 
exposta. 

Então, eu vou concluir, como prometi, para não pe
nalizar nem o nobre Presidente, nem a Mesa, nem V. 
S.• dizendo que, dúvidas há V. S.• tem um opositor 
na pessoa do Ministro da Fazenda. 

O SR. CONFúCIO PAMPlONA- Não Senhor. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas a ata decla
rou ... 

O SR. CONFúCIO P AMPLO NA - Para esclare
cer .. ~ opositor não. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Não, eu não acei
tei, foram as condições, absolutamente, de ele ter sido 
ilaqueado na boa-fé e ter pretendido obrigar V. S. • 
a fazer o contrato. Isso eu não aceitei nem dele, nem 
de V. S. • continuar o governo que tivesse um Ministi:o 
da Fazenda capaz para tal. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Certo. 

O SR. ALEXANDRE COSTA -Não aceitei nada 
disso. Mas aceitei que, pelo que consta na ata, ele tendo 
concordado que V. S. • fizesse o acordo cçun a Costa 
Pinto, discordou da ação de V. S~ •. Se discordou, deve-
ria haver o quê? Um novo estudo, sem mágoas, sem 
briga, visando o quê? O desenvolvimento da empresa 
privada no Brasil, o desenvolvimento do Instituto do 
Açúcar e do Álcool, tão bem dirigido por v. s.•. E; 
as divisas? As grandes divisas de que o Brasil necessita 
para pagar suas elevadas dívidas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado Srs. 
Senadores e Sr. depoente. 

O SR. PRESIDENIE (Itamar Franco) - Senador 
João Calmon, V. Ex.• com a palavra. 

O SR. CONFúCIO. PAMPLONA _: Eusó queria 
esclarecer ao nobre e Exm. o Senador Alexandre Costa 
que os produtores de açdcar e de álcool e os canavieiros 
produtores da matéria prima, eles não sáo prejudicados 
em relação ao problema da exportaç!o, a não ser, pela 
nãO entrada dos recursos para o IAA, que poderiam 
estar apoiando, em diversos aspectos, e que tivemos 
de cancelar alguns e restringir outros. 

Mas quero, dentro do conselho que V. Ex.• me dá, 
mas é que, e também, me dirijo ao Exm. o Senacl_~r_ 
Fábio Lucena, não exíste rixa -peSSoal minha com nin
guém. O que existe, e eu acretido que, nem do Dr. 
Alberico Teixeira Leite, o que existe1 é nós, como exe
cutivos, termos a obrigação de zelar pelo er,irio público, 
que somos responsáveis, perante um Tribunal de Con· 
tas, que é orientado pelo Parlamento Nacional. E temos 
que zelar pela nossa integridade moral, pelos nossos 
princípios, maS não podemos entrar em barganhas e 
nem perdoar dívidas. Então, não há pendências. 

OSR. ALEXANDRE COSTA -Não·. Eu não disse 
isso. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA - O Sr. disse 
"sem rixas, sem mal entendido". 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sei. Entendiin.en· 
tos. Principalmente da justiça. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Entendimen
tos, eu os fiz, diversos, com o Sr. Humberto Costa 
Pinto. -

O SR. ALEXANDRE COSTA- Como V. S.• zela 
pelo seu nome, cu também zelo pelo meu. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Então, não há 
rixas. 

O SR. ALEXANDRE COSTA -Se v: S.• tem 
uma longa vida militar, eu tenho uma longa vida públi-
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ca. Se é qÕe eu posso me apresentar e olhar para todos 
lugares e para quantos aqui me ouvem, que eu aqui 
estou. Caso contrário, não viria. Se pudesse ser contes
tado.:: 

O SR. COMVCIO PAMPLONA-Conciliar. Hou
ve a conciliação.- E boje me acusam, porque não fui 
à Justiça. Conciliar, eu encaminhei toda a documenM 
tação ao Exm. o Sr. Ministro Camilo Penna, para que 
a decisão, para tirar a parte do IAA há uma semana, 
fosse a deliberação de S. Ex.- e não a deliberação do 
Presidente do IAA, conforme solicitava a própria Costa 
Pinto. Então, houve sempre a conciliação. 

O meu Procurador-Geral entendeu~se cOm o advo
gado dele, durante meses, e eles chegaram à conclusão, 
e está escrito no papel anexado, aceitar as condições 
do PVU, aceito isso, e aceitaram tudo. Mas, na hora 
de concretizar o acordo, eles já diziam: não aceito, 
como não aceito, ·nas últimas correspondências que nos 
remeteram. Como fazer acordo nestas condições? Eu 
D.ão sei. 

O SR. JOÃO CALMON -Sr. Presidente, antes 
de iniciar a apresentação de algumas indagações, eu 
gostaria de saber de V. Ex. •, a que hora vai terminar 
esta reunião, já que às 16 horas está marcada aqui a 
interpelação do Sr. Jean Vejan, de São Paulo. Gostaria 
de saber se dispondo de 5, 10 minutos, ou a reunião, 
na _qual vai ser ouvida o Sr. Jean Vejan, vai começar 
mais tarde. 

O SR. PRES!DENIE (Itamar Franco) -Senador 
João Calmou, V. Ex.• tem liberdade de usar o tempo 
de que necessitar. Seria muito difícil eu lhe dar 2, 3 
ou 4 minutos. Evidentemente, nós temos um depoi~ 
menta marcado às 16 horas, e o depoente já está aí. 

OSR. JOÃO CALMON- Em virtude disso, devido 
ao adiantado da hora, eu desistiria ... 

O SR. RELATOR (Virg:ilio Távora) -Temos que 
conversar. Saco vazio não se póe em pé. 

O SR. PRES!DENIE (Itamar Franco) -É que não 
gostaria de ultrapassar o limite das 4 horas, porque 
essa é a hora marcada _com o novo depoente. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador 
-João Calmon, o importante, é que a Presidência quer 
lhe dar liberdade. Houve uma tentativa de suspender 
a reunião, e marcar para outro dia. Não foi conseguida.. 
Então teremos que prosseguir. e V. Ex. • tem toda a 
liberdade V. Ex. • não pode ter nenhum constrangimen
to nesta altura. 

O SR. JOÃO-CALMON- Eu vou reduzir drastica
mente o tempo que eu poderia usar, porque eu não 
gostaria que o outro depoente ficasse à espera até 4,30 
horas, inclusive o relator, também, talvez tenha alguma 
indagaçã~ a fazer. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Também te
nho uma pergunta, só se der tempo. 

O SR. JOÃO CALMON- Coronel Pamplona, V. 
s.• precisa de um esclarecimento ~o pai desta criança, 
que é a Comissão Especial. Como foi salientado no 
começo da nossa reunião, fui eu quem tomOU a iniciativa 
de pedir a constituição desta Comissão_ Especial que 
teria, como objetivo, de cuidar das transações entre 
o- .Brasil e a Polónia, transações de que resultou um 
rombo, até agora não coberto, da ordem de quase 2 
bilhões de dólares. Então, o objetivo meu foi esse, 
que-recebeu o apoio, não apenas do meu Partido, atra
vés de sua Liderança, mas também, do PMDB, através 
do seu Líder, Humberto Lucena. 

Entretanto; ao longO dos depoimentos, de todas as 
pessoas que foram indicadas por mim, fui eu, quem 
sub_!Ileteu à apreciação do Presidente, do Relator, dos 
demais membros, a lista de pessoas a serem convidadas. 
A Presidência, creio que, muito acertadamente, e con
tando com o apoio do Rel<~:tor, o nobre Senador Virgl1io 
Távora, foi um pouco mais libéral, não se ateve 100% 
ao tema .. polonetas". Por exemplo, no caso do depoi
mento do exMMinistro Eliseu Rezende, ele deveria falar 

- aqui exclusivamente sobre a tentativa- de- Compra de 
naVíos poloneses. Essa compra, no entanto, não se con
cretizou, foram cancelados os entendimentos. Mas a 
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Comissão- aproveitou a oportunidade para fazer indaga
ções ao -ex-Ministro Eliseu Rezende sobre a compra 
de guin~astes da Repliblica Federal da Alemanha. 

-Dou esclarecimentos, porque realmente, eu não esta
va errado, ao pedir que V. S.• e o Sr. Costa Pinto 
comparecessem ã Comissão, porque eu me baseei na 
série de reportagens, de denúncias graves, divulgadas 
pelo Jornal o Estado de S.Paulo. E nesta série de repor· 
tagens há um fatO que ocorreu. Em certo momento, 
houve uma tentativa de troca de petróleo soviético, 
troca parcial de petróleo soviético pelas "polonetas ... 
É a_chamada operação Berisford, ou Berisford, em ou
tra grafia, uma firma de Londres. Naquele momento 
havia uma triangular que envolvia petróleo, açúcar e 
entravam nessa triangular as famosas "polonetas". En· 
tão, estaria plenamente justificada a convocação não 
apenas de V. S.•, mas, também do Sr. Costa Pinto, 
porque o Sr. Costa Pinto, em telex enviado ã nossa 
Comissão, deplarou que foi feito, em certo momento, 
um acordo envolvendo o Pão de Açúcar e mais duas 
empresas, a COMEXPORT, para a venda de açúcar 
ã Polónia; esse negócio afinal não se concretizou. 

Mas, eu estou apenas justificando que, realmente, 
esta convocação de V. S.• e do Sr. Costa Pinto, esta 
convocação se justificava plenamente em virtude da 
operação Berisford, que não_ se concretizou e do acordo 
que não chegou à etapa final com a COMEXPORT 
e a Costa Pinto. 

V. S.•, logo no começo da sua exposição, declarou 
que a Costa Pinto firmou, ardilosamente, um contrato 
com o Instituto do Açúcar e do Alcool. 

Minha primeira pergunta, Coronel Pamplona, seria 
a seguinte: teria sido pouco atento o seu antecessor, 
Dr. Hugo de Almeida, que foi o responsável pela ceie~ 
bração desse acordo com a Costa Pinto? 

O pai da criança não é V. S.• foi seu antecessor, 
foi ele quem celebrou o contrato; teria havidao alguma 
imprudência da parte do seu antecessor em fazer, em 
celebrar um contrato, a longo prazo~ 5 anos, estabele
cendo um preço mínimo, embora, este preço mínimo 
vigorasse por períodos, não seria o preço mínimo ao 
longo de um quinqüênio, seria um preço mínimo ao 
longo de períodos isolados de um ano. 

Nós sabemos, as:sim como acontece_ com o café, acon· 
tece também com o açúcar, que as cotações são uma 
verdadeira loteria, não teria sido uma imprudência assi
nar um contrato cobrindo um longo período de 5 anos? 

Eu faço esta pergunta que talvez seja um pouco emba· 
raçada para V. S.• porque V. S.• iria responder uma 
pergunta que afeta a atuação do seu antecessor, mas, 
de qualquer forma eu coloco essa primeira pergunta. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Eu diria que 
não, nobre Senador, porque como já me referi em ou· 
tros pontos, o preço do açúcar nos contratos se referem 
às Bolsas de Nova York, de Paris e de Londres e, sendo 
feito ao longo dos anos e tendo condições de preço 
mfuimo, não haveria mudanças de condições substan
ciais em S anos que viesSetn tornar esse contrato preju
dicial ao IAA. 

O SR. JOÁO CALMON- V. S.• foi acusado pelo 
Sr. Costa Pinto de ter feito venda de açúcar à Rússia 
na base ~o preço máximo, e na verdade, segundo ele, 
erã Inferior ao preço mínimo de Costa Pinto. 

De maneira que V. S. • já declarou aqui que não tem 
uma longa vivência na área do açúcar, obviamente sua 
atuação tem sido muito diversificada e marcada sempre 
por um destaque digno do preço· de todos nós, mas, 
nós conhecemos, ao longo da história, tanto do café 
como do açúcar, violentas quedas de cotação desses 
produtos e uma dessas quedas afetou profundamente 
Cuba, que tem como principal fonte de sua economia, 
a base de sua economia, o açúcar. 

Mas, trata-se apenas de uma indagação que faço mui
to mais a título de curiosidade porque cobre um período 
anterior a sua posse no Instituto. 

V. S.·. hoje, no decorrer do seu depoimento, faz 
uf!l3: grave acusação -o_ o. insinua urna grave acusação 
a Costa Pinto, que ela não ~ria vendido esse açúcar 
para a Rússia. V. S.• declarou isto, e isto não consta 
de nenhum dos libelos que nós conhecíamos ·antes, to
mamos co-nhecimento hoje. 

Mas, Coronel, seria tão difícil assim apurar o destino 
desse açúcar, esse açúcar saiu daqui em várias partidas 
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em determinados navios, qual o destino desses navios? 
E o IAA poderia, na base de utilização do telex, apurar 
qual foi o destino desses navios que safram daqui carre~ 
gados de açúcar, destinados à Rússia, se antes de chegar 
a um porto russo eles chegaram em outro porto_. Foi 
tomada essa providéncia de averiguação ou V. S.• insi~ 
nuou esta acusação sem ter ainda certeza de que real
mente este açúcar não chegou a RúsSia? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Eu. acredito 
que a responsabilidade de UID: dirigen~e do governo rus
so aQ assim afirmar e auteiiticar é um documento: 

Agora, isto foi c-onfirmãdo na semana passada, con
fonne um telex que eu expus aqui. Nós iremos verificar 
o destino desses navios que tinham a Rússia como local 
de entrega. 

O SR. JOÃO CALMON-- Os senhores vão apurar. 
Tenho a impressão que uma boa parte desse litígio 

Costa Pinto e o Instituto do Açúcar e do Álcool se 
baseia nas datas desses COJ!tratos, data da proposta, 
data do primeiro contrato assinado entre o Instituto 
e Costa Pinto, data do outrQ contrato que teve a interve
niêncía do próp~o Min~stro Camil_o Penna. 

Costa Pltito parece que se- baseia apenas na v.roposta 
de outubro e- V. S. • se baseia nos contratos firmados 
pelo Presidente do IAA só em dezembro e pelo contrato 
firmado pelo próprio Ministro. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Não, só pelo 
Presidente do IAA e o Sr. Frederico Costa Pinto nci 
dia 18 de dezembro de 1980. 

O SR. JOÃO CALMON - Eú t"enho a impressão 
que este caso se agravou um pouco porque, num certo 
momento, ele resvalou pelo terreno passional, houve 
uma acusação muito viofenta a Costa Pinto, acusan<~.o-a 
de aprop-riação indébita ou coisa parecida com apropria
ção indébita, obviamente o grupo Costa Pinto fic-Ou 
revoltado, magoado, ofendido com esta insinuação. 

Por outro lado, V. S." também foi insultado ou alvo 
de um ataque violento, porque a firni"a Costa Pinto 
acusou-o inclusive aqui de ter vendido açúcar para a 
Rússia causando um grave prejuízo ao Brasil. 

De maneira que esse passionalismo talvez tenha leva
do esse episódio a essa situação deplorável em que nós 
boje o analisamos. __ 

V. S. • reconhece que realmente esse grau de passiona
lismo ultrapassou uma linha tolerável, porque ao ser 
acusado de um crime de apropriação indébita, obvia
mente uma firma sofre um_ abalo no seu crédito, se 
uma firma é acusada de estar devendo 50 ou 60 milhões 
de dólares e essa acusação circula em várias praças, 
é um fator desfavorável e V. S.• tem uma grave raZão 
de queixa por ter sido acusada de maneira violenta, 
por ter causado ao Instituto do Açúcar e do Álcool 
e ao Brasil um grave prejuízo. 

V. S. a concorda com esta análise ou discorda? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Digo que o 
IAA, durante todo esse período, sucessivamente por 
pessoas, primeiro pelo Diretor de Exportação, depoís 
através de mim, depois através do Procurador-Geral 
do IAA, que é um procurador da Fazenda Nacional 
e depois através do Coronel Sodré, que chegava ao 
Instituto, fomos conduzindo para que esse sentido pas~ 
sional, como V. Ex.~ chama, não influísse nas negocia
ções. Mas, a posição de Costa Pinto irredutível, irretra
tável em ~elação aos des~jos dela e as posições dela 
é que impossibilitaram que nós chegássemos a um acor
do. 

O SR. JOÃO CALMON - V. s.• reconhece que 
o 1AA teria cochilado nesse ePisódio das cartas de cré
dito rotativas? 

Eu manifestei a minha estranheza qUan-do o Banco 
do Brasil respondeu a V. S.• que nenhuma carta de 
crédito havia sido paga, havia Sido honrada. A informa
ção dada está inteiramente errada; foram honradas, 
foram pagas as quantias correspondentes a 42 cartas 
de crédito. E, essas cartas de crédito que foram pagas 
nas suas respectivas datas tinham as mesmas caracte
rísticas dessas outras sete. Então, de duas uma, ou as 
cartas de crédito eram legítimas, eram boas, eram acei~ 
táveis, tanto que elas foram utilizadas para realizar 42 
pagamentos, ou, então, de repente, o IAA desperta 
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para a necessidade dessa c:arta de crédito ser tanibém 
rotativa, as outr3s 42 não o erain e não causaram Oe
nhu_m prejUízo ao IAA. Como V. S.a explica? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Eu explicaria 
o seguinte: a Cost~ Pinto veio cumprindo ó primeiro 
período sem problema. Entregou, no segundo pedodo, 
no mês de julho de 1982, houve aquela troca de cartas 
sobre __ ~s 118.484 tom~l~das e, depois1 _ç:la pediu ressarci
mento disso, determinado ressarcimento foi dado; mas 
quando começou a questão do problema, que nós que
fiamos o pagamento, estávamos levantando e iríamos 
cobrar a dívida do segundo período, que corresponde 
aos 44 milhões de dólares, a Costa Pinto, entãO, proce
deu para que essas cartas não fossem honradas de ma
neira a não prçrrogar os prazos dela, ou de receber 
o açúcar diretamente e os negociando. 

O SR. .IOÃO CALMON- A não ser que eu esteja 
ÇJ!ganado, a peça essencial desse affaire, d~sse episódio, 
não consta por ·enquanto dos nossos arquivos, que é 
o contrato entre a Costa Pinto e o Instituto do Açúcar 
e do Álcool. 

O ·sR. CONFÚCIO PAMPLONA -É o anexo n.• 1 
da minha pasta. 

O SR. JOÃO CALMON -Agora mesmo eu gostaria 
de fazer uma consulta, mas, já que eu não encontro 
o contrato, eu pergunto a V. S. • foi re_iteradamente 
afirmado aqui que esse contrato de Costa Pinto se refe
ria à exportações de açúcar para a Rússia SoViética, 

--não é verdade? 

O SR. CONFÚCIO P AMPLO NA- Para a Rússia. 

O SR.__ JOÃO CALMON - Entretanto podia ser 
feito o embarque para outros países. Eu v~u ler aqui 
algumas linhas que eu pincei, não do contrato que nunca 
chegou às minhas mãos, eu não o conheço. Mas, de 
um outro documento: "O comprador poderá convertei-, 
para fazer face a acontecimentos imprevistos no país 
de d~stino, e, objetivando garantir o fiel cumprimento 
do contrato, os compradores se propõem, mediante no
tificação a esse Instituto - e isso foi acolhido com 
d_e_yid_a antecedência- a embarcar para destinos alter~ 
nativos". Não se exclui nenhum país, muito menos os 
E~tados Unidos. Pagando, neste caso, o Instituto do 
Açúcar e do Álcool um prêmio adicional de 4 dólares 
por tonelada métrica. Eu presumo que este artigo conste 
do contrato. Então, a afinnação reiteradamente feita 
aqui, de que o açúcar deveria se destinar à Rússia, 
não. Poderia se destinar a qualquer país, desde que 
o comprador-pagasse mais 4 dólares por tonelada métri
ca. O que V. S." teria a declaração a respeito dessa 
indagação? 

. O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Mas existe, 
oJAA poderá operar em caso de período .... "Para fazer 
face a acontecimento Ímprevisto no país de destino e 
objetivando garantir o fiel cumprimento do contrato, 
os compradores, mediante notificação a esse Instituto 
- IAA -e, com a devida antecedência, a embarcar 
para destino alternativo, pagando nesse caso 4dólares". 

O -SR. JOÃO ÇALMON -Então, é para a Rússia 
e para pafses alternativos? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA-Não. Mas 
teria que pagar o prêmio de 4 dólares que, depois, 
foranu:~duzidos para 2 dólares. 

O SR. JOÃO CALMON - Ent<Ío, foí facilitada ã 
exportação para oUtros paíseS? Não foi, Cororiel? 

O SR. CONFÚCIO P AMPLO NA- Como, Senador? 

O SR. JOÃO CALMON -Então foi até facilitada 
a exportação para outroS oaíses? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA-Foi. São míni
mos os embarques feitos com destina à Rússia. Quase 
todos com destino a outros países. -

O SR. JOÃO CALMON -Mas o contratO permitia? 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Pennitia. 
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O SR. JOÃO CALMO~ - Não conheço o texto 
do _contrato. Eu estou me referindo ... 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA-Pennitia, des
de que houvesse pago os 4 dólares, que hoje, a Costa 
Pinto diz que esses 4 dólares não são devidos quando 
está incluído no preço mínimo. 

O SR. JOÃO CALMON- Coronel, a firmação feita 
várias vezes, com estas palavras qu~ eu vou dizer ou 
com palavras semelhantes, a firma Costa Pinto tem· uma 
tradição brilhante nesse País, sem dúvida nenhuma 
senão o seu titular não teria sido eleito Presidente d~ 
Associação de Exportadores do Brasil. Trata-se, sem 
dú~ida, de _uma pessoa de conceito, porque senão não 
tena mereCido a confiança dos seus concorrentes, inclu
sive. Ma's, às vezes, eu coloco em dúvida que tivesse 
realmente ocorr!do uma apropriação indébita. Porque 
quem comete cnme de apropriação indébita, é punido, 
é alvo de exigências drásticas. No entanto, o Instituto 
do Açúcar e do Álcool está dando um tratamento à 
Cosia Pinto até bastante razoável em termos de devolu· 
ção dessa sqposta apropriação indébita, porque lhe dá 
o prazo de 2 anos em prestações trimestrais, para devo
lução-de um dinheiro que ela mesmo confessa, declara, 
que. recebeu, 35 milhões de dólares._ Ora, se o IAA, 
ao mvés de pedir a devolução pura, simples e instan
tâm:a des.s~s 35 milhões de dólares que lhe pertencem, 
está admttmdo receber essa devolução em prestações 
~imestraís ao longo de dois anos, é que eu tenho a 
llllpressão que o IAA não está mesmo integralmente 
~nvencido de que tivesse havido, da parte de Costa 
Pmtó, -uma apropriação indébita. Porque é um trata
ment? realm~nte bem cavalheiresco, em relação a uma 
fi~ma que te~a cometido um crime de apropriação indé~ 
brta, retido, Indevidamente, indebitamente, ilegalmen~ 
te, 35 milhões de dólares em seu poder. O que V 
S.• diz dessa? 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA-Eu digo, no
bre Senador,. que não temos dúvidas e ela confessa, 
que recebeu dmheiro e que está na posse desse dinheiro, 
que correspondia a cambiais do Brasil que deveriam 
ter vindo para o BrasiL 

Agora, já m~- perguntaram aqui um dos eminentes 
Senadores, pof que não se chegar a um acordo? E, 
essa foi uma das cláusulas de um acordo final, em que 
fomos acusados aqui de sermos intransigentes_, inflexí
veis. Essa foi uma das -cláusulas. Se é legal, eu tenho 
até minhas dúvidas, como V. Ex:. a as tem, mas foi uma 
das cláusulas de concessão para se chegar ao término 
dessa p~ndência. 

O SR. JOÃO CALMON -Finalmente para encer· 
rar essa indagaçáoA É exato, Coronel P~plona, que 
essa empresa Mapa recebeu comissões ou remuneração 
pot setviços prestados, seja qual for o rótulo, em torno 
de mais de 1 milhão de dólares? 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA-Não. Otota1 
não está correto. Porque, pelo contrato, que é anexo, 
e, que eu aqui me referi, é a questão de 1 dólar por 
tonelada exportada. Como o Brasil exportou para a 
R6ssia o total de 750 mil toneladas, ela arcou com 750 
niil d9lares. Mas eu_quero informar, que até pareça 
um exagero, u':lla outra firma· estrangeira, ao invés de 
um dólar, havra-proposto 4 dólares. Segundo, todas 
as viagens feitas a Rússia, depois da assinatura do con~ 
trato, ninguém do IAA foi â Rússia. E, a Mapa mantém 
escritório em Moscou e os seus membros vão à Rússia 
para tratar dos casos do IAA, na execução do contrato. 
Como ~la fisca_~ e fiscalizou nos portos de Santos, 
em Recife, em Imbituba todo o embarque e os acompa
nhou. com companhias técnicas especializadas a questão 
do embarque do açúcar refinado através de slings. 

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Senador 
Virgílio Távora, V. Ex.• com a palavra, corno relator. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, faltam negativamente 8 minutos 
para começar o outro depoimento, de maneira que va
mos sintetizar apenas em ligeiras consider.iÇões: 1. Para· 
béns, Coro~el.Pamplona, acredito que o depoimento 
de V. S." for talvez o mais incisivo que eu já tive aqui. 
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enquanto na posição de Relator dessa Comissão. Não 
vamos entrar no mérito de muitas das questões porque 
aqui já todas elas muito bem percutidas pelo~ diferentes 
Senadores 1 mas vamos fazer algumas solici~aç6es, que 
V. S.• depois vai nos mandar por escrito, mestno para 
não lhe tomar muito tempo. 

Primeiro que tudo, vamos deixar logo muito franco 
essa questão, porque estou diante de um homem que, 
numa época má de sua vida foi exportad_9r~, não tenha 
dúvida para onde foi esse açúcar: não se pode esconder 
a apuração, então solicitava a V. S. • saber para onde 
foi o açúcar correspondente a 35 milhões de dólares; 
isso é fácil, esse açúcar correspondente a 35 mil~ões 
de dólares aqui referido 6 facilimo apurar. 

O SR. CONFÚCIO I' AMPLO NA .:__Isso eu já os te
Ilho. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -Depois, en
tão, V. S.• faz enviar à ComisSão" de um por um. 

2. Achamos muito justo ~certo o que o IAA procure 
fazer justamente objetiVando um acordo de cavalheiros 
ou não, com a Trading Costa Pinto. 

3. Não fiquei convCncido dos ·dois- depoimentos aqui 
existentes que houvesse absolutamente prescrição do 
IAA quanto a nossa Trading que, aliás, é t_;aaior que 
nós possuímos, quando muito pode existir, má com· 
preensão entre dirigentes. Mas que, realmente, ela deve 
isto, não há a menor dúvida, e deve 35 milhões e se 
esses 35 e mais aqueles 2 dólares, se houver se desviado 
esse açúcar que não foi para a Rússia, conforme V. 
s.• assim afirmou. 

Acho que é muito simples: V. s.•s se entenderem 
agora na parte em que ela apresenta_ do la~o d~ V. 
S."S o negativo, e do lado dela, o positivo. V. S."S aqui 
e o affaire dos Srs, que é o Subproduto de toda a parte 
relativa à dívida Brasil/Polónia 

V. s.• não tem nada que ver com isso, apareceu aqui 
um pouco .como Pilatos no Credo, pode rapidamente 
acredito que resolvido esse problema, que é bom para 
o Brasil _e é bom para os Srs. dois. os responsáveis 
maiores. Agora a Comissão precisa ficar ~tenta que 
esse ponto ficou em interrogação: para. onde foi e_:ste 
acúcar, e se são s6 35 milhões aquilo deyi<?o. Outrossim, 
havia e isso é comum eni: importação, o crédito rotativo, 
talvez o noss_o Instituto, o IAA, tenha se confiado_ bas
tante, e seja na pujança da companhia em questão, 
com quem ele tem pendência, seja no co~um e não 
exigir que esse crédito rotativo tivesse sido mantido, 
porque o que houve foi uma sucessão de créditos isola
dos que foram sucessivamente de número 42, todos 
eles resgatados e 7 que n~ foram. _ 

Quanto ao resto, estamos absolutamente satisfeitos 
e pedimos a V. S.· a relação de navios, conhecim_entos, 
2.-s vias, v. s.• disse que as primeiras vias já estavam_ 
na mão da Costa Pinto International. E por aí se sabe 
perfeitamente o destino de todo esse açúcar. Não há 
dúvida, quanto ao resto, Sr. Presidente, declaro ~uito 
satisfeito. - --- --

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) Com a piihl
vra o ~r. Senador Al~xa_ndre_: Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA-Oeminente Coro
nel Pamplona me solicitou um documento de que o 
IM. havja proposto os 14 milhões. o ofício de v. s.~ 
do dia 25 de agosto de 83, não é bem claro, mas V. 
S. • que lida e os quC? estão aqui ouvindo, o item 3 do 
aludido relatório: "No máximo será considerado como 
possível de negociação, fora do preço mínimo, ou seja, 

- ao prC?ço_ de mercado da real parcela de açúcar que 
deixou de ser exportada no mês de junho de 82". Mas 
v. s.· reconheceu o direito deles,_ç prejuízo deles, o 
prejuízo que sOfreram por não ter exportado o açúcar 
em ~gosto de 82. _ _ _ 

O SR. CONFúCIO PAMPLÜNA- Posso respon
der? Não tem 14 milhões, sobre o preço mínimo. Já 
fói dito e eu afirmei que o cálculo correspondia a uma 
parcela de 6 e tantos milhões de dólares. Esta dívida 
de 52 rnilhôes sobre o preço mínimo não existe, dando 
52, o que está dito aí, é que seria abatido do preço 

_ mfnimO, dã parcela de 44 milhões de dólares, não dos 
52 milhões. 

O SR. ALEXANDRE COSTA -Sim, mas V. S.• 
reconheceu porque o açúcar não foi exportado em julho 
de 82. FaZia a concessão de determinado preço mínimo, 
preço de mercado. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA -Havia uma con
cessão, uma negocüi.ção, como o ilustre Senador Cal
moo também cito_u uma concessão: parcelar uma dívida 
recebida, certa e confessada. Tudo São concessões, mas 
apesar dessas concessões, um acordo tem se tornado 
inviáVel até hoje. 

O .SR. ALEXANDRE CQSTA - Eu apresentei 0 
docUmento, porque eu disse, são 14 milliões que foi 
calculado pela empresa, mas o item 3 do ofício de V, 
Sa. • reconhece isso. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Sr. Presidente, é apenas 
p3!a registrar que no contrato com a União Soviética 
estão indicadas 2e_~presas eu_ropéias a Societé Genéral 
óe S:!!pe_rvisão e a Specta, como empresas organizado~ras 
e S\lpervisoras do comércio coin a União Soviéticã, e 
o Coronel Pamplona, descumprindo o contrato, incluiu 
a empresa Mapa. Er~ apenas para fazer esse registro. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA ·-Não Senhor; 
esse não é o registro. o- registro que afirmo é que o 
IAA tem diversas firmas e que trabalham ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Está no contrato, está 
aqui no contrato: Societé Genéral de Supervisão, de 
Genebra, e a Specta. Está em inglês, vou traduzir: "Ou 
por outras firmas de primeira classe, de reputação neu· 

- tra no controle da organização". Quer dizer, não podia 
ser uma firma brasileira, tinha que ser neutra. 

.O SR. CONFúCIO P AMPLONA- É que o contra· 
to.-._ -
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O SR. FÁBIO LUCENA -Contrato firmado em 
21 de novembro entre o Instituto do Acúcar e do Álcool 
e a União Soviética. A inclusão da Mapa, além de ilegal 
foi imoral. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Na opinião de 
V.Ex.• 

O SR. FÁBIO LUCENA - Não. nos termos do 
contrato. 

0 SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Um é o con· 
trole de qualidade, Senador, essas empresas são contra
tadas sempre para controle de qualidade. 

O SR. FÁBIO j._UCENA- Sociedade Geral de Su
pervis.ão. 

O SR. CONFúCIO PAMPLONA- Supervisão de 
qualidade. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Aqui não está dito que 
é de qualidade. Pelo amor de Deus. Então eu não sei. .. 

O SR. CONFúCIO P AMPLONA -Mas eu darei 
ao Senhor ... 

O Sr. FÁBIO LUCENA- Mas eu estou lendo o 
contrato, Sr. Presidente, eu estou traduzindo o contra
to. Ele talvez não saiba inglês, eu peço a V. Ex.• que 
me auxilie. 

O SR. CONFÚCIO PAMPLONA- Mas eu darei. 
a V. Ex.• a especialidade dessas empresas no controle 
de qualidade. 

b SR. FÁBiO LUCENA- Mas eu quero confessar 
que eu conheço inglês e tra~~ corret~ente. 

O .SR- PRESIDENTE (Itamar Franco)- Coronel 
Pamplona, V. S.~ tem a palavra para as considerações 
finais. 

O SR. CONFÚCIO.PAMPLONA- Excelentfssi
mos Srs. Senadores, membros da Comissão Especial 
do Senado: 

Desejo, ao finalizar, agradecer esta oportunidade 
que, indiretamente, eu tive de comparecer a esta nobre 
Comissão para expor, fazer meu depoimento e respon
der a todas as perguntas que me foram feitas. 
_ Só quero ressaltar um ponto nas minhas conclusões 
neste agradecimento. Quem está aqui é um executivo 
federal que, eu acho, numa situação Sui Generes não 
está sendo acusado de dilapidar os cofres públicos, não 
está sendo acusado de cometer atos indevidos. O que 
estou fazendo na minha atitude e no meu depoimento, 
durante todo este caso com a Costa Pinto, foi defender 
os _cofres públicos, o erário público, o IAA e o meu 
!'aí;. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A Comis
são fica convocada para às 16 horas e 30 minutos para 
ouvirmos o depoimento do Comendador Jean Vejan. 

Estão encerrados os nossos trabalhos. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLI-No 154 CAPITAL FEDERAL QUINTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 1986 
~~~~~--------------~~~~~~----~----~--

SENADO FEDERAL 

1- ATADAJ62•SESSÃO,EM26DENOVEMc
BRO I DE 1981; 

1.1- ABERTURA 

1-2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da Repúw 
büca 

Submetendo à deliberaçdo do Senado a escolha 
de nome indicado para cargo cujo provimento depen
de de sua prévia aquiescência: 

- N.o 477/86 (n.o 716/86, -na origem), referente 
à escolha do Sr. José Luiz Barbosa Ramalho Clerot 
para exercer o cargo de Ministro do_ Superior Tribu
nal Miillar, na vaga decorrente da-apOsentadoria 
do Dr. Guãlter Godinho. 

1.2.2 - Comunicação da Presidência 

Recebimento das Mensagens n.o 478 a 480/86 (n.o 
687, 696 e 7fl7/86, na origem), pelas quais o Senhor 
Presidente da República solicita autorização para 
que os Govemos dos_ Estados do Ri<? d_e Janeiro 
e de Santa Catarina possam coiiiiatar ·operaçóes de 
crédito para os fins que espeCificam. 

1.2.3- Comunicações 

- Do Sr. Senador Guilherme Palmeira, que se 
ausentará do País. 

-Do Sr. Senador Albano Franco, referente ao 
seu desligamento do Partido da Frente Liberal, pasM 
sando a integrar a Bancada do Partido do Movi
mento DemocrátiCo Brã.sileiro. 

1.3 ~ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei dO ·seilàaon:a-197786-DF, que 
aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos 
do Distritõ Federal para o triênio 1987/1989, nas 
partes relativas: 

- Gabinete do Governador, Procuradoria Geral 
e Secretaria de C.omuriicação SOcial. Aprovado. A 
ComisSão do Distrito Federal. 
~Secretarias do Governo e de Admlnistáição. 

Aprovado. A Comissão do Distrito Federal. 
-Secretaria de Finariças e à Reserva de Contin

gência. Aprovado. A ComissãO do Distrito Federal. 
- Secretarias de Saúde e de Serviços Sociais. 

Aprovado. À Contissã~ do Dist~t~ FCderal. 
-Secretaria de Finanças e·"Re-sirva· de ·contín

gência. Aprovado. A Comissão do Distrito" Federal. 

SUMÁRIO 

- Secretarias de Viação e Obras e de Serviços 
Públicos. Aprovado. À Comissã.o do Distrito FeM 
der ai. 

-Secretarias da Indústria, Comércio e Turismo, 
de Trabalho e de Agricultura e Produção. Aprovado. 
À Comissão do Distrito Federal. 
• - S~cretaria d7. S~gura.nça Pública. Aprovado. 
A Comissão do Dtstnto Federal. 

-Tribunal de Contas do Distrito Federal, ReceiM 
ta e Texto da Lei. Aprovado. Â Comissão do Distrito 
Federal. 

-Projeto de Lei do Senado n.o 198/86-DF, que 
estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal 
para o exercício financeiro de 1987, nas partes relaM 
tivas: 

- Gabinete do Governador, à Procuradoria Ge
ral e à Secretaria de Comunicação Social. Aprova~ 
do.À Comissão do Distrito Federal. 

- Secretarias do Governo e de Administração. 
Aprovado. À Comissão do DistritO Fe-deral. 

.:....· Secretaiia- de Finanças e Reserva de Contin~ 
gência. Aprovado.À Comissão do Distrito_~ederal. 
-- Secretarias de Educação e da Cultura. Apro

vado. À Comiss_ão_ do Distrito Federal. 
:._ Secretarias de Saúde e de Serviços Sociais. 

Aprovado. À Comissão do Distrito FederaL 
- Secretarías de Viação e Obras e de Serviços 

Públicos. Aprovado. À Comissão do Distrito FeM 
dera!. 

-Secretarias _da -Iridústria, Comércio e Turismo, 
do Trabalho e de Agricultura e Produção. Apro
vado. A Comissão do Distrito FederaL 

- Secretaria de Segurança Pública. Aprondo. 
A Comissão do Dístrifo Federal. 

-Tribunal de COritas do Distrito Federal, ReceiM 
ta e_ Texto da Lei. Apr~:wado. À Comissão do Distrito 
Federal. 

1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dja 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n.o 
197/86-DF, que aprov~ o Orçamento Plurianual de 

___ Investimentos do Distrito Federal para o triênio 
19.87/1989. Aprovada, nos·tennos do Requerimento 
n.o 510/86. À sanção. 

Redação final do Projeto de_ Lei do Senado n. o 

198186-DF, que estima a Receita e ftxa a Despesa 
do_ Distrito Federal_ para o exercício financeiro de 
1987.Aprováda, nõs termos do Requerimento n.o 
511!86. À sanção. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 303• SESSÃO, EM 26 DE NOVEM-
BRO DE 1986 

2.1 -ABERTURA 

2.~- EXPEDIENTE 

2.2.1- Comunicação da Presidência 

-Recebimento das Mensagens n. es 481 a 506/86, 
pelas quais o senhor Presidente da República soliM 
cita autorização para que as Prefeituras Municipais 
de Açu-RN, Palmas, Chopinzinho, capanema e 
Dois Vizinhos-PR, de São Luiz de Montes Belos 
e Inhumas-GO, Frederico Westphalen, CaraziM 
nho, Alegrete, Canela, Estrela, Novo Hamburgo, 
São Leopoldo e São Luiz Gonzaga-RS, Gandu, 
Salvador e Jaguaquara-BA, Serra-ES, São Bento 
do Sul-8C, OeiraS-PI, Santa Cruz Cabrália-BA, 
Vitóría-ES e de Aracaju-8E possam contratar 
operações de crédito, para ftns que especificam. 

2.2.2- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIV AL BAPTISTA- Reparos 
à notícia publicada no Jornal do Brasil, edição de 
hoje, por ter omitido o nome de S. Ex. • entre os 
eleítoS de 15 de novembro, em análise sobre a nova 
composiÇão do Senado Federal. 

SENADOR MURILO BADARO, como Líder
Apresentando suas despedidas ao Senado Federal. 
Análise das eleições de 15 de novembro de 1986. -

2.2.3 --Requerimentos 

-~N.o 512/86, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n.o 110/86-Compelementar. 

-N.o 513/86, de Urgêricia p3:ra a Mensagem n.o 
472/86, relativa a pleito do Governo do Estado de 
São Paulo. 

2.2.4 - Leitura de projetas 

- PrOjeto de Lei do Senado n. o 246/86; de autoria 
do Sr. Senador Nivaldo Machado, que acrescenta 
parágrafo ao artigo 3. 0 da Lei n.o 7.025, de 8 de 
setembro de 1982, que rt.Xa os vafo:res de retribuição 
da Categoria Funcional de Técnico de Atividades 
Tributárias, do Grupo-Tributação, Arrecadação_ e 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS.SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor AdministratiVo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

Fiscalização, código TAF-600, e dá outras provi
dências. 

-ProjetO de Lei do Senado n. 0 247/86, de autoria 
do Sr. Senador Jutahy Magalhães, que altera a Lei 
n. 0 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispOe sobre 
a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins 
e mecanismo de formulação e aplícação, e dá outras 
providências. - - -

-Projeto de Lei do Senado n.o 248/86, de autoria 
do Sr. Senador Carlos Chiarelli, que altera a redação 
do art. 528 da Consolidação das Leis do Trabalh_o, 
aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1. 0 de maio 

·de 1943, para assegurar à Justiça do Trabalho com
petência para apreciar ocorrência de perturbação 
de _entidade sindical. 

2.2.5 - _Comunicação da Presidência 

eo·nvocação de sessão extraordinária ã realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, coin Ordem do Dia 
que designa. 

2.3- ORDEM DO OlA 
-Requerimento n.o 271/86, de autoria do Sena

dor Alberto Silva, solicitando tenham tramitação 
conjuõ.ta os Projetas- de Lei da Câmara n.0S 112/84 
(n.• I.473n9, na Casa de origem), e o 120/84 (n.• 
30sns na Cisa de origem), que dispõe sobre o Plano 
de Assistência ao Funcionário e sua Familia e dá 
outras providências. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Requeriineilto n.o 509/86,--Solicitando, nos ter
mos do art. 280 do RegimentO- Interno, a retirada, 
em caráter definitivo;-do Projeto de Lei do Senado 
n.o 182/86, que ãciesei:D.ta parágrafo ao artigo 150 
da Lei n.o 1.711, de 20 de outubro _de 1952- Esta
tuto dos Funcionários Públicos Civis da _União. Vota
ção adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n. o 302180, que acres
centa dispositivos à Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de 
maio de 1943. Aprovado em segundo turno. A Câ
mara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n.o 27/81, que altera 
a redação do art. 62 da vigorante Consolidação das 
Leis do Trabalho. Aprovado em segundo turno. A 
Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado o. o 104/82, que facul
ta aos depositantes terem consignados em seus talões 
de cheques, fornecidos pelos estabelecimentos ban
cários, as referências que especifica e dá outras pro-
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vidências. Aprovailõ em segUD.do turno. A Comissão 
-de Red:ição. 

-Projeto de Lei do Senado n. o 1/83, que altera 
a Lei n.o 4.117, de 27 de agosto de 1962- Código 
Brasileiro de Telecomunicações. Aprovado em se
gundo turno. À Câmara dos Deputados. 

-Projeto _de Lei da Câmara n.o 18/86 (n.o 
7.118186, na Casa de origem). que cria cargos de 
Secretário de Tunnã e de DirCtor de Serviço na 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 4. • 
Região. Discussão encerrada, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

2.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR MARIO MAIA - Comentários so
bre as eleições para Governador no Estado do Acre, 
dia 15 próximo passado. 

SENADOR JORGE KALUME- Comemora
ções do Dia da Bandeira, Dia da Cultura e cente
nário de nescimento do Sr. Humbertq de Campos. 

SENADOR JAitiiL HADDAD, eomo Líder -
Solid<iriedade _de S. Ex. • aos grevistas da Empresa 
de Correios e Telégrafcis, que estão sendo demitidos 
no Rio de Janeiro. Situ-ação dos funcionários do 
Banco Nacional da Habitação, em Iace da sua extin
ção: 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Possibi
lidade da inçorporação, pela INFRAERO, da AR
SA do Rio de Janeíro. 

SENADOR GASTAO MLLER Vitória do 
PMDB nas eleiç-ões do dia 15 de novembro, em 
Mato GrOsso. 

SENADOR CÉSAR CALS- Notícia veiculada 
na Imprensa· sobre a possível ampliação da Refinaria 
de :Mataripe. 

2.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 304.• SESSÃO, EM 26 DE NOVEM
BRO DE 1986 

3.1- ABERTURA 

3.2 ~EXPEDIENTE 

3.2.1 - Oflcios do Sr. 1. •--Secretário da C Amara 
dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos 
dos seguintes projetos; 

-Projeto d_e Lei da Câmara n.o 122/86 (n. ~ 
5.780/85), na Casa de origem), que concede isenção · 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias, das taxas pelo exercício do poder 
de polícia e remissão de créditos tributários às mi
croempresaS estabelecidas nos Territórios Federais 
do Amapá e de Roraima, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n.o 123/86 (n.o 
7.132186, na casa: de origem), que dispõe sobre a 
criação, transformação e transposição de cargos nos 
Quadros Permanentes das Secretarias do Superior 
Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça Militar 
e dá outras providências. 

-:Projeto de Lei da .Câmara n." 124/86 (o. o 

5.566!85, na Casa de origem), que altera os arts. 
1.0 e 3~• do Decreto-lei n. 0 1.940, de 25 de maio 
de 1982, que institui contribuição social, cria o Fun
do de Investimento Social - FINSOCIAL, e dá 
outras ·groVidências. 

-Projeto d_e Lei da Câmara n." 125/86 (n ... 
7.246-B/8_6, na Casa de_origem), que concede pensão 
especial a Maria Odila d_o Amaral Trindade e dá 
outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n." 126/86 (n ... 
5.989/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
criação e extiriçãO -de cargos na Secretaria do Tribu
nal Regional do Trabalho da Primeira Região e_ dá 
cnitrãS prOvidêricias: 

-Projeto de Lei da Câmara n ... 127/86 (n.o 
6.6231_85, na Casa de origem), que disp6e sobre a 
criação de cargos no Quadro de Pessoal da Secre
taria do Tribupal Regional do Trabalho da 8.~ Re
gião_e dá outras providências. 

....:.PrOjeto de Lei da Câmara n.o 128/86 (n.o 
7.388/86, na Casa de origem), que cria cargos em 
comissão e de provimento efetivo no Quadro Perm.a
neilte da Secretaria do Tribunal Regional do Traba
lho da 9.• Região e dá• out_ra.s provi~ências. 

-Projeto _de Lei da Câmara n. o 129/86 (n. o 
8.058/86~ na Casa de origem), que cria ·cargos, em 
comisSão~ de Assessor Legislativo, no Quadro Per
manente de Pess_oal da Câmara dos Deputados, e 
dá outras providências. 

3.2.2- Coolunlcação da Presidência 

Prazo para apresentação de emendas aos Projetas 
de Lei da Câmara n."s 123 e 125, de 1986. 
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3.2.3- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n. o 249/86, de autoria 
do Sr. Senador Jutahy Magalhães, que dá nova reda
ção ao artigo 59 da Lei n.o 4.320, de 17 de março 
de 1964, que "estatui normas gerais de direito finan
ceiro para a elaboração e-controle dos orçamentos 
e balanços da União, d<?_s Estados, dos Municípios 
e do Distrito Federal", e dá-outras providências. 

3.3- ORDEM DO DIA 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n."463/86 (0.0 647/86, na Origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Jorge 
Ronaldo de Lemos Barbosa, Embaixador do Brasil 
junto â República do Zaire, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Ruandesa. Apreciada em sessão secreta. 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n.0 467/86 (n.o604/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Tarcí
sio Marciano da Rocha, Embaixador do Brasil junto 
à Jamairia Árabe Popular da Líbia, para, cumulati
vamente, exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República de Malta. Apreciado em sessão 
secreta. 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n." 468/86 (n. o 671/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
a deliberação do Senado Federal a escolha da Senho
ra Laura Maria Malcher de Macedo, Ministra de 
Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a funçao-de Embaixadora do Brasil íunto 
à República de Cabo Verde. Apreciado em seSsão 
secreta. 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n." 469/86 n. o-672186, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
ã deliberação do Senado a escolha do Senhor Ge
raldo Egídio da Costa Holanda Cavalcanti, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
às Comunidades Européias. Apreciado em sessão 
secreta. 

-Parecer da Comissão de RelaÇões Exteriores 
sobre a Mensagem n." 470/86 (n." 673/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 

à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ro· 
drigo Amaro de Azeredo Coutinho, Ministr9 de Se
gUnOã-Classe, da Carreira de Diplomata, para exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica T ogole_s~·- Apreciado em sessão secreta. 

- - Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n.o 47/86 (n.o 674/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ney 
Moraes de Mello Mattos, Ministro de Segunda Clas
se, da Carreira de Diplomata, para exercer a função 

-de Embaixador do Brasil junto ã República Árabe 
--oaa Sfria. ~preciado eni sessão secreta. · 

-Parecer da Corriissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n."473/86 (a. o 679/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Paulo 
Monteiro Lima, Minist_ro de Primeíra Classe, da 
Carreira de Diplomatã, para exercer a_função de 
Embaixador do Brasil junto à República do Panamá. 
Apreciado em seSsão secreta. 

_- Parecer da Comissão de Relações Exteriores -
sobre a Mensagem o. "474/86 (n. "681/86, na origem), 
peta qual o Senhor Presidente da República submete 
a deliberação do Senado a escolha do Senhor Murilo 
Gurgel Valente, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de DiplOmata, para exercer a funçáo de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Noruega. 
Apreciado em sessão secreta. 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n."475/86 (n:"682/86, n'a óri'gem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Carlos 
António Bettencourt Bueno, Ministro de -Primeira 
CI3.sse, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil no Japão. Apre
ciado em sessão secreta. 

3.3.1- ComunicaÇão da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 19 horas, com Ordem do Dia que designa. 

3.4-ENCERRAMENTO 

4- ATA DA 305.' SESSÃO, EM 26 DE NOVEM
BRO DE 1986 

4.1-ABERTURA 

4.2-EXPEDIEN1E 
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4.2.1- Requerimentos 

-N." 514/86, de urgência, para o Projeto de Lei 
da Câmara n." 110/86- Complementar, que conce
de isenção do Imposto sobre Circulação de Merca
dorias para veículos destinados a uso exclusivo de 
paraptégicos ou pessoas portadoras de defeitos físi
cos. 

-N.o 515/86, de urgência, para a-Mensagem n." 
472186~ relativa a pleito do Governo do Estado de 
São Paulo. 

4.3- ORDEM DO DIA 

....:.... Redação fírial do PióíeiO de Lef do Senado 
n.o 224/82, de autoria do Senador Jorge Kalume, 
que autoriza o Poder Executivo a instalar os cursos 
superiores, que menciona, no Município de Cruzeiro 
do Sul, Estado do Acre 1 e dá_ outras providências. 
Aprovada. À Câmara dos Deputados. 

4.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Projeto de Lei da Câmara n." 110/86- Com
plementar, em regime de urgéncia, nos termos do 
Requerimento n." 514186, lido no Expediente, que 
concede isenção do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias para veículos destinados a uso excluw 
sivo de paraplégicos ou pessoas portadoras de defei
tos físicos. Aprovado, com emendas, após pareceres 
das comissões competentes. A Comissão de Redav 
ção. 

- Redaç-ão final das emendas do Senado ao Pro
jeto de Lei da Câmara n.o 110/86- Complemimtar, 
ep1 regime de urgência. Aprovada. À Câmara dos 
Deputados. 

-Requerimento n.o 515/86,lido no Expediente. 
Declarado prejudicado. 

4.3.2 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a reali
zar-se amanhã, às 11 horas, com Ordem do Dia 
que designa. 

4.4-ENCERRAMENTO 

5- ATAS DE COMISSÃO 

6- MESA DIRETORA 

7- LÚIERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 

Ata da 302. a Sessão, em 26 de novembro de 1986 
4_ • Sessão Legislativa Ordinária, da 47. • Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

As 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Oda
cir Soares - Hélio Gueiros - Alexandre Costa -
Américo de Souza - Helvídio Nunes - João Lobo 
- Cesar Cais - Dias Macedo - Manso Sancho -
Moacyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena 
-MauríCio Leite - José Urbano - Cid Sampaio -
Nivaldo Machado- Guilherme Palmeira- Carlos Ly
ra - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Passos 
Pórto- Jutahy Magalhães- Alaor Coutinho- Luiz 
Viana- João C3lmon -José Ignácio Ferreira- Ama
ral Peixoto - Nelson Carneiro - Jamil Haddad -
Mata-Machado - Murilo Badaró -Alfredo Campos 
- Fernando Henrique Cardoso - Benedito Ferreira 
-Henrique Santillo - Mauro Borges - Benedito 

Presidência do Sr. José Fragelli 

Canel~S-Gastão MüUCr- -~aberto Campos- José 
Fragelli -Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - Af
fonso Cama"rgo-Ál:varo Dias- Enéas Faria- Arnor 
Damiani - Jaiso:ri Barreto - Ivan Bonato - Carlos 
Chiarelli- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sof? a proteção de Deus, iniciamos nossos t:rabalbos. 

É lido o seguinte 

di~~z~ f. o:SecretáriO ira proceder ã leitura do Expe-

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República submetendo à deli
beraçi:o do Senado a escolha de nome indicado para 
cargo cujo provimento depende de sua prévia aquies
cência: 

MENSAGEM 
N-' 477, de 1986 

(o. • 716186, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fe
deral: 
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Nos termos dos artigos 42, item III, e 128~ da Consti
tuição Federal, tenho a honra de submeter, â conside
ração do Egrégio Senado Federal, o nome do Doutor 
José Luiz Barbosa Ramalho Clerot para exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vag~ decor
rente da aposentadoria do Doutor Gualter Gódínho. 

Os méritos do Senhor José Luiz Barbosa Ramalho 
Oerot, que me induziram a escolhê-lo para o desem
penho dessa elevada função, constam do anexo "Curri
culuro vitae". 

Brasília, 25 de novembro de 1986. -JOSÉ SARNEY. 

CURRICULUM VJTAE 

Nome: JOSÉ LU!Z BARBOSA RAMALHO CLE
ROT 

Filiação: Leon Francisco Oerot e Luzia Barbosa Ra-
malho Oerot 

Data de nascimento: 9 de março de 1936 
Naturalidade: Mamanguape - PB 
Profissão: Advogado 
Inscrição na OAB- DF-sob o n.o lS, como solicita-

dor,em29-6-62 -- --- -
Inscrição provisória na OAB - DF sob o n. o 58, 

em 13-7-64 
Inscrição definitiva na OAB - DF sob o n.o 444, 

em 23-2-65. 
Inscrito na OAB - RJ sob o n. o 1.522-A 
CPF n.• 001.905.001.15 

-~-d~~~~~J2'3;1JJ3, BlOco A,-ap. 5õi-~ Brasflia 

Esposa: Eloisa Maria Martins Clerot 
Filhos: Verónica Martins Clerot, -Luciana Martin-s 

Oerot e João Luis Clerot. 

2. Tltulaçáo 

2.1- Curso de Bacharelado, realizado na Faculdade 
de Direito da Universidade Católica de Petrópolis -
RJ (!959 a 1963); 

2.2-Professor Licenciado em Organização Social 
e Politica Brasileira pela Faculdade de Filosofia da Uni
versidade Federal de Goiás (1965), Registro D42.071-
MEC. - -- --

3~ Cursos de Especialização e Congressos 

3.1- CurSo de Dii·dto Penal e Peniúmciário, reali
zado na Universidade de Brasília (1966); 

3.2 ........ Curso de Técnica e Processo Legislativo, reali
zado na Universidade de Brasília (1967); 

3.3 - P~cipante do II Congresso de Direito_ Penal 
de Ciências Afips, patrocinado pela Universidade de 
Brasília Procuradoria-Geral da Justiça do DF, Tribunal 
de Justiça do DF e Ordem dos Advogados do Brasil 
1967; ' 
3.4-1.~ Ciclo de Conferências sobre a Jüsiiça Mili

tar, ministrado sob o patrocínio da Faculdade de Direito 
do Distrito Federal ~ CEUB, Diretório Acadêmico 
e Superior Tribunal Militar, 1975; 

3.5 -Membro efetivo do f."'Forum Nacionai de De
bates ~bre Ciências Jurídicas e Sociais- FONAJUR, 
Brasíha, 1976~ 

3.6- Congresso Internacional de Direito Penal Mili
tar e Direito da Guer:a, realizado em outubro de 1979, 
em Ancara- Turqma. 

4. Cargos Públicos Exercidos 

4.1 -Conferente do Instituto de Previdência e Assis
tência dos Servidores do E~tado, 1956 a 1960; 

4.2- Auxiliar de Tesoureiro do Instituto de Previ
dência e Assistência -dos SefVldoreS-dO Estado, 1960; 

4.3 ~Oficial de Gabinete do Ministro da Educação 
e Cultura, 1957/1960-- Governo JG- Ministro ClOvis 
Salgado; 

4.4-- Elemento de Ligação entre o Gabinete do Miw 
nistro da Educação e Cultura e a Presidência da Rep6-
blica, 1960 a 1961; 

4.5- Como funcionário requisitado prestoU serví~oS 
à Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos 
Deputados para Est~dar o_Problema do Ensino Univer
sitário no Brasil, 1961; 

4.6- Elemento de Ligação entre a Presidência do 
Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores 
do Estado e a Câmara dos Deputados, 1962; 

4.7- Assessor do Prefeito do Distrito Federal, 1962; 
Prefeito Sette Câmara; --
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4.8- Oficial de Gabinete do Ministro do Trabalho 
e Previdência Social, 1963-Ministro Almino Afonso; 

4. 9- ~ubchefe do Gabínete do Ministro do Trabalho 
e Previdência Social, 1963; -Ministro Almino Afonso; 
~.10- Oficial de Gabinete da Presidência da Repú

bhca, 1963/1964; Governo João Goulart; 
4.11- Assessor para Assuntos Legislativos (median

te readaptação por Decreto Presidencial em 1965f do 
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 
do Estado- lP ASE; 

4.12- Em 9-Z..73 solicitou exoneração do cargo -de 
Assessor para Assuntos Legislativos que exercia no 
IPASE, a fim de dedicar-se com exclusividade ã advo
cacia e ao Magistério. 

4.13 -Membro da Comissão de Reforma Adminis
trativa criada pelo Decreto n." 91.309, de 4-6-85. 

4.14-Presidente da Câmara VI, da Comissão de 
Reforma Administrativa, ciiada pelo Decreto n.o 
91.309, de 4-6-86. 

5. Magistério 

- 5.1-Professor de Organização Social e Politica Bra- . 
silei_:ra da FuQdação Educacional do Distrito Federal, 
em 1965; 

5.2 -Professor de lnstituíções de Direito Público e 
Direito Privado da Universidade do Distrito Federal 
-UDF, 1966; 

· 5.3 -Professor de Díreito Penal da Universidade do 
Distríi:o Federal - UDF a partir de 1967 (atualmente 
licenciado); 

5.4-Membro suplente da Banca Examinadora do 
Concurso para Juiz Federal, promovido pelo Tribunal 
Federal de Recursos, por indicação do Conselho Fede
ral da Ordem dos Advogados do Brasil, 1977. 

6. Atividades Profissionais 

6.1-.t\._<!v.ogado Militante há mais de 22 anos no 
ForO ~e BraSília- notadamente no Supremo Tribunal 
Fed_erai, Tribunal Federal de Recursos, Tribunal Supe
rior Eleitoral~ Superior Tribunal Militar; 

6.2 _,..Membro do Conselho da Ordem dos Advo
gados do Brasil, Seção do Distrito Federal biénio 
1969/1971; ' 

6.3 -Membro do Conselho da Ordem dos Advo
gados do Brasil, Secção do Distrito Federal, biénio 
1971/1973; 

6.4-Membro do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, biênio 1975/1977; -

6.5 -Membro do Conselho da Ordem dos Advo
ga~os ~o Brasil, Secção do Distrito Federal, eleito para 
o biêmo 1977/1979; 

6.6- Membr_o da Association Internationale de 
Droit Penal, com sede em Paris, França; 

6. 7-Membro do Grupo Brasileiro da Associação 
Internacional de Direito Penal; 

6.~--:- Diretor Re~io~al, em Brasília, DF, do Grupo 
Brasdetro da Assocraçao Internacional de Direito Pe
nal, desde 1971; 

6. 9 -Membro do Grupo Brasileiro da Sociedade In· 
ternacional de Di!eito Penal Militar e Direito de Guer
ra; 

6.10- Membro do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, biênio 1985/1987. 

6.11-Membro da "Comissão Nacional Criança e 
Constituinte', criado pela Portaria n.o 449, de 18-9-86, 
do MEC/MS. 

1. Trabalhos Publicados 

7.1- Votos e Pareceres proferidos no Conselho Fe
deral da Ordem dos Advogados do Brasil. 

8. Ativldades Parlamentares 

- 8.1-Suplente de Deputado Federal, 198211986-
PMDB do Rio de Janeiro. 

9. Condecorações 

!ti -Ordem do Mérito Judiciário Militar -Grau 
- Distinção. 

Brasília, de novembro de 1986. - José Luiz 
Clerot. 

(A COmisslio de ConStitUição e JuStiça.) 

Novembro de 1986 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- O Expedíente 
lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) -A Presidência 
tecebeu as Mensagens n.os 47& a 480, de 1986 (n.os 
687, 696 e 707/86, na Origem), pelas quais o Senhor 
Presidente da República, nos termos do art. 42, item 
VI, da Constituição, e de acordo com o art. 2,0 da 
Resolução n.o 93n6, do Senado Federal, solicita autori
zação para que os governos dos Estados do Rio de 
Janeiro~ de Santa Catarina possam contratar operações 
de crédito para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) -Sobre a mesa, 
comunicações que vão ser lidas pelo Sr. Lo-secretário. 

São lidas as seguintes 

Em 25 de novembro de 1986. 

Senhor PresideD.te: 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex.• que me ausen

tarei do País a partir de 2-12-86~ a fim de participar 
da Conferência Internacional de Educação a realizar-se 
em Genebra. 

Atenciosas saudações,- Guilherme Palmeira. 

À Sua Excelência 
Senador José Fragelli 
Presidente do Senado Federal 

Senhor Presjdente, 
Comunico a V. Ex.• que em 14 do corrente desli

gueiwme do Partido da Frente Liberal e passei a integrar 
a Bancada do Partido do Movimento Democrático Bra
sileiro. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1986.- Albano 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - As comuni
cações lidas vão à publicação. 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) -Passa-se à 

ORDEMDODJA 
Item 1: 

-Discussão, em turno único, do projetO de lei 
do Senado 0. 0 197, de 1986- DF, que aprova 
o orçamento plurianual de investimentos do Dis
trito Federal para o triênio 1987/1989, nas partes 
relativas ao Gabinete do Governador, à Procura
doria Geral e ã Secretaria de Comunicação Socíal, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob o n.• 1.042, de 
1986, da Comissão 

-do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto nas partes mencionadas. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão do Distríto Federal para 

a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2: 
_ Discussão. em turno único, do Projeto de Lei 

do Senado n.o 197, de 1986- DF, que aprova 
o or9amento plurianual de investimentos ~o Dis
trito Federal para o triênio 1987/1989, nas partes 
relativas ãs Secretarias do Governo e de Adminis
tração, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n. '1.043, de 
1986, da Comissão 

-do DiStrito Federal. 

Em discussão o projeto nas partes mencionadas. 
(Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer
rada. 
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Em votação. 
Os Srs. SenadOres que o 3provam permaneçam senta~ 

dos. (Pausa.) 
Aprovado". 
A matéria vai à Comissão do Distrito Federal para 

a red<!-ção final. 

O SR. PRESIDENTE (José Frageili)- Item 3: 
DiscusSãO, eni--tU.rrio único, do Projeto de J.-ei 

do Senado n.~ 197, de 1986- DF, que aprova 
o orçamento plurianual de investimentos do Dis
trito Federal para o triéniO 1987/1989, nas partes 
relativas à Secretaria de Finanças e à reserva de 
contingência, tendo 

PARECER FAVORÁVEL; sob o n.o 1.044, de 
1986, da Comissão 
-do Distrito Federal. 

Ein discussão o projeto nas partes mencionadas. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores c}ue o aprovam perma·n-eçaffi senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão do Distrito Federal para 

a redação final. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragi:lli) -Item 4: 

Discussão, em turno úriico, do PiOjeto de Lei 
do Senado n.o 197, de 1986- DF, que aprova 
o orçamento plurianual de investimentos do Dis
trito Federal para o triénio 1987/1989, nas partes 
relativas às SeCretarias da Educação e da Cultura, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n.• 1.045, de 
1986, da Comissão 
- do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto nas partes mencionadas. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-aencer· 
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam pennaneçarn senta

dos. (Pausa.) 
aprovado. 
A matéria vai ã Comissão do Distrito Federal para 

a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Item 5 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n.~ 197, de 1986-DF, que aprova o orça
mento pluríanual de investimentos dõ Distrito Fe
deral para o período de 19~7 /1989, nas partes relati
vas às Secretarias de Saúde e de Serviços Sociais, 
tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, soo~n.• 1.046, de 
1986, da Comissão 
- do Distrito Federal 

Em discuS"sào o projeto nas partes mencionadas. 
\Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) ~ 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão _do Dfstrit~ Fidc!i:al pal-a 

a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 6: 

DiscuSsão, ell!. turno úõiCo~ do Projeto de Lei 
do Senado n.o 197,de 1986-DF, que aprova o orça
mento plurianual de investimentos do Distrito Fe
deral para o triênio 1987/1989, nas partes relativas 
âs Secretarias de Viação e Obras e de Serviços 
Públicos, tendo 
PARECER FAVORÃ VEL,sÕQn.• 1.047, de 1986, 
da Comissão 
- do Distrito Federal. 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Em -discussão O_ projeto nas -partes menCionadas. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encei
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. _(Pausa.) 
Aprovado. 

__ A matéria vai à Comissão do Distrito Federal para 
a redação final. 

~o SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senãdõ-n.o 197, de 1986-DF, que aprova o orça
mento plurianual de investimentos do Distrito Fe
deral para o triênio 1987/1989, nas partes relativas 
às Secretárias da Indústria, Comércio e Turismo, 
-~e Trabalho e de Agricultura e Produção. tendo 

PARECER FAVORÃ VEL, sob n.• 1.048, de 
1986, da Comissão 
- do Distrito Federal 

Em discussão o projeto nas partes mencionadas. (Pa~--sa:)-- . -

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os_Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dóii::-{Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai â Comissão do Distrito Federal para 

~edação final. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~Item 8: 

Discussão, em tÜrn:o único, do Projeto de Lei 
do Sena.do_n,o 19'7, de 1986-DF, q~ aprova o orça~ 
menta plurianual de investimento do Distrito Fe
deral para o triênio 1987/1989, na parte relativa 

-- à Secretaria de Segurança Pública, tendo 
PARECER FAVORÁVEL, sob n.• 1.049, de 

1986, da Comissão = do Distrito Federal. 
-- ~ Em discussão o projeto na parte mencionada. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encér
rada. 

Em votação. 
Os Srs. SenadoreS-que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovad('o. 
A matéria vai à Comissão -do Distrito Federal para 

a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 9: 

Piscussão, em turno Unico, do Projeto d~-Lei 
do Senado n.o 197, de 1986-DF, que apz:ova o orça
mento plurianual de investimentos do Distrito Fe
deral para o triênio 1987/1989, nas partes relativas 
at? Tribunal de Contas do Distrj.to Federal, à Recei
ta e ao ~xto da lei, tendo 

PARECER, sob n. o 1.050, de 1986, da Comissão 
- do Distrito Federal, favorável, com emenda que 

apresenta. 
- ------ --

Nos termos do§ 3?6 do art. 413 do Regimento-Interno 
será fmal o pronunciamento da Comissão sobre einen
d;t51 salvo se um terço da composição do Senado reque
rer a votação, em Plenário, de emenda por ela aprovada 
ou rejeitada. 

Em discussão_ o projeto nas· partes mencionadas. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão do Distrito Federal par3 

redação final. 

-0 SR.J'~RESIDENTE (José Fragelli)- Item 10: 

__ Discussão,_ em turno llníco, do Projeto de Lei do 
~enado n.o 198, de 1986-DF, que estima a Receita 
e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exer
cfcio financeiro de 1987, nas partes relativas ao 
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gabinete do Governador, â Procuradoria Geral e ª ~ecretaria de Comunicação Social, tendo 
PARECER FAVORÁVEL, sob n.o 1.051, de 

1986, da Comissão 
-do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto nas partes mencionadas. 
Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer
rada. 

Em votação. _ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai â Comissão do Distrito Federal para 

a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 11: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n.~ 198, de 1986-DF, que estima a Recei
ta e fixa a Desp~sa _do pistrito F!!deral para o exer
cício fuianceíro de 1987, nas partes relativas-às Se
cretarias do Governo e de Administração, tendo 

PARECER FAVORÂVEL, Sob n.•l.052, de 
1986, da Comissão 

-Do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto nas partes mencionadas 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a 
encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçan 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A rriatéria viti à Comissão cio -Distrito ·Federal 

para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 12: 

Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei do Senado n.• 198, de 1986-DF, 
que estima a Receita e fixa a Despesa do 
Distrito Federal para o exercício financeiro 
de 1987, nas partes relativas â Secretaria 
de Finanças e ã reserva de contingência, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n.• 
1.053, de 1986, da Comissão 
-do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto nas partes mencionadas (Pau
sa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai â Comissão do Distrito Federal para 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 13: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n." 198, de 1986-DF, que estima a Recei
ta e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exer
dcio financeiro de 1987, nas partes relativas às Se
cretarias ele Educação e da Cultura, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, ~sob n. • L054, de 
1986, da Comissão 
- do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto nas partes mencionadas. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComisSão do Distrito Federal para 

a redação final. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 14: 

Discussão, em- tUriiO únícO, do Projeto de Lei 
do Senado n." 198, de 1986 - DF, que es~ima 
a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para 
o exercício financeiro de 1987, nas partes relativas 
ãs Secretarias de Saúde e de Serviços Sociais, terido 

PARECER FAVORÁVEL sob n.• 1.055, de 
1986, da Comissão 
- do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto nas paftes nlenciollãdas. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer
rada. 

Em -votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
A matéria val à CoiiliSSâO-i:Jo -D"i"Sfil.to Federal para 

a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Iteni 15: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

doSenadon.o 198,de 1986-DF, que estima a Recei
ta e fixa a Despesa do Distrito Ff!deral para o exer~ 
cício firianceiro de 1987, nas partes relativas às Se
cretarias de Viação e Obras e de Serviços Públicos, 
tendo _ _ ____ -

PARECER FAVORÁVEL, sob n.• 1.056, de 
1986, da Comíssão 

- do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto nas partes mencionadas. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão do Distrito Federal para 

a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (losé Fragellif- Item 16: 

Discussão, em turno único, do ProjetO de Lei do 
Senado n." 198, de 1986-DF, que estima a Receita 
e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exer
cíciO financeiro de 1987, nas partes relativas às Se
cretarías da Indústria, Comércfo e Turismo, do 
.Trabalho e de Agricultura e Produção, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n.• 1.057, de 
1986, da Comissão 
-do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto nas pãrtes mencionadas. (Pau
sa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai á Comissão do Distrito Federal para 

a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -item 17: 

Discussão em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n." ~~8, d~ 1986-DF, que ~tima a Receita 
e fixa a Despesa do Distrito Federal apara o exercido 
financeiro de 1987, na parte relativa à Secretaria 
de Segurança Pública, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n.• 1.058, da 
Comissão 

- do Distrito Federal. 

Em discussão _o projeto na parte mecionada. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutila-lo, declaro-a en

cerrada. 
Em votação. 
Os_Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senia

dos._(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComissãO 'do DiStiito-- Fcdúal para 

a redação final. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ÍI) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - item 18: 

Discussão, e_f!I turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n.o 198, de 1986-DF, que estima a Receita 
e fixa a Despesa do Distrito Federal para o .exercício 
financeiro de 1987. nas partes relativas ao Tnõunal 
de Contas do Distrito Federal, Receita e Texto da 
Lei, tendo 

PARECER, sob o. u 1,.059, de 1986, da Comissão 
-- do Distrito Federal, favorável, com emenda que 

apresenta. 

Nos termos do§ 3. o do art. 413 do Regimento Interno, 
será-final o pronunciamento da Comissão sobre as 
Emendas, salvo se um terço da composição d'? Senado 
requerer a votação. em plenário, de Emenda por ela-
aprovada ou rejeitada. 

Frri- aíSCuSSão o projeto nas partes mencionadas. 
(Pausa.) 

Não haVendo quem queira discuti-lo, declaro-a eocer~ 
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão do Distrito Federal para 

a redaç.ão final. 

O SR. PRESIDENTE (Jos_é Fragelli)- Sobre a mesa. 
redaçóes finais de proposições aprovadas n~ _Ordem 
do Dia da presente sessão que, nos termos do Parágrafo 
Único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver 
objeção do Plenário, será lida pelo Sr. Lo-Secretário. 
(Pausa.) 

Sã9 lidas ,as seguintes 

PARECER 
N. • 1.092, de 1986 

Da Comissão do Distrito Federal, Redação Final 
do Projeto de Lei do Senado n. • 197, de 1986-DF, 
que "aprova o Orçamento Plurianual de Investi
mentos do Distrito Federal para o triênio 
1987/1989". 

Relator: Senador Alaor Coutinho 
A Comissão do Distrito Federal apresenta, em anexo, 

a Redação Final do Projeto de Lei do Senado n.o 197, 
de 1986-DF, que "aprova o Orçamento Pluríanual de 
Investimentos do Distrito Federal para o triênio 
1987/f989'', esclarecendo _que nela introduziu as altera-
0es necessárias para adaptar o Projeto à emenda apro
vada e para corrigir a titulação de alguns projetas e 
atiVIdades, bem como as respectivas classificaçóes, to
das, entretanto, sem alterar a natureza ou objetivo. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986. -
Humberto Lucena, Presidente; Alaor Coutinho, Rela

tor; Lourival Baptista, Nivaldo Machado, Mauro Bor
ges, Marcelo Miranda e Saldanha Derzi. 

(•) sCrá puhlic!_!-do em Suplemento "A"~ presente ediçã,o, 

PARECER 
N. • 1.093, de 1986 

Á Comissão do DiStrito Federal. Redação Final do 
Projeto de Lei do Senado n.• 198, de 1986RDF, que 
"estima a Receita e riXa a Despesa do Distrito Federal 
para o exercfdo financeiro de 1987". 

Relator: Senador Alaor Coutinho 
A Comissão do Distrito Federal apresenta, em anexo, 

a Redação Final cfo Projeto de Lei do Senado n. u 198, 
de 1986-DF, que e.<~tima a Receita e fixa a De:spesa 
do DiStrito Federã.I para o exercício financeiro de 1987, 
esdarccendo que nela introduziu as alterações. neces
sárias para adaptar o Projeto à emenda aprovada e 
para corrigir a titulação de alguns projetas e atividade_s_, 
bem como as respectivas classificações, todas, entre-

__ tanto, sem alterar a natureza ou objetivo. 
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986. -

Humberto Lucena, Presidente; Alaor Coutinho, Rela
tor; Lourival Baptista, Nivaldo Machado, Mauro Bor
ge"s, MãrCelo Miranda e Saldanha Dcrzi. 

(")Será publicado em Suplemento "8" â presente ediçâo. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os part;eefes 
vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1. "-Secretário. 

.é lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N.· 510, de 1986 

Nos termos do art. 356 ôo "RCgimento Interno, requei
ro dispensa da publicação, para imediata discussão e 
ygtação, da redação final do Projeto de Lei do Senado 
n." 197, de 1986-DF, que "aprova o Orçamento Pluria
nual de Investimentos do Distrito Federal para o triênio 
1987/1989". 

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1986. -Passos 
Pôrto. 

O SR. PRESIDENTE (José FragelH) - Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma~ 
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre
ciaç-ão da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
AprOvada. 

--o-projeto vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. !."-Secretário. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO 
N. • 511, cJe 1986 

N~s termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dtspensa de publicação, para imediata discussão e 
votação, da redação final do Projeto de Lei do Senado 
n.o 198, de 1986-DF, que "estima a Receita e fixa a 
Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro 
de 1987'. 

Sala das Sessões, 26 de novembro_ de 1986.-Passos 
Pôrto. 

O SR •. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação 
o requerunentp. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado . 
.-:Aprovado o requerime:mo passa-se à imediata apre

Ciação da redação final. 
Em discussão. (Pausa.) 
~Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

sao. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
designa para a sessão ordinária de hoje a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n. ~ 271. 
de 1986, de autoria do Senador Alberto Silva, solici
tando tenham tramitação conjunta os Projetos de Lei 
da Câmara n.~s 112, de 1984 (n.'' 1.473n9, na Casa 
de origem) e 120/84 (n. 6 305n5, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o Plano de Assistência ao Funcionário 
e sua família, e dá outras providências. 
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Votação, em turno único, do Requerimento n.o 509, 
de 1986, do Senador Murilo Badaró, solicitando, nos 
termos do art. 280 do Regimento Interno, a retirada, 
em caráter defmitivo, do Projeto de Lei do Senado 
n. o 182, de 1986, de sua autoria, que acrescenta pará
grafo ao artigo 150-da Lei n.o 1.711, de 20 de _outubro 
de 1952 -- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União. 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n. o 302, de 1980, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que acrescenta dispositivos à Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n.o 5.452, de 1. 0 de maio de 1943, tendo 

PARECER, sob n." 1.030, de 1986, da ComissãO: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n." 27, de 1981, de autoria do Senador Hum-

DIÁRIO DO. CONGRESSO NACIONAL (Seção Íl) 

berto Lucena, que altera a redação do art. 62 da vigo
rante Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n.'s 749 a 751, de 1986, das Co
-missões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; 

- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, declarando que a matéria foge à sua 

competência regimental, com voto vencido, em sepa
rado, do Senador Jutahy Magalhães. 

Discussão, em segundo turno, do :Projet9 de Lei do 
Senado n." 104, de 1982, de autoria do Senador Gastão 
Müller, que faculta aos depositantes terem consignados 
em seus talões de cheques, fornecidos pelos estabeleci
mentos bancários, as referências que especifica e dá 
outra-s próVidéncias, tendo 

PARECERES, sob n."s 732e 733, de 1986, das Co
missões: 
~ de Constituição_ e Justiça, pela constitucionalidade 

_e juridicidade; e 
~ Jle Finanças, favorável. 
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Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n." 1, de 1983, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que altera a Lei n.o 4.117, de 27 de agosto 
de_l962- Código Brasileiro de Telecomunicações, ten-

. do 
PARECER, sob n." 1.032, de 1986, da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Discussão, eni primeiro turno, do Projeto de Lei da 
Câmara n." 18, de 1986 (n." 7.118/86, na Casa de ori
gem), ·que cria cargos de Secretário de Turma e de 
Diretor de Serviço na Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4.a Região, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n.'s L033 e 
1.034, de 1986, das Comissões: -

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer
rada a sessão. 

(Levantã~se a sessão às 10 horas e 50 minutos.) 

Ata da 303.a Sessão, em 26 de novembro de i986 
4.' Sessão Legislativa Ordinária, da 47.' Legislatura 

Presidênciil dos Srs. Passos Pôrto, Enéas Faria e Hélio Gueiros 

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

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Oda
cir Soares - Hélio Gueiros - Alexandre Costa -
Américo de Souza - Helv(dio Nunes - João Lobo __ _ 
- César Cals - Dias Macedo - Afonso Sancho -
Moacyr Duarte- Marti_ns filho -Humberto Lucena 
- Maurício Leite -José Urbano - Cid Sampaio -
Nivaldo Machado- Guilherme Palmeira- Carlos Ly-
ra - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Passos 
Pórto -Jutahy Magalhães- Alaor Coutinho - Luiz 
Viana -João Calmon -José Ignácio Ferreira- Ama-
ral Peixoto - Nelson Carneiro - Jamil Haddad -
Mata-Machado - Murilo Badaró - Alfredo Campos 
-Fernando Henrique Cardoso - Benedito Ferreira 
- Henrique Santillo - Mauro Borges - Benedito 
Canelas- Gastão Müller- Roberto Campos- José 
Fragelli- Marcelo Miranda -Saldanha Derzi --Af
fonso Ciirriargo -Álvaro Dias..:......: Enéas Faria- Arnor 
Damiani - Jaison Barreto - Ivan Bonato - Carlos 
Chiare IIi - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) ,-- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, de~laro ab_erta a -~essão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamoS-nossos trabalhOs. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - A Presi
dência recebeu as Mensagens n.os 481 a 501, de 1986 
(n."s 686,688 a 695,697 a 706,708 e 709/86, na origem), 
pelas quais o Senhor Presidente da República, nos ter
mos do art. 41, item VI, da Constituição, e de acordo 
com o art. 2." da Resolução n." 93n6, do Senado Feáe
ral, solicita ·autoriza-ção para que as Prefeituras Muni
cipais do Açu (RN), de Palmas, Chopinzinhó, Capa
nema e Dois Vizinhos (GO), de Frederico Westphalen, 
Carazinho, Alegrete, Canela, Estrela, Novo Hambur
go, São Leopoldo e São Luiz GorlZaga (RS), de Gandu, 
Salvador e Jaguaquara (BA), de Serra (ES), de São 
Bento do Sul (SC), e de Oeiras (PI) possam contratar 
operações de crédito para os fins que espeCificam. 

As matérias serão despachadas às ComissõeS de Eco
nomia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) --A Presi
dênçia rece_beu as Mensagens n. "s 502 a 506, de 1986 
(n.os 717 a 721186, na origem), pelas quais o Senhor 
Presidente da República, nos termos do art. 41, item 
VI, da_ Constituição, e de acordo com o art. 2. 0 da 
Resolução n.o 93n6, do Senado Federal, solicita autori
zação para que as Prefeituras MunicipaiS de Santa Cfuz 
Cabrá1ia (BA), de Vitória (ES), e de Aracaju (SE), 
-possam contratar operações de crédito, para os fins 
que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
:fioi:D.Iá, de Constituição _e Justiça e de Municípios. 

O SR.-PR~SIDENTE (Hélio Gueiios) -Há orã.doreS 
inscritos. 
Conced~ a palavra ao _nobre Senador Lourival Bap-

tiSta, como Líder do PFL. - -

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL -SE .. Pronun
- cfa o seguinte discurso, como Líder.) -Sr. Presidente, 

Srs. Senadores, 
O Jornal d_o Brasil publicou, em sua edição de hoje, 

uma minuciosa análise relativa a impacto das recém-en
cerradas eleiç6es de 15 de novembro passado, no con
~rnente à composição e aos fndic~s da renovação do 

·Senado Federal (L" caderno, página 4, 26/11/86). 
____ ?"odavia, no caso específico de Sergipe, as informa
ções diulgadas não correspondem ã realidade dos fatos, 
motivo pelo qual desejo manifestar a minha ·natural 
perplexidade e estranheza. 

Leitor quotidiano doJornal do Brasil- que é, sem 
sombra de dúvida, uma das maiores e mais respeitadas 
instituições da imprensa brasileira e continental, cuja 
credibilidade não pode ser posta em dúvida -estimaria 
que a direção desse conceituado órgão, providenciasse 
rtorreção da equivocada e inverídica notícia divulgada 
a respeito dos resultados das eleições em Sergipe que 
foram os seguintes: 

!.') Louriva1 Baptista (PFL) ...................... 236.258 
2') Francisco Rollemberg (PMDB) ............ 225.446 
3.') Viana de Assis (PFL) ....... . ... 220.151 
4.•) SeixasDória(PMDB) ......................... I89.549 
5:) Lyiz Alberto (PT) 56.559 

A refificação da informaÇão inexata relativa aos resul-
tados-das eleições para o Senado Federal, em Sergipe, 

torna-se imperativa em -virtude dos inúmeros _telefo
nemas que venho recebendo, de amigos e correligio
nários, eStranhando a omissão do meu nome. 

Ocorre, no en.tailtó que; além de tei-sido"o Senador 
mais votado; em meu Estado, com uma margem de 
mais de 10 mil votos SObre o segundo colocado, cumpro-
õ dever de acentuar que obtive uma consagradora e 
decisiva votação, sem ter efetuado despesas relevantes. 

Reconduzido ao Senado Federal pela maioria esma
gadora do eleitorado sergipano, acredito que a minha 
reeleição correspondente a um autêntico julgamento 
político e eleitoral demonstrando a confiança e o irres
trito apoio do pov_o sergipano. 

O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex um aparte1 

O SR. LOURIV AL BAPTSTA - Com prazer, emi· 
nente Senador Moacyr Duarte. 

O Sr. Moacyr Duarte - A minha intervenção tem 
como objetivo dizer a V. Ex.• e ao Senado Federal 
que a vitória que obteve no último pleito realizado em 
Sergipe, para Senador da República, além de ter sido 

- consagradora :Ii ada_ mai-s significou senão o reconhe
cimento do povo sergipano ao homem público que V. 
Ex.• é, de virtudes inexcedív~is, de espírito público pro
vado e comprovado, e de reais serviços prestados ao 
País, ao seu Estado_ e ao seu povo. Não se constituiu, 
assim, quálquer surpresa para os seus pares a sua reelei
ção. Ter-se-ia constituído surpresa das mais desagra
dáveis Se a V. Ex.• não tivesse ssido _reconduzido a 
esta Casa. E no decurso do seu mandato, todos nós 
o sabemos, V. Ex.• continuará servindo a Sergipe e 
servindo ao Brasil. Felicito V. Ex.•, mas felicito sobre
tudo o eleitorado sergipano, pela sua recondução ao 
Senado da ~epúbtica. 

O Sr. Cesar Cais- Permite-me V. Ex. • um aparte? 

OSR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer, emi-
nente Senador César Cafs. - - -

~Sr. César Cais- Senador Louriv:a.I Baptista, em 
apoto ao que o Senador Moacyr Duarte, nosso compa
nheiro, colocou,_gostaria de dizer a V. Ex.• que, conhe
cendo, como conheço, o homem público, desde que 
V. Ex. • era Governador do bravo Estado sergipano, 
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posso dizer que o povo sergipano nada mais fez do 
que justiça. Embora eu não tenha tido o mesmo êxito 
eleitoral, lá no Estado do Ceará, nada teoho a lamentar, 
pois entendo que cada Estado viveu uma conjuritura 
diferente. Fico muito feliz, por-que a Cõnstituínte va"i 
ter em seus quadros um homem público como V. Ex.•, 
um homem equilibrado, um hornem sensato, um ho
mem que procura sempre Cultivar nossãs raízes cultu
rais, nossas raízes éticas, relis_iosas, o que nos dá a · 
segurança de que a Constituinte terá sempre Um homem 
vigilante, para que nada seja votado sob pressão de 
galerias, porque V. Ex. • _é_ um_homem que conhece 
as tradições e as raizes do BrasiL Felicito o Brasil por 
ter V. Ex.• como um dos constituintes. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex.• um apar
te? 

O SR. LOURIV AL B~PTíSTA --Com muito prazer, 
nobre Senador J õrge Kaiume_. 

O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador ~ourival Bap
tista, estamos ouvindo o pronunciamento de V. Ex.• 
sobre o pleito no Estado de Sergipe, quando o povo 
da terra de Gumercindo Bessa, mais uma vez, fez justiça 
a V. Ex.•, elegendo-o panftiiná-das Casas do Congresso 
Nacional. Fomos colegas em 1963, V L Ex.• era Depu
tado, e lembro-me de uma frase- talvez V. Ex.• não 
se lembre hoje- que fez parte da sua campanha como 
Deputado - porque sendo V. Ex:. • desprovido de bens 
materiais, usou uma tática e das maís honr9sas, quando_ 
pedia ao povo: "Quem quiser votar de graça, vote em 
Lourival Baptista". E soou bem, haja vista que V. Ex.• 
tem sido eleito sucessivamente, quer para a Câmara 
como para o Senado Federal. Congratulo-me com o 
povo de sergipe por ter mandado V. Ex. • para o Senado 
Federal mais uma vez, e com V. Ex.• pela maneira 
elegante _como conduziu a sua campanha. 

O SR. LOURIVAL BAPTiSTA~- Sou muito grato 
ao eminente Senador MoacyrDuarte, meu velho amigo, 
e companheiro de lutas no passado pelo aparte que 
muito me sensibilizou; tam~émsou muito grato ao enii
nente Senador César Cals;que tive a honra e a satisfação 
de conhe_~ê-lo quando governador de Sergipe, quando 
nos visitou e em uma solenidade, no Lions Club, pres
tou-me· uma homenagem naquele Estado. Este César 
Cais, que é um homem a quem o Nordeste muito deve, 
- alí está Boa Esperança, alí está o Estado do Ceará 
que ele governou com dignidade e onde deixou a marca 
do seu governo com realizações de vulto. Sou muito 
grato ao eminente Senador César Cais pelas palavras 
de afeto com que me distinguiu. E também ao eminente 
Senador Jorge Kalume, este meu velho companheiro~ _ 
desde a Câmara dos Deputados, também Governador 
que foi do Acre~ onde prestou relevantes serviços. Lem
brou S. Ex.' aquela frase que sempre usei em minhas 
campanhas desde 1946,_ h~ 40 ano.s passados, quando 
fui eleito Deputado Estadual: "Quem quiser votar de 
graça, vote em Lourivat". E isso deu certo, porque 
nunca comprei um voto, nun~a c~Yl112_re_í consciência. 
Agora, nesta eleição, ninguém foi à minha casa pedir 
dinheiro para votar em mim. 

Quero dizer, nesta hora, ao Senado da ~epública, 
que na minha capital, Aracajú, foram criados 9 comitês 
para mim. Não os visitei,-porque não tive tempo. Quan
do Governador, construímos e ajudamos a construir 
34 sociedades beneficentes espíritas, evangélicas, católi
cas, que me pediam a toda hora: "Dr. Lourival, vá 
visitai, a nossa instituição". Não tive tempo, porque 
durante 29 dias saí com o Governador João Alves e 
com o'futuro Governador, Ari:tonío Carlos Valad"areS, 
pelo interior do Estado; saímos às 7 horas da manhã 
e voltamos .às ~.3, 4 hOraS da mãdrug3:da do dia seguinte, 
E assim, fizemos política; aSSiin fomos vitoriosos; assim 
chegamos a ter 200 votos em uma ni Cãpitáf ,-no hiterior 
300 votos por urna, porque o nosso lema sempre foi 
fazer o bem sem olhar a quem. 

Nunca persegui, nunca humilhei, nunca maltratei, 
nunca usei o poder do dinheiro para corromper.-Tive, 
sim, a solidaridade do povo sergipano. Fui informado 
de que dois foram convidados para ser meus suplentes 
e disseram que não íam porque eu era caixão c não 
tinha mais votos. tiveram a resposta, a_ resposta do povo 
sergipano que me trouxe para aqui e, hoje venho fazer 

essa declaração, porque o Jornal do Brasil esta.mpou, 
a lista de eleitor excluindo o meu nome; primeir'?,_c_omo 
Senador biôniCo que assumi: fui biônico parqué era 
uma conjuntura política e tinha prestígio; se não tivesse 
preStigio não me indicariam. Por que não_disseram que, 
antes, eu havia ganho seis eleições diretas para o meu 
Estado para Deputado Estadu_al, para Deputado Fede_~ 
rale Prefeito de São Cristovão? - -

Hoje, estamos aqui para dizer a esse jomal, a esse 
repórter que naturalmente quis tirar o meu nome da 
lista dos eleitos e da lista daqueles seis biónicos que 
foram reeleitos. 

Nesta hora, quero dizer ao Senado da República que 
venho para aqui, esperando que o Jornal do Brasil repa-
!~_t!_§Sa injustiça. _ 

Agradeço aos eminentes colegas que me deram o 
aparte. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex.• um apar
te? 

O SR. LOURIV A~ BAPTISTA - Com muito praze~;. 

O Sr. Benedito Ferreira --Nobre Senador Lourival 
Baptista, V. Ex. "lança para mim, como por certo para 
o Brasil, corno que uma nova moldura de esperança, 
porque, se levarmos em conta o estágio de pobreza 
que ainda perdura no Estado de Sergipe, que visita 
·e freqüenta a maioria dos lares de Sergipe, é alentador 
verificar que o Lourival Baptista ainda consegue se ele-

- ger. É exatamente em um Estado e nas condições que 
tem Sergipe. Porque, na verdade, Senador Lourival 
Baptista, talvez por falta de um superlativo, eu tive 
que ficar com o adjetivo um tanto quanto pesado, mas 
depois de sopesada a real situação dessas eleições no 
Brasil, é acertada aquela adjetivação do Ministro Cas
tello Branco, que dizia que a eleição tinha sído prosti
tuída. Eu tive que concordar e ficar por aí, porque 
não achei nada maís adequado para qualificar essa avas
saladora prostituição em que foram realizadas essas elei
ções, na qual V. Ex. •, quase como que uma espécie 
de fénix, ressurge desses escombros que foi o sistema 
político brasileiro, quando o povo ainda votava por 
gratidão, quand5> () povo ainda votava por reconhe
cimentõ e, sobretudq, votava com as perspectivas de 
um Brasil melhOr. Mas, nestas eleições, Senador Leu
rival Baptista, além da venda desavergonhada do voto 
--e aí não sei quem é mais sem-vergonha, se é quem 
compra, se é quem vende -tivemos coisa mais séria~ 
tivemos o retrato do imediatismo, produto desse consu
mismo desgraçado que está desgraçando com o nosso 
País. É o homem bombardeado pela imprensa, pela 
propaganda e, sobretudo, pela televisão, pelo audiovi
sual; é a mulher bombardeada por essa geração de novas 
necessidades que levou a maioria do povo, que não 
podia comprar bicicleta, comprar automóveis, a dar 
a alma para o Satanás, e se tivessem mais alguma coisa 
dariam também, em troca do direito de possuir, do 
direito de desfrutar esse consumismo miserável que aí 
está, f?a(por que,_ quando vemos- um Estado como 
Sergipe, de uma gente pobre, ter a dignidade suficiente 

_para votar de graça, como votou durante 40 anos em 
Lourival Baptista, repetir isso numa época como esta, 
realmente é alentador, é gratificante para todos nós. 
Parabéns a V. Ex.• e muito mais parabéns a Sergipe 
do que a V. Ex.• 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Muito grato, emi
nente Senador Benedito Ferreira, meu grande amigo, 
meu velho companheiro, há 16 anos que estamos nesta 
Casa. A sua ausência será sentida; será sentida pelos 
seus pronunciamentos. pelos seus pontos de vista, pela 
sua maneira de se conduzir. Isso irá deixar saudades. 

Agora, quanto a Sergipe eu, graças a Deus, o meu 
slogan de 40 anos continua: "Quem quiser votar de 
graça, vota em Lourival". Ninguém foi â minha casa 

-pedir dinheiro para votar em mim. Não fui procurado. 
E não venho aqui para dizer o que foi a eleição de 
Sergipe. Só venho dizer que sou grato, muito grato, 
ao povo sergipano que confiou em mim, que confia 
em.aiim e sabe que tenho _l~vado uma vida toda dedicada 
àquele Estado e à Sua gente. 

Muito qb_rigado eminente S~nador Benedito Ferreira. 
E se venho hoje a esta tribuna é porque um jornal, 
cOmó o Jornãl do Brasil, orriitiu meu nome, não sei 
se propositadamente ou querendo servir a alguém. 
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Muito obrigado. eminente Senador Benedito Ferrei
ra. 

Parcce~me, aliás, oportuna a ocasião para externar 
os meus agradecimentos e imorredoura gratidão aos 
23_4.410 amigos que me elegeram, a fim de que possa 
continuar, no Senado da República, com o mesmo de
sassombro e tenacidade,. a minha longa trajetória polfti~ 
cc-administrativa a serviço do desenvolvimento econô
mico-social de Sergipe e .do bem estar da sua população. 

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

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer emi
nente Senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo- Caro-SerladOr Lourival BaptiSta, 
interrompo rápidame~te o pronunciamento de V. Ex. o 

porque, como um admirador impenitente de V. Ex.•, 
desde a primeira hora em que nesta Casa cheguei, não 
poderia, como disse o Sendor Benedito Ferreira, deixar 
de parabenizar o povo sergipano por deixar nesta Casa, 

- para todos nós, um Senador que é um exemplo de ho
mem público e é um exemplo de experiência política 
que nós, com muita dedicação, seguimos e admiramos. 
Parabéns a Sergipe, parabéns a V. Ex.• por permanecer 
nesta Casa. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Muito grato, Sena
dor João Lobo pelo aparte de V. Ex.~ que muito vem 
enriquecer este pronunciamento que fazemos e tam
bém. nobre Senador, aqui continuaremos sempre pro
curando servir a esse Estado onde nasceram meus filhos 
e que procurarei sempre elevar, fazendo com que seja 
respeitado no conceito da Federação. 

O Sr. CarlosChJarelH- V. Ex. o concederia um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com muito prazer, 
ouço o eminente Líder Carlos Chiarem. 

O Sr. Carlos Chiarelli - Queríamos aproveitar a 
oportunidade para congratularmo-nos com o povo de 
Sergipe que teve a lucidez, o tirocínio e a ventura de 
poder reconduzir, para esta Casa, onde certamente ga
nhamos nós, e ganha o Poder Legislativo, V. Ex.•, que 
tantos préstimos tem a favor da causa da democracia 
brasileira, da qualificação da vida particular c é um 
paradigma, em tennos da sua postura ética, moral e 
da sua clarividência. Como companheiro de Partido 
e como seu colega de atividade me sinto orgulhoso de 
poder, nesta hora, enaltecer, por dever de justiça, os 
seus méritos e poder cumprimentar Sergipe. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sou muito grato 
a V. Ex. •; eminente Líder e prezado amigo Carlos Chia
relU e, também, aos demais Senadores que me apartea
ram. O aparte de V. Ex. •. eminente Líder Carlos Chia
rem, muito me emociona pela singeleza, clareza e since
ridade das suas palavras. Aqui estaremos sempre, nesta 
Bancada, procurando defender os interesses da Pátria 
e do meu querido Estado, Estado de Sergipe. 

OSr.NivaldoMachado~ Permite V .Ex.•umaparte? 

O SR. LOVRIV AL BAPTISTA - País não, ouço 
com multo prazer· o aparte de V. Ex.•, nobre Senador 
Niva1do Machado. 

O Sr. Nivaldo Machado- Nobre Senador Lourival 
Baptista, defensor da disciplina e da fidelidade partidá
rias, e_u me dispensaria de aditar qualquer consideração 
às feitas pelo meu Líder, nobre Senador Carlos Chia
relU, em relação à recondução de V. Ex. • a esta Casa. 
Além dos laços partidários, a amizade que nos une, 
a jçlentificação com V. Ex.', tudo isso me leva a dizer 
mais uma pal::).vra: a<la_afeição, que não elide a palavra 
da _justiça que_se fez a V. EX. 4 ,nahoraem que o povo, 
de modo justo e lúcido, lhe confere novo mandato, 
para que nesta Casa possa continuar a prestar os mes~ 
mos serviços lutando com a mesma dedicação e com 
o mesmo ~nt_r,LSiasrUo que já vem prestando ao seu Esta
do. Eu diria que, sem dúvida alguma, não só V. Ex.• 
está de parabéns, como disse ainda há pouco o nobre 
companheiro de representação popular, parece~me que 
o Senãdo! João Lobo, como está de parabéns o Senado 
por tê-lo aqui para continuar engrandecendo e dignifi-
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cando esta Casa do Congresso, rlá desempenho rigoroso 
das obrigações que a outorga do mandato popular im
põe. - -

Esta palavra da amizade, coimada com a da justiça, 
nesse julgamento dos seus pares. Muito obrigado pela 
atenção de V. Ex. • -

O SR. LOURIV AL BAPTisTA - Sou muito grato 
a V. Ex. •, eminente Senador Nivaldo Machado, pelas 
sinceras palavras que acaba de proferir de apoio a esse 
pronunciamento. 

Aqui estamos para dizer que continuaremos sempre, 
nesta Casa, procurando servir não só _a e-ste Senado, 
mas também ao Brasil e ao meu querido Estado. Esta 
prova inequívoca de apoio ao que aqUi dissemos, muito 
nos emociona e muito nos comove. -

O Sr. Luiz Viana- Permite V. Ex.•_um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com prazer, ouço 
o aparte do eminente Senador Luiz Viana. 

O Sr. Luiz Viana- SenadOr-LOu-rival-Bap-iista, amigo 
de V. Ex. • há longos anos e ten-do aco_rttpanhado toda 
a carreira não apenas polftica, mas de médico, uma 
vez que V. Ex.• diplomo-o~-se----naBahia onde também 
estudou, é com grande satisfação que vejo que a jUsta 
reeleição de V. Ex.• como representante do Estado de 
Sergipe nesta Casa é acolhida com tantas provas de 
estima, de simpatia, de apreço. Quanto a mim seria 
desnecessário, dadas as nossãs- relações, externar real~ 
mente o que sinto e o que penso em relação à eleição 
de V. Ex•. Mas não é demais que diga que V. Ex. • 
em todos os anos que aqui serviu, que aqui representou 
o Estado de Sergipe s6 fez, não amigos, mas também 
admiradores pela correção moral, a correção política 
ou a dedicação ao trabalho, que são as marcas cons
tantes da atuação de V. Ex.•, __ -CongratulO-me menos 
.com V. Ex.• do que com o· povo de Sergipe, qUe conti
nuará a ter aqui o mesmo servidor, o mesmo dedicado 
batalhador por todas as causas sergipanas - que não 
foram poucas - que V. Ex._• aqui defendeu, concor
rendo para que muito recurso da União tenha ido para 
o Estado de Sergipe, melhorando as c_ondições de vida 
do seu povo. Depois de rcr exercido o Governo do 
Estado, onde tanta serviu, V. Ex. • veio para cá e_ conti
nuou o mesmo homem, amigo, cotreto, incapaz do me
nor deslize emrelação aos seus amigos e companheiros. 
Daí esta unanimidade de aplausos que cercam V. Ex.• 
no momento em que vemos assegurado que y. Ex.• 
nos dará o prizer de continuar, por muitoS anos, como 
nosso colega, nosso companheiro nesta Casa, a serviço 
de Sergipe e do BrasiL 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA ~-Sou muito grato _ 
a V. Ex. a, eminente Senador I,..uiz Viana, amigos que 
somos há tantos anos, laços de amizade cada vez mais 
estreitados, pela atenção, o que nãO noS admira _pela 
maneira como Sempre se coriâuziu na vida públiCa. É 
que V. Ex.•, além da amizade que nos une., fraternal, 
desde quando Governador de Estado e quando eu era 
Deputado Federal, teve a atenção V . .Ex.• teve a lem~ 
brança V. Ex.• de convidar um filho meu para ser seu 
oficial de gabinete, quando era Chefe da CaSa Civil. 
E depois, quando eu, Governador de Estados, Y. Ex•, 
eminente Senador Luiz Viaria-;--revOU-----estiDleu filho 
para ser seu secretário particular quando estava à frente 
do Governo daBahia. Os laços que nos unem, podemos 
dizer, são laços de família e fazem com que essa amizade 
cresça e continue crescendo para felicidade minha, em 
ter um amigo como V. Ex. • MuitO. &rato, Senador Luiz 
Viana, pelas suas palavras que muito me emocionaram. 

O Sr. Amaral Peixoto- Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA -Com muito prazer. 

O Sr. Amaral Peixoto- Ilustre Senador, preparo-me 
para deíxar, dentro de breves dias, esta Casa. Levo 
saudades. Tantos anos aqui vividos, no_ meio dos coleM 
gas, os mais distintos homens, de melhor projeção na 
vida política do PafsL Mas vou tranqüilo, porque fi~am 
aqui homens co~o V._ Ex~·, de espirita públiço_, homeyn 
que vi tantas vezes nas Cornissõçs, tral;)àlhan.do: pelo 
Brasil, defendendo as boas êâusas, procurando __ s_er_ útil, 
elevar a dignidade desta Casa do C0ngi6Sso. Há pouco 
eu dizia aos jornalistas: ataquem os Parlamentares, mas 

não ataquem o Congresso, porque todos nós precisamos 
do Congresso. V. Ex. • é um esteio dentro desta Casa, 
q~e dignifica e que honra. Muito obrigado. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato, emi
nente Senador Amaral Peixoto. Na verdade, V. Ex.• 
parte, mas parte de cabeça erguida, porque V. Ex.• 
é um padrão de dignidade. Conheço V. Ex.~ desde quan
do 1if, no palácio do Catete e no Palácio do Ingá, _eu 
que era de um partido e V. Ex. • de outro, honrava-me 
co~_a amizaQ~ do seu sogro, o saudoso Presidente GetúM 
liO V"ãrgas. E V. Ex.•, nos diversos cargos que ocupou 
Embaixador, Goveinador, Senador da República, só 
fez uma coisa, elevar o Brasil onde pudesse, com a 
su·a dignidade, co_m_o seu trabalho, com a sua honradez. 
E, aqui, neste Senaào, V. Ex. • quero lhe dizer, eminente 
Senador Amaral Peixoto, deixa saudades e um perma
nente admirador. E este orador que lhe fala tem muita 

- _hom:a de ter sido seu amigo e continuar seu amigo, 
e aqui colocarMse à su~- disposição no que lhe puder 
ser-útiL 

Finalizando, estranho que um jornal desta imporM 
tância, tenha inco,rrido-num engano lamentável, no que 
tange aos resultados eleitorais no meu Estado, que me 
consagraram c:omo-o·-car~didato mais votado. 

O reparo se faz necessário, não apenas para restabe
lecer a verdade, como para tranqüilizar inúmeros "arõi
gos que se inquietaram com as notícias inverídicas, pro
curando se inteirar dos fatos através de cantatas telefô
nicos. 

Com a ajuda de Deus, o apoio e a confiança dos 
amigos -que me elegeram, continuarei sempre, como 
até então, a trabalhar por Sergipe e pelo seu povo, 
a quem serei eternamente grato. 

Era o _que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Pa@as. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, como Líder 
do PDS. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG. Pronuncia 
_o_ seguinte discurso~)- Sr. Piesidente, Srs. Senadores: 

EStou me despedindo do Senado Federal. Homem 
de luta e a ela afeiçoado, dominado por uma profunda 
crenç,1- na superioridade dos valores da democracia, 
após uma amadurecida decisão, disputei o Governo de 
M~nas Gerais contra pod~rosas forças, em condições 
extremamente adversas, enfrentando o poder econô
mico e a_ máquina ofici_al. 

Não obtendo votos suficientes, recolho-me à solidão 
dos destinados ao ostracismo para as reflexões que a 

- hora impõe e, principalmente, para retirar a:s grandes 
e profundas lições que_ as _urnas de 15 de novem~ro 
encertàfil:- -

Derrotado, nunca. Não são derrotados errt política 
aqueles que lutam_t;- que, através do debate, contribuem 
de-algiiiriã forma-pira o aperfeiçoamento democrático. 
Denotados, só o são aqueles que jamais disputam; 
aqueles que freqüentam sempre a z~na cinzenta dos 
indefinidos e dos pusilânllnes, incapates de assumirem 
qualquer risco. Para estes, Dante Alighieri reservou 
lugares mais quentes do inferno, em especial para os 
que na hora de crise e dificuldade conservam a neutra
lidade. 

Nãó-e5tá-deiTOiado qUem se dispõe sempre a procurar 
o povo nas ruas, seiva de que se abebera a democracia 
e se fortalecem aS instituições; não está vencido quem 
criticou, debateu, apresentou soluções, freqüentou os 
palanques, recebeu o abraço fraterno de solidariedade 
dos humildes e o soniso- alegre e descontrafdo das 
crianças, que dele se acercaram como se estivessem 

_querendo forrar de pétalas de rosas os caminhos a serern 
palmílhados; não perde quem invocou Deus na partida 
para- pedir benç~os para os companheiros 9e jornada; 
nãO perde quem ao final dela levant~ os olhos em preces 
de orações de ação de graças ao mesmo Deus por ter 
sido instrumento de paz e justiça, por ter levado a verda
de ao povo, por não ter injuriado, caluniado, difamado, 
porter permanecido fiel às inspirações permanentes 
de Minas~ por jamais haver se afastado dos valores 
da honra e da liberdade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ganham quern sai da 
batalha aplaudido pelo esforço e sacrifício realizados. 
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A vitória tarõ&é_m SQrrf para aqueles que mantêm a 
dignidade e a coerência, c. este é o verdadeiro sentido 
moral da conduta do político. 

De alma leve pela certeza de que bem cumpri o dever, 
liberto de amarras a homens, partidos ou situações, 
gratificado pelo aplauso do povo mineiro, honrado pe
los volumosos sufrágios que obtive praticainente_ sozi
nho, na dura refreg~ con~ra poderosos oriundos da má
quina oficial ou da plutocracia estadual e nacional, pos
so contemplar de cabeça erguida e fronte alevantada 
os caminhos percorridos e encarar com confiança o futuM 
ro. 

Não desonr:eLo.mandato popular, não fraudei a con
fiança do povo, permaneci fiel aos postulados éticos 
que envolvem a atuação política; não abandonei compaM 
nheiros ou fugi à luta, Mantive-me coerente até o fim. 

Depois de sucessivos sete mandatos parlamentares, 
àqueles que ficarão creio que posso transmitir um pouco 
da experiência adquírida nestes vinte e oito anos de 
permanente atuação na vida política do Estado e do 
País. 

Em primeiro lugar, não se deve fugir à constatação 
de que o povo brasileiro, generoso e altruísta, pacífico 
e ordeiro, está caminhando bem à frente de suas elites. 
Nestas últimas eleições, esta verdade ressaltou translú
ci~a e brilhante. Comprimido muitas vezes por um de
Date desimportante e vazio, apertado entre tenazes po
derosas do poder económico e da máquina oficial, mi
lhões de_ brasileiros_ caminharam tranqüilamente para 
as urnaS, oferecendo à Naçáo um raro espetáculo de 
amadurecimento democrático e verdadeiro sentido par
ticipativo. 

Não fomos capazes de dar~Ihe uma legislação eleitoral 
à altura de seu desenvolvimento político. Tratamos do 
assunto com os olhos voltados para o passado, sem 
atentarmos para a circunstância de que nosso dever 
era o de criar fãcilidade e não aumentar os óbices à 
particip-aÇãõ popular. O resultado é o espantoso número 
de sufrágios nulos e votos em branco, estes podendo 
serem tranqüilamente enquadrados entre a manifesta
ção de inconformismo com as soluções de cúpula ou 
o ,protesto contra uma legislação que torna cheia de 
obstáculos a plena participação do eleitorado. 

Estamos na antevéspera do processo de mexicani
zação da política brasileira, com o fantástico e desme
surado crescimento do PMDB. Devo proclamar, por 
imperativo de justiça, que o partido do Deputado Ulys
ses Guimarães merece O- êxito que está obtendo nas 
urnas, sobretudo se considerarmos que foi indonnido, 
valente, firme e resoluto no combate ao autoritarismo. 
Amargando a oposiçãojX)r longos vinte anos, ero ne_M 
nhum momento cedeu às tentações anárquicas, abrindo 
espaços em meio a uma legislação autoritária para con
quistar a glória do apoio popUlar. 

Se a coroa de louros engrinalda a cabeça dos vence
dores, não menos expressiva é a grave e imorredoura 
lição que ressuma das eleições de novembro, quando 
a opinião pública, atenta e vigilante, aplicou duro casM 

- tigo aos que não foram coerentes ou fiéis a alguns valoM 
res axiológicos da vida política. 

O fortalecimento do PMDB e o desaparecimento dos 
demais partidos transformaMse em motivo de preocu
pação aos verdadeiros democratas. Sem um quadro par~ 
tidário bem estruturado, sem partidos fortes e verdadei
ramente autênticos, a nossa democracia, ainda incipienM 
te, corre sérios riscos. - -

Minha exPeriência permite sugerir aos que irão legis
lar para o futUro a _imperiosa necessidade de profunda 
revisão na legislação partidária brasileira. Primeiramen
te para consolidá-la, eliminando-se o incalculável núme
ro de normas estabelecidas ao sabor de cada eleição, 
revogando-se dispositivos inatuais; finalmente, estabe
lecendo uma legislação compatível com o grau de mo
dernidade a que o Brasil já atingiu nos diverSos setores 
de sua vida. • 

A pulverização partidária acarreta tantos males quan
to o sistema bipartidário imposto ex catedra. O atual 
está pennitindo o desfigu-rãmento dos partidos,, coín 
o surgimento de legendas de aluguel, fato vergonhoso 
que nos remete a um p~ssado que acabou por ser a 
s~menteira de muitas criSes institucionais. O legislador 

- constituinte deve impor regras definitivas para que, apu~ 
radas as eleições, somente tenham direito a permanecer 
em atividade ~queles que obtiverem um mínimo ratgá-
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vel de _sufrágios, verdadeiramente representativos de 
segmentos expressivos da sociedade. 

h indispensável superar o medo de atribuir recursos 
financeiros aos partidos. Vivendo a braços com difi~~!· 
dades insuperáveis, as agremiações terítam buscar meios 
de so.brevivéncia em fontes que terminam por atravn
car-lhes os passos e reduzir-lhes a independência. Ade
mais, sem condições de manter seus quadros espalhados 
pelo vasto interior brasileiro, os partidos transformam
se em :meros agentes cattorfu!s, destinados tão-somente 
ao cumprimento das regras da lei eleitoral às vésperas 
das eleições. 

Outra providência que reputo inadiável é a consoli
dação da legislação __ eleitoral, retirando dela os casuís
mos engendrados às vésperas das eleições e imprimin
do-lhe caráter de modernidade compatível com o País. 

Rendendo tributos à correção e eficiência da Justiça 
Eleitoral brasileira, considero que não será despicienda 
a criação de Justiça Eleitoral reservada, com serviços 
cartoriais própriOS, serviÇO-S de alistamento permanen
te, atribuindo a ela maior poder fiscalizador e capaci
dade para a aplicação das sanções c_ontra as transgres
sões que se praticam durante os prélios eleitorais. 

Provavelmente, nunca uma eleição brasileira terá si
do mais profundamente atingida pela influência do po
der económico quanto esta que acabamos de viver. 
Agredidndo a legislação, fazendo tabula rasa das nor
mas éticas, violentando consciências, abastardando o 
voto popular, grupos económicos agiram despudora
damente. 

A consciência moral da nação está duramente atin
gida pelo espetáculo de corrupção propiciado pelos 
agentes do poder económico. 

Tal estado de coisas não pode nem deve continuar. 
Urge providências drásticas do legislador para pó r cobro 
a tais desmandos. Se de um lado a repetição amiudada 
dos pleitos pode ser um corretivo para tal deformação, 
entendo que o último antídoto válido é a implantação 
urgente do voto distrital, como meio de combater a 
fraude e dar maior representatividade política ao elei~C!· 

Se o espaço geográfico reduzido do distrito permite 
a concentração da ação deletéria do corruptor, ali tam
bém se desenvolve com maior intensidade seu combate 
e aquele que se entrega à prática de tais atos -acaba 
sendo vencido pelo inafastável constrangimento que lhe 
é impOsto pela populaçáo. 

Há relação de mútua causalidade entre a solidez d~
iaocrática e o voto distrital. Tal providência não pode 
mais tardar ou sofrer adiamentos. 

Outro aspecto que deve merecer a atenção dos novos 
legisladores é aquele a que se refere a publicidade gra
tuita no rádio e na televisão. Mesmo tendo como obje
tivo ser a mais igualitária possrvel na distribuição do 
tempo atribuído aos parl:idos, a atual Iegislaçãf:? _deve 
sofrer midificações para imPedif que a desigualdade 
que se busca evitar não prevaleça como aconteceu nas 
últimas eleições._Partidos e candidatos que disponham 
de mais abundantes recursos realizam montagens alta
mente sofisticadas de seus programas de televisão, au
mentando, destarte, sua capacidade _de irifluenciar a 
opinião pública. O legislador deve procurar meios de 
reduzir estas disparidades que redundam em deforma
ção da vontade popular. 

Em recente pronunciamento no Senado, falei da 
"ibopízação" da política brasileira, neologismo criado 
pelo jorlista Fernando Pedreira, que em alentado artigo 
chamava a atenção para o fato de estarem as pesquisas 
condicionando a opinião pública através de reflexos de 
natureza variada, via meios de comunicação eletrónica. 

De fato, a se permitir tal estado de coisas, chegaremos 
fatalmente a admitir nova e mais cruel forma de tirania 
ou ditadura, no instante em que os resultados eleitorais 
poderiam ser perfeitamente produzidos pela alta tecno
logia das comunicações. 

Considero plenamente válido o_ uso de pesquisas elei
torais. Todavia, creio devam ser elas realizadas sob 
a vigilância dos partidos políticos que farão o acompa
nhamento dos pesquisadores e terão prévio conheci
mento dos seus critérios, tómada de dados e avaliação 
de resultados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil vive um ins
tante de exaltação do Plano Cruzado. Tudo se faz ou 
se proclama em função do program de estabilização 
econômica posto em prática pelo Governo do Presi-
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dente José Samey. Todavia, é imperiosO rec_onhecer 
que se o povo participou da maneira mais __ lúcida, da 
forma mais ativa para ajudar o governo nO combate 
aos ·rnales ínflacionários. não menos verdade é que os 
empresários brasileiros ofereceram sUa parcela de cola
boraçã-o a que as ações governamentais obtivessem ple
no e total sucesso. 

Lamentavelmente, é do Governo que está faltando 
a maior parce_Ja de__c~ntribuição ap êxito total das medi
das antün(lªcionárlas, pela teimosia eni que se entrin~ 
cheira em não reduzir seus _dispêndios e em não remo
ver, desta forma, a principal fonte da inflação no Brasil, 
cjue são os gastos governamentais. 

Há muitos aspectos positivos no Plano Cruzado, me~ 
recedores de apoio. A oposição que liderei nesta Casa 
jamais faltou com seu aplauso ao governo pela coragem 
e decisão~ A revisão que as leis económicas a ele estão 
impondo deve ser feita sem preocupações de ordem 
demagógica ou populista e sim buscando um ponto de 
equilíbrio entre a imperiosa necessidade de crescer e 
o inafastável dever de combater por todos os meios 
o_ perigo infl~cíonário. 

As medidas anunciadas perfilham o modelo clássico 
dos governos aprisionados pela burocracia, ou seja, o 
aumento de tributos e a imposição as empresas e_ às 
pessoas do ónus do aumento das contribuições para 
encher as burras governamentais. Aplicadas após a elei
ção, estão carregadas para sempre do estigma da des
lealdade ao povo que, tão franca e generosamente, 
apoiou o partido governamental. 

Se eram necessárias há bastante tempo para conter 
a sangria c?as <liv!sas e reduzir os índices da i:qflação 
visível e também os da inflação mascarada, náo há com-o 
deixar de identificar o amargo sabor das providências 
que atingem a todos, indistintamente. 

Ademais, assusta a Nação o crescimento da máquina 
estatal e sua vocação intervencionista, invadindo todos 
os territórios atribuídos à iniciativa privada. A hiper
trofia do Estado brasileiro coloca em risco os projetas 
de construçáo democrática, pois s_em livre iniciativa, 
sein democratização da riqueza e sem distribuição de 
oportunidades, acabaremos por ver destruída a liber
dade tão duramente_conquistada. 

Nunca é demais repetir que sem liberdade económica 
não se atinge a verdadeira liberdade política. A frase 
de efeito é repisada pelo governo e pelos governantes 
mas, lamentavelmente, ela não encontra correspondên
cia na realidade do dia-a~dia da máquina estatal, sempre 
insaciável ao ayanço que faz sobre todos os setores 
da vida nacionaL 

Teófilo Otoni, o ministro do povo, há muitos anos 
dizia que para se atingir o desenvolvimento nâo é neces
sário garrotear a liberdade. Podemos parafraseá-lo di
tendo que para se combater a pobreza e eliminar a 
-nii.séria absoluta de muitas _camadas da população brasi
leira, não é necessário reduzir a liberdade de iniciativa 
ou aumentar o grau de irradiação da presença estatal. 
Ao. contrário, só em regime de liberdade empresarial 
e- etn clima de amplo entendimento sobre o papel da 
empresa em torno de suas responsabilidades soci?ls, 
é que conseguiremos o -enriquecimentó desejado para 
a sUa distribuição às camadas mais car~ntes. 

Sr. Presidente, Senhores Senadores, não se afasta desta 
casa com alegria. Aqui é um cenácUlo de homens ilustres, 
dedicados servidores da Nação e de assinalado espírito 
público. Seu corpo funcional é altamente categorizado, 
prestativo e eficiente. 

-Sua tribuna não encontra similar pela altitude e pela 
ilustração. É -o rostro mais ambicionado por-quantos 
têm verdadeira vocação de servir. 

Aqui estive por oito anos vivendo memorável e ines
·quecível experiência como político e homem público. 
Nesta convivência civilizada e amorável com ex-gover
nadores, ministros, prefeitos, parlamentares testados, 
recolhi imperecfveis lições de sabedoria e espírito pú
blico. 

Estou hoje convencido de que todas as tentativas 
de se eliminar o Senado Federal do sistema bicameral 
ad~tado no ;Brasil_ dev.em ser rechaç:a9as com veemên
ciii, tal <i importância da missão da Câmara Alta c_omo 
ponto de equilíbrio federativo e, principalmente, como 
fat?r de distensã_o político~institucionai que somente 
uma câmara revisora pode exercer eficientemente. 

Novembro de 1986 

Do ponto de vista pessoal, nada é mais gratificante 
do que ter podido participar do projeto político que 
permitiu ao Brasil a transição pacífica para a demo
cracia. 

Nada tão emocionante como ter depositado o voto 
que estabeleceu a anistia ampla, geral e irrestrita, per
mitindo a milhares de brasileiros o regresso ao lar e 
à participação política. 

Inolvidável foi o tempo dedicado à discussão e vota
ção de tantas matérias transcedentais à vida brasileira 
e que permitiram a -abertura dos caminhos por_onde 
trilham agora nossas instituições. 

Levo de cada um uma saudade e uma impressão dura~ 
doura. Nada arranhou os padrões de cortesia e lhaneza 
c_om que sempre nos conduzimos nos debates, às vezes 
ásperos e apaixonantes. 

Uma palavra especial à imprensa que nos fiscalizou, 
criticou e aplaudiu, ex'ercendo sua missão c-om inegável 
isenção e alto zelo profissional. Sou muito grato a todas 
os jornalistas pelas atenções que me dedicaram. Não 
recuso agradecimentos _e compr~nsão mesmo à dura 
pena que, às vezes, criticou-me injustamente. 

As críticas~ mesmo descabidas, prefiro-as à rolh<i e 
à mordaça. A p~na panfletária e_ áspera, prefiro-a ao 
silêncio infecundo âa censura. -

Democrata convicto, exalto o papel da imprensa na 
fiScalização dos atas do legislativo, na crítica aos des
mandos e na reprovação dos abusos. A todos os jorna~ 
listas aqui credenciados a manifestação de meu respeito 
e admiração, além da reiteração de meu apreço e estima 
pessoaL 
_Levo_ a todos os_fun_ci_onários, dos categorizados aos 

mais humildes, uma calorosa palavra de agradecimento 
pelas atenções com que me cumularam durante o perío
do que aqui passei e, no sorriso com que cada qual 
me abraça na despedida, carrego a certeza de que em 
todos deixo não apenas um companheiro de trabalho, 
mas um dedicado amigo. 

O Sr. OctáviO Cardoso - V. Ex. • me permite um 
aparte? 

O SR.MURILO BADARÓ- Com prazer. 

O Sr. Octávio Cardoso- Tenho a honra de pertencer 
ao colégio de_ vice-Líderes de V. Ex.". Portanto, em 
condições de testemunhar o valor, a importância do 
trabalho prestado por V. Ex, • ao Partido e a esta Casa. 
V. Ex.• enobreceu o manda:o de Senador e dignificou 
o Parlamento brasileiro. Homem de trato afável e lha
nó;_ niai:Jso como sabem ser o niineiros, percuciente, 
lúcido, V. Ex." deixa nesta Casa uma marca bastante 
profunda. V. Ex. • assinala muito bem que não foi derro
tado na última campanha em Minas, porque o Parla
mento e a campanha eleitoral são isto mesmo. O Parla
mento educa, o Parlamento propicia o intercâmbio de 
informação, de conhecimento, propicia o elevantamen
to das pessoas e da sociedade. E V. Ex.• contribuiu 
em alto nível para esse desiderato. V. Ex.• já deve 
ter percebido que essas eleições propiCiaram o retorno 
de muitos que não tiveram sucesso em eleição passada. 
Aí está Moreira Franco, aí está Pedro Simon, Fernando 
Henrique, Waldir Pires_:_ alguns que me~mbro, insu
cedidos em outros eleições e, hoje, guindados aos altos 
cargos de Governador ou de Senador, bem votados, 
como é o caso de Fernando Henrique. V. Ex.•, certa
mente, vai ter uma pequena interrupção na sua vida 
política, porque ·os mineiros compreenderão a impor
tância __ da __ sua pregação na· campanha eleitoral - foi 
serena, altiva, contrutiva e patriótica. Portanto, eu que
ria transmitir, como companheiro de V. Ex. •, a minha 
solidariedade e a minha esperança de ainda vê-lo na 
tribuna parlamentar. 

O SR. MURILO BADARÓ- Agradecendo a V. Ex. • 
quero, na sua-pessoa, homenagear os více~Líderes que 
comigo trabalharam, para assinalar a extraordinária 
contrif!uição que todos deram, para que pudéssemos 
chegar ao final dessa legislatura com uma marca de 
relevantes serviços prestados ao Senado Federal e às 
instituiÇões republicanas. Muito grato a V. Ex. •, Suas 
palavras me deixam muito comovido. 
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O Sr. Luiz Viana- Permite V. Ex.•_um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ - Pois não. Ouço, -com 
prazer, o aparte_de V. Ex.•, nobre Senador Luiz Viana. 

O Sr. Luiz Viana- Nobre Senador Murilo Badaró, 
companheiro e colega de V. Ex.•, duran!e longos anos, 
tanto na Câmara quanto no Senado, aliás, com a ami
zade que herdei do seu ilustre pai. as circunstâncias 
fizeram com que eu pudesse ver a atuação de V. Ex. • 
dos_ dots lados. 

Vi V. Ex. • no Governo e vi V. EX." na oposiçãO-. 
Isso é importante porque, muitas vezes, os homens que 
não têm o equilíbrio de V. Ex.\ que não têm a noÇão 
do que deve ser a vida pública, a vida parlamentar, 
eles mudam, eles têm uma face na oposição e outra 
no Governo V. Ex.• tem sido sempre o mesmo, natural
mente com pequenas alterações de pontos de vistas, 
que são normais em quem está no Governo e em quein 
está na Oposição. Mas seja de um lado, seja do outro, 
V. Ex.• é sempre o mesmo parlamentar, o mesmo ho
mem que encara os problemas com seriedade, que os 
estuda, que os debate e que os_ conduz na vida parla
mentar, na prática parlamentar com a eficiência. que 
realmente marca a sua ação. É importante essa visão_ 
dos dois lados. Lembro-me, agora, que, quando entrei 
na Câmara, nos meus primeiros anos, encontrei como 
colega deputado ali o Presídente Arthur Bernardes de 
quem naturalmente eu trazia as impressões da juven
tude de 22, das revoltas de 22, de 24, enfim, não era 
uma imagem favorável que trazíamos do Presidente Ar
thur Bernardes._ E uma vez, conversando com ele no 
plenário do Paláciõ Tiradentes, ele, então, me disse 
isso: "Olhe, nínguém deve chegará Presidência daRe
pública sem ter conhecido a oposição". E ele dizia isso, 
porque coml?~e~ndia que~ certament~, muitos erros, 
muitos equívocos, muitos furiâamentos pouco felizes 
que ele tivera ou fizera no GOVeino decorriam de que 
ele havia sido permanentemente um homem de _Gover
no. Ele, até então, at6 chegar à Presidência da Repú
blica, só conhecera uma face da vida pública. Depois 
não digo que ele se penitenciasse, mas reconhecia a 
necessidade de vermos os dois lados, para podermos 
compreender o todo e termos a tolerância, a compreen
são, que é necessária D.o convívio e na ação polftica. 
Hoje, aqui, por uma deferência dos meus colegas, exter
no, também, o ponto de vista, a opinião do PMDB. 
V. Ex.• é_ o Lider do Partido contrário, mas nem por 
isso admiramos menos V. Ex. a, pelo contrário, talvez 
tenham os tido a oportunidade de conhecer melhor V. 
Ex.• na Oposição._ Até -esse último episódio em que 
V. Ex.• se lançou a uma candidatura que, não sei se 
foi, mas para nós era visivelmente uma candidatura 
de sacrifício: V. Ex.• váriã.s veZes disse que era neces
sário, na política, lutar mesmo sem se esperar êxito; 
não que V. Ex.• quisesse repetir o poeta, que navegar 
é preciso e lutar também. V. Ex.• queria, com sua ação, 
com sua decisão, deixar uma marca de que, realmente 
a dignidade da vida pública exige não as acomodações, 
nas as transigências; ela pode exigir as transações, os 
acordos, as compreensões, msa nunca as transigéncias 
de ordem pouco digna. Foi isso que V. Ex.• então res-ol
veu fazer, marchando para umã campanha evidente
mente árdua, difícil, cheia de tropeços, mas 11a qual, 
estou certo, a figura de V. Ex.• se enalteceu, não somen
te no Brasil, não somente no Senado, mas também 
no seu Estado. O seu Estado deve ter visto com admira
ção, com aplauso, a atitude que V. Ex. • teve, preferindo 
não transigir com qualquer dos seus princípios, dos seus 
pontos de vista, para permanecer solidário com seus 
amigos, com ·se-us companheiros de Partido. Pode V. 
Ex. • estar certo de que não somente nos seus correlig"io
nários, mas, também, em todos nós, inclusive do meu 
Partido, do PMDB, V. Ex.•, deixa a marca de uma 
ação brilhante e que será sempre lembrado pelo Senado 
da República. 

O SR. MURIT..O BADARÓ --Senador Luiz Viana, 
V. Ex. • foi eXtremamente generos·o para cOmigo, E den
tre as recordações gratas que tenho aqui do Senado, 
destaca-se a convivência com V. Ex.•, porque V. Ex..• 
soube, nesse convívio, transmitir aos--seus colegas mais 
novos e menos experimentados a sabedoria que V. Ex.• 
adquiriu durante longos anos no· exercício da vida polí
tica.- E todas as suas intervenções são repassadas dessa 
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catetoria intelectual que o fazem um dos homens mais 
admirad_os deste País. Eu agradeço muito a V. Ex. • 
e recebo como um grande prêmío suas generosas pala
vras. 

O Sr. Jorge Kalume - Pe_nnite V._ Ex.• um aparte? 

O SR. -MURILO BADARÓ- Com muita honra. 

O Sr. Jorge Kalume- Depois do aparte dos estima
dos Senadores Octávio Cardoso e Luiz Viana, talvez 
f_gsse desnecessário falar, porque ambos definiram com 
sabedoria o trabalho brilhante que V. Ex. a desenvolveu 
nesta Casa, durante esses oito anos. V. Ex.• não se 
estLdespedindo. V. Ex.• está recebendo os aplausos 
de todos nós, como.homenagem pela maneira talentosa 
cOm que soube se conduzir ao SenB.do e, direi, no Con
gresso Nacional. O povo de Minas Gerais saberá no 
futuro rê-conhecer esse trabalho que V. Ex." fez em 
faVor da terra de Tiradentes e de_ Arthur Bernardes. 
E!l,_como se.u lideú1do, de cujo colégio de Líderes fiz 
pal-te e estou fazendo paTte, sob a sua proficiente ação, 
quero dizer que a sua imagem, o seu trabalho, haverão 
de per~urar nesta ~a, porque eles são perenes. Mi
nhas congratulações! 

0 SR. MURILO BADARÓ- Senador Jorge Kalume, 
V. Ex.a me enche de orgulho pela amizade que me 
dedicou durante todos esses anos. Aprendi muito no 
convívio cOm V. Ex.•, que trouxe para esta Casa a expe
riência de um ex-Governador de um Estado localizado 
nas longínquas fronteiras do Oeste. Aqui, em todos 
os ii1tantes, seus colegas têm, da sua atuação, uma visão 
uniforme: a sua preocupaçáo permanente com os mais 
altos interessados_ do País. Consãgrou-se V.-EX." nesta 
Cisa- e- deixará nos Anais a marca inconfundível de 
um homem público vocacionado, de um político sério, 
compenetrado de seus deveres e, para mim, pessoal
mente, a presença sempre carinhosa-do amigo dedicadO' 
e companheiro das nossas caminhadas matinais pelas 
-superquadras de Brasília. Muito grato a V. Ex." 

O Sr. Amarai Peixoto- Permite V. Ex." um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ - Ouço _com muito pra
zer. 

O Sr. Amaral Peixoto- Sr. Senador, eu já escieV:i 
o discurso que amanhã pronunciarei nesta tribuna que 
V. Ex.•, hoje, com tanto brilho ocupa, e folgo registrar 
que -quase todos os pontos de vista expostos por V. 
Ex. •, defendidos na sua brilhante oração, estão perfilha-

- dos também por mim. Pensamos do mesmo modo. Esta
mos identificados com as mesmas apreensões sobre os 
problemas políticoS de nosso País. Há pouco eu felici· 
tava o Senador Lourival Baptista por sua permanência 
nesta Casa, e mais do que ele, o Senado, pelo fato 
de um homem, com o equilíbrio, com a dignidade dele_, 
continuar a servir esta Casa. V. Ex. •, como o Senador 
OctáviO Cãrdoso, como o Senador Hdvídio Nunes, vão 
faZer um grande falta ao Senado da República. Estou 
ainda impressionado com aquela brilhante _convenção 
a que asSisti em Belo Horizonte, na qual V. Ex.• foi 
consagrado como candidato ao Governo do Estado pelo 
no:sso Partido. Estou certo, como disse o Senador Octá~ 
viO- Cardoso, que em breve V. Ex." será reConduZido 
pelo povo mineiro a novas Iunçóes, a 'novos cargos, 
onde prestará ao seu Estado e ao nosso País os mesmos 
serviços que prestou até agora, que são uma tradição 
na-sua família. Muito obrigado. 

O SR. MURILO BADARÓ- Muito obrigado, Sena
d_or Amaral Peixoto. Confesso a V. Ex.•, S.enador Ama
ral Peixoto, que quando eu iniciava, como estudante 
de Direito em Belo Horizonte, as primeiras encara
moças da política universitária, jamais passou pelos 
meus sonl!os, pelos devanei~s de um_ jovem, que um 
dia pudesSe ter a honra de estar assentado ao lado de 
V. Ex.",_que desde aquela época já se apresentava ao 
Brasil inteiro como símbolo, como um dos homens mais 
completos da vida pública nacional. Deus-deu-me essa 
honra e essa oportunidade, e a nossa convivência aqui, 
que foi um proSsegUimento das relações de estima e 
de apreço que V. Ex.•_ mantinha com o meu pai, elas 
(oram paia mim extremamente úteis e, rriaís do que 
tudo, permitiu-me que renovasse, em todas as oportu
nidades que me foram dadas, o conceito que todos os 
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brasileiros fazem de V. Ex! como um dos varões mais 
nobres, mais honrados, mais dignos desta República. 
V. Ex.•, que está deixando a política e hoje lança, aqui 
em Brasília, o seu livro_ de memórias, durante todo 
esse período conturbado, em que foi um dos protago· 
nistas principais, mesmo os mais duros adversários ja-
mais recusaram a V. Ex.• o testemunho de apreço e 
de_simpatia que sempre lhe devotaram. De forma, Sena
dor Amaral Peixoto, que agradeço muito a V. Ex. • 
pela honra que me concede consignando no seu discurso_ 

_palavras tão bondosas. 

O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex." um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. MURILO BADARÓ - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Moacyr Duarte. 

Õ Sr. Moacyr Duarte - Senador _Murilo Badar_ó, 
no in~tante _em que V. Ex.~, em discurso que pode ser 
qualificado como antológico, despede-se dos seus pares 
do Senado Federal, venho juntar a minha voz a outras 
tantas que exaltam a sua inconfundível personalidade. 
A Nação inteira conhece a inteligência de V.~Ex.", a 
sua capacidade de trabalho, o seu espírito público, o 
seu poder de c_omando e de decisão, a soma de todas 
aquelas virtudes cívicas que tipificam um verdadeiro 
líder, que enxerga numa visão muito além do horizonte, 
essa mesma visãcrque·Walt Whitman exaltava ein versos 
em louvor ao seu capítão. V. Ex." já tem uma longa 
trajetória polftica. mas nessa trajetória V. Ex." jamais 
cultivou ou _buscou a popularidade, que encarna como 
um prémio do seu trabalho e de sua ação. Os seus 
liderados nesta Casa, liderados de uma bancada então 
muito numerosa e hoje reduzida, formulam votos para 
que V. Ex.", num dia que não tardará muito, retome 
a esta Casa, porque o Senado da República e o País 
não podem prescindir de sua vocação e de suas inexce
díveis virtudes cívicas. 

O SR. MúRJLO BADARÓ- Senador Moacyr Duar· 
te, V. Ex. • chego~:~ à Casa com a missão de dar prossegui
mento à trajetória luminosa do Senador Dinarte Mariz, 
que deixou aqui uma enorme saudade, e principalmente 
uma lembranç::-. permanente pelo muito que realizou 
'4urante longos anos de polftic_a em favor do Rio Grande 
do NOrte, Como Deputado e como Senador da Repú
blica. E V. Ex." saiu-se muito bem na sua missão, porque 
soube trazer, na sua atuação parlamentar, aquela mes
ma bravura, aquele mesmo patriotismo, que era a carac
terística da atuação do Dinarte, e também esse traço 
que o torna uma criatura tão querida por todos, que 
é a sua maneira simpática e cordial de conviver com 
seus colegas. A brava gente potiguar teve, no Senador 
Moacyr Duarte, um representante à altura das suas 
grandes tradições. Tal como Dinarte Mariz, V. Ex." 
palmilhou os mesmos caminhos da honra, da intrepidez, 
da coragem cívica, que são a marca do povo da sua 
terra. Muito obrigado por suas bondosas palavras. 

O Sr. Cesar Cais- Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ - Com muito prazer, 
nobre Senador .• 

0- s--;. -Cesar c;Js-:_ Nobre Senador Murilo Badaró, 
apenas para dar al&'uns testemunhos, que possam ficar 
registrados nesta Casa. Fui Ministro de Estado por seis 
anos e, como Ministro, uni dos poucos políticos do 
Governo do Presidente João Figueiredo. Acompanhei, 
em 81182, a sua _luta democrática perco-rrendo todo o 
Estado de: Minas-Gerais, no sentido de colocar uma 
mensagem que poderia levá-lo ao governo daquele tão 
importante e tão portentoso Estado. Vencido na con
venção, V. Ex." deu uma lição de democrata perfeito. 
E se não fosse vencido,·talvez a História do Brasil tivesse 
sido diferente. Mas, "Deus escreve certo por linhas 
tortas", é o que dizem, e nós, políticos, temos de aceitar 
esta lição. Depois, seu coinpanheiro de Ministério, 
quando V. Ex." foi convidado pelo Presidente Figuei
redo para Míilistro da Indústria e do Comércio, eu pude 
encaminhar muitas das soluções em conjunto com V. 
Ex.~, no seu gabi~e~e _ou nl?-f!leu gabinete, procurando 

--servir cada vez melhor O Brasil. V. Ex.", com mais 
experiência, com lnãiOr VfSãó polfl:íca, porque vinha 

I de uma luta democrática, de uma luta parlamentar, 



4154 Quinta-feira 27 

e eu já há alguns anos no Executivo, foi sempre muito 
importante para mim a sua palavra e a sua ponderação. 
Tenninado o governo, vim para o Senado, vim ser seu 
liderado, e posso falar da sua clarividência; da sua pru
dência e até da sua paciência com a minha impaciência, 
pois muitas vezes estava procurando ajustar-me , depois 
de um longo· perfodo de Executivo, a uma nova forma 
de mostrar as idéias e de aceitar as divergências, porque 
democracia é sempre isso, buscar a convergência em 
função das divergências. Eu pude tirar lições muito im
portantes para a minha vida. Agora deixo, como V. 
Ex. •, essa experiência parlamentar, deixo o Senado sem 
nada lamentar, pelo contrário, acho que o Senado foi 
uma grande escola de vida para mim. E acho, natural
mente, que nós temos de nos curvar à decisão soberana 
do povo, que deseja uma mudança. Faço votos para 
que essa mudança ocorra de acordo com as aspirações 
do povo. Quero, com este testemunho, dizer que foi 
para mim uma das maiores lições ser liderado por um 
dos maiores mestres do Senado, ter sido liderado por 
V. Ex.• Isto será, sem dúvida, para mim, uma grande 
experiência de vida e uma grande Hçâo para o futuro. 

O SR. MURILO BADARÓ - V. Ex.• está sendo 
muito bondoso,_ nobre Senador Cesar Cals. Quando 
cheguei ao Ministério, tive oportunidade de tomar deci
sões conjuntamente com V. Ex.• A impressão que tive 
foi a mesma que a sua já longa experiêricía Co_mo- :admi
nistrador havia consagrado, seja como construtor das 
usinas hidrelétricas do Nordeste, s~ja como_ Govema;doi' 
do Ceará. O que mais me irllp_ressionou em-V. -Ex.• 
foi a capacidade de ir rapidamente ao fundo, ao âmago 
das questõe_s para solucioná-las rapidamente. V. Ex.• 
veio para o Senado, onde não teve nenhuma dificuldade 
em se adaptar, até porque V. Ex.• é_um homem público 
por vocação, e prestou, com humildade, com a maio-r 
disposição, serviços que podia prestar à Bancada, sem
pre atendendo às recomendações da Liderança, partici
pando de todas as missões que lhe eram confiadas, com 
a mesma tranqüilidade, com o mesmo devotamento, 
o que marca muito a sua personalidade, que é por nós 
muíto admirada e muita querida. Muito obrigado a V. 
Ex.• 

OSr.JamflHaddad- V. Ex.•me permite um aparte? 

OSR. MURILO BADARÓ- OUÇo o aparte do nobre 
Senador Jamil Haddad. 

O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador Murilo Badaró, 
recordo-me <i,ue, em um determinado dia, há cerca de 
5 a 6 anos, tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, 
apresentado em Cax8?Jb~,-- por um a~go comum, Joa
quim Figueredo, no Hotel Glória. Não poderia imagínar 
que, algum tempo atrás este fato tendo ocorrido, poderia 
eu vir a ser &nadar da República e estar aqui convivendo 
com V. Ex} neste plenário. Apesar das dívergéncias que 
tivemos, que acontecem no regime democrático pleno, 
em que cada um exprime o seu pensamento político, 
aprendi a respeitá~lo pela sua maneira de ser gentil e 
pelas suas colocações sempre inteligentes e colocações 
merecedoras do respeito de todos nós. Neste momento, 
em que V. Ex. • se afasta do Senado da República, sabe
mos que o povo de Minas não demorará a lhe devolver 
um futuro mandato como reconhecimento pelo muito 
que V. Ex. • fez pelas Minas Geraís. 

O SR. MURILO BADARÓ - Recordo-me bem, no
bre Senador Jamil Haddad, desse nos_so_ encontro em 
Caxambu. Também foi com surpresa que percebi que 
as mãos capric~osas do destino nos colocavam de novo 
frente a frente, aqui no Senado, onde V. Ex.• chegou 
como representante do Estado do Rio de Janeiro, E 
a sua figura aqui no Senado Federal é digna de admira
ção pela singular posição que ocupa: V. Ex. • é represen~ 
tante do Partido Socialista Brasileiro e em torno das 
idéias, das doutrinas que são a razão_ de ser da sua 
agremiação, V. Ex. • mantém um permanente combate 
marcado pela coerência e, so_bretudo, pela seriedade 
com que atua em função dessas mesmas idéias, dessas 
mesmas doutrinas, ao lado da sua figura cavalheires_ca, 
civilizada - homem de convivência agradável - V. 
Ex. • encanta a toda a Casa pela sua postura séria, correta 
e certamente durante o resto do período de seu mandato 
V. Ex.• irá prestar uma grande contribuição ao País. 
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-É isso que todos nós esperamos e a certeza de que 
nos anima. 

Muito gratoa V. Ex.•. 

O Sr. Nivaldo Machado- V. Ex.• me permite um 
aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ- Ouço o Senador Nival
do Machado. 

O Sr. Nivaldo Machado - Nobre Senador Murilo 
Badaró, fazendo coro uníssono com os diversos compa~ 
nheiros de representação popular que apartearam V. 
Ex.•, na hora em que V. Ex.' se despede, na tribuna 
deste Senado, posso dizer que o fato de que, na demo
cracia não há derrotas permanentes nel!l_ vitór~as defirii~ 
tivaS~ leva-me a concluir que V. Ex.•, em breve, retor
nará ao Parlamento para dar continuidade a sua vocação 
de homem público que sempre procurou servir nos car
gos sem se servir deles. V. Ex.• sempre entendeu que 
a polftica, na pureza do étimo, é a ciência da adminis
tração da coisa pública, a gestão dos negócios coletivos. 
Por isso, nos diversos cargos que desempenhou, no Exe
cutivo, como Ministro; no Parlamento cumprindo com 
rigor e com dedicação as obrigações que a outorga do 
mandato popular impõe, V. Ex. • se houve com tal digni
dade, honrando a vida pública e Parlamentar, que, ape
sar do grande número de aventureiros, daqueles que 
não vêm à vida pública por vocação, mas sim por conve
niência, redime a figura do verdadeiro político, que 
para tanto precisa aliar ã tolerância que lhe é inerente, 
a humildade. Se conhe.,ci V~ Ex.• melhormente, a partir 
de quando cheguei no Senado da República, isso não 
me impede de_concluir um julgamento que creio corres
ponda, sem dúvida alguma, ao de todos os companhei
ros que compõem este Senado. V. Ex.•, nobre Senador 
Murilo Badaró, que preencheu a sua vida pública e 
haverá amanhã de dar continuidade a ela, em outras 
atlvidadesou voltando a vida parlamentar, realizou uma 
tarefa que, repito, honra, dignifica e sobretudo mantém 
o melhor conceito do político, do homem público, tantas 
vezes mal julgado, tantas vezes arrastado pela rua da 
amargura, por julgamentos apressados e inconsistentes. 
Mas, ainda para fazer coro ~m meus companheiros, 
na citação, eu diria coma· o poeta, que tudo vale a 
pena se a vida não é pequena. Entretanto, V. Ex.• 
realizou grandes coisas durante o seu mandato e por 
isso pode se situar perante nós como homem que tem 
uma grande vida para seryir de exemplo, àqueles que 
continuam na vida pública e àqueles que desejam nela 
ingressar com o mesmo espírito de servir com que V. 
Ex. • serviu durante a sua trajetória política. Muito abri~ 
gado a V. Ex.•. 

O SR; MURaQ" JJADARÓ- Nobre Senador Nivaldo 
Machado, V. Ex. • não foi para n6s uma surpresa, mas 
foi uma gratíssima revelação. Não podíamos supor que 
na política de Pernambuco, pelo menos nós aqui do 
Sul, do Sudeste que, na política de Pernambuco esti
vesse militando de uma forma discreta, homem da sua 
categoria intelectual e moral. O destino lhe propiciou 
a oportunidade de vir para o Senado e V. Ex. • se revelou 
por inteiro aos olhos da Nação; aos olhos dos seus pares, 
como um Parlamentar brilhante, um parlamentar zelo-

--so, que a tua aqui na Casa s~mpre com duas preocu
pações bem nítidas: primeira, a do seu glorioso Estado 
de Pernambuco, e sobretudo inserido num contexto 
nacional que faz parte da grande preocupação de V. 
Ex. a como Senador. Foi uma revelação nesse sentido 
que, de resto, a sua longa trajetória em Pernambuco 
tem sido reconhecida pelo povo daquele Estado, que 
o estiina, o admira, o respeita e que o tem na conta 
de um dos mais ilustres filhos de Pernambuco. 

·o Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex.• um 
aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ - Ouço, .com. prazeJ:, 
o aparte de V. Ex.•, nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Não poderia, também, 
deixar de apartear o discurso de V. Ex.•, no momento 
em que se despede não do Senado, mas deste mandato; 
tenho certeza que V. Ex. •, como político, com a sua 

_ inteligência, com o seu talento, ainda conseguirá a con~ 
fiança do povo mineiro para outros mandatos·. V. Ex.• 
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que é político e~periente, sabe que, na vida de cada 
um de nós, acontecem acidentes de percurso. Ainda 
me lembro de 1970, quando fui derrotado na Paraíba, 
como os candidatos majoritários do MDB em todo o 
Brasil, pelo voto em branco dos trabalhadores e dos 
estudantes que não acreditaram naquela eleição presi
dida pelo ex-Presidente Emílio Médici. Fiquei sem man
dato, no Rio de Janeiro, advogando, e quatro anos 
depois voltei consagrado pelos meus conterrâneos como 
o Deputado Federal mais votado do MDB. Portanto, 
quando ouço V. Ex.~, n'esta tribuna, lembro-me daquela 
fase da minha vida pública que, mais ou menos, se 
compara com esta que V. Ex. • vive neste momento. 
Mas o que quero significar, neste instante, é a grande 
~~a. 6 granae apreÇ!)~a grande admiração que tenho 
por V. Ex. • desde os tempos da Câmara dos Deputados, 
quando fomos companheirosd.e Legislativo. Já, ali, con
tinuava V. Ex.• a trajetória do seu velho pai que foi 
um dos Deputados Federais, de Minas Gerais, meu 
companheiro do ex~ PSD. Ele sempre me dizia: "Ao 
encerrar a minha carreira, vou ser substituído, no Con
gresso Nacional, pelo Murilo, que, meu filho, tenho 
certeza saberá continuar a minha vida pública". E V. 
Ex." o fez, com muita correção e com muita lealdade 
e, sobretudo, com muito brilho. 

V.Ex. • não foi apenas o Deputado Federal atuando 
mas, também, o Senador, e o Líder e, nessa condição, 
eu tive o prazer e a satisfação, como Líder do PMDB 
nesta Casa, durante dois anos, de privar com V. Ex. • 
e nos relacionarmos mais intimamente no trato dos as
suntos do Senado e do interesse da Nação e· sempre 
encontrei em V. Ex.•,·um companheiro leal e digno 
em todos os compromissos assumidos e, sobretudo, alta
mente preocupado com os problemas nacionais. 

Ressalto, neste instante, além das qualidades que já 
salientei na personalidade de V. Ex.•, o seu grande 
espírito público e espero que V. Ex-\ após esse resul~ 
tado desfavorável de 15 de novembro deste ano na sua· 
atividade profissional, seja bem-sucedido e continue 
atento à atividade política, porque V. Ex." é, sem dúvida 
alguma, uma nítida vocação política. 

Meus votos, portanto, pela sua felicidade pessoal e 
pelo seu êxito político. 

O SR. MURILO BADARÓ - Senador Humberto 
Lucena, antes de agradecer devo parabenizá-lo pela 
sua grande vitória na Paraíba. Não era outra coisa que 
nós esperávamos, porque V. Ex. • foi um competente 
Senador e um político de nobre estirpe. V. Ex• se lembra 
que nas nossas esc'ª~uças verbais, em que o Líder 
da Oposição sempre com a eloqüência própria dos gran~ 
des oradores paraibanos ocupava a tribuna, recordei 
para V. Ex. • um fato curioso. É que a minha cidade, 

-Minas Novas, que é a nona cidade mais antiga de Minas 
e por isso mesmo era uma importante comarca no pri
meiro quartel do século, ~té, digamos, a primeira meta
de, os estudantes se formavam no Nordeste e para o 
Sul se dirigiam. 

A minha cidade recebeu vários bacharéis paraibanos 
que a!i trabalharam, ali se casaram, formaram famílias 
e depois construíram uma belíssima carreira em Minas 
Gerais. 

Desde os meus tempos de criança, de menino, eu 
ouvia muito falar na Paraíba, porque havia, lá minha 
terra, um Juiz de Direito que era um orador muito 
facundioso, um orador notável; ele está vivo até hoje 
em Belo Horizonte. 

Aqui, deste plenário, V. Ex.• manteve essa tradição 
dos grandes oradores paraibanos: Alcides Carneiro, que 
até pouco- antes de morrer ainda encantava todos nós 
com seu verbo flamejarite.- As nossas ligações partidá
rias, do ex-PSD, o nosso companheirismo na Câmara, 
tudo isso nos ligou muito. De forma que o seu aparte 
é para mim muito honroso e agradeço de coração esse 
gesto de V. Ex. •. 

Chama V. fu. • a atenção para a similaridade de situa
ções políticas em que vivemos. A decisão que tomei 
de disputar em Minas foi uma decisão bem amadurecida 
e, na política, nunca perdemos por disputar; s6 se perde 
quando não se luta. De forma que, como eu disse antes 
no meu discurso, saio de alma leve, reconfortado pelos 
aplausos e pela estima públ~ca que, às vezes, são pré~ 
mios muito mais gratificantes e muito mais enobrece~ 
dores do que o próprio sufrágio popular. 
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Agora, a sua reeleição é, realmente, um prêmio, a 
um político sério, competente, honrado, que tem muitos 
serviços a prestar ao Brasil. Muito grato a V. Ex.• .. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex.•um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ- Ouço V. Ex.• Senador. 

O Sr. Benedito Ferreira- Senador MurÍlo Badaró, 
sabe V. Ex.• como sabe a Casa, que por razões de 
ordem pessoal intransponíveis não disputei a reeleção. 
Mas, a cada instante, mesmo antes quando amadurecia 
pesarosamente a idéia de afastar-~e da vida _pública, 
já me assaltava a preocupação desse vazio de liderança 
que ocorreu na minha geração, de V~ Ex.•. :é um fenô
meno que observo não só nos meios civis, n-oS políticos, 
mas observamos esse fenómeno, desgraçadamente, na 
Igreja, nos meios militares. Em suma, parece que esse 
limiar do terceiro milénio, este último cartel do Século 
XX está se caracterizando por uma espécie de orfan· 
dade. E agora, ouvindo V. Ex. • da tribuna, dando um 
até logo, porque espero não seja uma despedida do 
parlamento, que V. Ex.• é in-equivocadamento um dos 
poucos, na nossa geração, que despontou como um 
verdadeiro condutor de homens; com essa sua maneira 
branda, com essa tipificação do político mineiro e que, 
desgraçadamente, parece que est~ ficando _raro até mesR 
mo em Minas Gerais, com séiíos e teri(veis prejlliZos 
para o Brasil, estava eu aqui meditando, tentando fazer 
uma avaliação do quanto V. Ex! vai fazer falta a esta 
Casa; do quanto V. Ex. • vai fazer falta ao cenário nacio
nal. Espero, nobre Senador Murilo Badaró, que Minas 
se reencontre, porque estou sentindo que essa coisa 
atabalhoada que parece está a!urdin_do t_~~a a naciona
lidade, nem Minas Gerais escapOu delã.. Quando exami
no a lista dos eleitos em Minas, muitos que não conheço, 
mas os muitos que conheço e que não conseguiram 
sua reeleição em Minas, como de resto ocorreu no Brasil 
todo, é motivo para muita preocupação, para muita 
refleçáo, Espero que Minas se reencontre e reconduza 
V. Ex! que como eu disse, da nossa geração, Senador 
Murilo Badaró, foi sem dúvida, alguma um dos poucos 
que conseguiu caracterizar-se como um verdadeiro con
dutor de homens. Mas leva V. Ex.• a certeza de que 
conseguiu aquilo que é perseguidO pefos maiores e me
lhores homens públicos, que é o reconhecimento e a 
estima daqueles que o conheceram e conviveram com 
V. Ex.&. O meu abraço, Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÓ- Nobre Senador Bene
dito Ferreira, tal c_omo eu irá também deixar o Senado, 
e muito mais do que eu, o balanço que V. Ex. • faz 
da sua contribuição para esta Casa, para o País, para 
o seu Estado é bem superior. E, principalmente, pela 
seriedade com que V. Ex.' sempre tratou dos problemas 
importantes nesta Casa. Os estudos que V. Ex.• fei, 
por exemplo, sobre o probl~ma tributário dos ~~tados 
e dos Municípios é algo que mer~ce atenção de todos 
sinceramente devotados ao exame sério das coisas im
portantes do País. V. Ex. • deixou em todos os instantes 
uma valiosíssima contribuição ao Senado Federal. 

As palavras ~e V. Ex. a sã~ muij:o_ gratificantes para -
mim e ficam consignadas pãri hõnra minha, neste meu 
discurs-o, e-m que deixo o Senado, para recolher-me 
à solidão daqueles que não tiveram votos suficientes 
para se eleger. Muito obrigado a V. Ex.• 

O Se. lgnácio Ferreira ....:.... Permite V: Ex~·---:W:n aparte? 

O SR. MlJRILO BADARÓ :..._Com prazer. 

O Sr. José lgnácio Ferreira- Nobre Senador Murilo 
Badaró, quero ·me juntar ao coro dos que tecem conside
rações acerca da sua pessoa e da sua vida pública, mas 
de uma maneira especial quero singularizar-me num 
lamento que eu espero que seja mais prOfundo ainda, 
porque aprendi sinceramente a admirar V. Ex. • aqui 
no Senado Federal. Eu o conheci pessoalmente aqui, 
mas aqui eu mais que só dedicar a V. Ex.• afeto pessoal, 
eu passei a dedicar uma admiração muito profunda pe
los seus padrões pessoais, pelos seus padrões de natu
reza cívica, pelo seu padrão de natureza ética; pela 
sua coerência, pela sua lealdade aos seus companheiros, 
pela sua determinação de luta, peta sua combatividade 
como Uder de Bancada. Sempre aprendi, eu que fui 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç%o II) 

Vereador~ que fui Deputado Estadual e que agora estot.J 
rio Senado da República, sempre aprendi que o ParlaR 
m_entar 6 para todos n6s mais que uma escola de vida 
política só, é também uma escola de comportamento 
pessoal. Aqui n6s aprendemos uma certa forma de disci
plina pessoal, uma autocontenção, sabermos que ao 
falarmos temos sempre necessariamente, pelo menos 
em potencial, alguém que pode nos contrariar e pode 
completar às vezes_ o nosso pensamento. A sensação 
de onipotência desaparece aqui dando lugar a uma senR 
sação de humildade, de contençã-o pessoal. Necessaria
mente, o homem aqui se disciplina e adquire uma taxa 
de tolerância que o Executivo nem sempre dá e que 
lá fora a vida nem sempre dá. É no Parlamento que 
aprendemos uma certa forma de autodisciplina gerada 
pela consciência de que nós temos nossas limitações. 
E aqui também, sobretudo no Senado da República, 
com personalidades como a sua, aprendemos a admirar 
certas figuras, como V. Ex.•, homem que, eu diria, 
de reflexão profunda, de cultura jurídica e cultura geral, 
mas é também o homeru ..IC luta, é o homem de catacumR 
ba, mas é também o homem do Colíseu; é o homem 
do laboratório é o homem da arena. De maneira que, 
V. Ex.• reúne numa só pessoa, no brilho do seu talento, 
as qualidades de uma personalidade fulgurante que, 
realmente, lamentamos muito ter que perder episodicaR 
mente, num certo hiato na vida pública nacional. Espero 
com todo fervor que V. Ex.• tenha apenas um hiato 
brevíssimo na sua vida pública, e que V. Ex. • volte 
para a atividade da vida pública política, porque vai 
ter uma vida pública como advogado, seguramente, 
dentro do seu ministério privado irá desenvolver uma 
função pública da mais alta relevância. Mas .que V. 
Ex. • volte à atividade política, volte a uma atividade 
política que hoje exige do homem público muito mais 
de que se exigia no passado. Se nós pudermos cotejar 
o que se exige hoje. do homem público com o que se 
exigia no passado, nós veremos que hoje se exige muíto 
mais; a vida pública exige uma saúde de ferro, -u:ma 
perseverança, uma resistência a todos os impactos, exiR 
ge uma vocação de serviço como nunca exigiu, em fun
ção da trepidação que a vida pública experimenta no 
País de mudança, as peculiaridades são portanto bem 
diversas, e exige uma vocação política que V. Ex.• tem, 
seguramente tem, e pode pedagogicamente oferecer a 
quantos no seu Estado e fora dele, o admirem. Espero 
com toda a convicção, com toda a certeza íntima, mistu
rada numa torcida pessoal, que V. Ex.• esteja apenas 
dizendo um até breve e volte ao nosso convívio, ao 
nosso carinho, ao nosso apreço e a nossa admiração. 

O SR. MURR.O BADARÓ- V. Ex. • cometeu imper
doáveis de:rnasias no seu julgamento, produto da nossa 
ligação aqui consolidada~ e pude ver no companheiro 
da Comissão de Constituição e Justiça, foi lá que nós 
travamos as nossas primeiras relações, o grande advoR 

-gado, o grande homem do Forum, o homem do co~traR 
ditório, o advogadO perfeitamente conhecedor de todos 
os ramos do Direito, e aqui no plenário um orador 
de raça, um tribuno fluente, e no cantata pessoal, o 
cidadão cordial, e também o valoroso combatente da 
democracia no Estado do Espírito SantoÁ V. Ex.• que 
foi tão injuSiíçado no período autoritário, soube suporR 
tãi' ãqueles reveses passageiros com estoicismo e certaR 
mente o perfodo temperou as suas energias, fêRlo mais 
forte, mais clarividente, mais lúcido. É com essas carac
terísticas qUe enÇbrecem a sua personalidade que V. 
E. • vai continuar !~?presentando o glorioso Estado do 
Espfiítõ Sãilto, com o brilho de sempre. Muito grato 
a V.Ex.• 

O Sr. G~tão MüUer- Permite V. Ex.• um aparte1 

O SR. MURILO BADARÓ - Com prazer, ouço o 
nobre Senador. 

_O Se. Gastão Müller- Eu queria, Senador Murilo 
Badaró, que V. Ex. • deixasse por último os líderes, 
o ponto culminante dos apartes a V. Ex.• O Senador 
Alfredo Campos, o grande vitorioso de Minas Gerais, 
concordou e eu tenho certeza que o Senador Carlos 
Chiarelli também concorda. Eu seria um dos últimos 
para ser um dos primeiros na amizade, no apreço recí
proco. Senador Murilo Badaró, nós somos vencidos, 
embora V. Ex.• preconizasse, num discurso antes das 
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eleições, que as célebres pesquisas de opinião pública 
me davam uma vitória em Mato Grosso. Mas as pesqui· 
sas explicam que tém 5% de erro, e eu fui enquadrado 
nos 5% de erro, não sendo vitorioso. Estou enquadrado 
naquele princ(pio de "Antes de Cristo"; do Breno: "Ai 
dos vencidos" Nós estamos sendo vítimas de um outro 
fator, eu e o _Senador Jorge Kalume, por exemplo, so
mos vítimas da sob legenda. Uns vítimas, outros benefi
ciários desse instituto esdrúxulo, que durante tanto tem
po permaneceu na nossa legislação, e que ontem a Câ
mara, por iniciativa de todos os partidos determinou 
que fosse extinto esse instituto da nossa legislação eleiR 
torai. Mas, tudo bem! O seu velho amigo, saudoso ami
go e meu tio, Filinto Müller, me disse uma vez, uma 
coisa que eu guardei para o resto da vida e a estou 
aplicando; "Não se explica e não se justifica a derrota." 
Nós perdemos, perdemos e perdemos: De modo que, 
V. Ex.•, como eu, que passamos quase 20 anos no Con
gteSSo Nacional, vamos para casa de cabeça erguida. 
CUmprimos nosso dever. Tenho certeza de que V. Ex.•, 
como eu, flzemos uma campanha de alto nível em nossos 
Estados, não atacamos ninguém, nem os adversários 
e ilem os companheiros de chapa que competiam conosR 
co.-Enfim, volto para casa como aqui entrei: com a 
cabeça erguida. Vamos, Senador Murilo Badaró, para 
outros embates, para outras lutas, dentro das nossas 
forças, da nossa vitalidade, procurando servir nossos 
Estados e ao Brasil, em outras áreas de ação, objetiR 
vando acima de tudo o bem comum. Felicidades para 
V. Ex.• e para sua querida família. 

O SR. MURILO BADARÓ - Senador Gastão Mü
llér~ V. Ex.• me fez lembrar agora, de uma resposta 
que Milton Campos deu quando foi derrotado pelo PreR 
si dente João Goulart, na sua pretensão de ser candidato 
a Vice-Presidente. Milton Campos, candidato a Vice
Presidente, foi derrotado pelo Presidente João Goulart. 
O repórter se acercou dele e perguntou: Senador Milton 
C3:mpos, por que V. Ex.• perdeu a eleição'? Ele disse: 
"Porque não tive votos". Realmente, é a única explicaR 
ção que se pode dar para quem perde uma eleição, 
é porque não teve votos suficientes para ganhá-la. Mas 
V. Ex.• tem razão, porque o político que fica à espreita 
da oportunidade para levar vantagem, o político que 
fica ~empre naque~a posição de_que é indispensável parR 
ticípar só quando fem vantagens à vista, sem qualquer 
tipo de risco, deixa de ser pol(tico e passa a ser um 
oportunista. A política é unta açã.o de risco, é uma 
ação a que você se integra até por efeito pedagógico, 
até para realizar uma ação de natureza pedagógica. 

De maneira que, V. Ex. o que foi meu companheiro 
na Câmára e no Senado, sempre atuando com aquela 
lisura, com _aquell:l categoria, trás muito daquele fervor 
patrióticõ e daquefe espírito público que foram uma 
das características mais marcantes do Senador Filinto 
Müller. Durante muitos anos, duramente injustiçã.do, 
o tempo se encarregou de fazer justiça ao Senador FilinR 
to Müller, porque foi um notável homem público brasiR 
leiro. V. Ex.• seguiu o seu exemplo, marcou sua passaR 
gem pelas singularidades da sua personalidade, deixou 
aqui muita estima, muito conceito e m:uito respeito. 
Muito gratoa V. Ex.• 

Antes de ouvir os líderes, para atender à recomenR 
dação do Senador Gastão Müller, quero ouvir o Sena
dor Roberto Campos e, em seguida, ficarei muito hon
rado com os apartes de V. Ex. •s 

OS~. Robef1o Çampos- apenas uma palavra, para 
me juntar às palavras daqueles que expressaram satisfa
ção pelo convívio que tiveram com o Senador Murilo 
Badaró e admiração pelo seu desempenho, na Casa. 
Aprendi muito com S. Ex. • sobre o exercício da oposição 
e da liderança democrática. Aprendi com S. Ex.• a fazer 
oposição li:al, quer dizer, oposição despida de irraciona
lidade e de personalismo injuriosq. Aprendi com S. 
Ex.• _também _a arte_9a liderança democrática. Todos 
nós ·praticamos a retóricã da democracia mas, às vezes, 
adotamos posturas autoritárias, no cotidiano. No exerR 
cfcio -da liderança, o Senador Murilo Badaró foi sempre 
um mestre democrático, perito na diffcil arte de extrair 
a média de opiniões conflitantes e nunca procurando 
impor à bancada pontos de vista. Foi, realmente, um 
modelo para mim de experiência democrática parlaR 
mentar. A democracia, como todos nós sabemos, é UQJa 
definição antiga, é aquele regime em que se espera 
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e se presume que mais da metade do povo estava certo, 
mais da metade do tempo. Ela encerra, entretanto, 
um vasto coeficiente de erros, e eu acredito que o resul
tado das eleições em Minas Gerais f3z: parte do coefi
ciente de erro democrático, inevitável neste regime, 
que, em sendo pior de todos, ainda é o melhor na 
face da terra. Espero que esse erro de julgamento demo
crático seja corrigido de futuro e que tenhamos o prazer 
de vê-lo de novo, ativo, na vida parlamentar. 

O SR. MURILO BADARÓ - Senador Roberto Cam· 
pos, V. Ex.• me desculpe contrariá-lo, mas V. Ex.• inver
teu as posições. Quem recebeu lições aqui na Casa, fomos 
nós. Quando V. Ex.• chegotr,- já aureolado pela fama 
de um homem de grande talento, um h~mem que sabe 
manejar a palavra com rara perfeição, a precisão do vocá
bulo, a notável precisão do conceito, V. Ex.• chegou aqui 
e, todas as vezes em que ocupava esta tribuna, a Casa 
parava silenciosa para ouví-lo, como [az hoje. E podemos 
recolher, no trato com V. Ex. •, lições realmente inolvidá
veis, quando fazia, com rara percuciência e visão dos 
problemas, a análise da situação nacional que V. Ex.• 
conhece tão bem. De fonna, Senador Roberto Campos, 
que o seu depoimento é para mim um justo título de 
honra, partido de um homem que goza de alto conceito 
intelectual. Depois de um longo período de atividade 
pública, através dos instamentos burocráticos do País, 
onde pontificou sempre pelos assinalados serviços presta
dos ao Brasil, V. Ex. •, veio para o Senado numa nova 
etapa da sua vida e aqui, realmente, mostrou a sua alta 
qualificação. · -- - - -

V. Ex.• é justamente conSiderado uma ,das figuras 
mais eminentes desta Casa. Agradeço muito a V. Ex. • 

Vou ouvir, agora, o Senãdor Alfredo Campos. 

O Sr. Alfredo Campos - Meu caro amigo ~ L_íder 
da Bancada da Oposição nesta Casa, Senador Murilo 
Badaró. Sei que o Senador LuíS Viana já falou e tenho 
certeza de que interpretou o sentimento da Bancada 
do PMDB nesta Casa. Isso me conforta, porque posso 
falar como Senador pelo Estado que V.Ex . .- t~o bem 
representou nesta Casa. Somente falo em meu nome 
pessoal e, por isso, tenho certeza de que poderei impri
mir às minhas palavras que vai, verdadeiramente, no 
fundo do meu coração. Senador Murilo Badaró, quis 
o destino, até por força da diferença de idade entre 
nós, que eu não pudesse aprender com ~.Ex.• na As~ 
sembléia Legislativa ou na Câm-ara dos Deputados e 
quis a sorte que eu viesse aprender. aqui, no Senado 
da República. E aprendi muito. Digo isso com toda 
sinceridade. Aprendi, o trato ameno de todo dia, mes~ 
mo antes de assumir a Liderança da Bancada majori
tária nes-ta Casa; -q"u"ando V. Ex.~ ainda era o Líder 
da Bancada do PDS, àquele tempo o Líder do Governo 
também, e, no trato do dia~a-dia, com o passar das 
horas. Toda vez que tínhamos alguma dificuldade, não 
só para exercer o cargo de Senad_or. representando o 
nosso grande Estado, mas também para exercer a lide
rança do Partido e do Governo nesta Casa, muitas vezes 
'---- parece incrível isso, mas não é - o socorro que 
tive foi do caro amigo e conterrâneo Sena~or Murilo 
Badaró. Por isso, a nossa convivência foi tão boa. Quan
tas vezes V. Ex.• me procurou, para dizer que aquilo 
que estávamos fazendo estava errado. E pudemos vol
tar, pudemos corrigir e, por isso mesmo, pudemos acer
tar. Fui colega de seu pai no Instituto de Previdência 
dos Servidores do Estado. Aquela época o Dr. Fran
cisco Badaró era Diretor de Previdência daquele Insti
tuto e eu, Presidente da Associação dos Funcionários 
daquela casa. Homem rijo, homenl Sério, nosso conví
vio, de início, nã-o fãi nada bom; no final éramos grandes 
<!lJligos. Meu avó, e quero dizer isso para que a- história 
registre, deixou de ser Deputado Federal, derrotado 
que foi pelo seu pai no Distrito Eleitoral de Peçanha 
e Minas Novas, um só distrito eleitoral que existia na
quela época naquela região. O Dr. Francisco Badaró, 
Deputado Federal, derrotou meu avó~ Simão da Cunha 
Pereira, e veio para o seu lugar no Congresso Nacional. 
Sempre disputamos eleições em campos opostos, talvez 
o destino tenha querido que fosse assim, porque dispu
tando essas eleições, sempre nos colocamos em campos 
opostos. Mas é bom que todos saibam que, mesmo 
tendo um nível muito baixo nessa campanha, em Minas 
Gerais, o Senador Murilo Badafó e o Senador Alfredo 
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Campos fizeram tudo para que o nível pudesse ser aque
le que Minas Gerais sempre quis ter. aquele que Minas 
Gerais sempre teve de fato. Lembro-me bem que, na 
antevéspera do pleito, estávamos conversando ao tele
fone como bons amigos, perguntando um ao outro como 
estava a campanha no interior de Minas Gerais, sem 
artido, sem nenhuma coisa que pudesse toldar as nossas 
aspirações e aquilo que queríamos que acontecesse. Em 
·campos--opostos, sempre nos respeitamos -e era isso 
que. tenho certeza, V. Ex.' e eu também queríamos 
q!Je ocorresse em Minas Gerais. Mas, o meu aparte, 
neste instante, Senador Murilo Badaró, é para dizer 
aos colegas que aqui estão, que Minas Gerais não pres
cinde definitivamente da colaboração de V. Ex.• V. 
Ex.~ mesmo sem ser hoje ou sem ser no futuro. ocupante 
de um cargo, estará sempre à frente dos destinos daque
le E!>tado com a sua colaboração, com a sua experiência, 
com a sua fé de homem público batalhador e traba
lhador que o é. E temos certeza, porque Minas Gerais 
não pre.-;dndirá definitivamente do político que éMurilo 
Badaró, haveremos de nos encontrar ainda na política 
brasileira, porque é assim que Minas ganhará e é assim 
que o Brasil também estará bem representado e poderá 
ter o futuro que todos desejamos a ele. Muito obrigado 
a V. Ex.• 

Õ SR. MURILO BADARÓ --Muito obrigado, Sena
dor Alfredo Campos. V. Ex.• foi muito generoso. 

Sempre entendi que há_ Ull). terreno comum CIJl_que 
Oposição e Governo se encontram, que é o território 
oncle_o interesse da pátria se sobreleva a todos nós. 
E foi exatamente nesse território comum, em que nos 
encontramos tantas e tão reiteradas vezes, aqui no ple
nário, na busca de soluções e interesses para o País, 
na. discuSsão dos projetos e dos temas mais sérios, e 
sempre tive oportunidade de encontrar também o ex 
adverso da pessoa de V. Ex. •, o homem sempre muito 
atento e preocupado em encontrar as melhores soluções 
e os melhores caminhos. Daí o nosso bom entendiM 
menta, o clima de respeito mútuo mantido durante o 
tempo em que V. Ex. • foí Líder do Governo e eu, 
Líder da Oposição. 

Fazendo uma retificação de natureza histórica com 
relação à disputa, no Distrito Eleitoral de Peçanha, 
em que o contendor do velho Senador Simão da Cunha 
foi meu avó e não meu pai, apenas quero dizer que 

. Y. Ex.~ seguiu o roteiro de uma nobre estirpe de políti
cos em Minas Oerãis, que, localizados no oeste mineiro, 
foram responsáveis pelos anos mais brilhantes na polí
tica de nosso Estado. 

V. ~x.•, agora, nesta eleição, já antes assim o tinha 
sido, pôde mostrar-se por inteiro a Minas Gerais que 
consagra numa eleição sem qualquer mácula, sem qual
quer dúvida até pela maneira com que V. Ex.' atuou 
sempre austero, recatado, como é do gosto dos minei
ros, V. Ex. 71 recebe uma consagração definitiVa qUe, 
de um lado, prestigiã e enobrece a sua carreira política, 
mas de outro também aumenta, e em muito, as suas 
responsabilidades de continuar representando Minas 
Gerais, nesta Casa, com todas_ as graves, pesadas e 
inipOrtantes cimanaç6es que a política de Minas Gerais 
trava aqueles que têm essa missão de representá-la no 
Parlamento. 

V. Ex. • está_ de parabéns e faço votos para que a 
sua carreira política continue neste crescente e ascen
siõnal rHmo,_ o que está muito ajustado às sUaS DOas 
qualidades e às suas m'agníficas condições de grande 
homem público mineiro. 

Muito obrigado a V. Ex. • 

O Sr. CarloS Chiarem- Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ - ConCedo o aparte ao 
nobre Senador Carlos Chiarelli, com muito prazer. 

O Sr. Carlos Chiarelli - llustre Senador Murilo BaM 
daró, já se disse tanto e tão bem das qualidades de 
V. Ex.•_ que só me cabe, neste momento·, reiterar os 
pronunciamentos tão lúcidos, registras históricos tão 
valiosos e destaques tão significativos. Hoje, nesta tar
de, é mais um dia de Murilo Badaró no Senado. Tantas 
outras vezes tivemos instantes em que pudemos apreciar 
o brilho da sua competéncia e discutir a sua inteligência. 
Lastimavelmente, hoje, repete-se esse fato pela decisão 
espontânea de V. Ex.• de se retirar da atividade parla
mentar. 
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A nós cabe, a titulo pessoal e em nome da Bancada, 
reiterar a manifestação de apreço, de respeito e delem
branças pela notável competéncia do jurista que apren
demos a admirar como Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, desta Casa, sempre conduzin
do-a com tanta isenção e, ao mesmo tempo. com tanta 
preste?a e precisão. reiterar a satisfação por ter podido 
conviver com o líder resoluto, como sempre tem sido 
o ilustre Senador das Alterosas, o político qualificado 
que reúne a competência do orador combativo e, ao 
mesmo tempo, empolgado e empolgante. E, ao lado 
do orador o homem capaz dos textos mais afeito:... à 
qualidade de linguagem e à riqueza de estilo. Por isso, 
eu gostaria de trazer o testemunho e nossa satisfação 
pelos tempos de convivência que até hoje tivemos e 
pelo aprendizado que podemos, dia após dia, recolher 
dessa convivência. Mas, sobretudo, nesta hora, meu 
caro Senador Murilo B:adaró, deixar aqui empenhado 
o testemunho de profunda significação do gesto de V. 
Ex. •. da coragem de ter disputado o ple.ito. de ter corrido 
o risco, em nome do_s princípios em que acredita e 
pelos quais batalha, de ter·enfrentado a urna, mesmo 
ante a incerteza ou quase a certeza da expectativa menos 
alvissareira, mostrando que é homem de substancioso 
conteúdo ético e de crença efetiva em determinados 
valores e não alguém que faz da urna mero trampolim 
para oportunidades transitórias. Esse gesto de coragem, 
de risco calculado, mes~o _ante à perspectiva menos 
exitosa, faz com que o homem com tantos outros atribu
tos, que já foram registrados, os tenha ainda_ multipli
cados. É por tudo isso, meu caro Senador Murilo Bada
ró, nesta hora em que decide, dizia antes. recolher-se 
à solidão - e creio que é uma solidão acompanhada, 
densamente acOJ:!lp_anhad_a, pela população presente 
dos seus admiradores que começam aqui e se estendem 
por todo o País, e acompanhada pelos seus feitos tão 
significativos-, que eu gostaria de dizer, como costuma 
faJã:r o castelhano, que se retira V. Ex.' desta Casa, 
mas seguramente o faz de maneira inuito transitória. 
Por isso, não vou lhe dizer "hasta siempre"; vou lhe 
dizer "adies", porque certamente haveremos de nos 
reencontrar, e estaremos_ não apenas pa~a _o discurso 
de despedida, laudatório por mérito de V. Ex.•, mas 
para, na planície, bater palmas à sua grande "reentré'', 
e em nome daqueles a quem tem representado com 
tanta galhardia e conduzido pelo apreço popular. Muito 
õbrigado-. 

O SR. MURILO BADARÓ- V. Ex. •, Senador Carlos 
Chiare IIi, generoso nas suas palavras e nos seus concei
tos, viveu numa experiência semelhante no seu Estado, 
agora na última eleição. V. E:ca julgou também impor
tante para o seu Partido, para as suas crenças, para 
as suas conv_icç6es. participar de uma disputa que tam
bém se lhe afigurava difícil e pouco alvissareira. O gesto 
enobreceu muito V. Ex.•, e ao praticá-lo deu curso 
às atividades que V. Ex. • exerce nesta Casa com grande' 
brilho, com granc_Ie tal_~_nto; V. Ex.• que é um expositor 
magníficO, um homem de idéias muito claras, muito 
trarispa'rentes, cOnhecedor profundo da legislação tra
balhista, da legislação previdenciária, que o tornam 
sempre um homem consultado por todos para a solução 
de questões pertinentes à matéria. V. Ex. •, nesta última 
eleição, deu curso à grande vocação de homem público~ 
e que deixa transparecer em todos os gestos, em todas 
as atitudeS, aqtif neste plenário. 

O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ - Pois não. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Murilo Badaró, 
eu não poderia deixar V. Ex.~ encerrar o discurso sem 
que eu trouxesse aqui a mínha pálida palavra. Ambos, 
como outi'oS companheiros do Senado, estamos regres
sando de uma batalha onde o desafio popular nos fez 
presente na disputa de mandatos ao Executivo de nossos 
Estados. Estamos entre aqueles que não tivemos êxito 
em nosso trabalho, durante o pleito que se feriu em 
15 de novembro. Mas, creio que todos nós, como ho
mens de luta, ao longo desse tempo da nossa vida públi
ca, entendemos como Lincoln que "mais vale se experi
mentar a amargura de uma derrota do que ficar na 
dúvida de não se ter participado da luta", porque o 
importante na vida é lutar, lutar sempre, porque ganhar 
ou perder é contingência da luta, é final de um trabalho. 
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O importante é lutar sempre! V. Ex. •, realmente, duran
te esse longo caminhar da vida pública parlamentar, 
tem sido exemplo para a admiração de quantos o tem 
conhecido. Na Câmara Federal, quando fomos compa
nheiros de um passado polftico tumultua~o, aprende
mos a admirá-lo. Depois, reencontramo-nos aqui, no 
Senado da República, V. Ex.• sempre com seu espCrito 
de cordialidade e de fraternidade mesmo com seus pa
res, com a educação que lhe é peculiar, de mineiro 
experiente, sempre teve para com s-euspãtes a conside
ração, a estima e a palavra acolhedora e educada, o 
que nem sempre foi correspondido._ E aqui,_ eu quero 
fazer um reparo ao ·meu próprio comportamento, por
que eu não poderia deixar que V. Ex. • saísse do Senado 
sem levar um reparo que faço; há quase um ano, que 
vai-se completar agora no dia 5 de dezembro, em tumul
tuada sessão, tivemos aqui entreveres por divergências 
momentâneas, talvez levado pela emoção do momento, 
em que atribuímos a V. Ex." palavras que jamais mere
ceria que fossem atribuídas._ Quero, neste momento, 
fazer este reparo de público e retirar aquelas palavras 
ácidas, que foram fruto de uma emoção momentânea, 
mas que não correspondiam exatamente àquilo que ia 
no meu pensamento, no alto conceito que tenho" de 
V. Ex.• Assim, V. Ex." retira-se mome:D.tâneãriiente-da 
vida legislativa brasileira, porque em breve estará vol
tando ao convívio parlamentar, porque o povo mineiro 
se não o quis agora Governador, talvez o queira nova
mente como legislador e V. Ex. • estará aqui conosco 
ainda, ou com outros companheiros, trazendo os bons 
serviços da sua experiência e da sua sabedoria ao Con
gresso Nacional. Leve o meu abraço e a minha solidarie
dade; um abraço fraterno, uma grande admiração e 
estima no momento em que- V~ Ex." se despede do 
Senado, por alguns tempos. Muito obrigado. 

O SR. MURILO BADARÓ -_Myito obtigado, Sena
dor Mário Maia. V. Ex." praticou um gesto de grande 
nobreza, não havia necessidade de retificaçãQ. V. Ex. • 
pessoalmente já me havia dado a sua palavra de exp_lica
ção, uma vez que no calor dos d~ba~es V. Ex!' prat~cou 
o excesso verbal perfeitainente compreensível. Por ISSO, 

eu considero o seu gesto de grande nobreza. E é o~ 
que marca a sua presença, o Senador Kalume me havia 
informado ·do quanto V. Ex." foi bravo, foi valente, 
foi destemido na árdua e áspera luta que enfrentou 
agora no Estado do Acre, lutando contra obstáculos 
de grande monta e V. Ex.• não pôde superar, porque 
isso faz parte da vida do político. V. Ex." não está 
nem vencido nem derrotado, porque vencidos e derro" 
tados s6 estão aqueles que não participaram da luta. 
Muito grato a V. Ex. • 

O Sr. João Calmon- Permite V. Ex." um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ - Pois não. 

O Sr. João Calmon- Quero~m.aiíifeS'tciiffiiiíhi cori-~ 
vicção de que a ausência do Senador Murilo Badar6 
do plenário do Senado constituirá apenas uma curta 
interrupção de sua fulgurante carreira política. Murilo 
Badar6 brilhou na Assembléia Legislativa, na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal como debated_or, 
como regimentalista-e como articulador polftico. Estou 
certo de que sua trajet6ria será ietoriiãda em prazo 
muito curto e que V. Ex." em breve estará, mais uma 
vez, em um posto público de relevo, colab_orando, como 
sempre, para o desenvolvimento do País e honrando 
a classe polftica. - -

O SR. MVRJLO BADARÓ- Sf.- Presidente; quero 
encerrar estas considerações, fazendo um agradecimen
to a todos os que -me honraram com as suas manifes
tações de apreço e simpatia.- - -

A política- "a mais nobre forma de servir à Pátria", 
no dizer de João Manga beira -é um eterno recomeçar. 

Quem foi tocado pelos sortilégios e mistérios cjtie 
a envolvem não escapa desta fatalidade. 

Indispensável, contudo, ao verdadeiro político, é não 
perder em nenhum momento a dignidade das nobili" 
tantes funções que exerce, obrigando"se à semeadura 
das idéias sem jamais cair no terreno proiníscuo e irres" 
ponsável freqüentado pelos demagogos. 

Sua palavra jamais pode se transformar .em pueril 
lo(iüacidade, destituída de conteúdo e significação. __ 
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O político faz parte ~e um mundo igua1mente habi
tado pelos poetas, vivendo a atmosfera de sonho em 
busca do ideal, que se afasta sempre quando dele se 
aproxima. 

ApaiPú as estrelas, eis a tarefa impossfvel a que 
se dedt_ça o político, tentando sempre, ainda certo de 
que não conseguirá, renovando a cada dia o esforço, 
ainda que tudo se lhe afigure inútil, redobrando as ener
g_ias_quando _em tom_o de si muitos já tenham tombado 
pela descrença ou pelo cansaço. 

_ -Há de- s-entir e- ver que seus caminhOS e Sria vida 
estaião S~rripre resplandecentes pelo luzeiro que delas 
emana com intensidade cresçente. 

Por tudo isto é- que lhes digo, Srs. Semi.dores, orgu
lhoso por aqui ter servido e emocionado pela despedida, 
um afetuoso e cordialíssimo até breve. 

Era o que tinha a dizei', Sr. Presidente. 
(Muito bem r Palmas. O orador é cumprimentado). 

OSR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Sobre a mesa, 
expediente que será lido pelo Sr. 1.0-Secretário. 

São lidos os s_eguintes 

REQUERIMENTO 
N.· 512, de 1986 

~equeremos urgénci~, nos termos do art_. 371, alínea 
b, do Regimento- Interno, para o- Projeto de Ler da 
Câmara n;o 110, de 1986- Complementar, que concede 

- isenção do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias 
para ve(culos destinados a uso exclusivo de paraplégicos 
ou ·de pessoas portadoras de defeitos físicos. 

Saladas Sessões, 26 de novembro de 1986. -C8J;'Ios 
Chiarelli - Octávio Cardoso - Alfredo Campos. 

. REQUERIMENTO 
N.• 513, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b do Regimento Interno, para a Mensagem n.o 472, 
de 1986, relativa a pleito do Governo do Estado de 
São Paulo. 

Sala das Sessões-, 26 de novembro de 1986. -Carlos 
Cbiarelli - Octávio Cardoso - Alfredo Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Os requeri
m_:ento_s ~J_d.Os serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do art. 375, item II do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Sobre a mesa, 
projetas quê Serão lidos pelo Sr. 1. 0-Secretário. 
- São-lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N. • 246, de 1986 

Acrescenta parágrafo ao artigo 3. o da- Lei n. o 

1.025, "âe- mr de setembro ·de 1982, "que fixa os 
valores de retribuiçio da Categoria Funcional de 
Técnico de Atividades Tributárias, do Grupo -
Tributação, Arrecadação e Fiscalização, código 
TAF_- 600 e dá outras providências. 

O Congrissõ Nacion8J. decreta: 
Art.1. 0 Oãriígo3. 0 daLein.""7.025,de08desetem

- bro de 1982, ficaaá6sci~O d-o parágrafo seguinte: __ 
"Art. 3_. 0 

__ .... _ •• ···~··---: •• - •••••• , ... _, __________ , •••••• -•••• 

§ 4:o -Os AgeD.tes Administrativos do Ministério 
da Fazenda, aposentados antes da vigência desta 
Lei, ter'ão os seus proventos rÍ!vistos para a inclusão 
dos direito,s __ e: vantagens concedidos aos servidores 
ativos da Categoria Funcional de Técnico de Ativi
dades_ Tributárias." • 

Art. 2. 0 EstaLei entra em vigor na data d8. sua publi-
cação. · ~ -

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação 

A presente proposição-objetiva reparar uma injustiça 
que se perpetrou ao ser editada a Lei n.o 7.025, de 
08 de setembro de 1982, que estabeleceu os valores 
de retribuição da Categoria Fun~ional de Técnico de 
AtíVidaaes Tributárias e as condições de ingresso na 
mesma, paraaqu~les que exerciam emp_rego~ de Agente 
AdministratiVo e excutavam tarefas específicas do Mi
nistério da Fazenda. 

Conforme o artigo 3_. o do diploma legal em apreço, 
os Agentes Administrativos que exerciam atribuições 
de apoio operacional às atividades de competência espe
cífica do Minist~rio da Fazenda, poderiam ser aprovei
tados na CategOriã Funcional de Técnioo-de Atividades. 
Tributárias. 

Ocorre, porém, cJue, por lastimável omissão, a Lei 
n:' 7.025, de !982, em apreço, deixou de completar 
os qUe haviam exercido idênticas atribuições e que ti
nham passado para a inatividade antes da data estabe
lecida como tenno pata a aquisição do direito - 31 
de dezembro de 1981. 

Ora, a esses inativados cabia idêntico direito à trans
posição, o que deverá ter sido estabelecido, expressa
mente, com a revisão dos· proventos. 

Foi ó·que reconheCeU OTrifm-nal de Contas da União, 
em DecisãO- pUblicada no Diário Oficial da União de 
2de outubro de 1985. 

O que se objetiva no presente Projeto, é justamente 
corrigir essa anomafii. -rStó é, conteinplar, de modo 
expresso e com clareza, aq_1:1eles Agentes Administra
tivos cujas atividades se enquadravam nas exigências 
da Lei, e que se encontravam aposentados à data de 
sua vigência. 

Tratando-se apenas de um Projeto destinado a dirimir 
dúvidas decorrentes de uma omissão da Lei. cremos 
que não ]Jadece o mesmo de vício decorrente de qual
quer impedimento de natureza constitucional ou legal. 

Por esta razão, esperamos que o_ mesmo venha a 
merecer, por parte dos nossos Pares, o apoio e as suges
tões no sentido de melhor adequar-se às suas finali
dades. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986. -
Nivaldo Machado. 

- LEGISLAÇÁO CITADA 

LEI N.• 7.025, DE 8 DE SETEMBRO DE !982 

Fixa os valores de retribuição da Categoria Fun
cional de Técnico de Atividades Tributárias, do 
Grupo-Tiibiitação, A!Tecadação e Fiscalização, Có
digo TAF-600_, e dá outras providências. 

Art. 3.0 Os. atuais ocupantes de cargos efetivos ou 
empregos pennan-entes de Agente AdministrativO que, 
em 31 de dezembro de 1981, exerciam atribuições de 
apoio operacional às atividades de competência espe
cffica do_Ministé~o da Fazenda poderão ser aprovei
tados, mediante processo seletivo, que constará de trei
namento e provas, Cm até 1/3 (um terço) dos cargos 
de cada classe criados para a Categoria Funcional de 
Técriico de Atividades Tributárias. 

§ -1,0 o servidor será localizado na referência de valor 
igual ou superior mais próximo ao daquele em que se 
entõ1'ltrar na data da publicação do ato que efetivar 
o provimento~ 

§ 2. o O pi'õVlffiento de qll:e _ _!rata _este artigo será efe~:. 
vado esclusivamente no regime estatutário. 

§ 3:~ Ficará, ~utomati~ente·, reduzidâ a iOtãção de 
Agente AdministratiVo do Ministério da Fazenda, na 
mesma proporção do número de Agentes aproveitados 
na Categoria de Técnico de Atividades Tributárias. 

(Às Camissões de Constituiçdo e Justiça, de Ser" 
viço -PUblico CiVH e de Finan~as.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.· 247, de 1986 

Altera a Lei n. • 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
que "dispõe sobre a Politica Nacional do Meio Am· 
blente, seus fins, e mecanismos de formulação e 
apUcação, e dll outras providências". 

O Congresso_Nacional decreta: 
Art. 1.0 lncluam~se, depois do art. 10 os seguintes 

artigos, renumerando-se os demais: 

"Art. No caso de atividades ligadas â. implan~ 
tação de projetes de irrigaçãO, O licenciamento de 
que trata o artigo anterior dependerá de aprovação 
do Ministério Extraordinário da Irrigação ou, 
quando de sua extinção, do órgão federal compe· 
tente. 

§ 1." A aprovação de que trata o caput deste 
artigo dar~se-á mediante exame técnico de Estudo 
de Condições para Irrigação, a ser apresentado pe-
lo pretendente ao licenciamento; -

§ 2." Do Estudo de Condições para Irrigação 
deverá contar necessariamente: 
I-Análise do risco de salinizãçâo do solo, com 

previsão de monitoramento durante a operação do 
projeto; 
II- Identificação de um responsável técnico pe~ 

la aplicação de fertilizantes e defensivos e pela ma
nutenção de um registro de uso desses insumos, 
especificando tipo e quantidades utilizadas; 

III - Identificação de um responsável técnico 
pela manutenção de condições sanitárias satisfa
tórias. 
Art~ O licenciamento para implantação de 

projetas de irrigação fica condicionado à preser
vação de 10% da área total do projeto em estado 
natural ou recuperados através de reflorestamento 
com espécies nativas oo apropriadas à regiáo." 

Art. 2. o Acrescente-se ao art. 11 o seguinte pará
grafo, que passa a ser o 1. o, renumerando-se os demais. 

"§ 1.0 No caso de projetas de irrigação,-a:com:. 
petência atribuída à SEMA no caput deste artigo 
será exercida em conjunto com o Ministério Ex
traordinário de Irrigação. n 

Art. 3. o Acrescente-se ao art. 12 o segUinte pará-
grafo, § La, passando o parágrafo único a 2. •: 

"§- 1. o Os financiamentos destinados a projetas 
de irrigação atribuirão percentual específico para 
estudos de risco de saliriização do solo." 

Art. 4. o Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Justificação 
O_ uso de irrigação coino técnica dC aPrOveitaDieiitO 

agrícola coiÚunde-se com a história das sociedades hu
manas mais remotas, sobre~udo as originadas em re
giões áridas. Para muitas delas é -a própria história de 
seu desenvolvimento social e económico. 

As civilizações às margens_dos rios Huang-Ho e Yang
Tse, na China; do Nilo, no Egito; do Tigre e do Eufra
tes, na Mesopotâmia; do Ganges, na Índia, foram mar
cadas pelo uso adequado dos recurs()S hídricos. 

Em 1800, a área irrigada no mundo era de 8 milhões 
de hectares; em 1900, paSsoU para 40 milhões; em 1950, 
para 100 ·e em 1970 para 200 milhõCs. O Brasil, com 
área territorial de 851 milhões de hectares, explora, 
com baixa produtividade, apenas 200_~()e_s, dos quais 
150 em pecuárii e 50 em agrlcultiii'a. DesteS: menos 
de 1,5 milhão, cerca de 2% da área cultivada, são irri
gados. 

Com o advento da Nova República, a criação do 
Ministério Extraordinário da Irrigação e o lançamento 
de um programa ambicioso ~.e hectares irrigados, repo~ 
sicionam a questão. A técnicã: que põdenf significar 
a nossa redenção agrícola poderá, igualmente, causar 
um desastre ecológico e económico de grandes e gravís
simas proporções, se não forem tomados os cuidados 
necessários. 

DIÁRIO DO CONGRJ;:SSO NACIONAL (Scção !J) 

As metas anunciadas pelo Presidente Samey proje
-tam a irrigaçã_o de mais um milhão de hectares no Nor
deste e 2 milhões no Centro-Sul, o que significa, pratica
mente, triplicar a área atualmente irrigada. 

Se tal perspectiva potencializa nosso desenvolvimen
to agrícola, multiplica, por outro lado, o risco que a 
irrigaÇão náo controlada traz para a manutenção da 
fertilidade do solo e das condições ambientais. 

A salinização dos solos irrigados, o mais grave risco 
associado à tecnologia, acompanha a história da irri
gação. 

Nos Estados Unidos, hoje, estima-se que mais de 
3 milhões de hectares irrigados no oeste não estejam 
ptoduziitdo satisfatoriamente em decorrência da salini
zação do solo. Canadá, México, a parte ocidental da 
América do Sul convivem com o mesmo problema. Em 
1966, constatou-se que 83% da área irrigada nos vales 
da costa sul do Peru estavam afetados por salinidade 
e alcalinidade. 

O fenômeno repete-se, de maneira signíficatiVi, em 
países da África, no Paquistão,1ndia, Turquia, Rússia, 
China, Austrália e, em menor escala, na Europa. 

No Brasil, faltam estudos estatísticos mais aprofun
dados e globais sobre o assunto, mas a salinização existe 
nas poucas áreas irrigadas do Nordeste, como na bacia 
do Cedro (CE), Petro!ândia (PE), São Gonçalo (PB) 
etc. 

A Bahia, onde_ estão previstos grandes projetos de 
irrigação, entre eles o maior do Brasil (o Baixo de Ire
cê), preocupa os técnicos pelas condições apresentadas. 

. As águas com certo teor salino, a deficiência natural 
de drenagem e os terrenos sobre formação calcárea, 
tomam uma incógnita o que poderá ocorrer com a inten
sa umidificação de parcelas extensas de solo. Não exis
tem informações suficientes para um prognóstico._ O 
mais provável aponta para a salinização. Se não forem 
tomadas as medidas necessárias estará, certamente, 
comprometido, ·um dos mais promissores projetas de 
irrigação no País. 

Conseqüências irreversíveis podem ser evitadas desde 
que exista no País a Obrigatoriedade de estudos de im
pacto completos, conseqüentes e voltados para a especi
ficidade da irrigação. 

Segundo afirmoU o especialista da F AO, Matias Prie
to-Celi, no V Congresso Nacional de Irrigação e Drena
gem {1982), "uma elevada percentagem {20 a 25%) 
das áreas irrigadas no mundo está afetada por proble

mã:Sâe elevaçãO do lençol freático, originando inúmeras 
perdas de produção agrícola. Porém, geralmente, o pro
blema só é atacado depois de se tomar evidente pelos 
danos causados". 

O mesmo especialista aponta um elenco_ de soluções 
alternativas, uma vez feito um correto diagnóstico da 
área a ser irrigada: mudança-de localização de reserva
tórios-, revestimento de canais, mudança de sistema de 
irrigação, mudança de culturas, melhoramento desiste
mas de drenagem superficial, o descarte da irrigação 
em algumas áreas, etc. 

O que se faz, contudo, nQ Brasil, não obedece a 
parâmetros rigorosos e muitas vezes prevalece o simples 
cálculo de custos imediatista e de ilusório efeito, uma 
vez que em poucos anos pode condenar a terra e deixar 
a marca da destruição dos recursos natl!fais. _ 

O instrumental regulador que temos, hoje, está no 
âmbito do Ministério de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente, através de resolução do Conselho Na
cional de Meio Ambiente (CONAMA), de 23-1-1986. 

Trata-se da obrigatoriedade de apresentação do Rela
tório de Impacto Ambiental -RIMA, ao órgão esta

. dual competente e, suplementarmente, à SEMA, para 
o licenciamento de atividades modificã:doras do ambien
te. Estão alinhadas na resolução 16 classes de ativida

- des, entre as quais a irrigação. 
Ora, como atuação normativa genérica do Poder Exe

cutivo, tal procedimento é elogiável e representa uma 
eVo1Ução num país secularmente--agredido e depredado 
nos seus recursos naturais. 

Consideramos, porém, pelos motivos expostos, que 
no caso da irrigação, impõem-se medidas legais especí
ficas e permarientes, que assegurem não só a integridade 
de vastas porções de nosso solo agricultável como garan
tam a não degradação dos recursos naturais correlatas 
e da própria qualidade de vida das populações circun
vizinhas~ 
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É sabido que a implantação de um projeto de irriga
ção traz impactos ponder:iveis também na área sanitária 
e na poluição dos rios, 

No primeiro aspectO, á írrigação está associada à pro
liferação de doenças de veiculação hídrica, particular
mente a esquistossomose, graças às facilidades criadas 
para_o desenvolvimento do_caramujo hospedeiro do 
transmissor. No segundo, o uso sem controle de defen
sivos e fertilizantes, ante a perspectiva de triplicar a 
área irrigada no País, pode redundar na morte de rios 
de importância nacional. Para isso, conjugar~se-íam-o 
aumento de substâncias químicas e orgânicas lançadas 
nos rios com a diminuição do volume de água corrente, 
pois a irrigação ampliada estará, simultaneamente3 su
gando maior quantidade de água desses rios. 

Em todo o quadro aqui descrito avulta a responsa
bilidade do Congresso Nacional no sentido de evitar, 
inclusive, que o País tenha que fazer, em futuro próxi
mo, pesados investimentos para tentar recuperar os es
tragos que nossà imprevídência histórica, mais uma vez, 
está à beira de perpetrar. 

A experiênciã internacional, milenar e hodiema mos
tra-nos que a irrigação é poderosa arma desenvolvi
mentista, com potencial igualmente poderos_o para ex
plodir nas mãos de quem a usa levianamente. 

Concluímos, assim, tratar-se de questão a ser discipli
nada de maneira permanente, a ser avaliada segundo 
metodologia própria para a qual urge a existência de 
preceitos legais específicos, precisos e determinantes. 

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1986. -Jutahy 
Magalhães. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.• 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

Dispõe sobre a Política Nadonal do Meio Amblen· 
te, seus fins e mecanismos de formulação e apHca
çio, e dá outras providências 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 
"Art. 1.0 Estalei, com fundamento noartigo8.o, item 

XVII, alíneas .. c", "h" e "i", da Constituição Federal, 
estabelece a Política Nacional do Meo Ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui 
o Sistema Nacional do Meio Ambiente, cria o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente e institui o Cadastro Téc
nico Federal de Ativídades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental. 

Da Política Nacional do Meio Ambiente 

Art. 2.0 A Política Nacional do Meio Ambiente tem 
por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, 
no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômi
co, aos interesses da segurança nacional e à proteçáo 
da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes 
princípios: 

I -ação governamental na manutenção do equilibrio 
ecológico, _considerando o meio ambiente como um pa~ 
trimônio público a ser necessariamente assegurado e 
protegido, tendo em vista o uso coletivo; 

II -:- racionalização do uso do solo, do subsolo, da 
água e do ar; 

ITI-planejamento e fiscalização do uso dos recursos 
ambientais; 

IV- proteção dos ecossistemas, com a preservação 
de áreas representativas; 

V-controle e zoneamenro das atividades potenciais 
ou efetivamente poluidoras; 

VI- incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias 
orientadas para o-uso racional e a proteção dos recursos 
ambientais; 

VII- acompanhamento do estado da qualidade am~ 
biental; 

VIII- recuperação de áreas degradadas; 
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
X- educação ambiental a todos os níveis do ensino, 

inclusive a educação da comunidade, objetivando capa
citá-la para participação ativa na defesa do meio am
biente. 
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Art. 3. 0 Para os fins previstos nesta lei, entende-se 
por: --

I - meio ambiente: o conjunto de condições, leis~.
influências e interações de ordem física, química e bioló~ 
gica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 
suas formas; 

II - degradação da qualidade ambiental: a alteração 
adversa das caracterfsticas do meio ambiente; 

III- poluição: a degradação da qualidade ambiental 
resultante de atividades que direta ou indiretamente; 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem~estar 
da população; · · -

b) criem condições adversas às atividades sociais e 
económicas; -

c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas õu sanitárias do melo 

ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com 

os padrões ambientais estabelecidos. 
IV -poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito 

público ou privado, responsável~ direta ou indiretamen
te, por atividade causadora de degradação ambiental; 

V- recursos ambientais: a atmosfera, as águas interio
res, superficiais e-subterrâneas, os estuários, o mar territo
rial. o solo, o subsolo e os elementos da biosfera. 

Dos Objetivos da Politica Nacional 

do Meio Ambiente 

Art. 4.0 A Política Nacional do Meio Ambiente vi
sará: 
I- ã compatibilização do desenvolvimento econôm.i

co-social com a preservação da qualidade do meio am-
biente e do equilíbrio ecológico; · 

II -à definição de áreas prioritárias de ação governa
mental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, 
atendendo aos interesses da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

III -ao estabelecimento de critérios e padrões da 
qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e 
manejo de recursos ambientais; 
IV- ao desenvolvimento de pesquisas e de tecno

logias nacionais orientadas para_ o uso racional de_r~~-r~ 
sos ambientais; 
V- à difusão de tecnologias de manejo do meio am

biente, à divulgação de dados e informações ambientais 
e à formação de uma consciência pública sobre a necessi
dade de preservação da qualidade ambiental e do equilí
brio ecológico; 

VI - ã preservação e restaur~ção dos recursos am
bientais com vistas à sua utilização racional e disponi
bilidade permanente, concorrendo para manutenção do 
equil.!õrio ecológico propício à vida; 

VII-à imposição, ao poluidor e ao predador, da 
obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causa· 
dos e, ao usuário, da contribuição pela utilização de 
recursos ambientais com fins económicos. 

Art. 5. 0 As diretrizes da Política Nacional do Meio 
Ambiente s.erão formuladas em normas e planos, desti
nados a .orientar a açolo dos Governos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Mu· 
nicípios no que se relaciona com a preservação da quali
dade runbiental e manutenção do equilíbrio ecológico, 
observados os princípios estabelecidos no artigo 2. odes
ta lei. 

Parágrafo único. As atividades empresariais públi
cas ou privadas serão exercidas em consonância com 
as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

Art. 6." Os órgãos e entidades da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal, dos Tetiitórios e dos Municí
pios, bem como as Fundações ínstituídas pelo Poder 
Público, responsáveis pela proteção e melhoria da quali· 
dade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do 
Meio Ambiente- SISNA.MA, assim estruturado: 
I-Órgão Superior: o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA, ·com a fun-ção de assistir o 
Presidente da República na formulação de diretrizes 
da Política Nacional do Meio Ambiente; 

II- Órgão Central: a Secretaria Especial do Meio 
Ambiente - SEMA, do Minis"térío-do Interior, à qual 
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cabe promover, disciplinar e avaliar a implementação 
-da PoUtica Nacional do Meio Ambiente; 

ll!- órgãos Setoriais: os órgãoS ou eD.tidades inte
grantes da Administração Públiça Federal Direta ou 
Indireta, bem como as Fundações instituídas pelo Poder 
Público., cujas atividades estejam, total 01). parcialmen
te, associadas às de preservação da qualidade ambiental 
ou de disciplinamento do uso de recursos ambientais; 
IV-Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades esta

duais responsáveis pela execução de programas e proje
tes e de controle e fiscalização das atividades suscetíveis 
de degradarem a qualidade ambiental; 
V- cÚrgãos Locais: os órgãos ou entidades muni

cipais resj)Qnsávêis pelo controle e fiscalização dessas 
atividades, nas suas respectivas áreas de juri~clJ.ção. 

-r-r:-~ Os Estados, riã -esfera de suas compet~ncias 
e nas· áreas de sua jurisdição, elaborarão norm?tS suple~ 
tiVa~ e complementares. e padrões relacionados com o 
meio ambiente, observados os que forem estabelecidos 
pelo CONAMA. 

§ 2." Os Municípios, observadas as normas e os pa
drões federais e estaduais, também poderão elaborar 
aS normas-mencionadas no parágrafo anterior. 

§ 3 .. " Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais 
mencionados neste artigo deverão fornecer os resulta
dos das análises efetuadas e sua fundamentação, quando 
solicitados por pessoa legitimamente interessada. 

§ 4. o De acordo com a legislação em vigor, é o Po~ 
der Executivo autorizado a criar uma Fundação de 
apoio técnico e científico às atividades da SE:MA. 

Do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Ait. ·7." É criado o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMÁ, cuja composição,· organiza
ção, competência e funcionamento serão estabelecidos, 
em regulamento, pelo Poder Executivo. 
MÀ_~rágrafo único. Integrarão, tambéJn, o CONA-

a) representantes dos Governos dos Estados, indica
doS de acordo com o estabelecido em regulamento, 
podendo ser adotado um critério de delegação por re~ 
giões, com indicação alternativa do representante co~ 
mum, garantida sempre a participaçãO de um represen~ 
tante dos Estados em cujo território haja área crítica 
de poluição, assim considerada por decreto federal: 

b} Presidentes das Confederaç6es Nacionais da ln~ 
dJl.stria 4a Agricultura e do Comércio, bem como das 
COnfederações Nacionais dos Trabalhadores na Indús
j:ria, na Agricultura e no Comércio; 

c} Presidente da Associação Brasileira de Engenha
ria Sanitária e da Fundação Brasileira para a Conser~ 
vação da Natureza; 

d} 2 (dois) representantes de associações legalmente 
constituídas para a defesa dos recursos naturais e de 
combate à poluição. a serem nomeados pelo Presidente 
da República. 
N~Á~··" lncluir·se-ão entre as competências do CO-

I -estabelecer, mediante proposta da SEMA, nor
mas e_critérios para o licenciamento de atividades efew 
tiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pe
los Estados e supervisionados pela SEMA; 

II -determinar, quando julgar necessário, a realii3-
ção de estudos das alternativas e das possíveiS conse
qüências ambientais de projetes públicos ou privados, 
requisitando aos órgãos federais, estaduais e munici
pais, bem como a entidades privadas, as informações 
indispensáveis ao exame da matéria; 
III-decidir, como última instância administrativa 

em grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre 
as multas e outras penalidades impostas pela SEMA; 
IV- homolagar acordos visando a transformação de 

penalidades pecuniárias na obrigação de executar medi· 
das de interesse para a proteção ambiental (vetado); 
V- determinar, mediante representação da SEMA, 

a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos 
pelo Poder Públic.o, em caráter geral ou condicional, 
e a perda ou suspensão de participação em linhas de 
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; 

VI -estabelecer, privativamente, normas e padrões 
nacion.ais de c;ontrole da poluição por veículos automo
tores, aeronaves e embarcações, ·mediante audiência 
dos Ministérios compete"rites; 

Quinta-feira 27 4159 

VII- estabelecer normas, critérios e padrões relati
vos ao Cóntrol~ e à manutenção da qualidade do meio 
ambiente com vistas ao uso racional dos recursos am
bientais, principalmente os bídrlcOs. 

Dos Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 

Art. 9. o São instrumentos da Politica nacional do 
Meió Ambiente: 

I -o estabelecimento de padrões de qualidade am-
biental; 

II..,.,.... o zoneamento ambiental; 
III -a avaliação de impactos ambientais; 
IV- o licenciamento e a revisão deatividades efetiva 

ou potencialmente poluidoras; 

V -os inCentivos à produção e instalação de equipa
mentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados 
para a melhoria da qualidade ambiental; 

VI - a criação de reservas e estações ecológicas, 
áre3s de proteçâo ambiental e a_s de relevante interesse 
ecológico, pelo Poder PlJ.blico Federal, Estadual e Mu
nicipal; 

VII - o sistema nacional de informações sobre o 
meiO. ambiente; 

VIII -o Cadastro Técnico Federal de Atividades 
e instrumentos de defesa ambiental; 
IX- as penalidades disciplinares ou compensatórias 

ao não-cumprimento das medidas necessárias à preser
vação ou correçáo da degradação ambiental. 

Art. 10. A_ construção, instalação, ampliação e fun~ 
cionamento de estabelecimentos e atividades utilizaw 
doras de recurs.os ambientais, considerados efetiva ou 
póteõCfal·m.enk poluidores, bem como os capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental, de
penderão de prévio licenciamento por órgão estadual 
competente, integrante áo ·srSNAJ14A, sem prejuízo 
de outras licenças exigíveis. 

§ 1. o Os pedidos de licenciamento. sua renovação 
e a respectiva concessão serão publicados no jornal ofi
cial do Estado, bem como em um periódico regional 
ou local de grande circulaçáo. 

§ 2. o Nos casos e prazos previstos en:t resolução do 
CONAMA, o licenciamento de que trata este artigo 
dependerá de homologação da SEMA. 

§ 3.0 n órgão estadual do meio ambiente e a SE
MA. esta em caráter supletivo, poderão, se necessário 
e sem prejuízO das penalidades pecuniárias cabíveis, 
._dete~nar a r~dn:ção das_atividade:) geradoras de polui
ção, para manter as emissões gasosas, os efluentes líqui
dos e os resíduos sólidos dentro das condições e limites 
estipulados no licenciamento concedido. 

§ 4. o Caberá exclusivamente ao Poder Executivo 
Federal, ouvidos os Governos Estadual e Municipal 
interessados, o licenciamento previsto no "caput" deste 
artigo quando relativo a pólos petroquímicos e cloroquí
micos, bem como a instalações nucleares e outras defini· 
das em lei. 

Art. 11. Compete à SEMA propor ao CONAMA 
normas e padrões para implantação, acompanhamento 
e fiscalização do licenciameiito-previsto n·o artigo ante
rior, além das que forem oriundas do próprio CONA
MA. 

§ f. • A fiscalização e o controle da àpiicaçao de 
critériOs, norMas e padrões de qualidade ambiental se
rão_ exercidos pela SEMA, em caráter supletivo da atua
ção do órgão estadual e municipal competentes. 

§ 2. o Inclui-se na competência da fiscalização e con
trole a análise de projetps de entidades, públicas ou 
privadas, objeifvando à preservação ou à recuperação 
de recursos ambientai_s,_ afeta~s por processos de ex
ploração predatórioS ou polulàores. 

Art. 12. As entidades e órgãos de financiamento 
e incentivos governamentais condicionarão a aprovação 
de projetes habilitados a esses benefícios ao licencia
mento, na forma desta Lei, e ao cumprimento das nor
mas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONA
MA. 

Parágrafo único .. As entidades e órgãos referidos 
no "caput" deste artígo deverão fazer constar dos proje
tes a realização de obras e aquisição de equipamentos 
destinados ao controle de degradação ambiental e à 
mellioria da qualidade do meio ambiente. 
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Art. 13. O Poder Executivo inc6ntfvará as ativl
dades voltadas ao meio ambiente, visando: 

I - ao desenvolvimento, no Pafs~ de pesquisas e 
processos tecnológicos destinados a reduzír a degra
dação da qualidade ambiental; 

II - à fabricação de equipamentos antipoluidores; 
m - a outras iniciativas que propiciem a raciona

lização do uso de recursos ambientais. 

Parágrafo únicO-. Os órgãos, entidades e pro&ra.mas 
do Poder Público, destinados ao incentivo das pesquisas 
científicas e tecnológicas, considerarâo, entre as suas 
metas prioritárias, o- apoíci aos projetas que visem a 
adquirir e desenvolver conhecimentos básicos e aplicá
veis na área ambiental e ecológica. 

Art. 14. Sem prejufz()-das penalidades definidas 
pela legislação federal, estadual e municipal, o não cum
primento das medidas necessárias à preservação ou cor
reção dos inconvenientes e danos causados pela degra
dação da qualidade ambiental sujeitará os transgres:. 
sares: 
I-à multa simples ou diária, nos valores correspon

dentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 
{mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTN, agravada em casos de reincidência específica, 
conforme dispuser o regulamento; vedada a sua cobran
ça pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, 
Distrito Federal, TenitóriOS ou pelos Municípios; 

II -à perda ou restrição de incentivos e benefícios 
fiscais concedidos pelo Poder :Público; 
m- à perda ou suspensão de participação em linhas 

de financiamento eni estabelecimentos oficiais de cré
dito; 
IV- à suspensão de sua atividade. 
§ 1. o Sem obstar a aplicação das penalidades pre

vistas neste artigo, é o pOluidor obrigado, independen
temente de existência de culpa, a indenizar ou reparar 
os danos causados ao meio ambiente e a terceiroS, afeta
dos por sua atividade. O MinistériO Público da União 
e dos Estados terá legitimidade para propor açáo de 
responsabilidade civil e criminal por danos causados 
ao meio ambiente. __ _ __ 

§ 2.~ No caso de omissão da autoridade estadual 
ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente 
a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste 
artigo. -

§ 3.0 Nos casos previstos nos iricisos II e HI deste 
artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspen
são será atribuiçãO da autoridade administrativa ou fi
nanceira que_ concedeu os benefícios, incentivos ou fi
nanciamento, cumprindo resolução do CONAMA. 

§ 4. o Nos casos de poluição provocada pelo derra
mamento ou lançamento de detritos ou óleo em águas 
brasileiras, por embarcações e terminais marítimos ou 
fluviais, pievalecerá o disposto na Lei n.o 5 .. 357 (1), 
de 17 de novembro de 1967. 

Art. 15. da competência exclusiva do Presidente da 
República a suspensão prevista no inciso IV do artigo 
anterior por prazo superior a 3U (tlinta) dias. 

§ 1. o O Ministro de Estado do Interior, mediante 
proposta do Secretário do Meio Ambiente e/ou por 
provocação dos Governos locais, poderá suspender as 
atividades referidas neste artigo por prazo não exce
dente a30 (trinta) dias. 

§ 2. o Da decisão proferida com base no parágr~o 
anterior caberá recurso, com efeit~ ~uspensivo, no pra
zo de S_(cinco) dias, para o Presidente da República. 

Art. 16. Os GOvernadoreS doS Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios poderão adotar medidas de 
emergência, visando a reduzir, nos limites necesscúios, 
ou paralisar, pelo prazo máxiino de 15 (quinze) dias, 
as atividades poluidoras. 

Parágrafo único. Da decisão proferida com base 
neste artigo, caberá recurso, sem efeito suspensivo, rio -
prazo de 5 (cinco) dias, ao Ministro do Interior. 

Art. 17. É instituído, sob a administração-da SE
MA, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instru
mentos de Defesa Ambiental, para registro obrigatório 
de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à consul
taria téCriiaiSObre problemas ecológiCoS Ou ambientais 
e à indústria ou comércio de equipamentos, aparelhos 
e instrumentos destinados ao controle de atividades efe
tiva ou potencialmente poluidoras. 

Art. 18. São transformadas em reservas ou estações 
', ecológícas, sob a responsabilidade da SEMA, as flores-

tas e· aS"deffiais formas de vegetaÇão natural de preser
vação permanente, relacionadas no artigo 2." da Lei 
n. • 4. 771 (') de 15 de setembro de 1965-Código Flores
tal, e os pousas das aves de arribação protegidas por 
convênios, acordos ou tratados assinados pelo Brasil 
com outras nações. 

Parágrafo único. As pessoas físicas ou jur(dicas que, 
de qualquer modo, degradarem em reservas ou estações 
ecológicas, bem como outras áreas _declaradas como 
de relevante interesse ecológico, estão sujeitas àS pena
lidades previstas no artigo 14 desta Lei. 

Art. 19. (Vetado). 
Art. 20. Esta Lei entrará em vigor ila data de sua 

publicação. 
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário. 
JOÃO F1GUEIREDO - Presidente da República. 
Mário David Andreazza. 

_.(As Comiss6es de_ Constituiçtio e Justiça e de Ciên
c~a_e Tecnologia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N.• 248, DE 1986 

Altera a redação do art. 528 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n.•_S.452, de 1.• de maio de 1943, para assegurar 
A Justiça do Trabalho competência para apreciar 
ocorrência de perturbação de entidade sindical. 

O Corigresso Nacional decreta: 

Art, l.o O art. 578 da Con~olidaç_ão das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n.o -5.452, de Lo de 
maio de 1943, conta redação que lhe deu o Decreto-lei 
n." 3, de 27 de janeiro de 1966, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art._528.-0_correndo díssídi_os oU circunstãil
cias que perturbem O funcionamento de entidade 
·sindical~ a autoridade administrativa somente po
derá interferir na gestão, mediante autorização pré
via de Justiça do Trabalho._" 

Art. 2.." Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação. _ -

Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A redação vigente do art. 528 da Consolidação das 
Leis do. Tra_balbo foi inserida pelo Decreto-leí n.Q 3, 
de 27 de janeiro de 1966, rom o objetivo de ampliar 
o campo de poderes já então concedidos ao Ministro 
de Estado do Trabalho, para intervir Q_as entidades sin
dicais, incluindo o acréscimo: --~ou motivos relevantes 
de segurança nacional". A intenção do Governo era 
resguardar-se de atuação sindiCal de COnteúdo político-i
deológico, capaz de perturbar os objetivos das organi
zações sindicais, naqueles tempos que já se fazem passa-
domaisoumenosdistante . ., __ . _ _ __ , 

A no.sso jufzo, não ~ justifica a redação em vigor, 
na medula em que se VIve uma real situação de demo
cracia em construça::o acelerada, cuja transição irá des'a
guar na esperada e almejada democracia plena. 

Por outra parte, a nova redação, ora proposta, tem 
por objetivo, melhor adequar a atuação sindical aos 
propõsítos efetivos de liberdade classista, apenas condi
cionan4o-à a lógicos e detenninados parâmetros, casos 
eríl que a Justiça do Trabalho passa a dispor de compe
tência para apreciar, previamente, solicitação da ãutori
dade administratíva do Ministério do 'trabalho. - -

Essa proposta nos parece bastante ponderá-vel e justa 
visto qu_e ao Judiciário _deve sempre caber previamente: 
o insubstituível papel de julgar os casos· de interferência 
da autoridade administrativa na entidade sindical, como 
forma de assegurar o necessário contraditório. Isto re
presenta a _contrapartida da redaçào vigente, em que 
a autotidade açlministrativa detém poderes para inter
vir, a seu arbítrio, livre dos cuidados próprios do Poder 
Judiciário, sempre isento de envolvimento em proble
mas de ordem político-sindical. 

Novembro de 1986 

Cll.mpre salienta-r:- áfrida, que a proposta se coaduna 
com os princípíos de liberdade e autonomia sindicais 
da Convenção n.o 87 da Organização Intemacioni!l do 
Trabalho, cujos arts.3. 0 e 4" dispõem que as autoridades 
administrativas devem abster-se de intervir nas organi
zações de trabalhadores e empregadores. 

Nesse passo, convéin salientar que a proposta que 
ora formulamos coloca o problema em termos claros 
e justos, em que não se supera também mais um dos 
obstáculos constantes de Lei, quanto à ratificaç-ão da 
referida Convenção, pois é retirada da autoridade admi
nistrativa governamental os po-deres atualmente exis
tentes, cujo conflito com a ConvençãO 87 ficou demons
trado. 

Sala das Sessões~ 26 de novembro de 1986. -Carlos 
Chlarelll. 

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N.• 5.452, 
DE 1. • DE MA! O DE 1943 

AprÕV8 a ConsOlidação das Leis do Trabalho 

Art. 528. Ocorrendo dissfdio ou circunstâncias que 
perturbem o funcionamento de entidade sindiclll ou mo
tivos relevantes de segurança nacional, o Ministro do 
Trabalho poderá nela intervir, por Intermédio de Dele
gado ou de Junta Interventora, com atribuições para 
administrá-la e executar ou propor as medidas neces
sárias para normalizar-se o funcionamento. 

. ·-·-··.(A; rc~;;;;;;;,·~;-d~·· c~·~~7ú~iÇ6~~· ·~. i~~iiÇ·~. ~ ·d-; 
Legislaçtlo Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) --Os projetas 
lidos_seráo publicados e remetidos às Comissões compe
tentes. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoíe, às 18 
horas e 30 minutos, destinada à apreciação de mensa
gens relativas a !!SCO!ha de chefes de missões diplo-

--máticas. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Esgotado o 
tempo-destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

OR.DEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n°271, 
de 1986, de autoria do Senador Alberto Silva, soli
citando tenham tramitação conjunta os Projetes de 
Lei da Câmara n.• 112, de 1984 (n.• 1.473179, na 
Casa de origem) e 120/84_(0.0 30sns, na casa de 
origem), que dispõe sobre o Plano de Assisténcia 
ao Funcionário e sua Família, e dá outras provi
dências. 

Em votaÇão o requerimento. 
Os 'Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

QJir. Maurício Leite- Sr. Presidente, peço verifi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Será feita a 
veri.(icação solicitada pelo nobre Senador Maurício Lei
te. 

A Presidência vai suspender a sessão por 5 minutos, 
acionando as compainhas para a chamada dos Srs. Sena
dores ao plenário. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 17 horas, a sesstlo é reaberta às 17 
horas e 5 minutos.) 
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O SR. PRESIDENtE (Enéas Faria) -Está rea
berta a sessão. Persistindo a falta de quorum, a 
Presidência se dispensa de proceder a verificação 
requerida. 

O Requerimento n.o 271/86, fica com a votação 
adiada 

Igualmente, o Requerimento n.o 509n1, da Or
dem do Dia, em fase de VOtação, fica com a sua 
apreciação adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) '-Item 3: 

Discussão, em segundo turno, d() Projeto de Lei -
do Senado n.o. 302, de 1980, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, que acrescenta dispositivos à 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lein.o-5.542, de 1~de maio de 1943, tendo 

Parecer, sob n. 0
• 1.030, de 1986, da Comissão: 

- de Redação, oferecendo a redação do ven
cido. 

Em discussão o projeto, em segundo fUrna·. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, o projeto é-dado como aprO

vado nos termos do_art~ 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai ã Câmara dos Deputados. 

É o segu~te o projeto aprovado: 

Redação do vencido parâ o segundo turno regi
mental do Projeto de Lei do Senado n. o. 302, de 
1980, que acrescenta dispositivo à Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.o. 
5.452, de 1• de maio de 1943. 

O Co:ilgresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O Art. 458 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT - passa a vígorar com as seguin
tes alterações: -

" Art. 458 ...................... -......... ·~· ... """-·· .... . 
§ 1' ...................................................... .. 
§ 2' ............................. ;;,,,, ............ ~ ......... . 

§ 3.0 A habitação e a alimentação fornecidas 
como salário-utilidade deverão atender aos fins que 
se destinam e não poderão exceder. respectivamente, 
a 25% (vinte e cinco pór cento)e "20% (vinte por 
cento) do salário contratual. 

§ 4,0 Tratando-se de habitação coletiva, o valor 
do salário-utilidade a ela correspondente será obtido 
mediante a divisão do justo valor da habitação pelo 
número de co-ocupantes, vedada, em qualquer hipó
tese, a utilização da mesma unidade residencial por 
mais de uma família". 

Art. 2.0 Esta lei entra em vígor na: data de sua publi
cação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENtE (Enéas Faria) -:Item 4: 

DiscllsSio, eln segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n. o 27, de 1981, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, que altera a redaçáo do art. 
62 da vigorante Consolidação das Leis do Trabalho, 
tendo 

PARECERES, sob n.~ 749 a 751, de 1986, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucio
nalidade e juridicidade; 

- de Legislação Social, favorável; e 
~de Flnanças, declarando que a matéria foge 

à sua competência regimental, c_om voto vencido, 
em separado, do Senador Jutaby Magalhães. 

Em discussão o projeto em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus· 

são. _ 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como apro

vado nos termos do Regimento Interno. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.• 27, de 1981 

Altera a redação ·ao ai1.-6-2 da vigorante-Consoli
- -dação das Leis do Trabalho. 

O Congressõ Nacional decreta: 
Art. 1. o O art. 62 da Consolidação das Leis do Traba

lho passa a vigorar como a seguinte redação: 

'~Art. 62. Não são abrangidos pelo regime pre
visto neste capítulo: 
I- os empx:egados que exercem atividade exter~ 

na incompatível com a fiXação de horário de traba
lho, devendo tal condição ser anotada na Certeira 
de Trabalho e Previdência Social e no registro de 
empregados; 

II -os gerentes, assim considerados os exercen
tes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, 
para efeito, os díretores e chefes de departamento 
ou filial. 

Parágrafo úniêo. O regime previsto neste capí~ 
tulo será aplicável aos empregados mencionados 
n~ inciso II quando o saláriO do cargo de confiança, 
-~mpfendendo a gratificação_de função, se houver 
for ínferior ao valor do respectivo salário efetivo 
acrescido de quarenta por cento (40%)." 

Art. 2. 0 Estalei entrará em Vigornadatiidesuapubli
cação. 

Art. 3.0 Regavam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Item 5: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n.o 104, de 1982, de autoria do Senador 
GaStãO Múller, que fãculta aos deposit-antes terenl 
consignados em seus talões de cheques, fornecidos 
pelos estabelecimentos bancários, as referências 
que especifíca_e ~-á ~utras providências, tendo 

PARECERES, sob n."S 732 e 733, de 1986, ôas 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade e juridicidade; e- de Finanças, favoráveL 

Em discussão o projeto em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis

cussão 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como apro

vado nos termos do Regimento Interno. 
A matéria vai ã Co"missão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.• 104, de 1982 

_ Faculta aos depositantes terem consignados em 
SeuS talões--de cheques, fornecidos pelos estabele
cimentos bancários, as referências que especifica 
e dá outras providências. 

O con_gresso NaCionãt de~;:r_eta: 
_Art. l,o É facultado aos depositantes de estabeleci

mentos bancários terem impressos em seus talõeS de-che
ques o número e a nomenclatura do órgão emissor -de 
sua carteira de identidade, bem assim o próprio endereço 
e o respectivo número de seu telefone. 

ParágrafO únicO. AS a"notaç6es. e correspondentes al
terações relativas à faculdade conferida por este artigo 
deverão ser manifestadas pelo depositante mediante ex
pressa notificação ã matriz ou agênCia do respectivo 
estabelecimento bancário. 

Art. 2.0 _Estaleientra em vigor na data de sua publi
caçãõ. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Item 6: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do _Senado n. • 1, de 1983, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que altera a Lei n. o 4.117, de 

_ -2-7- de agosto de 1%2- Código Brasileiro de Tele
Comu:nicações, tendo 
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PARECER, sob n.• 1.032, de 1986, da Comis
são: 

-de Redação, oferecendo a redação do vencido. 
Em discussão o projeto em segundo_turno. (Pau_sa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, o projeto é considerado como 

aprovado, nos termos do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmãra dos Deputados. 

É o seguinte o projeto aprovado 

Redação do vencido para o segundo turno regi
mental do Projeto de Lei do Senado n.• 1, de 1983, 
que altera a ~i n.• 4.117, de 27 de agosto de 1962 
- Código Brasileiro de Telecomunicações. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. o São acrescentados, ao art. 30 da Lei n. o 

4.117, de 27 de agosto de 1962- Código Brasileiro 
de Telecomunicações, os seguintes parágrafos: 

Art. 30 ................................................... . 
§ 3.• No t~tóriodo Estado ou Municfpio,·onde 

o serviço telefónico for explorado por mais de uma 
empresa, ao assinante de linha é assegurado o direi
to de transferência de um para outro local. 

§ 4.0 Havendo defasagem de preço, no caso de 
_transferência, reserva-se à conces~ionária o direito 
de cobrar a diferença a maior ou, ao assinante, 
o direitO de reavê-la, através de açóes, se a menor.• 

---=ArL 2. o Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Aft:: 3,0 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENtE (Enéas Faria) -Item 7: 

Discussã.o, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n.•18, de 1986 (n.• 7.118186, na Casa 
de origem), que cria cargos de Sec_ret_ári.o de 'J;:~nna 
e de Diretor de Serviço na Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4. o Região, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n."S 1.033 
e l.Cf:J4, de 1986, das Coin!Ssões: 

- de Serviço PóbUco Civil; e 
- de __ Ffnanças. 

Em discussão o projeto em primeíro turno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 
são. 

A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENtE (Enéas Faria) -Os Requeri
mentos n."S 512 e 513, de 1986,lidos na hora do Expe
diente da presente sessão, ficam prejudicados, em virtu
de de falta de quorum para votação. 

O~ SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Passa-se à 
lista de oradores._ 

Concedo a palavra, como Líder do PDT, ao Sena(!:or 
Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT-AC. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Após meses de permanência em meu Estado, retorno 
a esta Casa para cumprir o restante de ri:teu mandato 
outorgado pelo poyo acreano em 15 de novembro de 
1982, e, a partir do próximo ano, oferecer nossa singela 
contribuição, à elaboração da nova Carta Magna. 

Como é do cõnhecimento dos Srs. Senadores, ausen
tei-me desta Casa com a Ímalidade de concorrer à suces
são do Executivo de meu Estado, pelo PDT. E é sobre 
os motivos desta minha decisão e os acontecimentos 
dela prov_enientes que lhes falarei hoje. 

Desde a fundação do antigo MDB e do atual PMDB 
que vínhamos militando nas fileiras daquela agremiação 
partidária, até o momento _em que o Governo do 

· PMDB, iristalado em março de 1983, em meu Estado, 
esqueceu suas promessas feitas naquela memorável 
campanha de 1982 e entregou-se a obscuros jogos de 
interesses pessoais, permeados por interesses de gran
des empreiteiras que, infelizmente, ainda neste Gover
no, são detentoras de poderes inimagináveis e mais for
tes que a própria estrutura dos Estados e dos governos 
eleitos pela vontade popular. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. _Senadores, o processo 
eleitoral do Estado do Acre desencadeou já em 1983, 
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com o então governo acreano, negociãndo sua sucessão, 
através de concorrência viciada, contratos privilegiados 
e facilidades inconfessáveis, que garantiram o apOio" 
financeiro maciço ao ~·Delfim" escolhido p!3-ra suceder
lhe no Executivo do Estado do Acre-. 

Não compactuamos, em nenhum momento, com a 
ingerência de grandes firmas, representantes do grande 
capital com ares monopolíSticos, nas decisões políticas 
e no futuro de nosso Estado, e, por entendermos ser 
este também o perfil da composição do Poder no atual 
Governo Federal, desligamo-nos do partido da situação 
e nos lançamos à criação do PDT em nosso Estado. 

Imediatamente as ações de retaliação pessoal e o ru
mo tomado pela administração estadual, já nas mãos 
da a tua I Governadora sr. • Iolanda Fleming, demons~ 
traram que estávamos certos em nossa decisão. 

Apesar das enormes forças conjugadas com o fim 
de manterem acertos financeiros adredemente contra
tados, lançamo-nos em intensa campanha de_esclareci
mento à população~ da qual eram escamoteadas as infor
mações mínimas através de uma imprensa manietada 
e corrompida pelos recursos públicos. Os cofres públi
cos jorraram, com fartura, recursos para manter a im
prensa local, televisada, falada e: escrita, com rara exce
ção, em uma posição de agressividade, contra nossa 
candidatura, até então desconhecida em nosso _Estado. 
Neste período, somente um veículo de_ comunicação 
resistia bravamente na oposição à ditadura implantada 
pelo Sr. Nabor Junior e pela Sra. Iolanda Fleming, 
o jornal diário Folha do Acre, de minha propriedade, 
do Senador agora eleito, Aluisio Bezerra, e de uma 
cooperativa de jornalista acreanos. Este veículo de co
municaÇãO, apeSar das perseguições, das ameaças à vida 
de seus redatores, editores e diretores, aliados à hedion
da estratégia de sufocá-lo financeiramente, resistiu bra
vamente até a madrugada de 13 de outubro próximo 
passado. 

Naquela madrugada folp-ei"petiado contra as ofidnis 
do jornal Folha do Acre o mais sórdido atentado já 
visto na história -põlftica acreana com a explosão de 
violento petardo de alto poder destrutivo que inutilizou 
completamente o parque gráfico daquele veículo de co
municação, tendo também o atentado destruído todo 
o material de propaganda da oposição ali armazenado. 

Este é o motivo, Sr. Presidente, desta tarja negra 
que ostento em meu braço esquerdo e que usarei até 
que as autoridades competentes apontem os culpados 
e seus mandantes. TeníOs ___ ãgOra a esperança de que 
apareçam os algozes da opinião pública e da liberdade 
de imprensa, uma vez que for por nós encaminhado 
pedido de abertura de inquérito à PolíCia Federal, tendo 
o Tribunal Regional Eleitoral de nosso Estado caracte~ 
rizado o crime como de inspirãção político eleitoral. 

E aqui, de passagem, Sr. Presidente, faç-o um apelo 
ao Sr. Ministro da Justiça no sentído de que recomende 
ao Superintendente da Justiça Federal do Estado do 
Acre,_ a agilização d<? inquérito para que ele aponte 
os criminosos do terrorismo inaugurado em meu Es
tado. 

O Governo do Estado fez questio de colocar uma 
pedra sobre o inquérito, postergando ao- máximo seu 
andamento, para que os prazos legais fossem vencidos 
e para que, antes das eleições, a opinião pública nãO 
tivesSe nenhum esclarecimento, o quê o transforma, 
em nosso entender, no maior suspeito de ter arquitetado 
o violento atentado. 

Ao mesmo tempo em que os órgãos competentes 
do Govémo Estadual cruzavam os braços e literalmente 
engavetavam o inquérito, a parte mais- Sórdida dO s:itâ
nico plano era deflagrada. Ainda no mesmo dia da ex
plosão de nosso jornal, a imprensa vendida ao Governo 
passou, sistematicamente, a acusar-me de ter sido o 
man~ante do ato criminõsõ-coni:ra ~ n1:eu próprfO jl'ã.tri
mômo, representado pelo maquináriõ do jornal, __ com 
a alegação de que tiraríamos pmveitos polfticos e-:Unan
ceiros·-de um possível seguro que cob!'4'!a as suas instala
ções. Mas, Deus escreve certo por linhas tortas, apesar 
dos enormes--ptejurz-os financeiros co:rn: -:ts quais estou 
tendo que arcar, da ordem de mais de 2 milhões de 
cruzados. Nossa empresa não tinha nada, absolutamen
te nada segurado_, até mesmO ·por difiàiTdades finan
ceiras provenientes de dívidas do Governo para cOm 
o jornal e que, ilegalmente, este Governo se recusa 
a honrar. -

- DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Afora o terrorismo descrito que inaugurou na Nova 
República os crimes violentos com conotações políticas 
contra veíclilos de comunicação, outro tipo de terro
rismo empregado viciou de forma indelével as eleições 
em meu Estado. O uso abusivo da máquina adminis
tratiVa- e ~_os recursos púb!icos transforn:taram as el~i~ 
ç_ões em meu Estado em um verdadeiro mercado, onde 
de um lado_ do balcão estavam o GOverno e as emprei
teiras que o apoiaram e do outro a carente população 
acreana que, pelas necessidades mais priinárias do ser 
humano, foi levada a vender seu voto pelo vil metal 
somente _ou _obrigada a apoiar o candidato do oficia
lismo, para não se ver perseguida pela afrontosa má
quina do Estado, que chegou ao cúmulo de, em um 
Estado co~ pouco mais de 350.000 habit~n!e.s, manter 
enl íolha-Oc pagamento, durante o ano eleftoral, nada 
menos do que 52.000 funcionários públicos sendo sua 
grande maioria paga através de rubricas de serviços 
prestados, em uma clara afronta a legislação eleitoral 
ein vigor. · 

Alrida no dia das eleições em que pesasse nosso pedi~ 
do de forças federais representadas pelo Exército Brasi~ 
leiro e pela Polícia Federal para garantirem a lisura 
do pleito, a residência do candidato da situação e de 
seu irfuã"o, candidato -r deputado federal, transformou
-se no-maior curral eleitoral já visto em toda história 
brasileira, Sua residência no centro da cidade, em uma 
situação geográfica que afrontava todo e qualquer bom 
senso, era alguma coisa como se fechasse, aqui em Bra
sília, o Parque da Cidade, _o enchesse de eleitores e 
de lá só saíssem para votar nos candidatos escolhidos 
pelo palácio Rio Branco, ou ainda como se em São 
Paulo transformassem a praça da Sé em um imenso 
curraleleitoral, ou no Rio de Janeiro a Praça da Cine
lândia tivesse o mesmo destino. A farta distribuição 
de alimentação, as filas intermináveis de veículos em~ 
pregados no criminoso transporte de eleitores, sem li-

_:..cença do Tribunal Eleitoral, as milhares de cédulas de 
quinhentos cruzados, até então desconhecidas em nosso 
Estado, fornecidas de forma generosa. A coloca_ção de 
dezenas de milhares de gabaritos de cartolina confeccio
nados com a finalidade de induzir o eleitor, acontecídas 
na-residência do candidato situacionista, provocou in· 
clusive rachaduras no próprio PMDB, pois só os eleitos 
pela vontade da cúpula palaciana se beneficiaram do 
escandaloso esquema montado pelas forças situacionis
tas. Vale ressaltar, que, apesar de deferido pelo Supre~ 
mo Tribunal Eleitoral, nosso pedido de forças federais 
só foi cumprido a partir das 16 horas do dia 15, qUando 
os crimes eleitorais já haviam sido perpetuados. b tam
bém oportuno salientar que a polícia federal não dispõe 
de efetivos capazes de conter grandes aglomerações po
pulares córilo as ocorridas na residência -do candidato 
doPMDB. 

-~r.._ Presic;iente e Srs. Senadores, este foi o perfil da 
eletçao em nosso Estado, caracterizada pelo descomu
nal emprego do poderio económico em detrimento de 
ídéias e propostas que visavam a dar um mínimo de 
~epresenta.t.ividade ao futuro gove~o e à-con~bllição 
acreana à Assembléia Nacional Constituinte. 
,Q~erfarriõs D.ã~-aCreàita-r que o eDipi-ego de recursos 

pubhcos nas eleições de forma totalmente criminosa 
__ e irresponsável pelo atual governo acreano foi uma 

orientação emanada do Governo federal. Mas, infeliz
mente, a divulgação das recentes medidas económicas 

_ e~etua~a antes mesmo do- término das apurações do; 
votos _em ~odo o País, nos leva a acreditar em uma 
ordem di reta emanada da cúpula do Poder federal deste 
Governo híbrido de PMDB e PFL. EstOu mesmo a 
ouvir as lideranças federais a orientar os governadores 
da sit.uação: "g3;stem a vontade, o negócio é ganhar 
as eletções, depo1s nós acertamos a caixa com o dinheiro 
dos assalariados". 

O tapa no rosto da popul~ção b~ãsiieira, que and~ 
~e automóvel, come açúç.ar, paga conta de luz, cozinha 
seus alimentos com gás liquefeito de petróleo, paga 
conta d~ água, ~e telefone e tem seus salários regulados 
por fndtces falseadps ao sabor da necessidade de caixa 
do Tesouro Nacional, ficará na história brasileíra como 
_a maior traição já cometida contra uma sociedade que 
se entende como moderna. 
. Não _será Com os poderes da mídia _eletrônica, repre~ -

sentado pela .monopolística "Rede Globo", que este 
G~>vemo c;_ontmuará a enganartoda, a população brasi
letra. Onde estão os progrartràs soCiã::tS? O programa 
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de aUmentação, de medicamentos tão alard"eados no 
início do Governo José Sarney'? Onde estão as obras 
~es_t_e Governo? Eu me pergunto Si'. Presidente e Srs. 
Senadores, por que o Governo da auto~intitulada Nova 
República não esclarece seus governados de que as me
didas económicas recentemente adotadas representam 
o m-Omento de maior subservfência deste País aos dita· 
mes_do Fundo Monetário Internacional que representa 
para nós brasileiros os interesses dos banqueiros inter
nacionais que entendemos completamente conflitantes 
com os_ interesses do povo brasileiro? 

O Sr. Jorge Kalume...:.. Permite V. Ex.• um aparte? 

_ _<;> -~!t· M~RIº ~AIA - Com pi'azer, nobre Senador 
Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador Mário Maia, 
nós comungamos· dessa sua justa, aflição no que tange 
a denúncia que está fazendo ao Senado e à Nação brasiM 
leira sobre o quadro político acreano que tivemos de 
enfrentar juntos através de uma coligação de Partidos. 
V. Ex.• teve o meu apoio, como teve o apoio da maioria 
do povo acreano. Infelizmente, o insucesso nos atingiu. 
Mas posso afirmar ao estimado colega, ao bravo colega, 
·ao impoluto colega que se o resultado das urnas nos 
foi adverso, todavia, V. Ex. a foi o grande vitorioso, 
o grande triunfante da campanha que ali enfrentamos 
juntos. V. Ex.~ teve a coragem, como todos nós. seus 
liderados nesse movimento, de esclarecer á população 
acreana a nec!!ssidade de mudar. Mas outras forças, 
como V. Ex.• muito bem defmiu, a força do vil metal 

_falou mais alto do_ q_ue a razáo._É uma prova do subde~ 
senvolvimento culttiral-e-econômico, como sempre de
nunciei, que ainda predomia não só no Estado Acreano, 
como em toda a Amazônia e, direi melhor. em todo 
o Brasil. Todos_ os discursos que ouvi nesta Casa, neste 
últimos dias, gravitaram em tOrno desta denúncia: o 
dinheiro falou mais alto do que a razão. V. Ex.• aureo
lou-se, V. Ex.• se engrandeceu com a maneira honesta 
e brava com_ que conduziu a campanha. Um dia. não 
há dúvida alguma, o povo irá repetir e dar razão as 
suas palavras, as minhas palavras e ãs de todos os com
panheiros que queremos e desejamos o bem-estar do 
povo acreano, desses nossos irmãos e irmãs sofridos. 
Continue assim e V. Ex.~ terá a admiração e a solidarie
-dade de todoS nós. Muito obrigado pela consideração 
de ter-me conCedido este aparte. 

O SR. MÁRIO MAIA- Nobre Senador Jorge Kalu
me, em virtude do restabelecimento do instituto d'as 
coligações os partidos políticos, em vários estados da 
Federação, se aglutinaram e formam composições cOm 
a finalidade de chegar ao poder. Nós, no Acre, em 
divergência com a orientação ali com o destino dado 
à programação do PMDB, logo nos primórdios de sua 
administração divergentes daqueles princípios que fo~ 
ram prometidos a serem seguidos na campanha de 82, 
nós abrimos uma divergência. Fomos dissidentes e con
corremos ao pleito último de 15 de novembro numa 

- coligação de partidos- e:u pertencente a-o PDT e outros 
companheiros, como V. Ex.•. ao PDS e ao PFL. O 
desafio foi grande porque é público e notório no Acre 
a nossa limitação de recursos económicos para uma 
campanha política onde o poder económico se faz pre
sente osteirsivã:ffiente.- Mas, assim mesmo, acCitamos 
o desafiO -e eDce-talnOs uma Campanha que o povo dizia 
ser a campanha do tostão contra o milhão, porque con
tra as nossas limitações, enquanto nós nos cotizáram 
para conseguir atingir um dos municípios alugando um 
monomotor. um chamado táxi aéreo. um teca-teca com 
cinco passageiros, a máquina administrativa, lançando 
mão dos recursos do povo e do Estado, dos recurs-os 
dos municípios e de recursos complementares, oficio~ 

-sos; graciõsamente õferúido::, por empreiteíras benefi~ 
ciadas pela administração atual, às vezes, se deslocavam 
para esses municípios com uma verdadeira esquadrilha 
de aviões a ponto de, certa vez, eu contar no Município 
de Feíj6, -quatorze avíões transportanto, por conta do 
ocifiatismo do PMDB, os candidatos, os seus assessores 
e os seus secretários para fazer comício naquele muni
cípio. 

E era_comu!ll vermos chegar vários aviões, todos à 
Custa do Gabinete Civil do Governo que se implantou 
para ser austero e para imprimir a seriedade à adminis-
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tração pública. Portanto, estamos tranqüilos com nossa 
consciência, ao termos participado numa divergência 
desse pleito de 15 de novembro que, embora não tivés
semos o êxito que esperávamos, fomos, de certa forma, 
consagrados na urna, uma vez que, desta, atingimos 
um quociente eleitoral bem superior àquele que nos 
elegeu Senador da República. Embora o diferencial 
não fosse o suficiente para nos levar à vitória, mas 
foi suficíeiite para confirmar o nosso prestfgio perante 
à população acreana. 

Assim, agradeço a V. Ex.•, que comigo participou 
dessa jornada, as palavras de solidariedade neste mo" 
menta em que trago, desfiguradamente, a imagem páli
da do que foi o rOlo cori::tpressor do oficialisffio do 
PMDB, no Acre, para garantir a vit6ría do seu candi
dato a qualquer custo. Muito obrigado pela sua inter
venção e prossigo salientando ainda como são confli
tantes os interesses da elite capitalista incrustada no 
centro das decisões políticas e económicas em nosso 
País, representada por um pequeno c fechado grupo 
de homens de negócios paulistas e sua emissora predi
leta de televisão, com os interesses da maioria da popu
lação brasileira. 

Senhor Presidente e Senhores. Senadores, a nossa der
rota nas últimas eleições em nosso Estado, antes de 
uma derrota, representa a resistência de significativa 
parcela da população daquela mesopotámia ocidental, 
e, aqui deste plenário, agradeço a p-opulaçáo acreana 
a confiança neste início de luta, que ínauguramos agluti
nados pelas propostas de nosso partido, o PDT, e que 
certamente levarão este grande País a encontrar sua 
determinação como Nação independente, .ond~ a justiça 
social seja uma meta e não uma fícçãÕ 61eítoreira cOino 
atualmente é colocada. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e caros colegas. 
Era o que eu tinha a dizer. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pass_os Pôrto) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR- JORGE KALUME (PDS-'AC.í'ionu!lcia o 
seguinte discurso.) -sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Permitam-me V. EX. •lembrar-lhes que sempre tenho 
voltado minha atenção para assuntos relacionados com 
a cultura, mormente quando, no_ Brasil destas últim_as 
décadas, matéria relacionada com o civiSmo Cada vez 
mais sendo postergada, por razões que não me cabe 
discutir nesta oportunidade. 

Toma-se necessário acordarmos dessa letargia, que já 
atingiu os jovi:ns, afastando-os do- ãinoi ao passado, o 
que equivale a dizer à fanu1ia e à pátria. Com esta adver
tência, embora com atraso~ homenageio o 19 de novembro 
- dia da Bandeira - quando o Brasil, nessa data, reve
rentemente relembrou a grata efeméride, mesmo porque, 
como afinnara Coelho Neto, "Não há religião s_em Deus, 
nem Pátria sem bandeíra". 

Inclino-me, pois, a esse símbolo sagrado como nas 
estrofes do seu belo e encantador hino inspirado pelo 
inesquecível pOeta Olavo Bilac: 

"Salve, lindo pendão da esperança 
Salve, Símbolo agusto da paz 
Tua nobre presença à lembrança 
A grandeza da Pátria rios tráS." 

E o intelectual Luiz Carlos, exprimindo seu senti
mento sob o título "A bandeira do Brasil", teceu pala
vras que, pela sua beleza, transcrevo. Ei-las: 

A BANDEIRA DO BRASIL 

As bandeiras são as asas da Pátria. 
Desfraldadas, ao sabor dos ventos, parecem ex

primir o anseio de liberdade, que é o sonho máximo 
dos homens. 

Pela revoada em que desvairam, ora espalmadas, 
na atitude ovante de uma arremetida sobre o hori
zonte, ora reversas e pandas nos refegos em que 
as torturas o capricho versátil das correntes atmos· 
féricas, parecem significar toda a ansiedade do sen
timento humano, predisposto sempre aos largos 
remígios, mas reduzido, por finalidade, aos torve
lins interiores da sua essência angustiosa. 

Como se transubstancia na hóstia consagrada o 
corpo de Deus, na bandeira se transfigura o corpo 
da Pátria. Ela é a visão da nacionalidade. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Feliz dO poVo iJue a sabe respeitar, sentindo pela 
impressão a verónica sua terra natal. 

A bandeira do Brasil tem a expressão vertiginosa 
da Amplidão. E o esplen~or solene da nossa vida, 

_que transcorre, ép-icamente, ao som dos hinos pan
teístas da Amazonas e abençoada, do alto, pela indul· 
gência eterna e lumiosa do Cruzeiro do Sul. E o 
tumulto germinal da Terra sob_ a unção serena do 
céu.. 

Retificadas pela energia coesiva das sínteses, Ca· 
bem, nela, todas as perspectivas da natureza. 

País da força e da fartura, país do trópico e do 
equador, o Brasil há de ser sempre: verde, pelo 
vigor --s-etJSual das suas florestas; amarelo, pela 
abundância das suas messes e pela luminescência 
do ouro que o Sol precipit:i nO arcano daS suas 
entranhas; _3:zul e estrelado, pela sugestão deslum-
liradora da su_~ grandeza cósmica. . 

O lema "Ordem e Progresso", quem nem a todos 
sor~i, por despeitar a influência do espírito setário, 
na formação de um símbolo de feição genérica, 
é, entretanto, pela lógica inconsciente das coisas, 

.-_a própria interpretação literal da nossa bandeira. 

Ordem e Progresso: o verde, o amarelo, o azul e as 
estrelas. O verde.- ·a terra jovem ou a terra em flor; 
o amarelo - a terra-fruto; o azul - a terra-éter; as 
estrelas -a terra-luz. O sonho e a realidade. A esperança 
e a vitóri'a. Evolução. 

Dentro do nosso pavilhão há uma ordem cíclica de 
fenômenos gerais orientados pelo progresso. E. assim, 
a nossa bandeira é _uma exortação de universidade, um 
exemplo de fraternização, pelo desejo único de obede
cer1 no mundo, ao ritmo da conciência universaL 

País em que o Sol se enamorou da gléba e em que 
o luar fecunda os coraçóes; país em que a fôrça é condi
ção da bondade; país em que o sorriso é a credencial 
de_ todos os desconhecidos; país em que a natureza, 
na hipertrofia da creação, canta pelo maior rio da Terra 
e por Pau_lo Afonso, escala 9 infinito pelo Itatiaia, pelo 
Dêdo de Deus, pelo Itacolonú e pelo Corcovado, mas 
em que ainda não desvairou, um só instante, no vórtice 
de um cataclísmo, nem soube, ainda, sequer, abrir a 
fauce flamívoma de um só vulcão! Doce gigante! 

O mal é sempre uma fraqueza orgânica. 
Sê abençoada para todo o sempre, 6 terra virgem 

do mal, 6 terra forte porque és boa. 
b. 6 bandeira, que sois a graça eucaristica da nossa 

Vida, transubstanciando o nosso sangue e as nossas lágri· 
mas; que fecundais o nosso destino com a sugestão 
das fôrças supremas da creação; que palpitaste feliz 
entre os pavilhões das grandes nacionalidades. de cujo 
concerto horoico, na repressão da guerra·maior, irrom
peu, para gloria dos homens, discípulos de Jesús Cristo, 
a aleluiã da cívilização; 

6 bandeira, que exprimis a feracidade do nosso sólo. 
travejado de filões auríferos e invernado de raizes secu
lares; 

ó.bandeira republicana, que fiel à justiça, ainda on· 
tem vo_s erguestes de um túmulo sagrado, aonde fôstes 
beijar, pela Democracia, os despojos imperiais daRe
dentora dos escravos; 

6 bandeira do Brasil, sí tendes a essência dos hofi
zontes porque sois o contacto do Céu e da Tertã, -si, 
leal ao vosso fáceis de amplidão e ao vosso destino 
de asa, deveis palpitar liberta e digna do Espaço culmi
nai para sempre em vossa háste, em plena Imensidão, 
6 graça flutuante 4a liberdade, e transmiti aos veittõs 
semeadores os sonhos de paz e de fraternidade, que 
florescem no coração dos brasileiros. 

Luii: Carlos 
Sr. Presic,lente, Srs. Senadores: 
Outra efeméride de alta significaçao ê O 5 de novem-_ 

bro, "Dia da Cultura e da Ciência" fruto do meu Projeto 
n."3..3.80, de 1965, transformado na lei n." 5.779, quan~ 
do era Presidente o General Médici e Ministro da Edu
cação e Cultura Jarbas Passarinho. 

Desejei manter viva na lerilbrai:tça da pátria a figura 
émpar de Rui Barbosa - o paladino do Direito e da 
Justiça, que soube, com a sua incomparável inteligência 
e bravura cívica, projetar internacionalmente o nosso 
Brasil] 

Foi a forma _mais adequada que encontrei, imortali
zando·o através de uma lei, na data de seu natalício, 
para ser civicamente relembrado. Foi a· COi:úribuição 
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valiosa do Congresso Nacional ao seu saudos·o membro 
ao acolher a minha proposição apresentada na Câmara 
em 1965. 

E o meu Estado, num gesto que tanto me sensibilizou, 
sob o patrocínio das suas entidades culturais: Casa do 
Poeta, Academia Acreana de Letras, Instituto Histórico 
e Geográfico e Fundação Cultural, tendo à frente seus 
Presidentes MaurQ Modesto, Omar Sabino de Paula, 
Geraldo Gonçalq e Jacó Picolli, fes~ejou a data de I 
a 5, com programa que, pelo seu significado, lerei para 
que cortste deste meu pronunciamento: 

INSTITUTO HISTÓRICO E 
GEOGRÁFICO DO ACRE 

CASA DO POETA ACREANO 
ACADEMIA ACREANA DE LETRAS 

SEMANADA CULTURA 

1~ ~ a 5 de novembro 
Temos a honra de convidar V. Ex.• para parti

cipar das solenidades que marcam o início da Sem a
na da Cultura, às 20:00 horas do dia 1. o de novem
bro, no Palácio da Cultura, em homenagem a Rui 
Barbosa. o "Águia de Haia': (Lei Jorge Kalume 
n.• 5.579 de 15·5-1970). 

-Abertura peta Exm.·-Sr.• Governadora 
do Estado. 

-Apresentação do Coral da Universidade Fe
deral do Acre. 
- ___:__ A&ertu!a da expOSição de poesia de autores 
acreanos. 

-Abertura de artes plásticas de artistas acrea-
MS~ -

-Lançamento da obra Álbum do Rio Acre, 
de autoria de Emilio Falcão. 

-Lançamento da obra Elevação do Território 
do Acre a Estado, de autoria do Senador Jorge 
Kalume. 

-Abertura do Concurso Literário "Garibaldi 
Brasil', de monografia alusiva ao Dia Nacional de 
Cultura, 5 de novembro. 

-Coquetel. 

Rio Branco (AC) 1986. 
Nesta minha incursão no campo da cultura, vem ao 

meu pensamento a figura gloriosa do escritor mara
nhense Humberto de Campos que, no dia 26 de outu

-bro, se vivo estivesse, estaria festejando seu centenário 
de nascimento. 

De origem humilde, humildemente viveu até quedes
pontOu como gigante das-letras, graças à incomensu
rável força de vontade de que era portador. 

SOUbe, atraVés -dos livros que escreveu, enriquecer 
a cultura nacional pelo seu estilo impecável somado 
ao seu talento e à sua criatividade, 

Humberto de Campos conheceu o sofrimento na sua 
incessante luta em busca de um lugar ao sol. E Deus, 
na sua onipotência, desejando recompensar seu filho 
-ante a sua resignação - o dotou de suprema inteli
gência e inspiraçãO, tornando-o credor do apreço de 
seus patrícios. 

Homenageio Humberto de Campos, neste ano de 
seu centenário. Natural da cidade maranhense de Miri
tiba, onde nasceu em 26 de outubro de 1986, era filho 
do comerciante Joaquim Farias V eras e Ana de Campos 
Veras. Órfão na infância e pobre, soube superar todos 
os óbices e vencê-los, tornando-se literato e escritor. 

Relembrando o Dia da Bandeira, o Dia da Cultura 
e o Centenário de Humberto de Campos, lanço meu 
apelo aos responsáveis pela Educação no sentido de 
manter viva a chama do civismo entre os jovenS, a 
partir do Jardim da Infância, cultuando o amor à Pátria, 
como forma de purificar, sob pena de vermos, nessa 
caminhada ciclópica do indiferentismo, predominando 
a insensatez, o desresPeito ao semelhante, a injúria 
e a corrupção como forma-de administrar, quando al
cançarem a vida pública. 

Lenirr dizia que se combate a aristocracia, aviltan
do~se a moeda. E este pensamento é válido na parte 
do civismo que está sendo vilipendiado como forma 
de enfraquecei entusiasmo e o amor ao Brasil! 

Coelho Netto, vate inesquecfvel ensinou que "Pa
triotismo é amor, CJ.-.ismo é respeito. Um prende o ho
mem à Pátria pelo coração, outro pelo dever. O priniei
ro é a religião da qual o segundo é o rito'. 
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A história dos povos nos mostra que a decadência 
vent fatalmente após a degeneraçáO dos costumes e 
do amor às tradiÇóes. O desleixo com que são tratados 
os assuntos culturais e a ignorância atualmente demons
tr~da pelos próprios envolvidos na questão cultural, 
é o reflexo da falta de atenção dada aos problemas 
do civismo, da religião, das tradições~ como triste heran
ça recebida. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a pala
vra ao nobre Seilador Jamil Haddad, como Líder do PSB. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Venho, neste momento, à Tribuna para me solida
rizar com váriOs funcionários da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos que estão sendo demitidos, 
por justa causa, nesta greve que ocorre na cidade do 
Rio de Janeiro. 

Sr. Presidente, ontem a Polícia Federal prendeu 5 gre
vistas, declarando que os mesmos provocavam piquetes 
para evitar a entrada de outros funcionários DaS -depen
dências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
e foram eles demitidos por justa causa. Existe um grande 
número de funcionários já demitidos, em razão da intran
sigência da direção da empresa, que não aceita o diálogo, 
que não negocia com a classe trabalhadora. 

Sr. Presidente, na hora em que os bois são sonegados, 
na hora em que há, por parte dos pecuaristas, a retirada 
da carne do mercado por não aceitarem os preços de 
um acordo de cavalheiros, o Governo nada faz. Em 
contrapartida, quando os movimentos trabalhistas rei
vindicatórioS ocorrem, a polfCia é jogada contra a classe 
trabalhadora. 

Não é esta a democracia_ que desejamos. A greve 
é o único instrumento, a úiiica arma da classe trabalha~ 
dora para conseguir as suas reivip.dicações. 

Sr. Presidente, não podíamos esperar outra coisa das 
autoridades relacionadas com a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, pois trata-se de um setor su_bordi
nado ao Ministro António Carlos Magalhães que tem 
os vícios do autoritarismo, homem que não tem o espí
rito democrático e que não admite o diálogo como uma 
forma de solução dos problemas da classe trabalhadora. 

Sr. Presidente, o Natal está se aproximando, traba
lhadores postos na rua, por justa causa, sem receberem 
os seus direitos trabalhistas. Espero que este assunto 
seja repensado pela direção da empresa. E quero, neste 
momento, me solidarizar com esSes funcionários dos 
Correios e Telégrafos, demitidos violentamente na cida
de do Rio de Janeiro. 

E Aproveito também, Sr. Presidente, para me solida
rizar com os funcionários do Banco Nacional da Habita
ção, funcionários ameaçados de desemprego. Deixo 
aqui uma pergunta: a e$tinção do BNH: itão será uma 
queima de arquivo? Os escândalos que ocorreram ~'?_ 
BNH não serão mais apurados? Quem paga o rombo 
desses escândalos é a população brasileira. Queremos 
que sejam apurados crimes dessas empresas que lesaram 
a população brasileira. Espero q_ue não ~eja apenas uma 
queima de arquivo a extinção do BNH. --

0 Sr. Jorge Kalume ~ Permite V. Ex.• uma aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Com grande satisfação, 
nobre Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador Jamil Haddad, 
V. E:lt." está fazendo uma das mais. justas defesas à 
manutenção do Banco Nacional da Habitação. Eu me 
encontrava em Rio Branco, Capital do meu Estado, 
quando, no dia 20, tomei conhecimento, através d~s 
meios de comunicação, que esse Banco seria extinto 
e seria fundido à Caixa Económica Federal. Inconfor~ 
mado com a notícia, imediatamente expedi um telex 
ao Senhor Presidente da República. Porque não é extin.: 
güindo_ o Banco Nacional da Habitação que se vai resol
ver o problema. Esse Banco que foi constituído em 
1964, inclusive com o meu voto, com o voto do Presi
dente da República que, na época, e-rã- Deputado, e 
de tantas outras figuras que se encontram no Congresso 
Nacional, foi criado sob os melhores auspícios, prestou 
e vinha prestando relevantes serviços, principalmente 
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nesses últimos anos com a experiência de seus ~gnos 
e devotados funcionários e, abruptamente, esse Banco 
é extinto. Não aceito essa decisão, porque nã-o é extin
guindo que se resolve o problema. Depois criou-se um 
problema social; qual será o futuro dos seus inúmeros 
funcionários necessitados do seu ganha páo? Então te
mos que manter viva a chama do apelo para que S. 
Ex.• o Senhor Presidente da República reconsidere o 
ato de extinção do Banco Nacional da Habitação. Tem 
S. Ex.' a minha admiração e também o meu apreço 
pela iniciativa da defesa que está fazendo neste nto
ro.ento. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador Jorge 
Kalume, eu não tinha dúvida da posição de V. Ex.• 
a respeito desse assunto, já que V. Ex.• inclUsive votou 
a criação do Banco Nacional da Habitação. E vejam, 
nobres Senadores, uma lei emanada do Congresso é 
revogada por um decreto-lei, que será enviado ao Con
gresso na época do seu recesso, nem será discutido 
pelo Congresso e, no entanto, milhares de funcionários 
altamente qualificados, às vésperas do Natal, estão 
ameaçados de perder o seu emprego. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo apresen
tava estatísticas de vários Estados, declarando que o 
crescimento do País levava o índice do desemprego a 
taxas mais baixas. No entanto, Sr. Presidente, quem 
está aumentando a taxa de desemprego? O próprio Go
verno Federal. 

Sei que este é um momento grave, de apreensão para 
várias centenas de famflias de funcionários do BNH. 
Ouvi, ontem, S. Ex.• o Ministro da Administração Aluí
zio Alves, declarar que uma parte talvez seja absorvida 
pela Caixa Económica, mas, se por acaso eles não tive
rem condições de peder exercer suas funções poderão 
perder o emprego. São pessoas altamente qualificadas 
e- se os servíços do BNH passarão para a Caixa Econó
mica, ninguém melhor do que esses funcionários para 
desempenhar aquelas funções, são tarimbados em pla
nos e projetas de construções de casas populares. Não 
foram eles os culpados pelos rombos do BNH; os auto
res desses rombos continuam impunes, passeando pelo 
nosso País e pelo exterior. 

Espero, Sr. Presidente, que a extinção do BNH não 
seja também, uma queima de arquivo para que não 
se apure mais os chamados crimes do colarinho branco, 
levando centenas de milhares de funcionários ao desem
prego em nosso Pafs. 

Eram essas as palavras, Sr. Presidente, que eu queria 
deixar consignado nesta tarde, nos Anais da nossa Casa. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) .,.- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelsop._ Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ. Pronun· 
cia o seguinte discurso. Sem revisãO do orador.) -
Sr. Presídente e Srs. Senadores: 

Dentre __ os_reeentes decretos do Poder Executivo figu~ 
ra um que extingue a ARSA, no Rio de _Janeiro, ou 
seja, a entidade que cuida do aeroporto e incorpora 
a !NFRAERO. _ 

Fui procurado por uma comissão de_ funcionários da 
ARSA, preocupados todos eles com a sua situação de 
passível desemprego. Procurei tranqüilizá-los, dizendo 
que não seria nesta hora difícil da vida nacional que o 
GovemQ iria despejar ou desabrigar de seus empregos 
tantos servidores dedicados ao Aeroporto do Rio de Janei
ro. Mas, nesta oportunidade, quero fazer públilco o apelo, 
que já enderecei às autoridades competente5., no sentido 
de que todos os servidores da ARSA, que é a entidade 
que cuida do Aeroporto _do Rio Janeiro, sejam aproveí
tados pela JNFRAERO, de modo que o terrível drama 
do desemprego náo chegue a numerosas famílias daqueles 
servidores. 

Era o que eu tinha a dizer .. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASIÃO MLLER (PMDB - MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Seiiadores: 
~com imenso júbilo que assirialo a vitória do PMDB 

em Mato Grosso e no Brasil. 
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No nosso Estado, elegeu--se o Sr. Governador Dr. 
Cãi'lbs Bezerra, por- imensa maioria e foram ungidos 
pelo voto popular dois Senadores do PMDB: o Depu
tado Márcio Lacerda e? Dr. Louremberg Nunes Rocha., 
paralelamente, a 5 (cmco) Deputados Federais e se 
não me engano 13 (treze) Deputados Estaduais. 

Deve-se levar em conta que a Bancada Federal com
põe-se de 8 (oito) Deputados e a Estadual de 24 (vinte 
e quatro). 

O nosso futuro governador, fez a sua notável campa
nha à base da "Mudança", ou seja, do novo Mato Gros
so, afirmando sempre, o "Passado Nunca Mais". 

Tenho certeza, Sr. P~sidente, Srs. Senadores que, 
de fato, Mato Grosso vrverá uma Nova Era, onde se 
vai encontrar modificaçOes profundas no modo de go
vernar e de agir politicamente. 

Todas as esperanças do povo mato-grossense, portan
to, estão na ação enérgica, equilibrada e correta do 
Dr, Carlos Bezerra. 

Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Go
vernador Carlos Beze,rra, f~endo votos pelo seu suces
so a frente dos destinos de Mato Grosso e acentuo 
a responsabilidade dele diante da esperança de melh()
res dias para o povo mato-grossense. 

Que o Supremo Arquiteto do Universo lhe inspire, 
dê-lhe forças e forte espírito, aliás, é o que lhe é pecu
liar, para transformar Mato Grosso num dos mais pro
gressistas Estados da Federação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador César Cals. 

O SR. CÉSAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte. disc~rso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os JOrnats desta semana noticiam que a diretoria da 
Petrobrás decidirá amanhã, 5. • feira, sobre a localização 
de uma refinaria de petróleo no Nordeste. Antecipam 
os jornais que a decisão será a ampliação da refinaria 
de Mataripe. 
~Dc:_sta trib~na tenho procurado, por questões óbvias, 

nao mterfenr em questões ligadas ao setor de Minas 
e Energia,. somente em alguns casos trazendo alguns 
dados de mmha experiência, venho hoje apelar ao Presi
dente José S~ey que suste a decisão que será tomada 
amanhã. Estou cert"o que somente os aspectos econó~ 
~~c~~i~Ô~~tos e_~ conta pela equipe de técnicos 

Mas há aspectos técnico-ambientais que necessitam 
ser estudados. 

Os jornais também noticiam que O Governador Eleito 
Tasso Jere~atifezidêntico. apelo ao Presidente Sarney. 
Mas como nao se tem notfcra de menhuma providência, 
apresso-me a trazer algumas ponderações enquanto a 
decisão não for formalizada: 1_-A refinaria de Mata~ 
ripe foi construída com um projeto que hoje já não 
poderá ser chamado de moderno._ 

A ampliação nunca terá a eficiência de uma refinaria 
com projeto dentro da mais moderna tecnologia. 

_Por outr~ lado, a produção de petróleo na Bahia 
nao é s!lfictente para fornecer matéria-prima para a 
pretendtda ampliação e será necessário adquirir navios
tanques para trazer petróleo do Ceará. 

A alegada dificuldade portúaria do Porto de Moeu
ripe é semelhante a do Porto de Madre de Deus ambos 
necessitando de ampliação. ' 

A estrada de acesso à refinaria de Mataripe é sinuosa 
e os dutos que conduzem o petróleo, e que serão amplia
dos, atravessam áreas habitadas, com número crescente 
de construções. E todos se recordam dos fatos sinistros 
que cercaram o incêndio d_o oleoduto de Socó, em São 
Paulo. Tudo isso faz-me sair da linha que espontanea
mente adorei e clamo ao Presidente Sarney que suste 
essa decisão pois ela não virá ao encontro dos anseios 
do nordeste e reais interesses do Brasil, segundo meu 
ponto de vista. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Porto) -Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a extraordinária de hoje, anteriormen
te convocada, a se&uinte 
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ORDEM DO DIA 

-I-

Discu-sSãO, em ttirilo iiniCo,_ do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.D 463, de 
!986 (n.• 647/86, na origem), de 22 de outubro de 1986> 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
â deliberação do Senado a escolha do Senhor Jorge 
Ronaldo de Lemos Barbosa, Embaixador do Brasil jun
to à República do Zaire, para, cumulativamente, exer
cer a função de embaixador do Brasil junto â República 
Ruandesa. 

-2-

DiscusSão, em turno úitico~do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobr_e _a_ Mensagem n.o 467, de 
1986 (n.o 664/86, na origem), de 6 de novembro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolh!l do 
Senhor Tarcísio Marciano da Rocha, Embaixador do 
Brasil junto à Jamairia Árabe Popular da Líbia, para, 
oomulativamente, exercer a função de embaixador do 
Brasil junto à República de Malta. 

-3-

Discussão, em turno único, _do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.o 468, de 
1986 (n.o 671/86, na origem), de 18 de novembro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha da 
Senhora Laura Maria Malcher de Macedo, Ministra 
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de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, pàra 
exercer a função de Embaixadora do Brasil ]unto à 
República de Cabo Verde. 

-4-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.o 469, de 
1986 (n." 67'2186, na origem), de 18 de novembro do 
corrente ano~ pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Geraldo Egídio da Costa Holand~ Cavalcanti, 
MinistrOâe Primei!a Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à Comunidades Européias_. 

-5-

Discussão, em turno único, do parecer da ComisSão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n. o 470, de 
1986 (n. o 673/86, na origem), de 18 de novembro de 
1986, pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação _<;lo Senado a escolha do Senhor 
Rodrigo Amaro de Azeredo Coutinho, Ministro de Se
gunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a_função __ de Embaixador do Brasil junto à República 
Togolesa. 

-6-

Dís_cussão, em turno único, do parecer _da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n. o 471, de 
1986 (n. o 674/86, na origem), de 18 de novembro do 
corrente .a,no, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Ney Moraes de Mello Mattos, Ministro de se: 
gunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
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a funÇão de Embaixador do Brasil junto à República 
Árabe da Síria. 

-7-

Discussão, em_-turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores- sobre a Mensagem n.o 473, de 
1986 (n.o 679/86, na origem}, de 20 de novembro de 
1986, pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Paulo Monteiro Lima, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil Junto à República do Panamá. 

-8-

Discussão, em túrno único, do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n." 474, de 

-- 1986 (n.o 681/86, na origem), de 20 de novembro do 
co-rrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação _do Senado a escolha do 
Senhor Murjllo Qurgel Valente, Ministro de Primeira 
Classe, da Carre'ira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixadro do Brasil junto ao Reino da Noruega. 

-9-

Disclissão, em turno úniCo, -do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.o 475, de 
1986 (n.o 682/86, na origein), de 20 de novembro de 
1986, pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Carlos Antônio Bettencou~ Bueno, Ministro de Primei
ra Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil no Japão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Está encer
rada a sessão. 

(Le-vanta-se a sesstlo ás 17 horas e 52 minutos.) 

Ata da 304. • Sessão, em 26 de novembro de 1986 
4. a Sessão Legislativa Ordinária, da 47. a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS /8 HORAS E3iJ MINUTOS, ACHAM·SE PRE-- ~ 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal- Mário Maia- Q_da
cir Soares -Hélio Gueiros".....:.... Alexandre Costa -
Américo de Souza - Helvídio Nunes - João Lobo 
- Cesar Cais - Dias Macedo - Afonso Sancho -
Moacyr Duarte- Martins Filho -Humberto Lucena 
-Maurício Leite -José Urbano - Cid Sampaio -
Nivaldo Machado --: Guilhe~~ _1'_1:!-lmeira - Carlos Ly
ra - Luiz Cavalcante ....:.._ Lourival Baptista - Passos 
Põrto- Jutahy Magalhães- Alaor Coutinho- Luiz 
Viana- João Calmon- José Ignácio Ferreira~ Ama
ral Peixoto -Nelson Carneiro - Jamil Haddad -
Mata-Machado - Murilo Badaró - Alfredo Campos 
- Fernando Henrique Cardoso - Benedito Ferreira 
- Henrique Santillo - Mauro Borges - Benedito 
Canelas- Gastão Müller- Roberto Campos- José 
Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Af
fonso Camargo- Álvaro Dias -Enéas Faria- Arnor 
Damiani - Jaison Barreto- Ivan Bonato- Carlos 
Chiarelli- OctáVío Cardoso. -- -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciaJllOS _nossos Jr?;balhps. 
O Sr. 1. 0 -Secretário irá proceder à leitura do Expe

diente. 

É lido o seguinte 

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 

Do Sr. 1. •-Secretário da Câmara dos Deputados enca~ 
minhando à revisão do Se:nado autógrados dos seguintes 
projet~: __ 

PROJETO DE LEI DA CÂMÀRA 
N. • 122, de 1986 

(N.• 5.780/85, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Concede isençãO do Imposto sobre Operações re
lativas ii Circulação de Mercadorias, das taxas pelo 
exercício do poder de polícia e remissão de créditos 
tributários às microempresas estabelecidas nos Ter-

- rltórios Federais do Amapá e de Roraima, e dâ 
outras providênci~~· 

O ~Çon_gresso Nacional decreta: 

Aff: 1.0 As microempresas-·estabelecidas nos Terri
tórios Federais do Amapá e de Roraima, como tais 
definidas nesta lei, fica concedida isenção do Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias. 

§ 1. o A isenção prevista no caput deste artigo não 
alcança as operações relativas: 

_ I -à entrada de bens ou mercadorias adquiridos de 
pessoas físicaS ou jurídicas não_inscrifas ou não obriga
das à emissão de docurnentos fiscais, os quais, quando 
for o caso, ficarão sujeitos ao regime deJributaçáo nor
mal do imposto; 
II- às saídas de mercadorias sujeitas ao regime de 

substituição tributária. 
Art. 2.0 A iseação é extensiva às taxas vinculadas 

ao exercício do poder de polícia, existentes ou que ve
nham a ser criadas. 

Art. 3. o Na saída das mercadorias relacionadas no 
Anexo I desta lei, fíca iltribuída ao estabelecimento 
industrial e ao comerciante atacadista, submetido ou 
não ao regime desta lei, a condição de responsável tribu
tário pelo recolhimento do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias devido nas operações subseqüentes. 

§ 1. o Considera-se comerciante atacadista o que dê 
saída a mercadorias remetidas a outro contribuinte, 
quando não se destine ao consumo deste. 

§ 2. o A base_ de cálculo _de Imposto sobre Circulação 
de Mercadoria devido nas operações subseqüentes é 
o preço de que decorrer a saída do estabelecimento 
responsável, acrescido de um valor adicionado equiva~ 
lente ao perce9-tual constante no_ .Anexo J, para cada 
tipo de mercadoria. 

§ 3.~ O Ministro da Fazenda poderá: 
I- suspender a aplicação do regime de substituição 

tributária relativamente às mercadorias que indicar; 
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II- incluir outras mercadorias no item 1 do Anexo 
I a esta lei, atendendo a peculiaridades de seu processo 
de comercialização; 

III- alterar, em até 15 (quinze) pontós, os percen
tuais constantes dos Anexos 1 e II, a esta lei, atendendo 
a características e práticas de preços do comércio vare
jista. 

Art. 4, o As micro empresas ficam dispensadas do 
cumprimento de obrigações acessórias, salvo a guarda, 
para exibição ao fisco, dos documentos relativos aos 
atas negociais que praticarem, inclusive comprovantes 
de despesas, e outras a serem indicadas em ato do MiniS
tro da Fazenda. 

Art. 5.° Consideram-se _microempresas, para os efei
tos desta lei, as firmas individuais e as pessoas jurídicas 
que tiverem receitaS bruta anual igual ou inferiói a 
4.000 (quatro mil) Obrigações do Tesouro Nacional. 

§ 1,0 Para os efeitos deste artigo, tomar-se-á por refe
rência o valor da Obrigação do Tesouro Nacional vigen
te no mês de janeiro de cada ano, devendo a receita 
bruta anual ser apurada no período de 1. u de janeiro 
a 31 de dezembro do mesmo ano. 

§ 2.0 NQ primeiro aJlO -de atividade, a receita bruta 
será calculada proporcionalmente ao número de meses 
decorridos entre o mês da -~o_ns_tituição da empresa e 
o mês de dezembro do mesmo ano. 

Art. 6.0 Anualmente serão cadastrados no regime de 
microempresas aquelas que tiverem realizado, no ano 
anterior, receíta: bruta igual ou inferior a 4.000 (quatro 
mil) Obrigações do Tesouro Nacionªl, em seu valor 
vigente no mês de janeiro do mesmo ãno anterior. 

Art. 7.0 Não se iÍlclui no regime desta lei a empresa: 

I- constituída sob a forma de sociedade por ações; 
II -em que titular ou sócio seja pessoa física ou 

jurídica domiciliada ou residente no exterior; 
III-cujo titular ou sócio participe, com mais de 

5% (cinco por cento) do capital de outra empresa, desde 
que a receita bruta anual ~lobal das empresas interli
gadas ultrapasse o limite fixado no artigo anterior; 

IV -que realize operações: 
a) de importação de produtos estrangeiros; 
b) de armazenamento e depósito de produtos de ter

ceiros; 

c) )de produção, extração ou exportação de produtos 
primários; 

d) interestaduais, com produtos agropecuários; 
V- resultante do desmembramento de outra empre

sa ou da transmutação de filial em empresa autónoma, 
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salvo se o desmembramento ou transmutação houver 
ocorrido em data anterior a 1" de janeiro de 1985; 
VI- <i ue-tenha m3.is de um estabetecimC:mto, óbser- " 

vado o disposto na parte final do inciso III deste artigo. 

Parágrafo único- Para fins do disposto no iitciso III 
deste artigo, não se consideram as participações prOve
mentes de incentivos fiscais anteriores à vigência da Lei 
n." 7.256, de 27 de_ novembro de 1984. 

Art. 8. 0 A comprovação do valor dã receita -bruta 
a que se refere o art, 5_, o desta lei será (e_itã anualmente 
mediante a apresentação das notas relativas às compras 
e;~a outrªs despesas, na forma que se dispuser em ato 
do Ministro da Fazenda. 

§ 1." Em qualquer hipótese, para que a comprovação 
seja aceita, o valor das saídas deverá registrar, sobre 
o valor das entradas das respectivas mercadorias, um 
valor adicionadQ_r mínimo equivalente aos percentuais 
constantes. do Anexo II. 

§ z.o Para efeito de se estabelecer o valor das entra
das, a que se refere o parágrafo anterior, tomar-se-á 
por base, para cada mercadoria, o preço CIP da última 
aquisição. 

Art. 9." A microempresa, cuja receitei bruta exceder 
o valo-r fíxado nó art, 5." desta lei, deverá comunicar 
o fatõ à ·repartição fiscal de sua circunscrição dentro 
de 30 (trinta) dias contados da data em que a receita 
bruta o haja excedido, pagando o imposto devido sobre 
a receita excedente, no prazo previsto no inciso I do 
art. 82 do Regulamento do Imposto sobre Operações 
relativas à CirCulação de Mercadorias, aprovado pelo 
Decreto n." 3._9.92, de 13 de dezembro de 1972. 

Parágrafo único. Se o excesso de receita bruta for 
detectado pelo fisco, o valor do Imposto sobre Circu
lação de Mercadorias será cobrado acrescido de multa, 
juros e corre'ção monetária. 

Art. 10. Cons.tatado o excesso de receita bruta de 
que trata o artigo anterior; as isenções previstas nos 

arts. 1.0 e 2. 0 desta lei serão de imediato suspensas até 
que a empresa novamente atenda aos requisitos para 
sua "fruiÇão. - -

Art..ll. Fica concedida remissão dos créditos de na
tureza tributária da responsabilidade das miroempresas, 
estabelecidas nos Territórios Federais do Amapá e de 

__ Roraima, referentes ao Imposto sobre Operações relati
vas à Círtulação de Mercadorias, vencidos até 10 de 

_dezembro de 1984, inscritos ou não como dívida ativa, 
ajuizada ou não. 

Parágrafo único -A remissão será reConhecida em 
cada caso peta autoridade competente do respectivo 
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Território, após requerimento da microempresa deve
dora. 

Art. 12. A pessoa jurídica e a firma individual que, 
sem observância dos requisitos desta lei, tenha-secadas· 
trado como microempresa e assim gozar indevidamente 
dos favores desta lei, ficará sujeita ao pagamento do 
tributo devido, como se isenção alguma houvesse existi· 
do, acresddo de juros de mora e correção monetária, 
além das seguintes penalidades: __ _ 

I -cancelamento de sua inscrição como microem
presa; 

II -multa de 100% (cem por cento) sobre Q valor 
do tributo corrigido; 

III-multa de 200% {duzentos por cento) sobre o 
valor do tributo corrigido, nos casos de dolo, fr.âude, 
simulação ou -conluio e, especialmente, nos casos de 
falsidade de declarações ou de informações prestadas 
por si ou por seus sócios às autoridades competentes; 
- IV-multa de mora, sobre o valor do tributo corri~ 

gido, no caso de denúncia espontânea, de: 
a) 10% {dez por cento), quando o pagamento se veri

ficar nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao término do 
prazo fixado; 

b) 30% (trinta por cento), quando o pagamento se 
verificar de 31 (trinta e um) dias até 90 (noventa) dias 
depois do término do prazo fixado; 

c) 50% (cinqüenta por cento), quando o pagamento 
se verificar após 90 (noventa) dias do _término do prazó 
fixado. 

Parágrafo único-. Na conceituação de dolo, fraude, 
simulação ou conluio, observa-se-á o disposto na Lei 
n. G _4.502, de 30 de novembro de 1964. 

Art. 13. No cas~ do parágrafo único, do art. 9. o 

a multa será de 50% (dilCj_Uenta por cento) sobre o 
valor do imposto corrigido. 

Art. 14. O titular e os sócios da microempresa são 
solidariamente responsáveis, entre si e com a microem·
presa, pelos créditos tributários por ela devidos, relati

-vos ao tributo, multa e demais encargos financeiros. 
Art. 15. Fica o MiD.istfo da Fazenda autorizado a ex

pedir os atas necessários à concessão ou revogação de 
favores fiscais previstOs rio art. 1." e seu parágrafo único, 
da Leí Complementar n." 24, de 7 de janeiro de 1975, 
relativamente aos TerritóriOs Federais, nos casos de 
convênios autorizativos celebrados com base na referida 
lei complementar. 

Art. 16. Observado o disposto no artigo anterior, fica 
mantida a disposição constante do art. 2.0 do Decreto-lei 
n.o 1.517, de 31 de dezembro de 1976. 

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário. 

t>lERCADORlAS SUJEITAS AO REGIME OE SUBSTITUIÇJI:O TRJBUTJiiRIA 

(Art. 3Q) 

f~ERCADITRIAS 

1 ~ Bai~s. bombons, bolachas. biscoitos e choc:olate!> em 
barra; fogos de artificio; medic:amento e produtos 
diet;ticos; pilhas elétrícas; produto!. de pel-(uma· 
ri a ou toucador e cosmét i c.os; cervejas, chopes • re
frigerantes e bebidas em geral; sucos de frutçs; f~ 
rinha de trigo. 

2 • AcUcar de qualqUer tipo; caTe moído; charque e car· 
nes de qualquer origem; cimento; ferro e aç:o ae 
qualsuer tipo; leite ~m pÕ e condensado; Õ1eos co
mestweis; telhas de alumlnio e fibro·cimento e tin 
tas de qualquer tipo -

3 - Cigarros 

PERCENTUAL DE 
AGRI:GAÇJ!:O 

30C 

20! 

Preço de venda ao 
consumidor 
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ANEXO II, A LEI N9 

TABELA DE VALOR ADfCIONADO M!NH\0 (J\rt. 89, § 19) 

DISC.RlMINAÇAO pERlE.NTUAL 

· 1 - Gen~1·oi -<ílín,<?rli'fdos, suPermêrcados; meri:é"arit~s 
· e similares ..•.......•....•. ~-·~·-······-----::-:-:·: .. ;. 

2- fiamt.werias, latic.inio~. mater'iais de conStru
ção, mõveis e utensiiios, comêrcio de ma.deiras. 
artefat.os de borra.cha, flore~ artificiais,· pa
pelor~a e rr.ateriardt: e~c.l'it.Õrio, material de 
tra .. sporte, discos fonogrâfiC-os e_ rroarmo-raria. -= 

3- Art1gos de couro, ·éalçados, fúragens, louçàs, 
c.ris.t~is, vidraçõria.! r_endas e bord!'ldo.s.,_ _mate_- _ 
rial optico e fotografico, artigos e materials 
E lE-trod(or:,ês t. i c os, ma teria 1 de esporte, IT.c.ter:ia 1 
dent.ãrio e cirÚrgico ..... -.-;:.-.• .-....... -..•.••. ; 40% 

4 - Farmãcif, p"êrfurr.ari a e cosmêt 1 c os, -Confecções, 
tecidos, armarinho, tapeçarias, joalheria, ou
rivesaria, fogos de_ artif1cio; -arm~~ e _muni
cães, b-rinquedos, objetos de arte, antigllida-
des e instrumentos musicais ......... r•-~· •••.• 

S - Peças e acessõrios, bijute.das, ·canf"e'Tiaria, 
pastelaria, lanchonetes, bar e café, re;tauran 
te!> e churrascartas, .....•...•.. -·, ... _.-.- .•.. • --: 60'; 

BO~ 

100: 

200% 

~ • Canvaria e ier.ha ..... . 

7 - Sorveteria e caldo de cana .....• -.. 
e- F;C;~tes.- "rlancings" e sim11ares ....... .-.-._ ....... --

9 - At.ividaàes. indur.triais ~ sObre o vi!TárCeffiat'é 
rie-prima e mãe-de-obra.·~-· .. .- ...... ·~··.-· .•• --: 30~ 

MENSAGEM N.• 301, DE 1985 
DO PODER EXECUTIVO -

"Excelentíssimos- Senhores Membros do Congresso 
Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas 
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo 
e._rojeto de lei qt;te "conc.ede ise_nção do Impost~ sobre 
Operações- relativas à Clrculaçao de Mercadonas, das 
taxas pelo exercício do poder de polícia e remissão de 
créditos tributários às microempresas estabelecidas nos 
Territórios Federais do Amapá e de Roraima, e dá 
outras providências". 

Brasília. li de junho de 1985. --., JOS~ SA~NEY. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N. • 4.502, 

DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre o Imposto de Consumo e reo-t"g:!!,iz::. _ 
a Diretoria de Rendas Internas. -

ArC 4." Este Decreto-lei entrará e_m vigor em t.• de 
jáneiro de 1967, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 28 de_ dezembro de 1966; 145.0 da Indepen
dência e 78. Q da República. - H. CASTELLO BRAN
CO ...... João Gõnçalves de Souza. 

LEI COMPLEMENTAR N." 24, 
DE 7 DE JANEIRO DE 1975 

Dispõe sobre os convênios pa1-a m concessão de 
isenções do Imposto sobre Operaçõe:r; relath:as à 
circulação de Mercadorias e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso N~___,Q_nal d~creta e eu sanciono a seguinte Lei 
Compl~mentar: 

Art. l.u As isenções do Imposto sobre Operações 
relativas à CircUlação de Mercadorias serão concedidas 
oU revogadas nos termos de convênios celebrados e 
ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segun
do "esta lei. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo tambéiD. se
__ aplica: 
~-·t-il. redução da base de cálculo; 

............................... H-·-····~··---·-··~·-- . _JI- à "deYOlüç~o total ou. parcial, direta ou indireta, 

DECRETO-LEI N." 88, 
DE 28 DE DEZEMBRO DE-1966 

Regula o sistema tributário dos Territórios, 
e dá outras providênciaf. 

O Presidente da República, usandO da atribUição ciue 
lhe confere o art, 9.0

, parágrafo primeiro;do Ato Insti
tucional n." 4, de 7 de dezembro de 1906-, decreta: 

Art. 1."0 sistema tributáriO--dos Territórios, insti
tuído pela Emenda ConstituciOnal n." 18;-de 1." de de
zembro de 1965, e complementado pela Lei n. o 5.172, 
de 25 de outubro de 1966, fica regulado pelo disposto 
no Decreto-lein.• 82, de 26 de dezembro de 1966, naqui
lo que lhe for aplicável. 

A .. rt. 2. o Ficam os Govemadores dos Territórios auto
rtzaàõ; :t reajust&.l' z. ~1fquota do Imposto sobreª' Circu
lação de Merc"":~ozias, na fo-~niã:-~~ D_ecreto:lt?! n~" 23, 
de 14 de novembro o'c--~.9~. _ --

Art. 3.0 Oliiiposto -sobre a C_írcl!_!3:ç__::io _ _9e M;er?~do
rias não incidirá sobre o café até o -àl;: 1-"-de jü:ho_ 
de 1967, na forma do àrt. S." __ do Decreto.-Iei i1: 28, 
de 14 de novembro de 1966. 

condicionada au n~o, do tributo, ao contribuinte, a 
responsável ou a terciifz;;; -
- III- à concessão de crédito pit5!.u:niP,os; 

IV::--: a quaisquer outros incentivos oU ~·r.es fiscais 
ou financeiros-fiscais, concedidos com base no Impõ:~!' 
ri e Circuiaçáo de Mercadorias, dos quais resulte redução 

_ ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ónus; 
V -às prorrogações e às extensões das isenções 

vig_entes nesta data. 
Art. 2. o Os convênios a que alude o- art. 1. • serão 

celebrados em reuniões para as quais tenham sido con
vocados representantes de todos os Estados e do Dis
trito Federal, sob a presidência de representantes do 
Govemo-Feaeral. 

§ 1. • As reuniões realizarão com a Presença de repr~
senta~tes da maioria das Unidades da Eederação. 

§ 2. o A con_cessão de be~eficios dependerá sempre 
-~e decisão unânim~ dos ~st~dos_ representados; a sua 
revogação total ou p~rcial dependerá de aprovação de 

- qUatro quintos, pelos menos, dos representantes pre
sentes. 

---- § 3. 0 Dep.tro de 10 (dez) dias, contados da data final 
da reunião a que se refere este artigo, a resolução nela 
a dotada será publicada no Diário Oficial da União. 
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Art. 3. o Os corivênios p0dem dispor que a aplicação 
de qualquer de suas dáusulas seja limitada a uma ou 
a algumas Unidades da Federação. 

Art. 4. o Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados 
da publicação dos convênios no Diário Oficial da União, 
e independentemente de qualquer ourra comunicação, 
o PQd_er Executivo de cada Unidade da Federação publi
cará decreto ratificando ou não os convênios celebra-

- dos, considerando-se ratificação tácita dos convênios 
a falta de manifestação no prazo assinalado neste artigo, 

§ 1. 0 O disposto neste artigo aplica-se também às 
Unidades da Federação cujos representantes não te
nham_cómparecido ã reuni~o e!Jl que hajahl sido cele
brados os convênios. _ *-J~~ ~Onsideral-=st?_-á rej~itado o convênio que não 
for expressa Ou tacitamente ratificada pelo Poder Exe
cutivo de todas as Unidades da Federação ou, nos casos 

___ de revogação a que se refere o art. 2. Q, § 2." desta 
lei, pelo Poder Executivo de, no mínimo, quatro quintos 
das Unidade_s da Federação. 

Art. 5_" Até 10 (dez) dias depois de findo o prazo 
de ratificaçãÕ dos convénios, promover-se~á, segundo 
o disposto em régimento, a publícação relativa à ratifica
ção ou à rejeição do Diário Oficial da União. 

Art. 6. o Os convênios entrarão em vigor no trigésimõ 
dia após a publiCação a que se refere o art. 5.", salvo 
disposição em contrário. - -

Art. 7." Os convêniOs ratificados obrigam todas as 
Unidades da Federação inclusive as que, regularmente 

Cõn_Vocadas, não_,se _te:ilham feito representar na reu-
niãõ. - --- -

Art. 8. o A fuobservância dos dispositivos desta lei 
acarretará, cumUlativamente: 

I -a nulidade do ato e a ineficácia d_o crédito fisCal 
atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria; 

II......=. a exigibilidade do imposto não pago ou devol
vido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão 
do débito correspondente. 

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo po
der-se-ãO acrescer presunção de irregularidade das con
tas correspondentes ao exercício, a ju(zo do Tribunal 
de Contas da União, e a suspensão do pagamento das 
quotas referentes ao Fundo de Participação, ao Fundo 
Especial e aos impostos referidos nos itens VIII e IX. 
do art. 21, da Constituição Federal. 

Art. 9.0 É vedado aos Municípios, sob pena das san
ções previstas no artigo anterior, concederem qualquer 
dos benefícios relacionados no Art. 1." no que se refere 
à sUa: pflr~la na receita do Imposto de_ Circulação de 
Mercadorias. 

Art. 10. Os convénios definirão as condições gerais 
em que se poderão conceder, ur:;Hateralmente, anistia, 
remissão, transação, moratória, parcelamento de débi
tos fiscais e- ampliação do prazo de re-cr!o!h!mento do 
Imposto de_ Circulação de Mercadorias. 

Art. 11. O Regimento das reuniões de representan
tes _das Unidades da Federação será aprovado em con
vênio. 

Art. 12. São mant_idos o"s benefícios fiscais decorren
tes de convénios regionais e nacionais vigentes à data 
desta lei, até que revogados ou alterados por outro . 

§ 1.° Contiriuam em vigor os benefícioÚisc-.:lis ressal
vados pelo§ 6. 0 do art. 3.0 do Decreto-lei n.a 4()6, de 
_31 de dezembro de )968_, com a redação, que lhe deu 
o art. 5." do Decreto-lei n." 834, de 8 de setembro de 
1969, até o. vencimento do prazo ou cumprimento das 

- ~"'.9ndições correspondentes. 

§ 2.0 G~fSquer-OuttóS 6en_~_ficios fiscais concedidos 
pela legislação esi:~!la.l _ _E_onside_rar-se-ão revogados se 
não f~rem convalidados p~!:; prime~o _convênio _que
se realizar na forma desta lei, ressai vau~ CU! 20ncedtdos 
por prazo certo ou em função de detenninadã;"~.ndi
ções que já tenham sido incorporadas ao património 
jurídico de contribuinte. O prazo para a celebração 
deste convênio será de 90 (noventa) dias a contar da 
data da publicação desta lei. . 

§ 3." Ã convalidação de que trata o parágrafo ante
rior se fará pela a provação de 2f3 (dois terços) dos 
representantes p~esentf!s,_ observando-se, na·respectiva 
ratificação, este quorum e o mesmo processo do dispos- ~ 
to no art. 4. o 

Art. 13. O Art. 178 do Código Tributário Nacional 
(Lei n. e 5.172, de 25_ de outubro de 1966) passa a vigorar 
com a seguinte redacão: 
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"Ãrt. 178, A- isenção, salvo se -concedida por 
prazo certo e em função de determinadas condi
ções, pode ser revogada ou modificada por lei, 
a qualquer tempo _observado o disposto no inciso 
III do art. 104." _ 

Art. 14. SairãO Coffi suspensão do imposto de circula-
ção de mercadorias: _ __ 
I- As mercadorias remetídas pelo estabelecimento 

do produtor para estabelecimento de Cooperativa de 
que faça parte, situada no mesmo Estado; 

II --As mercadorias remetidas pelo estabele~im_ento 
de Cooperativa de ProdUtores para-estabeleciffieilto, 
n_o mesmo Estado, da própria Coopeiatlva, de-Coopera
tiva Central ou de Fed~ração d~ Cooperativas de que 
a Cooperativa remetente fáÇã parte. 

§ 1. o O imposto devido pelas saídas mencionadas noS 
incisos I e III será recolhido pelo destinatário quando 
da saída subseqüente esteja a esta sujeita oU nâo ao 
pagamento do tributo. _ 

§ 2." Ficam revogados os incisos IX e X do art. 1." 
da Lei Complementar n." 4, de 2 de dezembro de 1969. 

Art. -Is. O disposto nesta lei não se aplica àS indús
trias ínstalãdas ou que vierem a iilstalar-se na Zona 
Franca de Manaus, sendo vedado às demais Unidades 
da Federação determinar a exclusão de incentivo fiscal, 
prêmio ou estímulo concedido pelo Estado do Ama
zonas. 

Art. 16. Esta lei entrará em vigOr na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 7 de janeiro de 1975; 154." da Independência 
e 879 da República. - ERNESTO GEISEL. 

DECRETO-LEI N. • 1.517 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1976 

Fixa alíquotas do Imposto sobre Operações relati
vas à: Circulação de Mercadorias (ICM) dos Terrl· 
tórios Federais. 

· ·~Art.' · 2.·; O 'di~~~w-~;;-;t-:t:d~ Decret~l;i~;:gS, 
de 28 de dezembro de 1966, aplica-se, inclUSive, aos 
convênios e demais atas celebrados pelos Estados e 
pelo Distrito Federal, com fundamento na Lei Comple
mentar n." 24, de 7 de janeiro de 1975. 

LEI N.• 7.256 
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984-

Estabelece normas integrantes õ1o Estatuto da Mi
croempresa, relativas 9.Q tratamento diferenciado, 
simplificado e f2Vürecido, nos campos administra
tivo, tributário, previdenclário, trabalhista, credl
tíC'~~ ê ~ê desenvolvimento empresarial. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o CongreSs-o Nacional decreta e eu 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 6.0 Tratando-se de empresa já constituída, ore
gistro será realizado mediante simples comunicação, 
da qual constarã.o: 

I -o nome e a identificação da empresa individual 
ou da pessoa jurídica e de seus sócios; 
II- a indicação do registro anterior da empresa indi

Vidual ou do arquivamento dos atas constitutivos da 
sociedade; 
III- a declaração do titular ou de todos os sócios 

de que o volume da receita bruta anual da empresa 
não excedeu, no ano anterior, o limite fixado no art. 
2.~ e de que a empresa não se enquadra em qualquer 
das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3.0 desta 
Lei. 

Art. 7.0 Tratando-se de empresa em constituição, de~ 
verá o titular ou sócio, conforme o caso, declarãr que 
a receita bruta anual não excederá o limite fixado no 
art. 2.0 e que esta não se enquadra em qualquer das 
hipóteses de exclusão previstas no art. 3.0 desta lei. 

Parágrafo único. O registro de firma iD.dividual ou 
sociedade mercantil será feito na forma regulada pela 
Lei n.o 6.939, de 9 de setembro de 1981. 

Art. 8.° Feito o registro, independentemente de alte~ 
ração dos atos constitutivos, a inicroempresa adotará, 
em seguida â sua denominação ou firma, a expressão 
"Microempresa", ou abreviadamente, "ME". 

Parágrafo único. É privativo das microempresas o 
uso· das expressões de que trata este artigo. 

Art. 9." A empresa_que ~eixar de preencheras requi
sitos fixados nesta lei para o seu enquadramento como 
microempresa, deverá comunicar o fato ao órgão com
petente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados dares~ 
pectiva ocorrência. 
--Parágrafo único. A -perda da colldiçclo de íniCroem
presa, em decorrência do excesso de receita bruta, só 
ocorrerá se o fato se verificar durante 2 (dois) anos 
consecutivos ou 3 (três) anos alternados, ficando entre
tanto, suspensos de imediato a isenção fiscal prevista 
no art. II desta lei. 

-Art. 10. Os requerimentos e comunicações previstos 
neste Capítulo poderão ser feitos pela via postal admi
nistrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, credi~ 
tício e de desenvolvimento empresarial, dé: acordo com 
o disposto nesta lei. 

Parágrafo Unico. O tratamento estabelecido nesta lei 
- não exclui outros benetícios que tenham sido ou vierem 

a ser con~ediJos ãs microempresas. 
-Art. 2."ConsiQeraQI_~se miCroCm:Pr-esas, para oS fifls 

desta lei~ as pessoas jUrídicas e as firmas individuais 
que tiveram receita bruta anual igual ou inferior aõ 
valor nominal de 10.000 (dez mil) Obrigações Reajus
táveis do Tesouro Nacional- ORTN, tomando-se por 
referência o valor desses títulos no mês de janeiro do 
ano base. 

§ 1.u Para efeito da apuração da receita bruta anu_al, 
será sempre oonsiderado o período de 1." de janeiro 
a 31 de dezembro do ano base. __ _ 

sanciono a seguinte lei: --- § _ 2.~:No priffi~_~o ano de_~tividade, o limite da_reCeita 
bruta será calculado proporcionalmente ao número de 
meses decorridos entre o_m~s da constituição Qfl. ~m~=Ç
sa e 31 de dezembro do mesmo an_o. CAPÍTULO I 

Do tratamento favorecidO à microempresa 

Art. 1." À microempresa é assegurado tratamento 
diferenciado, simplificadu e favorecido, nos campos ad-
ministrativos. -

Parágrafo único. O disposto nos itens III e IV deste 
art1go nâ? se aplica à participação de microenipre.~;-
em Cen~rais de Co_mpr~__§_,_Bolsas d~ __ S_!lbCún~~ataçã;;', 
~~~~~~Clo de Exportação e outras as.~':::~iações asseme-

_ CAPÍTULO II 
Oa dispensa de obrigações burocráticas 

Art. 4." Não se aplicam àS-microempresas as exigên~ 
cias e obrigações de natureza administrativa decorrentes 
da legislação federal, réssalvadas as estabelecidas nesta 
lei e as demais obrigações inerentes ao ex_ii"Cício do 
poder de polfcia. inclusive às refe_rentes a metrologia 
legaL 

CAPÍTULO III 
Do registro especial 

Art. 5." O regiStro da microempresano órgão compe
tente observará procedimento especial, na forma deste 
Capítulo. 

- § -:3." A transformação da empresa, fi·ana individual 
o~ so_cied~de merca~til,_em m.~!'Gt:iílpresa, ~ vice:versa, 
nao tmphcará ~e~u~.:::ia ou outra restrição de con~ 
tr~atos, com<} ~é- lõcaçã_o, de prestação de serviços, entre 
out~-:,;. -~ o -- _ 

Art._ 3.~ Não se inclui no regime desta lei a empresa: 
_I- cons_tiWda sob a forma de soci_edade por açóes; 
ll-em que o titular ou sócio seja pessoa jurídica 

_ ou, ainda, pessoa física domiciliada no exterior; 
III -que p_articjpe de capital de outra pessoa jurídica 

_ ressalvados os inv;~S_!ÍIJlentos provenientes de incentivos 
fiscais ere_tuados antes da vigência desta lei; 
-rv -cujo titular ou sócio participe, com mais 5% 

(cinco por cento), do capital de outra empresa, desde 
que "! rec_eíta -l:lru_ta anual global das empresas interli
gadas u~trapasse o_ limite fixaclo no artigo-anterior; 

V- -qúe-!ealize operações relativas a: 
a) iPiportaçã() de produtos estrangeiros,_ salvo se esti

ver situada em área da Zona Franca de Manaus ou 
da Amazónia Ocidental, a que se referem os Decre
tos-leis n.gs 288, de 28 de fevereíio de 1967, e 356, 
d~_15_ de_agosto ele 1968;_ _ 

b) compra e venda, loteamento, incorporação, loca
ção e administração de imóveis; 
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_c) ·armazena~elito e depósito de produtos de ter
ceiros; 

d) câmbio, seguro e distribuição de títulos e valores 
-mobiliários; - ---

e) publicidade e propaganda, excluídos os veículos 
de comunicação; 

VI- que preste serviços profissionais de médico, en~ 
genheiro, advogado, dentista, veterinário, ecoriómista, 
despachante e outros serviços que se lhes possam asse
melhar. 

CAPÍTULO IV 
Do regime fiscal 

Art. 11. A microempresa fica isenta dos seguintes 
tributos: 
I- imposto sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza; 
II-imposto s_obre ?Perações de crédito, câmbio e 

seguros, ou relativos a títulos ou valores mobiliários; 
· III- impostos sobre serviços de transporte e comuni

cações; 
IV- imposto sobre a exttação, a. circulação, a distri

buição ou consumo de minerais do País; 
V- (Vetado); 
VI -contribuições ao Programa de Integração Social 

-PIS, sem prejuízo dos direitos dos empregados ainda 
não inscritos, e ao Fundo de Investimento Socíal -
FINSOCIAL; 

VII - taxas federais vinculadas exclusivamente ao 
exercício do poder de polícia, com exceção das taxas 
rodoviárias única e de controles metrológicos· e das con
tribuições devidas aos órgãos de fiscalização profissio
nal; 

VIII- taxas e emolumentos remuneratórios do re
gistro referido nos arts. 6.0 e 7." desta lei. 

§ 1." A isenção a que se refere este artigo não dispen
sa a microempresa do recolhimento da parcela rela
tiva aos tributos, a que se obriga por lei, devidos por 
terceiros. 

§ 2." As taxas e emolumentos remuneratórios dos 
atos suóseqüentes ao registro da microempresa não po
derão exceder ao valor nominal de 2 (duas) Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN. 

§ 3.' (VETADO). 
Art. 12. As microempresas que deíxãrem de preen

cher as condições para seu enquadramento no regime 
desta lei fiCarã;o s,iijeitas-aO pagàmento dOs tributos inci
dentes sobre o valor da receita que exceder o limite 
fixado no art. 2. o desta lei, bem como sobre os fatos 
geradores que vierem a ocorrer após o fato ou situação 
que tiver motivado o desenqt•.adramento. 

Art. 13. A isenção referid:J no art. 11 abrange adis
pensa do cumprimento de obrigações tributárias ace~ó
rias, salvo as expressamente previstas nc~ âi i:s. 14, 15 
e 16 desta lei. 

Art. 14. O cadastramentG õscid da microeffipresa se
rá feito_ de ofício.,_ mediante intercomunicação entre o 
6rgão P,~_ registro _e os órgãos cada10trais competentes. 

Art. 15. A microempresa está dispensada da escritu
ração (VETADO)_~ ficando obrigada a manter arqui

""=Y'~da a _documenta~ão re_latiya aos_ -~tos negociais que 
-praticar ou em que intervir. -

Art. 16. Os documentos fiscais emitidos pelas mi
croempresas obedecerão a modelo simplificado, apro
vado em,regulamel).tação, que servirá para todos os 
fins previstos na legislação tributária. 

CAPÍTULO V 
Do Regime Previdencíário e Trabalhista 

Art. 17.. _Ficam assegurados aos titulares e sócios das 
microempresas, ben1 ·como a seus empregados, todos o-s 
direitos previstos na legislação previdenciáiia e traba~ 
lhista, observadQ o disposto neste capítulo. 

Art. 18. Q Pocl~r Ex~çutivo deverá estabelecer pro
cedimentos simplificados, que facilitem o cumprimento 
da legislação trabalhista e previdenciária pela!'. mi~ 
croempresas; -assim como para eliminar exigências buro
cráticas e- obrigações acessórias que, mesm.~ pr~;15ra 
na legislação em vigor, Sejam incompatívt:~~ oom-o trat~
mento diferencia_do e ~av~reci~o ;.íeV1sto neStà lei. -~ 

A:t. 19. As ~tc~oe~~;ç.s.as- e seus empre_gados reco~ 
lher_?c0 ~ l:oP~!::.~Ulções_ destinadas ao custeio da P_revi
dênci;: ~ocial de_ acordo_ com o previsto na legislação 
ê:specffica, observado o seguinte: 
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I- a contribuição do empregado será calculada pelo 
percentual mínimo; 

II- a contribuição da m1croempresa para o custeiO 
das prestações por acidente do trabalho será igualmente 
calculada pelo percentual mínimo; 

III - o recolhimento das contribuiçõ~s devidas pelas 
microempresas poderá sei efetuado englobadamente, 
de acordo com Instruções _do Ministro da Previdência 
e Assistência Sâcial. 

Art. 20. As microempresas ficam dispensadas de efe
tuar as notificações a que se referem os §§ 2.-o- e 3. (o 

do art. 139 da Consolidação das_ Leis do Trabalho. 
A:rt. 21. O disposto no ~rt. 18 desta lei não dispensa 

a _mtcroempresa do cumpnmento das seguintes ~~riga-
çoes: ~- - ---- --- -

I- efetuar as anotações na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; -~ 

II - apresentar a Relação Anual de Informações So
ciais - ---aA!S; 
lli-manter arquiv~dos _O:S documentos comproba

t?ri?s dos dir_eitos e obrigações trabalhistas e previden
ctárias, espec~a~~e!!!_~ folhas de pagamento, recibos de 
salários e remunerações. beni como coniprovantes de 
descontos efetuados e de recolhimento das contribui
ções a que se refere_ o art. ~9 desta lei. 

Art. 2Z. Asm1cro-emJ;resaseslãõSUje1ti!Sao depósito 
para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS. na forma .da lei. 

CAPÍTULO VI 

Do Apoio Creditício 
Art. 23. Às microempresas serão asseguradas con

dições especialmente favoreci~as nas operações que 
realizarem com instituições fman:ceiras púbticas e priva
das, inclusive bancos de desenvolviniento e entidades 
oficiaís- de financiamento e fOmento àS empresas de 
pequeno porte. 

Art. 24. As operações a que se-tefe~e? artigo ante:· 
rior, de valor até 5.000 (cinco mil) ORTN, terão taxas 
diferenciadas beneficiando a nlicroempresa, enquanto 
as garantias exíg]das ficarão restritas â fiança e ao aval. 

§ 1." As operações a que se refere este artigo não 
sofrerão condicionamento na concessão ou liberação 
de recursos, nem exigéncias de saldos médios, aprova
ção de projetas, planos de aplicação, nem comprovação 
do cumprimento de obrigações, inclusive fiscais, peran
te quaisquer órgãos ou entidades da administração pú~ 
blica. -

§2.• (VETADO). 
§3.• (VETADO). 
§4,° Ficam ressalvados do disp·osto no§ t.a deste 

artigo as atividades de apoio ~écnico-gerencial relativas 
às áreas gerencial, tecnológica, mercadológica e finan
ceira, desde que executadas c.om o consentimento do 
microempresárío, em todas as suas etapas. 

§ 5.° Compete ao Conselho Monetário Nacional dü;
ciplinar a aplicação do disposto neste artigo, podendo 
aumentar os limites fixados em seu caput (VETADO), 
bem como estabelecer as sanções aplicáveis- noS caSos 
de descumprimento. 

§ 6.• (VETADO). 

CAPÍTULO VIl 

Uas Penalidades 

Art. 25. A pessoa jurídica e a firma individual que, 
sem observáncia dos requisitos desta lei, pleitear seu en
quadramento ou _se lll~tlv~r ~ en_quadrada como mi
croempresa estarã sujeftã às sCguínteS cOD.Seqüências e 
penalidades: -
I- cancelamento de ofício do seu registro como mi-

croempresa; --
II-pagamento de todos _os tributos e contribuições 

devidos, como se isenção alguma houvesse existido, 
acrescidos de juros moratórias e correção monetária, 
contados desde a data em que tais tributos ou t:õntri
buiçOes deveriam ter sido pagos até a data de seu efetivo 
pagamento; 

III- multa punitiva equivalente a: 
a) 200% (duzentos por cento) do valor atualizado do 

tributo devido, em caso de dolo, fraude ou simulação e, 
especialmente, nos casos de falsidade das declarações ou 
informações prestadas, por si ou seus sócios, às-autorida~ 
des competentes; 
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b) 50% (cinqUenta por cento) do valor atualizado do 
tributo devido, nos demais casos; 

N -......:. pagamento em cfõbi-o dos encargos dos emprés
timos obtidos com base nesta lei. 

Parágrafo único. Os recursos que se- originarem do 
pagamento referido no item IV deste artigo (VETA
J?O), oonstitui~ão o Fundo de Assistência a Microem
presas, a ser regulamentado e gerido pelo Ministério 
da Indústria e do Comércio. 

Art. :26. O titular ou sócio da microempresa respon
. derá SOlidária y ilimitadamente pelas conseqúéncias da 
aplicação do artigo anterior, ficando, assim, impedido 
de _constituir nova microempresa ou participar de outra 
já eXistente, com os favores desta lei. 
~Ait. 27. A falsidade das' declarações prestadas para 

obten_ção -~os beneff9os· desta lei caraçteriza o ç:rime 
do art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do seu enqua
Qramento em outras figuras penais cabíveis. _ 

CAfÍTULO VIII 

Qa; Remissão de Crédito Tributário 

Art. 28. (VETADO). 
Art. 29~ As fumas individuais e sociedade comerciais 

e civis, identificáveis como microempresa, segundo es
tabelece este Estatuto; que a partir de 1.0 de janeiro 

- de 1981 não tenham exercido atividade econômica de 
C[Uái(iUer 'espé'de; p-oderão requerer a sua baixa do regis
tro competente dentro de 180 (cento e oitenta) dias 
a c-Ontar da data da vigência desta lei. independente 
de prova-de justificação de tributo e contribuição-com 
a Fazenda Pública FederaL 

:P:=uágrafo úni_co. Os benefícios de que tratam (VE
TAPO) e o caput deste artigo são concedidos sempre
jufzo da aplicação do disposto no art. 25 desta lei. 

CAPÍTULO !X 

f>isposiçOes Gerais 

Art. 30. O Poder ExecuÜ'>'O regulamentará a presen
te lei f!:O prazo de 90 (sessenta) dias; 

,b__rt. 3_L_ Esta lei entra etn v~gor na data de __ sua publi
caçã_o. 

Art. 32. Revogam-se as disposições em contráiiO. 
Brasilia, Tl de novembro de 1984-, 163.Q da Indepen

dência e 96.' da República- JOÃO FIGUEIREDO. 

LEI COMPLEMENTAR N.• 048, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984 

Estabelece normas integrantes do Estatuto da Mi
-- croempresa, relativa à isenção do Imposto sobre Cir

culação de Mercadoria - ICM, e o Imposto sobre 
-- Serviços - ISS. 

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguite Lei 
Complementar: 

Art. 1 e Às microempresas ficam assegurados os favo
res e~tabelecidos nesta Lei COmplementar, sem pre
juízo dos demais benefícios previstos na legislação esta
dual e municipal. 

,. Art. 2Q Para os fins previstos .no artigo anterior, os 
Estados, Distrito Federal, os Territórios e os Municí
pios, mediante lei, definírão as microempresas em fun
ção das características económicas regionais ou locais, 
atendendo, aind_~_, _à participação efetiva dessas empre
sasnª arrecadação dos tributos estaduais ou 1!1Unicipais. 

§ lo A definição da microempresa deverá ser feita 
~e:_foona a q~~ á iserição não acarrete perda de receita 
-sUperior a_?%_ (_cinco por cento) do montante estimado 
para a_ arrec:adáção_ do hnposto isento, na forma do 
art. 36 desta Lei Complementar, e a receita bruta anual 
da microempresa não exceda o limite máximo, estabe
lecido ~m l5:i federal, para o seu tratamento favorecido 
e diferenci3.ôo. 

§ 2o A definição a que se refere este artigo será baixa
d.a no prazo de 189 (cento e oitenta) dias, contados 
da vigência desta Lei Complementar. 

§ 1" Vencido o prazo referido no § ·2." deste artigo, 
enquanto a lei estadual ou municipal não estabelecer 
outra_ definição, Con.Stderar-se-á rnicroempresa a que 
tiver receita bruta anual igual ou inferior a: 

aflO.OOO (dez mil) ORTN, no âmbito estadual; 
b) 5.000 (cinco mil) ORTN, no âmbito municipal. 
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§ 49 'Para os efeitos previstos no § 3'1' deste artigo, 
toma_r~se-ã por ·referência o valor da ORTN vigente no 
mês de janeiro de_cada ano, devendo a receita bruta 
anua! ser apurada no período -de janeiro a 31 de de
zembro. 

§ 5o No primeiro ano de atividade, o limite da receita 
bruta será calculado proporcionalmente ao número de 
meses decorridos entre o mês da constituição da empre~ 
sa e 31 de dezembro do mesmo ano. 

Art. 3o As microempresas definidas na forma do art . 
2. o desta lei ficam isentas: 

I- do imposto estadual sobre operações relativas 
à~culação de mercadorias, quanto às saídas de merca
donas e ao fornecimento de alimentação que realiza
rem; 
II-do imposto municipal sobre a prestação de servi

ços de qualquer natureza. 
Parágrafo único. A isenção referida no inciso X deste 

artigo não se ~stende ãs saídas de mercadorias, expres
samente re.lacwnadas em Jeí estaduaf, que fiquem sujei
tas ao reg1~e de·_~ubstituição tributária já instituído 
no prã.Z() de 180 (cento e oitenta) días contados da 
vigência desta lei complementar. ' 

Art. 4.0 As microenwresas que deixarem de preen
cher os requisitos para o seu enquadramento nesta Lei 
Complementar ficarão sujeitas ao pagamento dos tribu
tos incidentes sabre o valor da receita bruta que exceder 
o limite fixado no seu art. z.o ou. na lei estadual ou 
municipal, l::iém comO sObre os fatoS geradores _que vie
rem a ocorrer após o fato ou situação que tiver motivado 
o desenquadramenta. 

Art. s.u Nos limites de sua competência, a legisla
ção estadual ou municipal orientar-se no sentido de 
conceder redução ou dispensar as microempresas do 
pagamento das taxas vinculadas ao exercício do poder 
de pol(cia, bem como de elimin~r ou simplificar o cum
primento.d~ obrigações tributárias acessórias a que esti
verem SUJeitas.. 

Art. 6~ Os Estados, o Distrito Federal, os Territórios 
e _os_ Municípios p9derão considerar extintos os débitos 
das minicroempresas para com a Fazenda Estadual ou 
Municipal, de natureza tributária, vencidos até a data 
da vigência desta Lei Complementar, inscrito ou não, 

- como dívida ativa, ajuizadas ou não. 
Art. 7."_ Esta Lei Complementar entra em vigor na 

data de sua publicação. 
Art. S. o Re'.'ogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 10 de_ dez~mbro de 1984; 163. o da Indepen

-dência e 96. 6 da República- JOÃO FIGUEIREDO. 

DOCUMENTO PERTINENTE 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N." !03. 

DE 7 DE JUNHO DE 1985, 
DO MiNISTÉRIO DA FAZENDA 

E~clentíssimo Senhor Presidente da Rep-ública: 
Tenho a honr~ de submeter à eleyada consideração 

de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de leí que 
objetiva adotar, com-base na Lei Compfementar n.o 
48, de 10 de dezembro de 1984, o Estatuto da Microem
presa nos Territórios Federais do Amapá e Roraima. 

Atrav.és dele é concedida às microempresas estabe
L~das naqueles Territórios isenção do Imposto sobre 
Circulação de Meycadorias _e das tax:as vinculadas ao 
exercfcio do poder de polícia e- remissão de créditos 
tributárias, inscritos ou não como dívida ativa. ajuizada 
ou não (artS. lo, zoe 12). 

Foram definidas como microempresas, para fins de 
gozo dos favores acima referidos, as que tiverem receita 
bruta igual ou inferior a 4.000 (quatro mil) Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional, vez que, de confor
midade com os est_udos económicos-financeiros levados 
a efeito, este seria QJimite ideal suportável pelas fínan
ças dos Territórios (art. 5. o). Com efeito, a Lei Comple
mentar n.o 48, de 10 de dezembro de 1984, estabelece 
que a definição de microempresa deverá ser feita de 
sorte a não acarretar perda superior a 5% (cinco por 
cento) da receita estiD_lada relativa ao Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias. 

No que se refere ao Tenitório Federal de Roraima, 
prevé:se uma perda equivalente a 4,8% (quatro e oito 
décimos por cento) da receita estimada para o corrente 
exercício, tomando-se por base a re,ceita co_rrida do ano 
próximo passado. Estima-se que 1.641 rnicroemprersas 
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sejam ali beneficiadas, o que corresponde a 78% (seten
ta e oito por Cento) dos contribuintes. No que diz res
peito ao Território Federal do Amapá a is~nção acarre
tará perda de receita estiffiada em 4,2% (quatro e dois 
décimos por cento), alcançando um total aproximado 
de 1.967 contribuintes, equivalentes a 7_3% (setenta e 
três por cento) do total de inscritos. 

Além das isenções e remissão conc_edidas, ficam as 
microempresas dispensadas, ainda, do cumprimento de 
obrigações acessórias, salvo aquelas consideradas míni
mas e indispensáveis a unia efii::íêrite -admínístração tri
butária (art. 4.~). 

O art. 3." atnOui ao industrial e ao comerciante ataca
dista a condição de responsável tributário pelo recolhi
mento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
devido nas operações subseqüentes realizadas com mer
cadorias indicadas no Anexo I, podendo o Ministro 
da Fazenda suspender o regime em relação a merca
dorias que indicar ou incluir outras, tendo em vista 
o interess-e da arrecadação e as peculiaridades de sua 
comercialização. Faculta-se, ainda, ao Ministro çla Fa
zenda, atendendo a características e prátícaS de preços 
do mercado varejista, alterar, em até 15 (quinze) pon
tos, o percentual de margem de lucra do varejista. 

O art. 7" exclui do regime da lei as empresas que 
não se dediquem a atividades típicas do pequeno comer
ciante ou não se reviStam da forma própria às microem
presas como é o caso das sociedades anónimas. 

Os arts. 13 e 14 cuidam das penalidades comimi.das 
às infrações à lei ou ao regime da microempresa, de 
molde a evitar ou coibir as fraudes que porventura ve
nham a ocorrer. 

Quanto aóS àtfs. 16 e 17, trata-se de questão de há 
muito reclamada pelos territórios, tazão por que se 
aproveita a oportunidade para dar-lhe solução adequa
da e justa. 

Nos casos de Convênios Autoríz:itivos, celebfadoS 
no âmbito do Conselho de Política Fazendária- CON
FAZ, com base na Lei Complementar n.o. 24, de 7 
de janeiro de 1975, necessitam eles de ato do respectivo 
poder tributante para a adoção de suas disposições -
autorizativos que são. As disposições da legislação tri
butária do Distrito Federal têm eficácia nos Territórios 
Federais, por força do Decreto-Lei n. 0

• 88, de 28 de 
dezembro de 1966, e do Decreto-Lei n.a. 1.517, de 31 
de dezembro de 1976, no que concerne especificamente 
aos Convênios. 

Assim, se o distrito Federal não implementar as dis
posições de Convênios Autorizativos, por via de conse
qüencia~ os Territórios Federais não poderão aplicá-las. 
De outro lado, implementando-as, o Distrito Federal, 
nem sempre serão elas do interesse dos Territórios Fe
derais, ficando esses, então, prejudicados. Os interesses 
dos Territórios Federais estão, desta maneira, à mercê 
dos interesses do Distrito FederaL A solução proposta, 
transferindo ao 'Ministro da Fazenda a competência para 
a implementação, ou não, nos Territórios Federais de 
Convênios Autorizativos r'es'pOride perfeitamente aos 
anseios de uma política tributária própria, atendidas 
as peculiaridades económicas daqueles territórios. 

Aproveito o ensejo para- renoVar a Vossa Excelência 
os protestos de elevada consideração e profundo respei
to.- Francisco Neves Dornelles, Ministro da Fazenda. 

(Às Comissões de Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N.' 123, de 1986 

(NQ 7.132/86, na Casa de Origem) 

(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Dispõe sobre a criação, transformação e transpo
sição de cargos nos Quadros Permanetes das Secre
tárias do Superior Tribunal Militar e das Auditorias 
da Justiça Militar e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. t.o Ficam criados no Quadro Permanente da Se
cretaria do Superior Tribunal Militar os seguintes car
gos: 
r- no Grupo-Atividades de Apoio JU.diciáriÕ, Códi

go STM-AJ-020; 11 (onze) de Técniço JuQiç[ário, STM
AJ-021; 47 (quarenta e sete) de Auxiliar Judiciário, -
STM-AJ-023; 28 (vinte e oíto} de A tendente Judiciário, 
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STM-AJ-024 e 4 (quatro) de Agente de Segurança Judi
ciária, STM-AJ-026; 

II -no Grupo-Outras Atividades_de Nível Superior, 
Código STM-NS-900: I (um) de Médico, STM-NS-901; 

III-no Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, 
Código STM-NM-1000: 1 (um) de Auxiliar de Enferma
gem, STM-NM-1001; 

IV- no Grupo-Artesanato, Código STM-ART-700: 
2 (dois) de Artífice de Eletricidade e Comunicações, 
STM-ART-703. 

Art. 2.° Ficam criados no Quadro Permanente das 
Secretarias das Auditorias da Justiça Militar, no Grupo
Atividades de Apoio Judiciário, Código STM:-AJ-020, 
os seguintes cargos: 44- (quarenta e quatro) de Oficia] 
de Justiça Avaliador, STM-AJ-025; 69 (sessenta e nove) 
de Auxiliar Judiciário, STM-AJ-023; 23 (vinte e_três) 
de Atendente Judiciário, STM-AJ-024 e 23 (vínte e 
três) de Agente de Segurança Judiciária, STM-AJ-026. 

Art. 3~0 Os cargos de que tratam os artigos anteriores 
serão distribuídos pelas classes das respectivas Catego
rias Funcionais, mediante ato do Ministro-Presidente 
do Superior Tribunal Militar, de acordo com a lotação 
fixada e observados os critérios legais e regulamentares 
em vigor, em: especial os do art. 1Q8, § 2. o da Consti
tuição Federai 

Art. 4. o Nos Quadros de que trata esta lei serão trans
formados, assegurado o direito de opção, em vagas cria-

- das pelos seus arts. 1.~ e 2.", mediante processo seletivo 
e-de conformidade com as disposições legais e regula
mentares pertinentes à matéria: 

- I -em cargos de Técnico Judicário, 1 (um) cargo 
de Economista, 2 (dois) de Contador e 2 (dois) de Au
ditor; 
- II- em cargos de Auxiliar Judiciário, 35 (trin~ e 
cinco) cargos de Agente Administrativo, 50 ( cinqüen~a) 
de Ditilógrafo, 1 (um) de Agente de Telecomumcaçoes 
e Eletricidade e 30 (trinta) de Técnico de Contabilidade; 
III- em cargos de Atendente Judiciário, 51 (cin

qüenta e um) cargos de Agente de Portaria; 
lV-em cargos de Agente de Segurança Judícíáfía; 

2-7 (vinte e sete) cargos de Motorista Oficial; 
V- em cargos de Artífice de Eletricidade e Comuni

cações, 2 (dois) cargos de Auxiliar de Artífice. 
§ 1." Na transformação de que trata e;ste artígo, o 

servidor será incluído na primeira referência da classe 
que lhe couber, na respectiva categoria funcional, em 
decorrência da aplicação das disposiçóes do art. 3." desta 
lei. 

§ 2.0 Na hipótese de ser ultrapassada, pelo atual ven
cimento do servidor, a primeira referência da class
que lhe couber, a inclusão será efetuada na referência 
de valor mais próximo que se lhe seguir. 

§ 3." Os cargos, cujos ocupantes não optarem pelo 
aproveitamento ou nã,o lograrem classificação no pro
cesso seletivo de que trata este artigo, serão transfor
mados, quando vagarem, em cargos das Categorias Fun
ciOilaiS que lhes tenham correspondido, a partir da clas
se inicial. 
- Art. 5." Serão transpostos-para a categoria funcional 

de OfiCial de Justiça Avaliador, os cargos de Oficial 
de Justiça do Quadro Permanente das Audit~rías da 
Justiça Militar, em vagas criadas pelo art. 2.~ ~ obser
vada a classific"ciÇão prevista no art. 3." ,desta le1. 

Art. 6." Para o provimento inicial dos cargos efetivos 
dOs quàdros a· ':J.Ue se refere esta lei, o Superior Trib~n~l 
Militar realizará concursos públicos para áreas de_atlvi
dades específicas, próprias de habilitação profissíonal 
exigida nas especificações das respectivas categorias 
funCionais, observadas as exigências legais. 

Parágrafo único. Para o provimento inicial do cargo 
de Oficial de Justiça Avaliador, será exigido diploma 
de conclusão do Curso Superior de Direito. 

Art. 7." As funções gratificadas necessárias aos servi~ 
ços das Secretarias do Tribunal e d~ Auditorias da 
Justíça Militar, serão criadas pelo Superio! Tribunal 
Militar, respeitados os ~rincípios de classificaçã~ vigo
rantes no .Poder ExecutiVO, conforme estabelecido no 
art. 5._~ da Lei Complementar n.o 10, de 6 de maio 
de 1971. 

Art. 8." As despesas decorrentes da aplicação desta 
lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias 
da Justiça Militar. 

Art. 9.~ Está lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 
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Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N' 44, DE 1986 

Excelentíssimos Senhores Membros do Coogres_so 
Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada ddib~ração de Vossas 
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro Presidente do Superior Tribunal 
Militar, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre a 
criaçc'io, transformação e transposição de cargos nos 
Quadros Permanentes das Secretarias do Superior Tti~ 
bunal Militar e das Auditorias da Justiça Militar, ·e dá 
outras providências". 

Brasília, 25 de fevereiro de 1986. -JOSÉ SARNEY. 
EXPOSIÇÃO DE_ MOTIVOS N.•OO!/PRES, de 3 

d_e fevereiro de 1986, do Senhor Ministro Presidente 
do Superior Tribunal Militar. -

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-pública: 
Na forma do previsto nos arts. 56, 57 inciso II, e 

115, inciso H, segunda parte, da Constituição Federal, 
tenho a hoitra de enCaminhar a Vossa Excelência o 
incluso projeto de lei que dispõe sobre a criação, trans
formação e transposição de Cargos nos Quadros Perma
nentes das Secretarias do Superior Tribunal Militar e 
das Auditorias da Justiça Militar, e dá outras provi
dencias, objetivando atender a conveniência e ínteresse 
dos serviços da Justiça Militar. 

2. -Atualmente nos Quadros Permanentes das Se
cretarias do Superior Tribunal Militar e das Auditorias 
da Justiça Militar, estruturados pela Lei n.Q 6.889, de 
11 de dezembro de 1980, e cuja força de trabalho está 
afeta, primordialmente, às Categorias Funcionais do 
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, existem, tam
bém, um número bem mais red_uzido de servidores, 
Categorias Funcionais de outros Grupos, incumbidas 
das mesmás atribuições e na, maioria, com vencimentos 
de menor valor. 

3. É o _que ocorre, efetivamente, com as Categorias 
Funcionais de Economista, Contador:. e Auditor, cujas 
atribuições na Secretaria do Tribuna\, se confudem com 
as da Categoria de Técnico Judiciário, do Grupo-A
tividades de Apoio Judiciário; com as de Agente Admi
nistr.ativo, Datilógrafo, Agente de Telecomunicações 
e EletricidaOe e Técnico de Contabilidade, cujas atribui
ç?és se -confundem com as da Categoria de Auxiliar 
.Judiciário; com as de Agellte de Portaria e de Motorista 
Oficial, cujas atribuições se confundem, respectivamen
te, com as das Categorias de Atendente Judiciário e 
Agente de Segurança Judiciária. 

4. Essa situação, na prática, vem acarretando sérias 
dificuldades para a Administração da Justiça Militar, 
no que se refere à estruturação das Categorias e das 
Oasses funcionais, ao recrutamento de servidores e à 
progressão funci.onal à vista do reduzido número de 
componentes, na Justiça Militar, das Categorias estra~ 
nhas ao Grupo-Ativídades de Apoio Judiciário. 

5. Ademais, vem ela se configurando como causa 
de constante insatisfação de servidores que, embora 
exercendo idênticas atribuições, não têm as mesmas 
oportunidades de acesso e são retribuídos com venci
mentos desiguais. 

6. Tem, assim, este projeto de lei, como objetivo 
primordial, extinguir, nos Quadros Permanentes das 
Secretarias do Superior Tribunal Militar e das Audi
torias da Justiça Militar, as Categorias Funcionais de 
Economista, Contador, Auditor, Agente Administra
tivo, Datilógrafo, Agente de Telecomunicações e Ele
triddade, Técnico de Contablfidade, Agente de Porta
ria e Motorista Oficial, cujos cargos ficarão substituídos 
por outros que propõe sejam criados, em Categorias 
do Grupo-Atividade de Apoio Judiciário, específico da 
atual organização do Poder Judiciário 

7. Objetiva, ainda, este projeto de lei, a extinção 
de 2 (dois) cargos vagos de Auxiliar de Artífice, com 
a sua transformação em cargos de_ Artífice de Eletri
cidade e Comunicações, mais necessários aos serviços 
do Tribunal. 

8. A transformação dos cargos ocupados, confcmne 
se prevê expressamente, será efetuada apó~ opção do 
titular e mediante processo seletivo específico, obser
vadas as disposições legais e regulamentares pertinentes 
à matéria. 
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9. Os cargos cujos ocupantes mio optarem pelo 
aproveitamento na nova situação ou não lograrem elas~ 
sificação no processo seletivo, somente s_erão transfor~ 
mados com a ocorrência de sua vacância, quando se 
extinguirão, em definitivo. --_ ____ ____ _ - __ 

10. Por fim, em cuprimeniõ- à decisão do PlenáriO 
do Superior TribunafMilitar, no julgamento da Questão 
Administrativa n. • 210-0/RJ, em Sessão de 3 de outubro 
de 1985, intenta este projeto de lei a transposição dos 
atuais cargos de Oficial de Justiça do quadro das Audi
torias da Justiça Militar, para cargos de OfiCial de Jus.:-
tiça Avaliador, a exemplo do tratamento já dispensado 
aos seus símiles da Justiça do Trabalho, da Justiça Fede
ral de t.• Instância e da Justiça do Distrito Federal 
e dos Territ6i"íos:- -- --- ---

ll. Para tal finalidade, propõe a criação do corres~ 
pondeote número de cargos de Oficial de Justiça A valia
dor, em substituição aos atuais cargos de Oficial de 
Justiça, que ficarão extintOs. -- - -

12. Diante dos motivos expostos, evidenciado está 
de toda a c_onveniéncia e íotereSse pai'à os serviços deste 
Superior Tribunal e das AuditoriaS -da Justiça Militar, 
cabendo esclarecer, por oportuno, que conta a Justiça 
Militar, no corrente exercício, com recursos orçamen
tários já consignados, entretanto, não suficientes para 
o atendimento das despesas de sua aprovação e aplica
ção por todo este ano, 

13. Tratando-se _de matéria de~ iniciãtiVa exdusiva 
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nos 
termos do art. 57, inciso II, da _Constituição Federal, 
submete-se o anexo projeto de lei à elevada conside
ração de Sua Excelêncía, coin à sOlicitação de que seja 
enviada a competente Mensagem ao ~ongresso Na~iO
nal, para tramitação que se faz necessária. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência meus protesto do mais profundo respeito. -
Dr. António Carlos de Seixas Telles, Ministro Vice-Pre
sidente, no exercício da Presidência do STM. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMEl'!TAR N." !0, 
DE 6 DE MAIO DE 1971 

Fixa normas para o cumprimento do disposto nos 
artigos 98 e 108, § 1.0

, da Constituição. 
O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei Coniptementar: 

Art. 5.0 As_ funções gratificadas necessárias_ aõs servi
ços dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário se~ 
rão criadas nos respectivos regulamentos ou regimen
tos, respeitados os príndpios de dassíficação vigorantes 
no Poder Executivo. -

(As Comissões de Serviço Público Civil e de Finan
ças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMi\RA 
N-· 124, de 1986 

(N.o 5.566{85, na Casa de origem) 
(De iniciativã do Sr. Presidente da República) 

Altera os arts. 1.• e 3.• do Decreto-lei n.• 1.940, 
de 25 de maio de 1982, -que institui contribuição 
social, cria o Fundo de Investimento Social- FIN
SOCIAL, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. t.o Os arts. Lo e 3.~ do Decreto-lei n.o 1.940, 

de 25 de maio de 1982, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 1. o Fica instituída, na forma prevista neste 
Decreto-lei, contribuição social, destinada a cus
tear investimeritos de caráter assistencial em ali
mentação, habitação popular, saúde, educação, 
justiçae ãiiiparo ao pequeno agricultor. 

Art. 3.Q Fica cri3do o Fundo de Investimento 
Social - FINSOCIAL, destinado a dar apoio fi-
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nanceiro a programas e projetas de caráter assisten
cial1 relacionados com a alimentação, habitação 
popular, saúde, educação, justiça e amparo ao pe
queno agricultor." 

Jtrt: 2. o Esta lei entra em vigof na data de -sua publi-
cação. · 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário~ 

MENSAGEM N• 277, DE 1986 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso 
Nacional. 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada delibe_raç:1o de Vo_!isas 
EXcelências, acompanhado de Exposição de Motivos 
dos Senhores Ministros de Estado Chefe da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República, o anexo 
prOjeto_ de lei que altera os arts. 1. o 3. o do Decreto-lei 
n.o L940, de 25 de maio de 1982, que institui cOntri· 
buição SC!_cial, cria o Fundo de Investimento Social (FIN
SOCIA!J~ e dá outras providências. 

Brasília, 21 de maio de 1985. - JOS~ SARNEY. 

ExPOSIÇÃO DE MOTIVOS N." 00219, DE 15 DE 
MAIO DE 1985, DOS SENHORES MfNfSTRO~S~ 
CHEFES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
E DA JUSTIÇA. 

Excelentíssi.n::to Senhor Presidente da República. 
- O Conselho de Desenvolvimento Social (CDS) sub

mete à consideração de Vossa Excelência, o anexo pro
jeto de lei alterando o Decreto-lei n." 1.940, de 25 
-de maio de 1982, expondo nesta oportunidade, as razões 
que justificam a medida proposta. 

A violência e a criminalidade urbana de adultos e 
jovens, que se observa no País, representa um quadro 
social dos mais preocupantes. A difícil situação econó
mico-social dos últimos anos tem contribuído para ele
var o cont!ngente de desempregados e subempregados 
no Brasil, provocando o crescimento assustador da mar
ginalidade, do número de condenações e da população 
carcerária. 

O problema social do Brasil não está apenas nas ruas. 
A superpopulação carcerária e o aviltamento das condi
ções de subsistência nos presídios vêm se constituindo 
em fatores de violência coletiva e motivo d_e preocu
paÇáo da própria sociedade que passa a cobrar do Esta
do solução ur~ente para o problema. 

Os sentenciados e egressos devem tambéni ser priori
zados no atendimento das suas necessidades básicas, 
ooij)O sendo parte considerável na composição dos gru
pos vulnerávei.s enquadrados no extrato de baixa renda, 
que- sáO-portanto demandantes de toda assistência so
cial, inclusive no campo de justiça. 
--~ O elevt)do espírito de Vossa Excelência em convocar 
a sociedade brasileira para um mutirão contra a violên· 
cia-e a criminalidade é o reconhecimento de que à justiça 
é reservado papel importante nas prioridades sociais 
do seu governo, Este fato estimula a ação da justiça 
em consonância com outros ministérios, na elaboração 
e execução de projetas que objetivem reduzir a níveis 
aceitáveis as atuais fontes de inquietação e segurãnça 
no sistema penitenciário, como os sucessivos motins 
que vêm ocorrendo nos presídios nos últimos anos, 

A construção de novas unidades prisionais, a ressocia
lização do jovem adulto- qu.e integra um contingente 
populacional refl.ponsável por elevado índice de crimina
lidade - com a implantação de cursos profissiona
lizantes, além da criação de infra-estrutura médico-hos
uitalar para o internado-, são algumas das prioridades 
n1 área da justiça no que concerne ao combate à vio
lência.. 

- - Entretanto, o DecretO-lei ii. o 1.940, de 25 de maio 
de 1982, deixa de contemplar programas e projetes de 
_caráter ~ssistencial relacionados com o campo _da j_1,1sti
ça, para efeito de financiamento com recursos oriundos 
do Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL). 

Face ao exposto, submetemos à elevada apreciação 
de Vossa Excelência o anexo projeto de lei, através 
do qual propomos alteração dos arts. i 1." e 3.~ do 
referido decreto-lei, tendo em vista estender ã área da 
justiça os benefícios do FINSOCIAL. 
Ae!oveit~mos a oportunidade para renovar a Vossa 

Excelé:ncia protestos do mais profundo respeito e distin-
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ta consideração, -João Sayad, Ministro-Chefe da Se
cretaria de Planejamento - Fernando Lyra, Minístro 
da Justiça. 

L_EGISLAÇÁO CITADA 
DECRETO-LEI N.' 1.940, 
DE 25 DE MAIO DE I982 

Institui contribuição social, cria o Fundo de Inves
timento Social (FJNSOCIAL), t dá outras provi
dências. 

O Presidente da República, no uso da ãtribuição que 
lhe confere o inciso II do artigo 55, e tendo em vista 
o disposto no§ 2." do art. 21 da Constituição. 

DECRETA 

Art. L" É instituída, na forma prevista neste decre
to-lei contribuíção social destinada a custear investi
ment~S de caráter assistencial em alimentação, habita
Ção popU.lár, saúde, educação e amparo ao pequeno 
agricultor. 

§ 1." A contribuição social de que trat_a este artigo 
será de 0,5% (meiO por cento), e incidirá sobre a receita 
bruta das empresas públicas privadas que realizam ven
da de mercadorias, bem como das instituições finan
ceiras e das sociedades seguradoras. 

§ 2, 0 Para as--el:npresas públicas e privadas que reali
zam exclusivamente venda de serviços, a contribuição 
sefá de 5% (ciriCo por Cento) e incidirá sobre o valor 
do Imposto de Renda devido, ou como se devido fosse. 

§ 3.0 A contribuição não incidirá sobre a venda de 
mercadorias ou serviços destinados ao exterior, nas con

- <lições estabelecidas em Portaria do Ministro da Fa
zenda. 

Art. 2.0 A arrecadação da contribuição será feita pelo 
Baiico do Brasil S.A. e pela Caixa Económica Federal 
e seus agentes, _n_a forma _disciplinada em Portaria do 
MinistrO da Fazenda. 

Art. 3." É criado o Fundo de Investimentos Social 
{FINSOCIAL), destinado a dar apoio financeiro a pro
gramas e projetas d~ caráter assistencial relacionados 
com alimentação, habitação popular, saúde, educação 
e amparo ao pequeno agricultor. 

Art. 4." Constituem recursos do FINSOCIAL: 
I- o produto da arrecadação da contribuição insti-

tuída pelo art. 1," deste decreto-lei; 
II- recursos de dotações orçamentárias da União; 
III- retornos de suas aplica-ções; 
IV- outros recursos de origem interna ou externa, 

compreendendo repasses e financiamentos. 

Art. S.o O Banco Nacional do Desenvolvimento Eco
nómico (BNDE) passa a denominar-se Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

§ 1, ~Sem prejuízo de sua sobordinaçáo técnica à au
toridade monetária, o Banco Nacional de Desenvol
vimento Económico e Social fica vinculado administrati-. 
vamente à Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República (SEPLAN). 

§ 2." O Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República e o Minístro da Indústria 
e do Comércio adotarão as providências necessárias 
ao cumprimento do disposto neste artigo, no prazo de 
3_0 {trinta) dias. 

Art. 6." O Fund_o de Investimento Social (FINSO
CIAL) será administrado pelo Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e SOcial (BNDES), que apli
cará os recursos disponíveis em programas e projetes 
elaborados segundo diretrizes estabelecidas pelo Presi
dente da República. 

Parágrafo único. A execução desses programas e pro
jetas dependerá de aprovação do Presidente da Repú
blica. 

Art, 7." Este decreto-lei entrará em vigor na data 
de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1." 
de junho de 1982. 

Brasilia, 25 de maio de 1982~ 161. 0 da Independência 
e 94.~_ça República. 
- (A Comissáo de Legislação Social,) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N-· 125, de 1986 

(N.• 7.246~8/86, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Concede Pensão Especial a Maria Odlla do Ama
ra) Trindade e dá outras providências. 

O Coilgresso Nacional decreta: 
Art. 1. o Fica concediOa a María Odila do Amaral 

Trindade, residente em Santiago (RS), mãe do menor 
Pedro Júlio do Amaral Trindade, falecido em 30 de 
março de 1972, em decorrência da explosão acidental 
de uma granada de lança-rojão, no quartel do então 
4.0 Regimento de Cavalaria, a pensão especial, mensal, 
equivalente a 2 (duas) vezes o salário-mínimO -vigente 
no País. 

Art. 2. '!.O benefício instituído por esta lei é intrans
ferível e extinguir-se-á com a mo'rte da beneficiária. 

Art. 3.. 0 A despesa decorrente da aplicação desta lei 
correrá ã conta de Encargos Previdenciários da União _ 
-Re_cursos sob a Supervisão do MinistériO da Fazenda. 

Art. 4. 0 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. s-.o Revogam-se as disposições em contráriO. 

MENSAGEM~N. • 68, t:>E i986 

ExcelentísSimOs Senhores MembÊos do CongressO 
Nacional: 

Nos tennos do art. 51 da ConstituiÇão Fedeilii; tenhO 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas 
Exceléncias, acompanhado de exposiçâo de motivos do 
Senhor Ministro do Exército, o anexo- projeto de lei 
que "concede pensão especial a Maria Odila do Amaral 
Trindade e dá outras providências". 

Brasília, 18 de março de 1986. - JOS:t SARNEY. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 97, 
DES DE AGOSTO DE 1983, DO 

MlNISTERJO DO EX~RCITO 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração 

de Vossa Excelência o anteprojeto de lei anexo, pelo 
qual a União concede amparo a Maria Odila do Amaral 
Trindade, residente em Santiago- RS, mãe do menor_ 
Pedro Júlio do Amaral Trindade, falecido em 30 de 
março de 1972, quando integrante do "Pelotão Mirim" 
do então 4.0 Regimento de Cavalaria, naquela cidade, 
em decorrência da explosão acidental de uma granada 
de lança-rojão, próxima ao antigo paiOl de munição 
da Unidade. 

O lamentável acidente foi objeto de inquérito poli
cial-militai, instaurado por determinação do Coman
dante do 4.0 RC, em cujo--relatório são evidentes os 
indícios de culpabilidade da UniãO, à qual cabe, cm 
conseqüência, repilrar os prejufios advindes do decesso 
daquele menor, de apenas 9 anos de idade. 

Com profundo respeito. -V alter Pires. 

AVISO N." 77- SUPAR 

Em 18 de março de 1986. 
A Sua Excelência o Se:D.hor 
Deputado Haroldo Sanford 
DD. Primeiro~secretário da Câmara dos Deputados 
Brasilia-DF 
Excelentíssimo Senhor Primeiro~Secretário: 

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a 
mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re~ 
pública, acompanhada de exposição de motivos do Se~ 
nhor Ministro_ de Estado do Exército, relativa a projeto 
de lei que "concede pensão especial a Maria Odila do 
Amaral Trindade, e dá outras providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex~ 
celência protestos de elevada estima e consideração. 
-Marco Maciel, Ministro~Chefe do Gabinete Civil. 

(À Comissão de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N-"126, de 1986 

(N.• 5.989185, na Casa de origem) 
(De iniciatiVa ·do Tribunal Superior do Trabalho) 
D~ ~l_>re _a criação e extinção de cargos na Secre

tal-fa do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira 
Região e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

. Art. _J.o Ficam criadQS nQ Quadro Pennanente da Se
_crélari~~ do Tribunal Regional do Trabalho da Primeir_a 
Região os seguintes Cargos: 
· I-no Grupo_-Atividad~s d~ Apoio ~udjciário, c:Qdi

!fó TRT-1.•-AJ-020; 100 (cem) de Técnico Judiciário, 
TRT·l.·-AJ-021; 200 (dqzentos) Qe At,udlia_r Judiciário, 

· tJncl.•-AJ-023; SO (cinquenta) de Agente de Segu
rança Ju~~i~a, _I~T~l.·-AJ~024 e 35_ (trinta_e: cinço) 
de Atendente Judiciário, TRT~I.•-AJ·0:15; 

~I -no Grupo-Atividades de Nfvel Superior, código 
TRT-1.'-NS-900; 5 (cinco) de Contador, TRT-1.'
NS-924; 2 (dois) de Engenheiro, TRT-1.•-NS-916; e 2 
(dois) de Arquiteto, TRT~l.··NS-917; e 
III- no Grupo·Artesanato, código TRT-1.•

ART-700; 5 (cinco) de Artífice óe Carpintaria, TRT-1.•
ART-704; 3 (três) de Artífice de Artes Gráficas, TRT-1. 
·~ART-706; e 5 ($co) de Artífice de Eietricidade e 
Comunicação, TRT-1.•-ART-703. 

_ I;»~ágrafo único. Os Ca-rgos·(~. que se referem os inci
sos I a III deste artigo serão providos na classe inicial 
da respectiva categoria. 

Aá. 2" Ficam criados no Gru:Po-Direção e Assesso
ramento Superiores, código TRT·l.•-DAS~lOO ouTRT
L•~LT-DAS·lOO:, da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da Primeira Região, os seguin~es arrgos: 
J (um) de AssessordeJuizTRT-t.•-DAS-102ou TRT-1. 
•-LT-DAS-102; e (dois) de Diretor de Secretaria de 
Grupo de Turmas, TRT-1.'-PAS-101 ou TRT-L'-LT
DAS-101 e 5 (cinco) de Diretor de Secretaria de Turma, 
TRT-1.'-DAS-101 ou TRT-1.'-LT-DAS-101. 

Parágrafo único. Os cargos de Assessor de Juiz, de 
Diretor de Secretaria de Grupo de Turmas e de Diretor 
de _Secretaria de Turma, previsto neste artigo, serão 
classificados, exclus~Y<~:!Dente, por ato do Presidente elo 
Tribunal, observados os níveis de classificação cons
tantes do art. 1." da Lei n.o 5.843, de 6 de dezembro 
de 1972, bem como os limites estabelecidos pelo art. 
8. 0 da Lei n." 7.119, de 30 de agosto de 1983. 

Art. 3.° Ficiun extintos 120 (cento e vinte) cargos de 
Datilógrafo, código TRT-1.'-SA-802. 

§ r.o O preenchimento dos 120 (cento e vinte) cargos 
de Auxiliar Judiciário, TRT-1.•-AJ-023, dentre os cria
dos pelo art. 1." desta lei fica." vinculado à extinção dos 
cargos de Datilógrafo, TR'f-1.•-SA-802. 

§ 2.0 Para à proviJ;Dento dos cargos de Auxiliar J~diw 
ciário, TRT-l,•.AJ-023, a que se refere o § 1.0 deste 

ANEXO I 

(Art. lQ da Lei nQ , de , de de 198 ) 
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artigo, será exigida a apresentação do certificado de 
conclusão do 2. o grau ou nível equivalente. 

§ 3.0 Aqueles que não satisfizerem a exigência con
tida no parágrafo anterior permanecerão no cargo de 
Datilógrafo até implementarem a condição. 

Art. 4. o A ascensão funcional no GrupowAtiVidades 
de apoio Judiciário da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da Primeira Região ocorrerá para o- provi
mento -de vagas nas categorias funcionãís de Técni~ 
Judiciário, TRT·l.•-AJw021; Auxiliar Judiciário, TRT
L•-AJ-023, e Oficial de Justiça Avaliador, TRT·l.•
AJ-022, ém até metade das vagas. 

Art. 5.0 O ingresso nas demais categorias funcionais 
do GJUpo-Atividades de Apoio Judiciário da Secretaria 
do Tribunal darwse·á atrav6s de concurso público. 

Art. 6. o Nas categori'as funcionais pertencentes aos 
outros grupos, o ingresso observará os dispositivos le
gais aplicados no Poder Executivo. 

Art. 7, 0 O processo seletivo para efeito de ascensão 
funcional far-se-á medi!Wte concurso int~rno, de_ ~ráter 
competitivo e eliminatóriO, nas mesmas condições esta
belecidas para o concurso público, exceto limite de ida
d~·-

§ L o Caberá ao Tribunal estabelecer as condições pa
ra provimento das vagas destinadas à ascensão funcional 
e ao concurso público, observadas as disposições legais 
vigentes sobre a matéria. 

§ 2. o Sempre que possível, aproveitar-sewá a oportu
nidade da realização de concurso público para selecio
nar os concorrentes à ascensão funcional, elaborando
se, nesta hipótese, classificações distintas. 

§ 3." O prazo de validade do concurso para ascensão 
funcional será de 2 (dois) anos improrrogáveis. 

§ 4. o As vagas reservadas à ascensão que não forem 
utilizadas por insuficiência de candídatos habilitados, 
poderão ser providas por pessoal aprovado em concurso 
público. 

Art. 8." Poderá concorrer ao processo seletivo visan· 
do à ascensão funcional ocupante de cargo de qualquer 
categoria, independentemente da classe em que se en
contre, des_d,e que já tenha c;:umprido _o estágiO proba
t~o e _comprove a escõlaridade prevista para o cargo. 

Art. 9.0 Será exigida, para ingresso nas categorias 
funcionais do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário 
da Secretaria do Tribunal RegJonal do Trabalho da Pri
meira Região, por concurso público ou por ascensão, 
a seguinte escolaridade: 

-para as categorias funcionais de Técnicos Judiciá~ 
h.·S, TRT-l. ... AJ-021, e Oficial de Justiça Avaliador, 
TRT-1.•-AJ-022, diploma de Bacharel em Direito; 
II-para as categorias funcionais de Auxiliar Judiciá

rio, TRT-l .... AJ-023',e Agente de 5egurançaJudiciária, 
TRT-L•-AJ-024, certificado de conclusão do 2.0 grau 
ou rtível equivalente; 
III- para a categoria funcional de A tendente Judi

ciário, TRT-1.·-AJ·02S, certificado de conclusão do L" 
grau. 

Art. 10. As despesas decorrentes da aplicação desta 
lei correrãO à conta dos recursos orçamentários consig
nados à Justiça do Tiabalho. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. . 

Art. 12. Revogamwse as dispOsições _em contrário. 

QUADRO P.ERMANENiE DA SttRDARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DÓ TRABALHO DA PRIMEIRA ~JiEGiM--

GRUPOS CAf.EGORIAS FI]NCldNA!S C!lDIGDS REFE.RtNCIAS ,Ç~ASSES NQ 

ATIV!OAOES DE APOIO Têcnico judicl'ãrio TRT.la.-AJ-021 NS - 07 100 
JUDICIÃRIO Auxi 1 ia r Judie iârio TRT~la.-AJ-023 NM - 24 200 

TRT-la.-AJ-020 Agen ti:! dt! Segurança 
Judiciãria TRT-la.-AJ-02<1 NM - 14 50 
Att!ndente Judiciário Tfl.T-la.-AJ-025 NM - 14 35 
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OUTRAS ATIVIDADES 
OE NlVEL SHPER[OR 

(TRT ·la, ·NS-9001 

ARTESANATO 
(TRT -la. ·ART -700 I 

(Art. 

Contador TRT -1 a. -NS-_924 
EngenheirO TRT-la.-NS-916 
Arqui te to TRT-la.-NS-917 

Artific.e de Carpin-
taria 
Artifice de Artes 

TRT -1 a. -ART:;-704 

Grã ficaS TRT -1 a. -ART -706 
Art'ifice de Eletri-
cidade e Comunicaçã(i TRT-1 a>ART -703 

A N E X O I 

29 da lei nQ , de de 

CARGOS EM COM! SSAD 

DENUM1NAÇAO c-o _ _o 1 a o 

NS - 05 
NS - 05 
NS - OS 

NM - 17 

NM - lZ. 

NM - 17 

de 198 I 

Assessor de Juiz 
Di reter de Secreta ri a de Grupo de 
Turmas 
Di reter de Secreta ri a de Tu-i-ma 

TRT-la.-OAS-10"2 ou TRT-la.-LT-OAS-102 

TRT-la.--OAS-161 -ou TRT-la.-LT-ÕAS-101 
TRT-la.-OAS-.101 óu TRT-la.-LT-DAS-101 

ANEXO" III 

(art. 3Q da lei n9 , de_ de de 198 1 

CARGOS -EM EXTI NÇM 

NQ 

01 

02 
05 

os 
02 
02 

os 

03 

05 

QUADRO PERMANENTE OA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA REGIM 

G R U P O CATEGORIA FUNCIONAL CODJGO REFERcNC1A CLA5$E NQ 

SERVIÇOS Datilõgarfo TRT-la.-SA-802 NM - 23 ". _91_ 
AUXILIARES Uãtnõgr'afo T!IT~la_.-SA-602 Nt1._: -_20 :29 
(TRT -1 a-SA-8001 
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OF.STST.GDG.GP.N.• 575/85 
Brasllia-DF, 17 de julho de 1985 

Exmo. Sr. 
. ~eputado Ulysses Guiritarães 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Brasflia-DF 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de encaminhar-lhe o anexo expedien

te, oriundo do egrégio Tribunal Regional do Trabalho 
da t.a Região, que trata de anteprojeto de lei propondo 

-a criação e extinção de cargos na Secretaria daquele 
órgão, de acordo com o disposto no inciso II do art. 
115 da Constituição Federal. 

Nesta oportunidade, reitero-lhe expressões de eleva
do e distinto apreço - Coqueijo Costa, Ministro Presi

- dente do ~ribunal Superior do Trabalho. 

ExPOSIÇÃO DE 1\iOTJVOS N.• EM/DAJ/~ DE 
4 DE FEVEREIRO DE 1985, DO MIN!Sn::RIO 
DA JUSTIÇA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Acolhendo proposta da Presidência do egrégio Tribu-

nal Superior do Trabalho, tenho a honra de encaminhar 
à elevada consideração de V assa Excelência, com vistas 
ao Congresso Naci~nal, o anexo anteprojeto de lei que 
dispõe sobre a criação e extinção de cargos na Secretaria 
do Tribunal R~gional_ do_ Trabalho da ~_rime ira Região, 
com sede no Rio de lanCiiõ, e dá outras Providências. 

A medida objetivci ampliar a estrutura administrativa 
da Secretaria do aludido Tribunal Regional, que_desde 
1974, quando da Unplantação do Plano de Classificação 
de Cargos, contou com o acréscimo de, apenas, 58 (cin
qüenta e oito) novos cargos, excetuando os transfor
niados, apesar de àquela época ter recebido 82518 ( oi
tenta e dois mil, quinhentos e dezoito) processos para 
julgamento, enquanto que em 1983 tal número elevou
se ~ubstancialm_ente para 185.640 (cento e oitenta e 
cinco mil, seiscentos e quarenta). 
_ . 1Jém do mai_s, o _complexo do citado Regional foi 
ãgraciadõ_ coin dois_ Grupo~ de _Turmas, dez Juntas de 
Conciliação e JUlgamento e dois Distribuidores de Fei
tos, o que impõe o aumento do quadro de pessoal de 
·~seus_serviços auxiliares. 

__ _Os artigos J. o_ e 2. 0 _ dp antepro_jeto_ em tela criam 
o quantitativo indispensável de cargos no Quadro Per
manente e no GrupO Difeçâo e Assessoramento Supe
riores da Secretaria do Tribunal Regional beneficiado 
respectivamente. 

O artigo 3, 0 extingue 120 (cento e vinte) cargos de 
Datilógrafo, em razão dos problemas gerados pela exis
tência da Categoria Funcional de Auxiliar Judiciário, 
com atribuições idênticas às daqueles, porém com venci
mentos superiores. 

Dessa feita, o preenchimento de 120 (cento e vi!:.tej 
dos 200 (duzentos) cargos de Auxiliar Judiciário, insti
tuídos em conseqüência da proposição t:.!!! ~,;ausa, ficará 
condicionado à extinção dos 120 (cento e vinte) cargos 
de Datilógrafo. 

Os demai;.: d;;positivos da proposta em apreço regula
men~processos de concurso públi~, para provi~ 
menta de todos os cargos criados, e de ascensão func!::mai, 
dando outras providências. 

CUmpre reSsaltar qUe a iniCiativa em causa mereceu 
apreciação técnica do Departamento Adminisüafivo do 
Serviço Público, da Secretaria de Plauejam~nto da Pre
sidência da República e do Departamento de Assuntos 
Judiciários desta Pasta. 

Aproveito a o-p<:rrtunidade pra renovar a Vossa Exce
lêlencia protesto do meu profundo respeito. -lbrahim 
Abi~Ackei,Ministro da Justiça 
Processo MJ no. 11.934/84. 

Processo MJ n. o 11 934/84 

Senhor Secretário-Geral 
Submeto à apreciação de Vossa Senhoria, para mere

cer a assinatura do Ex. o Senhor Ministro1 a anexa l!lir,uta 
de_ exposição de motivos que encaminha à Presidência 
da Repúbüca, com vistas ao eo-ngre;;so Nacional, o in
cluso anteprojeto de lei que visa criar e extinguir cargos 
no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Re
gional do Trabalho da 1. • Região, com sede no Rio 
de Janeiro-RJ. 
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a) 5 (cinco) Cargos de Contador, Código TRT. 1." 
NS. 716. O acréscimo de cargos nesta Categoria toma-se 
@prescindível em face do aumento de volume de traba
lho no setor de contabilidade. administraçãO financeira 

O assunto mereceu apreciação técnica do Regional 
interessado~ do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, 
do Departamento Administrativo do Serviço Público, 
da Secretaria de Planejamento da Presidêrrcia e da Divi
são de Estudos e Projetes deste Órgão. 

DAJ, 11 de janeiro de 1985~ -JoséMoilcYrdeOiivei~ 
ra, Substituto do Diretor-Geral. 

_ e tomada de contas; 

A elevada Consideração do Ex." Senhor Ministro, pela 
assinatura de Exposição de Motivos que encaminha à 
Presidência da Repúb~ca antep~ojet_~ de lei que obje
tiva criar e extinguir cargos· no -Quadro Permanente 
da Secretaria dC? Tribunal Regional do Trabalho da 1. • 
Região, de acordo com o pronunciamento supra do 
Substituto do Diretor-Geral do Departamento de As-
suntos Judiciários. __ -- ---- _ 

SG, -10 de janeiro de 1985~--ArtUr de Casti.l.ho Neto 
Secretário-Geral -

OF.GP-88/85 - Em8dejulhode1985 
A Sua Excelência, o Senhor 
Deputado Ulysses Guimarães 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Brasília-DF 

Senhor Presidente. 
Nos termos do inciso II do art. 115 da Constituição 

Federal, tenho o prazer de encaminhar a Vossa Exce· 
lência, a fim de que seja submetido à alta apreciação 
do Poder Legislativo, o anexo anteprojeto de lei que 
dispõe sob!e a criação e e_xiínção de cargos na S~ecre~a 
deste Tribunal Regional do Trabalho da Primeira RC
gião e dá outras providências. 

O anteprojeto em qUestão propõe a criação e extinção 
dos seguintes ca~gos: _ _ _ 
I- No Grupo-Atividades de Apoio Judiciário~ 
a) 100 (cem) cargos de Técnico Judiciário, c6di&o 

'IRT. 1.• AJ. 0~~. de nível superior; 
b) 200 (duZentos) cargos de AuxÍiiar JUdiciário, códi

go TRT. 1.• AJ. 023, de nível médio, do~ quais 120 
(cento e vinte) ficam vinculados à extinção de igual 
número de cargos atualmente existentes de Datilõgrafo, 
código TRT. 1.• SA. 802. Tal-proposta -é motivada em 
razão de problemas gerados _pela exis~ência de _duas 
categorias funcionais com atribUTções idênticas, porém, 
com vencimentos desiguais, fato esse também consta
tado pelo calenda Tribunal Superior do Trabalho que, 
através da Lei 0.0 7.119, de 30de agost~ de 1983, <?bteve 
igual providência. · -

c) 50 (cinqüentã) Cargos de Agente de Segurança Jucli~ 
ciária, códi~o 1RT. 1." AJ. 024; 

d) 35 (tnnta e cinco) cargos de Atendente Judiciário, 
código TRT. !.• AJ .. 025. . _, __ . -

II-No Grupo-Atividades de Nível SuPerior; 

b) 2 (dois) cargos de Engenheiro, código TRT. 1." 
NS. 916 e 2 (dois) cargos de Arquiteto, código TRT. 
1.• NS. 917. O -Tribunal, além da sede, é integrado 
atualmente por 61 (sessenta e uma) juntas de Conci~ 
liação e Julgamento, das quais 35 (trinta e cinco) na 
cidade do Ri_o de Janeiro e 26 _(vinte e seis) em diversas 
cidãde do interior dOs Estados do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo. Assim, há necessidade permanente de 
realização de obras. bem como de manutenção e repa~ 
ros. Não dispondo o Quadro Permanente de Pessoal 
de nenhum cargo de Engenheiro nem Arquiteto, é obri
gado a valer-se de funcionários, embora não~habilitados, 
integrantes de outras categorias funcionais, gerando as 
~storções que tais situações g~ralmente acarretam-; 
ID-No Grupo~ Artesanato: 

_ a) 5 (cinco) cargos de Artífice de Carpiri.taria; Código 
1RT. 1." art. 704; 

b) 3 (três) cargos de Artífice de Artes Gráficas, códi~ 
go TRT. 1.0 art. 706; 

c) 5 (cinco) cai'gos de Artífice de Eletricidade e_ C o-:_ 
inunicações. códigO TRT. 1.•- Art. 703. 
IV-No Grupo-Direção e Assessoramento SUperio

res; 
:) 1 (um) cargo- de Assessor de Juiz, código TRT. 

1." DA.S. 102. O Tribunal compõe-se, no momento;
de 27 jt_Jízes. E?ctstem, entretanto, somente 25 _cargos 
de_Assessor de ~uiz, nã~ os havendo para o Preªidente 
e para o Vice-Presidente. O Presidente, em suas ativi
dade;~_ administrativas, judicantes e correcionais, é as
SesSórildó por Assessor comuns existentes no Quadro. 
A criação do cargo de Assessores de Juiz, ora proposta, 
destina-se ao assessoramento do Vice-Presidente, a_ 
quem, nos -termos do art. 125 da Lei COniple"nientar 
n.o 35rde 14-3-79, Lei Orgânica da Magistratura Nacio
nal, são de_leg~das diversas atribuições judicantes da 
PresidénCia, inclusive a de despachar recursos de re-
vista; -

.b) 2_(dois)_ cargos· de Diretor de Secre,t~ria de Grupo 
de TUfffiaS~OOdigo TRT. 1." DAS 101 e 5 (cinco) cargos 
de Diretor de Secretaria de Turma, código TRT. 1.• 
DAS. 101. O Tribunal é composto pelo Pleno, por dois 
Grupos de Turmas e por cinco Turmas. Para o Pleno, 
existe o cargo de Secretário do Tribunal, código TRT. 
1." DAS. 101.5. P_ara os Grupos de Turmas e para as 
Turmas não fora~ criados cargos de direção. Suas secre
tarias São diri'gidas por funcionários que percebem En-_ 
cargos de Repre~e~tação de_Gabinet~. Impõe-~. assim, 
a criãç-ão dos cãrgos ora propostos. 

MOVIMENTO PROSSESSUAL DO TRT DA 1. • REGIÃO 

1974 1983 
Reclamações Corrcicionais lt4 161 
Recursos Reviscas (despacho) 1.604 3.130 

J)issidios Coletivos 245 316 
M.-.!~dados de Segurança 45 92 
Ações Rdci_o:Oria:> 49 103 
Conflitos de Juri;;:ficãÕ _ 9 I 
1.' Turma (proc. reCebld-->5) 1.987 2.996 
2.' Turma (pro c. recebidos) - ---._ __ 1.987 3.%4 
3.• Turma (proc. recebidos) 1.982 3.028 
4.' Turma (proc. recebidos) 4.009 
S.' Turma (pr(IC. recebidos) 942 
JCJ do Rio de Janeiro 52.900 H5.l_41 
JC1 de Niterói 3.699 !t.422._ 
JCJ de Caxias 4.354 7.238 
JCJ de Nova lguaçu 3.532 9.233 
JCJ de Sio Gonçalo 1.512 4.655 
JCJ de Petr6polis 1.677 2.638 
JCJ de Volta ~nda 1.485 3.074 
JCJ de Tn!s Rios 668 818 
JCJ de Nova Friburgo 4S2 800 
JCJ de Campos 1.212 1.494 
JCJ de l!aperuna 346 818 
JCJs de Vitória 1.756 5.131 
JCJ de Cachoeiro de Itapemirim 612 957 
!CJ "~S. J. Meriti 2.631 
JCJ de Barra õo Pira! 1.226 
JCJ de Araruama 1.555 
JCJ de Teres6polis 443 

TOTAL 82.518 185.640 

Novembro de 1986 

O Plano de Classificação_ d"e, Cargos estabelecido pela 
Lei n. o 5.645, de 10-12-70, foi implantado neste Tribunal 
em novembro de 1974. 

Nessa época, conforme qUadro demonstrativo em 
anexo, o Quadro Permanente era constituído de 1.283 
cargos. distribuídos por diversas Categorias Funcionais. 

Posteriormente, a estrutura do Tribunal foi acrescida 
de di_versas unidades e Órgãos, tais como dois Gupos 
de Turmas, mais duas Turmas; dez juntas de Conci
liação e julgamento do Rio de Janeiro e mais nove 
jun~as no interior: Niterói, Caxias, Nóva Iguaçu, Petró
pohs, Volta Redonda, Araruama, São João de Meriti 
Teresópolis e Barra do Piraí. ' 
~o ano de 1974, época da implantação do PCC, o 

Tnbunal recebeu 82.518 pro~essos para julgamento, en
quanto no ano de 1983 esse número elevou-se para 
185._640 e, no a,go de 1984, para 190.950. 
~j.e -~ registrar que _no período de 1974 a 1984, 

o_Q~óro Permanente de funcionários foi acrescido ape
nas de 58 novos cargos para suportar uma elevação 
de número de processos da ordem percentual de 
135,97% 

Esses dados, por si só, justificam a proposta de cria
ção de novos cargos qu:e-ora submeto ã elevada aprecia
ção do Poder Legislativo. 

É de se_ registrar, ainda, que o anteprojeto em ques
tão. em maio de 1984, foi encaminhado ao Ministério 
da Justiça. onde, conforme documentação em anexo, 
obteve_ parecei favorável do Departamento Adminis
trativo do Serviço Público (DASP) e da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República (SEPLAN), 
tendo sido, em 4 de fevereiro d_e 1985, objeto da Expo
sição de Motivos n. o -~3. do então Ministro da Justiça 
ao Excelentíssi~? Senhor Presi~ente da República, não 
havendo, na citada ocasião, sido remetido ao Poder 
Legislativo possivelmente em decorrência da sucessão 
presidencial 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
-celência Protestos do -meu profundo respeito~ - Ge
raldo Octávio Guimarães, Juiz-Presidente. 

OBSERVAÇ0ES: 

(1) Dos 50 cargos acrescidos na Categoria de Auxiliar 
Judiciário, 2 resultaram da transformação dos cargos 
de Agente de Mecanização de Apoio, representando, 
portanto, 48 novos cargos. 

(?) Po!C106 cargos acrescidos na Categoria de Aten
d,énte Judiciário, 30 resultaram de transformação em car
gos de Agente _de Portaria, repre~-ct.tando portanto. 
45 novos cargos. 

(3) Dos 34 cargos acrescidos na Categoria de Agente 
de Segurança, 30 resultaram de transformação dos car
gos de Motorista OfiCial, representando portanto, ape
nas 4 novos cargos. 

1984 
184 

.J.895 
300 
185 

I 
17 

3.4<50 
4.037 
3.642 
3.690 
2.891 

115.016 
8.834 
UiJ7 
7_6r7- -
4.882 ~__:_ 
2.540 
3.115 

764 
1.105 
3.351 

875 
4.985 

987 
2.677 
1.210 
1.601 

::i'Z! 

190.950 

(Às Comissões de ServiÇO Público Civil e de Fi-
nanças.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N.• 127, de 1986 

(N9 6.623/85, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho) 

Dispõe sobre a criação de cargos no Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do TraM 
balho da 8~ Região e dâ outras providências. 

O CongressO NaCional decreta: 

Art. 1.° Fica criado, na forma do Anexo 1 desta 
lei, 1 (um) cargo em comissão de Assessor de Juiz, 
do Grupo-Direção e Assesso.ramento Superiores, 

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

ooru8o 'r!n.g,•:DAS-102, no Quadro do Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 8.• Região. 

§ 1. a A classificação do cargo que figura no Ane~ 
xo I, ri3: escala de níveis do Grupo-Direção e Asses· 
soramento Superiores, far-se-á aa forma do pará
grafo únicO-da art. 4. 9 da Leí n.o 7.267, de 5.de 
dezembro de 1984. _ 

§ 2. o O cargo a que se refere este artigo, _priva· 
tivo do Bacharel em Direito, será preenchido me~ 
diante livre indicação, na forma do § 2.~ do art. 
97 da_ Constituição Federal. 

Art. 2. ~Ficam criados, no Tribunal Regional do 
Trabalho da 8." Região, os cargos de provimento 
efetivo constalltes do Anexo 11 desta lei. 

A N E X O 

(Art. lQ da Lei n9 , de de , de 198 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRA~ALHO DA O JTAVA REGI M 

cargos de Provimento em Comissão 

Grupo 

Direção e Assessoramerlto 
Superiores 

(Art. 29 da Lei n<r 

Assessor de Juiz 

A N E X O 

• de de 

NO 

01 

• de 198 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA Ba. REGIAO 
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Parágrafo único. Os cargos de que trata este arti
go serão distribuídos pelas classes das respectivas 
categorias funcionais, por ato da Presidência do 
Tribunal, observando-se o crit6rio da lotação vi
gente, sendo seu preenchimento feito de acordo 
com as normas legais e regulamentares em vigor, 

-respeitadas as disposições do § 2.~ do art. 108 da 
Co.flStítuição Federal. 

Art. 3.~ A despesa decorrente da aplicação desta 
lei corretá à conta dos reçursos orçamentários con
signados à Justiça do Trabalho. 

Art. 4. 0 Esta lei entnt em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5.~ Revogam-se as disposições em contrá
rio. 

Cõdi go 

TRT -8a. ·DAS-102 

-----~-~~-C-•~r=go,.s~d-•~P-r~ov"" __ i~m~e~nt_o_Ef-'e'-t-i v_o_. __ _c_--~~--=='--'-"·~ __ ;..... .. 
Grupo Catetorias FunCionais ~-~9 _de ~argos _ CÓdigo 

Atividade de Apoio_ 
Judiciãrio 

Têcn_ico Judiciãrio 
Ag. 'Seg. Judiciãria 
A tendente Judiciãri o 

01 
01 
01 

TRT ·lla .--AJ-021 
TRT -8a. -AJ-024 
TRI -8a. -AJ ·025 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N.•7.267, 

DE 5 DE DEZEMBRO DE 1984 

Dispõe sobre a estrutura das Categorias F11nçio-_ 
nals do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário da Jus-
tiça do Trabalho, altera dispositivos pertinentes, e dá 
outras providências. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Con_greSso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte lei: __ 

Art. 1.~ As Categorias Funcionais do Grupo-Ativi
dades de Apoio Judiciário, Código AJ-020, pertencen
tes aos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribu~ 
nais do Trabalho, passam a ser estruturadas na fonna 
constante do Anexo a esta lei. _____ --~- __ _ 

Art. z.oOs funcionáriOs integrantes das Categorias 
Funcionais mencionadas no artigo anterior serão posi-

clo:Oados nas classes a que correspondam as referências 
de_ que são oet,~pantes. 

Parágrafo único. Na transposição para a nova estru~ 
tura, as refer~ncias da classe inicial que tenham sido 
suprimidas passarão a correspondentes à primeira refe~" 
:r~cia da respectiva Categoria Funcional. 

Art. J.o Os Tribunais do Trabalho, através de ato 
interno, estabelecerão normas regulamentares neces
sárias à execução desta lei. 

An. 4. 0 A reestruturação dos Grupos-Direção e As
sessoramento Superigres dos Tribunais do Trabalho e 
a Classificação dos Cargos que os integram far-se-ão 
por deliberação dos respectivos Tribunais, observada 
a escaJa de níveis constantes do anexo II do Decreto-lei 
n.• 1.820, de 11 de dezembro de 1980. 

Parágrafo único. Ficam estendidos à Justiça do Traba
lho os níveis 5 e 6, acrescidos ã escala referida neste 
artigo pelo art. 3.~ do Decreto-lei n.• 1.445, de 13 de 
fevereiro de 1976. 

AJiÉXO 

(Lei n.O 7 .2tl7 de 5 ó.'e dezembro de 1984) 

Referência. de vencimentos dos cargos e!etivos do 
Grupo-Atividade.s o.:le Apoio Judiciário - _TST-A.J'-020 

Art. 5. ~Poderão ser aproveitados. no Quadro Per
manente da Secretaria do Tribunal Superior do Traba
lho, os servidores de outros órgãos da Administração 
Pública que se encontrarem prestando serviços, na qua
lidade de requisitados, na data de vigência desta lei, 
desde que haja concordância do órgão de origem. 

Parágrafo único. O cumprimento do disposto no ca
put deste artigo dependerá da existência de vaga ou 
vago. 

Art. 6. 0 As despesas decorrentes do disposto nesta 
lei correrão à conta das dotaçóes orçamentárias próprias 
da Justiça do TrabalhO. 

Art. 7. o Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 8. 0 Revogam~se as disposições em contrário. 
Brasília, 5 de dezembro de 1984; 163.0 da Indepen~ 

dência e 96.• da República. -JOÃO FIGUEIREDO 
- lbrahim Abi-Ackel. 

Cate,:orlas 
Funcionais. 

Referências de 
Vencimentos 

a) Técnlcõ Judic1ár1o AJ-021 Classe Especial NS 22 a. 2S 
Classe "B" NS IS. a. 21 
Classe "A" NS 10 a. 15 
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Cat<'godas: 
Códig-o HdeJ·êndas. de 

FuucionaJs \'cncinlCllto~ 

b) Taquigrafo Judlehir1o A.T-022 Classe Especial NS22a2o 
Classe "B" NS 16 a 21 
Classe "A'' NS 10 a !5 

c) Auxlllar Judlclárlo AJ-023 Classe Especial NS 32 a 35 
Classe "B" NM 28 a 31 
Cla.sse "A" NM24a27 

Cate&'Orlas 
Código ltcferências de 

Funcionais yenclf!1._en~s 

d) Agente de Segurança 
Judiciária 

A.T-024 Classe Especial 
Class-e "B" 
q_I.asse _"A" 

e) Atendente Judiciário AJ-025 Classe Especial 
Classe "B" 
Classe "A'' 

t) Taquigrafo Auxil1ar AJ-026 Classe Especial 
Classe "B" 
Classe "A" 

«) Ollclal de Justiça AJ-027 Classe Especial 
Avaliador Classe "B" 

CONST!TUIÇÃÚ DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO! 
Da Organizaçio Nacional 

··············· ········-"CA"riTüi:õvíl ____ "-="'O·"~-

Do Poder Executivo 

Dos Funcionários Públicos 

Art. 97. Os cargos públicos serão acessíveis a todos 
os brasileiros que preencham os requisitos estabeleciaos
emlei. 

§ 1. o A primeira investidura em cargo público depen
derá de aprovação prévia, em concurso público de pro
vas ou de provas e títulos, salvo os casos_ indicados 
em lei. 

§ 2. o Prescindirá de concurso a nomeação para cargos 
em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e 
exoneração-. • .- • • 

§ 3. o Nenhum concurso terá validade por prazo maior 
de quatro anos contados da homologação. 

OFíCIO DO T!UBÜNALSÜPERIOR DO TRAilA
LHO N." 801, DE 3 DE OUTIJBRO DE 1985. . 
Exm.o Sr. 
Deputado Ulysses Guimarães 
DD. Presidente da Câmara dos p_eput<!-dos 
Brasília-DF -

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de dirigii-me ã V. EX.• para encami

nhar o anexo expediente, oriundo do E. Tribunal Regio
nal do Trabalho da 8.• Região, que trata de anteprojeto 
de lei propondo a criação de cargos na Secretaria daque
le Órgão, de acordo com o _disposto no inciso II, do 
art. 115, da Constituição Federal. 
_ Nes~a _oportunidade, re~_tero-Ihe expressões de eleva
do e distmto apreço. -COqueiro Costa, Ministro Presi
dente do Tribunal Superior do Trabalho. 

OF(CIO N• 814(85, DO TRJBUNÂL REGIONAL 
DO TRABALHO. 
Exm.osr. 
Ministro Carlos Coqueiro Torreão~ da Costa 
DD. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
Brasília -DF 

Senhor Ministro: 
Tenho a honra de submeter â apreciação de V. Ex. o 

o incluso anteprojeto de lei relativo ao Quadro de Pes~ 

Classe ·~~_'.:.._ 

soai da Secretaria deste Tribunal da Oitava Região, 
solicitando se digne, posteriormente, determinar o en
caminhamento do mesmo ao Exm. 0 Sr. Presidente da 
Câmara dos Deputados. 

No ensejo, renovo a V. Ex;. a protestos de elevado 
apreço. _;_Pedro Thaamaturgo Soriano de Mellot Presi~ 
dente do Tribunal Regional do Trabalho da 8. a Região. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
_ Em_ 30 de setembro de 1985. _ 

Excelentíssimo Se-nhor Presidente da República. 
Tenho a honra de submeter à superior consideração 

de Vossa Execelência, para merecer posterior remessa 
ao Poder Legislativo, o :incluso ant~rojeto_ de lei, que 
visa a qjaÇão de cargos no Quadro de Pessoal da Secre
taria do Tribunal Regional do Trabalho da S. a Região. 

Através da Lei n." 7.325, de 18-6M85, foi alterado::. 
a composição do Tribl.ll1al, que passou a ser constituído 
de 9 Juízes. O ProJeto n. "4. 729, de 1984, que deu origem 
a mencionada lei, previa a cri~ção, em número conside
rado o mfuimo necessário, de cargos administrativos, 
para fazer frente âs atividades de apoio ao Gabinete 
do Juiz, cujo cargo foi então criado. A lei promulgada, 
entretanto, estabeleceu, em seu artigo 4." que o pessoa} 
necessário ao atendimento dos encargos decorrentes 
da ampliação dos tribunais fosse recrutado nos seus 
próprios quadros. 
Ocorr~ _que o Tribunal do Trabalho da 8. • Região 

há muito_vem se ressentindo com a carência numérica 
de- furicionáriós. A última alteração- ocorrida no seu 
Quadro de Pessoal data de 1974, cqm a implantação 
dó No_y_o Plano de Classificação instituído pela Lei n.o 
5.645, de 1970. A partir daí, por mais de uma vez foi 
pleiteada a ampliação do seu Quadro de Pessoal, dado 
~:nempte"_ctes~rf~~ -n~e!õ de processOs que tramitam 
nos Orgãos- dO- JudiCiário Trabalhista da 8. • Região, 
sem que qualquer ~e;s~es pedidos tenha prosperado. 

Toma-se, as~, dif~ci~ para o Oitavo Regional recru
tar, em seu próprio Quadro, considerado já aquém das 
suas reais necessidades, o pessoal mínimo necessário 
ao atendimento desses encargos. 

É do conhecimento de todos a política de contenção 
das despesas públicas, definida pelo atual Governo. TO
davia, a situação cada vez mais difícil encoraja e dá 
ânimo a esta Presidência a fazer a presente proposição, 
levando em conta que a carência de pessoal poderá 

__ t!:ª~_r _CQlllo r~ªul~ado, o emperramento da máquina 
administrativa, e, por via de conseqüéncia, prejudicar 
a celeridade dos trabalhos judiciários da Região. O au
mento da despesa com a criação dos cargos ora proposta 
(quadro anexo) tomar-se irrisório, diante dos prejuízos 
que poderiam advir da insuficiêncía de recursos huma
nds: 

Com essas considerações, que julgo, justificam plena
mente a criação dos cargos constantes do anteprojeto 

NM 28 a 33 
NM 21 a 27 
N_M 14 .a 20 

----- . --

NM28a33 
NM 21 a 27 
NM 14 a 20 ·,__;,--

NM 32 a 35 
NM 28 a 31 
NM 24 a 27 

NS22a25 
NS 16 a 21 
NS lO a 15 

anexo, solicito a Vossa Excelência o encaminhamento 
do mesmo ao Poder Legislativo. 

Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Exce
lência protestos de meu profundo respeito. -Pedro 
Thaumaturgo Soriano de Mello, Presidente. 

( Ãs Comissões de Serviço Público Civil e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
· N.' 128, de 1986 

(N,• 7.388186, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho) 

Cria cargos em comissão e de pTovimento efetivo 
no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da Nona Região e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: · 
Art. t.o Ficam criados, no Tribunal Regional do Tra

balho da Nona Região, na forma do Anexo I desta 
lei, 4 (quatro) cargos em Comissão de Assessor de Juiz, 
todos do Grupo-Direção e Assessorameoto Superiores, 
Código DAS~102, e 2 (dois) cargos de Secretário de 
Turma, Código DAS-101. 

§ 1.~ A classificação dos cargos que figuram no Ane
xo I, na escala_ de níveis do Grupo~ Direção e Assesso
ramento Superiores, far-se·á por ato da Presidência do 
Tribunal, observados_ os níveis de classificação cons· 
t~ntes d() Ap.exo II-do D~reto-lei n. ~ 1.820, de 11 de 
dezembro de 1980, com os valores reajustados na forma 
da legislação vigente. · 

§ z.o Os _cargos em comissão de Assessor de Juiz, 
privativos de Bacharel em Direito, serão preenchidos 
mediante livre indicação dos magistrados junto aos 
quais forem s~rvir. 

Art. z.o Ficam criados, nõ Quadro Permanente de 
PessoaJ do Tribunal Regional do Trabalho da Nova 
R,~gião_. os cargos de provimento efetivo constantes do 
Anexo II desta lei. 

Parágrafo único. Os cargos de que trata o caput deste 
artigo ser~o distribuídos pelas classes das respectivas 
categorias funcionais, em número fixado por ato da 
Presidência do Tribunal, observando-se o critério de 
lotação aprovado pelo Sistema de classificação de Car· 
gos na área do Pod~r Executivo, devendo o preenchi
mento deles ser feito de acordo com as normas legais 
e regulamentares em vigor, observadas as disposições 
do § 2.0 do art. 108 da Constituição Federal. 

Art. 3.~ As despesas decorrentes da execução desta 
lei serão atendidas pelos recursos orçamentários pró
prios do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Re
gião. 

Art. 4. o Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5." Revogam-se as disposições em contrário. 
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ANEXO I 

(Art. 1Q da lei nQ , de de de 198 ) 

CARGOS Et·1 COr.tl SSM 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA NONA REGIM 

GRUPO DENOM!NAÇiiO CUO!GO NQ DE CARGOS 

Oireção e Assessorumento 
Superiores 

Assessor de Juiz TRT -9a. -DAS-102 04 
s-ecretãri-o de_ Tui-ma TRT-9a.-DAS-101 02 

:rRT -9a. -OAS- 100 

ANEXO!! 

(Art. 2Q da Lei nQ , de de de 198 ) 

CARGOS OE PROVIMENTO EFETIVD 

TRIBUNAL REGIONAL DO TltABALHO DA NONA REGIM 

GRUPO DENOMlriAÇM CUD!GO NQ DE CARGOS 

Atividade de Apoio 
Judiciãrio 
(TRT-9a.-~J-020) 

Técnico Judidãr'io TRT-9a.-AJ-021 08 
Dó 
02 

Auxiliar Judiciãrio TRT-9a.-AJ-023 
Atendente Judiciârio TRT-9a.-AJ-025 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N." 7.440 
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985 

Cria cargos em comissão no Quadro Permanente 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2• 
Região ,e dá outras providências. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional deCi'eta-e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1." Ficam criados, no Quadro Permanente da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2.A Re-

gião, os cargos em comissão constantes do Anexo I 
desta Lei. 

Art. 2." Os cargos em comissão criados por esta lei, 
integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Supe
riores, Código TRT-2.•- DAS-100, serão posiciona
dos na respectiva escala de níveis por ato da Presidência 
do Tribunal. 

Art. 3. 0 As despesas decorrentes da execução desta 
Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários pró
pri_os do Tribunal Regional do Trabal~o da 2.• Região. 

Art. 4."bsta lei entra em vigor na data da sua publi
cação 

Art. 5, 0 Revogam-se a~ disposições em contrário 
Bras:ília, 20 de dezembro de 1985; 164." da Indepe

dência e 9_79 da República. -JOSE: SARNEY - Fer
_n~ndo L~ra. 

ANEXO 
uu-t. I.o dil. l.cl a, 0 7.440, de 20 de derembto de: 1~85) 

Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2.• Begiáo 

C.&RGOS EM COMISSA.O 

Direção e Ass~to Secretário de Turma TRT-2.--n.\8·101 

. TRT-2.•--DAS--102 
03 

02 
SUperiores Su~o do 

ITRT-2."-DAS-lOOJ Tnbu::J.a.l Pleno 

LEI N." 7.325 
DE 18 DE JUNHO DE 1985 

Altera a composição e a organiza~,;ão interna dos 
Tribunais Regionais do Trabalho que menciona, cria 
cargos, e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: _ 
Art. 1." Fica alterada a composição dos Tribunais 

RegionaisdoTrabalhodas5.•, 6.',_&.•, 9.'e 10.' Regiões: 
I- o Tribunal Regional do Trabalho da 6.' Região 

compor-se-á de 17 (dezessete) Juízes, sendo 11 (onze) 
togados, vitalícios; e 6 (seis) Classistas, Temporários; 

n·_:·ci-Tribunal Regional do 'lrabalho da t;).• Região 
c6rilpor-se-á ·de 17 (dezessete) Juízes, sendo 11 (onze) 
togados, vitalícios; e 6 (seis) Classistas, Temporários; 

III- o Tribunal Regional do Trabalho da 8.' Região 
compor~se-á de_9 (nove) Juízes, sendo 7 (sete) togados, 
vitalícios; e 2 (dois) Classistas, Temporários; 

IV -o Tribunal Regional do Trabalho da 9.' Região 
compor-se-á de 12 {doze) Juízes, sendo 8 (oito) togados, 
vitaJícios; -~_3:· (quatro) Classistas, Temporários; 

V -o Tribunal Regional do Trabalho da 10.• Região 
compor·s~~-~-9e 12 (doze)~ uízes,_ sendo 8 (oito) togados_~ 
vitalícios; e~ (quatro) Classístas, Temporários. 

Art. 2.n Para atender à ,lOVa COI!IpOsição a que se 
refere o artigo anterior, ficam criados os seguintes car-
goS e funções de Juiz: -
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I-no Tribunal Regional do Trabalho dã 5. • Região, 
3 (três) cargos de Juiz togado, Vitalício, a serem provi~ 
dos, 1 (um) por Juiz do Trabalho, Presidente de Junta, 
1 (um) por advogado no exercfcío efetivo da profissão 
e 1 (um) por membro do Ministério Público junto ã 
Justiça do Trabalho e 2 (duas) funções de Juiz Classista 
Temporário, sendo uma para representante dos empre
gados e outra para representante dos empregadores; 

IL- no Tribunal Regional do Trabalho da 8.' Região, 
1 (um) cargo de Juiz togado, vitalício, a serem providos, 
1 (um) _por J.uiz do Trabalho, Presidente de Junta, 1 
~(um)Jlor advogado no exercício efetivo da profissão 
e 1 (um) por membro do Ministério Público junto ã 

-Justiça do Trabalho; e 2 (duas) funções de Juiz Clas~ 
sista, Temporário, sendo uma para representante dos 
empregados e outra para representante dos emprega-
ãõfes; -- --- - -
III- no Tribunal Regional do Trabalho da 8.' Re

gião, 1 (um) cargo de Juiz togado, vitalício, a ser provido 
por Juiz do Trabalho, Presidente da Junta; 

IV- no Tribunal Regional do Trabalho da 9. • região, 
2 (dois) cargos de Juiz togado, vitalício, a serem provi
dos por Juízes do Trabalho, Presidentes de Junta; e 
-z (duas) funções de Juiz Classista, Temporário, sendo 
uma para representante dos empregados e outra para 
representante dos empregadores; 
V- no Tribunal do Trabalho da 10.' Região, 2(dois) 

cargos de Juiz togado, vítalício, a serem providos por 
Juízes do Trabalho, Presidentes de Junta; e 2 (duas) 
funções de Juiz Classista, Temporário, sendo uma para 
representante dos empregados e outra para represen
tante dos empregadores. 

Art. 3. o O provimento dos cargos e funções de juiz, 
criados por esta Lei, obedecerá ao que a Lei dispuser 
a respeito. 

Parágrafo único. Haverá um suplente para cada Juiz 
Classísta, Temporário. 

Art. 4." O pessoal necessário ao atendimento dos en
cargos decorrentes da ampliação dos Tribunais será re
crutado nos quadros dos próprios Tribunais. 

Art. 5.0 A despesa decorrente da aplicação desta Lei 
correrá por conta das dotações próprias da Justiça do 
Trabalho. 

Art. 6." Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 7. o Revogam-se as di_sposições em contrário. -
JOSÉ SARNEY, Presidente da República- Fernando 
Lyra. 

LEI 1'1."7.421 
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1985 

Altera a composição e a organização interna do 
Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, 
cria cargos e dá outras providências. 

O Presidente _da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 
Art. Lo O Tribunal Regional do Trabalho da Terceia 

Regfâõ Compor-se-á de 22 (vinte e dois) Juízes. sendo 
14.Jquatorze) togados vitatfcios e 8 (oito) Classistas 
TeTnporários. 

Art. 2.0 Para atender ã nova composição a que se 
-refere o artigo -anterior, ficarri Criados 3 (três) cargos 

de Juiz Togado, vitalício, 2 (duas) funções de Juiz Clas
sista _TemporáriO, sendo uma para representante dos 
e.rp_pregado~ ~ outr~ dest:4J.!!da a.representante dos em
prégadores. 

Pãrágrafo único, Haverá uin suplente pafa cada Juiz 
Ctassista. 

Art. 3.0 Para o provimento dos cargos de Juiz Toga
do, vitalício, bem como das funções de Juiz Classista, 
Temporário, criados por esta lei, será observado o dis
posto na legislação vigente. 

Art. 4.0 O Tribunal Regional do Trabalho da Ter
ceira Região será dividido em Grupo de Turmas. 

Art. 5. 0 Na composição dos Grupos de Turmas apli~ 
car-se-á, no que-c-ouber, o disposto nos arts. 4.0, e seus 
parágrafos, 5.0 e 6. 0

, da Lei n.e 7.119, de 30 de agosto 
de I983. 

Art. 6.° Ficam criados, no Tribunal Regional do Tra~ 
b~o da Terceira Região, na forma do Anexo I desta 
lei, 5 (cinco} cargos em comissão de Assessor de Juiz, 
todos do Grupo-Direção e Assessorarnento Superiores 
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-c6dito DAS-102. e 1 (um) cargo de Diretorde Secre
taria de Turma, código DAS-101. 

§ 1. o A classificação dos cargos que figura no Anexo 
I, na escala de níveis do Grupo-Direção e Assesso
ramento Superiores, far-se-á por ato da Presidênci~ do 
Tribunal, observados os níveis de classificação cons
tantes do Anexo II do Decreto-lei n.o 1.820, de 11 de 
dezembro de 1980, com os valores reajustados na forma 
da legislação vigente. 

§ 2<:> Os cargos em cOmissão de Assessor de Juiz, pri
vativos de Bacharel em Direito, serão preenchidos me-
diante livre indicação dos magistrados junto aos quais 
forem servir. 

Art. 7.° Ficam criado_s, no Quadro Permanente de 
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira 
RegHio, os cargos de provimento efetivo constante do 
Anexo II desta lei. 

i:'arágra(o údlco. Os caigos de qUe ·trata o caput deste 
amgo· serão distribuídos pelas classes das respectivas 
:categorias funcionais, em número fixado por ato da 

·· Presidência do Tribunal, observando-se o critériO de 
lotação aprovado pdo Sistema de Classificação de car
gos na área do Poder Executivo, devendo o preenchi
mento deles ser feito de acordo com as nonnas legais 
e regulamentares em vigor, observadas as disposições 
do§ 2. 0 do art. 108 da Constituição FederaL 

Art. 8.0 A despesa decorrente da aplicaçáo desta lei 
correrá à conta das dotações orçamentárias próprias 
da Justiça do Trabalho. 

Art. 9. ~Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 17 de dezembro de 1985; 164. 0 da Indepen

dência e 97.0 da República. -JOSÉ SARNEY- Fer
nando Lyra. 

ANEXO I 

{Art. 6.0 da Lel n.O 7.421, de lJI de dezembro d.e 1985) 

CARGOS EM COMISSAO 

DenomÍnaçio N.0 de carcos 

TRT-3 .. DAS-102 
TRT-3~DAS-101 

.Assez80r de Juiz 05 
OI Diretor de Secretaria d~ Ttums. 

AN:Jl:XO n 
(Art. ?.0 da .Le1 n.o 7.421. de 17 de dezembro de 1985) 

CAltGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

Grupo (la.t.qorias códl.., 1J,O dO C&l'fOS funcionais 

At1Y1dades de Apolo Técnico· J"odldárlo TRT-3-AJ-021 09 

.ludiclárlo Auxlllar ..Judieü.rto TRT--3-AJ-o23 06 
Ag. de Beg. Judiciária TRT--3-.;.J--()24 01 

<=-03-AJ-020) Atendente Judidárlo TRT-3··AJ-ll25 01 

OFSTST-GDG-GP-N.• 174186 
Brasília-DF, 4 de abril de 1986. 

Excelentíssimo Senhor 
Doutor Ulysses Guimarães 
Digníssimo Presidente da 
Câmara dos Deputados 
Brasilia-DF 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para 

encaminhar minuta do Anteprojeto de lei anexo, oriun
do do E. Tribunal Regional_do Trabalho da Nona. Re
gião, que propõe a criação, nos termos do inciso II, 
do art. 115 da Constituição Federal, de Cargos em Co
missão e de Provimento Efetivo no Quadro de Pessoal 
da Secretaria daquele órgão. 

Aproveito o ensejo pafa renovai a VOssa EXcelência 
protestos de elevada estima e distinta consideração. -
Coqueijo Costa; Ministro Presidente do Tribunal Supe
rior do Trabalho. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Tn'bunal Regional do Trabalho 
da 9-• Região 

Curitiba, 20 de janeiro de 1986 
Excelentíssimo Senhor 
Doutor Tobias de Macedo Filho 
DO . .Juiz Presidente do Egrégio Tribunal 
Regional do Trabalho da 9. • Região 
Nesta Cidade. 

Senhor Presidente: 
A Lei n.o 7.325, de 18 de jun)lo de 1985, em seu 

artigo 1. ". Inciso IV, modificou a composição do Tribu-

__ itaLRégional do Trabalho da 9.• Região, aumentando-a 
_de oito para dOze (12) Juízes. mediante a criação de 
mais quatro (4) cargos, sendo dois (2) cargos de Juiz 
Togado, vitalício e duas funções de Juiz Classista, tem· 
porário, sendo uma representante do~ empregados e 
outra para representante dos empregadores. 

Acontece que a referida lei, por força de emenda 
introduzida em sua tramitação perante o Congresso Na
cion-al, teve modificada sua redação original, resultando 
çJaí sua aprovação sem que fossem criados os cargos 
de Assessor do Juiz, do GrupO - Direção e Assesso
ramento_ Superiores- Código DAS-102. Também por 
força da restriçã.o imposta pelo Congresso e, embora 
o aumento -de composição tivesse como finalidade per
mitir a divisão do Tribunal em turmas, não fõi criado 
o cargo de DiietOi de Secretárià. de Turma, Código 
DAS-101. 

OS sigriátários~ por áto do Excelentíssimo Senhor Pre
~dente da_ República, foram nomeados para exercer 
as· novas funções criadas no Tribunal, mas vêem-se em 
situação peculiar. na medida em que não podem contar 
com asséssor de sua livre escolha, como ocorre neste 
mesmo Tribunal em relação aos oito (8) juízes anterio
res, e em todos os Tribunais do Trabalho do país, onde 
para cada cargo de JuiZ Togado ou Classista a lei asse
gura o assessOiamento por Bacharel em Direito de livre 
indicação do magistrado junto ao qual for servir. 

Ainda recentemente, atrav6s da Lei n.o 7.421, de 
17 de dezembro de 1985, o Tribunal Regional do Traba
lho da 3.• Região, coin sede em Belo Horizonte, teve 
aumentada a_ sua _eo:mposição para vinte e dois (22) 
ju~s, e como se vê_da mencionada lei (art. 6. 0

), foram 
criados cinco (5) _cargos em comissão de Assessor de 
Juiz e um (1) cargo de Diretor de Secretaria çle Turma, 
mantendo-se o critério de, juntamente com os cargos 
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de juiz, criar os .de assessoramento e de diretor de secre~ 
tária de turma. 

Assim, visando regularizar a situação anômala resul
tan~ __ g-ª Lei n. o 7 .325, de 18 de junho de 1985, vêm 
os firmatários solicitar de Vossa Excelência a tomada 
das providências necessárias, no sentido de encaminhar 
aos_6rgãos competentes do Poder Executivo a proposta 
de. criação de quatro (4) cargos de Assessor de Juiz 
e os cargos de Diretor de Secretária de Turma, no Tribu
nal Regional do Trabalho da 9.• Região. 

Colhemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência 
nossas expressões de admiração e estima. 

Atenciosamente, João Antônio Gonçalves de Moura 
....: Euclides Alcides Rocha - Bento de Oliveira e Silva 
- Fernando Amazonas Rfbas de Almeida. 
INFORMAÇÃO DG N." 7186 

Excelentíssimo Sr. Presidente: 
Com relação à solicitação de criação de 4 (quatro) 

cargos de Assessor de Juiz e 2 (dois) cargos de Secretário 
de Turma, todos do Gçupo·Direção e Assessoramento 
Superiores. relembramos que o projeto de lei enviado 
ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo e que: 
resultou na Lei n." 7.325185, contemplava os Registras 
ampliados com cargos de Assessor de Juiz e também 
de determinado número de cargos de provimento efe· 
tivo para o desempenho de atividades auxl1iares, como 
a lotação das Secretarias e dos gabinetes dos juízes. 

Recentemente, inclusive, o egrégio TRT da 3.• Re
gião teve ampliada a sua composição, Lei n." 7.241, 
de 17 de dez. 11bro de 1985, tendo sido criados os cargos 

- de Assessor .. \ Secretário de Turma e os de provimento 
efetivo. 

Isto ap~n~ CQnfinna a anoma[ía contida na Lei n.o 
7.325185, como bem salientaram os magistrados signa
tários do pedido e que surgiu durante a tramitação do 
projeto de lei no Congresso Nacional. 

Uma vez-encampada por V. Ex. • ajusta reivindicação 
dos ilustre magistrados de que seja encaminhado aos 
poderes próprios o pedido de criação dos cargos de 
Assessor de Juiz e de Secretário de Tunna, tomamos 
a lib_e_~:Q.ade de sugerir também a criação de cargos de 
proVimento efetivo no--Quadro Permanente de Pessoal 
do Tribunal, destinados aos serviços auxiliares, a exem
plo da citada Lei n.o 7.421/85, e que seriam 8 cargos 
de Técnico Judiciário destinados aos Gabinetes dos Juí· 
zes, 6 cargos de Auxiliar Judiciário e 2 cargos de Ateu
dente JUdiciário destinados às Secretarias das Turmas. 

Resulta da exposição a minuta do anteprojeto de 
lei que segue destinada ao exame do colendo Plenário 
desta Corte. ' 

À elevada apreciação da egrégia Presidência. 
Curitiba, 21 de fevereiro de -1986. - Simão Pedro 

Tavares, Dlretor-Geral. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 
N.• 9/86 

CERTlFlCO e dou fé que em Sessão Administrativa 
realizada nesta data, sob a Presidência do Exmo. Juiz 
Tobias de Macedo Filho, presentes os Exmos. Juízes 
José Montenegro A"nrero,-Vicente Silva, representante 
dos Empregados, L~onardo Abagge, Indalécio Gomes 
Neto, George Christofis, representante dos emprega
dores, Eucli_des Alcides Rocha, Bento de Oliveira Silva, 
iepresentante dos Empregadores, Fernando Ribas 
Amazonas de Almeida, representante dos Emprega
dores, resolveu o Tribunal, por unanimidade de votos, 
autorizar o Presidente do Tribunal a encaminhar ao 
Tribunal Superior do Trabalho, para os devidos fins, 
a minUta do anteprojeto de criação de 4 (quatro) Cargos 
de Assessor de Juiz e 2 (dois) Cã.rgos de Secretário 
de Turma, todos do Grupo-Direção-e Assessoramentõ 
Superi<:;~res, bem como o preenchimento de Cargos de 
provimento efetivo para o desempenho de atividades 
auxiliares, como a lotação das Secretarias e dos Gabi
netes dos Juízes. 

Obs.: Ausentes, justificadamente, o Exmo. Juiz Pe
dro Ribeiro Tavares c!, em férias, os Exmos. Juízes 
Carmen Amin Ganém e João Antonio GanÇalves de 
Moura. 

Curitiba, 24 de fevereiro de 1986. - Almlr Soares, 
Secretário do Tribunal Pleno. 
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INFORMAÇÃO OG-7/86 
Excelentíssimo Senhor Presidente: 
Encaminho a Vossa Excelência proposta do -egrégio 

1 'ribunal Regional do Trabalho da 9. • Região de projeto 
de lei visando à criação de 4 (quatro) cargos de Assessor 
de Juiz, 2 (dois) de Secretário de Turma, 8 (oito) de 
Técnico Judiciário, 6(seis) de Atendente Judiciário, to
dos destinados aos Gabinetes de Juízes e Secretarias 
das Turmas daquele Tribunal. 

As razões da proposta decorrem de anomalia verifi
cada quando da aprovação da Lei n." 7.325, de 18 junho 
de 1985 que, ao modificar a composi~o d~- Tribunal 
Regional do Trabalho da 9.• Região, criou mais 4 (qua
tro) cargos de Juiz, possibilitando inclusive o seu desdo
bramento em TurmaS, sem, contudo, criar os cargos 
de estrutura e apoio ao funcionamento ãdequado da~ 
queles órgãos. __ _ 

A proposta teve aprovação unânime do colendo Ple~ 
nário do TRT da 9.• Região, resultando na min~ta de 
projeto de lei em anexo, que espera seja encamínhada 
ao Poder Legislativo, com base no artigo 115, inciso 
II, da Constituição Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex~ 
celência protestos do meu mais profurido respeito. 

Brasília, 4 de abril de 1986. :-:-_-José Geraldo Lopes 
Araújo. 

(As ComissõeS de Servíço Público CiVil e ae Finan
ças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N.• 129, de 1986 

(N.• 8.058/86, na Casa de origem) 

Cria cargos, em comissão, de Assessor Legisla· 
tivo, no Quadro ~ermanente de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, e dá outras providências. 

O Congressd N-acional decreta: 

Art. L" Ficam criados 40 (quarenta)_ cargos,_ em co
missão, de Assessor Legislativo, no Quadro Permanen~ 
te de Pessoal da Câ111:ara dos Deputados, integrantes 
do Grupo~Direção e Assessora~ento Superio.i'es, códi
go CD-DAS-102.3. 

Art. 2. ~O Provimento iriicial dos c3.rgos- dC que ti-ata 
o artigo anterior far-se-á mediante concurso público 
de provas e títulos, entre candidatos _E_()rtadores _de di-
ploma de curso superior. - _ 

§ L o O preenchimento das vagas remanescentes do 
concurso público ou supervenientes ao provimento ini_
cial obedecerá aos critéri9s defiriíàos por_ :resotuÇcfo da 
Câmara dos Deputados. 

§ 2." Fica ress_alvado o aproveitamentode_candid').tOs 
habilitadosim processo seletivo anterior, cuja validade 
não tenha expirado até a data desta lei, de acordo com 
a ordem final de classificação por áfea de especiatizliçáo, 
dentro de correspondente número _ _de vagas. 

§ 3. ~A exigência de submfssão a concurSõ -nao desca
racteriza i Clemissibilidade ad nutum dos cargos. 

Art. 3._" Ficam criados 40 (quarenta) cargo~, de prOvi
mento efetivo:, na Categori~ Func~onal __ de Assistente 
Técnico, código CD-AL~Ol9, integran~tes do Grupo-A
tividades de Apoio LegislatiVO 4_o Quadro Permanente 
da Câmara dos Deputados. __ _ __ _ 

Art. 4." O provimento inicial dos.cargo_s d_e que trata 
o artigo anterior far-se-á mediinte a inclusão de ser:vi
dores concursados_,_ em efetivo eXercido de -cai&os-de 
Assessor Legislativ<;~, que não seJam titulareS de oUtro 
cargo efetivo do Quadro Permanente da Câmara dos 
Deputados. -

§ L" A inclusão referida no caput deste artigo distri~ 
buir-se-á pela série de classes e__ escala de referências 
da Categoria Funcional, nos limites da lotação e segun
do critérios a serem estabelecidos pela Mesa da Câmara 
dos Deputados. 
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§ 2." NO praZO de 15 (quinze) dias, contados da publi
cação desta lei ou ~-Eartir da respectiva investidura 
no cargo de Assessor Legislativo, seus ocu-pantes deve
rão formalizar opção pela permanéncia na situação em 
que se encontram. 

Art. 5." Ressalvado_ o disposto no art. 2.", _os cargos 
_ ren;tanescentes da Categoria Funcional- de Assistente 
Técnico a que se refere o art. 1." serão providos me
diante ascensão funcional, na forma da ~egislação espe
cífica. 

Art. 6. 0 As despesas decorrentes da aplicação desta 
lei correrão à conta de dotações próprias, consigriadas 
no Orçamento da União. 

Art. 7." Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. s.~ Revogam-se as disposições em contrário-. 

(As Comissóes de Constituição e Justiça, de Serviço 
Público Civil e de Finanças.) 

O_ SR. PRESIDENTE (P:1ssos Pôrto) - Do Expe
diente lido constam os Projetas e Lei da Câmara n.os 
123 e 125, de 1986,_ que receberão emendas perante 
a primeira comissão a que foram distribuídos, pelo pra
zo de cinco sessões ordinárias, rios teririõs do art. 141, 
IT, b, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Sobre a mesa, 
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. Lo-Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.• 249, de 1986 

Dá nova redaç-ão do artigo 59 da Lei n. • 4.320, 
de 17 de março de 1964, que "Estatul normas gerais 
de direito financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal", e dá outras pro-
vidências. 

O Con"ir-esso -N acion-ãl- decreta: 
Art. 1.' Oart. 59. • da Lei n.• 4.320, de 17 de março 

de 1964, passa a ter a seguinte redação: 

''Art. 59. 6- empenho da despesa não poderã 
exceder o limite dos créditos concedidos. 

§ 1." Durante o período do último exercício 
~anceiro compreendido na duração do mand~to 
de Governador ou Prefeito, o empenho da despesa -
não poderá também exceder o valor duodecimal 
correspondente a cada dotação, excetuadas as que 
devam ser objeto de repasse à Assembléia Legisla
tiva, Câmara de Vereadores e Tribunal de Justiça. 

§ 2. o Fica, ainda, vedado aos Estados, aos Mu
nicípiOs e ao-DistritO Federal, no mesmo período 

_ ~ que- ,se refere 9 p_a_:rágrafo {lgteijqr, assU.mirept, 
por qUalquer forma, compromissos fiiülnCeiros pa

_ra execução __ ou resgate depois do término do man
_dato do respectivo Governador ou Prefeito. 

§ 3. o As disposiÇões _dos parágrafos anteriores não 
se aplicam nos casos de comprovada calamidade pú
bllca. 

§ 4." _Reputam-se nulos e de nenhum efeito os em
penhos e atas praticados em desacordo com o disposto 
neste arti_go_, sem prejúizo da apuração da responsa
bilidade da autoridade infratora." 

Art. 2._0 )3sta lei _ent_ia em vigor na data de sua publi-
cação.__ . . _ _ 

· Art. 3." -:_Revoaam-Se as disposições em contrário. 

_ JustificaçAo 

É--o--d-esnecessário _justifi~ o_ p~es~nte pr:oje~O. As ra
zõeS-são por demais conhecidas e reconhecidas. 

Seita das Sessões, 26 de novembro de 1986. - Jutahy 
Magalhães. 
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LEC.ISLAÇÁO PERTINENTE 
LEI N.· 6.397 

DE 10 DEZEMBRO DE 1976 

Veda aos municípios empenhar, no último mês do 
mandato do Prefeito, mais do que o duodédmo da 
despesa prevista no Orçamento em vigor. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1.' O artigo 59 da Lei n.• 4.320, de 17 de março 

de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 59. O empenho da despesa não poderá ex
ceder o limite dos créditos concedidos. 

§ 1." Ressalvado o dispoStõ Do artigo 67 da 
ConstitUição Federal, é vedado aos Municípios em
penhar, no Ultimo mes -do mandato do Prefeito, 
mais do que o duodécimo da despesa prevista no 
Orçamerito vigente. 

§ 2.° Fica, também, vedado aos Municípios, 
no mesmo período assumir, por qualquer forma, 
compromissos finariceiros para execução depois do 
término do mandato do Prefeito. 

§ 3. o As disposições dos parágrafos anterioreS 
não se aplicam nos casos comprovados de calami

- dade pública. 
§ 4." Reputam-se nulos e de nenhum efeito 

os empenhos e atas praticados em desacordo com 
O disposto nos§§ l."e2."deste artigo, sem prejuízo 
da responsabilidade do Prefeito nos termoS do arti
go 1. o, inciso V, do Decreto-lei n. o 201, de 27 de 
fevereiro de 1967. 

Art. 2" Esta Lei entra eni vigó"r'na data de sUa publi
cação, revogadas as disposições em contrário. - ER
NESTO GEISEL, Presidente da República- Armando 
Falcão- João Paulo dos Reis Velloso. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Fi
nanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pô"ito} ::-:- E_sgotado o 
tempo destinado ao Expediente, 

Pãssa-se à. 

ORDEM DO DIA 
A matéria constante da pauta da presente sessão, 

nos termos da alínea "h" do art. 402 do Regimento 
Interno, deverá ser apreciada em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências neces
sárias a ffm de que seja respeitado o dispositivo regi
mental. 

(A sessão transforma-se em secreta às 18 horas e 
50 minutos e _volta a ser pública às 18 horas e 56 
minutos.) -

O SR. PRESID~NTE (Passos Pôrto) -A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19 
horas, com a _seguinte 

ORDEM fiO DÍA 

-I-

Discussão, em turno único, da re-daçã_o fin-al (oferecida 
pela ComiSsão de Redação em seu Parecer n9 1.070, de 
1.986), 49 Projeto de Lei do Senado n9 224, de 
1982, de autoria do Senador Jorge Kalume, que autoriza 
0- Poder Executivo a instalar os cursos superiores que 
menciona, no_ Município do Cruzeiro do Sul, Estado 
do Acre, e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 58 minutos). 
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Ata da 305.a Sessão Conjunta, em 26 de novembro de 1986 
4. a Sessão Legislativa Ordinária, da 47. a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

AS 19 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: . . 

Jorge :Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Oda
cir Soares - Hélio Gueiros - Alexandre Costa -
Américo de Souza - Helvídio Nunes - João Lobo 
- Cesar Cais - Dias Macedo - Afonso Saiicho -
Moacyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena 
- Maurício Leite -José Urbano - Cid Sampaio -
Nivaldo Machado- Guilherme Palmeira- Carlos Ly
ra - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista __:_ Passos 
Pôrto - Jutahy Magalhães- Alaor Coutinho- Luiz_ 
Viana- João Calmon- José lgnácio Ferreira-Ama
ral Peixoto - Nelson Cimeiro - Jamil Haddad -
Mata-Machado - Murilo Badar6 - Alfredo Campos 
- Amaral Furlan - Fernando Henrique Cardoso -
Benedito Ferreira - Henrique Santillo .:.... Mauro Borw 
ges- Benedito Canelas- Gastão Müller- Roberto 
Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda- Salda
nha Derzi-AffOnso C amargo- Álvaro Dias- Enéas 
Faria ~AritOiDamíani _:_ Jaison Barreto- Ivan Bo
nato- Carlos Chiare IIi- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 53 srs: senadores. 
Havendo número regimental,- declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos -nossos trabalhos~ 
Sobre a mesa, requerimentos que váo ser lidos pelo 

Sr. !.~Secretário. 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N. o 514, de 1986 

Requeremos urgência, nos -termos dó irt. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmaiati:0 110, de 1986-Complementar, que_concede 
isenção do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias 
para veículos destinados a uso exclusivo de parapl~gicos 
ou de pessoas protadoras de defeitos físicos. 
. Sala das Sessões, 26 de novembro de 1986. -Carlos 

Chiarelli - Octávio Cardoso - Alfredo Campos. 

REQUERIMENTO 
N. o 515, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b" do Regimento Interno, para a Mensagem n." 472, 
de 1986, relativa a pleito do Governo do Estado de 
São Paulo. 

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1986. ~-Carlos 
Chianlli - Octávio Cardoso - Alfredo Campos. 

O SR. PRESIDENTE (PassoS PõrtO)- Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do art. 375, inciso II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Discussão, em turno único, da redação final 

(Oferecida pela Comissão de Redação em seu Parc
cern. ~ 1.070, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
N ." 224, de 1982, de autoria do Senador Jorge Kalu
me, que autoriza o Pode Executivo a instalar os 
cursos superiores que menciona, no Município de 
Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, e dá outras provi
dências. 

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos terffios do art. 359 do 
Regimento Interno. 

O projeto vai à Càriuii"a dos DeputadOs. 

É a seguinte a iedaçclo fim!! aprovada 

Reditção final do -_Projeto de Lei do Senado n. o 

24-:J, de _198~, que autoriza o Poder Executivo a 
instalar os cursos superiores que menciona, no Mu~ 
nicípio de Cruzeiro do Sol, Estado do Acre, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !.a É o POder Executivo autorizado, através do 
Ministério da Educação e Cultura, a instalar, em seg
mento da Universidade Federal do Acre, os cursos per
manentes de Pedagogia, Letras e Estudos Sociais, Do 
Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre. 

Art. 2.0 Os cursos a que se refere esta lei, e os que 
vierem a ser criados com as carac~erísticas previstas 
no -artigõ-anterior, fic:arão subordinados administrativa 
e financeiramente à Universidade Federal do Acre. 

Art. 3. o O ~o der Executivo regulamentará esta lei 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publi
cação. 

Art. 4. 0 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. --- --

Art. 5.0 ReVogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIÓENTE (Passos Pôrto) -Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Vai-se passar agora, à apreciação do Requerimento 
n.o 514, lido no Expediente, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara n.o 110, de 1986-Complementar. 

Em votação_o requerimento. 
Os Srs. Senadores qti:e o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado 
Aprovado o requerimento, passa-se à 

DiscusS,ão, em turno único, do PrOjeto de~ Lei 
da _Câmara n.0 110, de 1986-Complementar (n. 0 

263/85-Complementar, na casa- de origem), que 
concede isenção do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias para veículos destinados a uso exclu
sivo de _paraplégicos ou de pessoas portadoras de 
defeítos físicos (dependendo de pareceres das Co
missões de Constituição e Justiça e de Fiilanças). 

Com a palavra o nobre Sr. Senador Hélio Gueiros 
!Jara proferir o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para pro fé· 
rir. parecer)- Sr. Preside!J.te, Srs. Senadores: 

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do ilustre 
-Deputado Darcy Pozza, concede isenção do Imposto 
sgbre Circulação de Me~~dorias_(ICM) aos_ veículos 
aUtomotoreS nacionais qUe se destinarem a uso exclu
sivo de paraplégicos ou de pessoas portadoras de _defei
tos físicos, oS cjuãis fiquem impossibilitados de utilizar 
os mo_delos comuns. Impõe a existência de adaptação 
e características especiaiS aos veículos- adquiridos, tais 
como transmissão automática ou cnntroles manuais, 
que tomem sua utilização adequada aos paraplég_icos 
e portadores de defeitos físicos; estes .deverão, ainda, 
apresentar laudo de perícia médica fornecido. exclusiva
mente, pelo CDepartamento de Trânsito do_Estado on
de o interessado mantém residência permanente. Deterw 
mina, também, o Projeto que perderá o direito a ise-riÇão 

quem deixar de empregar tais veículos nas finalidades 
que motivaram a concessão, no prazo de_ três anos, 
contados da data de compra, e que a sua venda somente 
põderá ser feita a pessoas nas me_~mas con~içóes de, 
deficiênciª_fis_iça,, apuradas mediante inSpeção por junta 
médica oficial. Prevê, fipalmente, que, ocorrendo frauw 
de nã traDsação efetuada com ísenção, o infrator pagará 
o ICM corrigido monetariamente, sem prejuízo das de
mais sanções legais ap!icáveis. 

2. O Parecer da douta ComissãO de Constituição 'e 
Justiça da Câmara dos Deputados foi acolhido em Ple7 
nário-, o que veda o reexame dos aspectos de constitucio
nalidade e juridicidade por este Colegiada (art. 100, 
inciso Ill, alínea b, item I, do Regimento Interno), 
cuja atuação fica restrita, portanto, ao exame do mérito 
(art. 100, Inciso I, item 24). 

3. No mérito, a Proposição restabelece o benefício 
fiscal anteriormente concedido pela Lei n.o 4.613, de 
1965, aos portadores de deficiência física, desde que 
os veículos automotores tivessem características espe
ciais e náo houvesse similar no País. 

Com a evolução da indústria automobilística nacio
nal, o mercado já não depende de suprimento externo, 
no setor; além do maís, deve o Estado promover o 
bem-estar desse segmento da população brasileira, faci~ 
litando-lhe o meio de locomoção, a fim de minimizar 
os efeitos da redução de sua capacidade física e, com 
isso, vivificar o princípio inserido na Carta Magna pela 
Emenda Constitucional n." 12/78, que assegura assis
tência aos deficientes, como meio de promover a melho
ria- de sua condição social. 

Alguns reparos, entretanto, merecem aqui ser feitos. 
A Proposição deve ser mantida tal como original-

- mente apresentada, globalizando tanto a isenção do 
ICM quanto a do IPI. Este foi excluído do_ texto por 
emendas da douta Comissão de Constituição" e Justiça 
da Câmara dos Deputados, ao argumento de que a 
~~isenção_ do. IPI é concedida mediante lei ordinária, 
impondo-se, pois, emendar o Projeto". 

Vénia aos que comungam desse entendimento, enten
do que "quem pode o mais, pOde-o-menOs". Se o Projeto 
de Lei Complementar consagra no seu bojo a isenção 
do ICM, é óbvio que também pode dispor sobre a isen
ção do IPI, de competência da União. 

Assim, restabelecer o Projeto original, na soa integra~ 
lidade, nada mais representa do que premiar o trabalho 
do _seu autor, ao· abordar tema de tamanha siginificação 
e relevância. 

Inobstante, como medida coercitiva do exercício de 
fraude, o Projeto consagra a utilização do instituto da 
cõtfeção- monetária, já expungidõ do Universo jurídico 
pela Lei n. o 7.450185. Buscando corrigir esse artigo com 
a legislação vigente, sugiro a cobra:õ.ça de multa, em 
tais casos, em valor igual ao dobro dos impostos devi
dos. 

Ante o exposto, o parecer é pela aprovação do Proje
to pela oportunidade e conveniência de que se reveste, 
na forma das emendas que subseguem: 

EMENDA N.0 l-CCJ 

Dê-se à Emenda do Projeto a seguinte redação: 

"'Concede isenção_ do Imposto sobre Produtos 
Industrializados e sobre Circulação de Mercadorias 
para veículos destinados a uso exclusivo de parapléM 
gicos ou de pessoas portadoras de defeitos físicos." 

EMENDAN.•2-CCJ 

Dê-se ao art. r. o do Projeto a seguinte redação: 

"Art. 1. o Fi~ isentos do Imposto sobre Produ
tos Industria!i:zados (IPI) e do Imposto sobre Ope
rações Relatwas à Círculacão de Mercadorias 
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(ICM) os veículos automõiores-nacionais cjue se 
destinem a uso exclusivo de paraplégícos ou ·de 
pessoas portadoras de defeitos fíSicos;·os quais fi
quem impossibilitados de utilizar os modelos co
muns." 

EMENDA N.•3 -CCJ 

Dê-se ao art. 4.0 do Projeto a seguinte redação: 

"Art. 4. 0 Ooofrendo fraude na transação efetua
da com isenção; o infrator pagará ó ICM e o IPI 
acrescido de multa equivalente ao-dobro do valor 
de cada imposto. sem prejuíZo das demais sanções 
legais aplicáveis". 

É o parecer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça aprova o Projeto, 
com as Emendas de o. oS 1 a 3. 

Com a palavra o nobre Senador Saldanha Derzi, para 
proferir o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MS. Para 
emitir parecer) _;_·Sr. Presidente, e Srs. SeDiidores: 
o presente projeto de lei, de iniciativa do nobre Depu~ 
tado Darcy Pozza, tem por objetivo a concessão de 
isenção do ICM aos veículos destinados ao uso exclusivo 
de paraplégicos ou de pessoas portadoraS de defeitos 
físicos, quando não possam dirigir os veículos de mode-
los convencionais. - -

A fim de evitar fraudes, prevê o projeto as caracte
rísticas de que se devem revestir os veículos contem
plados, assim como a documentação médica que deverá 
ser exibida pelos beneficiários da isenção. 

Regula, ainda, o projeto ora em exame as condiçõeS 
sob as quais poderá ser feita a revenda do veículo adqui
rido com isenção, vedando_fazê-lo em prazo inferior 
a3 (três} anos ou a pessoas que nâo estejam nas mesmas 
condições do primeirO Comprã.dó-r (para-plégicO ou defi
ciente físico).- - - --- - -- - ---- --- _ -_- ---- ---

Finalmente, verificida fraude na transação de veícu
los com os favores previstos no projetO, o ínfrator fica!á 
sujeito aá piigamerito do ICM, com correção monetária 
e demais sanções legais aplicáveis. 

Na Casa de origem o projeto JOi-apioVado, após pare
ceres favoráveis d_as Comissões de Constituição e Justiça 
(que apresentou emenda supressiva da isenção do IPI), 
de Economia, Indústria e Comércio e de Finanças que 
também excluiu o IPI). 

Vem agora a proposição ao exame desta Casa, caben
do-nos sua apreciação do ponto de vista financeiro, 
na forma do disposto no art. lOSOo Regimento Interno 
do Senador Federal. 

A isenção é medida que importa exclusão do crédito 
tributário e, por via de conseqüência, redução de recei
ta, com repercussão evidente nos quantitativos orça
mentários. No caso do presente projeto, porém, a perda 
de receita jUstifica--se diante do alcance social da medi
da, tanto mais porque não che_ga a ser ~llito grande 
o número de deficientes físicos a- se beneficiarem da 
isenção, pois que ó custo do veículo, mesmo sem o 
ônus do ICM, envolve o desembolso de quantias que 
poucos paraplé_glcos poderão dispor. 

É de lamentar-se que o projeto, por razões técnicas, 
não inclua também a isenção do IPI, bem mais signifi
cativa que a do_ ICM e, por isso mesmo, a que viria 
a proporcionar a utilização do favor por um maior nú
mero de deficientes ffsi~s. Todavia, esperamos que 
o Congresso Nacional, em projeto autónomo, como 
notificam aS Comissões da Câmara dos Deputados, ve
nha a conceder brevemente a isenÇão do IPI, de modo 
a complementar o favor de que cogita a presente propo
sição. 

Nestas condições, e não óbices à concessão de isenção 
de ICM via lei complementar, opinamos no sentido 
de 'gue seja aprovado o projeto em exame. 

É este o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~Completada 
a instrução da matéria, passa-Se à discussão do projeto 
e das emendas em turno único. 

Em discusSão. (Pausa.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

-Na.O iiaVend~-quein peça a PaiaVra, encerro a discus
são. 

EiiCetra:da a diScussão, passa--se ã votação da matéria, 
que, nos termos do inciso II do art. 322 do Regimento 

- Interno, depende, para sua aprovação, do voto favo
rável da maioria absoluta da composição da Casa, de
vendo ser feita pelo processo eletrónico. Tendo havido, 
entretanto, acordo entre as Lideranças, a matéria será 
submetida ao Plenário pelo processo simbólico, 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas. 
Os- Srs. Senadores que o aprovam queiram pe_rf!ia_:

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o _segUinte o pr_ojeto aprovado: 

· · -PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
-N.e ÜÕ, de 1986- Complementar 

(N. • 263/85 -:- ComplemeD.tar, na Casa de origem) 

Concede isenção do Imposto sobre Circulação de 
----=-~-Mercadorias para veículos destinados a uso exclu

slvo de paraplégicos ou de pessoas portadoras de 
defeitos físicos. · 

O~Congresso Nacional decreta: 
Art. _1.° Ficam isentos, do _Imposto sobre OperaÇões 

Relativas à Circulação de Mercadorias - ICM, os veí
culos autom_otores __ nacionais que se destinarem a uso 
exclusivO de paraplégicos ou de pessoas portadoras_ de 
defeitos físicos, os quais fíquern inipossibilítã.dos de uti
lizar os modelos comuns. 

P_arági-afo único. Os veículos adquiridos com os be· 
neficiõs previsfos no capuf deste artigo deverão possuir 
adaptação e características especiais, tais como trã.ns
missão automática, controles manuais, que tornem sua 
utiliza_ção adequada aos paraplégicos e portadores de 
defeitoS físicos. 

Art_ 2._o COnstitui condição para aplicação do dispos
to no artigo anterior a apresentação; pero ãdqUirente, 
de laudo dé perícia médica fornecido exclusivamente 
pelo Departamento de Trânsito do Estado onde residir 
permanentemente o interessado, especificando o ripo 
de_ defeito físico e atestando a total incapacidade do 

:requererite para dirigtr autõ"móveis comuns, bem como 
--s1..ül habilitação para fazê-lo em veículo -com adaptações 

especíaiS, discriminádas no laudo. 
Art. 3.0 Perderá o direito à isenção quem deixar de 

erilprega'r os veículos automotores nacionais nas finali
dades que motivaram a concessão, no prazo de 3 (três) 
anos, conta_c;ios da c;iata de compra. 

Parágrafo único. A venda dos veículos, na confor
midade deste artigo, será permitida somente a pesso-as 
naS mesmas condições de deficiência física, apuradas, 
mediante inspeção por junta médica oficiaL 

Art. 4. o Ocófrendó -Ii"ã:U-de- na transação efetuada 
com ise;nção, o infiator p<igará o ICM, corrigido mane~ 
tariamente, sem prejuízo das demais sanções legais apli
cáveis. 

Art. 5. o Esta lei complementar entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação 
em globo das ~mendas. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queira permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
O SR. PRESQ)ENTE (Passos Pôrto) -Sobre a mesa, 

redação final que se~á lida pelo Sr. 1.0-Secretário. 

É lida a segcinte 

PARECER 
N. • 1.094, de 1986 
COmisSii9 de Redação 

.Redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n. •110, de 1986- CoMplementar 
(n.• 263185 - Complementar, na casa de origem). 

Relator: Senador José Jgnácio Ferreira 

- -A Comissão _apresenta a redação final das emendas 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.o 100, de 
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1986-Complenientar --(n:-o 263/85- Compleffientar, 
na Casa de origem), que concede isenção do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias para veíCulos destina
dós a USó :CxChisivó de paraplégicos ou de pessoas porta
doras de defeitos físicos. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de novembro de 
1986.-Jorge Kalume, Presidente- José lgnácio Fer
reira, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N.•J.094. DE 1986 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n.o 110, de 1986- Comple
mentar (n.D 263/85 ~-complementar, na- Casa de 
origem), que se concede isenção do Imposto s_Qbre 
Produtos Industrializados e sobre Operações Rela
tivas à Circulação de Mercadorias para veículos 
destinados a uso exclusivo de paraplégicos ·ou de 
pessoas portadoras de defeitos físicos. 

EME)'IDAN.•l 
(corresponde ã Emenda n.o 1-CCJ) 

bê-Se â emeÕ.ta do Projeto a seguinte redação: 

"Concede isenção do Imposto s·obre Produtos 
Industrializados e sobre Operações Relativas à Cir
culação de Mercadorias para veículos destinados 
a uso exclusivo de paraplégicos ou de pessoas porta-
doras de defeitos físicos." · 

EMENDAN.'2 
(CorrespOnde ã Emenda n.~ 2- CCJ) 

Dê·se ao arti_go_l. o do Projeto a seguinte redação: 

"Art. 1.0 São isentos do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Opera
ções Relativas à Circulação de Mercadorias _(ICM) 
os veículos automotores nacionais que se destinem 
a uso exclusivo de paraplégicos ou de pessoas porta
doras de defeitos físicos, -os quais fiquem impossibi
litados de utilízar os modelos comuns." 

EMENDAN."3 
(corresponde à Emenda n. u 3 - CCJ) 

Dê-se ao artigo 4." do Projeto a seguinle redação: 

"Art. 4, 0 Ocorrendo fraude na trartsação efetua~ 
da com isenção; o infrator pagará o JCM e o IPI 
acrescidos de multa equivalente ao dobro do valor 
de cada imposto, sem prejuízo das demais sanções 
legais aplicáveis." 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a_palavra, encerro a discus
são. 

Eni Votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queirarri perma-

necer s.entados. (Pau.sa...) 
Aprovada. 
O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 
apreciação do requerimento de _urgência, lido no Expe
diente, para a Mensagem de n. ~ 472/86, relativa a pleito 
do Governo do Es.tado de São Paulo. 

Em votação o requ_erimento. (Pausa.) 

O Sr. Martins Filho - Sr. Presidente, peço verifi
cação de quorum. 

O sR. PRESIDENTE (Pássos Pôrto) - Será feita 
a verificáçãb Solicitada. 

APresídéncia vai suspender a sessão por a!guns minu
tos, acionando as campainhas para chamada dos Srs. 
Senadores ao Plenário. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 19 horas e 26 minutos, a sessdo 
é r:eaberta às 19 horas~ 29 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Está reaberta 
a sessão. 
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Não há número para deliberação. Em conseqüência, 
o requerimento lido no Expediente fica prejudicado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se -ama_nhã, às 
11 horas, neste plenário com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre

to Legislativo n."28, de 1985 (o. a 95/85, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do acordo 
básico de cooperação científica e tecnológica entre 
o Goverrio da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Democrática Alemã, con
cluído em Brasília,- a 22 de novembro de 1984, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n.•s 1.038 
e 1.039, de 1986, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
- de Ciência e Tecnologia. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se'a sessão às 19 horas e 30 minutos.) 

COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA COM O OBJETI
VO DE EXAMINAR E AVALIAR OS FATOS RELA
CIONADOS COM AS DENÚNCIAS DO JORNAL O 
ESTADO DE S. PAULO SOBRE OS ACORDOS EN
TRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E A POLÔNIA. 

19.• reunião, realizada em 17 de outubro de 1983 

Aos dezessete dias do mês de outubro ·de mil nove
centos e oitenta e três, às dezesseis horas e quarenta 
minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, 
presentes os Srs. Senadores Itamar Franco (Presidente), 
Vrrgnío Távora (Relator), Fábio Lucena e João Cal
moo, reúne-se a Comissão Especial destinada a exami
nar e avaliar os fatos relacionados com as denúncias 
do jornal "O Estado de S. Paulo" sobre os acordos 
entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e a Polónia. -

Deixa de compareCer, por· mOtíVO justificado, o Sr. 
Senador Marcond_es Gadelha. 

Havendo número regimental o Sr. Presidente, Sena
dor Itamar Franco, declara abertos os trabalhos. 

Em seguida, o Sr. Presidente cont?e-de a palavr~ ao 
Sr. Jean Vejan, na qualidade de depoente. 

Durante a fase interpelatória, usam da palaVI"a os 
Srs. Senadores João Calmon e Virgílio Távora. 

Finalizando, o Sr. Presidente determina_ que as notas 
taquigráficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam pu
blicadas, em anexo, à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar eu, Edson Luiz Campos ÁbregO, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à pUbli-
cação. --

ANEXO À ATA DA 19.• REUNIÃO DA CO
MISSÃO ESPECIAL QUE AVALIA OS FATOS 
RELACIONADOS COM AS DENUNCIAS DO 
JORNAL "O ESTADO DE S. PAULO" SOBRE 
OS ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA RE
PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A PO· 
LONIA, REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO 
DE I983, A FIM DE OUVIR O SR. JEANVEJAN 
QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORI
ZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA COMIS
SÃO-

Presidente: __ Senador Itamar Franco 
Relator: Senador Virgílio Távora 

O SR. PRESIDENTE (Itaniar Franco) - Havenc.. 
número legal, declaro abertos os nossos trabalhos. 

Passo a palavra ao Comendador Jean Vejan, para 
os seus esclarecimentos inciais;--e, em seguida, S. S.• 
receberá, se for o caso, as-perguntas dos Srs. Senadores. 

V. S.• terá ampla liberdade de fazer a sua explicação, 
gastando o tempo que lhe for conveniente. 

O SR. JEAN VEJAN- MuitQ obrigado. 
Eu começarei a exposição com umas rápidas conside

rações sobre a CACEX, a CONCEX e com os convênios 
bilaterais, que são conhecidos pelos Senadores. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Conforme se sabe, a CACEX, Carteira de Comércio 
Exterior, roi criada pela Lei n. 0 2.145, e~ 1953. Depois, 
para supervir e dar diretrizes ao no_sso comércio exte
rior, foi criado o CONCEX, Conselho Nacional de Co
mércio, pela Lei n. o 5.025, de 1965. O CONCEX é 
constituído por 5 Ministros, sendo seu Presidente o Mi
nistro da Indústria e do Comércio, 4 membros de insti
tuições governamentais e 3 empresários de iniciativa 
privada. _ _ --_o 

Nomeou-se Secretário-Geral do CONCEX, em certa 
época, o Sr. Paulo Velinha, que o dimensionou, logo 
em seguida, porque o CONCEX estava com falta de 
atividade, o que ele estava com completa razão. 

De 1968 até 1982, foi nomeado Diretor da CACEX 
o Sr. Benedito Moreira. Desde aquela época existia 
uma ligação pi:'ofiss'io-nal e _particular e~~re o Dr. Bene
dito Moreira, que foi nOmeado_ pelo Ministro Delfm 
Netto, o José Flávio Pécora e o Sr. Ministro Delflri 
Netto, que foi nomeado naquela época· Ministro da 
Fazenda. 

- Então, eu só queria deixar registrado que desde de 
1968 existia urÍla amizade triangular entre os três. 

Em foi 1965 criado o CONCEX, que tinha a missão 
de dirigfr, superVisar e dar diretrizes ao nosso comércio 
exterior, mas não foi ativado, porque se achava na CA
CEX um homem forte que, ligado ao Ministério da 
Fazenda, naquele tempo, dirigia a CACEX a seu bel
prazer. Por exemplo, existia um comunicado escrito 
que era levado ao conhecimento do público sobre a 
troca de todo o sistema de importação e de exportação 
no Brasil. Quem assinava o comunicado era o Diretor 
da CACEX. No entanto, assínavãm-se J)ortarias inter
nas cõnfidenciais que não eram levadas ao conheci
mento público. Estas portarias trocavam o comércio 
exterior brasileiro ao bel-prazerdoDiretor da CACEX. 

Quando precisava de alguma coiSa mais garantidã., 
então pegava a assinatura de um Ministro que fazia 
parte do CONCEX. 

O Presidente do CONCEX é o Ministro da Indústria 
e do Comércio. 

Eu gostaria que fossem consultados o antigo e o atual 
Ministros da Indústria e do Comércio sobre quantas 

_ vezes eles presidiram o CONCEX. Portanto, fica bem 
claro: o CONCEX era inativo, e a CACEX trabalhava 
a seu bel-prazer, fabricando portarias, fabricando deci

-- sôes, cancelando licenças, anulando licenças, dando li-
- cenças para quem eles queriam, e assim para adiarite, 

e o Coitado do Brasil caiu na mão de um homem que 
dirigia a CACEX, como se fosse a sua empresa parti
cular. 

Quanto a convênios bilaterais, eu quaria esclarecer 
alguns assuntos que talvez a Comissão não chegou ainda 
a conhecer. 

Os convênios bilaterais foram feitos entre o Brasil 
e·os países socialistas, do Leste Europeu, na base de 
trocas de mercadorias. Então, era estipulado que os 
saldos devedores s6 podiam ser liquidados com merca
dorias e não com dólares livres. Mas acontece que o 
modo de dirigir e de supervisar os convênios bilaterais 
dependiam daqueles que _tinham nas maõs os destinos 
do comércio exterior do Brasil. 

Conforme um encontro das contas quadrimestrais, 
se faziam certos saldos entre determinado país e o Bra
sil. Portanto, a competênL:ta ou a incompetência dos 
dirigentes de nosso com6rcio exterior resolvia o proble
ma se o Brasil iria ser prejudicado ou privílegiado com 
os.convênios bilaterais. A competência era para se con
siderar, se controlar o equilíbrio entre exportações e 
importações. Mas isso não aconteceu. Conforme dados 
que eu tenho de publicações oficiais,- ~amos constatar 
a _incompetência ou a irrespons~b~li_dade daqueles que 
dirigiam o comércio exterior brasileiro. 

Pelo Comurticado do DECAM:~ n.4 264, estabeleceu
se vários sistemaS de pagamentos. Pelo encontro das 
COntas quadrimestrais tiilha de se acertar a liquidação 
dos débitos. E;ntão~ normalmente, se o Brasil exportava 
duz:entos milhões de dólares e importava cem, ele devia 
parár de exportar até o momento de se liquidar o débito. 
Mas isto não aconteceu. Nós temos, por exemplo, o 
caso da Bulgária, para onde se mandou duzentos mi
lhões de dólares e de onde se importou menos de 1 
milhão de dólares por ano. Por quê? Não sei! Mas 
a isto vamos-chegar na hora h. 
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Depois dessas três considerações rápidas, eu vou en
trar no mérito da questão e vou começar com o caso 
de uma firma que me pertence, o qual se desenvolveu 
de tal maneira e mostrou tanto interesse, que chegou 
a ser um caso de economia nacional. 

Então vamos começar em 1976, quando o Sr. Bene
dito Moreira continuava na _CACEX. Eu fiz um pedido 
de importação de 100 milhões de dólares de 5 ou 6 
países socialistas, com o qual tínhamos convênios bila
terais. 

Vou acres_centar, para não voltar para trás, que o 
sistema da CACEX era de não responder ao público 
interessado, nem sob,re licença nem para consulta nem 
a correspondênci_~. para nada. A posição da CAC~ 
era a de mutismo, váríos elementos da CACEX me 
confirmaram qu~ náo iriam responder ã.s nossas con
sultas. 

Então o pedido da finita Brasil General Export Ltda. 
de 1976, ficou sem solução e sem resposta. Não consegui 
falar com Benedito Moreira; ele me sabotava. 

Em 1977, eu falei com o Embaixador Delfin Netto, 
em Paris, expondo a situação dos débitos, que era de 
1 bilhão de dólares naquele tempo, 1%6. Teriamos de 
faier alguma coisa para facilitar as importações de paí
ses socialistas para poder liquidar os créditos que o 
Brasil tem. 

Em 1976 eu tive uma conversa telefónica com o Sr. 
José Pécora, que naquele tempo deixava de ser Diretor 
de uma trading Matarazz_o, mas não fazia parte do Go
verno, era ex-SecretáriO do Ministério da Fazenda, e 
expliquei ao Sr. Pécora que nós estávamos com mais 
de um bilhão de dólares de crédito e que ele poderia 
ajudar-me, atendenc:Io um pedido de licença de impor
ta~ão que existia na CACEX, em 1976, e que se ele 
cluísesse ou ·se interesasse, poderia participar nessa em
presa, nessa importação, que além de ser um negócio 
bom para a empresa, seria uma ótima solução para 
o Brasil, que estava com um bilhão de dólares para 
~ceber e que não recebia. 

O .SR. RELATOR (Virgflio Távora)- Qual o valor 
do pedido de importação? 

O SR. JEAN VEJAN - Cem milhões de dólares, 
em 1976, ele seis países, inclusiVe Tchecoslováquia, Iu
goslávia, qUe estava rompendo os convênios bilaterais. 

Sr. Presidente, em _1916, quando fiZ a sugestão ao 
Sr. Pécora, eu não sábia que ele fazia parte da firma 
ComeXpo!"' 

Em 197"/, falei com o Embaixador Delfim Netto, que 
me prometeu que, quando chegasse ao Brasil, iria ver 
esse assunto, que é do interesse económico nacional. 
Mas acontece que, em 1977, a firma Comexport conse
guiu uma autorização de importação e de exportação 
da Polónia e da Hungria, de duzentos milhões de dólares 
de importação e trezentos milhões de dólares de expor
tação, e duzentos milhões de dólares da Hungria~ 

O.SR. RELATOR (Virgfiio Távora)- Devagar para 
tomarrílos nota. O senhor poderia repetir os números? 

O SR. JEAN VEJAN..:.. Foram 200 milhões de dóla
res em importação feitos pela Comexport da Polónia, 
contra 300 milhões de dólares de exportação, e 200 
milhões de dólares de importação da Hungria. Acontece 
que em 1977, quando se deram as licenças e quando 
o Benedito Moreira ... 

O SR. RELATOR (Virg.mo Távora) -Foram dadas 
as licenças? 

O SR. JEAN VEJAN- Pelo menos o jornal publi
c_ou. Tenho _agui uma publicação falando de encoraja
mento para ... Eu_ vou ver depois ... A Comissão tem 
a possibilidade de controlar se foram dadas, porque 
uma licença de exportação, vamos dizer, de 50 ou 100 
milhões de dólares ou 5 milhões de dólares tem um 
fo-rmulário do Banco do Brasil, da Cacex que tem de 
estipular o peso, o preço, ou seja, todos os detalhes 
necessários para poder importar a mercadoria, enquan
to uma autorização de importação, se entende uma carta 
na qual a Cacex informa a firma respectiva, que autoriza 
a importar, durante três anos, de países tais e tais, 
sem especificar .seus artigos, sem especificar os seus 
valores concretos. Quer dizer, é muito vago autorizar-se 
assim. Foi essa a única autorização de importação que 
o Brasil deu. Parece-me que a COREMA, uma firma 
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em concordata, também conseguiu uma autorização de 
importação da Polónia, de máquinas operatrizes; os 
valores, não sei. E tinha mais uma firma alemã~ .. 

O SR FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, apenas 
um minuto. Permita-me Comendador, O Senhor falou 
"me parece" ... 

O SR. JEAN VEJAN- Porque eu não sei! 
O SR. FÁBIO LUCENA- Parece, ou a COREMA 

conseguiu? 

O SR. JEAN VEJAN- PareceRme que co:riseguiu. 

O SR. FÁBIO LUCENA -O senhor diz parece 
que conseguiu, não é? 

O SR. JEAN VEJAN - Parece que consCguiu uma 
licença, não sei o valor, pcira iinportai ináquinas opera
trizes, e o resultado desta operação foi a salvação da 
firma em concordata. Agora, depois que conversei com 
o Sr. Pécora pelo telefone, ele se mostrou desinteres
sado para tratar de um negócio de importação dos países 
socialistas. Logo em seguida, depois dele negar uma 
colaboração, apareceram as autorizações para as firmas 
Compexport e Cobec importarem da Polónia. A outra 
desistiu. Então, ficou a Comexpott sozinha. Agora, por 
uma bizarra coincidência, em 1977 o Sr. Pécora era 
Presidente do Conselho de Administração da Compex
port, e Benedito Moreira era o Diretor da CACEX, 
e a amizade dos dois começou em 1969, quando Bene
dito Moreira tinha como chefe direto, na Secretária
Geral do Ministério da Fazenda, o Sr. Pécora. 

Eu vou passar mais para frente. Quando eu vi as 
aut_orizaçóes de importações só para- uma firma, lem
brei-me que me foi negada, em 1977 uma licença -
negando-me, quer dizer, ficando mudo, porque o Dire
tor da CACEX nunca me deu uma resposta negativa. 
Em 1978 fiz um outro pedido de cem milhões de dólares, 
o terceiro. Em 1981 fiz o quarto; em 1982, que existe 
até agora? o quinto. Todos sem resposta, sem solução; 
ficou mudo o Dr. Benedito Moreira. Em 1978, devido 
a intervenção de um General de Exército, eu fui rece
bido em audiência pelo Dr. Benedito Moreira, que de
via normalmente atender a todos os interessados, pois 
ele tinha no seu arquivo dois pedidos de importação, 
de cem milhões de dólares, repetidos, mas ele não que
ria nada comigo. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Um momen
to aqui para não faz-ermos, como de manhã, que foi 
muito longa e entrevista: o senhor pediu uma licença 
de importação no valor de cem milhões de dólares. 
O senhor não pedia em nome pessoal, o senhor pedia 
em nome realmente de alguma flnna? 

O SR. JEAN VEJAN - De uma firma chamada 
Brasil General Export Ltda., cujo Presidente sou eu. 

O SR. RELATOR (Virgfiio Távora) '--- Mais um 
esclarecimento, Comendador: essa firma já tinha tradi
ção em importação e em exportação? ~ 

O SR. JEAN VEJAN -Estava registrada na CA
CEX no cadastro de importadores e exportadores esta
va tudo em ordem. 

O SR. RELATOR (Vírgilio Távora) -Já havia pro
cedido a alguma importação? 

O SR. JEAN VEJAN- Não. 

o SR. RELATOR (Vrrgílió Tavora) -"-Estava es
treando. 

O SR. JEAN VEJAN- Estava na expectativa. Em 
1976 me recusou ... 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) - Em 1976 
estava estreando? 

O SR. JEAN VEJAN- Em 1977 surgiu-no tempo 
de Benedito Moreira era Ministro o Sr. Simonsen -
uma nova resolução: quem importasse uni milhão de 
dólares precisava fazer um recolhimento restituível. 

OSR. VIRGÍLIO TÁVORA-Três por um. 

O SR. JEAN VEJAN - Não, não. Isso é outra 
coisa. Isso vem mais tarde. Um recolhimento, um depó-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Sito. Se eli qUeria importar um miJhão de d61ares, teria 
que depositar no Banco do Brasil um milhão de dólares 
em cruzeiros, restituíveis depois de doze meses, sem 
juros, sem correçã:o monetária. Acontece que eu fiz 
uma carta à CACEX dizendo que-, na minha licença 
de 1977. em virtude dessa resolução se referir a impor
tações dos países ocidentais de moeda forte, para difi
cultar as importações, eu acho que se deveria importar 
dois países socialistas, onde teríamos a receber, e como 
facilidade eu propus a isenção do recolhimento resti
tuível. Eu me refiro a isso, porque se transformou num 
problema de ordem económica geral no Brasil. Não 
é um caso pessoal. É um caso pessoal no comércio, 
mas foi desenvolvido depois por se referir ao Brasil 
inteiro. Então, eu propunha à CACEX a isenção do_ 
sistema de fmanciamentodo recolhimento restituível em 
bases mais módicas. O Benedito_ Moreira concordou 
que a COMEXPORT não fizesse o depósito, financia
mento do depósito compulsório na base de 12% de 
juros, sem correção monetária , pagável no fim da ope
ração. Era um presente de 60% que a CACEX dava 
para a respectiva firma, porque, naquele tempo, para 
quem fazia um depósito compulsório de 100%, ela des
contava 5% ao mês, eram 60% ao ano. Antes de come
çar a importar a mercadoria, já tínhamos um lucro de 

:~e~q:~~~~ S:m00a~di~~cf:~~ AJ~~=~~~e~e~~r,~ 
ele me falou: o que nós fizemos para os outros, vamos 
fazer para você também. O Senhor volta daqui a duas 
semanas e vai ter a licença preparada, assim como a 
carta de financiamento do depósito compulsório. Olha, 
Senhores, pai'ece um ftlme di cinema. Foi feito, por 
minha causa, um termo de responsabilidade, assinado 
pela diretoria do Banco do Brasil, que o Benedito Mo~ 
reira arrumou e quando eu Voltei para pegar a licença, 
ele me disse: Olha ....:... foi o Albuquerque Maranhão 
quem me recebeu- Apareceu uma portaria, pela qual 
aquele que quer importar cem milhões de dólares tem 
que exportar, dentro de 4 meses, trezentos milhões de 
dólares. 

O SR. VIRGíLIO TÁVORA -Três por um. 

O SR JEAN VEJAN -Três por um com um, termo 
de responsabilidade, que obrigava a sanções drásticas 
e pagamento de multa e correção monetária àquele 
que não respeitava. Obviamente que eu resolvi desistir, 
quando vi a chicana feita de propósito. 

OSR. VIRGÍUOTÁVORA-Ummomento.Feito 
de propósito para o caso do senhor ou de modo geral? 

O.SR. JEAN VEJAN- Mais um minuto e V. Ex.• 
vai saber. 

O SR. VIRGÍUO TÁVORA -Do jeito que está 
aí, parece que é geral, não é? 

O SR. JEAN VEJAN -Não. Com aquele termo 
de responsabilidade, ninguém impOrtOu itiais dos países 
socialistas, porque ninguém era louco para poder se 
_comprometer a exportar 300%. Logo em seguida, sem 
se falar com ninguém, dezenas de empresas que foram 
à CACEX pedir licença para importar dos países socia
listas devedores, receberam o aviso de que era proibida 
a importação geral do Ocidente e do Oriente. Então, 
naquele I?Omento1_ quando se forçavam as exportações 
dos países socialistas para crescer o débito ... 

O sR. FÁBIO LUCENA- "UID nlOinento, -Coril~n
dador. Sr. Preside,nte, com sua permissão, apenas para 
esclarecer. Em que data foi feita essa proibição? 

O_SR.JEAN VEJAN- Em 77 começou essa proibi
ção. Os pedidos de li~enças foram denegados, mas nãp 
foram aprovados. Então, se continUOu com mutismo. 
Nessa época se forçavam as exportações, como todo 
mundo sabe. Ao mesmo tempo em que se forçavam 
as e~portações e impediam as importações do mesmo 
país devedor, eu me lembrei do grande dramaturgo 
Eugene Ionesco, que criou o teatro dO absurdo na Fra.n.::
ça, e também da política do absurdo que temos no 
Brasil. Não responder aos pedidos de licença de impor
táção, não dar satisfaÇão a nada, sair com portarias 
que pro(bem importações, funcionários inferiores, ge
rentes de ftliais sabiam que se impedia as importações_ 
não só de países ocidentais, sabiam que com a: impor" 
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tação criamos toais umã dívida, mas de países sacia" 
listas, onde tlllhamos fábulas a receber, já crescidas, 
não se permitiu importar mais, é muito mais que um 
absurdo, mas uma sabotagem económica dos dirigentes 
do comércio exterior do coitado do Brasil, é um crime 
de responsabílídade. E eu vou chegar com dados concre
tos, para demonstrar que aumentaram as nossas dívidas 
com exportações, como todo mundo sabe. 

Um parênteses: de acordo com os convênios bilate:. 
rais, ne,nhum país é obrigado -a pagar em moeda forte· 
ao Brasil. Se se deu à Polónia tantos bilhões, se se 
deu à Hungria um bilhão, se se deu à República Demo" 
crática Alemã 1 bilhão de dólares sem cobertura, esse 
é o crime do brasileiro, porque eles podem referir-se 
ao convéniO bilateral e dizer: não pago, náo me inte
ressa; não _tenho mercadoria para pagar e não pago. 
E se V. Ex.•s querem saber, as polonetas foram um 
favor da Polónia para o Brasil, porque, conforme o 
convênio bilateral, o crime foi daquele que deu dois 
bHhões de dólares à Polónia, sem saber se tinha cober" 
tura ou não d~ mercadorias, como enxofre, carvão, 
tiras de aço, de que tinha necessidade o Governo. Por 
exemplo, se exportou, para a Bulgária 50 milhões de 
dólares num ano e não se importou um milhão de dóla
res. Temos estatísticas aqui. Agora, quero fazer uma 
ressalva: tudo que eu ler são dados copiados dos boletins 
oficiais. 

Existe~ ~o Bra_si! acordos especiais, créditos _espe
ciais e operações especiais de financiamento, cujos tex
tos não se publicam e cujOs- reSultados também não 
se publícam. Então, ninguém sabe se a Polónia deve 
1 bilhão e 800 milhões de dólares ou mais, se existe 
uma operação especial, um crédito especial. Mas não 
bastaram as medidas que se tomaram, porque tudo foi 
feito para proibir as iriiPOrtaç6es não da Brasil General 
Export, mas de todas as firmas solicitantes. Depois, 
criou-se umas cotas de importação. Então, cota de im
portação é feita para cortar o entusiasmo dos importa
dores que desejam importar dos países ocidentais onde 
cada mil dólares que importamos aumenta a nossa dívi
da e desequilibra a nossa balança comercial. Mas criar 
quotas de importações dos países socialistas, é mais 
do que um absurdo. Por que criar obstáculos para im
·portar de um país que nos deve dinheiro? Se eu importar 
100 milhões de dólares da Hungria por exemplo, maté
ria"prima para laboratório, em lugar de importar dos 
Estados Unidos ou Japão, a balança comercial fica com
pletament~ diferente. 

Aqueles dados superficiais fornecidos pelo Dr. Bene
dito Moreira e agora pelo Dr. Carlos Viacava não ser
vem, porque não são reais. Se Você me proíbe de impor
tar de um país que deve ao Brasil, e que importa merca
c!Q~ia de graça por conta do débito, então a balança 
comercial vai mostrar um saldo diferente. 

Enrão criou"se mais um absurdo: quotas. Quem tives
se umã quota de importação no ano passado poderia 
importar este ano. E quem não recebeu quota de impor
tação, porque foi recusado anos a. fiQ, não pode nem 
continuar. Agora, firmas como Corema, João de Souza, 
José da Silva ou Comexport, que para mim tanto faz, 
têm direito de importar, daqui para a frente~ 

Mas eu posso lhe dizer uma coisa: eu não estou aqui 
como inquisitor, para acusar a firma particular que se 
aproveitou da situação. Se tem uma situação culposa, 
ela vai responder. Se ela aproveitou-se de exportações, 
como as feitas à Polónia, procurem os responsáveis, 
aqueles que deram as licenças de exportação e continua
ram a dar licença de importação e até hoje continuam 
sem olhar a tragédia do Brasil, aumentando os nossos 
créditos em países insolventes. São medidas antieconó
micas, são medidas prejudiciais para impedir que se 
liquidem esses créditos. E incompetência? Eu pergunto. 

Eni 1981 eu· estin com o Ministro Delfim Nettõ, 
numa audiência com S. Ex. •, e repeti a mesma conversa 
de 1977 que aconteceu em Paris: - ~jSr. Ministro, é 
impossível deixar-se bilhões de dólares. porque já -eSfa
va com 5 bilhões de dólares quase a reçeber de_ vários 
países". Então ele imediatamente disse: Você vai proCu~ 
rar Eduardo de Carvalho". Eu o procurei, mas Eduardo 
de Carvalho estava demissionário. Naquele dia Delfim 
Netto mandou"me à presença de Eduardo de Carvalho. 
Na segunda etapa, consultei, por telegramas, por cartas 
-tenho aqui vários- são 14 cartas escritas ao Mini&tro 
Deliin Netto, ele estava a par dessas cartas, recebidos 
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em sua residência por Donã Mercedes Delfim, falando 
de Pécora, falando de importações privilegiadas, falan
do sobre o desastre de se acumular dívidas, créditos 
dos países comunistas, e S_._Ex. • me mandou falar com 
Eduardo_ de Carvalho, sabendo que ele estava com o 
pé fora do cargo. Semanas depois eu o consultei, e 
ele me falou para entrar em contato com Carlos Viaca
va, que até hoje não me atendeu, depois 25 telefonemas 
e não sei quantas cartas. Aqui tem 14cartas e telegramas 
endereçados ao .Ministro Delfim Netto -e 4 cartas 
e telegramas e mais inúmeros telefonemas a Carlos Via
cava, que não foram atendidos. 

Então eu lhe pergunto: se o Delfim Netto dá uma 
ordem para o seu soldado fiel, que é Viacava, merece
ber, para convesarmos não para me autorizar licença, 
e ele não me recebe e não me atende ao telefone, e 
o seu chefe de gabinete não me atende, então era uma 
contra-ordem para não me receber. 

Então, moral da história: nós temos que procurar 
saber se era problema a Brazilian General Export, 
ou era um monopólio criado a favor de uma firma só, 
que prejudicava o- País inteiro. Depois de ouvir que 
tudo era uma brincadeira e que de fato uma firma só 
funcionava com todos os favores e não me interessava 
saber qual era o nome daquela finna, interessa-me sabei 
quem chegou nessa aceitação tão absurda. Então cons
tatei que Benedito Moreira por coincidéncia avisara 
que de 76n9 Ios6 Pécora era Presidente do Conselho 
de Administnição da COMEXPORT. Entre 1979/1981, 
quando falei com o Ministro Delfim Netto, ele ainda 
continuava como Ministro da SEPLAN, chegou-se à 
conclusão de que existe um eixo SEPLAN/CACEX. 
Independente do Conselho Nacional de Comércio Exte
rior, independente do interesse da Nação, criou-se um 
monopólio em tomo de uma firma só, proibindo-se 
importações não só da Poldnia, mas dos outros 6 países 
socialistas, Deus me livre, para não se chegar a uma 
mercadoria similar nas importações feitas pelas firmas 
privilegiadas e concorrer com elas. Entao foi abuso de 
poder, No momento que vi que tudo era brincadeira, 
resolvi atacar na imprensa o Benedito Moreira por abu
so de poder, monopólio ilegal, favoritismo e auto ri~ 
tarismo. 

A Folha de S. Paulo .•• 

O SR. RELATO"R (Virgílio Távora) - Comenda· 
dor, interrompemos aí sua exposiÇãO-para juStamente 
nós bem compre~ndermos essa sua afirmativa sobre 
a qual depois nós vamos discutir. 

OSR. JEAN VEJAN -Sim. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -Havia uin 
monopólio praticamente em favor de uma firma sO, 
não6? 

O SR. JEAN VEJAN- Sim. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) ..:......Não foi isso 
que nós ouvimos? 

O SR. JEAN VEJAN- Si.Jri. Ex:atãmente-. 

O SR. RELATOR (Vi!gilio Távora)- Mas meu 
caro comendador, segundo outros depoimentos dados 
pela CACEX, no comércio bilateral- não vamos falar 
com os outros países, mas ~penas com a Poldnia -
nós temos listada aqui 30 firinas. 

O SR. JEAN VEJAN - Com que valores? 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Com valores 
-vamos para o ano de 1980, por exemplo, está bom? 
Mil novecentos e oitenta e um, V. S.• escolhe uma 
data. 

O SR. JEAN VEJAN - Mil novecentos e oitenta. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -Mil-nove
centos e oitenta, a Vale do Rio Doce com 58 milhões. 

O SR. JEAN VEJAN - Não. Vamos substituir a 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Continua: 
a Sociedade Algodoeira ..• 

DIÁRIO DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. JEA'i'r VEJ AN - Senador, me permite um 
aparte? Não tem cabimento entrannos aqui como as 

-firmas estatais ... 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora)- Essa é uma; 
vamos para diante. 

O SR. JEAN VEJAN - Nós falamos das particuw 
lares, proque 92% das importações da Polónia são do 
Governo. Ent[o eu não estou falando de Governo; o 
Governo é que ... 

O SR. RELATOR (VrrgfiioTávora)- Então, corta 
a Vale do Rio Doce, Sociede Algodoeira do Nordeste, 
23 milhões; Sociedade Anónima Moinho RiówGranden
se, 17,1 milhões; COMEXPORT, 32 milhõ~s; Farol 
Indústrias Gaúchas Farelo de Sofa, 17,8 milhões; Bar
reto Araújo Produtos Cacau S/ A, 48 milhões; Olvebra 
SIA IndUstria Comestíveis e Óleos Vegetais, 4? milhões, 
só para citar até a trigésima, que é a Indústria de Mamo
na da Bahia. 

Então, realmente, gostaríamos que V. s• explicasse 
be!U __ q_o~_()_fQi C!'Se_meça~o. porque aqui nós estamos 
vendo 30 firmas, o que não pode constituir monopólio. 

O SR. JEAN VEJAN -Eu queria acrescentar ... 

O SR .. V!RGÍUO TÁVORA- Se esses dados são 
verdadeiros 1 

O SR. JEAN VEJAN - ... queeuesquecidemencio
nar o monopólio de produtos químicos e farmacêuticos 
da Polónia, onde não existe concorrência. Não existe 
firma que imPOrtOu 50 milhões de dólares, 10 milhões 
de dólares nem da Polónia e nem de outros países, 
importou-se soo mn dólares e tudo ... 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA -Sr. Presidente, soli
cito a V. Ex.• seja encaminhada ã CACEX, já que 
temos aí todos os anos, os dados sobre exportação, 
pedido para sabemos se já chegaram os mapas de impor
tação e exportação autorizada, para não ficarmos discu
tindo, digamos o sexo dos_anjos. Depois, vamos cÇ)Iocar 
no PRODASEN, para justamente termos quem aqui 
nos ... Vamos ver as firmas, por exemplo, de_ impor
tação-~ TREFIL S.A.~ outra, União Química Paulista, 
importou, de janeiro de 1975 a dezembro de 1975, 28 
milhões de dólares; USIMINAS, é estatal, como V. 
S. • diz, e importou 30 milhões~ Para justamente não 
ficarmos apenas nas afirmatíVas, é que -eU pediria ao 
Sr. Presidente para jogarmos no computador isso, im
portãç-ão e exportação, ffrma por firma, De maneira 
que nós verfamos principalmente a parte de importação 
do 1975 a 1983. 

O SR. JEAN VEJAN- A CACEX nunca publiC_OU 
e não permitiu ... 

O SR. RELATOR (Virgtlio Távora) -MaS estamos 
aqui com os dados oficiais da CACEX. · 

O SR. JEAN VEJAN-' Mas a CÁCEX não permi: 
tiu~ Cqmo_ é __ que eu poderia saber se existe mais de 
uma fiima, porque ela nunca permitiu para uma empre
sa particular saber o nome do importador e os va!ores 
de importação. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Então, já 
fica v. s.· ciente aqui que tem fuma importãndo da 
Poldnia que dá nas canelas. 

O SR. JEAN VEJAN- Mas nã_o produtos químiCos 
e farmacéuticos. -

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Vamos ver. 

O SR. JEAN VEJAN -Sr. Presidente e Sr. Relator, 
eu queria acrescentar que existe o Instituto Brasileiro 
do Comércio Exterior, cujo Presidente sou eu. Em· 
1975,1980,1982, 1983flzváiiosmemoriais para" o Presi
dente da República e para o Ministro. Em cartas que 
fiz para o Ministro Delfim Netto, separadamente, sem
pre mencionei e destaquei a necessidade de se importar 
dos países socialistas, de onde nós temos fábulas a rece
ber. Esses são, então, os memoriais que entreguei para 
todos os Mínistros, principalmente os da área econó
mica-, e para o Presidente da República em vários anos, 

-e não se tomou medidas a respeito. _ 
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Agora, quando eu acusei o Benedito Moreira de pro
mover -o monopólio de produtos químicos, de favori
tismo, de impedir importações, o resultado foi que ele 
demitiu-se do cargo sem explicações. Minhas acusações 
foram abertas~ sem falar de firmas. Falei sobre Benedito 
Moreira; fui à Folha de S. Paulo e ao Jornal da Tarde. 
O Jornal da Tarde consultou se ele tinha alguma coisa 

a alegar e ele disse que não. Então, ficou mudo. Para 
mim, mutisrilO ê cofifi_rmação do que disse. 

Sr._Presiden_te e, Srs. Senadores, eu vou-_lhes dar_ __ al
guns documentos. Essa carta que mandei para o Sr. 
Pécora eu mandei para o Ministro Delfim Netto tam
bém; outra carta de 3 de setembro de 1982 eu escrevi 
para o prezado Ministro Delfim Netto, que diz: 

"Sei que o Flávio Pecara, pelos motivos bem 
conhecidos, lutou para não conseguir as licenças, 
evitando uma concorrência com oS ariligos dele, 
da COMEXPORT. Sem falar mais,_ o mesmo p_as
sou a minha idéia para a COMEXPORT-. Na Oase 
de sua amizade com Péc_ora, V. S.• procurou agra
dá~lo, ficando eu completament~ prejudicado por 
negócios realizados pelos amigos de Pécora." 

Nessa carta e_u falo também sobre o problema brasi
leiro - os Senhores têin a carta - sobre a necessidade 
de se ajudar o Brasil para liquidar os seus débitos. 

Então, vou passar agora, depois dos apartes que me 
int~rromperam aos dados_concretos. Vou analisar um 
pouco a situação do Brasil perante os países socialistas, 
com os quais temos convênios bilaterais e com os quais 
foram rompidos os convênios bilaterais. 

A Polônia, entre 1968 e 1975, 8 anos, acumulou um 
crédito para o Brasil de 154 milhões de dólares. Na 
primeira etapa, quando Flávio Péc_ora era Presidente 
do Conselho de_ Administração da COMEXPORT, até 
1979, e na segunda etapa, quando ele se tornou Secre
tário Geral do Mini~tério do Planejamento, quando era 
Ministro o Sr. Delfún Netto, cresceu a divida da Polónia 
em 1 bilhão e 652 milhões de dólares, até chegar a 
1 bilhão e 806 milhões de dólares hoje, aliás, no fim 
do ano. Exportamos pará a Polónia, entre 1968 e 1975 
- vamos ver a primeira etapa ---388 milhões. E na~ 
duas etapas do Sr. Pécora na COMEXPORT e do Sr. 
Pécora na SEPLAN, foi exportado 2 bilhões e 272 mi· 
lhões de dóJares, para chegar a um valor de 2 bilhões 
e.660 milhôes de dólares. Nesse tempo, as importações 
da Polônia, entre 1968 e 1975, representavam 234 mi
lhões de dólares. Nas duas etapas, 1976, 1979 e 1982, 
foram importados 618 milhões de dólares, num total 
de_852milhões de dólares. Nos ·lltimos 7 anos, de 1976 
a 1982, a import?-ção foi de 92% para o. Governo, das 
estatais, em enxofre. càrVão, trilhos, filões de aço etc, 
sendo 8% para as empresas de comércio exterior, desta
cadam_çnte SO_II!llhões de dólares. A Comissão deve 
investigar, se -quiset, __ quanto coube à COMEXPORT, 
desses 50 milhôes de .dólares, se existem mais impor
tações ou exportações especiais, não registradas no bo
letim do Banco Central e do Ministério da Fazenda. 
Entre elas, os senhores obviamente, vão achara CORE
MA, que também recebeu favores para importação de 
máquinas operatrízes, 

APolónia iiriportou, em 1976, 105 milhões; em 1977, 
101 milhôes; em 1978,89 milhões; em 1979,84 milhões; 
em 1980, 67 milhões; em 1981, 72 milhões; em 1982, 
98 milhões. 

Segundo as publicações oficiais, nos últimos 6 anos 
importou~se c;le enxofre ~1 milhões de dólares; de car
vão, 75 milhões de dólares; de trilhos de aço, 24milhões; 
de produtos químicos e farmacêuticos diversos, 50 mi
lhões de dólares. Quem importou isso? Até o ano passa
do, ninguém podia responder, porque não havia publi
cação-, que era proibida na CACEX. Eu consultei um 
funcionário, _e ele m~ disse: -"Você quer que eu perca 
o emprego?-E.u poSSo lhe dar os dados". Falei que 
nãd-me interessava. Mas agora, depoi~ de tanta pressão 
feita pelo Instituto Brasileiro de Comércio Exterior para 
esses dados serem publicados, começaram os micro
fl.lmes. Em São Paulo apareceram microfilmes da CA~ 
CEX do Rio, dando o nome do importador, o que 
importou e quanto importou em 1981. Agora, se parte 
dos microfilmes ficaram ria CACEX do Rio, não envia
dos a-São Paulo, isto os senhores podem investigar. 
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Agora, os dados comparativos, onde chegamos nós 
com os países socialistas, em 31 de dezembro de 1975, 
como a Polónia, Hungria, Romênia, Iuguslávia, Alema
nha Oriental e Bulgária, menos RU.ssia e Tchecoslo~ 
váquia, que safram do Covênio: no fim de 1975, 847 
milhões de dólares; em 1976, 1 bilhão, 257 milhões 
de dólares; em 1977, 1 milhão, 549 milhões de dólares; 
em 1978, 2 bilhões, 141 milhões de dólares; em 1980, 
3 bilhões, 160 milhões de dólares; em 1982, 4 bilhões, 
460 milhões de dólares, no qual se acresentam 350 mi~· 
lhões de dólares de Tchecoslováquia, que ficaram para
dos. Nós estamos com 4 bilhões e 800 milhões de dólares 
a receber desses 5 ou 6 países. 

Como chegamos aqui? Exportamos para a Hungria 
900 milhões de dólares e importamos 127 milhões de 
dólares. Esta é a situação _real, publicada em qualquer 
boletim do Banco Central e do Ministério da Fazenda. 
Falo dentro da época, na qual dirigiam comércio eXte
rior brasileiro Delfim Netto, com Flávio Pécora e Bene
dito Moreira. O CONCEX não existia. O Sr. Camilo 
Pena pode dizer, porque ele f')i Presidente do CON
CEX. Não sei, se ele esteve duas vezes nas reuniões 
do CONCEX. Há 3 empresários da iniciativa prjvada 
no CONCEX, e um deles é Humberto Costa, envolvido 
em uma dívida de 80 bilhões. O Governo não deveria 

. tomar medidas para substituí-lo? Ele está envolvido 
em um problema de comércio exterior, mas continua 
no CONCEX junto com Laerte Setubal e n:iais um re
presentante dos estaleiros navais, que nada tem a haver 
com o comércio exterior. Muito pouco. 

Para a República Democrática Alemã, neste tempo, 
exportamos 1 milhão e 33 milhões, e importamos 531 
milhões; para a Romênia exportamos 677 milhões, con
tra 325. Saldo: 342; para a Bulgária exportamos 300 
milhões e importamos 50. 

Agora, com relação à Bulgária, o Senhor vai ter: 
1977: 0,81!lilhões de dólares; 1978: I milhão de dólares 
importados; 1979: 0,7 milhões dC-dólaies; 1981:00. A
média: 2,5 milhões de dólares por ano. E chegamos 
a ter, num país pequeno, sem grande significado econ~
mico, 250 milhões de dólares. Sobre estes 4 bilhões 
e 800 milhões d~ dólares! compostos junto com a Poló
nia, nós estávamos pagãndo -soo milhões de dólares 
por ano, porque se estas mercadorias fossem importadas 
de países socialistas, então tínhamos menos dívida no 
Ocidente. Praticamente, estamos pagando. jurOs de 10_% 
sobre esta dívida. Temos. crédito. Eles gozam de nós, 
Vários Consulados gozaram do Brasil, que está pagando 
2% ao ano, até anos atrás: Eles não têm interesse ne~ 
nhum em mandar mercadoria, apesar de agora ter mu~ 
dado, um pouquinho as taxas de juros, e eu tenho aqui 
umas informações da imprensa, que mostram o inte~ 
resse. Aqui também tem um comunicado que proíbe. 

Moral da história: nós chegamos a quase 5 bilhões 
de dólares de crédito a receber tendo na direçáo da 
CACEX, o Sr. Beriedito Moreira que graças a Deus, 
o Brasil deve agradecer a saída dele, porque se não 
poderíamos chegar a 20 bilhões de dólares._ Mas tudo 
foi feito com anuência do MinistrO De~ Netto, por
que ele não podia fazer sozinho isso tudo, de 1979 a 
1983, quando, por incrível que pareça, os créditos nos~ 
sos cresceram astronomicamente. Nessa época o Sr. 
Benedito Moreira estava na CACEX, é o Ministro Del
fim Netto e José Pécora estaVam na SEPLAN~ Em 
600% cresceram as dívidas dos pãíses--s-ocialistas para 
com o Brasil dentro de 5 anos. 

Aqui tem também, mais isto eu não posso_ dar. umã. 
xerox, da Junta Co~ercial, que confirma~ participação 
de José Pécora na CO.MEXPORT. entte 1974 -a 1979. 

Aqui. tem um artigo do O Estado de São Paulo, de 
1:7 de agosto de 1977, com o tftulo "Os perigosos contra
tos bilaterais", no qual se chama a atenção para os 
navios desviados da Hungria para a Alemanha Ociden
tal, e assim para diante. Mas o Governo não tomou 
conhencimento disso. 

Agora, se nós_g_u_eremos chegar a uma conclusão defi
nitiva esta Connssão tem que verificar a veracidade 
de minhas declarações. Mas até o final dos trabalhos 
desta Comissão, eu tenho de fazer ulna sugestão. 

Aqui, Sr. Presidente, há um pedido de licença de 
100 milhões de dólares, de 1982. 

Eu pediria muito para ser consultada a CACEX, por
que ela não deu resposta a ele e não resolveu o problema 
que está ainda pendente. 

Aqui o último boletim do Banco Central, com as 
operações continuando em 83, dando-se crédito a esses 
países. 

Eu fiz um pedido de cota de importação de 2 milhões 
de dólares na base de novas cotas, que foi inventado 
na CACEX, e foi in~eferido~ mas, nã_o foi indeferido 
a mim. A CACEX InfOrmou à CACEX de São Paulo 
que foi indeferido o pedido da Brasil General Export. 

Uma vez, por portaria interna, tirou a Brasil General 
Export da cadastro de importadores sem me avisar. 

O Sr. Via cava deve responder qual o seu critério 
de trabalho, se continUa, a seu bel·p~zer, com seu 
ch~~e, a deferir, indeferir, aprovar, desaprovar pedidos 
e a conduzir o infeliz comércio exterior do Brasil, até 
chegar a Comissão a uma conclusão e a um veredito 
de tudo o que os senhores ouviram, eu queria fazer 
uma sugestão: uma vez que o Viacava se declarou solda
do fiel do Ministro Delfim Netto,_ uma vez que n~s 
constatamos que este eixo não funcionou, eu sugiro 
o afastamento imediato de Carlos Vi!lcava e a nomeação 
de outro diretor da CACEX, independente ou ligado 
diretamente a-o Presidente da República, ou outra alter
natiVa, mas que- se separe a CACEX da SEPLAN ou 
do A1'injstro da Fazenda. Com a separação -da CACEX 
da SEPLAN, respectivamente, José Pécora e o Ministro 
Delfim Netto acabando com o eixo SEPLAN-CACEX, 
só assim a CACEX poderá entrar na normalidade. E 
o· caricelamento ~ediato das liceJ:!ças Cc;!ncedidas ilegal~ 
mente à COMEXPORT e o controle da dívida da CO
MEXPORT no_Ba_ncQ do Brasil, pedindo-se o seu paga
mento imediato. 

O CONCEX- Conselho Nacional de Comércio Ex
terior- devia dar diretrizes à CACEX. Esse Coilselho 
está inativo. Ele é composto de vários ministros e três 
empresários de iniciativa priVada. Os três representan
tes de iniciativa privada são: Laerte Setúbal, empresárit;> 
de renome, Humberto Costa Pinto, envolvido na expor
taçã"o de açúcar, devendo dezenas de milhões de dólares 
ao Governo, e o terceiro é uma peSsoa ligada aos esta
leiros navais, não tendo muita coisa em comum com 
o comércio exterior. Pelo menos os últimos dois devem 
ser substituídos por empresários que não são envolvidos 
em dívidas com o Governo e outras irregularidades. 

O Instituto Brasileiro de Comércio Exterior é dirigido 
por Je~n Vejan_, que é seu presidente, é um órgão técni
co e cOnsultivo empresarial, formado por 50 federações 
de comércio, indtístria e agricultura do Brasil inteiro, 
que formam um eixo entre Brasil e empresários, poderá 
sugerir nomes para a diretoria da CACEX e para O 
CONCEX. 

Para mim, o rebtório está pronto, está acabado e 
fico à disposição do Presidente e dos Senadores para 
responder, com prazer, a qualquer pergunta, para dar 
qualquer esclarecimento e tudo o mais_ que for neces
sário. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Senador 
João Calmon, V. Ex.• pretende usar da palavra em 
primeiro lugar ou após o Senador Fábio Lucena? 

O ~-R. JOÁÜ CALMON- Eu queria saber o nome 
çfª'-instliWÇàO de que o senhOr Jean Vejan é P!esidente. 

O SR. JEAN VEJAN - Eu sou presidente do insti
tuto Brasileiro de Comércio Exterior _,ffiRACEX. 

O SR- JOÃO CALMON-Tem quantos associados? 

O SR. JEAN VEJAN- Tem 50 presidentes de fede
i3.ç6es de comércio, indústria e agricultura do Brasil 
inteiro, fora outros líderes empresariais, de empresas 
particulares. Mas a base forma um eixo entre Gover
no ... 

O SR. JOÃO CALMON- Fundado quando? 

O SR. JEAN VEJAN-Em 1977. Antes era Associa~ 
ção Brã.Sileiiã. das Empresas de Comércio EXterior. Por 
causa_de um conflito com Pécora, que copiou o nome 
e fez uma associaça:o similar, transformamos, por as
sembléia geral, e~ 4tstituto, cufo objetivo, em lugar 
de ser rei~dica~ão da classe empresarial, é dar s_uge~· 
tões ao Governo para promover o comércio exterior.-

• O SR. iÜÃÓ CAiMÕN -O Senhor é Presidente 
dele desde quando? 

- 0 SR. JEAN VEJAN- Desde !977. 
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O SR. JOÃO CALMON- Desde a fundação. 
Agora, eu gostaria. Sr. Presidente, para obter maio· 

res detalhes sobre o Instituto Brasileiro de Comércio_ 
Exterior, do qual é presidente o Comendador Jean Ve
jan, que está prestando este depoimento, que V. S.• 
mandasse a relação de todas as entidades que compõem 
este Instituto. Isso seria extremamente útil para nós. 

O SR. JEAN VEJAN - Com muito prazer. 

O S~. JOÃO CALMON - Cinqüenta empresas, 
o Sr. d1sse. 

O SR. JEAN VEJAN - Federações de Comércio, 
de indústria e agricu_l~~ra e associações comerciais do 
Brasil inteiro. -

Agora, dos 50, quarenta e poucos podem ser atuais, 
que representam federações, e 18 ex-presidente de fede
rações. 

O SR. F ÃBIO LUCENA- Comendador, por genti
leza, com sua permissão, Senador: a Confederação Na
cional da Agricultura é membro desse instituto? 

O SR. JEAN VEJAN -Não~ as Confederações não 
são membros, porque se consideram superiores a 
m~CEX, e Dão pã:rticipam. mas, a maioria das fede
rações participa. 

O SR. JOÃO CALMON - Todos os pedidos de 
licença de exportação que V. S. • encaminhou à CACEX 
foram arquivados? Nenhum foi aprovado. 

O SR .. JEAN VEJAN -Não foram aprovados nem 
respondidos. Só um de dois milhões de dólares, que 
entreguei ao Presidente agora, foi indeferido em junho. 
Acho um absurdp pedir-se cota para lSC importar de 
países socialistas, de onde nós temos 5 bilhões de dólares 
a receber. Então, em lugar de ajudar, facilitar e dar 
todos os favores possíveis para você exportar dos países 
devedores, eles criam obstáculos. Para quê? Para não 
existir concorrência. 

Se uma firma vai querer importar da Humgria produ
tos químicos, eles não dão licença, para que a firma 
de onde o Sr. José Pécora fazia parte e continua a 
ser representante por Armando Leal não tenha concor
rência. 

Mas ago~. com a história das "POLONETAS';-, a 
Polónia não mandou muita mercadoria, de qualquer 
fl_!~_neira, até 81 era um misté_rio o valor das importações. 
qual era a firma importadora. 

O ilustre relator Virgílio Távora me fala com surpresa 
de alguma~ firmas a mais que importavam produtos 
químicOs e farmacêuticos. Ninguém podia saber. 

Acusei o Benedito Moreira de favorecer o monopólio 
dos produtos poloneses, especiaJmente produtos quími
cos e farmacêuticos pa:ra ·os laboratórios, com preços 
dobrados, porque eles não tinham concorrência, e os 
laboratóriõs pagavam qualquer preço às custas do con
sumidor, e aumentavam os valofes dos remédios astro
nomicãrnente. Por quê? Porque não existem produtos 
químicos importados da Hungria da Romênia, da Repú
blica Democrática Alemã; ficou só entre a Polónia e 
a COMEXPORT. 

O SR. JOÃO C,.;LMON'-Em que V. S.• se baseia 
para afirmar tão enfaticamente que o Sr. Armando Leal 
é, em última análise, testa de ferro do Sr. Pécora. 

O SR. JEAN VEJAN -Eu não falei que era testa 
de ferro. 

O SR. JOÃO CALMON - O senhor falou "que 
representa", está gravado. O senhor tem certeza disso, 
ou tem alguma coisa que lhe dá essa convicção. 

. O SR. JEANVEJAN·_:_ Não. 

O SR. JOÃO_ÇALMQN- Mas, V. S.• declarou 
que o Sr. Armando Leal representa a COMEXPORT. 

O SR. JEAN VEiAN - Eu li em jornais catego-
rizados que oS r_. ~a!l:<!:O Leal e~a sócio do Sr. Pécora. 

Eu g_?staria de saber a sua graça. 

O SiÍ.. JOÃO CALM:ON·- João Calmon. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador 
João Calmon. 
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O SR. JEAN VEJAN .::_· Ah! o Sr. João Calmon 
já me conhece do Diário de São Paulo, do tempo quando 
eu escrevia lá. --

0 SR. JOÃO CALMON -Exato. 

O SR. JEAN VEJAN ~Só qUe lnudou um pouco._ 

O "SR. JOÃO CALMON - Então, afinal, V. s.• 
leu em jornal ou te"m essa convicção? 

O SR. JEAN VEJAN - ElJ não tenho coitvicção 
nenhuma. Eu li em joranl que existia uma flrma Arman
do Leal e José Flávio Pécora, de consultaria económica. 

O SR. JOÃO CALMON --PCcO-ra & Leal é 0- noffie. 
da firma. 

O SR. JEAN VEJAN - Pécota & Leal. E, averi· 
guando o xerox·que eu recebi da Junta Comercial, está 
mencionado na última assembléia geral o Sr. Armando 
Leal assinando como acionista. Dias atrás foi declarado 
que ele é acionista de 18% da COMEXPORT~ 

O SR. JOÁO CALMOf\f- Não. Quanto a isto não 
há menor dúvida. Eu só indagava se V. S.• tinha ..• 

O SR. JEANVEJAN-,- Se V. Ex• faz parte desta 
Comissão, claro que V. EX" é objetivo e quer chegar 
a uma cOnclusão efetiva. 

O SR. JOÁO CALMON '-Mas V. $• não afirma 
de forma nenhuma, V. S•Ieu o jornal, só. 

O SR. JEAN VEJAN-.::_Eu li em jornal só. 

O SR. JOÃO CALMON - Nós também lemos e 
ele confirmou aqui que foi sócio do Sr. Pécora na firma 
Pécora & Leal. Depois, o Sr. Pécora se_afastou, deixou 
de ser sócio e ... 

O SR. JEAN VEJAN -Conforme a Junta Comer~ 
cial, ele ficou fazendo parte da COrvtEXPORT ... 

O SR. JOÃO CALMON- Ele quem? 

O SR. JEAN VEJAN -0 Pécora. SObre acbMEX
PORT eu tenho a documentação da Junta Comercial. 

O SR. JOÃO CALMON- O Sei:J..hOr poderia- lnõS
trar? 

O SR. JEAN VEJAN - Claro. De 1974 até 1979, 
ele fez parte ... 

O SR. JOÂO CALMON..:..:slm, não há dúvida mas 
depois deixou ... 

O SR. JEAN VEJAN- Pediu demissão. 

O SR. JOÃO CALMON - Pediu demissão. E dei
xou de ser sócio ou cotistã, perfeito? 

O_ SR. JEAN VEJAN - Sim. ClarO, conforme a 
junta Comercial é assinl. Conforme o xerOx &1 Junta 
ComerCial, ele interrompeu as relações com a COMEX
PORT em 1979, porque não era lógico para ele_conti
nuar. 

O SR. JOÃO CALMON~ Não-erã õ quê? - -

O SR. JEAN VEJAN --:- NãC? ~ra lógicO para ele 
continuar na COMEXPORT Como Secretário-Geral da 
SEPLAN. Então parece que acabou com a firma Pécora 
&Leal. 

O -SR. JOÃO CALMON - E há uma sucessora 
de Pécora & Leal, mudou o nome. 

O SR. JEAN VEJAN- Então, V. Ex• viu que
um home01 p_úbljco ~e :fetrai de qualquer empresa de 
iniciativa privada para evitar suspeitas, não? 

O SR. JOÃO CALMON -No dossiê que V. S• 
nos mandou, aparece uma carta dirigida Pécora & Leal. 
Essa carta dizia ... 

O SR. JEAN VEJAN- Leai, n3o, Pécoiã. 

O SR. JOÃO CALMON - A José Flávio i'écora, -
recebida por um filho do Sr. Pécora. Esse filho tr~balha, 
segundo V. s• sabe, nessa firma?-

0 SR. JEAN VEJ.AN --trabalha lá. Mas, eu m·an
dei na residência dele. Ele assinou o recebimento e 
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o Sr. -PécOia-fiCou mudo. Quer dizer que se ele tivesse 
alguma coisa a contestar, ele devia me responder por 
escrito que náo é verdade que ele passou a idéia para 
a __ ÇOMEXPO~T, que não é verdade que sustenta a 
COMEXPORT. 

_O ~iiristró Delfiln Netto é·amiio fntim_o_de PécÇ>ra. 
Eu e_fiC!evi ao ~istrQ~P_elf4n_ Netto,_ sei que o José 
Péçora lu_tQu P1t.!a eu não conseguir as minhas licenças 
e para proteger os seus amigos da COMEXPORT. O 

_Delfim Netto ficou mudo, não me respondeu. Por que 
não me respondeu? Quando eu pedi audiência ao Minis
tro para me dar uma licença, ele disse: "Cla.ro, fale 
com Eduardo de Carvalho". Mas o Eduardo de Carva
lho estava saindo naquele dia do Ministério da Fazenda. 
D~pois tem um telegtama. Dept:)is de vários telefone
mas pa111 a Secretária do Delfim e Sérgio Faria, e-ste 
me deu uma resposta telegráfica ... 

O SR. JOÃO CALMON- Quem? 

O $R. JEAN VEJAN --Sérgio F~~ias L~mOs,_ -o" 
chefe de Gabinete, para eu entrar em cantata com Via
caVã-e falar sobre liCença de importações e convênios 
bilate~as. Entrei em, contato C9mUiii surdo-mudo,_por
que até: hoje não me respondeu nem minha carta, nem 
meus telegramas, nem meus telefonemas. O chefe de 
Gabinete fugia -de mim, porque provavelmente tinha 
uma contra-ordem para não me atender, porque outra 
explicaç:io não tem. Eu não acredito que Viacava, quan~ 
do era Secretário-ÇJ:.eral da Fazenda1 quando me man~ 
dou Delfini falar com ele, não me recebia se ele não 
tinha uma contra-ordem. Eu não acredito. 

Então, a exclusivídade de uma firma só é mâis do 
Que óbvio: 

O SR. JOÃO CALMON - Comendador, qual o 
capital da firma da qual V. S• é Presidente? 

O SR. JEAN VEJAN- 14 milhões. 

O SR. JOÃO CALMON....., Quanto? 

O SR. JEAN 'VEJA.N -14 mQ.hões de c~~iros. 

O SR. JOÁO CALMON - Quatorze milhões de 
ct:!1Zeiros. E há sciS 3I!Os,_ gu~l era o capital? Hoje, 
como o cruzeiro deixou de ser moeda neste País, temos 
UPC, LTN, OTN ... 

O SR. JEAN VEJAN - Quatro milhões.. 

d"SR. _JoÁo _ciLMON- Qllati-0-·milhõ~"há sei~ 
anos de c~pitaL E ag_ora de 14 milhões? 

O SR. JEAN VEJAN -Mais Ou menos. 

O. SR,= JOÃÜ CALMON - Praticamente -D-ão au
mentou, pr~_vavelme~te até caiu, por causa da desval_p
rização do cruzeiro. 

o sR. JEAN- VElAN-_ .Não me lembro, POderia 
ter 4 ou 3, náÕ me lembro exatamente, porque não 
vim com os nú.ttiefgs registrados. 

V. Ex. • quer esclarecimentos de camo uma finna de 
14 milhões de capital pede para importar 100 milhões 
de dólares? 

O SR. JOÃO CALMON- Quatorze nlllhões?-

0 SR. JEAN VEJAN- De cruzeiros. 

O SR. JOÃO CALMON- Ah! de cruZêiros. 

O SR. JEAN VEJAN -Por que uma- firmã dessa 
pede_uma licença tão grande? 

O SR. JOÃ() CALMON- Por que não? 

O SR. 1EAN-VEJAN-- Boin, eu penSC:i que V. 
S.• ... 

O SR. JOÃO CALMON-:-: Não, não. 

O SR.- JEAN vEJ.AN --Tínha combinações ··com 
outras tradings para fazer a negociação juntas. 

OSli.. JOÃO CALMON -~isso. Sê V. s:•.tivesse 
~ mes_mo tipo de financiamento para os dep6sítos, não 
havena nenhum problema. 

O SR: JEAN VEJAN --SerÍador, eu queria·d~ix~ 
bem claro que o problema da Brasil General Export 
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é um, e o problema do Brasil é outro. Se a Brasil Gerie
ra1 Export fOi negado pedido, se ela não tivesse sido 
perseguida, se ela não tivesse recebido chicanas, eu 
não estaria hoje aqui. Mas, ligado de negaç6es, de recu
sas à Brasil Gener_al_ Expo_rt, forma um círculo muito 
grande, que ~-chama comércio exterior brasileiro_. Eu 
fui prifudicado com a falta de respo-stas aos meus pedi
dos. A Brasil General Export representava uma entre 
centenas de fi!mas que tiveram seus pedidos negados. 

Depois, todo mundo abandonou a idéia. Hoje, está 
escrito, hoje mudou. A crise internacional mudou até 
a mentalidade dos países socialistas. Enquanto no tem
po o Brasil era chamado de trouxa (dá crédito~ sem 
receber nada em _troca), eles gozaram o Brasil dize_ndo 
que com 2% ao ano, podem deixar 200 anos O -crédito 
brasileir9_, em lugar de mandar aço para o Brasil. Quan
do- eu falei com a Romênia uma vez e o seu represen
tante me_disse~ eu mando para a 'Itália e recebo dólares
livres._ Hoje a crise económíca mundial parou as ativi
dades dos países socialistas. Desde 1977 que eles estão 
procurando negócio com o Brasil. Aqui tem um anúncio 
de dois ou três dias:_ "Tchecoslováquia pede para au
mentar os negócios com o Brasil". Quei' diZei que pode 
para vender. A Hungria também. Posso acrescentar: 
existe uma casa de bebidas que queria importar vinho 
da Romênia, e está-se vira.n:do de baixo· para cima e 
de cirila para baixo é autêntico de uma semana) para 
conseguir_ uma licença c;le 10 mil dólares para fazer essa 
importação da Roménia. A CACEX recusa, chateia. 
Por quê? Porque este vinho não é um artigo substancial, 
não é irisumo básico, mas essa importação iria baixar 
em 10 mil dólares a dfvida da Romênia e vai entrar 
dinheiro no cofre do Governo na ordem de 400%. Ago
ra-,-eu não veJo r<lião par:i a CACEX se recusar· a dar 
licenças de importações dos países socialistas. Eu não 
vim aqui para defCD.der a miriha licença de importação, 
porque eu já desisti, Senador. Eu lhe declaro ... 

O SR. JOÃO CALMON ;::_O Senhor é um lutador, 
_pgr qUe vai desist:i.r? 

9 SR:: ~AN _VEJ~ -Eu desisti porque não me 
interessa· mãi.!ÇdepoiS de oito anos com o nó na gargan
ta .. :Vou lutar mais para quê? Eu, ao mesmo tempo 
em que me·aju_dava, ajudava o Br!lsil. Eu fiz a proposta 
à CACEX: eni" lugar- dC fazerem contas de dívidas, 
acrescentar as dívidas ao crédito brasileiro, eu pago 
em cruzeiros durante meses, um ano, com juros e corre
_.Çâ<>tnonetária, em Cruzeiros, e dou baixa na dívida. 
Então-o que fazia' O ~rasii~Trocava um devedor insol~ 
Vente por uma firmã:-que diva garantias palpáveis de. 
pagamentos. - -

O SRJOÃO CALMON -V. S. • disse que o total 
de créditos do Brasil com 6 países socialistas se eleva 
a 4 bilhões de dólares. 

-O SR. JEAN VEJAN -'E oitocentos. 
O SR. JOÃO-CALMON -Quatro bilhões e oitocen

tos! Esse dado eu gostaria que fosse depois conferido, 
porque nós sabemos que há um crédito do Brasil que 
pelo menos inuitos consideram irrecebfvel, de quase 
2 bilhões de dólares com a Polónia. 

O$R. RELATOR (Virgllio Távora)- Um bilhão, 
661 milhões de dólares. 

O SR. JOÃO CALMON - Pois é, mas 4 bilhÕes 
e 800 milhões de dólares. 

OSR. JEAN VEJAN -Temos a receber. 

0.~~- IQ-fi.q CAl~ON_-~_as-val~ria.apenas tãl-
vez ... 

O SR: JEAN VEJAN ~.Nao, os Senhores receberam 
na pasta - V. Ex. • também recebeu - a situação dos 
pafses socialistas. 

O SR. JOÃO CALMON_- Sim, mas na sUa pasta. 
M<!saqui. .. 

O SR. PRE$JDENTE (Itamar Franco)~ O Senhor 
quer os dados oficiais. 

O SR~JOÃO CALMbN - ... as informações que 
nós temos, enviadas oficialmente, total de crédito do 
Brasil com os países socialistas, a cifra não coincide 
de forma nenhuma com esses 4 bilhões e 800 milhões 
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de dólares, gostaria de pedir a confirmaçãO -desses da
dos. 

O SR. JEAN VEJAN - Claro, esses são dados, 
Senador, que eu colhi. Eu estou fazendo esta estatística 
há 8 anos, a cada ano. Então eu estoU bem a par do 
assunto. Desde de 76, quando eu pedi a primeira impor
tação, eu pedi importação de países socialistas porque 
eles deviam 1 bilhão de dólares, e eu achei_ uma_ fábula. 
Agora nós estamos com 4 bilhóes e SOO~ milhõ_eS. Au
mentaram em SOO% as dívidas dos países socialistas 
durante os últimos 4 anos -79, 80, 81, 82. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Não, não 
tem problema, 

O SR. JEAN VEJAN- Fáram aumentadas as nossas 
dívidas para com os países socialistas em 550% nos 
últimos 4 anos. Temos estatísticas apresentadas na mesa 
presidencial. E essas dívidas continuam a crescer, Para 
a Hungria se manda 100 milhões de dólares e se recebe 
5. Esses 100 milhões de dólares sã.o do navio que é 
desviado para a Alemanha Ocídental_, não chega na 
Hungria. O Esta-do de S. PliiilO pUbfícOu ~sto em 77, 
mas que o Governo não tomou conhecimento. 

o SR. JOÃO CALMON-=-v. S.• -fez- numerosas 
referências ao-Sr. Viacava, ao Sr. Pécora, ao Sr, Eduar· 
do Carvalho que são pess-oas que ao longo ... 

O SR. JEAN VEJAN- Ao Eduardo Carvalho não, 
porque eu não tive nenhum contato com ele. 

O SR. JOÃO CALMON- Mas o-Senhor fez uma 
referência a ele quando e te estava de mis_si~!lário, exa
to? 

O SR. JEAN VEJAN -O Sr. Delfim Netto me 
mandou falar com ele, porque o Sr. Delfim Netto nunca 
me recusou um pedido. Eu estive no aniversário dele 
e perguntei: "Por que o Sr. está me sabotando e não 
está me dando uma mão?" Ele disse: "Com_o, eu sempre 
ajudei você!" Eu disse: ~--"o ~enhor nunca me ajudou. 
Então existe algum Subaltenio -seu que me está sabo
tando. O senhor dá uma ordem e ele depois separa". 
Falei com ele, porque quando ele me mandou, isto 
era óbvio, o Ministro do planejamento disse:-"Fala hoje 
às 5 horas com o Eduardo de Carvalho". Eu telefono 
para o Eduardo de Carvalho, aqui em Brasma, qúe 
disse: "Vejan, hoje eu não posso te receber, deixe para 
amanhã." De manhã eu li em i9-mais a demissão do 
Eduardo de Carvalho do Ministério da Fazenda. Então 
eu esperei ~omear~se outro._ Foí námeãdO õ Cãflos Viã:
cava. Consultei o rninistrõ, tdefonei, chorei e depois 
de muitas lágrimas, ele me respondeu um telegrama: 
entra em contacto com Carlos Viacava para os convê
nios bilaterais. Até boje eu estou pedindo audiência. 
Ele já mudou de cargo: Eu informei ao Sr. Ministro 
Delfim que eu não agüento maiS o comportamento de 
Benedito Moreira e vou partir para uma campanha na 
imprensa contra ele, e espero que V. Ex.~ não tenha 
nada contra. Também não me respondeu, claro, mas 
o Benedito Moreira caiu. Por que caiu? Os senhores 
devem saber mais que eu, mas ele caiu. Ele não respon
deu, e duvido que ele venha aqui para responder. 

O SR. JOÃO CALMON.::..: Efe-foi convocado. 

O SR. JEAN VEJAN- Foi Convocado e eu duvido 
que ele venha. 

O SR. JOÃO CALMON- Ele foi convocado, Co
mendador, e houve uma confusão em termos de secre
taria da comissão parlamentar de inquérito da Câmara: 
a culpa não é dele, nós fazemos aqui um tributo à ver
dade. 

O SR. JEAN VEJAN- o senhor me pennite uma 
palavra? 

O SR. JOÃO CALMON- Não, agora quem está 
com a palavra sou eu, perd6e~me. Eu não gostaria d~ 
deixar passar em brancas nuvens essa afmnação. O Sr. 
Benedito Moreira foi convidado· pela Câmara e pelo 
Senado, houve uma confusão da sua_ secre~ária com 
a secretária da CPI na Câmara, e· ele então deixou 
de comparecer aqui, porque era véspera de feriado, 
e a secretária da CPI na Câmara informou a ele que 
a reunião não se realizaria, em virtude da véspera do 
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feriado, mas ele virá aqui e está OOnfirritado a vinda 
dele. 

V. S.• falou em Viacava, falou em Pécora, falou em 
Eduardo de Carvalho, mas eu não consegui concluir 
o meu pensamento. São pessoas notoriamente ligadas 
aq Ministrq Delfim Netto há muitos anos. Agora o 
sr. Benédito Moreira nãO fu parte-desse grupo, assim, 
ligado há tantos anos ao Ministro Delfim Netto, tanto 
que ele pennaneceu à frente da CACEX durante 15 
anos. Ainda mais um detalhe, Comendador, num perío
do em que o Sr. Delfim Netto não tinha caído em desgra· 
ça não. Pelo menos ele passou a ser Embaixador do 
Bfasil na França, e o Sr. Benedito Moreira continuou 
como responsável pela CACEX. 

- O SR. JEAN VEJAN- Eu sei, conheço toda car
reira do Ministro Delfim Netto. 

O SRL JOÃO CALMON- Mas o senhõr nilo pOde
ria equiparar. em tennos de ligação. de amizade com 
o Ministro Delfim Netto. os Srs. Viacava. Pécora e 
Benedito Moreira;são casos diferentes. O Sr. Benedito 
Moreira foi durante 15 anos Diretor- da CACEX, e 
sempre teve uma imagem, como profissional dessa áre~ 
elogiada, e eu diria quase são unânime, porque unaniml
dadenem-Jesus Cristo conseguiu. Então é difícil a qual
quer ser humano conseguir um julgamento unânime. 
Mas __ Q Sr, B~nedito Mon::ira_ não_ pertence, digamos, 
ao time, ã equipe do Ministro Delfim Netto. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Ele formava um,a 
eq\!ipe-.. ~ 

O SR. JEAN VEJAN -Ele formou uma equipe 
só, de uma pessoa só, quando ele mandava e dirigia 
a ·cacex a seu bel-prazer, porque ninguém mandava 
além dele. O Paulo Velinha foi nomeado Secretário 
Geral do Concex ....:.... Conselho Nacional de Comércio 
Exterior- e se retirOu depois de unia semana, porque 
ele não queria figurar como um boneco dentro de um 
Conselho que não se reunia. Agora, a CaC:ex era dirigida 
por portarias internas e secretas, havia falta de divulga
ç_ão- das operações de importações e dos importadores, 
que têm de ser de conhecimento_ público. Ele trocava 
a seu- bel~prazer cotas de importação, havia falta de 
quotas, tudo que tinha na Cacex era ele, antes do Minis
tro Delfin Netto, de 76 a 79. 

O SR. JOÃO CAiMON - Bom esse é o ponto, 
porque eu gostaria de deixar bem claro que ... 

O .SR. JEAN VEJAN - Mas com uma coincidénda 
bizarra ... 

O SR 19ÃO CALMO~--:- ... de acordo com a opi
nião de váiias pes~oas, inclusive que participam aqui 
desta Comissão, não_ se poderia incluir de_ for!fla nenhu
ma~ -~r. ~enedito Moreira na equipe, no grupo sempre 
ligado ao Ministro Delfim Neto. Eu não gostaria de 
que isso se passasse aSsim sem um reparo. 

O SR. JEAN VEJAN - Senador, quem dirigia o 
comércio exterior brasileiro neste tempo? 

O SR. JOÃO CALMON - Eu não disçutO isso; 
eu disCuto é a Vincrilaçãci... - - c 

O SR. JEAN VEJAN - Ele fazia parte da direção. 

O SR. JOÃO CALMON- Mas o Sr. Delfm Netto 
estava em Paris, era embaixador. 

õs:R. JÉAN VEJAN .:_Não, 1979. 

O SR. JOÃO CALMON- Eu digo no período em 
que o- Sr. Delfin Neúo era embaixador do Brasil na 
França, o Sr. Benedito Moreira era Diretor da Cacex. 

0-SK. JEAN VEJAN- Naquele tempo o Ministro 
me prom~teu ajuda. Ele disse: quando chegar no Brasil, 
vou te ajudar para conseguir a licença. 

O ~R. JOÃO cALMON.- M~s eu_ gostaria, Sr. 
Presidente, de fazer uma sugestão. Em virtude da extre
ma grãvidade das revelações do Comendador Jean Ve
jan, revelações que ele já havia feito através. da imprerl
sa, através do O Estado de São Paulo, através da Folha 
de São Paulo, gostaria que o apanhamento taquigráficO 
do seu depoimento fosse encaminhado, com a maior 
urgência, a ele para aue ele também fizesse uma revisão, 
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em virtude de sua pronúncia em português ser as vezes 
falha, e o Taqu!grafo as vezes tem dificuldade em enten
dê~ lo. Portanto, a revisão do seu depoimento é funda~ 
mental, porque o seu depoimento constitui, até hoje, 
o maior e o mais grave libelo apresentado a esta Comis· 
_sã_o. E como est~os aqui coni a _in~enção de procurar 
apUrar as denúncias, a revisão imediata, urgente, do 
seu depoimento, através do apanhado taquigráfico, se
ria extremamente útil. Um Presidente vigilante como 
o nosso Senador Itamar Franco, um relator que não 
perde nada, anota tudo, vamos perseguir todas as fontes 
de informações para o esdarecim~nto dessas denúncias, 
se realmente forem confirmadas pelos menos algumas 
de suas denúncias, porque o senhor também é falível, 
como ser humaqQ_,. pode também cometer alguns erros. 
Assim, o senhor estaria dando a maior contribuição 
a esta ComisSã'o deSde o irifch dos nossos trabalhos. 
Seria este o_ pedido que faria ao nobre Presidente. 

O SR. _PRESIDENTE (Itamar Franco) -Senador 
João Calmon, a Presidência vai tomar a~ devidas provi
dências e enviar, com urgêncía, aS notas taquigráficas 
ao Comendador, para correção. 

O SR. JOÃO CALMON- Comendador. eu agra
deço a V. S.• as suas respostas. 

O SR. JEAN VEJAN -Obrigado. Queria _acres
centar algumas palavras. Eu fiz acusações na imprensa 
em agosto de 1982. e anunciei ao Ministro Delfin (J_ue 
iria_ partir para uma campanha contra o Sr. Benedi~o 
Moreira, porque não agüentava mais o sistema de tra6a
lho dele contra mim e contra o Brasil. Eu fiz acusações 
muito graves, de favoritismo, de abuso de poder, de 
favore~r mop.opólio para uma firma só de proc:iutos 
químicos e farmacêuticos. Para esclarecer a verdade, 
dei todos os artigos, porque 92% foi o Governo que 
importou, e os 8% o Senador Virgílio Távora sabe mais 
de algumas firmas que importaram. Mas o Jornal da 
Tarde me disse que só ia publicar essas minhas declara
ções depois de consultar o Sr. Benedito Moreira, para 
saber se ele poderia ou queria fazer dedarações contra 
para saírem as duas publicadas no me·smo dia. Depois 
de uma semana, publicaram só a minha. Eu fuf lá e 
me disseram que ele não tinha respondido nada, não 
tinha tomado conhecimento. Agora, para mim, mutis· 
mo,--st1êncio, é reconhecimento-de culpa. Não é qual
quer João de Souza que veio acusar outro João de Sou~ 
z~.~É um empres~rio que Iepresenta o-Instituto de Co
mércio Extefior, é um empresário que criou a fábrica 
Belson no Brasil, é um homem de carreira que fez 
muitas coisas á favor do Brasil, inclusive seis obras polf
tico-eçonOmicas, que o Si!Dhor deve estar a par. Então 
ele devia, primeiro; dar satisfação" na hora em que eu 
pedi as audiências; segundo, ele podia negar tudo e 
me processar. Porque ele não se mexeu? Ele se conten
tou em se retirar da Caxex, depois de 4 meses. Agora, 
o senhor não ·pense- que esta acusação s-6 foi feita ã 
imprensa, avisei a todo mundo acima de Delfin Netto. 

O SR. JOÃO CALMQN -Acim:i de Delfin Netto! 

O SR. JEAN VEJAN -Acima de Delfin Netto, 
o Seilhor entende como qUiser. 

O SR. JOÁO CALMON- Já entendi. 

O SR. PR.ESIDENTE (Ita~a_r Franco)- Senador 
Fábio Lucena, V. Ex. • está com â palavra. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Sr. Presidente, apenas 
para concOrdar literalmente com as propostas do Sena
dOr João Calmon sobre a _urgente revisão çio depoi
mento óo Comendador e para formular ao iluStre de
poente duas perguntas_. 

Antes- de formulá-las, Sr. Presidente, pelo que pude 
observar, trata-se ~e 11ma questão muito pessoal entre 
o Sr. Jean Vejan e pessoas ligadas à área econômica 
do Governo. 

Comendador, o título nas pessoas é muito impor
tante. Quando foi que o Senhor recebeu essa comenda. 

O SR. JEAN VEJAN - Eu tenho várias. Tenho 
uma do Ministério da Aeronáutica, Santos Dumont. 

O SR. FÁBIO LUCENA-Basta. O Senhor afirmou 
que a CACEX t3bricou portarias, fabricoU licenças. 
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O -SR. JEAN VEJAN - Licenças, não falei. Falei 
em comuniCados, portarias ínfernas,... -

O SR. FÁBIO LUCENA- Portarias, licenças, co
municados, etc. 

O SR. JEAN VEJAN - Deviam dar licenças a seu 
bel-prazer, mas fabricadas, não. 

O SR. FÁBIO LUCENA -0 Senhor falou ''fabri
cou portarias". 

O SR. JEAN VEJAN -Davam licenças a seu bel
prazer. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Comendador, isto é 
muito grave. Em que elementos o Senhor se baseia 
para afirmar isso?_ A CACE}C é um órgão do Banco 
do BrasiL O Banco do Brasil é uma instituição da maior 
seriedade. Para o Senhor ter uma idéia, ele foi cri3do 
antes da Independência do Brasil e acompanha toda 
a história do nosso País. Se ele é bem ou mal adminis
trado, essa é outra questão. No momento, pelo meu 
juízo, com Dr. Colin, ele está sob excelente adminis
tração. 

O SR. JEAN VEJAN - O Banco do Brasil e CA
CEX é um pouco diferente, não? 

O SR. FÁBIO LUCENA"- A CACEX, como órgão 
do Banco-do Brasil, me parece que ela não pode, em 
hipótese alguma, fabricar portarias. 

O SR. JEAN VEJAN- Fabricar, não; fazer, escre
ver. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Dá nomesmo. 

O SR. _JEAN VEJAN - Senhor, me penrirte:-u
Senhor vai na CACEX e pergunta se .. ~ 

O SR. FÁBIO LUCENA- Deixe-me concluir, es
tou com a palavra e depois o Senhor terá o tempo_ 
necessário para responder. _ ___ __ 

Eu não preciso ir a CACÉX, porque inclusive sou 
funcionário do Banco do Brasil e já trabalhei na CA
CEX durante muito tempo, por sinal. 

Bem, em que elementos concretos o Senhoi se- bãseia 
para fazer esta afirmativa, que me parece da maior 
gravidade, de que a CACEX fabrica ou faz portafias, 
dá licenças a seu bel-prazer. Que elementos concretos 
de provas o Senhor "possui? 

O SR. JEAN "VbJAN -'Essas portarias são dãdas 
por escrito, iriternamente, nª CACEX: Pot étlca;-iiãô 
vou dar os nomes das pessoas da CACEX que me fala
ram, mas posso dar a última, se o Senhor qui~er. Esta 
história de portarias internas secretas, eu nãO posso 
obter uma cópia, e que troca uma cota de ímportação 
de um milhão de dólares para 100 mil, ou vice-versa, 
esse é um sistema da CACEX do Benedito Moreira 
já de oito-anos. Agora, o Senhor _quer saber a _última? 
O sucessor do Bene~ito Moreira. Falaram-me que se 
eu quiser 50 mil dólares de importação dos pafses socía
listas, tem u_ma _.P?I}:aria_jnterna que permite dar a qual
quer fírma sohcitante 50 mil dólares. Falei que não_ _ 
me interessa. porque eu parã--ír a Hungria ou a Romé
nia, me custa mais do que posso ganhar com 50 mil 
dólares. 

Agora o senhor quer saber a segunda etapa? o senhor 
não aceitou 50 mil; agora são 10 mil. Eu disse: _Como 
10 mil? Disseram-me: Pol'_que V<_I.Í have_r outra portaria 
íntema que reduz para -10 mil dólareS a importação 
dos países~ socialistas. 

Um caso o Senhor pode mandar controlar, mas eu 
tenho cem casos. Tudo que o senhor queria e não se 
aceitava era objeto de uma portaria interna, como foi 
-aquela fabricação do termo de responsabilidade para 
bater uma licença que poderia prejudicar os privile
giados. Mas esclareço a V. Ex. • que não é um caso 
pessoal, aqui entra um caso pessoal dentro do contexto 
nacional, porque se não fosse, hoje, 4 b!Jhões e 880 
milhões de dólares o _crédito do Brasil nos pafses socia
listas , eu já não viria aqui para falar, pOrque não era 
louco para vir aqui falar de- um caso pe~soal. Não_ é _ 
um caso pessoal. O fato é que eu declarei que não 
me interessa mais essa licença; eu deixo na mão dos 
outros mas o problema é um caso nacional de cinco 
bilhões de dólares. 
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O_SR. FABIO LUCENA- Eu estou satisfeito com 
-ó- seu esCÍ~trecimento. 

O senhÕr mencionou que em 1977 houve acox:dos 
e ciéditos oficiais que não foram publicados: 

O-SR_- JEAN VEJAN- Não. Não afirmei. 

o SR._F A.BJO f.UéEl'IA- Afirmou, eu anotei aqui. 

O SR. JEAN VEJAN - O se_nbor anotou errado, 
me desculpe, porque eu falei que estes dados podem 
ser~ .. 

(i~S:R._ F:Aino LUCENA - Eu anotei aqui, está 
gravado. 

- O SR. JEAN VEJAN- ... : __ eume lembro perfeita-
mente, pode estar gravado .. . 

O SR. FÁBIO LUCENA- Um minutinho, depois 
- --o-·s-enhor responde. 

O senhor anotou, eu anotei, está gravado, está taqui
grafado, que houve acordos, créditos oficiais nãO publi
cados. Em fa~vor 2e_ que~·-o senhor poderia dizer? 

O SR. JEAN VEJAN- Como? 

b SR~ FÁBIÓ-LUCENA -Em favor de quem? 

--o"SR.~rJEÃ.N \TIDAN- Não, eu disse e vou repetir: 
eu disse que vou dar à Comissão dados C'?ncretos de 
dívidas dos países socialistas, baseados nas publicações 
oficiais, fora de eventuais créditos especiais que não 
foram publicados. Então, esta Comissão tem a possibi
lidade de controlar, se existe ou não existe, mas eu 
coloquei a palavra "especiais". 

O SR. FÁBIO LUCENA -Certo. Esses créditos 
especiais, que não foram publicados, eu vou repetir ... 

O SR. JEAN_ VEJAN - Eu não conheço nenhum. 

o sR: FÁBIO LUCENA - o senhor nãO conhece 
-nenhum. O senhor tem idéia em favor de quem eles 
foram abertos? O senhor ouviu falar? 

O SR. JEAN VEJÃN -Não. }:.ste pode ser entre 
um pafs e o outro. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sim, sabemos? 

O SR. JEAN VEJAN -Não, não me interesse e 
nem _quero saber. 

O SR. FÁBIO LUCENA --Não, mas â Comissão 
interessa. 

O SR. JEAN VE~A.N- Eotão o senhor investiga, 
o s_en.liõ!, na qualidade de Senador, que faz parte da 
Cdrnissão, pode averiguar na CACE:X: toda a veracj
dade de mínhas declarações. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Ninguém está pondo 
em dúvida a veracidade de suas declarações. Queremos 
apenas esclaiecimento, complementares para que pos
samos melhor entender o problema, que é muito sério. 

O senhor fez um depoimento muito sério, como sa
lientou o Senador João Calmon, talvez o mais contun
dente, eu acho que é o mais cântundente depoimen~o, 
um Verdadeiro libelo. Crime açusatório, aquele docu
mento que o promotor lê no Tribunal do Júri contra 
o réu: O seu depoimento eu o coipparo a um-libelo 
crime acusatório. Então, é da maior importância que 
nós apuremos as suas denúncias~ 

•- Mas, Comendador, então eu lhe faço uma última 
in~~gação, porqu~_p-ós vamos estUd(!r ... 

O SR. JEAN VEJAN- O senhor ficou esclarecido 
com os eventuais créditos? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Fiquei, Cõnleiidador. 

O SR. JEAN VEJAN - Eu deixei à margem de 
elucidação. 

O. SR. FÁBIO LUCENA - Fiquei esclarecido e_ 
-satisfeito inclusive. 

O senhor menciona que, sob a intervenção de um 
general do Exército, _o senhor consegúiU- Ulria audiência 
com ó ·senhor Benedito Moreira. 
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O SR. JEAN VEJ AN - Por que ele não me recebeu 
durante dois ou três anos. 

O SR.. FÁBIO LUCENA- O que o senhor tratou 
nessa audiência com o Sr. Benedito Moreira? O que 
o senhor conseguiu através de um general? 

O SR. JEAN VEJAN - Eu consegui apena que 
ele me recebesse porque ele não queria me receber. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sim, mas o que foi 
tratado nessa audiência? 

O SR. JEAN VEJAN- FOi-tratada claramente uma 
licença de importação de 100 milhões de dólares _p_ara 
o Brasil General Export, que existia no arquivo da CA
CEX, com financiamento de colh_imento restituível pro
posto por mírn há meses. E o Benedito Moreira me 
responde: -Não tem 'dúvida o que eu concedi para 
outras firmas, mais duas ou três firmas, financiamento 
a doze por cento ao ano, pagável no fim da operação, 
eu vou lhe dar. O Sei1hor venha daqui a duas ou três 
semanas que vai ser dada a licença e o financiamento 
de __ depósito cQmpulsório". Para_ seu Governo, quero 
esclarecer que este depósito compulsório foi instituído 
por uma r~solução_ da CAC_EX:, para impedir impor
tações do Ocidente, para reduzir o volume de importa
ções~ pois para cada dólar import_ado tinha de se fazer 
um depósito de mais um dólar em cruzeiros no Banco 
dç Brasil, para recebê-lo de volta depois de um ano, 
sem juros e s_em correção monetária_. 

O SR. FÁBIO LUCENA -::.;_Então esse aspecto está 
claro. 

O SR.--JEAN-VEJAN- Então dois temas foram 
debatidos: a licença de ip:lportação dos cem milhões 
de_ dólares, que ele me prometeu, e o financiamento 
de acordo como deu para outro. 

Três semanas depois apareceu um termo de responsa
bilidade criado especialmente para impedir a possibi
lidade de importar. Então, ele disse: "Se o Senhor que 
importar 100 milhões de dólares, precisa assinar um 
termo de responsabilidade_ de _300 milhões de dólares 
para exportar". -

O SR. FÁBIO LUCENA- Está claro. eu inclusive 
estou satisfeito: 

Eu conclUo,_ Sr. _F(e$idente, ao alertar a Comissão 
para o seguinte: a afirmativa de que foi instituído um 
monopólio_ a favor de y.ma firma só, que funcionava 
com todos os favores, aqui feita pelO Comendador Jean 
Vejan. não corresponde à verdade. 

Eu tíve oportunidade_de, ao lado do Senador Virgílio 
Távora, de contar, mais de trinta firmas, que não são 
estatais, que importaram do Leste Europeu produtos 
químicoS. 

O SR. JEAN VEJAN --Acima de 1 milhão de dóla-
res? 

. O SR-FÁBIO LUCENA -Isso é outro problema. 

O SILJJ;:AN VEJAN- Se for 50 mil dólares ... 

O SR.~ FÁBIO LUCENA- Apenas estou fazendo 
esta ressalva. E gostaria que o Comendador revisse 
essa informação, porque ela não corresponde à reali
dade. 

O SR. JEAN VEJAN.- Não tenho possibílidades 
materiais para chegar na CACEX e impor ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- A parte que me com
pitia na intervenção era justamente esta, Sr. Presiden-
te. ~ 

Muito obrigadO, 'C-:Offiendador Jean Vejan. 

O SR._ PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Pouco mais resta 
que aduzir ou procurar indagar do ilustre Depoente, 
mesmo por que a afirmativa maior de S. Ex. •, tirando 
de lado anton~ias pessoais que_aqui já foram afloradas 
por outros debatedores, uma verdade parece _que salta 
meridiana.-

9u_aJ.!tO _às i~por~ações._ só pelo pouco que nós já 
tivemos da CACEX, das informações referentes às ex
portações, importações, de 7~ a 83, e que agora encarre-



Novembro de 1986 

guei o assessor da Comissão a justamente setoriar, prin
cipalmente nessa parte química inseTlda pelo Comen
dador Jean Vejan, nós encontramos mais de trinta fir
mas de um soco só, imagin-e aS outras veles. em_5 minu
tos, enquanto estávamos lá, não tinha a menor dúvida 
sobre as quantidades dos produtos e os totais. 

Então es-sa parte aí não se_discute. 
Agora nos causa uma certa perplexidade, pois esta

mos tanto tempo na vida púbHca, mas o--comendador 
Jean Vejan por acaso é possuidor também das firmas 
Globus e Colibus. 

O SR. JEAN VEJAN- Sim. 

O SR. RELATOR (Virgnio Távora)- Globus, Coli
bus, a Brasil Geral Export Ltjá con:se·guiram irilportar 
alguma coisa para o Brasil? O que foi, como-foi ·e di: 
que parte foi do mundo? 

O SR. JEAN VEJAN -Desculpe-me, maS as infor
mações são muito confusas para o senhor. A Colibus 
foi uma companhia de crédito de financiamento e inves
timento. Com a autorização do Banco Central, funcio
nou seis anos, e quando se aumentou o capital, eu não 
agüentei mais. O Ministro Delfim Netto falou-me;"De
siste da companhia de financiamento, porque você vai
se arruinar." Se o senhor quer saber como eu escapei 
da Colibus limpo, é que eu criei no Brasil o seguro 
de crédito das companhias de financiariiento ... 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora)- Mas eU per
gunto a Colibus, que era uma companhia de crédito 
e financiamento, poderia ter financiado alguma impor
tação? Por isso estou perguntando. E a Globos? 

O SR. JEAN VEJAN - A Globos foi a fábrica 
de ferramentas que foi transformada em Borsel, com 
a entrada do grupo alemão Boersel no Brasil; que hoje 
é a maío-r fábrica de ferramentas não só do Brasil como 
da América Latina. -

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Qual foi a 
participaçáo do Comendador nela? -

O SR. JEAN VEJAN -Eu fui Presidente, e, quando 
entrou o grupo alemão, fiquei como V ice-Presidente. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -Eu IDe refiro, 
à participação acionária. 

O SR. JEAN VEJAN- Tive-25%; tinha mais um 
amigo brasileíro, um sócio, com 25%. 

O SR. RELATOR (Virgaio Távora)- E atualmen
te? 

O SR. JEAN VEJAN --Atualmente teiili0-7~ro. 

O SR. RELATOR (Virgnio Távorar- Então, era 
o que eu perguntava: uma firma que era a__ financeira, 
outra firma que se dedicava justamente a um setor que 
poderia precisar de peças e outras importadas, por isso 
que tive essa curiosidade de saber se V. Ex." também, 
nessas firmaS~ foi prOibido uma;-de ajUdar na impor
tação e, a outra, de fazer importação. 

O SR. JEAN VEJAN -Não entendi a pergunta. 

O SR. RELATOR (Virgfiio Távora) - Nós temos 
uma pessoa que é o Comendador Jean Vejan, que pos
suía uma companhia de importação - Brasil General 
Export Ltda. 

O SR. JEAN VEJAN - Que existe. 

O SR. RELATOR Virgílio -Távora- Uma _compa
nhia, a Colibus ... 

O SR. JEAN VEJAN- Esta não existe mais. 

O SR. RELATOR (Virgílio TáVora) ... mils que ao 
tempo era uma companhia de financiamento, que pode
ria também estar financiando importações ... 

O SR. JEAN VEJAN - EU: D.ãO imci.ncio importa
ções. Eu financio capital de giro para importadores. 
Mas depois, iilfelizmente, eu já falei para vários Minis
tros que no Brasil só paga quem quer, porque se dava 
a lienaçáo fiduciária de penhor mercantil e depois se 
perdia o dinheiro. Eu me Salvei com o seguro de crédito, 
mas não tem nada a ver com a ~rasil General E:g>art, 
que não funcionou no mesmo tempo. 
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O SK RELATOR (Virgfllo Távora) _:_Estou per
guntando se o senhor tinha três atividades. 

O SR. JEAN VEJAN- Tive. 

O SR. RELATOR (Virg>1io Távora)- As duas per
tenceram ao senhor. Então_Causa, realmente, uma certa 
perplexi~a~e que o Senhor em três ramos não ~enha 
conseguido, apesar dessa obsessão que o Senhor tinha 
de importar justamente daqueles países que, conforme 
assegurava, era a melhor fonte de matérias para virem 
a se agregar à nossa economia, países rios quais tíriha
mos saldos na balança comercial. 

-q_ú'àilto-·ao riSto,JOrno~ ~ dii_er a V. -s.• qUe deve 
te·r havido uma antonímia multo gr3nde, uma :antonímia 
pessoal, e nã'o a ·tent:úiva de favoreciment~_só de uma 
fuma a COMEXPORT, porque, vou repetir, apenas 

. no ramo qufmico ·aqui citado, o Senador Fábio Lucena 
e eu contamos! dentro_ da lista dada pel~ CACEX, pelo 
menos 30 firmas. E agora eu, continuando, até o ano 
deJ97_§_, 1977, ~n_!ei mais-Vinte: Acho _-qUe alguma 
coisa, Comendador, não funcionou bem no relaciona
J:liento do Senhor cdm as autoridades. Não sei por que 
fum_as as rn_a_is diversas importaram ... 

O SR. JEAN VEJAN -Nobre Senador, se me per
mite V. Ex.•, as minhas relações com as autoridades 
governarilent3is~ desde a Revolução foram boas. Eu 
fui, Das minhas obras político-económicas e finanCeiras, 
elogiado por mais de 500 personalidades do Brasil, sen
do três Presidentes da República, todos os Generais 
do Exército, todos os Ministros dos GoVernos revolucio
nári'os, Senadores da Oposição, Deputados da Oposi
ção, porque minhas obras foram patrióticas, antipar
tidárias e essas obras são meu orgulho de 35 anos que 
tenho de Brasil. Agora, se o Sr. Senador quise"!, eu 
lhe mando a relação que tenho mimeografada de todos 
aqueles qu-e me felicitaram e me elogiaram pela minha 
atuação com referéncia -à ecOnomia 6ra-silc!ii'a. Se o Sr. 
Seaildor que saber mais, eu colab_orei com o Sr. Ministro 
Delfin Netto desde a época de mercado de capitais 
com sugestões que ainda hoje são válidas e das quais 
o Sr:. Delfin Netto colheu os frutos. Então, modéstia 
a parte, colaborei na modificação da legislação brasi
leira, na alienação fiduciária, no mercado financeiro. 
Estive na televisão falando sobre bolsa de valores e 
recebi um voto de louvor do Congresso Nacional Por 
alertar o povo contra os perigos da bolsa de valores, 
e, no lugar de ser preso ao_ tempO do autoritarismo, 
eu_rece_bi um voto de louvor. Recebi de um Deputado 
que faleceu, o primeiro voto de louvor no Congresso 
irtude da primeira obra que eu fiz sobre análises políti
cas, económicas e financeiras. Recebi da Câmara Muni
cipal uns dez votos de elogios e de júbilo pelas minhas 
obras. Então, as obr~sficam lacrando a minha atividade 
no.BrasiLAgora, não entendi por que o Senador achou 
esquisito eu ter trés, quatro firmas ... 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -Eu não achei 
eSquiSito;· Comendador, o· senhor ter_ três ou quatro 
fir.ID_as~ O senhor tinha um desejo imenso de importar, 
e tinha três firmas- q"Ue poderiam auxiliar o Senhor a 
entrar no campo da importação, essa é uma curiosidade 
que nós temos ... 

O SR. JEAN VEJAN- Ab, sim. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- ... não como 
uma crítica, mesmo porque, vamos falar claro, Comen
dador, diante do depoimento que o Senhor deu, das 
explicações que ouvimos aqui em plenário, estamos ab
solutamente satisfeitos. O dever de todo o relator, no 
fim dos debates, é procurar se esclarecer, a~ mesmo 
tempo, extemar a sua opinião. 

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Antes de 
enCerrarmos os nossos trabalhos, tem a palavra o Co
mendador Jean Vejan para as suas considerações finais. 

O SR. JEAN VEJAN - Agrade~ à Comissão pOr 
nie -ter ouvido, e deVo dizer que não tenho mais nada 
a acrescentar, a não se que medidas rápidas no sistema 
CACEX devem ser tomadas, mesmo antes da Comissão 
acabar, porque se continuarmos assim, então tudo aciui
lo que eu falei durante duas horas vai-se repetir: vamos 
OOD1fuuãr -no fosso. 
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O SR. "PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nós agra: 
decemos V. S." a presença. A Comissão fica convOcada 
para amanhã, dia 18, às 17:00 horas para ouvirmos 
o depoimento do Dr. Oliveira Ferreira~ do jornal O 
Estado de S. Paulo, agradecendo aos Srs. Senadores 
a presença. 

Declaro encerrados os nossos trabalhos. 

COMISSÃO ESPECIAL, ~CRIADA COM O 0BJETI
VO DE EXAMINAR E AVALIAR OS FATOS RELA
CIONADOS COM AS DENÚNCIAS DO JORNAL "0 
ESTADO DE S. PAULO" SOBRE OS ACORDOS EN
TRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E A POLÓNIA. 

20.• reunião, realizada em 18 de outubro de 1983 

Aos dezoito dias do mês de outubro de mil novecentos 
e oitenta e três, às dezessete horas e trinta minutos. 
na sala de reuniões da Comissão de Economia, presen· 
tesos Srs. S_enadores Itamar Franco (Presidente), Virgí
lio Távora (Reiator), João Calmon, Aderbal Jurema 
e Fernando.H. Cardoso, reúne-se a Comissão Especial 
destinada a examinar e avaliar os fatos relacionados 
com as denúncias do jornal O Estado de S. Paulo sobre 
os acordos entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e a Polônia. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Srs. Senadores Marcondes Gadelha e Fábio Lucena. 

Havendo número regimental o Sr. Presidente, Sena
dor Itamar Franco, declara abertos os trabalhos. 

Em seguida, o _Sr. Presl~ente concede a palavra ao 
Sr. Oliveiras S. Ferreira, Diretor Redator-Chefe do 
jornal "O Estado de S._ Paulo'', na qua1idade de de
poente. 

Inici3Jmente; o Sr. Oliveiras S. Feri eira traz ã palavrã 
de saudação do Dr. Júlio de Mesquita Neto e em seguida 
apresenta ó seu depoimento. 

Pl!rante a fase interpelatória, us~m da palavra os 
Srs--:- Senãdores João Calmon, Fernando H. Cardoso 
e Virgílio Távora. 

Fínalizando, o Sr. Piesidente determina que as notas 
taquigráfiCas, tão logo traduzidã.s e revisadas,- sejam 
publicadas, em anexo à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar, eu, Edson Luiz Campos Ábrego, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida 
e .aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à 
publicação. 

ANEXO À ATA DA 20.' REUNIÃO DA CO
MISSÃO ESPECIAL QUEAVALIA OS FATOS 
RELACIONADOS COM AS DENÚNCIAS DO 
JORNAL "0 ESTADO DE S. PAULO" SOBRE 
OS ACORDOS ENTRE O GOVERNO DARE
PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A PO
LÓNIA, REALIZADA EM IS DE OUTUBRO 
DE 1983, A FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO 

-- DtTSR. OLIVEIROS FERREIRA, DIRETOR 
REDATOR-CHEFE DO JORNAL "O ESTADO 
DE S. PAULO", ~QUE SE PUBLICA COM A 
DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDEN
TE DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador Itamar Franco 
Relator: Senadpr Virgt1io Távora 

O SR. ITAMAR FRANCO- Havendo número le
gal, declaro abertos os nossos trabalhos. 

Vou passar a palavra, para as suas considerações, 
ao Dr. Oliveiras Ferreira que, em seguida, vai se subme
ter, se for o caso, ã iridagação dos Srs. Senadores. 

Concedo a palavra ao Sr._ Oliveiras Ferreira. 

O SR. OLIVEIROS FERREIRA - Muito abrida
do, Sr. Presidente __ 

Sr. Presidente, Srs. Sem:ldores, -deSejO, inicialmente; 
trazer-lhes, a palavra de saudação do Dr. Júlio de Mes
quita Neto, que deveria estar no meu lugar, de acordo 
com o convite que lhe foi formUlado pela Presidência 
desta Comissão, mas que pot motivo de força maior 
o reteve em São Paulo. 

A fim de demonstrar o apreço que tem para com 
o Senado da República, incumbiu-me de representá~lo 
e, ao mesmo tempo, solicitoU qUe antes, áas -iitinhaS 
considerações pessoais, transmitisse a V. Ex.•s a sua 
mensagem, o que passo a faZer, nesse instante. 
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MENSAGEM DE JULIO DE MESQUITA NE
TO À COMISSÃO ESPECIAL DO SENADO Ol!E 
INVESTIGA OS NJ;;GóCIOS COM A POLÓNIA. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

haver crescido na razão inversa dos rombos causados 
no- E_fáfiO:--;\p!Jro!-1~~).ª-_POucO~iiç_ ~eJiãdO qU.ç _eSs_a 
mesma trà4lng, a Come~port, foi esColhida pelo Go
verno polonês, mercê de seu prestígio em Varsóvia, 

Senhores_Senadores. -- para promover-exportações para o Brasil. Não passará 
Valho-me da oportunidade em que essa comissão re- de_~pen:_ebido ao ~ef!ado que, desfian~o a_ meada para 

cebe o jornalista OliVi!íros S. Ferreira, diretor do o averiguar a· extinção e a proíundidade desse escândalo, 
Estado de S. Paulo, para enviar-lhes estas palavras de terá dç tr~balhar __ com afinco e ve_ncer ·resi_stê_ncias que 
solidariedade e de apreço, pelo trabalho que realizam, não será sensato subestimar, para levantar todas as pro~ 
no levantC~mento de dados e in_fo_rmações capazes de vaS das Trfigularidades de que se acompanham as polo~ 
levar à configuraçã~ prec!s~a do ~c~_n.<:J<!lo das P91oneW.s, netas. 
a fim de que seja plenamente apurado. E-ã atu:aretapa, eieiutãdã O.õ LegiSlativo, a segund~ 

Cumpre dizer-lhes inicialmente que- tenho nítida das que compreendem a apuração e a repar 
consciência de apenas haver cumprido dever 

1 
ao denun~ tais irregularidades. A primeira consistiu em 

ciar esse escândalo. Dei conta dos tràrnites que cofldu- las; e coll!erovou_~ el'!orme v~lia da JllJ._prensa 
ziram a ele_ e das circunstâncias que o caracterizam, lseri:ta;-reSpeítada.- A verdãde,_entretanto,_é que essa 
empenhando em que se avaliassem devidamente os pre~ e_tapa iniCial esgotou-se com a publicação efetuada, 
juízos que causou ao País. O artigO 19 da Declaração abrangen~C? __ set_e ~epo_rtagens _e o~ editoriaís .redigidos 
Universal dos Direitos do Homem proc~ama: __ "T9do pã."ra comentá-las. A etapa seguinte é a que compete 
homem tem direito à liberdade de opiniãO-e eXpresSão". a-e~s-a:com1Ssã() ~special, desempenhada exemplarmen~ 
Esse direito inclui a liberdade _de, sem interferências, te. Mas h~ verá de __ teqninar na cq_h::t~ _c(e depoimentos 
ter opiniões e procurar receber e transmitir informaçõeS e ae_ dOi:!-a_I!j_~~@§.i_~I![ ~géStO~: de providências, y_i_st9_ 
e idéias, por qUaiSquer meios e independentemente de gue lhe faltam poderes para adotar medidas práticas 
fronteiras. Ao direito consignado corresponde o dever situadas na esfera de ação do Executivo e, eventual~ 
de veicular notícias fidedignas, quando chegam elas à mente, do Ministério Público da União. Caberá então 
mesada diretor-responsável por um jornal com 0 passa- a _e;;te au àquele providenciar o ressarcimento do dano 
do e a tradição de independência de O Estado de S. cáusado e a punição dos autores dele. 
Paulo, sabendo-se qual o papel que desempenha na Infelizmente, sou cético_ quanto ao que possa acon-
formaçáo de opinião pública, no propós'ito de concorrer tecer de positivo, depois que o Senado se desobrigar 
paraquecoinc:idacomointeresse_público. Confói-t:i~me da tarefa que assumiu. Como supor que, dentro da 
a certeza de que aqui, mais uma vez, prestou :ele ao oligarquia que reina longamente neste País, se delibere 
Brasil awcflio vâlioso, sem q·ue houvesse em momento punir os responsáveis pelos prejuízos causados no curso 
algum o objetivo Qe fazer sensacionalismo. Houve, Sim, desse estranho ~mérc:io com a Polónia? Não é preciso 
intenção de servir ao País, de ajudá~lo a alcançã.r ideais se_r P!Ofeta para ~diantar que nenhuill_ castigo impor-
que o dintirigüem como Nação - ideais a que este tunirá quaisquer dos que hajam conduzido as desas~ 
jornal sempre foi fiel. trosas negociações cujo desfecho é o déficit colOssal 

Logo que comecei a trab!ll~ar no assup.to~ pom as de quase dois b~ões de dólares, a onerar a balança 
primeiras informações que me chegaram e se confirma- comercial brasileira precisamente no período em que 
ram., e à medid.a ·que o trabalho ev.oluía, constatei que as reservas cambiais caem a zero. · 
se .tratava de episódio de extrema gravidade. o noticiá- QuandO fof íniciada.a série de rePortagens-que focali-
rio elaborado poderia, afmal, não se confirmar nesse zaram as polonetas, perguntou-me um amigo se meu 
ou naquele detalhe, sem que isso desfigurasse os fatos intuito era provocar a instauração de novo processo 
revelados, fosse para que se destituíssein de importân- contra mim, po:r suposto atentado ã segurança nacional, 
cia, fosse para que se reduzissem a proporçóes estreitas. o_u criar condições para a deposição do Gçverno. Escla-
0 escândalo das polonetas é o episódio mais sériO de reei que temia o pior, isto é, que sucedesse, pura e 
corrupção ou irresponsabilidade ou incompetência, no simplesmente, nada. Reeordava~me de episódios ante-
âmbito da administração pUDfiCã, de que tomei conheci- riores: uns, remotos; outros, recentes. Em 1954, no 
menta desde que exerço a direçáo de ) O Estado de auge da campanha de que resultou a denúncia do mar 
S. Paulo; e serve para mostrar qual tem sido o ambiente de lama que inundava os porões do Palácio do Catete, 
que marca a atuação do Governo neste~ últimos apos. meu pai definiu a míssão deste jornal em termos que 
A corrupção- ou irresponsabilidade ou incompetência se adaptam precisamente ao quadro atual, dizendo que 
redunda sempre em prejuízos vultuosos para o Erário a função de "O Estado de S. Paulo" era a de um quebra· 
- cobertos com sacrifício dos que trabalham_ ~ pagam ondas no mar de lama. Decorrido 29 anos transpostas 
impostos, cad~ dia mais pesados. Vale notar que tais fases várias _da história do Brasil, repete-se o quadro 
sacrifícios se estendam, de modos distintos, a todo o que se julgava defmitivamente superado; e a função 
povo, cujas aflições e cujo sofrimento orçam pelo insu- de "O Estado de S. Paulo" é de novo a mesma: colo-
portável. Esse escândalo, por seu porte e pela trama car-se como quebra~ondas no mar de lama que se refez, 
que desvenda, emoldura de forma sinistra o ambiente e<>m o agravante de gue o País cresceu e as irregula~ 
de descalabro mencionado. cidades_ que_~e_vão _desvendando com _9enúncias_firmes 

Converteu-se o Brasil em para-{so-dC:-3fOitos -b-effi .Õs~ e investigações exaustivas multiplicam valores, envol-
sessorados que tudo ousam e tudo obtêm; graças ao vem responsabilidades muito maiores e importam em 
.apoio providencial da atividade mais rendosa entre to- prejuízos cujo montante não encontra precedentes. 
das as que existem hoje no País: a interiitedíaÇão;--e Agora, como então, o poder desaba, deliquescente. 
graças ainda ã proteção de padrinhos influentes junto Comprometida com a corrupção ou a irresponsabilidade _ 
aos poderosos do dia. Generaliza-se-Um clima de impu- ou a incompetência- ou com todas elas simultanea~ 
nidade total que, no caso das polonetas irá preitiiar mente-, esvazia~se a autoridade, por ação ou omissão, 
a corrupção ou a irresponsabilidade ou a importância abalando os fundamentos do Estado, pela via do enfra-
com que foram entabuladas e concluídas negociações quecimento do Governo. "Um presidente cuja famfiia 
das quais resulta para o País prejUízo de- cerca de 2 se envolve em negócios condenáveis( ... ) não pode coo~ 
bilhões de dólares. A série de repOrtagens publicadas tar·com o respeito público, advertia este jornal em sua 
em O Estado de S. Paulo, demonstra que esse episódio edição de 11 de agosto de 1954, como a prever o desen~ 
escabroso foi levado a termo porque obedeceu a um lace trágico da crise política, treze dias depois. Um 
plano solerte, montado para afastar das negociações Governo que coabita com o escândalo das polonetas 
todos os setores da a~ministraçáo pública habilitados e com todos os outros que explodem nesta quadra tor-
a interferir nelas, até que restasse um único setor e mentosa da crise nacional, não haverá, por igual, de 
que, nesse que restou, interviessem uns poucos fundo~ esperar ~ ~e~eito público: ?c;:ria ~~dir demais inst~ 
nários. Trata~se de negócio ruinoso, a revestir aspecto para que aceitasse a pressão da opinião pública, auxi-
de auténtica jjação entre amigos", fadada a submeter liasse a identificar todos os que tém culpa no episódio 
o credor, o Brasil, ao arbítrio do devedor, a Polónia, malsinado e demonstrasse estima pelo princípio basilar 
que pagará a dívida contabilizada "um dia", segundo da democracia, segundo o qual todos são iguais perante 
expressã? cunhada pelo Ministro da Fazenda para signi~ a lei? 
ficar que o débito poderá ser saldado no ano 2.000 _ -~ãc;> c~lhe o arg_umento de quç o Est~do é ente ~ét_ico 
ou cinqüenta ou cem anos mais tarde. e os titulares do Governo, desde que não infiinjam 

Marcando presença em to_das as etapas do escândalo, a letra expressa da norma jurídica, podem praticar atos 
surge uma trading brasileira cuja prosPeridade parece imorais sem que se abata sobre eles o rigor da Justiça. 
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Vivi .o_ bas~an~!![ª· f!Oder manifestar minha estranhez;a 
e_ ~in_hé! .t:_çp_p.g_n@çi~ _diante _des_sa di_stinção desonesta 
que se vem tentando impingir a todos, a fim de dife
rençar o imoral e o ilegal. No entanto, tornou~se ela 
corrente nestes dias sombrios, a ponto de constituir 
o argumento_ mais forte de que lança mão a defesa 
dos acusados no episódio vergonhoso de que o Senado 
se está assenhoreando, e que se converteu em opróbío 
da Nação, _desonrando~a perante o mundo. 

Não se transige com o interesse nacional. É ele que 
está em j_pgo.__~quanto se relacionam os responsáveis 
pelos danos causados ao Brasil com emissão das pol~ne~ 
tas arquivadas no Banco Central. 

Felicito V. Ex. • pelo esforço patriótico que empreen
d~m; _e reitero_ ®e_ "O ,Ss_tado" está à disposição do 
Senado Federal para que bem conclua a árdua tarefa 
que tomou sobre si e haverá de levar a termo satisCato
riam_eQte, enquanto órgãos de um Poder autónomo do 
Estado, integrando um Congresso que reflete decisão 
do eleitorado, expressa em urnas livres; e pode, portan
to, 4_esafiat C9ill van_t_agem pressões espúrias que sobre 
el_!! _s~j_açªm §_e:u.tiJ_,__ª _fioul_e ®.s\!i_á-lo do cumprimento 
do nobre dever que se impôs. E pode, mais, opor a 
quem queira coagi-lo, com intenção subalterna, as pala
vras altivas com que Alexandre Hamilton definiu a auto
ridade do Congresso americano: ·•Aqui, senhor, gover
na o povo''. 

Sr. Presidente, esta é a mensagem do Sr. Júlio de 
Mesquita Neto. 

Com sua licença, passo -ã fazer as minhas conside
rações pessoais. 

A TEORIA DA "COISA NOSSA" 

Depoimento prestado pelo jornalista OUveiros S. 
Ferreira, diretor_ de '~0 'Estado de S. Paulo", Pe
rante Comissão Especlaf do Sen8:~o Federal, a 18 
de ouiubro de 1.983. ~ -. 

Senhores Membros do COngresso Nacional, 
Atendo seu convinte para vir colaborar com o Con~ 

gresso Nacional no sentido. de esclarecer o rumoroso 
caso conhecido como das ."polonetas". Os que me co;. 
nhecem, sabem que venho no cumprimento de dever 
cidadãO, consciente dos limites que a ética jornalística 
impõe, especialmente em casos como os que estão sob 
exame desta Comissão EspeciaL Acrescentaria a essa 
dupla ressalva - a primeira impondo dizer, a segunda 
determinando calar - que tenho consciência perfeita 
dos estritos limites em que navega essa Comissão, sem 
poderes para intimar ou perquerir, _talvez até mesmo 
para concluir. Em outras palavras, diria que V. Ex."S 
e eu, cada um no seu papel e no cumprimento -de seu 
reta dever cidadão. conhecemos as limitações dos pode
res do Congresso Nacioüal, no entanto teoricamente 
o depositário, por delegaçáo -expressa e irrevogável, 
da soberania popular. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Dr. Oliveiros, um 
minuto apenas para eSdarecer V. S. • 

Embora uma comissão de averiguação não tenha os 
poderes de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, 
em nome da Maioria, credenciado pelo Governo, com
prometi-me perante o Senado Federal que a ela compa~ 
receriãiD todas aquelas autoridades, como se a mesma 
fosse possuída dos poderes de convocação ~ uma CPI 
que, para nossa felicidade, até o dia de hoje assim tem 
sucedido. 

O SR. OLIVEIROS S. FERREIRA - Agradeço 
os seus esclarecimentos, nobre Senador, e à vista deles 
peço a V. Ex. • que releve algumas expressões que este
jam trabalhando em contrário a esta comunicação. 

O caso em exame é desses que só póde ocupar sua 
atenção porque o Congresso Nacional - ou por não 
lhe conceder tais P'9_deres a Çªr_ta Constitucional vigen~ 
ie, ou por nãO Sãberem exercê~lo, em os possuindo, 
os senhores deputados e senadores- não tem a facul
dade de controlar as ações do Executivo no campo emi
nen_temente político das relações exteriores e do comér~ 
cio internacional. Tivessem caminhado em outro senti
do_ as_.r.elações eJ?,tre o Congresso e o Executivo e em 
acordoS bilaterais de c_omércio_ no estilo do que permitiu 
â Polónia-amealhar quase dois bilhões de dólares à 
custa da poupança dos brasileiros, teriam sido, ao me-
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nos, objei:o de deliberação do Legislativo. Essa auSêiida 
de controle dos delegados da vontade popular sobre 
os atas do Executivo-que responde a constrangimento 
de delegação origiúária do poder real no aparelho do 
Estado, ou a injunções do tipo que-se-supõe ter determi· 
nado a constituição "desta Comissão -; essa falta de 
controle explica muito do que se faz em matéiía de 
comércio internacional, de política externa e,_ causa e 
conseqúência de uma e outra, de defesa nacional. 

Apesar dessa limitaçáo constitutiva; OuSã:riã-dizer, 
especialista em generalidades, mas tendo, nesse curso 
de humanidades que é o jornalismo, desenvolvido a 
tendência ao raciodnio voltado para a análise de _situa
ções, que ao fim dos trabalhos dessa Comissão, os se
nhores representantes da Federação poderão ser com- -
pelidos a concluir que,·malgrado seus poderes restritos, 
cometeram-se a tarefa mais iriiportante de todas as que 
se atribuíram Comissões Parlamentares de Inquérito, 
pois sem dúvida chegarão a estabelecer as conexões 
que ligam o Público e o Privado em teia tão intríncada 
de interesses, vantagens, proveitos e ganhos, que outro 
nome não se pode dar a esse tipo de organização_ de 
solidariedades que não o_ de Coisa Nossa. 

O teimo Cois8 Nossa CunhoU~õ O Est-adO de s; PãUlo 
num primeiro editorial, em sua sempre renovada cruza
da - lado a lado c-om o Jornal da Tarde - em favor 
do estabelecimento náo -só do EStado de Direito, mas 
também de uma República bem organizada. Ela_ é aque
le em que não paira sobre os governantes a mais leve 
suspeita da prática de atas que firam os sentimentos 
coletivos no que têm de mais profundo, que é a idéia 
da ação inatacável dos Poderes do Estado como admi
nistradores da coisa pública; é o governo em que os 
governantes se preocupam em prestar contas não ao 
Tribunal de Contas, mas sim a este tribunal isento, 
prém severO; justO, é _cOntudo impiedoso, que é a opi
nião pública. 

Que se deve entender pela coisa nossa, objeto real 
da investigação desta _Comissão Especial? O nobre Se
nador Fernando Henrique Cardciso,_emiri.ente sociólogo 
e último catedrático de Política da Fiiculdade de Fíloso
fia, Ciências e Letras da Ufliversidade de São Paufo, 
melhor do que eu poderia traçar para Vossas Exce
lências essa rede intrincada de _solidariedade nem sem
pre, nem necessariamente crúiiiiJ.o_sas, mas -sempre e 
necessariamente anti-sociais, porque- ViOladoras _das 
normas básíCas do pacto social que dá origem à res 
publica. Foi nuin desabafo indignado que O Estado de 
S. Paulo, há tempos -, mas não há mJ.!ito tempo -, 
ao concluir sua crítica dos costumes administrativos, 
diziam mais ou menos nestas palavras: "Dir-se-ia qtie 
transformaram a res publica em res nostra, ou para 
traduzir com toda a sua crueza, em coisa nossa". 

A imbricação do público _com o privado é, quer-me 
parecer, o principal problema com que se defronta o 
País, no décimo nono ano de movimento civil-militar 
que teve profundas repercussões no até então (1964) 
plácido relacionamento do Brasil com o mundo indus
trializado, e foi de dramáticas conseqüências para todos 
e cada um de nós. A longa noite hobbesiana que se 
estendeu sobre o País teve, como produto desse tipo 
de regime, o isolamento _do Executivo, seu reforço e 
supremacia no conjunto dos poderes do Estado. Essa 
segregaçi:'io"auto-imposta e ao mesmo tempo decorrên
cia do autoritarismo fez- que, ao longo dos meses que 
se seguiram ao fatídico dezembro de 1968, o Executivo 
fosse levado a tomar-se politicamente irresponsável, 
resultado a que se chegou também por haver o poder 
trilhado os ínvios caminhos abertos pela teoria conspi· 
rativa que passou a orientar as ações estatais, e pela 
ação repressiva sem controles polftivos. Ora, os ilustres 
juristas que me ouvem sabem que não há poderes irres-
ponsáveis. Quando muito, a teoria constitUciOiial braSi· 
leira registrará que, sob a vigência da Constituição de 
1824, o Imperador era irresponsável e o Poder Mode
rador, neutro no conjunto dos demais; da mesma ma· 
neira como reconhecerá que no afã de fazer triunfar 
a soberania popular sobre a irresponsabilidade inerente 
ao princípio dinásticõ, Zachar~as de Gôes e Vascon
cellos foi dos primeiros a sustentar que se o Imperador 
era irresponsável, o Presidente do Conselho era respon~ 
sável pelos atas do Imperador tomados em Conselho 
de Estado e por ele referendados. 

A irresponsabilidade do Executivo a que me refiro 
-que se pressentia nos entreveras que acabaram coo· 
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dW:indo ao 31 de março de 1964, e reforçada após o 
Ato Institucional n.GS ~,essa irresponsabilidade, dizia, 
não poderia ser inscrita na Emenda n. 0 1 de 1969; dela, 
o peso da tradição republicana ainda fez constar a possi
bilidade do julgamento político dos membros do Execu
tivo pelo COngresso. Essa irú:spoilsabilídade, no entan
to, decorre daquilo que os constitucionalistas- chama~ 
riam da dinâmica da Constituição, das relações entre 
a Constituição escrita e a Constituição real; foi imposta 
pela força (companheira, senão turva geradora dessa 
noite hobbesiana da qual ainda não acordamos) com 
o objetivo de, primeiro mascarar o medo, depois ocultar 
as solidariedades estabelecidas pela com-u-m apropriação 
do público por mãos privadas. 

Não faria correto juízo de sua inteligência política 
se .lhes dissesse que o Executivo é o ún"ico responSável 
por essa situação criada na História. Se há estados so
ciais em que talvez a teoria da culpabilidade coletiva 
tenha aplicação, é esta nossa situação, em que cada 
um_de nós, feito o· exame de consciência, sente dever 
rezar o Confiteor. Não nos preo-cupemos, no entanto, 
em fixar responsabilidades pessoais pela criação desse 
estados de ooisas; _olhemos, isto· sim, o quadro que se 
construiu a partir dã solidariedade advinda da compar
tilha de posições de mando num regime pelo medo 
e em que a irresponsabilidade do Executivo _se tornou 
indispensável a que todo o sistema político continuasSe 
funcionando com seus mais e os seus menos. 

Não é preciso citãr Lord Acton para afirmar que 
o" poder corrompe. Mesmo porque a corrupção com 
a qual podemos preocupar-nos não é aquela que o Códi
go Penal sumaria. EsSa é do domínio do Ministério 
Pú_b.lico, dominus litis, submetido cada vez mais à von
tade do Executivo. Assim·já,era_em 1964, quando para 
punir fatos cãpítulados nó Código Penal .....:... que é o 
mesmo, note-se- rompeu-se a ordem constitucional; 
e ela f~i_ roril-pída porque a _consciência jurídica não 
aceita~ia_ que iios te~_~s ~~lei positiva, não revolUciô
n~ia, alguém fosse julgado com base na presunção. 

_No quadro in_s~itucíonal do direito positivo pelo qual 
pautamos nosso~ atos públicos, o que nos deve preocu
par é o que o "O Estado" denominou de corrupção 
institucional, e que eu chamaria simplesmente de cor~ 
ruptto, que nos dicionários se define, como primeirõ 
sentido, como "Putréfaction" (tal qual no Petit~Larou
se) e que no "Melhoramentos" vem definido como 
"ação ou efeito de corromper, decomposíção, putrefa
ção". Sendo que o verbo corromper significa (sempre 
n~ _primeiro sentido) "decompor, estr_agªt\ torriar po_
-dre". Severo demais o juízo sobre o estado a que chega~ 
fani os ·costumes político·administrativos neste ano da 
graça de 1983? FixemO~ rios, então, no segundo sentido 
do_ verbo: "Alterar, desnaturar, mudar para mal", lan
çando, talvez, um olhar de esguelha para pequeno dicio
nár~o da l~ngua inglesa.1 onde depois do sentido de putre· 
fação, registra-se este sentido: oficiais are proof against 
COITllption. Who cannot be bribed". 

Certo, não falemos em putrefação. Fixemo-nos em 
-desnaturação: Então, podemos dizer que a corrupção 
que nos deve preocupar- na medida em que a apura
ção daquela inscrita no Código Penal cai na eÃclusiva 
alçada do Ministério Público --é a que levou ã transfor· 
mação da natureza da atividade pública, à mudança 
para mal da relação entre o funcionário e os meios 
administrativOS-que a--Sociedade coloca à sua disposição 
para lhe prestar serviços. Para essa transformação, con
correram vários fatores, inclusivamente o fato de ele 
já estar presente na natureza do Estado Brasileiro 
pré-64. Afinal, poder-se-ia dizer que a Coisa Nossa: nada 
mais é do que o ponto final do desenvolvimento da 
instituição do despachante, que numa sinistra parodia 
hegeliana ganhou consciência de si. 

Se Vossas ExcelênciaS dedicarem seu tempo a buscar 
detectar atos criminosos naquilo que estão investigan
do, talvez não consigam chegar a concretizar seu obje
tivo, com pesar da Nação e alegr!a .de alguns poucos. 
~ que esta Comissão Especial não tem poderes reais 
para descer até onde se faria necessário. De certa forma, 
a Comissão goza de idêntica situação de desfavor que 
a Imprensa; como disse_"O Estado", não temos, Vossas 
EX:celênciã.s e nós, condições de descer ao fundo dos 
problemas. Tal ausência de poder e capacidade juridica 
de ínvestigar fato :certo e determinado, indicando res
ponsáveis, compensa-se, no entanto, pelo poder que 
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as circunstâncias lhes confere de estabelecer as conexões 
entre um ato e outro, além de verificar até que ponto 
estes ou aqueles personagens aparecem em diferentes 
novelas. Registrada sua presença constante, será possí~ 
vel emitir juízo político sobre atos lesivos à Adminis· 
tração e sobre esSe juízo funaar açõeS que -se revistam 
de conteúdo jurfdico, vale dizer, permitam· a aplicação 
de sanções materiais ou morais. 

É fundamental que se estabeleça essa conexão entre 
as pessoas e os atos para detectar a Coisa Nossa -
aRes Publica desnaturada. Ela não é uma organização 
criminosa; é tão-só (e por isso mesmo mais eficiente) 
uma teia de relações sociais, ãs vezes centrada no que 
se poderia chamar de estruturas de parentesco, o mais 
das vezes tecidas na intimidade, primeiro, das experién· 
dais comuns nós bancos acadêmicos, depois na compar
tilha de iguais vicissitudes do início de vida profissional, 
dos mesmos desejos de fugir âs responsabilidades do 
trabalho assalariado ou do trabalho que contrata traba
lho e gera riqueza, e dê a ele fugindo, entrar no reino 
ameno e irresponsável das consultarias para assuntos 
especiids ou riaquele ·outro, mais próxiino do i1ícito pe
nal, em que se obtém vantagem, a pretexto de influir 
em funcionário público no exercício da função. Essa 
teia de relações fundadas sobre as bases afetivas do 
parentesco, do compadrio ou da amizade nãO se estabe
lece, no eDtantc,-, no vazio institucional; para que seja 
efetiva e possa vir a constituir conjunto de ações isoladas 
ou sucessivas, únicas ou sistemáticas aptas ·a desnaturar 
as· funções públicas, _é fundamental que a estrutura do 
aparelho de Estado seja de tal ordem que as decisões 
que dizem respeito ao dia-a-dia de pessoas e empresas 
to ou o malogro do negócio - possam ser tomadas 
no segredo dos grupos fechados. Esses grupos burocrá
ticos que decidem Sob!e a vida ou a inorte, o prejuízo 
ou o lucro de pessoas e empresas, não são da estrutura 
normal do funcionalismo; as pessOas que os integrani 
vienim de for-ma da carreira·, levados pe!o parentesco, 
Pelo compadrio ou pelo, amizade- em todos os casos 
irmanados, os que chagam e os já residentes, na mesma 
visão distorcida do que seja a relação política (pOde· 
remos dizer ético-polítiCã.) entre a Coisa Pública e o 
Tesouro Privado. Na miilha linguagem, os que integram 
esses grupos se definiram como coterie. A Coisa Nossa 
é uma coterie, ou se se quiser, no sentido da gíria brasi
leira, uma patota, isto~. grUpo ou batido que, até se 
pOderia dizer, faz patotadas. 

Chamaria a atençiiClde Vossas Excelências para o 
~guinte:_afim_de que a desnaturação_da função pública 
já preiel:ite- mi-ln'stituição do despachante pudesse con
cluir-se na Coisa Nossa, foi preciso haver: 1. a irrespon
sabilidade dos membros do Poder Executivo; 2. a perda 
de função e-o desprestígio do Congresso Nacional, repu~ 
tido foro inadequado para controle de determinados, 
se não de todOs os atos administrativos e decisões polí
ticas do Executivo~ 3. a conseqüente hipertrofia do Exe
cutivo, apoiado na força exercida com um mínimo de 
legalidade formal, mas sem o fundamento básico da 
legitimidade decorrente da escorreita manifestação da 
vontade popular; 4. a .centralização das decisões sobre 
o dia-a-dia das empresas na mão de alguns poucos que 
decidem, no Executivo, primeiro ou segundo escalão, 
quando não terceiro; 5. o controle do Executivo por 
uma oligarquia sem face, mas com mil olhos e dez mil 
tentáculos. 

Essa teia de -relações só se poderia construtr num 
regime oligárquicp, como o atual. Só nele seria possível 
a transforinação qualitativa do despachante, que de sim
ples comprador de facilidades e alívio para problemas 
meramente aborrecidos, acaba obtendo título univer
sitário ou equíValente e organiza e registra sociedade 
civil com o objeto social de "instalar, organizar e manter 
em funcionamento~ excluSivamente para uso dos sócios, 
~_scritório aparelhado material e tecnicamente para pro
porcionar ampla assist~ncia à~ atividades profissíonais 
de cada um dos as:rociaqgs". Da mesma meneíra, só 
neste regime, que ao lado cfe seu caráter oligárquico 
ostenta no desdém de alguns por esta Comissão a certe~ 
za da irresponsabilidade, é que os interesses do Estado 
podem confundir~se com as vantagens da oligarQuia e, 
por redução, na prática do dia~a-dia, com os ganhos 
da Coisa Nossa - amparadas, a oligarquia e a Coisa 
Nossa pelo medo que se dissemínou em boa parte- do 
aparelho de Estado de que o eventual controle, pelo 
Congresso, das atividades administrativas e das decisões 
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políticas do GoVf:ino- Venhã: a sigriificãi o- triunfo das 
forças ditas contra-revolucionárias. 

O medo (o defes; de que o Congresso assum-a as 
funções delegadas da soberania, e o nosso, de que qual~ 
quer esforço nesse caminho precipite o país no abismo 
de noite hobbesiana ainda mais negra do que anterior) 
está na origem da progressiva transformação dos paren
tes, amigos e consultores de despachantes em membros_ 
ã parte inteira da Coisa Nossa. Membros à parte inteira, 
mas não toda ela: sem eles, a Coisa Nossa não existiria, 
mas sem os outros, os que estão do outro lado do fio 
com que se teceu a mortalha da Res Publica, ela não 
teria tomado conta do aparelho de Estado ern suas ins-
tâncias decisórias~ -- - -

Creio que a tai"efa dessa Comissão seria facilidada 
se ao invés de procurar descobrir ilícitos penais, ftzesse 
o retrato da Coisa Nossa, isto é, desftzesse o novelo 
das relações que estabeleceram ao longo dos anos e 
verificasse onde elas começam na sociedade e onde ter
minam no aparelho de Estado. Não será difícil a Vossa 
"Excelência traçar esse éaminho - afirial, será neces
sário apenas simples programá de compUtador para des
cobrir quem é quem aqui e ali, onde começam as inter
mediações, por onde passam e onde chegam os fios 
dessas relações sociais. Depois de estabelecido esse qua
dro, esse novo Who 's who na Coisa Nossa, será fácil 
responder às perguntas que o próprio "O-Estado" já 
colocou como fundamentais: 

Como foi possível ao Brasil acumular um crédito de 
2 bilhões de dólares com a Polónia, nas condições em 
que tal fato se deu; por que se chegou a esse resultado 
funesto para nossas reservas, em que- pese o otimisino 
do Ministro da Fazenda; quem decidiu que assim se 
fizesse contra toda a lógica do bom senso? 

Traçada a teia das relações --e temo que ela seja 
mais densa do que pensamos em nossa vã filosofia -
e respondidas essas três perguntas: Como, por que, 
quem? -- esta Comissão estará capacitada a exercer 
os poderes que lhe são próprios de verificar se alguém, 
ou várias pessoas, procedeu "de modo incompatível 
com a dignidade, a honra e o decoro· de cargo". A 
Lei 1.079, de 10 de abril de 1950, por ter sido feita 
há muitos anos num período em que se presumia que 
o Executivo fosse responsável, e por nunca ter sido 
usada ainda, está em vigor, creio. Para ela ou a que_ 
a tenha substituído chamo a atenção d_e Vossas Excelên· 
cias, pois preserva a honorabilidade da funçáo pública 
e permite que o Senado da República emita juCzos sobre 
a conduta dos membros do Executivo. 

Antes de colocar-me à disposição de Vossas Excelên
cias, perm.itam~me concJuír com uma frase de Don Eu
genio de Araújo Salles, cardealMarcebispo do Río de 
Janeiro: "Além de uma hierarquia no afrontamento 
da problemática e busca de_soluções concretas,_ dois 
alicerces são indispensáveis para superar essa situação, 
que se aproxima de um nível insuportável: o fortaleci
mento de princípiOs e-o exemplo, a começar do alto; 
mas que também é exigido em todas as escalas. A hones
tidade fundamenta a vida individual e o relacionamento 
social". 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Concedo 
a palavra ao nobre _Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON ::::Diante da mensagem 
enviada a esta c_omissão Especial pelo Jornalista Júlio 
Mesquita Neto, sinto-me no deve~ de fazer um rápido 
histórico. desta Comissão Especial. 

O Dr~ Júlio Mesquita afirma nã sua meOsagcÚil: 

"Escândado das Polonetas é o episódio mais sério 
de corrupção ou irresponsabilidade ou incompeM 
tência, no âmbito da administração J.>ública de que 
tomei conhecimento desde que exerço a clireção 
do Estado de S. Paulo e serve para mostrar qual 
tem sido o ambiente que marca a atuação do Go
verno nesses últimos anos .. A corrupção ou irres~ -
ponsabílidade ou incompetência redunda sempre 
em prejuízos vultuosos para o EráriO." 

Feita a revelação pelo O Estado de S. Paulo de que 
ocorrerem transações altamente suspeitas e relacionan
do, no entanto, o Brasil~ a PoJdnia, como a primeira 
reportagem foi publicada no dia 14 de agosto, no domin
go, logo no dia seguinte, dia 15, urn Senador do PDS, 
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que aQui lhes fala neste momento. proferiu um discurso 
no Plenário do Senado, salientando a extrema gravidade 
dessa denúncía e adiantando que ela deveria ser objeto 
de uma profunda averiguação. 

Logo depois d~ terminada a série de reportagens, 
no dia 21 de agosto, tomei a iniciativa de apresentar 
no c:lia primeiro de setembro um requerimento ao Sena
do pedindo a constituição de uma Comissão Especial. 
Por qu_e uma Comissão Especial e njo uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito que tem poderes para convo
car qualquer cidadão a comparecer, sob a vara ou sob 
as penalidades da lei e, antes de prestar o seu depoi
mep1o_._,__ele~dey_ejtn:_ar_dizer a verdade e nada ocultar? 

Ná9__poderíamos pedir a constituição da Comissão 
Parl~mentar de ~nquérito porque, de acordO com oRe
~mento_,_ já havia __ sido atingido o número máximo de 
CP! - de cinco. Entã.o, procurei um outro caminho 
e encontrei eSse no artigo do Regimento que permite 
a constituição de Comissões Especiais, sem atribuições 
tão _amplas e tão drásticas quanto as da CP!. 

DevQ, por amor à_ verdade, para ficar em -paz com 
a mini} a consciência 4estacar que, para que esta Comis
são Especial fosse constituída, contei com a colaboração 
inteirai cl_o . .e_artido_ ª que_ pertenço. O PMDB não teria 
condições de conseguir a aprovação, apenas com a sua 
Bancada, da constituição de uma CoJilÍssão Parlamentar 
de Inquérito. ~. devo dizer~ também, em homenagem 
ao PMDB, que ele_ re_sistiu um pou~o com a idéia da 
Comissão l;.special. O PMDB resistiu uffi. pouco porque 
el],_tendia que se deveria constuir, aqui no Senado, uma 
Comissão .Pa:riainenta"r de Inquérito, embora o n~mero 
máximo permitido. Seja de cinco. A maioria do Plenário 
poderá aprovar mais uma ou mais duas Comissões Par
lame_ntares de Inquérito. Foi, portanto, decisiva a cola
boração do PDS e, na primeira etapa, estabeleci contac
tos com Líder do meu Partido, aqui no Senado, Senador 
Alp_ysio Chayes, q_ue_ aceitou a minha iniciativa apenas 
enfatizando a necesSidade de que nas modificações no 
meu requerimento origin-al em vez de apuração das de
núncias, ióamos apenas - para o enquadramento do 
Regimento Interno do Senado - examinar e avaliar 
6s fafos relacioó.ados com as graves denúncias do jornal 
O Estado de S. Paulo. 

_Essa ~ransigência foi extremamente fácil: substituir 
o verbo apurar por examinar e avaliar. Mas, isso revela, 
e faço questão de destacar isso, a compreensão do Parti~ 
do Majoritário, aqui no Senado, em relação às graves, 
diria às gravíssimas, denúncias do_ O Estado de S. Paulo 
e o_ PMDB revelou a mesma flexibilidade porque na 
hor~ em que foi discutido o meu requerimento, o Líder, 
Senador Humberto Lucena~_declarou que _o_ PMDB es
tava aprovando aquela Comissão Especial em homena
gem ao Senador João Calmon que foi, apenas, amabi
lidade do Líder da_Minoria. 

Esta Comissão, que foi requerida no dia primeiro 
de setembro, se instalou_ no dia 14 do mesmo mês e 
tem batido .. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Nobre Senador João 
Calmon, antes queV. Ex.• continue, é preciso que seja 
deixado, mais uma vez consignado, que uma comissão 
de averiguação não tinha o poder de convocar membros 
do Poder Executivo, mas que entendimento com a Lide
rança, a Vice-Liderança em exercício, no caso o Rela
tor, houve _a felicidade de _obtermos o compromisso 
do Poder Executivo de aqui comparecer todas as pes
soas que, deles componentes, aqui sua presença pudes
se, de uma maneira ou de outra, esclarecer qualquer 
fato. E esse compromisso que nos orgulhamos de arran
car do Executivo tem sido, até o dia de hoje, cumprido 
rigorosamente. 

Portanto, está funcionando com uma verdadeira Co
missão Parlamentar de Inquérito. 

O SR. JOÁO CALMON --Ao longo do meu relató
rio ainda não tinha atingido, em termos de cronologia, 
essa etapa focalízada pelo nosso eminente Relator. 

A Comissão foi instalada no dia 14 de s.etembro., 
e logo na primeira sessão o nobre Senador Virgílio Tá
vora foi escolhido pela maioria para ser o Relator. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Contra a sua vonta· 
de, contra a _mínha VOptade, porque me julga v~ suspeito 
por ser Líder do Governo, como Relator. 
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O SR. JOÃO_ CALMON - Felizmente o Senador 
Virg{lio Távora acabou capitulando, porque para nós 
é uma tranqüilidade, é uma certeza de êxito desta Co
missão: a presença do eminente V ice-Líder, porque rea!M 
mente a sua conduta, ao longo desse período, tem sido, 
como de resto em toda a sua vida pública, irrepreen
sível. Todos os compromissos que S. Ex assumiu foram, 
como sempre, cumpridos rigorosamente. Até hoje não 
encontramos a menor resistência na convocação de au
toridades do Poder Executivo para que prestem aqui 
o seu depoimento. 

No dia 14 de s_etembro iniCiamos os nossas trabalhos 
e creio, repetindo a opinião do nobre Senador Virgl1io 
Távora e do nosso Presidente, Senador Itamar Franco, 
que nunca houve no Senado da República uma Comis
são com o mesmO ritnio de trabalho nós ouvimos dezes
sete depoentes, batemos recordes em termos de duração 
de sessões. Ainda ontem nós tívemos uma sessão que 
se iniciou pouco depois das 9:00 horas e, com a interrup
ção de meia hora, nós iniciamos uma outra sessão que 
for ate- as 19:00 hora's. 

Destacado o papel do Relator, que pertence ao PartiM 
do majoritário, eu me sinto no dever também de exaltar 
a conduta do nobre Presidente da nossa Comissáo, Se
nador Itamar Franco; ele _tem sido de uma dedicação 
verdadeiramente inexcedível e tem presidido os nossos 
trabalhos com isenção e com dinamismo realmente ex
traordinários. 

A propósito da denúncia do Estado de S. Paulo, eu 
me lembro de um episódio, não muito recente da hi&tó
ria da imprensa brasileira, que me foi contado pelo 
nosso ~nfrade Pompeu de Souza. 

Qriaildo Cario.~ ~acer~a era redator dp Diário Cario· 
ca, certaffieiite, ele entregou a Pompeu de Sou~a um 
artigo -intitulado; "O Rato Fiúza". 

O Jornalista Pompeu de Souza, que era o DiretOr 
da Redação, era o Oliveras Ferrera do Diário Carioca, 
perguntou a Carlos Lacerda: "Carlos, vocé tem certeza 
de que Iedo FiúZa, Prefeito de Petrópolis, é um ladrão, 
é um rato? E Carlos Lacerda respondeu: "Pompeu, 
eu não tenho certeza, eu não tenho nenhuma documen
tação que me leve a esta convicção, mas eu tenho intui
ção de que ele é ladrão, que ele é desonesto. E assim 
foi publicado o artigo no dia seguinte e, dias depois, 
Carlos Lacerda estava de posse de toda documentação 
que comprovou realmente que não tinha feito nenhuma 
acusaçáo leviana. 

Em relação a este caso, que se popularizou como 
um escândalo das polonetas, reação semelhante tive 
na segunda-feira depois de ler a reportagem do Estado 
de S. Paulo. 

A série ainda não havia terminado, tinha-se iniciado 
no dia anterior mas em virtude da extraordinária impor
tância do Estado de S. Paulo, que é considerado em 
todos conselhos de jornalistas como uns dos 10 Ou 
dos 20 maiores joffiaiS do mundo, eu não poderia hesitar 
um momento em considerar que essas denúncias eram 
realmente graves que o jornal possuía uma documen
tação capaz de confirmar a manchete em oito colunas 
da edição do dia 14 "Comércio entre Brasil e Polônia: 
uma fraude", e não me engano, foi essa a Headline 
do O Estado de S. Paulo- nesse domingo. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA - Dívida polonesa, 
no Brasil, é uma fraude. 

O SR. JOÃO CA.LMON - E começamos a ouvir 
todas as pessoas cita~as pelo Estado de S. Paulo. Eu 
não diria envolvidas no episódio, mas citadas pelo Esta
do de S. Paulo. Realmente, as denúncias se sucederam 
cada vez mais graves e todos nós não nos surpreendemos 
quand'.' le~os, em v~ri_os jornais, a opinião do MiniStro 
Delfim Netto. . 

O Ministro Delfim Netto é uma das inteligências mais 
notáveis deste País e cumpriu um dever quando compa
receu a uma Comissão Parlamentar de Inquérito, e 
quando compareceu a uma reunião da Bancada do PDS, 
sobre o Decreto-lei n" 2.043. 

O Sr. Giscard D'estaing, quando visitou o Brasil, 
declarou num almoço que lhe foi oferecido em São 
Paulo, que a França se sentiria orgulhosa se pudesse 
contar, à frente do seu Ministério das Finanças, com 
um homem da categoria do professor Antônio Delfim 
Netto. 
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Mas a sua extraordinária inteligência está fora de 
dúvidas. Mas, geralmente S. Ex.• tem se caracterizado 
por um excesso de, e eu vou ser muito diplomata, de 
irreverência ·em retaçao aO episódio da maior seriedade 
deste País. Ele fulminou esta série de denúncia do Esta~ 
do de S. Paulo, com uma frase: "É uma tolice". 

Tudo isso, utn tombo de quase dois bilhões de dólaw 
res, foi qualificado por S. E.• como uma tolice. Na 
realidade se trata de um grande episódio de extrema 
gravidade e eu diria, confirmando as palavras do Dr. 
Júlio de Mesquita Netto, e do nosso mestre Oliveiras, 
que episódios de menor gravidade já levaram, nos Esta
dos Unidos, um presidente à renúncia; o episódio "Wa
rergate". Se nós compararmos estes dois episódios, eu 
tenho a impressão que o Brasil estará -~umilhando os 
Estados Unidos se nós- formos daf notas aos_dois escân
dalos. Mas de qualquer forma, nós estamos procurando 
cumprir o nosso deve_r, no momento em que o Con
gresso Nacional está se fortalecendo de uma_ ma_oeira 
altamente auspicias~ - - -

Num certo momento· nós, pilrlamentares, ficávamos 
um pouco deprimidos porque hesitávamos em :chamar 
o nosso Poder Legislativo, porque foram cassadas tantas 
prerrogativas do Congresso Nacional, que o Poder Le
gislativo foi cada vez sendo menos: legislativo e mais 
homologatório. A elaboração da lei passou a ser reali
zada nos gabinetes dos tecnocratas; foram criados recur
sos nefandos como este de aprovação por decurso de 
prazo, expedição de decretos-leis que entrarão em vigor 
instantaneamente e então, eu já não resisti. Na Assem
bléia Legislativa do Paraná. e~ protes~ei quando um 
Deputado se referiu a esta Casá de leis~ 

O Poder Legislativo, deixou de ser uma Casa de leis, 
para ser um poder muito mais homologlHório. Mas, 
de qualquer forma, nós não estamos conseguindo não 
apenas sobreviver, mas _estamos~ eu diria principalmen
te nestes últimos dois anos, fortalecendo o Poder Legis
lativo de uma maneira substanciaL O número de Comis
sões Parlamentares de InquéritO, o número de Comis
sões Especiais, o núnieró- â:C: Seffiínários, de Simpóslos 
que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal estão 
promovendo. Tudo isso nos leva à profunda convicção 
de que embora ainda sem poder derrubar ou eliminar 
tQdas essa nefandas castrações que ocorreram depois 
de 1968, nós estamos ganhando um espaço cada vez 
maior e merecendo cada vez mais respeito da Nação. 

Nessa série de depoimentos prestados! algumas -con
clusões já podem ser alinhadas. A revelação mai~ ... 

O SR. VIRGÍUO TÁVORA -Pessoais? 

O SR. JOÃO CALMON ·.:::.:-ObViamente eu estou 
falando aqui, como um Senador que se arrasta na planíR 
cie. e que está dando, como não poderia deixar de 
dar, apenas a sua opinião pessoal. Até por que nós 
não sabemos ainda qual a opini.ão da Comissão, qual 
a decisão da Comiss§o. Mas tendo um Relator, como 
o SenadorVirgaio Távora: eu riãõ tênho a menor dúvida 
de que a opinião pesSoal vai coincidir com a opinião 
desta douta Comissão Especial. Mas, fora de dúvidas, 
o caso que·-se destacou mais, desde o começo,_ foi o 
da COMEXPORT. . 

Esteve aqui na nossa ComissãO Especial o Sr.? cjue, 
realmente, é uma figura fora de série, pelo menos no 
sentido que ele demonstrou aqui, fora de qualquer dúviR 
da, que é persona grata da Polónia e persona gratíssima 
no Brasil. Eu não sei nem se _ele é persona grat(ssima 
na Polónia e persona grata no Brasil. Ele disse aqui, 
sem muita cerimónia, que a sua organização costuma 
contratar pessoas para lhe dar ~sse~oria, pessoas que 
têm o trânsito muito importante em área que tenham 
decisão. Então, realmente, não é proibido, num regime 
democrático, de que alguém, que já foi poderoso na 
área do Executivo, preste serviço de asse55oria e ele 
fez isto não apenas como um dos elementos citados 
na série de reportagens do O .~tado de S. Paulo em 
que existe um diplomata que citado foi- era do ltama
raty, licenciou-se por algum tempo, prestou serviços 
à COMEXPORT, depois voltou para o Itamaraty e, 
hoje, presta serviços à Embaixada do Brasil, em Wa
shington. 

O nosso eminente Presidente e o nosso eminente 
Relator já admitiram, Inclusive; a pOSsibilidade de-uma 
reconvocação do Sr. ? porque ele poderá nos prestar, 
ainda, algumas informações. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Um oú_trO resultado desta Comissão foi a revelaçãO
feita pelo Dr. Carlos Langoni de que havia enviado, 
no dia e no mês que ele indicou, uma carta ao Sr. 
MiniSt~o da Fazenda, sugerindo a Conveniência de se
rem suSpensas as exportações para a Polónia, em virtude 
da situação pré-falimentar ou de falência, já evidenciada 
daquele pafs, 

O Dr. Carlos Langoni, infelizmente, ria mesma reu
nião, fez uma afirmação que, depois, foi desmentida. 
S. _Ex_. • declarou que não tomara conhecimento das in
formações do Embaixador Meira Pena sobre a situação 
calariiito.sa da Polónia, i:nas ficou demonstrado, através 
de um documento do Itamaraty. que o Itamaraty curnR 
prira o seu dever e CO.tllunicara ao Presidente do Ba,nco 
Centrai as observações feitas pelo Embaixador Meíra 
Pena. Nós temos enfrentado algumas dificuldades, na 
nossa ComissãO Especial, que s6 não foram Tiltianspo
nf~~ por causa, eu diria, do alto espírito de compreen
sãO do nosso Presiden~e_ e do nosso Relator. Rigorosa
mente, a Comissâo" EsPecial deveria cuidar apenas de 
problemas ligados ao comércio entre o Brasil e a Poló
nia. Então, o Sr. Relator poderia tentar ou até vetar 
qualquer outro tema,que não estivesse inclufdo no Re
qu-erimento- feito por este Senador. Mas, o Sr. Presi
dente e o Sr. Relator têin sido muito liberaiS. Por exem
plo. no episódio que foi objeto de um editorial do O 
Estado de S. Paulo de ontem ou anteontem -o episódio 
da Still. __ Este é um caso tfpico. 

O SR:vtRGÜ.iO TÁVORA -Não tem nada ~ue 
ver com a Polónia. 

O SR. JOÃO CALMON - Não tem nada com a 
Polónia. 

O SR. OLIVEIROS S. FERREIRA -Se V. Ex.• 
me permite, tem -a ve~ com a série de reportagensA 

O SR. JOÃO CALMON - Perleito, mas, infeliZ
mente, prõvavelmente por culpa minha -vou ler o 
texto do meu Requerimento: 

Examinar e avaliar os fatos relacionados com 
as graves denúncias do jornal O Estado de S. Paulo 
sobre os acordos entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Polônia, iniciados no dia 
14 de agosto de 1983, sob o título "Dívida Polonesa 
no Brasil: uma fraude" 

Então, isSo é apenaS para destacar que tanto o Presi
dente desta Comissão como o Relator têm sido, real
meme, liberais nainteipretação e não fizeram qualquer 
restriÇão à abordageni de outros fatos não ligados dire
tamente a,o escândalo da dívida polonesa no Brasil. 

O.SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Desde que incluídos 
na_s diferent.es reportagens do O Estado de S. Paulo, 
tanto que dissemos que estávamos até gastando quase 
tanto tempo nos assuntos a latere quanto naqueles rela
tivos à. dívida Brasil-Polónia -recorda-se -aqui nas 
nossas discussões. 

O SR._ JOÃO- CÃLMÜN- Exat"amente e nesse epi
sódio que O Estado de S. Paulo focalizou, ontem ou 
anteontem, no editorial e que falou na ponta do iceberg 
mas que estamos contribuindo para mostrar toda a SL1.a 
dimensão estanecedora, o volume desse iceberg fora 
de série -o caso se referia a navios poloneses. Mas, 
não fóram- comprados. Esses tramação, envolvendo a 
compra-de navios da Polônia, não se concretizou. No 

-entanto, nós ouvimos aqui as pessoas citadas pelo O 
Estado de S. Pa~~o com relação a compra de guindastes. 

OSR. VIRGÍLIOTÁVORA-Evamosouvir, ama· 
nhã, jUStamente, o pessoal da PORTOBRÁS, sobre 
navios e guindastes. 

O .SR. JOÃO CALMON - Estou me estendendo 
um pouco apenas para mostrar que o Congresso e tão 
criticado e, às vezes, com razão- nem sempre, mas 
às vezes, tom razão- que vale a pena gastar alguns 
minutos, dedicar alguns minutos a essa interpretação 
liberal que foi dada e que vai nos permitir investigações 
muito __ amplas e profundas fora da área específica do 
requerimento que tornou possível a realização dos tra
balhos desta Corp.issão Especial. 

Ainda ontem, nós tivemos uma reunião que durou 
7 horas, versando sobre um tema que não tem nada 
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-;. v~~ ~~~- ~ problema entre o Brasil e a Polónia mas 
teve a ver porque O Estado de S. Paulo destacou, numa 
das suas reportagens, que num certo momento foi cogi
tado uma operação que envolvia uma operação trian
gular com petróleo da Rússia, açúcar do Brasil e as 
polonetas, esta foi uma das revelações do O Estado 
de S. Paulo. O Brasil iria comprar petróleo à- Rússia 
e tentaria obter da Rússia que ela recebesse essas palo
netas com um deságio. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Uma operação trí
plice. 

O SR. JOÃO CALMON - Exato. Mas isto não 
e _concretizou também, como não se concretizou urna 
outra operação com açúcar, envolvendo a COMEX
PORT, a Costa -Pinto e a QrganizaÇIIo Pão de Açúcar, 
de São Paulo - não se realizou, mas, apesar de não 
haver nenhuma vinculação desse problema do Instituto 
do Açúcar e do Álcool e da Costa Pinto com polonetas, 
nós dedicamos mais de 10 horas a esse affaire que, 
ainda, não está encerrado. 

O eminente "fomaliSia destacou a frase do Dr. Júlio 
de Mesquita Filho sobre o ma~ de lama. Tenho a impres
são ·que, na épddt:, o Sr_. Getúlio Vargas, falou não 
exatamente no mar de lama mas foí um rio de lama 
que corria sobre o Palácio do Catete. Acho que não 
foi um mar mas um rio. Hoje é que, talvez. as dimensões 
seja~ outras. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA -Talvez, na opinião 
de V. Ex.• 

·-O" SR. JOÁO CÂLMON -E talvez, dentro da pre
cariedade das certezas humanas, sou muito sensível à 
precariedade das certçzas humanas e, ainda, é possível 
que talvez o rio do passado esteja se transformando 
num rio de lama. E. h.á rios até que têm ondas. Então, 
justifica-~ _a re~erê~cl~ do_ .Dr. Júlio de Mesquita ao 
quebra-ondas do mar de lama. 

Estou certo de que o Senado Federal vai prosseguir 
n:ess:a_~ inve~tigações porque s_e nós já ouvimos 15 de
poentes, temos mais 2 a serem ouvidos amanhã, num 
total de 17. faltam apenas 1 O ou 11 depoentes, sendo 
que um deles está sendo reconvocado, que é o Dr. 
Carlos Langoni. Temos um outro depoente que vai aqui 
comparecer, que é o Dr. Cláudio Bardella, que, tam
bém, não está ligado a nenhum assunto do comércio 
Brasii~Polônia, mas que está ligado ao affaire dos guin
dastes da República Federal da Alemanha e, como já 
ouvimos outros depoentes, nós, também, procuraremos 
ouvir o Dr. Claúdio Bardella. 

O Dr. Júlio de Mesquita Neto citou uma frase inspira
dora de Hamilton: "Aqui, senhor governa um povo" 

Tenho a impressão de que se nós continuarmos no 
mesmo ritmo dos últimos meses, conseguiremos honrar 
amplamente esta afirmação, porque, ultimamente, o 
Congresso tem-se mostrado, com apenas uma exceção, 
se~síve:I à~ rei_vin~cações fe_itas -pe(o povo, atravéS de 
segmentos da sociedade que aqui comparecem. Eu abri
ria apenas uma exceção para um caso que, não creio, 
dignifique muito o Congresso Nacional: foi o episódio 
recente dos garimpeiros de Serra Pelada. 

Compareceram <aqui uma centena de garimpeiros, e 
o Congresso agiu em ritmo de blits e, em 4 ou 5 dias, 
um projeto foi apresentado à Câmara dos Deputados, 
tramitou vertiginosamente pela outra Casa do Congres
so Nacional, e aqui também, em algumas horas, esse 
projeto do nobre Deputado Sebastião Curió foi apro
vado. 

Eu não tenho perguntas a formular ao mestre Olivei
ras Ferreira. Eu gostaria muito mais, como pai dessa 
criança_. ou como quem teVe a iniciativa de pedir a 
constituição dessa _Çomissã_o Especial, apenas destacar 
que realmente nós temos as limitações que foram tão 
bem destacadas no seu pronunciamento. Nós podemos 
fazer averiguações, podemos colher depoimentos, mas 
esbarramos nas_ lir_nitações--que são da Constituição; 
quem- julga e quem condena é o Poder Judiciário. 06-
viamente, caberia ao Poder Executivo, em alguns casos. 
afastar alguns acusados, porque nós já deploramos aqui 
que, no episódio das polonetas, tivesse sido enviado 
aqui para o Senado um documento assinado por uma 
das pessoas mais citadas na série de reportagens de 
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O Estado de S. Paulo, ele era um Ministro em exercício 
mas também estava acusado em várias episódios. D~ 
maneira que, normalmente, de acordo com o que reco
menda a ética, este funcionário de alto nível, Ministro 
interino do Planejamento, não poderia ter' enviado-esse 
documento para cá, pois isso não seria um relatório 
do Ministério do Planejamento, seria muito miüi. uma 
autodefesa. Isso não se enquadraría dentro dos precei
tos da ética. De qualquer forma, eu desejo enfatizar, 
ao encerar essas considerações, que todo o Senado da 
República, sem nenhuma preocupação em termos parti
dários, está decidido a levar avante essa sua intenção 
de averiguar todas as denúncias, desde que partam de 
órgãos de divulgação da idoneidade, da alta responsa
bilidade de O Estado de S. Paulo. Temos visto muitas 
referéricias à coisa nossa, em português e em italiano. 

O SR. OUVE! ROS S. FERREIRA- Em italiano, 
em O Estado de S. Paulo, nunca. 

O SR. JOÃO CALMON·- Cosa nostra 

O SR. OLIVEIROS S. FERREIRA - Talvez V. 
Ex.• tenha encontrado no editorial de domingo, refe· 
rente a um affaire policial, num campo de futebol no 
Rio de Janeiro. Mas aí era coisa muito específica, _erã 
cosa nostra realmente, que foi uma ação mafiosa no 
campo de futeboL 

O SR. JOÃO CALMON- Isso- cteióonstra à nossa 
fidelidade à língua materna. Por que utilizar af a língua 
italiana? Mas, de qualquer forma, algumas das afirma· 
ções do O Estado de S. Paulo envolvem, e não nesta 
reportagem. mas em outra reportagem conforme V. 
S.• destacou, até conexões de ordem familiar. 

O Estado de S._ Pat~Io i<! se notalizou, recentemente, 
como também já há via se notabilizado no passado, uma 
série de reportagens realmente extraordinárias, sob a 
série que focalizou as mordomias, a série que foi diVul
gado pelo vespertino, o Jornal_da Tarde, sobre a J)niã.o 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas no Brasil, de vez 
em quando faz referências a cer_tas conexões de ordem 
familiar, mas que ainda não foram objeto de nenhuma 
série de reportagens. 

De qualquer forma é uma melancólica verdade esta 
aqui: V. s.~ destacou que o p~der corrompe, mas àeio 
que com a vigilância da imprensa e com a colaboração 
cada vez maior do Congresso Nacional nós procuramos 
nos opor à ação cada vez mais desafiadora dessa catego
ria, que tem ampliado, de maneira imoderada, a sua 
atuação na vida administrativa do País; a categoria dos 
intermediários, dos assessores de alto nível que não 
respeitam nenhuma fronteira e, realmente, estão desa
fiando a Nação. 

A atividade dessa Comissão Especial, presidida pelo 
combativo e_ vigilante Senador Itamar Franco, _e tendo 
como Relator o Senador Virg11io Távora, e com a parti
cipação dos nobres representantes da Oposição, Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, Senador Fábio Luce
na, Senador Marcondes Gadelha e do professor e mes
tre de todos nós, Aderbal Jurema~ _estamos. certo de 
que esta Comissão vai cumprir rigoramente o seu dever, 
e anota, com ó maioi"prazer, o compromisso aqui assu
mido pelo Diretor Editor-Chefe do O Estado de S. Pau. 
lo, de que esse grande jornal se coloca sempre à dispo
sição do Senado, para colaborar no aprofundamento 
dessas investigações. 

O nos~o Presidente vai encaminhar ã V. S.• já a parte 
taquígráfica dos primeiros 16 depoimentos, que se fos
sem transformados em livro já daria urn volume de 
muito mais de mil páginas. :Portanto esseS dois poderes, 
o poder da imprensa e o Poder Legislativo, estão frater
nalmente unidos, para trabalhar, coroo sempre o fize
ram, em defesa do interesse nacionaL Muito obrigado, 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Alguma 
consideração, Sr. Oliveiros1 

O SR. OLIVEIROS S. FERREIRA- Eu, simples
mente, gostaria de agradecer as considerações que o 
Senador João Calmon fez, e dizer que tentamos cumQrir 
a nossa função. Quanto ã proposta de JQrge? do Senado 
e do O Estado de S. Paulo para a publicação em livro 
desses .debates, submetê-la-ei a quem de direito, em 
São Paulo. 

:iJIÃRIO DO CONGRESSO NACibNAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Car
doso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Dr. Oliveiroo: 

Eu, hoje, vou ser mais breve do que o habitual, eu 
normalmente sou breve nas argüições. Eu não preten· 
do, de maneira nenhuma - não sei que termo utilizar 
-, colocá-lo num torniquete. 

Hoje eu acho que vou ceder ã minha ingrata função, 
como foi qualificado pelo meu prezado amigo Virgílio 
Távora, de torquemadazinho, a ele. De modo que hoje 
vai caber ao Senador Virgaio Távora essa função. 
_Mas eu gostaria, não obtante, fazer algumas conside

rações. 
Em primeiro lugar, com relação ao seu depoimento, 

referid.Q à coisa np&sa, eu ac-ho_que realmente nós assisti
mos, aqui, em váriaS opOrtunidades, uma exemplifi
cação de um sistema de não responsabilidade. Eu até, 
uma certa altura, perguntei ao Senador Severo Gomes, 
de quando ele era Ministro da Indústria e do Comércio, 
quando algumas decisões, inclusive relativas ao caso 
da Polônia, foram tomadas, quem era o responsável? 
E ele afirmou que tinha sido uma decisão tomada por 
ele e, em última instância, com o conhecimento do 
Presidente da República. 

Eu acho que essa tentativa de determinar responsa
bilidade_ é fundamental para o exercício da democracia. 
Muitas vezes, como depende disso V. S.\ não se trata 
<:Ie um ilícito, mas se trata de um conjunto de açóes 
que desnaturam o processo político. Eu concordo, por
tanto, com essas considerações. Agradeço a referência 
amável de V. S. • dos nossos bons tempos de colegas 
e -de trabalho em conjunto, na Universidade de São 
Paulo. 

Passo agora a algumas indagações, que não são mui
tas, mas creio que sáo oportunas. 

Sabemos que o manancial de informações, do qual 
derivou essa série de reportagens, pode ser oriundo 
de informações verb.ais, informações visuais- os repór· 
teres- pOdem ter ví,sto alguma coisa - mas uma parte 
também é possível_que seja documentaL 

Assisti, aqui, alguns depoimentos. Não tive a possibi
lidade de- assistir todos os depoimentos, porque deveres 
cívicos de outra ordem me chamaram à província, que 
infelizmente não é a de Minas, onde é mais fácil contro
lar-se à distância. Mas, mesmo assim, tendo campa· 
recido a algumas reuniões importantes desta Comissão, 
pude notar uma certa contradição. 

Algumas afirmações feitas pelo jornal O Estado de 
S. Paulo foram, aqui, desmentidas pelos depoentes. 
Vou dar apenas alguns exemplos. Aqui nos foi dito, 
por exemplo, li nos A.nais, de que não existida um 
protocolo não datado, relativo à compra de guindastes 
na República Democrática Alemã -RDA- bem co· 
mo não haveria: inclusão, no mesmo protocolo, da parti
cipação da empresa Still, como beneficiária. Não obs· 
tante, nas reportagens de O Estado de S. Paulo isso 
é afirmado. 

Da mesma forma, eu mesmo inquiri o Sr. Goldlust 
sobre a sua presença ou a presença de outros ,membros 
da_COMEXPORT em reunióes relativas às negociações 
com o Leste europeu, e fiz a pergunta de maneira varia
da, porque eu queria ter certeza da resposta. Sistemati.;: 
camente, a resposta era de que isso é uma prática usual 
e que não era exclusiva â COMEXPORT. 

Há uma série de outras afirmações -que são feitas 
aqui, como por exemplo, a respeito da operação B~ris· 
ford. Várias vezes insistimos, até com uma certa atitude 
de surpresa, o depoente dizer: ''não há operação Beris
ford. A Berisford é uma empresa muito inlportante, 
propds um negócío_excelente, não há nenhuma ligação 
enfre o encontro havido" - que não foi negado -
~~em Lof?.dres, o_ comércio com a Polónia e a ação da 
COMEXPORT, que nunca ter-se-ia metido no assunto 
relativo a petróleo e a açúcar", taxativamente. 

_Gostaria de perguntar se v. s.~ dispõe de alguma 
documentação que possa comprovar essas afirmações 
e OJJtras mais, mas essas especificamente, que são im
portantes na definição dessa teia de relações; se existem 
documentos que possam nos esclarecer sobre esses ponw 
tos. 
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O SR. OLIVEIROS S. FERREIRA- Muito obriga· 
do, Senador Fernando Henrique. 
·-Agradeço a sua lembrança de que uma reportagem 

desse tipo é uma reportagem feita à base de informações 
verbais, visuais e documentais. Aos que estão familia
rizados - o Senador João Calmon é mestre de todos 
nós,- com o trabalho jornalfstico não é difícil verificar 
que uma obra desse fô1ego, às vezes, começa com um 
documento, às vezes começa com uma denúncia anóni· 
ma, telefónica ou e-scrita, às vezes com uma denúncia 
assinada, às vezes com um papel que se vislumbra numa 
repartição. 

A nossa preocupação, ao elaborar essa série, foi ter 
o máximo possível de documentos. Esses documentos 
podem vir de diferentes fontes_, algumas das quais prefe
rirão guardar o sigilo- V. Ex.~ compreenderão bem, 
dada a natureza específica do regime que tentei descre
ver em meu depoimento, e. daquilo que o jornal O 
Estado de S. Paulo chamava. no editorial. ao fl.m· da 
publicação da série, "das conexões", haja interesse em 
subtrair o nome da pesSoa que recebe determinada cow 
munícação. 

No q~e se refere às três perguntas específicas de V. 
Ex.~, talvez eu possa fornecer, senão algo à vossa medi· 
tação, pelo menos algo para eliminar a minha responsa· 
bilidade, para que-não pareça como tendo o jornal feito 
coisas em vão. 

No que se refere à segunda pergunta, posso transmitir 
ã Mesa um aide memoiret da Secretaria de Estado das 
Relações Exteriores, sem data. Náo sei como o-s -docu
mentos que temos sáo sem data, sobre conversações 
com o governo 'sOviético. Esse aide memoire dá conta 
de uma reunião realizada na SUBIN/SEPLAN, 11 de 
junho, pelo que vem anotado à mão, parece ser 11 
de junho de 1980, e que contou com a participação 
dos representantes do Itamaraty, Ministério da Fazen
da, Ministério das Reiações Exteriores, SNI, Conselho 
de Segurança Nacion<J-1, ELETROBRÁS e, pelo setor 
privado, a WERCO e a COMEXPORT. "O documento 
em anexo deverá, com pequenas modificações, ser enca
minhado pelo ltamaraty à Embaixada Soviética ein Bra
sília." Segue-se a relação dos participantes: Secretário 
da SUBIN, Chefe da Divisão Europa II, Coordenador 
de Assuntos Internacionais do MINIF AZ, Chefe de 
Gabinete da SUBIN, Presidência da República, Conse
lho de Segurança Naci_oo.al! ELETROBRÁS, WER
CO, COMEXPORT, SUBIN, Ministério das Minas e 
Energia. 

Anexo, me parece relacionado a essa reunião, uma 
comunicação il6 Sr. Japy Magalhães, do Ministério das 
Minas e Energia, ao Secretário de Cooperação EconO
mica e Técnica Intemacional, Ministro José Botafogo 
Gonçalves, dando conta de que no Plano 95 da ELE
TROBRÁS, para construção de usinas hidrefétricas 
o Ministério das Minas e Energia destaca duas usina~ 
no rio São Francisco, etc, e os equipamentos seriam 
de origem russa. O representante da COMEXPORT 
estava nessa reunião, 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Era o único? 

O SR. OLIVEIROS S. FERREIRA -Havia 2 re
presentantes da WERCO. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Alguma outra tradlng presente? 

O SR. OUVEIROS S. FERREIRA- Não sei infor
mar. 

Com relação à Berisfoid·; tendo xerox de uma carta 
de 18 de julho de 1983, assinado por E. S. Maf$ulies, 
Chairman, da Berisford, dirigida à PETROBRAS Co· 
mercie Internacional S.A., nos referimos ao parágrafo 
1. do memorando de entendimento feito entre nós, V. 
s•s e a COMEXPOR"f--:- Se""gUe-se memorando de enten
dimentos entre a Berisford, a PETROBRÁS Comércio 
Internacional e a COMEXPORt. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Para exportação e importação de quê? 

O SR. OL!VEIROS S. FERREIRA - Berisford 
venderá à PETROBRÁS, imediatamente depois do 
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contrato final ou nas bases contratadas nesse memo
rando de entendimentos, depois que tiverem sido nego
ciadas e assinadas, óleo no valor de até 50 milhões 
de dólares; o total será pago pela PETROBRÁS à Beris
ford, 180 dias depois da data da fatura. A Berisford 
também fornecerá óleo até o valor de 250 milhões de 
dólares, por um período de 6 meses, .com esse material 
podendo ser refinado pela PETROBRÁS, no Brasil. 

O SR. FERNANDO HENRIQOlô-CARDOS(f
E qual o papel da COMEXPORT nisso? 

O SR. OUVEIROS S. FERREIRA -Vamos ver 
tudo, se o Sr. me permite. Estava presente à negociação, 
na xerox há, no final do item 2.a, que está rasurado 
o origfu.31, não dá para ver. Quer dizer, em seqüência 
às reuniões realizadas nos escritórios da Barisford, nos 
dias 7 e 18 de julho de 83, entre- os--.s-rS. -MúguliCS, 
da Berisford, Raul Campos, Diretor da PETROBRÁS 
Comércio Internacional, INTERBRÁS, e Sr. Jean 
Herscovici Vice-Presidente da Companhia de Comércio 
Exterior (COMEXPORT); fofaSsinado o segUirite en: 
tendimento: e a( segue. Onde ela entra no negócio eu 
não consigo --.: V. Ex. • me perdoará - ver. Ela entrou 
na assinatura do documento. Está assinada por ela. 

O SR, VIRGÍUO TÁVORA- Como íá li bastante 
toda essa documentação, sou capaz de lhe ajudar. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Eu gostaria, Senador Virgílio Távora, de saber qual 
é. o papel, porque a discussão foi essa. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA-- É isso que estou 
vendo. 

O SR. JOÃO CALMON- Referem_e a polonetas. 

O SR. OLIVE!ROS S. FERREIRA- Não, A poJo
netas não. O documento que eu tenho é que ele parti
cipou de uma negociação para venda de petróleo. Tive 
a informação subseqüente à publícac;ão de uma série 
de reportagens, que um dos itens deste memorando, 
que se referia a um sobrevalor de 10 cents, foi retirado 
num segundo memorando do qual eu tive, soube que 
foi retirado e a operação foi cancelada. Chegou a ser 
cancelada depois da publicação. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Nesse documento mantêm-se os 10 cents. 

O SR. OLIVEIROS S. FERREIRA- Não. O doeu· 
menta inicial falava nos dez cents. O Senador Virgílio 
Távora deverá encontrá-la nas folhas 2 ou 3. O docu
mento subseqüente já não fazia referência aos 10· Cents 
de sobrepreço, e a operãção foi cancelada depois da 
publicação da reportagem. Não sei se por conta de Be
risford, ou conta da INTERBRAS. 

Com relação aos guindastes, que me parece ser o 
desmentido mais categórico. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Aliás aqui, a bem 
da verdade, está: lOcents. Na acusação eram 10 dólares, 
um pouquinho diferente. 

O SR. OLIVEIROS S. -FERREIRA -O Dr. João 
Calmon, saberá que isso se "Chama um gãtO. NCi editorial 
de hoje se emitiu, um gato típiCo-,-a segunda palavra 
do título do livro de Raymnd ???? como estava um 
pouco embaixo ná'? ~~.i"u:- Eram _19 centavos de dólares 
e saiu 10 d3lares. As técnicas Iiovã.s também têm dessas 
coisas. 

Com relação aos guindastes, eu me permiti fazer, 
com base nisso, algumas con-sideraç-ões sobre os docuw 
mentes que transmito à Comiss-ão. 

O primeiro documento é: contrato que h8. entre si 
fazem a Empresa de Portos do Brasil SIA- a PORTO~ 
BRÁS- e a Maschinen-Esport Volkseigener Ausse
nhandelbetrieb der DDR, para o fornecimento de guin
dastes elétricos de pórtico para os potros brasileiros. 
Contrato n" ??? em branco; Esse contrato está sem 
assinatura, mas devídamente rubricado. É o contrato 
para o fornecimento de 96 guindastes. Chamaria a aten
ção desta Comissão para estes aspectos, é um contrato 
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sem data, mas que pda leitura dos documentos subse· 
qüentes, me parece ser anterior a 31-lwSl, feito entre 
a PORTOBRÁS e a Maschinen~Esport para entrega 
de 96 guindastes. Neste contrato a cláusula segunda, 
it~m 6, diz que o montador será a STILL S/ A, Empresa 
Representante da Maschinen~Export. 

O item 8. 7 e o 8.8, depois de termos visto que a 
montadora sería a Still, o item 8. 7 diz: 

É de responsabilidade da PORTOBRÁS, pro
móver·a :montagefi?. dos guindastes elétricos de pór
tico, nos portos brasileiros. 

É de responsabilidade da PORTOB:RAS promover 
ã fuõilta-gem dos guindastes elétricos. 

O item 8.8 diz: À PORTOBRÁS se obriga a 
observar as instruções de.armazenagem no porto 
qe destino e_ a promover a montagem dos guin
qas!_es, de conformicJade com as instruções de mon· 
tagem da KRANBAU. 

Curiosamente, o item 16.1 diz o seguinte: os seguintes 
fornecidos pela MaschinemwExport serão montados nos 
pOrtos brasileiros pela sua representante exclusiva no 
Brasil, a firma STILL S/A, com sede em São Paulo 
a qual se· responsabiliza. 

E V.-Ex.• verá que no contrato há algumas contra
dições. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Porque perante nós, foi negada a eKist~ncia de relação ... 

O SR. OLIVEÍROS S. FERREIRA - O que me 
chama a atenção, acho que todos somos, de alguma 
maneira ou de outra, afírmamos contratos, é que o 
item 18.2, diz que "sem prejuízo do estabelecido nas 
demais _cJ~usulas deste contrato, poderá o mesmo ser 
rescindido a qualquer tempo por via amigável entre 
as partes, somente podendo ser requerido arbitraria
mente, no caso de não ter havido acordo". Não se 

_ e...s.tipulam indenizaçóes em nada. 
No meu entender, este contrato com Maschinen-Ex

por~ foi em seguida, praticamente, rescindido em nego
ciações havidas entre o Ministério dos Transportes e 
a ABIMAQ. Porque em negociações entre o Ministério 
dos Transportes e a ABIMAQ, resultou da reunião, 
estou citando o Aviso n." 119, do Ministério dos Transw 
portes, assinado pelo Dr. Eliseu Rezende ao Dr. José 
Flávio Pécora, Ministro Interino da Secretaria de Plane
jamento, Aviso 119, de 27 de outubro de 1980, esse 

--- aviso dá conta de que a POR TO BRÁS depois de exami
nar a proposta da Maschinen-Export, que oferece linha 
de créditc da ordem de 80 milhões de dólares-convênio 
RDA cç.m prazo e etc., discute o problema com ~~ 
representantes da indústria nacional, em reunião convo-
cada pela CACEX, do que: 

Resultou da reunião o entendimento de se im
portar da RDA apenas 20 guindastes, no valor aproxi
__mado de US$ 21 ,O milhões, condicionada a operação, 
à encomenda simultânea na indústria nacional de 
equipamentos de valor equivalente. 

Depois desses documento vem a demonstração dos 
encargos financeiros que correrfam por conta do Brasil, 
a parte financiável e tudo mais, V. Ex poderá v~rificar 
que a sugestão ABIMA ~. 'SINDIMAQ/CACEX, Mi· 
J!í§,Nrio dos Transportes era menos ÇIJ.Çrosa à balaQça 
de pagamento.s e à própria balança comercial. 

Em seqüência a este aviso de 27 de. outubro, sem 
data, assinadq pelo Ministro Chefe da Secretaria de 
E:stado/de Planejamento, Ministro dos Transportes e 
pelo Embaixador da República Democrática Alemã, 
há um protocolo de intenção, sem data. As assinaturas 
poderão ser conferidas, e na qual considerando~se a 

_ amizade tradicional entre os dois países etc.,-~ notando 
-que- a proposta alternativa apresentada pela Takraf Ex
port~Import Berlim (doravante Takra:f), anteriormente 
de!J.ominada Maschinen-Export. A proposta alternativa 
modifica. É para isso que chamo a atenção de V. Ex. 
A proposta alternativa de urna firma estrangeira modi
fica, no consenso de I\.1inistros de Estados brasileiros, 
o acordo firmado entre a Associação Brasileira da ln~ 
dústria de Máquinas, o Sindicato Interestadual da ln~ 
dústriade Máquinas e a PORTOBRÁS, e registrado 
na CACEX, e pelo novo acordo, 
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considerando o interesse, manifestam o interesse 
mútuo e a intenção de que a PORTOBRÁS negocie 
a curto p-razo- com ·a TAKRAF, sucessora de Maschi
nen-Export, o fornecimento de 50 unidades de guin· 
dastes. A PORTOBRÁS garante a indústria brasi: 
leira, a encomenda de 46 guindastes mediante colabo
ração técnico comercial dã STILL S.A., doravante 
denominada STILL, e da TAKRAF e a INTER
BRÁS, em conexão com a TAKRAF, será coorde
nadora dos fornecedores da negociação com as em
presas da República Democrática Alemã e etc, 

E, depois, 
uno praió de 45 dias após a assinatura deste 

protocolo, as partes interessadas" - entendo eu, 
Brasil e Repúbfíca Democrática Almã "se reunirão 
para discutir e acertar as bases da proposta de forneci
mento de bens e serviços ao Governo de Moçam~ 
bique, p~~ a implantação do terminal portuário de 
Matola e de equipamentos para Macola, bem como 
para fixar, em conexão com a TARKAF, as condições 
de negociação para o fornecimento de guindastes para 
a América-Latina." 

E, finalmente, ainda com relação a este assunto, 
um recorte da imprensa, não do meu jornal, de 24 
de setembro de 1984, referente ~ comissões percebidas 
pela STILL. E o telex do Presidente da PORTOBRÁS 
a urna das empresas nacionais contratantes da constru
ção dos 46 guindastes, dizendo que 

"as disponibilidades orçamentárias para o cor
rente exercício estão inteiramente aplicadas, não ha
vendo condições na continuidade da execução do ser
viço conforme prograniàdo. Desta forma, comuni
camos a essa empresa que os trabalhos de fabricação 
dos guindastes devem ser suspensos imediatamente." 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Ou seja, se bem entendi, o acordo feito com os produ
tores nacionais fOi canCelado a houve um aumento de 
importação de guindastes da Alemanha. 

O SR. OL!VEIROS S. FERREIRA - Se eu bem 
consegui decifrar esta seqúência, fez-se um acordo de 
96 guindastes, que podia ser rescindido amigavelmente. 
Depois, fez-se: O_ácordo com os nacionais para importar 
20 e fabricar 20. Este acordo foi, digamos assim, revo· 
gado por uma proposta de intenção da sucesso~a da 
primitiva firma, que previa a importação, pelo Brasil, 
de 50 guindastes ou cinqüenta e poucos, e a fabricação 
pela indústria nacional de 46, os quais tiveram depois 
a fabricação cancelada. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -Depoimento 
a respeito já (oí feíto - o eminente Senador não estava 
aqui presente- pelo Dr. Eliseu Rezende, cujas decla
raç-ões vão ser testadas justamente com as do atual de
poente. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - -
Exatamente~ For isso fiz a pergunta, porque havia algu
ma informaçB.o do Ministro Eiiseu Rezende de que não 
haveria protelo não datado e parece que há um proto
colo de entendimento não datado. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Sem inter
romper o eminente Senador por São Paulo, vamos aten
der aqui ao pregão, depois, como Relator falaremos 
no fim, o por que não da razão da assinatura da CO
MEXPORT e não figurar. A COMEXP_ORT foi, pelo 
que aqui se lê e pelo que foi declarado, estamos juntan
do os dois pedaços, a intermediária entre esse negócio 
que não se realizou entre a Berisford e a INTERBRÁS. 

Neste ponto, o ftem 1, do memorando de entendi
mento, está rigorosamente de acordo com o que aqui 
foi declarado. Quando traduzido em português e vamos 
pedir também a S. Ex.•, o Sr. Presidente, que assim 
faça, já que S. EX~a tem horror físico a documentos 
em inglês, ficará l)em explicitado. É o que poderíamos 
acrescentar a S. Ex.• Nesta operação, sem tomar partido 
de a nem b, Relator no momento não pode fazer isso, 
só pode dar suas conclusões finais, o documento de 
entendimento entre as três entidades. 
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Este memorando de entendimento representa- des~ 
culpem a minha tradução, que não é_oxfordiana, mas ... 

O SR. OLIVElROS s; F!rRREIRA - Eu não quis 
correr o risco, nobre Senador. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távotà)- ... vaie para 
o cálculo, representa o aUla! estágio de discussão entre 
as partes, em 18 de julho de 1983. 

"As partes somente se tomam realmente respon
sáveis pela seguinte negociação e execução quando 
o contrato for lavrado~ _ 

1-Berisford venderá à PETROBRÁS imedia
tamente, após o contrato final, ou contrato baseado 
neste memorando de entendimento, negociado e 
assinado, óleo no valor de 50 milhões de dólares. 
Tal montante pode ser p·ago pela PETROBRÁS 
a Berisford, 180 dias após a data da entrega." 

Caros Srs., nos refàimos -ao- paragrafo primeiro do 
memorando de entendimento executado por nós. Isto 
é, de Berisfor à PETROBRÁS, ComérCíõ" Internacional 
S.A., que é INTERBRÁS - vós e COMEXPOR1', 
boje, e confirma-se um entendimento está em anda
mento pode ser baseado no presente memorando, se 
for requerido a nós vender também _óleo, segundo o 
parágrafo primeiro ao mesmo preço pago em caixa à __ 
vista. 

o SR. FERNANilO HEN'!UQOE.. CARDOSO :::c 
Daí a qtie5tão pertiitente a n·ós é umã Só: poi ·que Umà·
traiding interfere na negociação entre outra traidlng 
estatal? 

O SR. RELATOR (Virgilio Távora) -Isso daí_justa
mente é assunto que vamos tirar à limpo, já ouVimos 
-V. exb. não estava presente- ao depoimento de 
uma e a INTERBRÁS virá 3qui nos ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Fica registrada a pergunta, Sr. Presidez:!t~: por que uma 
trakilng interfere na relação de outra traidlng com a 
Berisfor? 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Norma de 
oomércio internacinal que efa nos explica:rá naturalmen
te ou, se algo houver de errado, também será consig· 
nado. 

O SR. FERNANDO HENRIQúln;ÃÍli>OSO
Pode ser como se chama em inglês, essa língua horro
rosa, joint-venture- entre duas trafdings. 

O SR. RELATOR (VirgíliO-Tãvora) ·:..._ Ou, no caso, 
o próprio Swit. 

·-o SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Car
doso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE. CARDOSO:_ 
As minhas questões eram essas, quer dizer, queria saber 
se havia esses, nesse caso, ou s·e houver-outra documen
tação. Eu me recordei desses pontos, entre outros mais 
de contradição. Creio que os esclarecimentos foram 
oportunos, vamos ter que ler a documentação para po
der emitir uni jufzà objetivo. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -V. Ex.'se 
refere a outras documentações e eu consultaria ao Dr. 
Oliveiras se ele tem outra interpretação? 

O SR.. OL!VEIROS S. FERREIRA -Sr. Presi
dente, se não houvesse inconvenientç, __ eu agua~:daria 
a argüição. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Eu diria, isio sim, talvez fosse alguma SugeStão mais 
adiante de um requerimento, porque õós recebemos 
muitos documentos. 

O SR.. OLIVEIROS S. FERREIRA - Eu forne-
cerei, após a argüição, porque pode ser que os docu
mentos sirvam ã minha explicação. Estou aguardando 
a argüiçáo do nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. RELATOR (Vírgílio Távora) -·será a últim·a. 

O SR. PRESIDENTE. (Itamar France) -0 Sr. Sena
dor João Calmon não deseja usar da palavra. Então, 
concedo a palavra ao nobre Relator. 

O SR. RELATOR (Virgl1io Távora) -lnicialtitente, 
Dr. OliveiraS, como procedeu o eminente representante 
pelo Espírito Santo, vamos dizer a V. S• que esta Comis
são é uma afirmação predpua do interesse que tem 
o Senado em chega ao fundo do poço, como se diz 

-em lingllagein coinum. A rigOr, Poder-se-ia ser argu
mentado que as CIPs, em número de 5 já estavam cons
tituídas_, e que-não caberia ir a uma simples comissão 
de averiguação. 

Mas é preciso ficar bem claro que, embora raramente 
apareça_o ~qme_ do_ Relator, por aí pelos jornais, que 
foi do bom entendimento entre o Sr. Senador João 
Calmon com o V ice--Líder, que por acaso estava no 
dia e ao qual foi cometido a incumbência de ler a primei
ra nota oficial, que .tornado envolvido no problema das 
chamadas "Polonetas", desde já surgiu o compromisso 
de elucidação dos fatos. 

E a única_maneira que se poderia fazer era através 
de uma _comissão de averiguação. Mas uma comissão 
de av_eriguação no Senado tem, como na Câmara, mui 
restritas_~Q'ibuiç_ões; não tem a força constitucional de 
um.a._Çg__mi_ssão.Parlamentar. Não querendo ser melhor 
do ou pior do que os outros, mas achando que devia 
ser uma questão de honra para o Gov~rno esclarecer 
este fato, que era o pertinente à discussão, compromete-

- _!l).o-nos, ~ niljto_Q_.Go....:et.n9 constituído pelo seu Poder 
-Executivo? nã? traiu a confiança qu~ ~epositamos nele, 

a que esta CõmlsS.ão funcionaria como se fora uma CPI, 
isto é, _todos os funcionários, todos os detentores de 
cargos de confiança do Poder Público, do mais alto 
ao mais baixo, exceto está claro Sua Excelência o Se
nhor Presidente da República, que nem CPI tem autori
zação para tal fazê-lo, se convocados viriam depor. Ver
dade? 

~O SR.JOÁO CALMON -Integralmente. ~ 

O sR: RELATOR ~(Virg-íüO __ Távora) -- EQtâo 1 a 
primeira constatação que se faz é esta: que, realmente, 
sem vaidade, est~ Co_111i~s_ão d~ averiguaç;io funcionou_ 
com muitíssínio mais eficiência, em tempo, do que qual
quer Coniissao Parlaméntar de Inquérito que tenha se 
constituído aqui neste Congresso. Basta dizer a V. 
Ex• que estamos praticamente há um mês, já de funcio
namento, tiran~o os sá_l_?ados, d9mingo_s e feriados, e 
já, com o -deJ?õimento de S. s•, chegamos ao 17o 
·. ·· Segundo._A_p!e~ença ~e S. S• aqui nos enseja também 
uma explicação. Nutica- tivemos, e muito criticados fo
mos por defender, aliás não defendemos as "polone
tas" ,_apresentamos, e f()i m_uito frisado I~, a justificativa _ 
·governamental e pedimos os dados que inv(!lidassem 
aquelas afiimativas que lá estavam. Verdade, nobre 
Senador João Calmon? 

O SR. JOÃO CALMON -Sim. 

O SR. RELA TO R _(Virgi1io Távora) ~Mas, eu diria 
como Turene "que mantenho aquelas minhas convic
ç6es, majestade, até que argumentos que estejam ao 
a!c;:ancC: de _!Ilinha inteligência me faça·m ver o erro que 
estou laborando". 

Assim, esta é a maneira de condução que está sendo 
levado pelo Relator, a parte do trabalho da mesma 
que lhe compete. 
- Sua vinda também aqui é muito boa, fora o prazer 

da companhia, para nos fazer tirar alguma dúvida. 
Homem que gosta - profissão de origem, graças 

à sua origem inTiitar -de-organbização--e metodização 
das coisas, desde a primeira das entrevistas, das reporta
gens-que_ 9 Esta~o de s. Paulo fizemos questão de as 
colecionar e, além da coleção, traz_er para o conheci
mento de iodru;_ o_s_rn!iiDPros da Comissão, de maneira 
que esta já se instalou_, já eles cientes de tudo que 
Os Srs. tinham afirmado até à época da instalação, de 
todas as respostas dadas e desta maçaroca bela que 
S. S.* eram as respostas, convincentes ou não, que a 
nosso pedido os diversos órgãos do Poder Executivo 
deram às questões, às dúvidas e as acusações fonnu-
lad_a_s~ _ . _ 

Feito isto, gostaríamos de noS valer agora da afirma-
- tiva de V. Ex~ que as enumeramos -é o hábito 

de nossa organizaçãp: a primeira: "Tem a consciêricia 
perfeita dos estreitos limites que navega esta Comissão 
sem poderes para intimar, perquirir, talvez até mesmo 
pata ·concluir". 
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Não tenha a menor dúvida que não houve a menor 
reação por parte do Poder Público de mandar qualquer 
dos seus componentes aqui, e por lei não era obrigado. 

O SR. OLIVEIROS S. FERREIRA - Apenas por 
lei V. Ex. •s não têm esses poderes, está certo? 

O SR. R.IZLATOR(Virgílio Távora) -Apenas pelo 
cumprimento estrito da palavra empenhada pelo Vice
Líder, que foi honrada e, portanto, a Comissão vai 
concluir, e num tempo que parece-mos recorde, todo 
o interrogatório. 

Para S. S.• ter a idéia, uma Comissão sobre Dívida 
Pública se arrasta aqui desde 1980, urila das CPis, não 
é? 

O SR. JOÃO CALMQN -Mercado Financeiro. 

O "SR. RELATOR (Virgílio TávOra)- Mercado Fi
nanceiro_, perdão, não _era Dívida Pública, se arrasta 
desde 1980, outra desde 1981. 

O SR. JOÃO. G:ALMON -Mas esta de 1980, nobre 
Senador. no decorrer de todo o ano de 1982 não se 
reuniu uma vez sequer. Quem era o Presidente mesmo? 

O lSICPRE:SIDENTI((ltamar Franco) -O Chefe 
do Senador Fernando Henrique Cardoso, se não me 
engano. 

O SR. FERNANDO HE.NRIQUE CARDOSO -
O S~nadot: Tancredo _Neves? 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Não sei. 

O SR. RELATOR (Virgüio Távora) - Deixemos 
dt;! noQiinar sempre, não é _das coisas mais gratas, porque 
nâo seria muito delícaâo. 

Mas apenas dizer a S. s.a que é outro engano, nunca 
ninguém se empenhou tanto na eluçidação de um fato 
como o conjunto de pessoas que constituem esta Co
missão. 

O segundo, coisa nossa, vai me permitir realiricnte, 
não se se tendo sangue de índio na veia, coisa nossa 
e cosa nostra, é muito difícil da gente fazer a diferença, 
realmente, na s0ciedade moderna, esta rede intricada 
de solidariedade, V. Ex.~ encontra na principal nação 
do Mundo Ocidental. .. 

O sR; FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
E na outra também. 

"O SR: RELATOR (Virgílio -Távora)- Não vou citar 
o exemplo de um Estado pobre socialista- só conheço 
dois -em que fui, como V ice-Presidente de uma Con
ferência Interparlamentar. A cosa nostra lá, também, 
funciona de uma maneira assombrosa. 

A citação de V. Ex.\ de Lord Arthur, pennita·lhe 
dizer que quase vou lhe tomar direitos autorais, porque 
todas as vezes que, no Executivo estive, citava muito 
para os subordinados, de maneira que V. Ex.. • pode 
pagar um pequeno royalty. Realmente, o poder corrom
pe e não corrompe só nesse sentido mesquinho, que 
nós sempre lhe atribuímos na parte da honra e, muitas 
vezes, da parte dos costumes, do relaxamento comum, 
do relaxamento at_é _da é!i_ca, que em cada_um de nós 
Se fOi-Ina, quando na infância. 

Finalmente, se V. Ex.• didecarem o seu tempo a bus
car detectar atas çrimin_o_sos naquilo que estão investi
gando, talvez não consigam chegar a concretizar os seus 
objetivos, com pesar da nação, e alegria de uns poucos, 
e tristeza imensa nossa porque nós aí teremos falhado 
a esse esforço colossal que dizemos. Não prometemos, 
com licença do _eminente Senador por São Paulo, virá, 
aqui inquisição da Espanha. Mas, não tenha a menor 
dúvida que nada que foi feito que mostrasse, de longe, 
mas de longe mesmo, uma tendência a esconder, a pro
curar defender algo que estivesse_ errado. 

Óbvio que; geralmente, essa ação é pouco conhecida 
da imprensa, porque o que interessa ao leitor é ver 
uma notícia sobre as "polonetas", que fulano disse, 
que sicrano agiu mal. Mas nunca talvez tenha tanta 
repercussão a quel_!l ler, dizer que a Comissão, por 
exeinplo ontem, se reuniu das 9 horas da manhã, com 
15 min1,1tos de intervalo, até às 19 horas e 45 minutos, 
ou seja, 10 horas e 45 minutos, portanto, 10 horas e 
meia de trabalho. 
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Mas, V. Ex.• agora que veio aqUi vai também nos 
prestar alguns esclarecimentos. Número 1. Nós quería
mos um compromisso de V. Ex.• de que qualquer desses 
fatos, porque têm sido b~tante çonstestados, e não 
vamos lhe tomar muito tempo. 

Algumas das afirmativas do c;> Estado de S. _P_aulo, 
e algumas das afirmativas em que o depoente diz: não 
é verdade, não hoUve tal reunião, há equivoco, não 
estivemos em tal p~rte, quem teve em tal parte foi 
fulano, foi sicrano, ou o beltrano e nos dá documen
tações a respeito. Nós, para não chamarmos V, Ex. • 
tantas vezes aqui, poderíamos fazer uma súmula daque
las contestações, e gostar{amos de ter de V. Ex. •, da 
sua equipe, respostas, não estamos o questionando, es
tamos justamente, procurando nos elucidar sobre deter
minados fatos, porque se A, diz que isto é quadrado 
e B; diz que isto é redondo, um dos dois deve estar 
equivocado. 

Essas eram as consideraç6es princ-ipais. Fernando já 
deu alguns exemplos. Nós tivemos então negativos bem 
grandes do Dr. Eduardo Carvalho e do Dr. Goldlust 
e que se fôssemos todas essas, ~ma por uma, compor, 
o Sr. não sairia daqui antes das 12 horas, e já estou 
vendo que o paulista não está ~m-v~nta~e_ cje _fiqar _ 
mais tempo aqui; o paulista mais ilustre, o príncipe 
dos sociólogos, então nós poderíamos, se o Dr. Olivei
ras preferir est::tmos procurando_jogar no computador, 
talvez isso foi esquecido, todos esses depoimentos. En~ 
tão nós estamos tentando, mercê de uma_ assistente o 
Sr. ver como a maioria é generõSa com a nobre oposi~ 
çáo. É até um assessor da oposição que vai, justamente, 
tomar conta deste depoimento dentro da sua honradez 
profissiOnal. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
O nobre Relator chama isso de generosidade. 

O SR. VIRGíLIO TÁVORA- Ele é da Oposição, 
mas os parcos recursos são do Senado. Isso é demagogia 
barata aqui do Presidente do PMDB ... 

Mas, vê V. Ex.• este fato, talvez, se passou desaper
cebido até pelo presidente ao anunciar V. E_x.• é que 
estamos procurando, pela primeira vez tambem, nesta 
Ql.sa do Congresso, computarizar estes depoimentos, 
de maneira aos fatos serem jogados uns contra os outros 
nas datas anunciadas, de maneira a não haver, pratica~ 
mente, possibilidade de extradocumentação básica, em 
cima dessa documentação básica já existe outra dessa 
altura, Dr. Oliveiras. HaVia -ã. crítica de que mal leu 
o que está escrito, porque era impossível. Esta eu já 
H. Os depoimentos estamos p-rocurando ler, paulatina
mente, mas quando cheg~r no último nós já esquecemos 
do primeiro, e computador, segundo me_ consta, pa-rece 
que tem boa memória. 

Ao todo 16 depoentes já preStaram, aqui, as suas 
declarações. Terminaram as mesmas pelas autoridades 
mais graduadas do País, que, talvez por -surpresa de 
V. Ex.•, de muito boa vontade se pr~taram dentro 
do compriomissos ass.umid<? a tal. E de_vo~sa parte, 
da parte do O Estado de S. Paulo que íoi justamente,_ 
que prestando _esse serviço ao País e nos deu também 
esse trabalho, gue não é pe:queno, esperamos que nesses 
questionários que forem, não seja visto outra coisa se
não, não seja vislumbrado outro desejos, senão aquele 
de se chegar a que os senhores que nós cheguamos. 
e duvidam ao fundo da razão. E que possamos, depois, 
traçada a teia das relações, e temo que ela seja mais 
densa do que pensamos em nossa vã filosofia, e respon
didas essa três perguntas: Como? Por quê? E quem? 
É isso que nós estamos querendo fazer, Dr. OliVeiras. 
Perguntas mais, nós teríamos a fazer a V. E. • já que 
achamos muito mais produtivo, das diferentes antíteses. 
com documentos que porventura V Ex.• tenha explica
ções outras nos possam ser reformuladas. 

O SR. OL!VEIROS S. FERREIRA - Sr. ·senãdor. 
o Sr. Presidente me penrtite? 

O SR. ITAM:AR FRANCO-:- A palavra está com 
v. s.· 

O SR. OUVEIROS S.<'ERREIRA- Ê com imenso 
prazer que nós nos ree-ncontramos numa mesa de debate. 

O SR. VIRGÍUO TÁVORA- Não é a p'rirrieira 
vez! 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II) 

O SR. OU\IEIROS S. FERREIRA- Não é a primeira 
vez! V. Ex.• era Governador do seu Estado, quando 
lá estive para proferir uma conferência sobre o Nordeste 
-petulância de paulista - buscando entender aquela 
dramática situação. E recordo-me, até hoje, que V. 
Ex. • me submeteu a uma dura argtlição. Eu me imagi
nava na Faculdade.de Filosofia respondendo aos cate
dráticos. 

Inicia.lmente_,_quero agradecer as explicações que V. 
Ex.\ em seguiJllento ao que fez o nobre Sellador João 
Calmon, me dá a respeito dessas explicações. Eu as 
tomo como deferência especial, não a minha pessoa, 
não ao Jornal O Estado de S. Paulo, que neste momento 
represento, mas à opinião pública. Creio que, realmen
te, a opinião pública terá imensa satisfação em verificar 
o empenho que esta Comissão está dando na averigua
ção desses fatos. 

V, Ex. • vqlta a referir-se ao fato -dos poderes da Co
missão, ao compromisso que V. Ex.• assumiU antecipa
damente em nome do Governo e que até o momento 
está sendo plenamente respeitado pelo Poder EXecu
tiVO. Eu lhe agradeço esta deferéncia para com a minha 
pessoa, em resposta às dúvidas que o Dr. Júlio de Mes
_quita Neto e eu tínhamos a respeito dos poderes, da 
amplitude deste exame. Fica apenas, Senador, a dúvida 
a respeito do poder conclusivo, isto é, se esta Comissão 
tem_ legalmente o mesmo poder conclusivo que tem 
uma CP I. Parece-me que ela não pode indiciar. 

O S'lt -R'El.ATOR "(Virgílío Távora) - Õs poderes · 
conclusivos, ela tem. Ela não tinha a cOmpulsão de 
convocar debaixo de vara, que é a expressão, as teste-
nnmhas_, __ _ 

Veja V. S.• o que é a composição política. Estava 
claro que a Maioria nesta Casa- V. S.• há de concordar 
que no ano de 1977 eles vão fazer a mesma coisa -
não podia abrir mão daquele princípio das cinco CP Is. 
Eu tentei um pouco, mas vi realmente que havia razões 
ponderosas para isso. Veja V. S. • o que é a cõmposição 
política, o bom entendimento, quando se deseja chegar 
a_um resultado q~e, realmente, satisfaça o bem comum, 
represente uma satisfã:ção à opinião pública, que estava 
exigindo a explicação de determinados fatos. Obteve-se 
esse modus vh•endi. Agora, as conclusões são taís quais 
as conclusões de_ uma CP!. 

O SR. OUVEIROS S. FERREIRA - Agradeço 
a V. Ex.~ esta explicação .. 

Com referéncia à coisa nossa, nobre Senador, V. 
Ex:• insiSte ·matreírainente em nos atribuir - a nós 
e a O Estado de S. Paulo - a intenção de confundir 
a coisã nossa .. 

O S~RELAT01qV!fgífio Távora) -Agora vou 
diSsodar V. Ex! d'O Estado de S. Paulo. A V. Ex. •, 
está aqui bem assinadinho.-

O SR. OL!VEIROS S. FERREIRA - V. Ex. • verá 
que se-~ teo?_a da_ C()iS~_nci_ssa é, digamos assim, de 
coriStruçãO-teórica- Iiiinhã, niste_preciso momento, V. 
Ex.• que OOinpulsou tudo o que se publicou a respeito 
do ffire polonetas, verá que O Estado de S. Paulo iniciou 
esta publicação com um editorial em que, de certa ma
neir_a, as. coisas estavam clar;:t,s. 

bizíarrios em linha de editorial, de 14 de agosto, "que 
os primeiros -sinais de que o regime caminhava para 
o pantanal em que começa a submergir, foram revelados 
por nós ao publicar as primeiras séries sobre as mordo

-mias. 
Alinhamos, ao começar a série das polonetas, tudo 

aquilo que vínhamos fazendo e denunciando: as mordo
mia_s; os negócios especiais, a oligarquia- a expressão 
oligarquia que não foi cunhada pelo O Estado de S. 
Paulo, mas nesse sentido preciso o foi, e a coisa nossa. 
Ora, a coisa nossa, como tive oportunidade de dizer 
no meu depoimento, surgiu, e V. Ex.• compreenderá 
isto perfeitamente, V. Ex." polemista vigoroso que é, 

- ter~se-á dado conta que em determinados momentos 
a. lógiCa da argumentação e a paixão cívica que a alimen
tam o levam a conclusões inescapáveis - a lógica da 
argumentação e a conclusão cívica. Ora, de onde surgiu 
a coisa nossa? Exatamente disso: dir-se-ia que transfor
maram ares pública em res nostra. Poderíamos perfeita
mente:, se a intenção houvesse de associar a: coisa nossa 
a uma organização criminosá e não a uma conexão, 
como dizemos no editorial que encerrou a publicação, 
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que o que nos interessa é a conexão, podíamos perfeita
mente ter traduzido por cosa nostra e depois termos 
dito bem, em português se lê coisa nossa. 

Seria de certa maneira, digamos assim, reduzir o âm
bito da coisa, porque seria tentar chamar a atenção 
do público para uma organização que seria crimhlosa, 
ou uma suposta organização criminosa e não para o 
fundamental que é a teia de relações. Essa teia de rela
ções, que cito no meu depoimento, O Estado de S. 
Paulo deixa claro em todos os_ seus editoriais sobre esse 
assunto, não é em si criniinosa. O despachante não 
é criminoso, a intermediação em si não é criminosa; 
mas ela tenta contra a honorabilidade da função pública 
no sentidp em que V. Ex:. • acaba de diZer, que o preocu~ 
pava quando Governador do Ceará- a corrupção insti
tucional, a corrupção dos costumes, político e adminis
trativo. ~ neste sentido que usamos a expressão coisa 
nos_s<~; _e nos recusamos senipre a cosa nostra. Que ela 
existe nos Estados Unidos da América, existe e V. Ex.• 
militar que é por formação, sabe a importância que 
ela teria até no desembarque da Cecília, onde o poder 
do Estado norte-americanO foi obrigado a ir procurar 
com os condenados. de Seing-Sing âs conexões que per
mitiriam ao Geriê"ral Eisenhower avançar melhor na 
Cecília. 

Devo ainda dar mais um esclarecimento, nobre Sena
dor, antes de passar aos documentos que trago. Pare
ceu-me que o meu pensamento foi mal-entendido. V. 
Ex.~ me dá a_ impressão d~ que, com alguma mágoa, 
insiste no empenho desta Comissão de detectar os atas 
criminoSos. _ 

O SR. RELATOR (VirgOio Távora) - Mas, não 
tenlio a menor dúvida. 

OSR. OLIVEIROS S. FERREIRA~ Ao fazer 
a --restrição que fiz à página 5 do meu depoimento, não 
foi para dizer que V. Ex.•s não querem, mas foi para 
dizer, partindo de princípio - que hoje talvez seja 
obrigado a retificar à vista de seus esclarecimentos sobre 
os poderesinvestigatórios e conclusivos desta Comissão 
-de que a investigação dos eventuais atas criminosos 
caberiam ao Ministério Público da União, de que V. 
Ex. 's não teriam como requisitar documentos que, tal
vez, fossem indispensávies â evidência que justificasse 
uma notfcia c_riminis, part_indo desses pressupostos, di
zia que possivelmente se V. Ex. •s se preocupassem com 
isto o vosse esforço seria falho, mas que o esforço maior 
deveria, já qUe isto era assim no meu entender, no 
meu parcO cOnhecimento jurídico, concentrar-se na for
mação de um juízo político sobre as ações e esse juízo 
político poderia exatamente permitir que se acionasse, 

_ na sua plenitude, a_ lei dos crimes de responsabilidade. 
V .. Ex.• reclama de mim um compromisso de que 

lhe enviaremos aqui1o que temos em nosso poder e 
que responderemos às suas indagações nesta Comissão, 
que não investiga ... 

O SR. RELATOR (Virgilio Távora) -Mas, Dr. 
Oliveiros, talvez V. S.• pudesse nos dar outro presente. 

A organizaçáo a que V. S.• permite teria um belíssimo 
exemplo, uma ocasião de fazer uma reportagem sobre 
as CPI existentes, hoje, funcionando neste Senado, des
de quando, ãs vezes que se reuniram, o número de 
depoentes que tomaram, as conclusões a que chegaram. 
Digamos, não queremos muito. De quatro anos a esta 
parte. Está bem? Isto que estamos dizendo a V. S.•, 
porque notamos, temos sangue de índio, sabemos muito 
disso; temos uma desconfiança de que to_do mundo olha 
esta Comissão que, paradoxalmente, é aquela que está 
mais trabalhando, nesta_ Casa, com um grande esforço 
de seus membros, mas que no fim, vai dar em nada. 
Pode ser-..que até tenha, o Relator, acabe falhando na 
sua missão precípua que é fazer o parecer, submetê-lo 
à consideração de toda Comissão. Mas será, então, falha 
do Relator, mas não da Comissão. Porque diremos a 
V. S.• não existe neste Senado, memória eu tenho, estou 
na vida pública, Dr. Oliveirós, há trinta e cinco anos, 
é idade bastante, não me recordo de nenhuma Comis
sãQ, na Câmara ou no Senado_ que, na angústia do tem
po, nern a da última hora, de Lacerda, que era bastante 
apressado quando desejava atingir qualquer alvo, tenha 
tido a freqüé:ncia, por que não dizer, a persistência 
de_ todos seus membros de procurar aquilo que se lhe 
afigl!ra ser a verdade. Pode ser até um equívoco, pode 
ser até que não atinjamos essa verdade. Mas gostaria 
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que v. s.· saísse daqui ciente de que estamos procu
rando atingir a verdade. 

O SR. OLIVEIROS S. FERREIRA - Sénador, 
agradeço seu compromisso, e agradeçO a gentileza d3. 
Presidência de me comunicar o texto, que é exatamente 
o texto legal que eu tinha em mente, sobre os poderes 
legais das Comissões Parlamentares de Inquérito. Eu 
me permitira - V. Ex.• conhece -isto melhor do que 
eu -ler os arts, 174 a 177 qUe dizem: 

Art. 174- O Presidente da Comissão, por deli
beração desta, poderá incumbir um de_ seus mem
bros ou funcionários da Secretaria do Senado da 
realização de qualquer síndicância ou diligência ne
cessária a se.us trabalhOs_, 

Art. 175 -A Cõmissão redigirá relatório que 
concluirá por projeto de resolução, se o Senado 
for competente para deliberar a respeito, ou assina
lará os fundamentos pelos quais não apresenta. 

Art. 176 - Se forem diversos os_ fatos ob_jetos 
de inquérito, a Comissão _dirá, ein Separado, sob 
cada um, podendo fazê-lo_ antes mesmo de finda 
a ínvestígaç-J:o dos demais. 

Art. 177 - Se for determinada a responsabi· 
lidade de alguém, por falta verificada, a matéria, 
antes de ser submetida ao Plenário, irá à Comissão 
de Constituição e Justiça que proporá um -projeto 
de resolução ou emenda ao já oferecido pela Co· 
missão de Inquérito. as providências cabfveis. 

Parágrafo único - Os atos processuais aplicar
se-ão subsidiariamerite às-disposições do Código 
de Processo Penal, 

Era este conjunto de-poderes lnveSügatórios e conClu
sivos que tinha em mente ao falar dos poderes, não 
da intenção nem da vontade, dos poderes legais, restri
tos da Comissão de Inquérito. É por isso- se V. Ex.• 
me permite - que fiz referência à lei de responsa
bilidade. _A lei que estabelece_ os c.rimes de responsa
bilidade não sujeita a comissão, ao formular_o ~eu pare
cer, não é necessário uma comissão para- que se cumpra 
os procedimentos da lei, mas se a comissão, assim o 
desejasse, ela poderia emitir no ~eu juÍZo so_~re os fun
cionários que não cumpriram as suas funções. Ela teria 
legalmente, com base na Lei n.D 1.079, com muito mais 
razão- do que o Poder Executivo que pretendeu cassar 
o mandato de um deputad() neste Çongresso - para 
emitir um juízo político, que fosse suficient~ para -iniciar _ 
investigações políticas sobre o ex~r~ício de modo incom
patível com a dignidade, a honrà e o decoro do cargo. 

Acho, se o Sr ... Senador me permite, que dificilmente 
seja, acolho com a maior SC~:t.isfação_ ~creio que a Qpo
sição também o faz a insistência qUe V. Ex. • coloca 
no desempenho até o fim de suas forças no trabalho 
desta comissão. Que eu repufo-:...._ V. Ex.• me pe~mitirá 
recordar - talvez a Comissão mais importante. "Isto 
estou de acordo com V. Ex. • Reputo, talvez, a comissão 
mais importante que já se estabeleceu nesta Casa. E 
por uma dessas coisas que apenas a Lei de Parkinson 
poderá explicar, a comissão mais importante é a- que 
tem menos poderes, porque ela po-derá chegar exata
mente a essas conexões que conduziram ao desnatu
ramento da coisa pública no País. É uma comissão que 
se reúne com todos os assistentes. Ontem, a reunião 
foi, digamos assim, multitudinária. Mas é a comissão 
a mais vitoriosa. 

O SR. RELATOR (Virgílio-Távoraf- Gostaria de
dizer que, às vezes, é na razão inversa do prestígiO
do depoente e do interesse ... 

O SR. OLIVEIROS S. FERREIRA - E do ma· 
terial. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- ... da causa 
na razão inversa. E na razão direta, muitas vezes, daqui
lo que nós chamamos o lobby. 

O SR. OUVEIROS S. FERREIRA::... Si. Senador, 
o compromisso de que O Estado de S. Paulo está à 
disposição do Senado foi firmado pelo Dr. Júlio Neto. 
E eu, aqui, li esse documento em que S. s.a se coloca 
à dísposiçáo do Senado. De m_aneira qiie V. Ex.•, Sr. 
Presidente, por obséquio, me faça responsável pelo en
dereço das coisas. 

Tenho, aqui, alguns documentos que, atendendo à 
sua co:ilsideração, são referentes, digamOS assim- creio 
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qile aqui também Se i~quiiiu sobre o assunto Coroa- -
BrasteL 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Houv_e . 
referência. O Senador Fernando Henrique Cardoso fez 
referência. 

O .SR. R~LA TO,~ (Virgílio Távora)- Longamente 
foi o assunto Coroa-Brastel e continuamos a fazer força 
_peianté a:-nossa liderança- estou falando bem devagar 
para ficar bem claro - para que a Comissão Parla~ 
mentar de Inquérito - e, af, estão sanadas todas as 
dúvidas más,_ que V. Ex.• possa apresentar, que ex:i!:.te 
nesta Casa e, que o órgão pertinente dela tome conheci~ 
mento e_ol!_ça. Ist9 fo~ 9itQ9o plenário? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Não o~stante, na presença do Sr. Arrr;ando Leal eu, 
realmente, me referí extensamente à Coroa-Brastel por
que havia uma conexão direta o que me pareceu impor· 
t_ante. ~e modo que se fosse possível deixar algum doeu':. 
mettto. 

Ji.SR. RELATOR (Vrrgílio 'Távora) -Perfeito. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ~ 
--·aceitaríamos prazetosainente. 

b SR. RELATOR (VirgHio Távora) -Aqui O.ão 
recusamos documento nenhum, meu caro Fernando. 
Agora, apenas desejamos que a investigação, que deve 
ser em profundidade, o seja por uma CPI que já existe 
na Casa. 

O SR. OUVEIROS S. FERREIRA- O documento 
que quero comunicar não é tão grave assim. É simples

- mente o Banco Central do Brasil comunicando ao Sr. 
Assis Paim CU.nfia que está ·examinando o pedido de 
S. S.• de comprar o Grupo Delfin. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO..~ 
É normal. 

O SR. PRESIDEN"(E (Itamar franco)- Tinha esse 
documento, mas não posso nem ler. 

O SR. OLIVEIROS S. FERREIRA - Esse é o 
-diiéitO -ae-ter arquivo. - -

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- O único que 
tem ? documento que há pouco V. S ,• e~tregou com 
cópia piivilegiada, fOi para ele, 

O SR- .PRESIDENTE (Itamar Franco) -Por uma 
razão muito simples, porque amanhã vou argüir alguém. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Não só V. 
Ex.• como os demais membros da Comissão que ainda 
não receberam, nem o Relator, 

O SR. OLIVEIROS S. FERREIRA- V. Ex.• des
culpará a coincidência do mesmo nome. 

O SR. OLIVEIROS S. FERREIRA- Um pró· me
mória, da COMEXPORT .. assinado por COMEX
PÜRT/Goldiust e a Álvaro Armando Leal com uma 
Cçmissão polonesa em 1974. Simplesmente para marcar 
as conex:õ~_re-cebidas. ·-

Tenho a impressão de que, no que se refere aos rumo
res do assunto do IAA, os depoimentos de ontem torna
riam desnecessários esses documentos. De qualquer 
maneira sãO xerox de atas_ de reuniões do Instituto do 
Açúcar e do Álcool e uma carta do Sr. Confúcio Pam
plona ao Superintendente de Operações Cambiais do 
Banco do Brasil. 

Essa série de documentos que lhês forneço sobre os 
açS)rdgs fi_n_a_n_ceir_os praticamente todo_~ sem(?). Alguns 
são m~mo.randos de entendimentos, outros são coisas 
parecidas com acordos, se referem às negociações na 
França, inclusive soube que o Sr. Presidente tem horror 
físico a línguas estrangeiras. 

0 SR. PRESIDENTE (Itamar FranCO}- -Devo dar
uma explicação. Aliás, a provocação do Relator foi -

_--porque, Jamentavelmen_te, o Executivo está acost_y.ma
do_ a mandar ao Congresso ~acional documentação e_m 
inglês e o fez assim na ComissãO Parlamentar de Inqué
rito do Acordo Nuclear e, agora, fez novamente com 

_os Acordos Internacionais. 
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O SR_ OUVEIROS S. FERREIRA- Aumentarei 
o seu horror, entre esses documentos de negociação 
que evidentemente, talvez, exijam outro tipo de investi
gação simplesmente para o nosso entreterimento, trata
se de um protocolo, "Protocote Financier entre leGou
vernement de la République Fedératif du Brésil et te 
Gouvernement de la République Française. Cest à Bra
'Silia, 20 de avril 1980, un des exemple originaux en 
rangue française". 

Quer dizer, o documento original é asssinado por 
um Ministro de Estado brasileiro, em Língua Francesa. 

Um ouuo assunto, esse refere especificamente à Po
lônia, é a requisição de navicis.-Não sei se se efetivaram, 
d~ q1_.1alqu~r maneira. Mas1 aqui está a longa hiMória 
desses acordos que resumo rapidamente em 28 janeiro 
de 8J- a .empre?a _interes?ada na compra de navi_os par~ 
o tran~porte de ácido fosfôrico~ comunicava ao sr. Flá
vio Pécora, interino do Planejamento, que o preço dos 
navios poloneses era maior, o financiamento era incom
pat(vel com a operação comercial dos navios. o prazo 
de entrega era maior, as dimensões dos navios eram 
incomJ>atívcisC-óril-ãSlacilidades ~e atracação nos por
t;,os·brasil_eiros, que os navios que conviriam atende~iam 
a todos esses ele!fientos, seriam navios já_qferr;cidos 
à Polônia que. igualffiente os financiai-ia e além do que 
se- a·cres.ó!n(aii<i à balança comercial do Brasil com a 
Holanda era igualmente deficitária para a Holanda. <? 
Brasil tinha igüalmCnte Uiri SUperávit na -óãlança que 
s-eria-cOnveniente. IssOltá~vinte -e oito de janeiro. 

A primeiro de abril, os Srs. encontraram um documento 
do Sr. Ministro do Planejamento manifestando a preferência 
pelos navios poloneses. 

O ~K FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Interino ou. titular? 

O SR. OL!VEIROS S. FERREIRA- Titular. 
Vamos ter um telex a primeiro de abril: 

"Tenho a honra de acusar o recebimento de seu 
aviso- isto é, em respostas seguramente ao Minis~ 
tro dos Transportes - pelo qual V. Ex. • solicita 
concessão de prioridade para importação da Holan
da_ Em resposta fui informado que embora esteja 
de acordo, que a importação, recomendo que a 
mesma seja feita pela Põlonia, pelas razões que 
se..seguem.' 

Depois há uma reunião na SEPLAN, em Brasflia, 
para tratar da importação de navios especializados Pe· 
tro_químícos. A reunição realizou-se na SEPLAN, com 
a presença do armador citado e das seguintes pessoas 
-Paulo Botafogo, Rui Nogueira, Rubem Correia Bar· 
bosa e Conselheiro ComerCial da Polónia. Nessa reu
nião o Conselheiro Comercial da Polónia expôs a situa
ção-relativa ao fornecimento dos navios e informou 
o seguinte: _ -

''A Polónia não tem condições no momento de 
. @tesentar uma proposta firme para o fornecimen

to, para poder aprel\entar uma oferta ao Governo 
brasileiro e ele tem que concordar em adiantar 
os recursos e~ dólares, necessários à aquisição" de 
matérias-primas necessárias dentre essas, os ácidos 
especiais, assim como, bombas e outros equipa
me-ntos, etc. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Isso foi anteriormente? 

O SR. OLIVEIROS S. FERREIRA- Esta reunião 
é de 31 de julho, o parecer do Ministro é de primeiro 
de abriL 

São esses os documentos. 
Haveria finalmente aqui, trago essa documentação 

à colação, ele, talvez, seguramente, tenho certeza, não 
acrescentará nada a perfeição que esta Comissão está 
fazendo. Trago simplesmente pelo que nele se revela 
da mentalidade tecnocrática que nos governa. É ofício 
dirigido a S. Ex. •, o Sr. Almirante Maximiliano Eduardo 
da Silva Fonseca. Está sem adendo, mas 6 assinado 
- poderá ser conferida a assinatura - Sr. Eduardo 
de Castro Lima, V ice-Presidente de Recursos de Opera~ 
ções Internacionais nos Distritos da Presidência do Ban
co do Brasil. Trata-se do programa de reaparelhamento 
.da Aonad_a._ 
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2. A propósito, tenho a satisfação de comunicar 
a V. Ex. • que o Banco do Brasil estaria dispo_sto 
a promover o levantamento, no mercado financeiro 
intema:cional para a utilização com este Ministério, 
dos recursos pretendidos sob a forma de linhas 
de crédito e responsabilidad~ do Te_souro N~ci~nal 
as seguintes conclusões principais; etc:, etc. -: 

Assim, se de acordo V. Ex.\ solicito a fineza 
de determinar que sejam remetidos a esse Banco 
os documentos a seguir relacionados, indispensá~ 
veis à formalização do ne&óciõ: 

Credenciamento da operação junto ao Banco 
Centr.iii dO -Biasil; Manifestação da Secretaria do 
Planejamento. 

Quer dizer, é uma firriia priVãda que está" pedindo 
ao Banco do Brasil para importar alguma fragatas, al
guns submarinos. 

O xerox está maL Creio que poderá ser verificado 
com o autor, com o signatário. É um ofício do Sr. 
Ministro da Marinha ao Sr. Ministro do Planejamento, 
expondo o plano reaparelhamento da Marinha_ gue pre~ 
v~ a construção, no Brasil, de 3 submarinos, mediante 
a aquisição de projeto no exterior. 

"A Marinha já recebeu, e encaminhou à SE~ 
PLAN uma proposta de finalldaniento de origim 
alemã apresentada pela Fonestaal para o financia~ 
menta não só da construção dos submarinos como 
também de outros itens do programa. 

Em que pese mencionar acima,· devo infonnar 
que caso S~PLAN julgue do ponto de vista finan
ceiro mais conveniente para o Brasil obter financia-
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menta na Itália, a solução sob o ponto de vista 
técnico também atenderá à Marinha." 

~ Quer dizer, como foi _segurament~ pensando nisso 
que me referi aos problemas da defesa nacional, em 
meu depoimento. Como os problemas da defesa nacio
nal são tratados no País. E, com isso, Sr. Presidente, 
encerro-as considefaçoes- em atenção ao nobre Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Cabe-me, 
cOirib-"Pre-s1~ente; agradecer a_ presença do Jornalista 
Oliveiras S. Fer_rejra, 

Antes de e~ce:rr_armos, também, queria agradecer ao 
Jornalista Carlos Chagas a gentileza com que S. S. "se 
portou conosco, na tentativa de mant~r um entep.di
mento com o Jomalista OliveirOs S. Ferreira. 

Creio que o início do depoimento do Jornalista Oli
veiras S. Ferreira fõninportantíssimo, quando S. S. • 
disse que vem no cumprimento de dever de cidadão. 
É exatamente este dever de cidadão que _esperamos 
de todos brasileiros. 

Dos Anais desta Comissão, o Jornalista Oliveiras, 
vão também constar a mensagem de Júlio de Mesquita 
Neto e, sobre~udo, quando S. S.• diz que nada se tran
sige com o interesse nacional. Este, realmente, é o obje
tivo desta Comissão, particularmente do nobre Relator 
Senador Virgílio Távora, que se tem empenhado com 
o maior zelo, com a maior dedicação no cumprimento 
dessa tarefa que o Senado lhe dá. 

·o seu depoimento é muito importante, diria que mes
mo histórico para esta Comissão. É a certeza q~e vamos 
prosseguir com a nossa missão certo de que o Congresso 
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Nacional há de se afirmar cada vez mais perante o povo 
brasiiCiro. 

Antes de encerrar, Se_ V. S.• quiser fazer algumas 
considerações finais. - -

O SR. OUVE!ROS S_ FERREIRA - Apenas agia
deceria a oportunidade que o Congresso Nacional me 
dá de. aq_L!_i expenc:Ier algumas idéias so_bre a situação 
e, de certa maneira, para não constar nos Anais, pediria 
ao Sr. CarloS Chagas que atendesse à convocação do 
nobre Re:Ia~or ~ _Illostrasse como as Comissões de Inqué
rito, muitas Oelas, que isso não conste nos Anais, pelo 
amor de Deus, muitas delas não têm investigado o as
sunto da relevância disto e não têm chegado tão de
pres_sa ao~ objetivoscomo esta Comissão está chegando. 
Eu creio que, neste sentido as observações do Dr. João 
Calmon, e do nobre ~elator merece por nós ser consi
derada. 

O SR- PRESIDENTE (Itamar Franco)- Eu só me 
pennitiría, jomafíSta Oliveíios Ferreira, por uma ques
tão também de justiÇa, porque presidi a Comissão Parla~ 
mentarde Inquérito do Acordo Nuclear, até uma deter
minada fase, quando a ComisSão resolveu desconvocar 
o coronel Barcelos. para dizer que esta Comissão Parla
mentar de Inquérito do Acordo Nuclear, ela conseguiu, 
no meu modo de pensar, rasgar o véu de mistério que 
seguia o Acordo Brasil-Alemanha. 

Muito obrigado, Srs. Senadores. 
A Coin.issão fica convocada" para amanhã ãs 9:00 para 

assisti::t'mos dois depoimentos. Muito obrigado a todos. 
Estão encerrados os nossos trabalhos. 
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1- ATA DA 27.• REUNIÃO, EM 27DE NOVEM· 
BRO DE 1986 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1 -·Comunicação da Presidência 

- Inexistência de quorum para abertura da sesR 
são. 

1.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima . 
sessão 

1.2-ENCERRAMENTO 

1.3 -EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3.1- Comunicação da Liderança do PDS 

- Substituição de membro em comissão perma
nente. 

2- ATA DA 306. • SESSÃO, EM 27 DE NOVEM
BRO DE 1986 

2.1-ABERTURA 

2.2 '-~EXPEDIENTE 

2.2.1- Comunicação da Presidência 

- Referente ao tempo destinado aos oradores do 
Expediente da presente sessão que será dedicado a 
homenagear Octávio Mangabeira, pelo transcurso do 
centenário de seu nascimento. 

Orador: 

SENADOR LU!Z VIANA 

2.2.2 - Discurso do Expediente 

- SENADRO AMARAL PEIXOTO - Apre
sentando suas despedidas à Casa, no momento em 
que S. Ex.• se afasta da vida pública. 

2.2.3 - Fala associativa da Presidência 

2.2.4 - Pareceres encaminhados à Mesa 

2.2.5 - ComuriiCações da Pr"es.idêDda 

-Recebimento da Mensagem n.o 507/86 (n.o 
722/86, na origem), pela qual o Senhor Presidente 
da República solicita autorização para que o Go-
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vemo do Estado do Rio Grande do Sul possa contra
tar operação de crédito, para os fins que específica. 

- ConvoCaç"âõ de sessão extraordinária a reali
zar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem 
do Dia que ·designa. 

_2__.,2.6- Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n. o 250/86, de autoria 
do Sr. senador Alaor Coutinho, Que disciplina o 
comportamento do servidor público ocupante de 
CargO de COnfiança ati de função de chefia. 

- Projeto de Lei do Senado n. o 251186, de autoria 
do Sr. Senador Arno Damiani, que regula a respon
sabilidade contratual e extracontratual das opera
doras de serviços de transportes coletivos terrestres 
·e por aquavias ob jetos de concessão, permissão ou 
autorização do Poder Público. 

2.2~ 7 - Comunicação 

-Do Sr. Senador Fernando Henrique Cardo_so, 
que se ausentará do País. 

2:3~0RDEMDODIA 

-Projeto de Lei da Câmara n.o 46/86 (n.o 
0.335/85, na CaSa de origem), que dispõe sobre a 
transformação de encargos de representação de Ga
binete na Secretaria do Tribunal Federal de Recur
sos e dá outras providências. Aprovado em segundo 
turno. A sanção._ __ . 

-Requerimento n. o 271/86, de autoria do Sena
dor Alberto Silva, solicitando tenham tramitação 
conjunta os Projetes de Lei da Câmara n.o 112/84 
(n.• 1.473n9, na Casa de origem), e o n.•l20i84 (n.• 
305175, na Casa de origeni), que dispõe sobre o Plano 
de Assistência ao Funcionário e sua familia e dá outras 
providências. Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n.o 509/86, solicitando, nos ter~ 
mos do art. 280 do Regimento Interno, a retirada 
em caráter definitivo, do Projeto de Lei do SenadO 

_!}-·_o J82/~6,_ q_u~_ ac_rescen_ta parágrafo ao_ a:rtigo 150 
~-aa Lei n.o 1.711, de 20 de outubro de 1952-

Estatuto dos Funcionários Públicos CiVis âa União. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei -da Câmara n.o 18(86 (n.o 
7.118/86, na Casa de origem),- que cria cargos de 
Secretário de Turma e de Diretor de Serviço na 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 4. 1 

Região. Votação adiada por falta de quorum. 

--Projeto de Resolução n.o 274/86, que autoriza 
o Poder Executivo a conceder ã Companhia Vale 
do Rio Doce-CVRD, o direito real do uso resolú
vel de uma gleba de terras do domínio da União, 
adjacente à província mineral de Carajás e locali
zada no município de Marabá, Estado do Pará, com 
área de 411.948,87, na forma que indica. Discussão 
encerrada, ficando a votação adiada por falta de 
quorum. 

2.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR CESAR. CALS- Atividades desen
volvidas Pela CPI das Estatais. 

SENADOR JAMIL HADDAD - O princípio 
federativo na futura Carta ConstitucionaL "\ 

~, SENADOR JORGE KALUME- Necrológio de 
Manoel Leite Damasceno. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Direi-~ 
tos e garantias a serem defefldidos por S. Ex. 1 quan
do da elaboração da nova Carta Magna. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Cons· 
trução do_ Porto de Sergipe. 

SENADOR GASTÃO MOLLER- Equaciona· 
mento do_problema energético de Mato Grosso. 

SENADOR ENÉAS FARIA- Entrega do título 
de cidadão indaiatubano ao Sr. José Simões de Paiva 
Neto, Presidente Mundial da LBV. 

SENADOR N!V ALDO MACHADO - Extin
çãodo BNH. 

2.3.2 --Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

2.4-ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 28.• REUNIÃO, EM 27 DE NO
VEMBRO DE 1986 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor~Geral do Senado Federal 

JOSÉ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Oiretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

3.1.1- Comunicação da Presidência 

-Inexistência de quorum para abertura da sessão. 

3.1.2 ~ Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

3.2- ENCERRAMENTO 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Vi~ Superfície: 

Anual 

Semestral 

Cz$ 9·2,00 

Cz$ 46,00 

Exemplar Avulso: Cz$ O, 17 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

. 4-DISCURS'O PRONUNCIADO EM SES· 
SÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Nelson Carneiro, proferido na sessão 
de .14-?-86. 
S- ATO DO SR. DIRETOR-GERAL 

N.o 10, de 1986 

6- ATAS DE COMISSÕES 

7- MESA DIRETORA 

8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃOOASCOMISSÕESPERMAC .. 
NENTES 

Ata da 27.a Sessão, em 27 de novembro de 1986 
4.a Sessão Legislativa Ordinária, da 47_a Legislatura 

Presidência do Sr. Mário Maia 

ÀS 11 HORAS E 26 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OSSRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal-_ M~!i~Maia_---:: O da~ __ _ 
cir Soares - Gabriel Hermes -Hélio Gueiros - Ale
xandre Costa- Américo de Souza- Helvídio Nunes 
-João Lobo_ -_Cesar Cais- Dias Macedo- Afonso 
Sancho ~ Moacyr Duarte -:- Martim~ Filho ~ Hum
berto Lucena - Maurício Leite - José Urbano -

' Cid Sampaio - Nivaldo MaChado ~ Guilherme Pal
meira - Carlos Lyra. -:- Luiz Cavalcante - Lourival 
Baptista- Pass~s POrto -__Ju_tahy Magalhães- Alaor 
Coutinho- LuiZ Viana-João Calmon-José Ignácio 
Ferreira--Amarai PeiXoto- Neisõn Carneiro -Jamil 
Haddad- Mata-Machado- Murilo Badaró - Alfre
do Campos-Fernando Henrique Cardo~o -~~medito 
Ferreira·- Mauro Borges-Gastão Müller- Roberto 
Campos- José Fragelli- Maicelo Mirag_da- Salda:
nba Derz_i ~ Affonso Camaq~o--Álvaro Dias -:-En~as 
Fariã:- ArDor Dãitiiani- Ivan Bona to- Carlos Chii-
relli- OctáviO Cit.rdoso. - -

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) _;·ATista dé 
presença acu~a o comparecimento de 51 Srs~ Senadores. 
Entretanto, não há em plenário o quorum regimental 
para abertura da sessão. -

Nos termos do§ 2. •do art. 1Bn dõ-R~_gimento Interno, 
o expediente que se_ encontr~_sobre a mesa será despa
chado pela Presidência, independentemente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a sessão ordinária --~as 14 hgras e 30 

7
_ 

minutos, de hoje, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
Votação, em turno único do Requerimento n.o 271, 

de 1986, de autoria do Senador Alberto Silva, solici
tando tenham tramitação conjunta os Projetas de Lei 
da CâJ:!lara n."s 112, de 1984 (n.o 1.473/79, na Casa 
de_?rig(:m) e 120/84 (n." 305n5, ~a Casa de origem), 
que dispõe sobre o plano de assist~ncia ao funcionário 
e su~ família, e dá outras providências. 

-2-
Votação, em turno úníCo do RequerimentO n.o 509, 

de 1986, do Senador Murilo Badaró, solicitando, nos 
férmos do -art. 280 do Regimento Interno, a retirada, 
em·cãrater defiriifívõ, -do Projeto de Lei do Senado 
~--~- !82~ de 19_&6, d~ su::t _<:l:!!_~oria'- que acrescenta pará
grafo ao art. 150 .da Lei n. • 1. 711, de 20 de outubro 
de 1952 --Estatuto dos Funcionários PúblicoS Civis 
da União. 

~3-
-Votação, em primeiro-turno, do Proieto d_e Lei da 

Qm~ml n.o 18, de 1986 (n _ _,o 7.118/86, na Casa de ori
gem), que cria ca-rgoS de secretário Qe ~u~a e de diretor 
de serviço na Secretaria do TribunãfRe"gional do Traba
lho da 4.• Região, tendo _ _ _ _ _ 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob· n.•s 1.033 e 
1.034, ae 1986, daS Cõmissões: 

-de Serviço _Público Civil; e 
-de Finanças. 

-4-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 

n.o 274, de 1986 (apresentado pela Comissão de Legisw 
lação Social como conclusão de seu Parecer n. o 1.035, 
de 1986), que autoriza _o_ Poder Executivo a conceder 
à Companhia Vali ão Río Doce- CVRD, o direito 
real de uso resolúvel de uma gleba de terras do domfnio 
da União, adjacente à província mineral de Carajás 
e localizada no Município de Marabá, Estado do Pará, 
com área -de 411.948,87 hectares (quatrocentos e onze 
mil, novecentos e quarenta e oito hectares e oitenta 
e sete ares), na forma que indica, tendo 

PARECERES, sob n. •s ,).,036 e 1.037, de !986, das 
Cori:ti.SSões: · 

____,de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, favorável; e 

....,.... de Agricultura, favorável. 

-5-
Di~_(:U~S~O_,_ Ç"m_ segQ_ndQ __ turno, do Projeto de Lei da 

Câmara n.o 46, de 1986 (n.o 6.835!85, na Casa de cri~ 
gem), que dispõe sobre a tránsformação_ de encargos 
de representação de Gabinete na Secretaria do Tribunal 
Federal de Re_cu~os, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÃVE!S, sob n.•s !.025 e 
1.026, de 1986~- das Comissões: 

-de Serviço Público Civil; e 
-de Finanças. 

OSR. P~ESIDENTE (Mário Maia)--Está encerrada 
a reunião. 

(Levantci~se a reuniãõ às II hoias e 28 minutos.) 
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EXPEDIENTE DESPACHADO 

Nos termos do § 2. • do art. 180 do Regimento Interno 

Brasília, 27 de novembro de 19R6 

DIÂRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seção II) 

Sr. Presidente, 
Nos termos do Regimento Interno do Sena~o ~e__deral 

tenho a honra de propor a V. Ex. a- a subshturçao do 
nobre Senador Amaral Furlan, pelo nobre Sr. Senador 
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Roberto Campos, na Comissão de Constituição e Jus-. 
tiça do Senado Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex.• 
protestos de elevada estima e distinta consideração. -
Murilo )ladaró, Líder do PDS. 

Ata da 306. • Sessão, em 27 de novembro de 1986 
4. a Sessão Legislativa Ordinária, da 47. a Legislatura 

Presidência dos Srs.: José Fragelli, Nivaldo Machado, Jorge Kalume e Mário Maia 

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

Jorge Kalurne- Altevir Leal- Mário Maia- Oda
cir Soares- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Ale
xandre Costa- Américo de Souza- Helvídio Nunes 
-João Lobo- Cesar Cais~ Dias Macedo- Afonso 
Sancho - Moacyr Duarte - Martins Filho - Hum
berto Lucena - Maurício Leite - José Urbano -
Cid Sampaio - Nivaldo Machãdo - Guilherme Pal
meira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Lourival 
Baptista - Passos Pórto - Jutah.Y Magalhães - Ala~r 
Coutinho- Luiz Viana -João Calmon -José Ignác10 
Ferreira- Amaral Peixoto__::_ Nelson Carneiro -Jamil 
Haddad- Mata-Machado- Murilo Badaró - Alfre
do Campos- Fernando Henrique Cardoso -Benedito 
Ferreira- Mauro Borges- Gastão Müller- Roberto 
Campos- José Fragelli- Marce~o Miran?a- Salda
nha Derzi- Afíonso Camargo-Alvaro pms-Enéas 
Faria- Airior Damiani- Ivan Bonato- Carlos Chia
rem- Octávio Cafdoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa O comparecimento de 51 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O tempo destinado aõs oradores do expediente da 

presente sessão será dedicado a homenagear Octávio 
Mangabeira, pelo transcurso do centenário de seu nasci
mento, nos termos do requerimento n~86, de AutOria 
do Senador Lourival Baptista e outros senhores sena
dores. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Viana. 
O SR. LUIZ VIANA (PMDB - BA. Pronuncia o 

seguinte âiscurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Ao falar na Academia de Letras da Bahia, por ocasião 

do cinqüentenário da morte do seu irmão Francisco, 
fez Octávío Mangabeira esta evocação; 

"Quando õ:tinha mãe faleceu, a 24 de outubro 
de 1888 e aos trinta e cinco anos, dela fícúam 
oito fiHiOs, quatro homens e quatro mulheres, dos 
quais o mais velho, uma das minhas irmãs, contava 
dezessete, eu eu, o mais moço, tinha apenas dois 
anos de idade." 

Vale dizer que mal despontava para a vida e a orfan
dade, o privado do carinho matemo. Jamais a esque
ceria. 

Mais tarde, preso no Hospital da Polfciã Militar, em 
1938, Mangabr~_ira voltaria a lembrá-la: 

"Perdi minhã mãe aos-dois anos. Dela não guar
do, portanto, a mínima lembrança. Mas, pelas im
pressões que recolhi, dos que mais podiam dar, 
foi realmente um modelo de circunspecção e de 
bom senso. A cada filho que nascia - chegou a 
ter quinze, dos quais oito se criaram- perguntava 
apreensiva, onde iria parar tanta gente, em um 
lar de tão poucos recurso·s-. Meu pai a tranqüilizava: 
se Deus dá dinheiro ao rico, a fortuna do pobre 
está nos filhos." 

De viva intelígénci.;i3 que se aliava "~m tal ou qual 
espírito boêmio", o velho Mangabeíra parecia adivi
nhar. A modéstia do lar, plantando no coração da antiga 
Capital do Brasil, no Distrito da Sé, não impediu que 
dele alcançass-em vôo três luminares dainteligéOcia bra
sileira: Francisco, o poeta; João, o_ jurista; Octávio, 
o estadista. Deles a Bahia se orgulhi. 

Do últimcrcometnota-se este ano o centenário agora 
celebrado. Desde cedo dos sacrifíCios do pai, homem 

de exíguos recursos, para educar prole tão numerosa, 
Octávio Manga beira se empenhou na conquista c;ie notas 
distintas, que lhe marcaram os primeiros passos. E aos 
treze anos ingressava ele na Escola Politécnica, da qual, 
aos vinte e cinco anos; se tomaria professor. Foi de 
intensa a~ivi~ade o ~erfodo_em __ que, de _1908 a 1~_11, 
exerceu b -magistério superior; pois além da cadeira 
de Química, da qual era catedrático, lecionou simu~ta
neamente Astronomia e Navegação. 

Atraído pela vida pública, Mangabeira logo sentou 
praça no Diário de Notícias e, posteriormente, na Gazeta 
do Povo, ambos dirigidos por Virgílio de Lemos, então 
da_s_mais ilustres figuras do jornalismo e do magistério, 
na Bahia. A impresa foi a porta para o Conselho Muni
cipal- em to de janeiro de 1908, Octávio Mangabeira 
assumia o cargo de Vereador na sua terra natal. Era 
_o início de gloriosa carreira política. -- -

_ _Em_verdade, ele jamais desejaria exercer outra ativi
dade se não_ a política. Política, nada mais que isso. 
E orgulhar-se·ia de ser o que se chamou com ênfase 
um "político profissiorial". Ele próprio o diria mais 
tarde, ao deixar, o Governo da Bahia: 

"Fui atraído para a vida pública desde os tempos 
de estudante, e dela nunca mais me separei, ao 
lollgo destes quarenta e tantos anos em que tenho 
estado na liça. 

Posso dizer sem vanglória, senão com perfeita 
humildade, que fiz da carreira pública, verdadeira
mente, um sacerdócio, tomando a sério os encar

_gos, O!l dei,cando-me absorver completamente pe
los deveres dela decorrentes, renunciando pratica
mente ao exercício de quaisquer outras atividades 
e, sentindo-me feliz em arrostar, sempre que foi 
necessário, para cumprir fielmente os referidos de
-~eres, as _provas de s~crificio." 

Ao . .celebrar-se na Câmara dos D~putados o cente
-nário de José Joaquim Seabra, Mangabeira, dada a ines
perada ausência do orador, o Deputado Tarcüio Vieira 
de Melo, teve de tomar-lhe o lugar, para falar de impro
viso, o que nele não era comum. Embora não costu
masse ler os discursos, Mangabeira os concebia e prepa
ra~a com vagar, e, por vezes, graças à privilegiada me
módâ, os decorava do começo ao fim, sem faltar uma 
vífgula. Era o lavor do homem de letras, que nele, 
convivia com o homem público. Não seria um literato, 
acentuou ao se empossar na Academia Brasileira de 
Letras. ocasião em que fez: esta confissão: 

_ "A fidelidade ao amor das letras, tenho-a mani
festado por dois modos: primeiro pelo carinho com 
que timbrO em zelar tudo o que escrevo, ou tudo 
o que profiro; se_gu~dC? p~la profunda_simpatia que 
instintiVamente mê liga às iniciativas ou aos ho
MenS;- que· exprim-aem. a cada momento, a vida 
literária." 

Abs-orvente, ciumenta, a política jamais o deixaria 
voltar~se para as letras. Estas seriam apenas o instru
mento cultivado _e usado para os embates_da vida públí

_9l· Teve, poís_, razão quando ao fazer o e!Çlgio de Seabra 
não esqueceu breve- confronto entre ele próprio e- o 
homenageado: 

"Ele (Seabra) deixou ainda moço a Faculdade de 
Direi~~ do Recife, onde foi dos mestres maiS brilhantes 
que P<ltalfpassaram, atraído pela política. E a política 
o env~lveu, como certas mulheres fatídicas, para nun
c~_ mrus _o abatlçlonar. Deixei também a Escola Politéc
nica aos 25 anos - e estou a caminho dos setenta 
- e tive o mesmo destino, a política, a política, a 

política. A vida inteira política. Já agora, como ele, 
com ela tenho de ir até a morte." 

Conc!uído o mandato gratuito de Conselheiro Muni
cipal, Mangabeíra foi eleito Deputado Federal pelo II 
Distrito da Bahi~. ou ~eja, a antiga Capital do Brasil. 
Era a natural ascensão do brilhante e operoso Vereador. 
Ao longo de quatro anos, Mangabeira, no pten<~ vigor 
dos vinte anos, não descansara. No fundo, tinha a alma 
do reformador, do homem desejoso de mudar e melho
rar. E isso explica haver, numa função relativamente 
modesta, e de pequenas oportunidades para as galas 
da notoriedade, se distinguido e afirmado pela dedica
ção com que se entregou aos estudos dos prementes 
problemas da sua velha cidade. _Tivesse tempo, e ele 
a mudaria profundamente, especialmente no campo da 
educação e da saúde, que logo compreendera essenciais 
à vida de uma população angustiada pela pobreza. _ 

Com esses títulos, e já cercado d~ largo apoio popu
lar, graças ao conceitO gr~njeado também como jorna
lista e professor, Mangabeira chegou à Câmara em 1912, 
sendo secessivamente reeleito, ora pelo situacionismo, 
ora como representante das forças oposicionistas. Na 
Câmara não demorou em tomar lugar entre as ilustres 
figuras do Parlamento. Como sempre, a ~olítica seria 
para ele atividade única integral. E, fosse nas Comissões 
de que particípáu, sendo por muitos anos o Relator 
do Orçamento da Marinha, fosse no plenário, no qual 
sobressairia a palavra do orador, Mangabeira ascendeu 
sempre, até se tornar o Líder da Bancada da Bahia 
e Vice-Presidente da Câmara. Era, sem dúvida, virtual 
candidato a Ministro. E havendo o Presidente Washing
ton Luís convocado os lfder~s de Bancada para o Minis
tério, Octávio_ Mangabeira ocupou a Pasta das Relações 
Exteriores. _ 

Chegava com a nomeada de orador, de polltico dedi
cado ao seu ofício. Contudo, tão pouco versado se mos
trara até então sobre problemas da vida internacional 
que alguns se ·surpreenderam com a escolha do Presi
dente. Nunca falta, porém, lugar para o talento aliado 
ao trabalho. Em pouco tempo, Mangabeira, cercado 
de jovens e brilhantes diplomatas, dominara o terreno, 
conhecendo-lhe as deficiências, as dificuldades, e os 
melhores rumos para as relações internacionais doBra
siL 

Sem favor seria, na Velha República, o mais ilustre 
continuador da obra do Barão do Rio Branco. Na reali
dade, iiia-Cõnduír-õ mapa do Brasil, que a competência 
e o trabalho de Rio Branco havia esboçado, nas suas 
linhas gerais. Fi_~ra~-~e- os Tratados de Limites co_m 
os-·viiinlios sul-amieiicinoS. Restava, porém, a demar
cação das fronteiras, problema não menos difícil do 
que as colocar nos textos dos Tratados. 

Durante quatro anos Mangabeira não parou. Passar 
para o chão, para o terreno, aquilo que se acertara 
nos gabinetes seria a sua grande missão. E a ela Manga
beira se devotou de corpo e alma, como do _seu feitio. 
Numa frase ele definiu a beneinerência do trabalho 
a que se propunha: 

- ~'Eluçidar limites escreveu- é contribuir de al
gu-ma _forma para desanuviar o futuro." 

E ninguém mais do que ele contribuiria para definir 
objetivamente nossas fronteiras. No Relatório referente 
a 1928, Mangabeira diria sem inwdéstia: 

"Já é_ tel!lpo de ter o Brasil, definitivamente, 
o seu mapa. Tempo já é sem dúvida de fazermos 
passar para outro plano as preocupações defrontei-



4204 Sexta:feira 28 ·- · 

ras, atendidas na sua integridade, e abordarmos 
os problemas que devam dominar de preferência, 
na base, aliás, do progresso em que temos de fato 
evoluído, sob todos os pontos de vista, a nossa 
vida internacional." 

As fronteiras estariam, porém, no primeiro plano. 

Não é exagero afirmar qUe, em praia relatívamente 
exíguo, Mangabeira, graças à ativa -e _eficiente ação qi
plomática, asSinou com- os vizinhos sul-americanos as 
convenções que permitiram fixar definitivamente nossas 
fronteíras. Convenções e protocolos foram firmados 
como Paraguãi, a Ai"geiitina, a Venezuela, ã Colômbia, 
a Bolívia, o Peru, o Uruguar e a Inglaterrã-:-Taiii~t!m 
com a França e a Holanda foram adiantadas negociações 
pertinentes às fronteiras das respectivas Guianas. Em 
alguns -casos tratava-se de antigos conflitos de frontei
ras, como ocorria com a Bolívia; ein decorrência de 
errónea interprefaÇão do Tratado de Petrópolis, de 
1903. A bem dizer, Mangabcira considerou a definição 
das nossas fronteiras a grande tarefa da sua gestão. 
O trabalho não seria fácil, tantos os pormenores, os 
interesses, por vezes as diferenças dentro dos próprios 
países com que negociávamos. O Chanceler estava, po
rém, à altura da missão. E ao deixar o Ministério tinha 
ele concluído o traçado de nossos limites~ Em alguns 
casos incorporávamos territóriOS- até então litigiosos. 
O importante, porém, é qUe, eliminados dissídios, asse
gurava-se a tranqüilidade do futuro. 

Mangabeira não se contentou em concluir a obra de 
Rio Branco no terreno das fronteiras. Senhor da sua 
Pasta, cedo compreendera não estar o Itamaraty estru
turado de maneira a atender às dimensões do País. 
E, havendo chegado quase como um intruso naqueles 
meandros desconhecidos, ele togo se firmara como se 
fosse veterano conhecedor_ dos problemas da diplomacia 
brasileira. Nenhum testemunho melhor do que o de 
João Neves da Fontoura, tamb~m ele, rnais tarde, Chan
celer e de_ quem são estas lembranças: 

"Meu primeiro contato com OCtàvio Magabeira 
aconteceu ao tempo em que ele exercia o Ministério 
das Relações Exteriores. Fui fil.!ar-lhe, no Itama
raty, sobre assuntos do interesse do Rio Grande 
do Sul que, por fronteiriço com duas i'epU.bliCas 
estrangeiras, tem, vez por outra, dificuldades a re
solver no quadro da vizinhança continental. Sa{ 
da primeira conv-ersa com a sensação de que o 
MiniStro conhecia perfeitamente Os problemas da 
sua Pasta. Discorria sobre eles cóm conliecinl-ento 
de causa, parecendo-me um veterano em questões 
diplomáticas, sem embargo de estar fazendo, en
tão, o seu noviciado na Càsa de Rio Branco, naq ue
te imenso e iritriõcado âmbito, cheiO de tradições, 
de regras, precedentes, de controvérsias e até_ de 
preconceitos." 

O retrato reve1a a meâida do homem, do estadista 
capaz de rapidamente se- asseilhorear dos mais altos 
interesses do País. 

Adquirida a visão da estrutura do Ministério, Manga
beira percebeu ser indispensável_reformulá-la. Nisso, 
aliás,_ seria a um só tempo Marta e Maria, t~is as defi
ciências de-organização e de ordem material que_ domi
navam o v~lh_o_ Itamarati. À primeira vista faltavam-lhe 
o Arquivo e á Biblioteca, certamente fundamentais para 
os servidores e_ -~studiosos. Ia longe o tempo em que 
ali vivera o Barão G_o RioBrancC?, na_verdà.de um arqui
vo vivo, e que, por sua vez, sucedera ao Visconde de 
C3.bo Frio, durante decênios, familiarizado com os do
cumentos do Ministério, -c6nhecc!ndo~õs-de cor. AÕtein~ 
po da Terceira ConferênCia Ihterame!icana, em 1906; 
Rio Branco_ fizera construir, ao fundo do Itamaraty, 
uma espécie de galpão, onde, sem adequada classifi
cação, guardavam-se ~s papéis do Ministério. Tri~<? ex
traordinariamente precário para i eficiência necessária: 
ao País. 

Creio rião ser demasia, para acentuar a dimensão 
do grande Chanceler, invocar o testerilunho de oUtro 
ilustre Chanceler, o Sr. Afonso ArinoS de Melo FràO:co. 
'~Jovem ainda - disse Afonso Aririos - rià quadiã.
dos 40 anos, foi convóca-do, (Mangabeira) pelo Presi-

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

dente Washington Luís para compor o seu governo, 
nas funções de Ministro de Estado das Relações Exte· 
riores. Embora nunca se tivesse especialmente preocu
pado com os assuntos da política interD.ácional, l?go 

-se revelou a fibra do estadista, a qualidade do político, 
o ardor do p~Jiioüi na passagem pelo Itamaraty. Con

-trovérsias iiitei'nacionais de indiscutíveis significações 
foram por ele resolvidos ou aplacadas, inclus~ve pe~dên-

~ cias tradicionais de limites com países contmentars. A 
reforma dos seiviços bu~ocráticos do ltamaraty, a pr6_
pria reforma do sistema administra~ivo ~a. Casa, que 
se fez sentir, por exemplo, nas admtrávets mstalaçoes 
do Palácio dedicados à biblioteca e ao arquivo, sabio 
como é que o Itamaraty -é uma Casa que n_ão pode 
viver sem Arquivo e sem Biblioteca." E conclui Afonso 
Aririos, para sublinhar~lhe a personalidade: "Mas, aci~ 
ma de tudo a autoridade política, a autor~dade moral 
e a dedicação iricansável, cf companherisrno sem perda 
da híei'ail}uia, marcaram com- característícas duradou
ras a passagem de Mangabeira pelo Ministério das Rela
ções Exteriores." 

Mangabeira devotou-se integralmente à rri.isão de dar 
Ministério estrutura compatível com a grandeza doBra
sil.1 Em quatro anos a Casa era outra, quer material
mente, com a edificação da Biblioteca e do Arquivo, 
quer funcionalmente, com as modificações do Minis
tério e das quais foi das mais importantes a criação 
do Departamento de Fronteiras, ainda hoje relevante 
para o País. Sobre a atuação do Grande Chanceler Mau
rício de Nabuco, do mais ilustres diplomatas brasileiros 
neste século, diria numa síntese: "Foi Octávio Manga
beira o grande_ restaurador e reformador do Itamaraty". 
Tendo chegado à Casa de Rio Branco quase sem a 
conhecer, Mangabeira deixava-a renovada e revigora
da. E tão imp<)ftante quanto esse aspecto é -tudo haver 
aprimorado Conquisüi.do apreço e estima dos colabora
dores, a admiração pelo talento do homem público. 
Atestam-no estas palavras do futuro Chanceler Leão 
Veloso, em 1939, e_, portanto, quando Mangabeira era 
apenas um home~- nõ C':':í1io: · 

"Nunca os elementos de nossa carreira tiveram, 
como no seu tempo. uma sensação igual de segu
rança nos seus postos. Mas Vossa Excelência talvez 

·não se tenha dado conta, até hoje, da forte impres
são causada pela sua compostura _de que já falei, 
pela sua infeligência, pela sua atividade, pela sua 
regularidade_ de trabalho e pela sua exigéncia em 
-matéria de serviço uma uma exigência que se expri
mia com doçura, mas que era muito grande. O 
pessoal sentiu que havia, finalmente, encontrado 

--um chefe. Em resumo, a explicação dos efeitos 
do seu não ~utoritarisroo no" Itamaraty é_a seguinte 

-~~simplesmeo te: um não autOritariSmo que repousou 
numa forte "~utoridad~ pessoa~." 

Na realidade, Mangabeira, pela vo-cação e a dedica
ção do homem público, alcançara, no· Ministério, um: 
patamar, uma altitude que lhe permitia aspirar todas 
as posições, inClusive a Presidência da República, não 
fosse estar· o País constrangido na camisa de força de 
uma política na qual o mérito ficava abaixo das injun
ções_estaduais dominadas pelos representantes de São 
Paulo e de Minas Gerais. Injúnções baseadas na falsiw 
·dade das eleições e que tornavam quase utópicas todas 
as reaçõê:'s.-É sabido que Mangabeira, sem quebra da 

··lealdade ao Presidente, teria preferido solução concilia
dora diversa da que_ impós Washington Luíz. Todas 
as o~das liberais quebraram-se, porém, na muralha da 
intransigência do Ca!_ete, até encontrarem os caminhos 
~e Minas Gerais, com At:ttónio Caris, e do Rio Grande, 
com Getúlio Vargas. Mangabeira não teve ilusões quan
to-à toimcnta que se formava. Via o perigo, mas não 

-tinha como evitá-lo. Teve pois, de permanecer a bordo 
·do navio que compreendia estar lançado sobre as pedras 
da revolução graças à teimosia do honrado comandante. 
Mais tarde, falando na Escola Politécnica da Bahia, 
de,_ nu~a ~rase~ ~esu~iu a desventura que tão_cruel 
_e _inj_}lstª-rpente- Ui~_iflterr<!mpeu a luminosa ascensão: 
-"Em 1930- disse Manga beira -colheu-me a tem

_pestade." Em verdde,_era a_ tempestade pela qual não 
fora o respons~vel~ que longe ~iss'? pressentira e dese-

~_fãi.â c~~.tornar, ê <ru.e, inespera~mente Õludar-l~e-ia 
iilteiraffierite a existência.· O infortdnfo político baila
lhe à porta com impiedade e inclemência. 
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Na hora elll que s_e consumou o naufrágio - 24 de 
outubro de 1930-Mangabeira, pelo equilíbrio durante 
toda rt?frega, tornara-se, dentro das hostes governistas, 
figura- sillgUiar. Cabei--lhes-ia, graças à autoridade pre
servada, ser o intermediário entre as forças vitoriosas 
da Revolução e o Presidente, que se declarara disposto 
a resistir até ao fim. Nunca página, digna de Tucídides, 
Mangabeira narrou as Últimas Horas da I:.eglidade. Des
creveu~as já preso no Quartel do 1.~ Regimento de Ca~ 
valaria. Não fora fácil demover o Presidente da resis
tência anunciada, e inútil. Por fim, preocupado em pre
servar os amigos que permaneciam no Palácio Guana
baia, eiltre eles Mangaóeira, o Presidente conveio em 
entregar-se sem condições, despreocupado do destino 
que lhe s_eria reservado. Somente depois dele Manga
beira se retirou. 

Abria~se nova página na História do Brasil. E nela, 
desde a primeira hora, coube a Mangabeira ser a brava 
e incansável VQZ._da. D_emocracia e da Liberdade. Para 
muitos, considerada superficialmente, dada a veemên
cia e a constância que a assinalou durante anos e anos, 
ou seja, durante os dois exílios qu_e padeceu- o primei
ro de novembro de 1930 a agosto de 1934; o segundo 
de outubro de. 1938 a maio de 1945 -poderá se afigu
rar-se uma palavra marcada pelo ódio ou pelo despeito, 
Na realidade fora sempre a palavra candente de um 
idealista. 

Inicialmente, vitoriosa a Revolução de 1930, defla~ 
grada em nome de princípios democráticos, para corri
gir graves erros da Velha República, Mangabeira, CO· 

nhecedor desses erros, que desejara extirpados, admi
tira colaborar na ordem política que se inaugurava. Re
cusatã. é certo, o corivite da Jui1ta Militar para perma
necer no Ministériç que tanto enaltercera. Não renun
ciava, porém, ao exercício da vida pública, na medida 
que lhe fosse possível. Ainda preso no Quartel do 1." 
Regimento de Infantarfa, ele se dirigiu ao Chefe do 
Govem_oProvisçSrio._ Dizia-se e"animadp do mais -puro 
patriotismo, em face da nova época, que ora se inicia 
-espírito que sou, notoriamente, menos de demolição, 
que de construção - s6 nutro um desejo: o de ver 
o Brasil restituído, o mais depressa possível, em plena 
tranqüilidade, e através de reformas eficazes, adminis
trativas e políticas, ao primado da ordem legal." 

E sem poder imaginar quanto a democracia era idéia 
distante _de Getúlio Vargas, espírito formado no casti
lhismo, dizia, D:1:1ma adVertência: 

"Foi ~_busan~o._ ímpun~mente, da força! contra 
o direito Inernie; foi julgaildo a liberdade_, princi
palmente dos adversários, coisa de somenos, dema
sia incómoda, ou exorbitância perigosa, que a má
quina dominante no Brasil, com o concurso de gre
gos e troianos, erigiU, afirial, em autocracia, o nosso 
regime presidenciaL Ninguém pode tudo. Sobre
tudo, ninguém pode sempre." 

Não demoraria, porém, a ver e sentir o quanto se 
enganava em relação à nova ordem implantada no País. 
E poucos dias depois, em 24 de novembro, ele se dirigia 
ao Dr. Assis Brasil, Ministro do Governo Provisório: 

''Acabo de ser intimado para retirar-me doBra
sil. Que tristeza r Não se me -pe_i-guntou quais os 
recursos de que para tal dispunha. Como se a de
portação, ela própria, não tivesse as suas regras. 
Como se os países estrangeiros fossem postos de 
_degredos. Como Se! a eles não-.ex:istisse o direito 
de não receber tais emigrantes. QuãO ex:cessivo 
desconhecimento de cousas tão comezinhas! Falou
se-me em_um tribunal que vai julgar as autoridades 
depostas. Que retrocessoL Que abismo!. Quanto 
trabalho perdido para aumentar no estrangeiro o 
nosso conceito internacional". 

E acrescentava na hora de rumar para o exílio: 

..'Sáá--deSpeíú:i?.Não. Não fciço, de tudo isto, 
o menor caso. Sinto-me, de tudo isto, muito acima. 
Que me importarit a mim tribunais, sejam quais 
possam ser, se tenho um;1 vi~a limpa, ul!la cons
ciência imaculada, uma folha ~e seryiçOs, que bem 
raros, na~r mesmas ·ci!cunstãncías, terão moStraCJo 
ao País.?'' 
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Às vésperas de palmilhar a dolorosa estrada do exílio, 
Mangabeira, em carta ao Ministro AsSis Brasil. lembrou 
um pouco da sua atividade n_o_Ministério: 

"Não sei, dizia, o que maiS: importante, se o 
que fiz, se o que não fiz. Porque nãó fiz muita 
cousa, que outros, alguns hoje graduados na estima 
dos dominantes, se fartaram de fazeL Nunca no
meei um parente. Nunca nomeei um terceiro-o
ficial, que não fosse, de acordo com a lei, por meio 
de concurso, revestido notoriamente da maior mo
ralídade, observadas, nas nomeações, a classifica
ção dos candidatos. Nunca nomeei um segundo
secretário de legação que não fosse mediante trans
ferência de funcionário, provadO na e-~eriência 
da Secretaria. Nunc:a pus funcionário em disponibi
lidade, para dispor de vagas. Nunca movi hostili~ 
dade a ninguém, por motivos políticos. Ao contrá· 
rio. O horror que sinto pela vilãnia torna·se exage
rado no zelo por quaisquer Serventuários, a mim 
subordinados, e unidos, por quaisquer laços, aos 
adversários do Governo'~. 

Na verdade ensinva pelo exemplo de tolerância, de 
compreensão, de respeito a todas as opiniões. 

Penosamente, sem recursos para se manter no estran
geiro, Mangabeira padeceu quase quatro anos de exnio, 
aos quais, após o breve interregno da Constituição ~e 
1934, mais quase sete Se somariam. E como se à ditadura 
não bastassem os sofrimentoS do-eXHãdO, a estes acres
ceram maiores dificuldades, tentando, não apenas im
pedir-lhe o trabalho, mas também o da própria filha. 
ao tempo ainda solteira. Era a vilania dos poderosos. 

Em busca de honesta sobrevivência, entn!gara-se 
Mangabeira a traduções para o Reader's Digest, então 
lançado em língua portuguesa. Não custou, porém, que 
o governo brasileiro, sob a ameaça de impedir-lhe a 
venda no Brasil, fizesse sentir à revista que não admitia 
a colaboração do exilado. Este devia morrer à míngua. 
Não tinha limites a mesquinha perseguição. Dele con
servo carta, de Nova Iorque, em 1942, e na qual, a 
propósito da biografia de Rui Bãibosa, que eu então 
escrevera, dizia-me; 

"Bons tempos, meu caro, aqueles em que as 
deportações duravam seis meses, os deportados vi
nham em seguida, do desterro, a combater o gover
no, e em seu favor se requeria habeas-corpus; em 
que, do exl1io de Londres, que se não prolongou 
por mais de ano, podia o Rui escrever, para o 
"Jornal do Comércio", as "cartas de Inglaterra". 
Hoje, depois de quase quatro anos de uma segunda 
estada oo estrangeiro, onde as minhas próprias ati
vidades para ganhar meios de subsistência. por en
tre as vicissitudes de uma época de guerra, sofrem 
a hostilidade oficial, um jornal do Rio de Janeiro, 
que vinha estampando, aos domingos, na sua seç_â_o 
literária, UnS peqllimõs itú)destos artígos de autoria 
de uma moça, viu-se compelido a suspender a pu
blicação dos mesmos, por ser esta moça ... minha 
filha." 

Certamente, qualquer comentário é dispensável, tan
to o fato agride os sentimentos mais _comuns aos brasi
leiros. Mas, nem por isso seria menor o sofrimento 
do perseguido. 

Nada, entretanto, o abateu ou o calou. Durante anos 
a fio, foss_e.no_ primeiro, fosse no segundo exílio", Manga
beira se manteve incansável, permanentemente nas trin
cheiras da democracia e da liberdade, a clamar -clama 
necesses- pela restauração da ordem legal. Acabaría 
por se tornar um símbolo. admirável exemplo de resis
tência na luta contra a ditadura que degradava o País. 
Não houve efeméride, oportunidade, que não aprovei
tasse para se dirigir aos brru:.ileiros, vergastando a dita
dura e neles despertando o sentimento da liberdade. 
Era a luta clandestina, através dos folhetos que <.:orriam 
de mão em mão, todos eles portadores de boa nova: 
continuava viva a chama da liberdade. E foi graças 
à obstinada pregação em favor da liberdade e_ da ordem 
legal que, mal terminada a guerra, se reuniram as forças 
que lançariam por terra a ditadura. 

Homem de fé, Mangabeira, na própria hecatombe 
da guerra, que _tão de perto conhecera e sofrera, vislum
brava um raio de esperança para a melhoria da humani
dade. Escreveu-me ele, de Nova Iorque, em agosto 
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de 1941: "Não terá sido sem causa que a Providência 
nos mirn:oseoü coma maior guerra da história; e é possí
vel que da fornalha, assim purificado pelo fogo, saia 
um mund.o mais lógico, mais justo, ou, ao menos, mais 
:SériO e mais limpo . " 

Aliás, bem antes da vitória dos Aliados tornara-se 
visível o fim de Vargas. Grave prenúncio foi á chamado 
"Manifesto Mineiro", concebido, creio eu, durante o 
Coligresso" Jurfdico do Rio_ de Janeiro; em agosto de 
1943. Reunira juristas de todo o País, desejosos de 
sepultar o Estado Novo, e a todos se adiantaram os 
mineiros promovendo o Manifesto, que valeu por uma 
convocação. Entre muitOs, assinavam-no Milton Cam
pos, Af<mso Arinds, Luiz Camilo de Oliveira Pena, 
Magalhães Pinto, Dario de Almeida Magalhães, Virgí
lio Melo Franco. Honra aos bravos, que enfrentaram 
ameaças, demissões, sofrimentos. 

Ao tempo em que ruía o nazi-fascismo tornara-se 
nítido o declínio de Va_rgas, cujas tentâtivas para ganhar 
tempo e contornar a maré montante da democracia 
se revelariam inúteis. Na_ crista dessa onda de~ocrática, 

- =Manga beira, garantido por v.m habeas-corpus, retornou 
ao Brasil. Era o termo de longo extlio, durante o qual 
ele _se fizera _S_<;mP:re mai_or. Crescera na adversidade. 
E.Qfrentara a TOrça com pertinácia e bravura invulgares, 
conquistando a admiração e o reconhecimento da nacio
nalídade_. __ 

·coinddiu o retorno do lutador ccim a Campanha do 
Brigad_çjro_ Eçiuardo Qomes. O sofrimeoto exaltara e 
burilara a palavra dO Apóstolo. E, percorrendo o país, 
de uma ponta a outra, Mangabeira emocionou os imen
sos auditórios populares. que encheram praças para 
aplaudir a liberdade reconquistada. Embora sem os pre
dicados peculiares aos oradores populares, cada discur
so parecia mais belo do que o anterior. Era a continua
ç-J.o da -luta p3ia a d_emoCratização do País. Falando 
à nação, ele completava o que tão sofridamente iniciara, 
através de cartas, panfletos e manifestos que fez chegar 
ao Brasil durante anos e anos para não deixar morrer 
a flama da liberdade. E o povo, bem mais sensível 
do que se imagina ao sacrifício dos que o servem, acor
reu em todas as 9portunidades para _tributar àquele 
Apóstolo da Liberdade o testemunho do reconhecimen
to. 

Depois veio a Constituinte de 1946, para a qual a 
Bahia elegeu Mangabeira, logo distinguido como das 
mais ilustres figuras do Parlamento. Não era jurista. 
Juristas também não foram muitos dos autores da Cons
tituíçãõ Oófü:~a"rilei-1Cãfl3. de 1187. Mas, tal circunstância 
não impediu a contribuição valiosa por ele prestada 
na elahoração da Carta de 1946, certamente das mais 
liberais e adiantadas que o Brasil conheceu. Sobre o 
papel de Mangabeira, dou a palavra a Prado Kelly, 
seu contemporâneo e certamente dos que mais traba
lharam para aprimorarMse o texto con5titucional: "Nin

·guém"- escreveu Kelly sobre Manga beira- "se em
penhou tanto, com igual afinco, na feftura - a mais 
rápida possível- da constituição, a "tenra planta'', 
a ser cuidada com desvelos, índice singificativo de rile
lhor estágio de civilização. Urgia aprontá-la, susten
táculo que era da ordem jurídica estabelecida, para 
viçar e florescer entre povos de enraizada cultura. De 
suas preocupações e dos seus trabalhos Octávio Manga
beira tomou_ por ouvintes os próprios correligionários, 
em prestação de contas ã bancada e ao Partido, às véspe
ras da votação final do Projeto de Constituição e das 
respectivas emendas ... " O estadista tomava o lugar do 
exilado da véspera. Não devo alongar-me sobre o assun~ 
to. Contudo, não posso deixar de assinalar as. apreen
sões que rondaram o espírito de Mangabeira, temeroso, 
primei~o, de que a Assembléia não chegasse a elaborar 
a Constituíção, o que tínha como fatal ao regime demo
crático no Brasil; em segundo lugar, que uma demora 
~xcessiva desacreditasse as instituições parlamentares; 
por último, temera uma Constituição eivada de reacio
narismo. Em boa horª, e gra,ças à constante vigilância, 
Mangabeira conseguira conjurar os perigos que temia. 
Pou_cos, entretanto, sabiam do trabalho desenyolvido 
ai(a hor~ da prof!!ulgação da Çonstituíção. Não que 
acrCditasse no mito dos textos constitucionais, pois bem 
sabia quantos os países que ostentavam Constituições 
não respeitadas, nem executadas. Mas. nem por hso 
foi menos importante promulgar·se a Constituição, de 
que fora ele líder eminente_. 
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O mandato parlamentar interrompeu-se com a ascen
são de Mangabeira ao Governo da Bahia. Aspirara-o 
e isso não ocultaria. Desejara-o, porérri, dentro de uma 
ampla união das forças poUticas-, da Bahia. Promotor 
do acordo que somou as forças da UDN com as do 
PSD em torno do Presidente Dutra, que confia-ra àquele 
Partido. duas Secretarias de Estado, era natural que 
!'vfangabeira desejasse chega! ao Governo num c!ima 
de paz. Tanto mais que o considerava fundamental para 
fazer algo dentro da pobreza da Bahia. Aliás, se alguma 
coisa o magoava nãquele momento de triunfo era o 
fato de sentir que, dada a longa ausência da B_ahia, 
alguns dele se aproximavam como se fosse um estranho. 
Ele próprio o confessou. Estava, porém determinado 
a carregar a sua pedra no serviço de sua terra natal. 
ConVém -ouvir-lhe a palaVra: 

uA Oitadu(a tinha movido, além do mais, contra 
mim, a hostilidade do silêncio. ·Por longo tempo, 
nada de minha autoria, nem mesmo o meu próprio 
nome, podia ser impresso nos jornais ... Assim as 
novas gerações baianas só me conheciam de longe. 
Acredito que muita gente me considerava mais pró
prio para a representação no Parlamento, como 
homem dado a discursos, ou mesmo no Exterior, 
já que vivera no Itamarati e andara no estrangeiro, 
não faltando até quem supusesse que o fizera em 
viagens de turismo." 

A verdade, entretanto, era bem outra. E Manga
beira a anunciou sem rebuços: "Trazia eu, entre~ 
tanto, comigo, para o Governo, não só o desejo 
profundo, mas a resolução inabalável de empregar 
ao serviço do Estado tudo que estivesse no limite 
das minhas energias, até o último extremo da minha 
dedicação, no sentido de ser-lhe útil." 

No devotamento à causa pública, na contínua busca 
de melhores condições de vida para o povo baiano, 
Mangabeira foi exemplar. Não evitou fadigas nem sacri
fícios. Inicialmente, como que o soterrara o que chamou 
"o enigma baiano .. , pois, inesperadamente. se defron
tava com a extrema pobreza do povo e as deficiências 
dos serviços públicos_. De qualquer modo, ele pós mãos 
à obra imaginada, voltando-se, sobretudo, para os ne
cessitados. Ele próprio costumava intitular-se o gover
nador dos desemparados. Ao que acrescentava: "da
queles que não têm voto". 

Era nele invencível esse zelo pelos desafortunados. 
SãO dele estas palavras: 

"Não oculto que, entre os problemas que me inspi~ 
ram maior simpatia, e entendo que mais fazem 
jus à ação solícita do Poder Público, se destacam 
os da humanidade, os que clamam por que se vá 
ao encontro dos que padecendo, ou ao desamparo, 
só dos governos ou da sociedade podem esperar 
auxílio, e prestá-lo não é favor, senão um dever 
sagrado da sociedade e_ dos governos." 

Não se deixaria, _porém, contamíiiar pela atmosfera 
de desânimo, a profunda descrença no Poder Público. 
É possível dizer-se que começou pela Educação-, confia
da a Anísio Teíxeira, circunstância bastante para a cer
teza de que não a subore!!.inaria a nenhuma contingência 
política, fosse qual fosse. Anísio teve carta branca, in
clusive para a escolha dos auxiliares. E foi exti'3.or
dinária a obra realizada, e que culminou com a constru
ção da Escola-Parque Carneiro Ribeiro, levantada em 
meio a um dos bairros mais pobres de Salvador, para
digma para o progresso da Educação no BraSiL 

Da Educação, Mangabeira voltou-se para a Saúde, 
que constituiu para ele indiscritívet esperáculo de sofri
mento humano. Era um cfrculo que faltava ao inferno 
de Dante: a doença d~_ mãos d~das c_l?m a miséria, e 
o abandono. Foi notõrío que, índo pela primeira vez 
ao m~nicômio, o Hospit~l Julian? Moreira, Mangab~ira 
dissera a Anísio Teixeíra,·qu·e o acompanhava: "Se sair
mos do Governo, sem transformar completamente a 
cena que este _hospital apresenta, deveremos ir para 
a Cadeia." De outra feita, visitando um dos Centros 
de Saúde da Capital, e que podia ser tudo, menos um 
Centro de Saúde, Mangabeira tivera ímpetos de fechá
lo imediatamente. Seria o,ele uma conStante esse cuida
do com os hospitais do Estado,_ que visitava com fre-
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qiiéncia. Conseqüência dessa vigilância foi a restaura~ 
ção do Hospital Couto Maia, e a remoção para: a Colónia 
de Águas Claras do antigo Leprosário da Baixa de Quin· 
tas. Também humanizado foi o Hospital Militar, que 
em nada se parecia com um hospital. Apesar da pobreza 
do Estado, Mangabeira buscava um lenitivo para os 
infelizes doentes que encontrara entregues a total aban
dono. 

Mangabeira tinha como dos mais graves pecados da 
polítíca o uso -de recursos públicos para fins eteítorais. 
Para ele era imperdoável, e nesta tecla jamais deixaria 
de bater, na esperança de contribuir para a regeneração 
de costumes corrompidos. Affida em 1955~ a_ pr~?pósito 
do pleito recente, ele levantaria a voz na Câmara dos 
Deputados: 

"No que diz respeito propriamente aos pleitos elei· 
torais, basta que reúna a minha voz à dos Srs. 
Deputados que, já neste início de Legislatura, se 
manifestaram sobre o assunto. Há na matéria pon
tos cruciais. Um todavia é cruel sobre todos. Muito 
se tem batido sobre ele. Não resisto a bater, por 
minha vez, até para integridade do meu arrazoado: 
a excessiva influência, cada vez maior, do dinheiro 
nas eleições brasileiras, desfigura completamente 
a fisionomia de-mocrática, e, se não conseguirmos 
dominá-la até onde for possível, acabará destruin
do a nossa democracia, pelo pior dos processos, 
que é o da degradação, o da desonra; em uma 
palavra: o do apodrecimento." 

Desse horror à corrupção os baianos tinham consciên_
cia. Entre aplausos, a assistência de pé, pude afirmãr, 
ao celebrar-lhe-o centenário, na Câ_mara de Vereadores, 
que se vivo fosse, e vendo c':'rrer rios_ de dinheiros públi
cos para a triste comp_rã de stifiágios, Mangabeira esta
ria com o candidato da Oposição, dando-nos as mãos 
na luta pela moralização dos costumes. 

Fruto da preocupação com os humildes foram as au
diências públicas semanais institu(das no Palácio Rio 
Branco, e às q·uais aCorria ::q;opulação mais pobre de 
Salvador. Receber, de pé, centenas de pessoas recla
mava esforço quase sobre-humano. Era doloroso espe
táculo assistir àquele desfile de necessitados que nada 
tinham e pouco pediam. Mangabeira os recebia com 
a paci~ncia da caridade. A Afonso Arinos, que de certa 
feita delas lhe falou, explicou Mangabeira que as dava 
"não na esperança de poder realizar os sonhos dos que 
o procuravam, porque para tanto, na pobreza dos nos
sos recursos estaduais, não chegavam as possibilidades 
do governo; mas para conhecer diretarnepte a natureza 
e a intensidade do drama da vida popular de qualquer 
das grandes cidades brasileiras, para conhecê-las. para 
participar delas, diretamente, para sofrer com eles, que 
era o que ·podia fazer; dar-lhes, não uma cota de salva
ção, mas uma cota de sofrimento, de fraternidade, na 
compreensão e na dor". 

Nelas se refletia a almã do cristão. E Mangabeira 
o era profundamente. Dessa preferência pelos riiais ne
cessitados proveio a constância com que se votou aos 
problemas sociais. Ele o confessaria mais tarde: "O 
que, sobretudo, prometi foi realizar em nossa terra um 
governo democrático, vale dizer, um governo de morali
dade e de trabalho, um governo de portas abertas, com 
o qual todos pudessem cooperar, e que se preocuparia 
seriamente com os problemas que afligem o povo, não 
esquecendo, particularmente, a causa dos que mais so
frem, a grande causa dos .desamparados". Com esse 
amor pelos menos afortunados corria parelha um arrai
gado desdém pelo dinheiro, que tinha como invenção 
do diaba, _ 

· Certa vez, Carlos Lacerda disse-lhe que ele não seria 
Presidente da República por faltar-lhe o apoio do em
presariado, pois, além de político profissional, tinha 
desprezo pelo dinheiro. Respondeu·lhe Mangabeira: 
"É muito possível que você tenha razão. Porque tenho 
realmente um desprezo total pelo dinheiro. A única 
coisa que me interessa na vida é a poiCtica, é dedicar-me 
ãs coisas de um povo e de uma nação". 

Nem outra coisa fizera como Governador da Bahia, 
jamais pensando nele próprio. João Mangabeira diss_e, 
certo dia, a Afonso Arinos: "Octávio não tem bens. 
móveis, nem imóveis". E acrescentou: "eu emprego 
a palavra no seu mais rigoroso sentido -não tem uma 
cama, uma mesa, uma poltrona para ler. Não tem mó
veis". Daí coStumar Aliomar Baleeiro repetir que Octá-

vió Mangabeira era "homem sem c~ ma Própria''. J?e 
fato, ele saía-do Governo da Bahra sem cama. Sa1a, 
porém, Sagrado pelo respeito, pela admiração e pela 
estima dos seus çoncidadãos. 

Da Bahia, Mangabeira assistira, atento e inquieto, 
aos acontecimentos que, em 1950, culminaram com o 
retorno de Vargas à Presidência da República. Pelo 
rumo dos integrantes do Partido do Governo, ele se 
convencera de caminharmos para nova traição à Demo
cracia. Por todos os modos possfveis advertiu o País, 
tentando evitar a divisão das forças democráticas. As 
paixões polfticas impediram fosse ouvido. E ele diria, 
numa síntese do seu pensamento, após a posse de Var
gas; ~·o- que s~jnsta_Iou no Catete, com a vol~a do 
ex-ditador, não foi propriamente um governo. F01 uma 
conspiração".· E -~ssa conspiração se desdobraria até 
O trágico-suícfdio âe_ Y_argas. 

Este ocorreu pouco mais de um mês antes das eleições 
de 1954, às quais Mangabeira concorreu como candi
dato à Câmara dos Deputados. Por algum tempo ele 
.se declarara infenso a se candidatar. Por fim, instado 

- pelos correligionários, e certo das intempéries qUe se 
prenunciavam, resolveu ainda uma vez pedir o voto 
dos baianos, tal como o fizera havia mais de quarenta 
anos. Na ocasião, havendo deü:ado a UDN por motivos 
de pol(tica estadual, sentara praça no Partido Liberta
dor, juntamente com antigos companheiros de jornada. 
Não fora uma deserção, acentuou, e, sim, uma troca 
de trincheira. Na verdade, tivéramos de mudar de Parti
do, e nenhum mais adequado do que o Libertador, 
presídido pela íntegra e singular figura de Raul Pilla. 
Este telegrafou, então, a Mangabeira: "No momento 
em que são recebidos no Partido Libertador os repre
sentantes do movimento autonomista da gloriosa terra 
baiana, tenho satisfação de apresentar ao grande Líder 
democrático as cordiais saudações dos Libertadores''. 

Antigo fundador e Presidente da UDN, Mangabeira 
não saiu sem mandar estas palavras de apreço aos velhos 
correligionádi::is: 

~·Motivos imperiosos, sobre os quais, dado o 
grande apreço que tenho pela UDN, prefiro sil~n
ciar, me levam a acolher-me à sombra do Partido 
Libertador, que tão fiel tem sido aos ideais da glo~ 
riosa campanha de libertação nacional que juntos 
empreendemos em 1945, sob a bandeira de Eduar
do Gomes. Não mudo assim de combate. Mudo 
apenas de trincheira, para melhor combater." 

O estadista voltava à trincheira. Seria o seu _últi
mo período na Câmara _dos Deputados, e talvez 
aquele em que sua palavra alcançou maior beleza 
e altitude Po_r vários motivos, despira-se de qual
quer outr~ ambição que não fosse servir ao Brasil. 

- E na medida em que cresciam as decepções do 
patriota, mais se inflamava a alma do idealista. 
No fundo, mais do que um reformador, Manga· 
beira possuía a alma do revolucionário. Em 1939, 

-- da Polícia Militar, onde_estava preso, ele me escre-
Vera: 

"Quem nos dera, meu caro amigo, que os 
nossos grandes de hoje tivessem um pouco de alma 
do Alfaiate João de Deus ou do soldado do 1." 
Regimento Luiz Gonzaga das Virgens." 

Evocava, iissim; Sup"liciadõs baianos ~nforcados em 
1798, por ocasião da Revolução dos Alf~1ates. E o_ tem
po faria crescer nele o sentimento de u~conf~rmtdade 
diante das injustiças. Dele é esta expressao de mconfor
mismo: 

- "Confesso que amo as rebeldias legítimas. O q~e 
detesto são as acomodações exageradas. Uma Naçao 
que se habitua a se acomodar a tudo é uma Nação 
~ue se educa na escoladafraqueza .......... . 

Quando Govúnador da Bahia, repetia freqüe~te
mente esta frase: 

. Não m.e falem em greve, porque a minha tendên· 
cia é para estar ao lado dos grevistas. 

..... Igual sentimento ·deixaria vazar nestas recordações: 
"Quãndo Governador de meu ~stado des~bou, 

certa vez., um temporal sob.re a cidade; chovt~ co· 
piosamente e a lama desc13 pelos morros, mva-
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<:lindo os casebres da gente pobre. Dispus-me a 
visitar o local, para ver de_ perto o estado a que 
ficaram reduzidas as moradias daquela gente. En~ 
contrei seus lares invadidos pelas águas e os móveis 
inteiramente escangalhados, como era, aliás, de 
costume. Receberam-me alegremente. Observei
lhes que aquilo não ocorreria comigo, se morasse 
eu num dos casebres, porque já me teria revoltado, 
fosse como fosse." 

Não admira, portanto, que, a propósito do levante 
de Aragarças, do qual teve conhecimento horas antes 
de deflagrado, dissesse que, se convocado, teria ido 
incorporar·se ao movimento militar. Na realidade, ele 
já não acreditava na possibilidade de se regenerarem 
os costumes políticos sem o choque de uma revolução. 

Apesar de saúde abalada, e os médicos a desaconse
lharem o esforço~ as emoções da tribuna, Mangabeira 
não conheceu um minuto de descanso, pronto a convo
car o Pàfs a se -manter vigilante na luta pela purificação 
do regime. A vida era o que menos lhe importava. 
Por vezes pareceu quase uma voz no deserto, circuns
tância que tornava ainda mais admirável a pregação 
do patriota. E não raro a sua palavra alcançou lumino
sidade inesquecível. 

Quando da tentativa de se proc_essar o Deputado Car
los Lacerda, ele se_diria "absorvido pela obsessão de 
um só problema: o problema do regime, o da oposição 
aos sistemas discricionários, o da construção, n·o Brasil. 
de instifi.liÇões livres, as melhores que as circunstâncias 
pudessem permitir. Essa mania - diria Mangabeira 
-se assim me posso exprimir, nunca me abandonou; 
e, já agora, me há de levar ao túmulo''. Bendita mania, 
à qual deve a Nação tantos momentos de glória para 
o Parlamento. Momentos cujo preço foi toda uma vida 
de sacrifícios. 

Mangabeira tinha consciência do qua?-to lhe cust~a 
a fidelidade a algumas idéias. Famosa ficaria a resposta 
ao aparte no qual o Deputado Fernando Ferrari ~he 
dissera haver sido bom político e mau profeta. A réphca 
veio na bucha: 

"Recebo com boa vontade as suas palavras, não 
digo a ironia, porque sei que V. Ex.' não tinha 
esse pensamento. Mas, se alguma coisa tenho sido 
neste País, é mau poi(tico, porque vivo sempre 
no ostracismo. Ainda agora, aos 70 anos de idade, 
sou soldado raso nesta Casa, tão mau político fui 
a vida inteira. Não tenho nenhumà. autoridade para 
yir a esta t_ribuna. Hoje aqui estou mais como um 
intruso. Quem teve a palavra foi V. Ex." que, ainda 
na flor da idade, é Líder de um grande }'artido. 
Eu sou aqui sOldado raso, despido de dragonas 
e estrelas. Tudo que 50 anos de trabalho me deram 
me retiraram. Venho hoje ocupar a tribuna por 
conta própria. Agora, bom profeta tenho sido. 
Anunciei que a ditadura levaria o Brasil à calami
dade. E.Jevou, Anunciei que o Estado Novo se 
perpetu3.ria até ser deposto pelas armas: E se per
petuou. Anunciei_ que o senhor Getúh_Q Vargas, 
voltando ao governo, depois de ter sido deposto 
como ditador, acabaria tragicamente. E acabou~ 
Todos os meus vaticínios se têm realizado.'' __ 

Calorosos aplausos do Plenário interrompe!ãln a ré
plica a cada passo. Mas, somente quem a ouviu, co~o 
é o meu taso, terá exafa idéia da emoção que sacudiu 
a assistência ante aquela palavra cálida e coerente. 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite-me V. Ex.." um 
aparte, nobre Senador Luiz Viana? 

O SR. LUIZ VIANA - Com muito prazer, nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Antes que V. Ex." termine 
o seu notável discurso, eu queria intervir. Confesso 
a -v. "EX." que hoje tenho a oportunidade de ver resga
tada uma dívida que era também minha, a dívida de 
trazer aqui o meu depoimento sobre Octávio Manga
beira, meu chefe durante tantos anos da minha vida 
pública. Os altos e baixos da campanha eleitoral não 
me permitiram, não me ensejaram oportunidade de re
digir um discurso sobre o nosso eminente companheiro 
de luta por tantos anos. V. Ex." o resumiu tão bem 
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que as várias anotações que aqui fiz deixo guardadas 
para outra oportunidade. Nesta hora em que se reabre 
a Assembléia Naciorial ConstitUinte, seria necessário 
focalizar que em 1946-só foí possível, e V. Ex.• é teste
munha, integrante que foi daquela_ C~mar~,_ daquele 
Congresso, realizar a obra de f946 porque houve dois 
grandes Líderes na Assembléia Nacional Constituinte: 
do lado do Governo, Nereu Ramos; do lado da Oposi
ção, Octávio Mangabeira. Como V. Ex.• afirmou; Octá
vio Mangabeira era engenheiro, era professor de Astro
nomia, e meu pai, na Escola Politécnica, foi um dos 
seus examinadores. Houve até quem ironízaSSe, certa 
vez, para ferir Cíncinato Braga, dizendo que na política 
brasileira só _existiam dois professores de Astronomia: 
Octávio Mangabeira e Cincín:3.t6 Braga. Retrata V. Ex. • 
principalmente aquele homem que lutou, dentro e fora 
do País pelo restabelecimento da ordem constitucional. 
Acompanhei e distribuí muitos dos panfletos que ele 
enviava à sua cunhada, dona Edith, que ela fazia multi R 
plicar e distribuir ãqueles que se encarregavam de espaR 
Ihar clandestinamente a palavra ·de Octávio Mangabeira 
enviada do estrangeiro. V. Ex.•lembrar-seMá, e o Brasil 
lembrará sempre, do grande Orador. Trago aqui uma 
achega modesta ao discurso ~~V. ~J_::x. ~ Qct_ávio Manga
beira, ao contrário" do que muita gente pensava, não 
decorava os discursos, já que não os lia da tribuna, 
e não leu sequer quando tom<?_ll __ p_o_s_s~-~-~_A_c~emia 
Brasileira de Letras. Ele apenas armava o discurso. 
Na sua privilegiada memória, ele guardava o discurso 
inteiro, e uma prova disso nós a obtivemos durante 
a campanha de Armando Salles Oliveira: ia ser reali
zado o gran~e comício do Pacaembu. Naquele tempo, 
não havia avi30, era o 04Crõ:Z.eiro do Sul", o trem "Cru
zeiro do Sul", que saía ãs 9 horas da CentraL _OS o!ã.do
res falavam sempre lendo os discursos, _e estes eram 
publicados no dia seguinte. Enquanto Octávio Manga
beira falava sem ler, era preciso taquigrafar seu discur
so, e ·somente três ou quatro dias depois eram publica
dos, quando já haviam envel~eCíáo. Naquela noite, an
tes de viajar para São PaUlo, para falar t:t_O_ ~~caembu, 
D. Edith o convenceu a ditar o _diScurso,-para que ela, 
então, colhesse integralmente sua fala. E quaildo foi 
realizado o grande comício- do Pacaembu, diante do 
rádio estavam D. Edith, Ernesto de Assis e este Sena~ 
dor, para conferir se naquele discurso ditado, inclusive 
até no automóvel que o levou à Estaç_~o da Central 
do Brasil; havia muitas mudanças em sua fala. Pois 
aquele brilhante, memorável discurso foi apenas corri
gido em dois adjetivos. Ele guardara. durante mais de 
24 horas, na memória, inteiramente, o __ discu.rso que 
ia pro-nunciar no comício do Pacaembu. V. Ex.• acen
tuou a sua preocupação com a pobreza. Como Gover
nador da Bahia, nós o acompanhamos. Em certa feita, 
ele me dizia- que muita gente se queixava do_ salário 
mínimo, mas havia uma multidão ~uito_ mai~r que não 
ganhava nem um salário míriíniõ, e -eSsã-muffídão não 
reclamava. Era a multidão que ia àquelas audiências 
públicas a que V. Ex:• se_ referia. O depoimento- de 
V. Ex.• há de ficar nos Anais desta Casa c.omo retrato 
fiel da personalidade de Octávio Mangabeira, que, cer
tamente, será objeto de outros estudos mais•amplos, 
que hão de perpetuá-lo na memória e na gi3.tidão não 
só da Bahia como de todos os que um dia lutaram 
e amaram a liherdade deste País. _ 

O SR. LUIZ VIANA - Agradeço a V. Ex.' o aparte 
com que distingue o meu discurso e o enriqUeCe, e 
também pela oportunidade qu_e me dá para, de algum 
modo, recordar aqueles dias que vivemos juntos, que 
lutamos juntos, que combatemos juntos sob a liderança 
de Octávio Mangabeira. Foram grandes ~ias da_ Repú
blica, e deles sei que V. Ex. • se honra como eu també'!l 
me honro, porque realmente trabalhamos para servtr 
ã República, à demo-cracia e ã liberdade, como V. Ex.• 
bem acentuou. 

V. Ex.• que tão bem o conheceu, que o conheceu 
desde a sua mocidade, uma vez que ele foi da iritiiitidade 
da casa de seu ilustre pai que, como ele, Professor 
da Escola Politécnica da Bahia, V. Ex. •, que tão bem 
o conheceu, tem todas as condições para dar o -~epoi
mento que acaba de prestar à Casa sobre a invulgar 
personalidade desse grande brasíleiro que foi Octávio 
Mangabeira. 

Muito obrigado a V. Ex. • 

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Sr. Jor_ge Kalume - Permite V. Ex. • um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. LUIZ VIANA- Ouço V. Ex.•, nobre Senador 
Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume - Vendo V. Ex.• na tribuna, 
falando da marcante figura de Octáyio Mangabeira, 
não poderia deixar de participar também desta homena
gem que o Senado presta, através de V._Ex.•, escritor 
emérito e coestadu<ino, a esta figura ímpar da História 

__ brasileira, que foi Octávio Mangabeira. Devo lembrar 
ª"_y. Ex.• que sou admirador dos Mangabeiras. O meu 
pequenino Estado do Acre ~mito deve aos M;angabei
ras~ haja vistá Que um dos irmãos de Octávio Marlga
b~ira, Francisco Mangabeira, que era médico e poeta, 
e foi herói, escreveu nas selvas acreanas um dos mais 
belos e épicos hinos para um Estado como o Acre, 
e, em 1979, tiv~-_a honra e o prazer de Qomenagear 
sua memória, qUando do seu centená-rio de nascimento. 
Cumprimento V. E·x.• por esta homenagem que presta 
a- OCtávio Mangabeira em nome do Senado Federal, 
o _grande Octávio Mangabeira que ~ambém prestou ser
Viços inestimávelSilõ"E"Stado do Acre, que, _quando Mi
nistro das Relações Exteriores do Governo de Washing-

- ton Luís, concluiu definitivamente as pendências de 
fronteiras com a RepúbliCa vizinha da Bolívia, iniciados 
os_estudos_no tempo de Rio Branco e concluídos no 
Governo de Washington Luís, através da figura _ímpar 
de Octávio Mangabeira. Cumprimento mais_ uma vez 
V. Ex.•, historiador emérito, por essas reminiscências, 
por essas_ re!embranças, que, se engrandecem V. Ex.•, 
tanibém ~n&Jande_cem. o Senado Federal, por trazer ao 
nosso .conhecimento essas passagens que culminaram 
coin a_ grandeza de Octávio Mangabeira. Parabéns a 
V.Ex.' 

O SR. LUIZ VIANA - Agradeço a V. Ex.' e me 
permito acentuar que V. Ex. •, aliás como lembrou, é 
titn velho admirador dos Mangabeiras. E a V. Ex." mes
mó -devemos haver sido localizado, em São Luís, o tú
inulo de Francisco_ Mangabeira, o poeta, o autor do 
"''Hino do Acre", que, regressando lá do Extremo Nor
te, faleceu em águas do Maranhão, aí sendo sepu!tado. 
V. Ex.;; urri dedicado servidor nâo só do País como 
das Letras, teve o cuidado de, com emoçâ~, corn grande 
sentimento, ir a São Lu(s pesquisar, inVestigar, até en
contrar aquela lápide, sobre a qual depositou algumas 
flores. Pode estar certo V. Ex.• que, naquele momento, 
as colocava não apenas em nome do Acre, como em 
norri~ da Bahia e do Brasil. Agradeço a V. Ex. • 
-cõmõ·CO~r dos aD.Os, Mangabeira, a exemplo da

quele Senad~r Buffet, que Anatole France diria "ser 
- escutado antes mesm_g de fa_lar", adquiria, simultanea

mente, fama e autoridade. _Depois vinha a admiração 
pelo orador invulgar, e nenhuma figura era maior do 
que ele no Parlamento. De fato, a palavra tomara-se 
o maravilhoso instrumento do grande líder. "A sua pala
vra -escreveu frado Kelly -oportuna, lapidar, desas
sombrada, profética, tomou-se, ao longo das campa~ 
nhas,-0-ágil e vigOroSo instrumento de uma persistente 
e iluminada ação política, só explicável, em termos de 
grandeza, pela autoridade moral do tribuno''. Na reali
dade, o orador nunca parecia arrebatado pelos tropas 
da eloqüência. A palavra saía-lhe medida, a frase justa, 
cada silaba enunciada com nitidez, ao tempo em que 
um raciocínio perfeito se- desdobrava com segurança 
e propriedade._Muito se dizia que decorava os discursos. 
Certamente os preparava com tal cuidado que acaba
vam por dar impressão de natural espontaneidade, coR 
mo se improviSados, e impondo-se aos auditórios embe
vecidos. A aparência-do orador era tranqüila. Ninguém 
imaginaria -confessOu-o a Paulo Pinheiro Chagas -
jamais se haver acercado da tribuna sem experimentar 
funda emoção. "Como ocorre·com os grandes oradores, 
era iJ!:jperioso tivesse na tribuna um pouco de atar, 
cOnhecedor dos pormenores do papel representado. 
Lembra-me que, certa vez. ao recordar pequeno inci
dent_~ que antecedeu ao discurso por ocasião da posse 
de Getúlio Vargas, ein 1946, ele o evocou dizendo-me 
que mal o percebera, pois ainda estava na "cena dos 
óculos'. Do.S óculos que, ao assomar a tribuna, limpava 
vagarosamente, enquanto a platéia, pressurosa, aguar
dava a palavra, avidamente esperada. 

DOs -anos vividos no Parlamento, n6nhum período 
rila___lS brilhante do que o do último mandato na Câmara 
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dos Deputados. Sem perder o equilíbrio que lhe era 
peculiar, Mangabeira tomara-se, pela experiência e pe
lo sofrimeri.tci, a palavra empenhada em evitar os perigos 
que via rondarem a vida republicana. Todos se recorda
riam, porém, das a~vertências com que tentara salvar 
a democracia. 

Com o mesmo espírito, poderia diU.r o nl.esmo ânimo, 
Mangabeira passaria da Câmara para o Senado, Trazia, 
porém, a alma amargurada pelas _grandes decepções
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percebendo a inuti!idade dos esforços e sacrifícios. 
Amargura que a saúde precária fazia ainda maior. A 
Prado Kelly, que._o vi~itava enfen:D.o, ele resumiu, numa 
frase, as angUstias qUe lhe inun9_av?m a alma: "A minha 

·tristeza é niorlal" ._ Antevendo os abismos que não de
morariam a tragar a República, era esse há muito o 
estado de espírito de Mangabeira. Dominava-o inven
cível ceticism.o. Recolhido a uma casa de saúde, nos 
dias derradeiros, freqüentemente eu ia visitá-lo. Encon
trava-o.lendo vida c!e s~tos. Na úl_tima vez que o vi 
relia a vida de São Cristõvão. Dir-seMia que o sacrifício 
de mártires e santos amenizava-lhe os sofrimentos~ -

Contou Afonso Arinos, chegado ao Senado na mes
ma ocasião, que .. no dia de nossa posse, sentado ao 
meu lad9, Oc~ávio Mangabeira mostrava-se inconfor
mado e triste. Chegava ao posto mais alto da vida parla
mentar, mas não denotava nenhuma satisfação. Ao con
trário. Sua inconformidade com a situação política na
cional era tão grande que ele me transmitiu algo que 
me deixou surpreso. Disse-me, quase literalmente, que 
não tinha nenhuma ilusâo sobre o mandato, e que se 
pudesse - aqui -a citação literal - "destruída tUdo 
para fazer um novo Br<isii". . 

Era o último sonho, se não a derradeira decepção 
do patriota. No fim da vida, amargurado pelas suces
sivas desilusões, Mangab~irª_já pã() acreditava possível 
sanear-se os costumes políticos dentro da ordem vigen
te, incapaz de conter a maré montante da corrupção. 
Eram os lampejas finais da alma do inconformado revo
lucionáiío em busca de uma sociedade mais justa e 
mais limpa. Se -pudesse, ele" destruiria tudo para cons
truir um novo Brasil. O Brasil pelo qual tanto sofrera, 
tanto trabalhara, e com o qual tanto sonhara. Ao longo 
de três décadas, desde que o colhera a tempestade de 
1930, Mangabeira não conhecera repouso. Nos longos 
e-dolorosos exmos, no Parlamento, ou no Governo da 
Bah_ia, M~r~-gabeira não deixara de lutar por "um mundo 
mais lógico, mais justo, ou, ao menos, mais sério e 
mais limpo ... '' A semeadura havia sido árdua, mas os 
frutos eram menores do_ que os sonhos. 

Quando morreu trazia no bolso do pijama a conhe
cida: frase de Ruí Barbosa: "De tanto ver triunfar as 
nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto 
ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os 
poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desani
mar-se das virtudes, a rir-se da honra, a ter vergonha 
de ser honesto". A desilusão e a amargura faziam trans
bordar o cá.J.ice do idealista. 

Era o que tiilha a dizer, Sr. Presidente. 

0 SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Concedo 
a palavra ao nobre. Senador Amaral Peixoto. 

O SR. AMARAL PEIXOTO PRONUNCIA 
DlSCrrRS1) QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE @v_aldoMachado l- Srs. Se· 
- nadares,_ a manifestaçâo un,ânime do Senado Federal, 

pelas suas figuras mais expressivas, registrando as quali
dades e os méritos indiscutíveis do nobre Senador Ama
ral Peixoto, que_ hoje se despede desta Casa e deixa 
_a_ vida pública, P!?f espontânea e voluntária de.cisão, 
ratifica o conceito emque sempre o tivemos e faz justiça 
a uma das personalidades de maior destaque da vida 
pública nacional. 

Na verdade, o nobre Senador Amaral Peixoto cu~a 
vida foi, toda ela, dedicada a servir ao Pafs nos mais 
importantes cargos da Administraçâo, oferecendo uma 
contribuição das mais positivas merece, de todos nós, 
daqueles que sempre se inspiraram_ nos s~us exemplos 

_çJe dedicação ~-patriotismo, o reconheciment? que o 
Senado acaba de demonstrar. Os diversos integrantes 
desta Casa, que-foram unânimes no julgamento de um 
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dos melhores homens públicos deste País, fizeram justi
ça a este eminente companheiro. É uma figura que 
continua, no recesso do seu lar, a inspirar todos aqueles 
que permanecem na luta pelo bem público, no exercício 
da atividade política, Os melhores exemplos de dedica
ção à causa do povo. Exemplos de serenidade, de patrio
tismo e de desprendimento, e que servírão de farol 
a guiar os que ficam com a responsabilidade de servir, 
com a responsabilidade de diiígír ·a COisa pública e, 
também aqueles que se inícia-m hoje, nesta missão e 
nesta arte cujo exercício exige patriotismO e desinte
resse pessoal. 

O Brasil recolhe essas págirias de amor ao povo brasi
leiro? de dedicação, de serenidade e desprendimento. 
O Brasil pode, por isso, enriquecidas as páginas da 
sua História, dizer que, para-honrá-lo, sempre contou 
com homens da altitude, da altivez e do patriotismo 
que caracterizam o Senador Amaral Peixoto. 

A Mesa do Senado não poderia, sem dúvida alguma, 
ficar indiferente a esse coro un:anime de simpatia, de 
carinho, de consideração, de apreço e de respeito com 
que foi cercado o Senador Amaral Peixoto; e por um 
imperativo de justiça assocía-se a essas homenagens 
e está certa de que continuará, mesmo afastado da vida 
parlamentar, no seio de sua honrada famflia, a iilspirar, 
repito, pelos exemplos, os que estão assumindo, nesta 
hora diffcil da nacionalidade, hora de transição, ainda 
de incertezas, a responsabilidade de dirigir os destinos 
do nosso País. 

A Mesa agradece a V. Ex e registra a colaborilçao 
que V. Ex sempre deu ao Senado, pa_ra que ele pudesse 
cumprir a sua alta missão como insfítuiçKo fundamental 
do regime democrático. 

E, do mesmo modo, associa-se à homenagem que 
foi prestada a este grande vulto da vida brasileira, o 
ilustre baiano OctáviO- Mangabeira, na oportunidade 
do transcurso do centenário do seu nascimento. 

O Senador Luiz Viana, em nome desta Ca:;;a, trans
mitiu os nossos sentimentos de iespdi:o e de carinho 
a um homem que serviu a este País com dedicação, 
com patriotismo e com entusiaSmO~ e que soube cultivar 
o regime democrático, classificado por ele como uma 
plantinha tenra necessitada de carinho e cuidado para 
que possa flrmar-se na Vida brasileira. 

A Mesa do Senado se associa, portanto ã homenagem 
prestada à sua memóriã., por ocasião do transcurso do 
centenário do seu nascimento. (MuitO bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) -Sobre 
a mesa c;xpediente que vai ser lido pelo Sr. !~Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECERES 
N."s 1.095, 1.096 e 1.097, de 1986 

PARECER N.• 1.095, DE 1986 

Da Corilissáo de LCgiSl3Çio-Social, sobre a Mensa· 
gem n. • 60, de 1984 (n. • 83, de 19-3-84, na origem), 
do Senhor Presidente da República, encaminhando 
ao Senado Federal, nos termOS do ait.. 171 da Consti· 
tuição, proposta de reassentamento de ex-ocupantes 
de áreas indígenas, através de alienação de terras 
de domínio da União situadas nas Reservas Indíge
nas de Pimentel Barbosa e Parabubure, no Estado 
de Mato Grosso. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
O Excelentíssimo Senhor Presidente- da Rt:pública 

submete ã apreciaçáo do Senado Federal, nos termos 
do parágrafo úníco do art. 171 da Constituição, propoSta 
de reassentamento de ex-ocupantes de áreas indígenas, 
através de alienação de terras de domínio da União, 
com área superior à três mil hectares. 

Salienta a mensagem presidencial - que vem a esta 
Casa acompanhada de exposição de motivos do Minis
tro .de Estado Extraordinário para Assuntos Fundiários 
-o seguinte: 

"A referida alienação será feita a ex~ocupantes 
das Reservas Indígenas de Pimentel Barbosa e Pa~ 
rabubure, situadas no Estado de Mato Grosso, com 
dispensa de licitação, conforme estabelece o Decre
to n.a 84.832; de 24 de junho de 1980, alterado 
pelo Decreto n. ~ 85.210, de 29 de setembro de 
1980. - -- .. 

DIÁIÜ()15()c9}ióRESSÓNACÍONAL (Seção II). 

Dentre os diversos beneficiários daqueles Decre
tos, Uta-Agropecuária, Indústria e Comércio Lida. 
e Arthur Wigderowitz cumpriram as exigências 
pertinentes e optaram no sentido de que as áreas 
de 5.495 ha e 9.99-9 ha, respectivamente, que lhes 
fora asseguradas pelos Diplomas acima referidos, 
fossem destacadas da gleba Iriri, de propriedade 
da União, sítuada no Município de -Colíder, no 
Estado de Mato Grosso." _ 

Aillda D.ã forffia da m.e-~sageni ct_o Rresidente dá Repú
blica,~ Secreta_ria-Genil do COnselho de Segurança Na

__ cional_manifesto_u-~e pela alienação _pretendida, nq Of. 
n.• 992/Sa. SC/2624, de 17-10-83. 

Portanto, a proposta de alienação, contida na mensa
gem presidencial em exame, objetiva beneficiar: 

- Uta-Agropecuária, Indústria e Comércio Ltda., 
com 5.495 heCtãres, e _ . 

-Arthur Wigderowitz, com 9-.999 hectares. 
A alienação de glebas destinadas ao reassentamento 

de antigos ocupantes de áreas iocalizadas nas Reservas 
Indígenas de Pimentel Barbosa e Parabubure, no Esta

-do de M?-~O_G~~so, te_m licitaçªo d_ispensada, conforme 
os Decretos n.'S 84.832!80, 85.210180 e 85.687181. 

O processu relativo ao reassentameto de que trata 
a m~nsagem presídenc_ial correu todos os trâmites admi
nistrativos, obtendo, inclusive, parecer favorável do 
Conselho de Segurança Nacional. 
- .f\. providência do Poder E"x6cutivo mostra que o pro

blema pertinente ãs terras indígenas vem sendo enca
rado com _a seriedade e ~ gravidad~ req~erid~. 

O avanço das frentes pioneiras, em especial Ama
zônia adentro e no Centro;Oeste, tem ocasionado con
flitos Com 3§ nações in_díg~na~. secularmente ocupantes 
das glebas que vão sendo incorporadas às denominadas 
áreas produtivas do País. 
~ e.!e!_osãC?_ d_t: ~ni~os, realçada pelo conflito promo

Vido p~Ios_ ÍI_!_~ios Txucarramães, _e que sensibi_liz~ todas 
as camadas da população, pode ter conseqüéncias pro
fundamente desagradáveis, se não forem efetivadas me
didas tendentes a tornar mínimas as reclamações das 
minorias silvícolas. 

Ninguém desconhece_ que o Brasil tem cuidado com 
extremo carinho, a questão do índio. Nos Estados Uni
dos, a _questão foi imposta sob o fogo das armas do 
Exército, confinando-se os índios em pequenas áreas. 

TOdavia, não bastam atitudes simpáticas sem a corres
-pondente resultante prática. 

Assim, entenderilos salutar o reass"entamento de _ex-o· 
cupant~s. ~ ár~s incluídas nas R~servas Indígenas, 
conforme propõe a mensagem do Presidente da Repúl
bica1 ~m ex;;une: 

o--Mínlsféi16 EXtraOrdinário pàra-'ASsUD.t.os- Fundiá
rios enc8.minha o assunto com tranqüilidade e eficiência, 
e o INCRA se ocupa da base jurídica. 

De acordo com o art. 407 do Regimento Interno 
do Senado Federal, o pedido formulado por Gover
nador de Estado ou território deve_ estar convenien
temente instruído, inclusive, com esclarecimentos sobre 
tcexistência, na áarea cuja alienação se pretendà: 

1. de posseiros com mais de 10 (dez) anos ininter
nipfõS de ocupação; 

2. de silvícolas. 
No caso em tela, são desnecessárias tais exigéncias, 

já cumpridas p_elas próprias_ caracte~tica:s do assunto. 
Opín.arilõS; -portanto, pel3.: aprovação do pedido do 

Poder Exec~tivo~ na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N.• 275, DE 1984 

Autoriza o Poder Executivo a alienar terras do 
domínio da União, destacadas da gleba Iriri, situada 

_ .no Município de Colíder, Estado de Mato Grosso, 
para reassentamento de ex-ocupantes da Reserva 
Indígena Pimentel Barbosa, na forma que indica. 

O Seriado Federal resolve: 
Art. Lu É o Poder Executivo autorizadO a alienar 

terras do domínio da União, destacadas da gleba lriri, 
situada no Municfpio de Colfder, Estado de Mato Gros
so, com ã área que Se illdica aos seguiiltes ex-ocupantes 
das Reservas Indígenas Pimentel Barbosa e Parabu
bure: 

- Uta-Agropecuária, Indústria e C9mércio Ltda., 
5.495 hectares. e 

~-Ait.hur Wigderowitz, -9.:999-hectãres. 
Art. 2. ~ As alienaÇões de que trata o artigo anterior 

se f.azem rios termos dos Decretos n."s 84.832, de 24 
de JUnho de 1980, 85.210, de 29 de setembro de 1980 
e 85.687, de 2 de fevereiro de 1981, com a expedição 
de título definirívo de d_omínio. 

Art._3.0 Esta Resolução entra em vigor·na data de 
Stiã. fn.ibliCã:Ção. 

~la,_ das_ Ço]Djssó~s._3__de maio de 1984.- João Cal~ 
mon, Presidente eventual--:-Jutahy Magalhães, Relator 
- Almir Pinto -:-- Gabriel Hermes - Helvídfo Nunes. 

PARECERES N.•s 1.096 E 1.097, DE 1986 

Sobre o Projeto de Resolução n. o 275, de 1986, 
que ''autoriza o Poder Executivo a alienar terras 
do domínio da União, destacadas da gleba Iriri, 
si_tu~-~~~ -~o Município de Colíder, Estado de Ma~ 
to Grosso, para reassentamento de ex~ocupantes 
da Reserva Indígena Pimentel Barbosa, na for
ma que-indica". 

PARECER N: !.096, DE 1986 
(Da Cómlssão de Constit~ição e Justiça) 

Relator: Senadol- Martins Filho 

~sUbmetida â apreciação deste órgão técnico ·o Proje
to de resolução que "autoriza o Poder Executivo a alíe
nar terras do domínio da União, destacadas da gl~ba 

_ Iriri, situada no Municlpio de Colíder, Estado de Mato 
Grosso, para teassentamento de ex-ocupantes da Reser
va Indígena Pimentel Barbosa, na forma que indica". 

A proposição é da Comissão de Legislação Social, 
que a formulou após examinar a Mensagem n.u 60, de 
_1~?-~-_(~.~ 83,_ de_1_9-~~84, na 9riget:n). do Sr. Presidente 
da República, encaminhada ao Senado Federal, nos 
~t_::pn~s __ d_o ~rt~_!?l_da Co_nst~tuição, a aludida proposta 
de reassentamento. 

Informa o Presidente da República, na sua mensa
gem, que a "alienação será feíta a ex-ocupantes das 
Reservas Indígenas de Pimentel Barbosa e Parbubure .. , 
com dispensa de licitação, conforme estabelece o Decre
to n.o 84.832, de 24 de _junho c:Ie 1980, alterado pelo 
Decreto n.o_85.210, de 29 de setembro de 1980". E 
destaca o seguinte: 

"Dentre os diversos beneficiários daqueles de
cretos, Uta-Agropecuária; Indústr;a e Comércio 
Ltda. e Arthur Wigderowitz cumpc4"am as exigên

. cias pertinente~ e optaram no sentido de que as 
áreas de 5.495 ha e 9.999 ha, respectivamente, que 

__ - ;::JhesJoram ass_eguradas pelos diplomas acima refe
_F_~~o_s, fossem destacacjas da gleba Irirí, de p~op!ie~ 

____ dade_ da_União, situada no Município de Colíder, 
no Estado de M;:~to Grosso~" 

Exposição de Motívos do Ministro de Estado Extraor
dinário para Assuntos FUndiários, ã época, o Gal. Da-
nilo Venturini, ___ afirma que "a alienação_ já conta com 
o assentimento prévio da Secretaria Geral do Conselho 
de Segurança Nacional, conforme o Ofício nf-g22f5:i. 
SC/2.624,_de 17 de outubro de 1983~'. 

O Decreto n.o 84.832, de 24 de junho de 1980, "dis
pensa de licitação para aliena-ção- de glebas destinadas 
ao reassentamento de colonos localizados na Reserva 
ln9ígena de Parabubure, no Estado de Mato Grosso". 
E o INCRA é designado para autorizar a dispensa (art. 
lb e alienar, ãs pessoas que indica (art. 2b, expedindo, 
em favor delas1 "título definitivo de domínio". 

Já o Decreto n.o 85.210, de 29 de setembro de 1980, 
•_ ª"Itera o de n~o~~.832, que passa a ter a seguinte redação: 

"~· 2:0 A alienação de que trata o artigo ante
riõr sel-á-feita ãs pessoas constantes das relações 
ánexas, com a expoSição de título definitivo de 
domínio, pelo da terra nua, de acordo com os valo
res estabelecidos pelo INCRA. 

Parágrafo único. Quando a área for superior 
a 3.000 ha., a alienação somente será efetuada após 
prévia aprovação do Senado Federal, de confor
midade com o parágrafo único do art. 171 da Cons
tituição." 

'{_erifíca~se, _P~r:tantO; que o ato presid(:mcial, de 29 
-de setemtlrõ de-1980, corrige o de 24 de junho do mesmo 
ano, de maneira a cumprir o dispositivo constitucional 
que submete a esta Casa do Congresso· Nacional as 
alieriações de terra pública com área superior a três 
mil hectares. 
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Os aspectos pertinentes fOram exãiniriados na COiriis
são de Legíslação Social, que considerou desnecessárias 
as exigências do art. 407 _do Regim~nto Int_en10 do Sena
do, "já cumpridas pela própria caracteflstica do assun-
to". ___ _ 

Ante o exposto, o projeto ·em apreciação atende à 
boa técnicã legislativa, e nenhum óbice de ordem consti
tucional e jurídica pode ser-lhe oposto. Opinamos, pois, 
pela constitucionalidade e juridicidade do projeto de 
resolução. -

Sala das ComissõeS, 4 de junho de 1986. -José 
lgnácio Ferreira, Presidente -Martins Filho, Relator 
- Luiz Cavalcante - Octávio _Cardoso ~ Helvídio Nu
nes- JutahyMagalhães- NivaldoMacha4o- Nelson 
Carneiro- Lenoir Vargas. -

PARECER N.•l.OS7; IJE 1986 
(Da Comissão de Agricultura) 

Da Comissão de Legislação Social, que "autoriza 
o Poder Executivo a alienar terras do domínio da 
União, destacadas da gleba Iriri, situada no Muni· 
cípio de Colíder, Estado do Mato Grosso, Para reas
sentamento de ex-ocupantes da Reserva Indígena 
Pimentel Barbosa, na forma em que indica". 

Relator: Senador Martins Filho 
Apresentado pela Comissão de Legislação Social, co

mo conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n." 
60, de 1984, do Sr. Presidente da República, o projeto 
de resolução ora submetido à apreciação desta Comis
são de Agricultura, autoriza a alieri3.ção de terras do 
domínio da União, destacadas dagl~~a Iriri, situada 
no Município de Colider, Estado de Mato GrosSo, a 
ex-ocupantes das Reservas Indígenas de Pimentel Bar
bosa e Parabubure. 

A proposição em análise encontra-se instruída, tam
bém, pelos De_cretos n.os 84.832/80, 85.210/80- e 
85.687/81, que asseguram a dispensa do processo de 
licitação nas alienações de áreas destinadas ao reassen
tamento de colonos e sitiantes localizados nas Reservas 
Indígenas Parabubure e Pim-entel Barbosa, discrimina
dos nas relações anexas aos próprios decretos. 

Ressalte-se, entretanto, que as dimensões das glebas 
de terras a serem alienadas a UTA- Agropecuária, 
Indústria e Comércio ltda., e a Arthur Wigderowitz, 
5.495 ha e 9.999 ha, respectivainente, exigem a aprecia
ção do Senado Federal que, enquanto tal, sujeita-se 
aos dispositivos legais e regimentai~_ que orientam a 
tramitação de tais proposições. - -

Neste sentido, o art. 407 do Regimento Interno do 
Senado Federal determina que os pedidos de alienação 
ou concessão de terras públicas sejam instruídos com 
informações relativas às características da -terra Objeto 
da transação, com esclarecimentos que permitam a ava
liação do uso que se lhes pretenda dar, com parecer 
dos órgãos competentes, nos Estados, sobre as condi
ções agrológicas, ecológicas e' climáticaS desta!i áreas, 
e com informações que possibilitem a identificação da 
nacionalidade das pessoas físicaS-- _ou -jurídicas compra~ 
doras e de sua capacidade _de exploração, assim como 
de descrições e plantas de outras terras que possuam. 

A mensagem presidencial que vem a esta Casa, acom
panha de exposição de motivos .do Ministro de Estado 
ExtraordináriO-para Assuntos Fi.ifidiários informa o se~ 
guinte: - - -- -

"A referida alienação será feita· a ex·ácUpanté"s 
das Reservas Indígenas de Pimentel BãrboSa -e Pa
rabubure, situadas no Estado de Mato Grosso, com 
dispensa de licitãção, coilfOrme estabeleci o Decie
to n.o 84.832, de 24 de junho de 1980, alterado 
pelo Decreto n.o 85.210, de 29 de setembro de 
1980. 

Dentre os diversos beneficiáriOs daqueles decre
tos, UTA- Agropecuária, Indústria e COmércio 
Ltda., e Arthur Wigderowitz cumpriram as exigên~ 
cias pertinentes e optaram no sentido de_ que as 
áreas de 5.495 ha e 9.999 ha, respe-ctivamente, que 
lhes foram asseguradas pelos diplomas acima refe
ridos, fossem destacadas da gleba Iriri,- de proprie· 
dade da União, situada no Município de Colíder, 
no Estado de Mato Grosso." . 

A alienação de glebas destinadas ao reassentamento 
de antigos ocupantes de áreas localizadas nas Reservas 

DIÂRIO DO CONGRESSONACIONAL.(Sççãoll) 

Iriillgenas de Pimentel Barbosa e Parabubure, no Esta
do de Mato Grosso,_tem licitação dispensada, conforme 

-os Decretos n.'S 84.832/SD, E5.210!80 e 85.687/8l •. -
E-o processO relativo ao reass~ntamento de que trata 

-a mensagem presidencial correu todos os trâmites admi
nistrativos pertinentes, obtendo, inclusive, parecer fa
vorável do Con_~el_.hq _de Segurança N:acional. 

Assim, entendemos que as exigências do ait. 407 do 
Regimento Interno do Senado estão çumpridas, r_azão 
por que opinamos pe1a sua aprovação. 

Sala da Comissão, 25 de novembro de 1986. :-:- ~rno 
Damiani, Presidente- Martins Filho, Relator- Alva· 
ro Dias - Benedito Ferreira. 

PARECER 
(Da Comissao de Redação) 

N' 1.098, de 1986 -

Redação final do Projeto de Resolução n• 35, de 
1986. 

Relator: Senador José lgnácio Ferreira 
A Comissão_ apresenta a redação final _do Projeto 

de Resolução n.o 35, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Vilhena (RO) a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 2. 732.430,00 (dois milhões, 
setecentos e trinta e doi:;. mil, quatrocentos e trinta Cf!.I· 
zados). 

Sala de Reuniões da Corriissão, em 27 de novembro 
di-1986:- Jorg_e Kalume, Presidente ---:José-lgnácio 
Ferreira, Relator- Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N'1,Q98, DE 1986 
Redação final do Projeto de Resolução n• 35, de 

1986. 
Faço saber que_ o Senado Feder'!-I aprovou, nos te!mos 

Cl~ ãl1~-42;inc~ VI, da Constituição, e eu, Presidente, 
proffiulgo-a segUinte 

RESOLUÇÂO N.• , DE 1986 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Vilhen, Esta

do de Rondônia, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 2.732.430,00 (dois milhões, sete

----centos e-trinta e dois mil, quatrocentos e trinta cru
zados). 

- O Senado Federal resolve: 
Art_. 1." É a Prefeitura Municipal de Vilhena, Estado 

de _Rondônia, oos termos do art. 2o da Resolução no 
9:3,_ de 11 Qe outubro de 1976, do Se,na<;Io Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
2~732.43.0,00 (dois milhões, setecentos e tiintá e dois 
mil, quatrocentos e trinta cruzados), correspondente 
a 600.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC 
de Cr$ 4.554,05, __ vigente em julho de 1983, junto ao 

-Banco do Estado de Rondônia S.A., este na qualidade 
de agente financeiro da operação, destinada à implan
tação do asfaltamento no sistema viário do Projeto CU
RA, drenagem de águas pluviais, desapropriação de 
uma área:, construção de uma creche, urbanização, re
creação e lazer, no município, obedecidas as condições 
admitidas_ pe(o Banco Ceiural dp Brasil, no respectivo 
p-rc;cesso:- -

Art. -2.Q Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) -A Presi. 
____ dência Recebeu a Mensagem n~ 507, de 1986 (no 722/86, 

na Origem), pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica, n~s termos do art. 42, item VI, da Çonstituição, 
e de .acordo com o_ art. 2o da Resolução no 93n6, do 
S_enadõ Federal, solicita autorização para que o Go
verno do Estado do Rio Grande do Sul Possa contratar 
operação de crédito, para os fins que especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Econo
-~a e de Constituição e J~stiça. 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- APre· 
sidência _c_onvoca Sessão Extraordinária a realizar-se ho

-je, às 18 horas e 30 ~inutos, destinada à api-eciação 
das seguintes matérias: 

-:erojetos de Lei do Senado nos 176, de 1984 e 232, 
del~85; e 

-Mensagens nos 463, 465, 467 a 471, 473 a 475 e 
477, de 1986. 
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O SR. PRESIDENTE (NiValdo Machado)- Sobre 
a mesa __ pro_jetos de lei que vão ser lidos pelo Sr. 1" 
Se.cretãiíõ____ _ _ --- _ _ _ _ 

--- SâO -lidOS-OS -Sé"iuinies 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
)11.• 250, de 1986 · 

Di_sciplina o compm1~mento do servidor público 
ocUpante de cargo de c-onrtaiiça ou de função de 
chefia. 

9 Congresso Nacional decreta: 

Art. !.o Todo servidor público, seja qual for o seu 
respectivo níve( hierárquico funcional, ocupante de Car
go de Confianç_a ou de Função de Chefia com atribui
ções executivas ou decisórias que envolvam interesses 
patrimoniais da coletividade, deverá, quando da respec· 
tiva Investidura, apre'sêntar ao órgão em que vai servir, 
onde fiCará arqUivada declaração circunstanciada dos 
seus bens, especificando sua origem, bem como promo· 
ver Sua jmblii:aCão em órgão oficial de imorensa. 

Art. 2. 0 Qualquer variação patrimonial daS pessoas 
a que __ se refere o artigo anterior ou ·no de terceiros 
delas dependentes ou com elas de qualquer forma relaw 
clonadas parentalmente, deverá ser registrada comple
mentariamente na repartição ou- órgão em que servir 
o funcionáiio ·eser divulgada, no prazo de 15 (quinze) 
dias contados. a partir da data da efetivação. 

Art. 3.° Considera-se impediente do exercício de fun~ 
ção _diretiva em qualquer órgão da administração públi
ca a circunstância de exercer o servidor atividade~ seja 
a que título for, em sociedade por qualquer forma vincu
lada à administração pública ou sujeita à sua Ifscalização -
e controle jurisdicional. 

Art. 4.~ Constitui infração_penal e configura razão 
de inidoneidade para o exercício de função pública, 
sujeitando o infrátor às cabíveis medidas punitivas, a 
inobservância do disposto nesta Lei não se investigando, 
para esse efeito, se o infrator é autoridade responsável 
pela nomeação do servidor impedido ou este próprio, 
respondendo, assim, ambos, pelo descumprimento do 
dísposto·nesta Lei. 

Art. 5.0 Será considerada inidônea a autoridade que 
-autorizar ou permitir publicidade paga pelo erário públi
co, onde seja divulgado nomes de ocupantes de cargos 
públicos. 

Art. 6." Exceto nos casos em que envolvam a Segu
rança Nacional, constitui ato de inconfiabilidade, in
compatível com o exercício da função pública, a omissão 
ou falseamento de informações que iludam a opinião 
públíca e que redundem, de alguma forma, em ação 
beneficiativa pessoal ou de política partidária. 

A:t:~·-7. "_ --~-~lquer_infriilgêricia a 9-ualquer ~est~s ?Iti
gos cara'ctenza comportamento aéttco, amoral e Imdó
neo, incompat(vel com o desempenho -da função pú
blica. 

Art. 8." Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Décadas de nepotismo.político, de incúria adminis~ 
trativa e de culto à personalidade fizeram com que o 
povo brasileiro construísse uma imágem distorcida da 
administração pública e dos _seus servidores, na sua 
grande e esmagadora maioria funcionários exemplares, 
cumpridores do seu dever, em função da ação inescru
pulosa de alguns dirigentes que, transitoriamente, têm 
ocupado cargos públicos de confiança. 

Esta·mos certos de que a população brasileira precisa 
desvendar mistérios de riquezas amealhadas por ho· 
merts públicos, e, prinCipalmente, precisa evitar qUe 
fatos dessa natureza continuem a ocorrer. 

Assim, diante das razões aqui expostas é que toma
mos a iriiciativa de submeter ao Congresso Nacional 
o projeto de lei a seguir, cujos termos, como se verá, 
nenhum gravame resulta para o erário público, sendo 
certo; aO cOnhário-: qUe ele objeUva, J:fiecfsamente,-de~ 
fender e assegurar a incolumidade e a intocabi_Iidade 
da riqueza nacional tão freqüentemente atingida pela 
falta de escrúpulos e pela ambição desmedida e persona
lista de cidadãos convocados para o serviço superior 
da causa pública. 
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Desejamos, também, com este projeto de lei, pre.<>tar 
uma homenagem ao servidor público que com probi
dade, zelo e dedicação mantém viva a administração 
pública brasileira. 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1986. - Alaor 
Coutinho. 

(Às ComissêJes de Constitúição e Justiça e de Serviço 
Público Civil.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 251, de 1986 

Regula a responsabilidade contratual e extracon
tratual das operadoras de serviços de transportes 
coletivos terrestres e por aquavias, objetos de con
cessão, permissão ou autorização do Poder Público. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o A responsabilidade civil das operadoras de 

serviços de transportes coletivos terrestres e por aqua
vias, concedidos, permitidos ou autorizados pelo Poder 
Público, é regulada por esta lei e por convenções e 
tratados que o Brasil haja ratificado ou venha a ratificar. 

Parágrafo único. São abrangidos por esta lei os mo
dos de transportes coletivos terrestres por trilhos, pneus 
e similares; os fluviais, lacustres e marítimos; os suspen
sos por cabos em vias aéreas; os elevadores e todos 
os similares que executem serviços regulares,lurísticos 
ou por fretamento. _ 

Art. 2" As operadoras são responsáveis civilmente, 
independentemente de verificação de culpa. por quais
quer danos sofridos por seus passageiros, desde o em
barque até o seu desembarque, resultantes de acidentes 
com veículo transportador, com as limitações estabe
lecidas nesta lei. 

Parágrafo único. Entende-se como acidente o fato 
relacionado com a circulação do veículo, mesmo que 
não se encontre em movimento por ocasião do evento, 

Art. 3" A responsabílidade civil das operadoras por 
danos causados a terceiros não transportados, bem co
mo a respectiva reparaç<lo, regulam-se pelos mesmos 
termos por que sáo regulados em relação aos passa
geiros. 

Art. 4" Nos limites desta lei, respondem sondaria
mente pela indenização dos passageiros ·os sócios geren
tes, administradores e diretores das pessoas j urfdicas 
proprietárias do veículo, ainda que arrendado, em que 
ocorrer o acidente ou que o causar. 

Art. 5o Em caso de colisão, a responsabilidade será 
contratual em relação aos próprios passageiros e extra
contratual em relação a terceiros não transportados. 

Art. 6~ Os passageiros beneficiários de descontos, 
concedidos por lei de caráter geral ou local, terão sua 
indenizaçáo reduzida proporcionalmente ao desconto. 

Art. 7" Será extracontraftial e apurada na forma 
da legisJação comum a responS"abilidade das operadoras 
em relação a passageiros exonerados, por lei de caráter 
geral ou local, do pagamento de passagem. 

Art. 8° No transporte de passageiros, salvo se for 
convencionada indenização mais alta, a indenizaçáo de
vida, por pessoa, em caso ·de morte e de invalidez per
manente para qualquer trabalho produtivo, será de va
lor correspondente a 200 (duzentas) vezes o maior. salá
rio mínimo vigente no Pafs; em caso de invaHdez parcial, 
esse valor será reduzido proporcionalmente. 

§ 1 ~ O beneficiário da indenização poderá optar, 
em caso de morte ou de invalidez permanente ou par
cial, pela reparação extracontratuaL 

§ 2" A indenização devida a menores de 12 (doze) 
anos e a maiores de 65 (sessenta e cinco) anos será 
devida pela metade. 

Art. 9~ Em <?aso de morte, a indenização será paga 
ao beneficiário rio prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da apresentação, à operadora, de_ ce_r_tidão, atestado 
de óbito ou auto de necrópsia, e da certidãD do registro 
policial da ocorrência. 

Art. 10. Aindenização, nos casos de invalidez, será 
paga após laudo de junta constitu(da por três médicos, 
sendo um indicado pela vítima ou seu beneficiário, ou
tro pela operadora e outro por órgão de previdência 
social, no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresen
tação do laudo à operadora. 

Art ... 11 .. As_ .operadoras são igualmente responsá
veis pelas despesas médico-hospitalares, sem prejuízo 
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do pagamento dit. índenização devida por-morte super
veniente ou por invalidez posteriormente apurada. 

Art. 12. Os tripulantes e demais empregados em 
serviço no veículo têm os mesmos direitos dos passa
geiros. 

Art. 13. O valor da indenização por morte, ou inva
lidez permanente ·ou parcial, demonstrado pela forma 
prevista nesta lei, assegura à vítim_a __ ou ao seu benefi
ciário a cobrança contra o devedor por via de execução. 

Art. 14. São nulas as cláusulas de exoneração ou 
redução da responsabilidade das operadoras. 

Art. 15. As despesas com indenizações previstas 
nesta lei constituem risco da atividade de transporte 
de passageiros. não podendo ser transferidas para a 
tarifa dos serviços. 

Art. 16. É-de.trêsanos, contadosdoeventodano
so, o prazo de decadéncia do direito de ação fundado 
nesta lei. 

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 18. Revogam-'iie os artigos 17, 18, 19, 20, 21 
-e22 do Decreto Legislativo no 2.681, de 7 de_dezembro 
de 1912, e disposições em contrário. 

Justificação 

A questão da responsabilidade das em presas de trans
porte de passageiros pelos danos pessoais eventualmen
te sofridos pelos usuários dos seus serviços, ou por ter
ceiros, está a exigir uma regulação legal em bases con
sentâneas com o pagamento jurídico hodiemo. É dessa 
idéia que parte o_ presente projeto. 

- -

O primeiro pfoblema, de Õrdem -fundamentai, que 
o Projeto resolveu, foi o do critério da fixação da res
ponsabilidade. O projeto optou, na linha mais avançada 
das legislações atuais, pela responsabilidade objetiva, 
a qual emerge o evento danoso, independente de verifi
cação de culpa. Porém, inspirado no pensamento de 
que a responsabilidade objetiva, em situações como 
essas, não pode nem deve excluir a responsabilidade 

·dita_ aquiliana, decorrente da comissão de ato ilícito, 
9 _Projeto deixou ao alvedrio do beneficiário da repara-
çao a escolha da espécie de responsabilidade a ser por 
ele invoç_ada no momento_ de pleitear a indenização. 
Lembre-se, a propósito, que foi precisamente a exclusão 
da respo~sabilidade aquiliana a causa do veto aposto 
pelo Presidente da República, não faz mais do que dois 

__ _!lleses, ao Projeto de Lei da Câmara n.o 26, de 1984 
(n.0 3,004, de 1980, na Casa de origem). Transcrevemos 
um trecho da Mensagem com que o Presidente da Repú
blica justificou para o Congresso Nacional o seu veto: 

"Deflui do <irt. 1. 0 que a proposição Iegisla~iva 
a~_ota a teoria de risco, ao responsabilizar as empre
sas de ônibus pelos danos sofridos por seus passa
geiros, independentemente de verificação de culpa. 
A controvérsia gira em tomo da conveniência de, 
ao contemplar-se a responsabilidade de contratual, 
objetiva, do transportador, excluir-se a responsa
bilidade aquiliana, decorrente do ato ilírico, que 
é regulada pelo Código Civil e que obriga à integral 
reparação do dano causado em virtude de acidente 
no transporte de passageiros. 
Se; por um lado, a proposição apresenta evidente 
vantagem para a vftima e seus dependentes, ao 
prefixar a indenização devida, independentemente 
de perquirição de culpa, por outro, fecha as portas 
da Justiça aos que, ofendidos em sua integridade 
física, moral e patrimonial, ver-se-ão impedidos 
de pleitear a mais cabal e completa reparação do 
dano, por isso que limitada a indenização a um 
teto legal.'' 

Mais adiante, esclarece, ainda melhor o Presidente 
da República o seu pensamento: 

Bem é de ver que a proposiçãO legislativa, ao 
atribuir às empresas de ónibus a responsabilidade 
contratual pelos danos sofridos por seus passagei
ros (responsabilidade objetiva), em verdade está 
a eximi-la de qualquer ónus índenizatório. É que 
a indenização prefixada estará coberto por seguro 
obrigatório, estatuído no art. 5." do Projeto, cujo 
prêmio, obviamente, terá seu custo repassado ao 
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próprio passageiro, mediante acréscimo no preço 
da passagem. 
Vale dizer que, sobre limitar o valor da indenização 
decorrente da responsabilidade contratual, a lei 
projetada consagra a irresponsabilidade extracon
tratu~l das empresas permissionárias, ainda que 
nas h1póteses de lesão de direito decorrente de 
ato ilícito (Código Civil- art. 159). 
A proposição legislativa seria altamente meritória 
se, ao assegurar a indenização devida com base 
na responsabilidade contratual, ressalvasse a hipó
tese de ressarcimento do dano decorrente de ato 
ilícito, apurável na conformidade dos artigos 1.537 
e seguintes do Código CiviL 
Logicamente, nessa última hipótese, sendo as obri
gações distintas e excludentes, o credor teria que 
Optar: a) recebendo a indenização oriunda da res
ponsabilidade contratual, dar-se-á por satisfeita a 
obrigação; b) não recebendo a indenização prefi
xada, terá legítimo interesse para postular perdas 
e danos, decorrentes de ato il(cito imputável à 
transportadora. 

O pensamento .expresso e perfilhado pelo Presi
dente da República coaduna-se com a tendência preva
lente na doutrina jurídica e na jurisprudência sobre 
essa matéria. Aliás, é o próprio Presidente da República 
que, na Mensagem do veto antes referida e parcialmente 
transcrita, se reporta a um grande especialista brasi
leiro, J. Aguiar Dias, o qual, na sua obra, já clássica, 
'~Da Res.po_nsabilidade Civil", defende a responsabi
lidade obJetiva. E o Supremo Tribunal Federal já consa
grou esse mesmo pensamento em Súmula 187, assim 
redigida: _ 

"A responsabilidade contratual do transporta
dor, pelo acidente com o passageiro, não é elidida 
por culpa de terceiro, contra o qual tem ação re
gressiva. 

Este projeto estabelece, no artigo 2.", que as 
empresas transportadoras "são responsáveis civilmente, 
independentemente de verificação de culpa, "por quais
quer danos sofridos por seus passageiros, desde o em
barque até o seu desembarque, resultantes de acidente 
com o veículo transportador, com as limitações estabe
lecidas nesta lei", 

No art. 8._~ o Projeto faculta ao beneficiário da indeni
zação devida por morte ou invalidez optar pela repara
ção extracontratual. 

O projeto igualmente limita a responsabilidade das 
operadoras, perante terceiros, inspirado na mesma nor
ma existente também na legislação do transporte aéreo, 
que lin"!:ita a~ indeníza~es, quer em relação aos passa
geiros, quer em rela_ção a terceiros. (Arts. 103 e 117 
do Código Brasileiro do Ar). 

E todo o Projet~ se estrutura e compõe em coerência 
com essas. premiSsas básicas. 

Submetendo o Projeto à análise, consideração dos 
ilustres pares do Congresso Nacional, esperamos seja 
ele recebido como uma contribuição ao preeenchimcnto 
de uma lacuna importante no nosso ordenamento jurídi
CO~ E que, por isso mesmo, seja aprovado. 

Sala das Sessões.. 27 de novembro de 1986. - Arno 
Damiani. 

(Às Comis~ões de Constiruiçáo -e Justiça, de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado)- Os pro
jetas lidos serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Ni~aldo Machado) - Sobre 
a mesa, comunicação que será lido pelo Sr. !.~~secre
tário. 

Exm.o_Sr. 

É lida a Seguinte 
Brasília, 21 de novembro de 1986. 

Senador José Fragelli 
DD. -presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex.", nos termos do art. 43, alínea 

a, do Regimento Interno do Senado, que me ausentarei 
do País no período de 28 a 30 do corrente, quando 
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participarei da reunião do Comitê Executivo da Comis
são Sulamericana de Paz, na -qualidade de convidado 
do governo uruguaio. -

Aproveito a oportunidade para aPresentar-a V. Ex.u 
meus protestos de consideração e apreço. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) - O expe
diente lido vai à publicação. 

OSR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) -Passa-se 
à 

ORDEMDODIA 
Sobre a mesa,_ reguerimento cuja leitura será feita 

pelo Sr. 1.0 -Secretáno. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N.' 516, de 1986 

Nos ~ermos do art. 198, alínead, do Regimento Iri~e!~ 
no, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que 
a matéria cons_tante do item 5, seja submetida ao Plená
rio em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1986. - Odacir 
Soares. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 3.o Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

-Art. 4. 0_Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) -Item 
1: 

_ Votação, em _tl!rno único, do Requerimento n." 
271, de 1986, de autoria do Senador Alberto Silva, 
solicitando tenham tramitação conjunta os Projetas 
de Lei da Câmara n."s 112, de 1984 (n.' 1.473179. 
na Casa de origem) e 120/84 (n.o 305n5, na Casa 
de origem), que dispõe sobre o plano de assistência 
ao funcionário e sua família, e dá outras provi
dências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penna~ 

neCer sentad~. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Maurício Leite- Peço verifiCação de_votação, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) - Será 
feita a verificação=soHdtada pelo Senador MauríCiO Lei
te. 

S: O SR: PRESIDENTE (Nlvaldo Machado) -liem-

-~~p.do e_vic_le_nte _a faltª de núm~ro_ em plenário; para 
deliberação, a Presidência suspenderá a sessão por 10 
minutos, faz~ndo soar as campainhas, em obediência 
a9 _ çl.isposto no inciso VI do art. 327 do RegimentO 
Interno. 

Está suspensa á sessão. 

Discussão, em segundo t~rno7 do Projeto de Lei 
da Câmara n. 0 46, de 1986 (n. 0 6.835/85, na CaSa 
de origem), que dispõe sOb!e a tr<irisformaÇão -de 
encargos de representação de Gabinete na Secre
taria do Tribunal FC:de!al de Recursos e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n."s 1.025 
e 1.026, de 1986, das Comissões: 

- de Seniço Público Civil, e 
- de Finanças. 

A matéria constou da Sessão Ordiilária··ae 24 ·ao cor
rente, tendo sido aprovada em prirrieírO tunl"ci.-

Em discussão o projeto em segundo turno. 
Nos termos do inciso II, letra b, do art. 322 do Regi

mento Interno, a matéria depende, para sua aprovação, 
do voto favorável da maioria absoluta dos membros 
da Cãsa, devendo a votação ser feita pelO proce-s:sO 
nominal. 

Tendo havido, entretanto, acordo entre as lideranças 
a matéria foi aprovada em primeiro turnO, simbolica: 
mente. Assim, em consonância com aquela decisão 
a Presidência irá submeter o projeto ao Plenário, e~ 
segundo turno, pelo mesmo process·o. 

V?tação ~o projeto em segu~do turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguihie o projeto aprávadO:: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N.• 46, de 1986 

(N. • 6.835/85, na Casa de origem) 
De iniciativa do Tribunal Federal de Recursos 

Dispõe sobre a transfonnação de encargos de re
presentação de gabinete na Secretaria do Tribunal 
Federal de Recursos e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Ficam transformados, na forma do Anexo 

a esta lei, encargos de representação de gabinete em 
cargos de provimento em comissão, que integração a 
Categoria de DireÇão Superior, Código TFR-DAS-101, 
do Grupo-Direção e Assessoramento· Supeiiores, Códi
go TFR·DAS-100, do Quadro Permªnente da Secre· 
taria do Tribunal Federal de Recurs_o!'t. 

Art. 2. 0 As despesas decorrentes da aplicação desta 
lei correrão à conta das dotações Qrçamentárias próprias 
do Tribunal Federal de Recursos ou de outras para 
esse flm destinadas. 

(SUspenSa -às 17 horas e iii minutos_, a sesSão 
. ~ regberJa às 17 horas e 3_8 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) - Está 
re~ã)jert_a a_ seSsão. Persistindo a falta de_ "quOrum", a 
Presidência _Se dispensa de proceder a verificação reque~ 
rida. _- _ ·o: Reqliêiinieriio n. o 271/86,- fica com a voiaÇãO ·adia
da. 

I_gualmente, as matérias da ·ordem do Dia, em fase 
de vot?_ç~o;cónstifufda do Requerirriento n.o 509/86 e 
do ~rojet? d~ Leida Câmara n.o 18/86_._ ficam com-a 
sua apreciação adiada para a próxima Sessão ordináriã. 

4
, O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) - Item 

DiscriSSãO,- em turno úníco, do Projeto de Reso- -
luçã.on." 274, de 1986 (apresentado pela Comissão 

- --de Legislação SociaJ como conclusão de seu Parecer 
n.o 1.035, de 1986), que autoriza o Poder Executivo 
a _conceder à COmpanhia Vale do Rio Doce -

_ CVRD, o direito real de uso resolúvel de uma 
gleba de terras do domínio da União, adjacente 
ã provfnci~ mineral de Carajás e localizada no Mu
nicfpio de Marabá, Estado do Pará, com área de 
411~948,87 hectares (quatrocentos e onze mp, no~ 

- .vecentos e quarenta-e oito hectares e oitenta e 
s~te ares}, na forma que indica, tendo -- ~=aa:;t~!~!~S, sob n."s \.036 e 1.037, de 1986, 

-de_ Constituição e Justiça, pela constituciona-
lid~de,_juridicidade e, no mérito, favorável; e 

-de Agricultura, favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 
~Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

sao. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Nivaldo Machado) - Está 
esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cesar Cais. 

O SR. CÉSAR CALS(PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) -:-:-_Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tendo sido eleito Presidente da CPI que investiga 
a gestão das estatais ·em que a União- detém maioria 
acionária, e por ter-se esgotado o seu período, mas 
tendo a CPI concluído os seus trabalhos, que por força 
da campanha eleitoral só não apreciou o relatório do 
Se_n-ªdor João Calmon, gostaria de dar conhecimento 

Sexta-feira 28 4211 

aos Srs. Senadores das atividades desta CPI e da minuta 
do relatório apresentado pelo Senador João Calmon. 

A CPI das estatais foi criada pela Resolução n."7/85, 
para inv_estiga_r a gestão das sociedades de economia 
mista nas quais a União detenha maioria acionária. 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Senador Cesar Cais 
-Yice-Presidente: (Vago) 
Relator: Senador João Calmon 

Roberto Campos 
César Cais 

-"-;c--

Severo Gomes 
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Fábio Lucena 
Jutahy Magalhães 

Ivan Bonato 
Américo de Souza 
Carlos Lyra 

Jorge Kalume 

Martins Filho 
Gastão Müller 

Albano Franco 
José Urb.ano 

Titulares 

Senadores 

PDS 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

PDS 

PMDB 

PFL 

Assistente~ Sônia de Andrade Peixoto, que destaco 
por sua dedicação e eficiência. 

A CPI realiZOu- tiint8. e cinco reuniões e foram ouvidos 
vinte e nove depoentes. 

Em 15-5-85 -foi instal<:tda a Comissão e eleitOs Piesi
dente e Vice-Presidente, respectivamente, os Srs. Sena
dores César Cais e :Ko·gtton_ Ça_br~L Foi designado Rela-: 
tor o Sr. Senador Severo Gomes. Publicado no DCN 
II, n.' 56, de 24-5-85. - -

Em 22-5-:SS- foi ouvidO o depoimento do Dr. Paulo 
Bel!oti, Diretor da PETROBRAS. Publicado no DCN 
II, n." 103, de 3-9-85. 

Em 29-5~85-,. foi ouvido o depoimento do Dr. Carlos 
Walter Marinho, Diretor da PETROBRÁS. Publicado 
no DCN II, n." 106, de 6-9-85. 

Em 4-6-85 - foi ouvido o depoimento do Sr. Carlos 
Sant' Ana, Díretor da PETROBRÁS. Publicado no 
DCN II. n." 107, de 7-9-85. 

Em 11--6-~5 --fOi"Ouv-ido o depoimentO do Dr. Ma!~ 
cus Túlio Roberto Sampaio de Melo, Vice-Presidente 
da PETROQUISA. Publicado no DCN II. n." 141, de 
31-10-85. 

Em 18-6-85- foi ouvido o depoimento do Dr. Hélio 
Beltrão, Presidente da PETROBRÁS. Publicado no 
DCN II, n." 117, de 21·9'85. 

Em ~--6-85 -_f-oi ouvido o depoimento do Dr. Ar
mando Guedes Coelho, Diretor da PETROBRÁS. Pu
blicado no DCN II, n. 0 145, de 6-11-85. 
E~6~8-85_~.foram ouvidos os Srs. Bóris Gorentzvaig 

e 1\{allro Ubirajara Chaves da Costa Presidente da Pe
troquímica do Rio Grande do Sul e P~esidente do Sindi-
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cato _de Petroleiros e Petroquímicos. Publicado no DCN 
11, n.'134, de 18-10·86. 

Em 13-8-85 ~Reunião de Trabalho. Para publicação 
em 24-11-86. 

Em27-8-85- foi ouvido o depoimento do Dr. Dimas 
de Camargo Maia Filho, Presidente da Comissão de 
Dese_statização. Publicado no DCN II, n.u 61, de 4-6-86. 

Em 3-9-85- foi ouvido o depoime-ntO do Dr. HenrY 
Philippe Reichestul. Secretário de Empresas Estatais. 
Publicado no DCN II, n.u 126, de 8-10-86. 

Ern 10-9-85- foi ouvid~ o depoimento do Professor 
Dércio Garcia Munhoz, Proíêssor da U nB. Publicado 
no DCN II, n."l40, de 30-10-86. 

Em 17-9-85- foi ouvido o depoimento do Dr. João 
Luís da Silva Dias, seCretário Especial de- Abasti!cl
mento e Preços. Publicado_ riO DCN II, V·u 125, de 
7-10-86. 

Em24-9-85 -foi ouvido o dePoimêó.to do Dr. Breno 
Augusto dos Santos, Diretor da DOCEGEO. Publicado 
no DCN II, n.'125, de 7-10-86. 

Em 25-9-85- Re_avaliação dos Trabalhos. PJ publi
cação em 24-11-86~ -- --

Em 1. 0·10-85- foiouvidoo depoimento do Dr. Fran
cisco Franco de Assis Fonseca, Presidente da DOCE
GEO. Publicado no DCN II, n.o 140, de 30-10..86. 

Em 17-10-85 -foi ouvido o depoimento do Sr. Os
waldo Cordeiro de Farias, bx-D-iietor da Companhia 
Vale do Rio Doce. Publicado no DCN li, n.u 142, 
de 1.'·11-86. 

Em 23-10-85-Reavaliação dos trabalhgs. P/ repu
blicação por ter saído com incorreção no DCN 11, de 
4-4-86. 

Em 24-10-85 -Reuniáo para ouvir dePoimentos dos 
Srs. Euclides Tríches e Walter Rocha de Oliveira, ex-Vi
ce-Presidente da Companhia Vale do Rio Doce. Sus
pensos os trabalhos, conforme art. 125 do RI. PI republi
cação por ter saído com incorreção no DCN II, de 
4-4-86. 

Em 19-11-85 -foi prO!rcigado o Prazo de 120 (cerlto 
e vinte) dias de acordo com a Resolução n.o_1~2/85. 

Em 19-11-85- foi ouvido o depoimento dos Srs. Eu
clides Triches e Walter Rocha de Oliveira ambos ex-Vi
ce-Presidentes da Companhia Vale do Ri~ Doce. Publi
cado no DCN II, n.o 143, de 4-11-86. 

Em 20-11,85- Reavaliação dos trabalhos. P/ publi
cação em.-20~ 11-86. 

Em 21-11-85 - foi ouvidO-o depoimento do Sr: Sarnir 
Zraick, Presidente da Rio Doce América. Publicado 
no DCN II, n." 144, de 5-11-86. 

Em 25-11-85- Reunião para debates_çÓ_nLQ Sr. sa
rnir Zraick, Presidente da RioDoceAmérlcã. P'ublicado 
no DCN II, n." 144, de 5-11-86. 

Em 26-ll-85- foi ouvido o depoimento dos srs. JOsé 
Clóvis Ditzeel e Romeu Nascimento Teixeira, Presi
dente da Rio Doce-Bruxelas e Presidente da ALBRÁS 
respectivamente. Publicado no DCN 11, n. u 144, d~ 
5-11-86. 

Em 2-12-85 -foi ouvido o depOimento do Sr. Antô
nio Ermírio de Moraes,_ Presidente do Grupo Voto
rantin. Publicado no DCN II, n.'' 145, de 6-11-86. 
~m 3-1~-8.5- foram ouvidos os depoimentos dos_Srs. 

L:u1z Antomo Godoy Alves e João Carlos Unhares 
Presid~nte da Associação dos Empregados da CVRD 
e ex-DJretor de Operações da ÇVRD, respectivamente. 
Publicado no DCN ll. n.u 146, de 7-11-86. 

Em 3-12-85 -Rendncia do Sr. Senador Severo Go
mes, ao cargo de Relator, conforme OF. n. 0 032/85. 

Em 4-12-85 -foi ouvido o depoimento do Sr, Eliezer 
Batista da Silva, Presídente da Companhia Vale do Rio 
Doce. Publicado no DCN II, n.~ 147, de 8-11-86. 

Em 18-3-86- Reunião para aprovar o nome do Rela
Cor, Senador João Calmon, e elaboração da agenda 
do semestre. PJ publicação em 20·11-86. 

Em 17-4-86 -foi ouvido o depoimento do Sr. Fernão 
Carlos Botelho Bra"cher, Presidente do Banco Central 
do Brasil. Publicado no DCN II, 11.''148, de 19-11-86. 

Em 23-4-86- foi ouvido o depoimento do Sr. Mário 
Penna Bhering, Presidente da ELETROBRÁS. Publi
cado no DCN II, n.~ 148, de 19-11-86. 

Em 6-5-86- foi ouvido o depoimento do Sr. Amaro 
Lanari Júnior, Presidente da SIDERBRÁS_. Publicado 
no DCN 11, n.~ 14~. de 20~11-86. ---

Em 20-5-86- foi ouvido o depoimento do Sr. Licínio 
Marcelo Seabra, Presidente da ~UCLEBRÁS. Publi
cado no-DCN II, n." 149, de 2-Ü·Ü-8"6. 

Em 3-6-86- foi ouvido o depoimento do Sr. Aure
liano Chaves, Ministro das Minas e Energia. PJ J)CN 
11, n." 150, de 21-11-86. 

-Nessa ocasíão, o Presidente da CP! comunicou 
ao Plenário que tinha sido encerrada a parte de depoi
mentos; só faltava o relatório. 

Em 19-6·86_- foi a pi OVado o Riquerimentó ·n." 
153f86,Jiiorrogí{ndo por 120 (cento e vinte) dias o prazo 
da Comissão. -Senador Cesar Cais, Presidente CPI. 

Quero ler, neste momeitto, a minuta do relitóriO 
-do "Sr. Senador João Calmon ... 

O Sr. Jorge Kalume - Permite um aparte, antes 
de inicíar a leitura do relatório, nobre Senador? 

O_ Slt. CESAR CALS - Com muita honra Senador 
Jorge katume. 

O Sr~ Jorge Kl;llume -~ Nobre S_enador César Cals, 
pela leitura que v-.- Ex. • está faz"endO das pessas que 
foram ouvidas na Comissão conhecida como "Das Esta
tais", criada pela Resolução n.~ 7 de 1985, da qual foi 
v: E_x~ a o seu-Presi~e_n,tc;::. JlOde-~e ~imensionar o traba· 
lho exaustivo' porém que resultou em.--benessies_ para 
O-Congresso Nacional e, en:l particular' eara o Senado 
e para o BrasiL V. Ex. •, em nenhum momento, fugiu 
a esta responsabilidade dalldo tudo de si em favor da 
Cas_a que representa e do Brasil. Quero, nes_ta oportu
nidade, como membro, como seu colega e admirador 
cumprimentá-lo pelo trabalho que ofereceu ao Con
gresso Nacional. 

~O SlL CESAR CALS -.:.Desejo agradecer ao nobre 
Senador __Jorge kalume, não só as palavras mas o seu 
testen;w.nho sobre como a Comissão procurou se desen
cu_rnb.h: do encargo dado pelo Senado. _Realmente, creio 
- e V, Ex.' foi um atento integrante desta Comissão 
-:-.que a noÇão de participação da_ Uni_ãó nas Estatais 
foi exaustivamente estudad_a1 graças ao alto nível daque~ 
les integrantes da Comissão. Agradeço o testemunho 
d_e_y._ E_x.• que, também, teve uma parte muito ativa 
no resultado desta Comissão. 

Sr. Presidente, desejo ler a minuta do relatório do 
Senador João Calmon para que fique, tambt!m, regis
trado nos Anais desta Casa. 

- - Senhores Senadores, 
Submeto à apr~iação de V. E_x.•s o relatório da Co

riiissão-Parlamentar de Inquérito destinada a investigar 
a gestão das sociedades de economia mista nas quais 
a União detém a maiori~ acionária. --

-A ConlissãO OUVIU 29 pesSoas ligadas, direta e 'indire
tamente, às atividades das empresas estatais. Seus de
poimentos desenharam um quadro amplo da economia 
nacional e estiveram sempre presentes no dia a dia da 
imprensa brasileira. 

Constata-se, pe.losd_epoimentos prestados, que oBra
sil possui realmente__grande número de empresas esta
tais. Muitas dest~s_ empresas não são eficientes ou ll):es
mo -necessárias. MãS há wn _grupo básico delas funda
mental para a economia do País~ podendo-se citar como 
exemplos a PETROBRÁS e a Companhia Vale do Rio 
Doce, 

A pre..;;ença do Estado na economia brasileira come
çoU no ii:lfcio da Segunda Guerra Mundial., quando o 
Governo interveio no transporte marítimo e ferroviário. 
Essa presença cresceu com o surgimento da Fábrica 
Nacional d~ Motores e da Companhia Siderúrgica Na
cional, e teve um de seus grandes momentos com o 
movimento nadonal pelo monopólio estatal de petróleo 
que desaguou na criação da PETROBRÁS. Hoje, cOn
forme se verifica (1, 2 e 3) existem 426 estatais, aqui 
incluídas 193 sociedades de economia mista, 33 empre
sas públicas, 77 autarquias, 42 fundações, 54 sociedades 
civiS Iill_lita_das, 26 co~cessiçmárias e um_a empresa que 
o Governo enquadr_a ·na rubrica "outras"._ Um leque, 
comq se ~é, niuit_o vasfo que abr1ga empreSas de grande 
p·otendal e desempenho para a vida económico-social 
do Pals e outras pequenas empresas que passaram ao 
albergue do_ Gove_~no por f<?rça de intervenção. Eias 
emp·regaffi, a{jenã.s fiaS-sOciedaâes de e,conomia mista 
e emptesa:s pú01Ícas, 1.186 milhões de funcionários 
(qUadro n.o 6). 
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Nesse leque de empresas, encontramos 236 produ~ 
tivas que empregam 600 mil brasileiros, contra 250 mil 
nas consideradas não-produtivas. O Secretário-Geral 
da Secretaria de Planejamento da Presidência da Repú
blica, Henri Philippe Reichstul, ao depor nesta comis
são, considerou que a presença das estatais na economia 
do País é exagerada: apenas 14% do Produto Interno 
Bruto. É relativamente a mesma registrada no Peru, 
no México, Chile e França, segundo o Secretário. Se 
reunidas as 500 maiores empresas do Brasil, as estatais 
ficam com 65% do_ património líquido e têm um lucro 
de apenas 55%. 

Não se pode negar que -pelos números que vimos 
nesta Comissão- o processo de privatização de estatais 
é uma iniciativa _sadia! em regra geral, mas que é neces
sário equacionar problemas específicos, como as dívidas 
da Siderbrás e do sistema Eletrobrás, para levar avante 
um programa eficaz !ie transferência de algumas dessas 
atividades para o sftor privado. O próprio Governo, 
como explicou nesta Comissão o então secretário de 
Controle das Estatais, Dimas de Camargo Maia Filho, 
já trabalha neste processo de transferência, pois estava, 
à época do depoimento, privatizando 42 empresas das 
&9 listadas pelo ,Progr~ma Nacional de Desestatização. 
Outras dessas 426 empresas serão atingidas pela Refor
ma Administrativa já em andamento. 

A Siderbrás, conforme mostrou nesta Comissão o 
seu presidente, Amaro Lanari Júnior, vive uma das 
situações mais difíceis de sua história, com uma dívida 
externa deUS$ 15,6 bilhões (em fins de 1985) e custo~ 
financeiros, em razão dessa dívida, de US$ 160 pof
tonelada, contra 15 dólares nos Estados Unidos e 28 
dólares no Japão. Some-se a esse desastre uma política 
de preços que, segundo o presidente da Siderbrás, fez 
o grupo perder 4 bilhões de dólares a partir de 1978. 

A Eletrobrás, segundo seu Presidente, Mário Bhe· 
ring, tamb~m_ vem sofrendo, com _a prática de tarifas 
irreais e com um dos maiores endiVidamentos do País, 
necessitando de mais _inV-estimentos para cumprir seu 
programa de cons.tiução de usinas a fim de cobrir a 
demanda de energia, hoje disparada. 

São dois casos em que a presença do Estado é justifi
cada pelo fim da empresa e em que não se pode pensar 
em privatização. 

Há, também, empresas de importância fundamental 
para o País como potência económica, como é o caso 
da Vale do Rio Doce e da Petrobrás. 

A Vale tem jazidas de ferro para 300 a 500 anos 
de exploração, além de reservas de vários outros miné
rios; investe em pesquisas geológicas puras mais que 
os 2% empregados pelas maiores empresas internacio
nais, gastando l!S$ 17 bilhões só este ano; é uma das 
empresas brasilerras de maior credibilidade no mercado 
mundial. Para se calcular esse potencial da Vale, basta 
lembrar que os alemães são dependentes do minério 
brasileiro em 50% e os japoneses importam 49% do 
ferro.que consomem. É uma empresa que, conforme 
d~potmento_ de seu ex-presidente, João Carlos Fragoso 
Lmhares, da lucro desde 1952 e não precisa de dinheiro, 
apenas o aval do Governo. 

Hoje, segundo o ex-Presidente da Companhia Eliezer 
Batista da Silva, a tendência da Vale do Rio Doce é 
caminhar para a industrialização, tendo o titânico como 
pilar e uma infinidade de subprodutos. 

O ilustre Senador Severo -Gomes levantou, durante 
uma das reuniões da Comissão, a tentativa de privati
zação da Vale do Rio Doce e a ameaça que isto repre
sentaria para o País. O então presidente da Companhia. 
porém, ao comentar essas informações, mostrou que 
a Vaie do Rio Doce nunca correu riscos e_ hoje inclusive 
está prêo'cupada em diversificar sua produção, como 
Já acontece com o manganês. 

Para encerrar o relatório, gostaria de levar aos ilustres 
Senadores_uma proposta, que aqui foi apresentada pelo 
professor Dércio Garcia Munhoz, de que os presidentes 
e os diretores das _empresas estatais tenham seus nomes 
submetidos a exame do Congresso Nacional, como 
acontece com os nossos embaixadores. Tal proposta 
visa única e exclusivamente a democratizar- pelo voto 
dos representantes do povo- es'3a grande fatia da eco
nomia hoje sob controle do Estado e da qual dependem 
milhões de brasileiros. 

É este o Parec_er, Sr. Presidente. 
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Sr. Presidente e Srs. SenadOres, ao faZer a -leitura 
deste relatório da Comissão Parlamentar' de Inquérito, 
que investiga a gestão da saciedade de economia mista, 
das quais a União_ detém a maioria acionáiia, e,~lendo 
tido a honra de ser seu Presidente, quero destacar o 
alto nível nos debates _entre os Senadores e Deputados 
Federais que compareceram àquela ComisSão com os 
depoentes. Praticamente, nós ouvimos todas as holdings 
em que a União tem a maioria. De modo que a Comis~ 
são fez um estudo bastante profundo e o relatório do 
Sr. Senador João Calmon bem demonstra que a nossa 
preocupação foi de definir uma política de desestati
zação para aquelas empresas que podem passar para 
a iniciativa privada, mas resguardar _aquelas que a União 
deve continuar como majoritária. 

Pretento, Sr. Presidente, fazer cumprir a sugestão 
do Sr. Senador João Calmon, relator desta Comissão, 
apresentando ~m projeto de lei em que o_ Presidente 
-- Diretor das empresas estatais, em que a Uni~o é 
majoritária, seja submetido, como os Srs. Embaixa
dores, ao Senado Federal. E espero ter a assinatura 
deste projeto de lei de todos os integrantes desta Comis~ 
são, que será o mesmo_ que a aprovação desse relatório 
que, infelizmente, por força da campanha eleitoral, não 
foi possível fazer dentro _do prazo. 

Quis, neste mome'l to, me desincumbir dessa honrosa 
missão, antes de deixar essa Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Con<:<do 
a palavra ao Senador Moacir Duarte. (PaUsa.) 

Não está presente. _ _ _ _ __ _ _ 
Concedo a palavra ão Senador Mario Mai-.l."(:Pausa. f 
Não está pres~nte. _ ~: - -
CoiiCe_do a palavra ao Senador Jamil Hã.d-dã.d. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
preocupa~me sobremodo e quero deixar isso expresso~ 
desde logo, o assunto da discriminação das competên
cias relativas à União, aos Estados e aos Municípios, 
na elaboração do fututo texto coo.stitucioflal. 

É hora de alicerçarmos a Federação em bases sólidas, 
pois, só assim, o sistema democrático ficará preservado, 
através de um funcionamento racional e ordenado. 

Hoje, os Estados e Municípios vivem a mendigar 
recursos do Poder Central, para atender às suas necessi~ 
dades cada vez maiores. A ingerência da União se acen
tua de modo crescente. 

Estamos acostumados a ouvir os reclamos de uma 
reforma tributária para uma justa repartição de rendas 
entre entes que devem ser autónomos, como também 
a escutar os defensores da política de fortalecimento 
municipal, por via da qual, as comunas; melhor aten~ 
did~s _ll:o _s~u _p_e~l!li~r_ iJl~e-~e_sse~_ P?d!!r~o--~~p~_C?_~e_ntar 
o seU verdadeiro pape1 de peças básic-as da flaciona
lidade. 

Vivemos, muitos e muifcis ãiios, com a autonomia 
municipal cassada. As populações das capitais, ou seja, 
dos centros mais adiantados, não_ podiam e5e9lher os 
seus dirigentes. A outras cidades se impunha a castra~ 
ção, rotulando-as de áreas de segurança nacional. Ou
tras, ainda, sofriam a humilhação, porque" eram instân
cias hidrominerais. E assim, de subterfúgio em subter
fúgio, impedia-se a manifestação popular. 

Veio, por fim, a hora da redenção e todo aquele 
capítulo foi terminado. Mas, o certo é que a eleição 
dos chefes do Executivo não é suficíente para garantir 
a verdadeira autonomia do municipio. Da mesma for
ma, a eleição dos Governador_r;:s __ não tem, por si só, 
o condão de fortalecer o Estado. 

Essa escolba popular, decidida por _uma reforma cons~ 
titucional, precisa _ser acompanhada das necessárias ga
rantias no que toca aos aspectos tributários. Se não 
se reforçar os poderes de cada um desses entes, Estado 
e Município, diante do outro, que é a União, não se 
conseguirá tirá~tos da posição secundária em que' na 
maioria dos casos, se situam, de meros executores dos 
planos do outro. 

O texto coristitucional que se rC:clanla preciSa ser bas
tante claro no discriminar as competências de cada qual. 
Senti de perto o problema, quando Prefeito de uma 
grande cidade _como o Rio de Janeiro e me via impedido 
de agir por uma injU:SfifiCã:vel competência da União 
ou atropelado por uma competência concorrente que, 
na prática, não tinha explicação. 
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SOu médico, não tenho cOO vivência com os probleinas 
do Direito, mas conservo as lições e ·as experiéncias 
de uma vida política já antiga _e tenho a certeza de 
poder contribuir com os frutos dessa observação. Uma 
Constituição, por ser o texto básico, deve refletir as 
tendências da coletividade, deve captar os fenômenos 
sociais a atender. 
__ A descentralização dos poderes importa em repar
ti~los. Feita com equilíbrio a definição das competên~ 
cias, valorizam-se os Estados e os Municípios presti~ 
giarr_i-se. Cria-se o clima para o aprimoramento das insti
tuições democráticas. 

A Constituição de 1946, a meu ver a mais adiantada 
das_ que tivemos, buscou reerguer- a Federação que o 
Estado Novo dizimara. Essa Federação veio, outra vez, 
a ser atingida violentamente, mais tarde, com o movi
mento de 1964, desaparecendo a Importância dos Esta
d_os__. 

Ao agitar o tema: desta tribuna, Pretendo deixar fixa~ 
da a posição do Partido Socialista Brasileiro na organi
zação do quadro constitucional que se avizinha. É muito 
importante para o País qpe se reconstrua a Federação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concodo a 
palavra ao nobre Senad~r Alaor Coutinho. (Pausa.) 

S. Ex.• não está presente. 
Cóbcedo a palavra ao nobre Senador Matta~Macha~ 

do, (Pausa.) . . 
S. Ex. • não está presente. 
Concedo_ a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia 
o segUinte-discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

OS-habitantes do Município acreano de Tarauacá es
tão-pesaros-OS ro-m-u-·desaparecimento", em 24 de setem~ 
bro deste ano, de um de seus diletos filhos: Manoel 
Leite Damasceno (Manoel Simão), que Contava 78 anos 
de idade. 

Sua morte deixou um vácuo entre seus conterrâneos, 
pela estima que desfrutava face a sua conduta de homem 
bom e voltado às boas ações. 

Filho do desbravador cearense Simão Leite Damas~ 
ceno e da amazonense Francisca Xavier Damasceno, 
o saudoso amigo era casado com Benedita Pereira Da-
masceno. 

De sua numerosa familia deixou 14 filhóS, 33 netos 
e 6 bisnetos. 

_Nascido em 8 de setembro de 1908, no seringal Saúde, 
Vila Seabra, quando Tarauacl_era Vila, fo1-õficíal de 
Justiça da Comarca, exercendo o cargo com grande 
<!ignj<l;!oe •. ___ -

Manoel Leite Damasceno cumpriu todas as etapas 
de uma vida honrada. O número de seus descende.ntes 
atesta o sentido de famt1ia que imprimiu a sua e.-,:is
tência. 

Nacfã mais apropriado, pois, Para traduzir o que foi 
a_p~~sagem ~e.M~noel Simão por esta terra, do que 
a mensag~!D d1_~~nbuída por ocasião do seu sepulta~ 
mento: 

"Durante toda a sua existência teve como tema: 
O trabalhot a honra e a honestidade. 

-Dedicou todos_ o~ <:eus atas para o bem~estar 
- -dos seu;, e do próximo. 

Ele deixou, no coração de cada um de nós, uma 
lembrança viva e uma afeição que jamais se extin-
guirá.-- -

Dorme o sono dos justos, quem como justo viveu 
na retidão, na lembrança, no afeto. 
Re~ebendo em seu seio, permita Jesus, que ele 

COntinue a velar por todos aqueles que tanto amou 
e-servíu. · 

Senhor, dai~lhe em glória no céu o que ele nos 
deu em amor _e _dedicação na terra." 

Ao fazer este registro no Senado, envio aos familiares 
de Manoel Simão, e_ ao povo da Tarauacá, meus sinceros 
votos de saudade e do consolo. 

Er.a o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR: PR~SJDENTE (Mário Maia) --Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ju!ahy Magalhães. 
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. O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

A tradição classifica os chamados direitos do homem 
em duas categorias: 

a) os direitos humanos propriamente ditos: vida, 
saúde, trabalho, moradia, educação, cultura, etc. 

• 
h) os direito_s __ civis: liberdade, ígualc;lade, pro-

priedade e justiça. 

O grande desafiador problema de todos os governos 
e tod3_:s as sociedade;s está em como garantir de verdade, 
e não solnente ~() _p~,eel (~eSJ?lO que "este papet seja 
a Coristituição), os proclãffiad-os direitos do homem e 
do cidadão. 
- A sociedade brasileira, estruturada pelo modo de pro~ 
dução capitalista, em posição periférica no plano inter
nacional_. c;az:acteriza-se pela dependência externa de 
capitais e tecnoloiia. A luta popular pela conquista 
do desenvolvimento e seus benefícios tem procurado 
erradicar ou reduzir o autoritarismo e democratizar o 
poder com uma participação das camadas menos favore
cidas, isto. é, a imensa maioria do povo. No campo 
e na cidade os problemas são ingentes. 

Agora, na transição política para a democracia, surge 
a dfra ocasião para repensar sobre a vida do povo brasi~ 
leiro mediante a eleição -e funcionamento de uma As~ 
sembléia Nacional Constituirite. Realmente, trata-se de 
um momento em que o destino e a felicidade de uma 
Nação poderão ser perfilados. 

Sem dúvida, um Qos capítulos mais importantes da 
nova Carta Magna, que marcará uma Nova República, 
(por que não dizê~lo?) um novo cidadão brasileiro, refe
re'-Se- exatamente às garantias dos direitos individuais 
e sociais para uma nova sociedade_. 

Como pensar a questão dos direitos do homem e 
das perspectivas individual e coletiva de sua defesa num 
quadro de violências de todo tipo e de desigualdades 
diversas e chocantes que caracterizam a sociedade mo
derna? A resposta certamente não é simples, mas com 
certeza começará pela nova Constituição que deverá 
enunciar os direitos fundamentais do ser humano, indi
cando as medidas protestaras contra a sua lesão. 

A Constituição de um país é também chamada de 
Lei Fundamental ou Lei Maior. Todas as demais leis 
que regem a vida social devem necessariamente estar 
de acordo com ela. Leis contra o espírito ou a letra 
da super leí são declaradas inconstitucionais. 

A Constituição não é apenas um programa~ mas um 
sisteina de valores com força normativa para todos os 
poderes e para todas as autoridades do Estado. Ela 
não--vale" oomo--simpres p-rograma--cte-stmadO-a-onentar 
a legislação, mas como norma de direito constitucional 
positivo, erija estríta observância se iinpõe a todos, ao 
Estado, à legislação, à administração e à justiça. 

Caracteriza-se o estadq de direito como aquele em 
que todas as atividades, todos os a tos e todas as diviSões 
da autoridade pública, seja qual for o grau que ocupem 
na hierarquia política, ou a medida em que participam 
na elaboração da vontade do Estado, são regidos pela 
lei ou pelo direito. No Estado de Direito, é assim ch<ima~ 
da Lei Magna, não se-limita a prescrever a estrutura 
do Estado e do governo, senão que regula, igualmente, 
a situação dos indivíduOs frente ao governo, estabele
cendo àqueles um campo de ação constitucional defi
nido e protegido. 

Compulsando-se a Constituição ou as Constituições 
de um Estado, facilmente se chega à sua qualificaÇão 
de liberal, democrático, autoritário ou despótico. Em 
verdade, pode-se asseverar que a história de um Estado 
se confunde com a própria hiStória de suas Constitui~ 
ções. 

Ulnã CoDstifuíÇão- -deve ser vista Como Lei Magna. 
Uma nova Constituição haverá de fortalecer as institui
ções democrát_icas, assegurando-lhes estabilidade pela 
promoçáo de avanço social, com as reformas que se 
fizeram necessárias. 

No plano constitucional, os direitos do homem consti
tuem o pólo de atração. Mesmo as Constituiçóes autori~ 
tárias costum3._inserir no seu bojo um elenco de direitos 
e garantias individuais. No plano supraestatal existem 
as famosas Declarações de Direitos, a partir da Decla· 
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ração de Virgínia, da Revolução Francesa, Declaração 
dos Direitos do Homem (ÚNU), etc., sem esquecer 
algumas encíclicas. 

Geralmente, as Constituições se dividem em duas 
partes, uma referente à organização dos poderes, outra 
ã garantia dos direitos, sendo a primeira subordinada 
à segunda. Entre as duas partes não existem somente 
relações de coordenação~ senão que a declaração de 
direitos constitui a parte fundamental e subordina a 
outra. Em verdade, os direitos individuais coD.Stituem 
a decisão fundamental do povo como titular do poder 
constituinte. A filosofia burguesa e libeJ;al afirma que 
tais direitos são anteriores e superiôies ao Estado, ao 
qual compete assegurá-los. 

A tradição constituciOnal brasileir<J tem sid-o coel:ente 
nesse ~pe_cto. Todas têm consagrado um capítulo rela~ 
tivõ aos direitos individuais e as últimas elevaram alguns 
à categoria de sociais. _ _ __ _ 
. Vale frisar, como se dissE! na introquçãt?~ q~e o mais 
unportante nã? são as de~l!J.raç_(jE!_~_~_garantias nominais~ 
mas a sua efet1va e)C;ecuçáo. ~sªbido .que existem_ Çons
tituíções noniinais-e_Co"riStitUíÇões reais, valendo a pr.á
xis mais que a teoria. Na feitura de uma nova bula 
política há de se levar em conta q~e inai~ vale uma 
declaração de d~rei~os comedida e realista que um elen
co prolixo de direitoS ideais e irrealizáveís. 

Poder originário ou derivado, a Constituinte, Con
gresso Constituinte ou Assembléia Nacional Constituín
te representa o auge do momento político de uma Na
ção~ desaguando numa ÇoiiStituição. SOberania é sua 
característica maior, 

Pinto Ferrefra define pOder constituinte como um 
poder supremo, originárió--;-dotado de soberania, com 
uma capacidade de decisão em última instânci_a. Está 
apenas suborcünado, diz o conhecido constitucioõalista, 
à pressão do grupo, às exigências do bem comum, aos 
valores jurídicos ideais ou à opinião pública que o gerou. 

Georges Burdeau assevera 9ue o poder constituinte_ 
se revela como um ente criã.tivo que busca sempre o 
estabelecimento de uma ordem jurídica, a partii do 
nada, no caso de surgimento da primeira Constituição, 
ou mediante a rutura da ordem anterior .e a implantaçãO 
de uma nova ordem. ~ 

Reina grande controvérsia na doutrina quanto à titu
laridade, legitimidade e limites do poder constituinte. 
Mas o que convém assinalar é que seu COnceito funda
mental reside no poder de criar ou reformar a Ordem 
jurídica de determinado Estado. Vale a pena, também, 
destacar que a afirmativa de que a ordem constitucional 
somente pode ser inovada através de movimentos revo
lucionários tem sido contrariada pela realidade dos fa
tos. Haja vista, atualmente, os casos da Espanha e do 
Brasil. Aquela, pacificamente, passou de república a 
monarquia; e este, também de modo tranqUilo, pela 
via da transição política, vai cOnsOlidando o regime de
mocrático enquanto elabora uma nova Constituição. 

Preparar o constitUinte e-a·dasse polítiCa é- tão impor
tante quanto preparar a Assembléia Nacional COnsti.: 
tuinte, para que os erros do passado não se repitam. 
Uma Assembléia Nacional Constituinte, comp9sta de 
cidadãos livres e de bons constumes, poderá elaborar 
uma nova ConstitUição, que--reflita o resUltado de uma 
pacto social orgânico, responsável, cívicO e lúcido. É 
o que esperam os brasileiros-com a eleição de novembro 
próximo. - -

Parece-me que s_eria oportuno e -interessante que o 
novo Estatuto Básico enunciasse, entre outros, os se_~ 
guintes pontos: 

1) Mior autonomia :aos Estados-membros; 
2) Autonomfa finanCêírã ao·Poaer-Judiciário; 
3_) Restauração das imunidade$ parlamentares; 
4) Afirmativa-peremptória de que compete ao 

Estado garantir formal e materialmente o exercício 
pleno dos direitos mencionados; 

5) Admissão da nacionalidade múltlipa e aboli
ção da cidadania de segunda classe; 

6) Gràtuidade dos atos e registras necessários 
ao exercício dos direitos Civis, políticos e eleitorais; 

7) Proteção, por parte do Estado e da comuni
dade, ao meio-ambiente sadio e equilibrado; 

8) Criação do cargo de ombudsman ou Procu
rador do Pov_o, incunbido de velar pelo efetivo 
respeito dos poderes públicos aos direitOs assegu
rados na ConstituiçãO, o qual terá a responsabi-
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!idade de receber e apurar denúncias contra abusos 
e omissões de qualquer autoridade; 

9) Dfre~tós elo OOD.sumidor quanto ao abuso de 
preço e quanto à qualidade dos produtos, inclusive 
por fiscalização direta; 

10) Legitimação processual ativa de qualquer 
cidadão e do Ministério Público na proteção do 
consumidor; 

11) Legit_imação _ativa de qualquer cidadão, do 
- ~istérió Pl:íb~ico, e de entidades para anular atos 

leslvos ao patri.mOÕ.io público; · 
12) Autorização para transplante de qualquer 

órg!o do corpo humano, com consentimento dado 
em vida pelo doador ou pela família, após a inOrte; 

13)Estabilidade a todo servidor público, da ad
ministração direta ou indireta, que na data da pro
mulgação da Constituição, conte, pelo menos, dois 
~os de_ efetiv_o e_x~rcício; 

___ 14) Di~e!to à aposen~~()ria propofcional, após 
15 anos de Serviço Públia:>.-

Em outros pronuncimentos já enunleramos _outras 
sugestões, o que continuaremos fazendo em futuros dis
cursos. 

Era o que tinh-a a dizer~ (Muito bemt) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a 
pãlavtã ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPJIS"fA (PFL-SE. PrQnun
--cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

A implantação em Sergipe de um complexo mineral 
químico e petrOiJ.Uímico de base, destinado ao aprovei
tamento econôii::Lico das riquezas mineraiS do Estado, 
exige, como pré-condíl;ão essencial, a construção e ftm
cionamento do Porto ~e Sergipé. 

Importantes índústrias de base já instaladas em Ser
gipe dentre as quais a de potássio e a uD.idade de amónia 
e uréia pertencentes à subsidiárias da PETROBRÁS 
- tOniarari:r.- iililôiáveis a realização desse magno em~ 
preendimento que é ceitamente, uma secular reivindi
cação do povo sergipano. 

De fato, a produção operada pelo mencionado pólo 
industrial deverá se escoar pelo mar, em virtude de 
razões técni~s~ económicas e -fmanCCíriiS que obvia
mente, tornaram irreversível a construção do Porto de 
Sergipe. 

Felizmente, já se pode anunciar a auspiciosa sOlução 
do problema, porque a PETROBRÁS, a partir do dia 
vinte e dois de dezembro vindouro, começará a reçeber 

_ a_~ propo-stas das empreiteiras iníciãndo-se, assim, o pro
cesso seletivo que viabilizaria o infcío das obras do Porto 
de Sergipe, cuja definiÇão se efetivou pOi" oCasião da 
solenidade realizada no Palácio do Governo, em Ar_aca
ju, no dia 24 de QUt_tJJ:n:o passado, e presidida pelo Go
VerriadOr João Alves Filho. 

Convém acentil~fr que se deve ao empenho pessoal 
do Presidente José Samey a solução definitiva dos pro
blemas relativo_s à construção do Porto de Sergipe. 

As obras deverão ser iniciadas no primeirO trimestre 
do próximo ano. Mas, antecipando-se à decisão da PE
TROBRÁS, a S:ERGIPORTOS -empresa do Go· 
vemo do Estado _de Sergipe - já inicíoU uma série 
d~ t:J;ai;lalhos.__(je _infra-estrutura, abrangenQ_o, inclt~_~ve, 
_à __ terraplanagem da área do retroporto, complemen· 
tação e· pa:vimenta:çãõ da rodovia de acesso e instalação 
-d9_ sistem<!_9~ e_g_e_rgi.ª _elétri~_p_a::r:_i!_Q caQtelf_<?. de obras, 
além de garantir o suprimento de água através de poços 
artesianos. 

CODcretiza-se, d6stllite~ a realização do empreendi
mento máximo que deverá expandir e acelerar o pro
cesso do desenvolvimento económico de Sergipe, o qual 
se tomou possfv~l em virtude do compr~misso as~umido 
pelo Presidente 10sé Sãrne:Y, áe irrestrito apoio à luta 
incansável do Governador João Alves Filho e de todas 
as lideranças responsáveis do Estado. 

As dimensões e perspectivas dos problemas relativos 
à construção do Porto de Sergipe podem s.er avaliadas 
pelos dois documentos anexos, que solicito sejam incor
porados ao texto deste meu conciso pronunciamento: 
a) "João assina aditivo jUntO cóin- a PETROBRÁS" 
(Jornal de Sergipe, edição de 25 de outubro de 1986); 
e b) "As obras do Porto de Sergipe" (capítulo do Rela
tório das Atividades do Governo do Estado). 
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Desejaria, àSSirialar, que a solenidade levada a efeito 
no Palácio do Gov.emo, em _Aracaju - a que já me 
referi anteriorinente, - foi prestigiada pelo maciço 
comparecimento de prefeitos, vereadores, autoridades, 
- lideranças políticas, empresariais e culturais, repre
sentando todos os segmentos da sociedade sergipana. 

Esse acontecimento é digno de registro especial como 
demonstração das esperanças do p·ovo sergipano no con
cernente_ à concretiZação de uma ·centenária aspiração 
do_ Estado e da sua irrestrita confiança nQ Presidente 
JOsé Sarne}'" que tOmoU possível a construção do Porto 
de Sergipe através de suas enérgicas, corajosas e positi
vias decisões. 

Devo ressaltar, em conclusão, a rara combatividade, 
e o interesse do Gov_ernador João Alves Filho que tudo 
fez, evidenciando dessa forma o seu patriotismo, capaci
dade empreendedora e interesse pela solução de um 
problema vital para o progresso do Estado. 

NO que iiie diz respeito, além de solidário com o 
Governador João Alves Filho, estive em diversas opor
tUnídades com o Presidente José Samey, a quem, pes
sOalmente, iintiegud âoi:UmentOs e cartas referentes 
ao assunto; solicitando as providências imprescindíveis 
à construção do Porto de Sergipe, tendo o Chefe da 
Nação, entre outras providências, determinado à Petro
brás a aceleração dos trabalhos em virtude de se tratar 
do anseio máximo do povo sergipano. 

Ao Presidente José Samey, transmito as expressões 
do profundo reconhecimento e gratidão do povo sergi
pano, pela sua decisiva participação, junto à PETRO
BRÁS, no sentido de acelerar as medidas necessárias 
para construção do Porto de Sergipe. 

Não posso deixar de ressaltar, o apoiO do Presidente 
OZiies Silva. da PETROBRÁS e dos Diretores da Em
presa, pelas decisões favoráveis à concretiZação dC um 
empreendimento vital para Sergipe. 

Era o-que tinha a dizer, (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA· 
DOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DIS· 
CURSO:. 

Jornal de Sergipe 
Aracaju, sábado, 25 de outubro de 1986. 

Porto: lOÃü..ASSINA ADITIVO 
JUNTO COM PETROBRÃS 

Em solenidade realizada na manhã de ontem no Palá
cio Olímpia Campos o GOvemad<?r João Alves Filho 
assinou com os Diretores da PETROBRÁS, Maximí~ 
liano da Fonseca e Armando Guedes Coelho, o termo 
aditivo ao convênio celebrado entre o Governo de Sergi
pe, a SERGIPORTOS_e a PETROBRÁS, objetivando 
o estabelecimento de condições para a elaboração do 
Projeto ExecUtivo, Corist:i-uçãú e Montagem de- Mate
riais- e -EquípamentõS necessâríos à operação do Porto 
de Sergipe. 

Aliado ao· ad.itivo,_o .Governador instituiu pór decreto 
o P~QBASE -:·;E'ro_gr~ma ~e Infra-estrutura de Base 
de SergipE:, com o objetiVo de coordenar todos os estu
dos, prc:>jeto~ e o~ras_que ~st~jam .vin~uladas ao desen
volvitn~nto IndUStrial :Integrado; voltado~ ao aproveita
mento do potencial do solo e subsolo sergipano, Ao 
PRO BASE caberá a coordenação dos projetas do Porto 
de Sergipe, Distrito industrial de Socorro e Complexo 
Industrial Integrado de_Ba_s_e_d~ Se:rgipe. 

Na_oportunidade, O Diretor da PETROBRÁS, Ar~ 
mando Guedes Coelho, em nome de toda a Diretoria 
e do Comiel~o Administrativo c!a PETROBRÁS, sa
lientou a importância dã co·n-strução do porto para Ser
gipe poT sei uina aspiraçáõ inuito "ántig'a da população, 
"razão pela qual temos consciência do qUe--ele repre
senta para o seu-povo~·. Fazendo um relato da grandio
sidade do projeto, Armândo prosseguiu parabenizando 
toda a sociedade de que se empenhou na luta pelo 
terminal portuário, "particularmente ao Governador 
João Alves Filho por todos os esforços que realizou 
para a concretização desse empreendimento". 

Ele revelou que o porto é uma obra para onde carrea
rão recursos superiores a 1 bilhão de cruzados e que 
deverá trazer inestimáveis benefícios para o Estado e 
para a própria PETROBRÁS pois permitirá a movi
mentação de grandes quantidades de cargas das empre
sas subsidiárias, como a _amónia, a uréia e o cloreto 
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de potássio, além de significar a viabílizaç~o para -a 
implantação de novas indústrias na regiâo. -

Dias de glória 

Ressaltando o fato de que Sergipe vive dias de glória, 
"pois a construção do terminal portuário, uma luta que 
se arrastou por 130 anos, é, enfim, concretiz?dtt", o 
Governador Jõão Alves Filho fez um pronunciamento 
em que traçou todo o trabalho e empenho do seu Go
verno ao longo dos últimos três anos para a construção 
do porto. 

Ele lembrou o fato de que, mesmo diante de adversi
dades como aquela em que o_então Ministro dos Trans
portes, Cloraldino Severo, considerou o projeto do por
to inviável para Sergipe e para o País, ~ seu Governo 
continuou a luta em busca de uma solução para o proble
ma. Lembrou ainda do episódio em que levou ao então 
candidato a presidente Tancredo Neves __ o projeto para 
a obra, quando obteve dele o compromisso do seu Go
verno, ocasião em que se vislumbrou que o porto já 
era uma obra definida. "Por uma fatalidade - disse 
- o Presidente Tancredo Neves faleceu, mas o Presi
dente José Sarney, que também havia se comprometido 
com a construção do porto, não faltou com a palavra 
e, na primeíra" oportunidade que tivemos, já levávamos 
a ele a renovaçã-o do nosso pedido. 

João Alves Filho citou os empecilhos que seus adver
sários políticos colocaram para a r~alização da obra, 
"Como se ela tivesse apenas um objetivo pessoal e nã_o 
fosse uma exigência e necessida.de de todos os sergipa
nos". Já por ocasiãO da publicação do edital de concor
rência da construção do porto, ele disse que as intrigas 
gratuitas e brigas provocadas por maus sergipanos para 
que a obra náo lograsse: êxito, o obrigaram a cancelar 
o edital, já que uma briga na justiça demandaria tempo 
em detrimento do prazo de construção da obra. 

-Mas os acidentes da história nos ajudam às vezes 
-completou - pois, se no primeiro convênio Sergipe 
entraria com 30 por cento dos recursos para a constru
ção, uma soma realmente elevada para nosso Estado, 
hoje a PETROBRÁS se responsabilizará por todos os 
custos dé! obra e nós, através da Sergíportos, teremos 
todos os direitos da concessão do porto. Isto porque, 
por conta das dificuldades que quiseram nos criar, pas
samos a conversar e nos entender mais com a PETRO~
BRÁS e,_-a- partir daí, pa'isamos a pleitear que a PE
TROBRÁS arcasse com todos os custos, objetivo que 
alcançamos". 

João Alves Filho salientou inclusive_ o fato de que 
não houve até hoje um governador de Sergipe que visi
tasse tanto a direção da PETROBRÁS como ele. "E 
hoje, alcançados nossos objetívos, deixo aqui a gratidão 
perene do povo e do Governo de Sergipe à direção 
da PETROBRÁS que tanto tem nos ajudado", frisou. 

O governador ressaltou o papel do Vice-Govemador 
António Carlos Valadares e o dO-Senador_Lourival Bap~ 
tista, "que ajudaram diuturnamente para a viabilidade 
do porto e ê com eles que eu divido os méritos e cont 
toda a classe empresarial sergipana, que tanto batalhou 
para a realização dessa obra". 

Reivindicações 

Ainda em seu discurso, o governador apresentou aos 
representantes do presidente da PETROBRÁS reivin~ 
dicações do Estado consubstanci~das em exposição de 
motivos já encaminhada ao Presidente José Samey soli· 
citando a duplicação da unidade de amónia" e uréia, 
de Laranjeiras, justificando qUe a construção em Serr 
gipe desta unidade trará benefícios enormes para todos, 
pois haverá economia de 60 milhões de dólares para 
a PETROBRÁS e diminuição do pr"aio de entrega da 
unidade, de 4 para 2 anos, caso ela seja realizada em 
solo sergipano, em face das condições preexistentes no 
Estado. 

O governador reivindicou também a aceleração dos 
entendimentos entre a Petromisa!Salgema Corii a Petro
misa, no sentido de liberar-se o cloreto de sódio, cc-pro
duto do cloreto de potássio, para o seu beneficiamento 
em escala industrial (100.000 tia), tendo em vista que 
todos os estudos em laboratóríos já foram concluídos 
com absoluto sucesso, também- salientou a necessidade 
do prosseguimento dos estudos que definem uma polí-
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tica pé!ra a barrilha, cujas recomendações técnicas sem
pre mostraram claramente ser Sergipe a melhor locali-
zação. _ 

Frisando que todo esse trabalho terá continuidade 
e será viabilizado pelo governo António Carlos Valada· 
res, João Alves agradeceu a_o vice-governador, pelo seu 
empenho ao seu lado; ao Senador Lourival Baptista, 
face aos seus pedidos junto ao Presidente José Samey; 
e ao presidente da PETROBRÁS, Ozires Silva, salien
tando _que está em andamento na assembléia Legislativa 
projeto concedendo o título de cidadão sergipano a 
Oziies, ao mesmo tempo em que está com~-e:dida a Co
menda da Ordem do Mérito Aperipê ao Presidente 
da estatal, numa homenagem do povo e do Governo 
a tudo o que ele fez por Sergipe. 
__ Também estavam presentes ª solenidade o prefeit.o 
Jackson- Barfeto, o viée-prefêito Viana de Assis Seáe
tário de Estado, o Capitão dos Portos Ney Froes, o 
Comandante do 28° BC, Corõriel Pedro Silva; dezenas 
de p_refeitos do intúíor, dentre outras autoridades. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA
DOR LOURIVAL BAPTISTA 

A OBRA 

Trata-se de um Porto de concepção "off-shore", pre
visto, principalmente para exportaçao do excedente de 
amônia, uréia e cloreto de potássio produzidos neste 
_Es_tado, importação de trigo e carga geral (sacaria, con
tainer, ·carga paletizada, etc) e importação de carvão 
mineral para uso como combustível em nossas fábricas 
de cimento. 

Em sua primeira fase, está projetado para a acosta
gem simultânea de do~s navios, sendo um de até 15.000 
toneladas de porte bruto (TDW) e outro de 7.500 TDW 
com uma expectativa de_ moviinentação de carga nesta 
fase de até um nlilhão de toneladas por ano. 

Nesta fase o projeto consiste de: 
a) Obras do mar 

- PIER para acostagem com 292,90m de compri
mento e 17,25m de largura, comportando dois navios. 

--=QUebra mar de enrocamento de pedras tom~do 
o PIER abrigado das ONDAS, para esta construção 
será consumido aproximadamente unt milhão de metros 
cúbicos de pedras, pois a construção tem soam de com
primento e sai do fundo do mar a 9,50m de profundidade 
at~ a cota ]7 ,SOm acima do nível do mar; 

- Ponte de concreto pretendido para ligação do 
PIER de acostagem com as instalações em terra, o com
primento total de 2.100m e largura de 8,40m. Por esta 
ponte se terá acesso por caminhões ou carretas para 
as Cargas a· serem 1Jnportadas e nela se apoiará a esteira 
transportadora e tubulações que movimentarão_, auto~ 
maticamente, as cargas_ a serem exportadas, que é o 
nosso maior volume. , 

- Dragagem do fundo do mar no canal de acesso 
a bacia de- evolução dos navios da cota - 9,SOm até 
a - 10,60m Qe forma operar-se com segurança com 
os navios-previStos. 

- Montagens eletromecánicas da esteira transpor
tadora para movimentação horizontal dos produtos, 
guindastes e SHIP-LOADERS para as atividades de 
carga e descarga dos navios. 

b) Obras em terra (retroporto) 

- Insta"l~çÕes para estocagem e movimentação de 
uréía e clOreto -de potássio composta de dois arm-azéns 
de 198x50x25m, com capacidade de armazenamento_pa~ 
ra 20.000t. cada. 

.....;,_ lnstalações para estocagem e movimentação _de 
amOniaJíquída a baixa temperatura (-33."C) e no total 
de 10.000 t. 

- Armazém de carga geral com dimensões de 
48x48xl0m. 

---=.-Várias edificações de apoio e área administrativa. 
_ - ~Sistema viário interno composto de ruas e pátios 

de estacionamento e manobras. 
....-"Sistemas completos de infra-estrutura, tais como: 

água, energia, comunicações, combate a incêndio, etc. 
Está previsto no p-rojeto a possibilidade de ampliação, 

eórif."ã CóilStrução de uma segunda fase de acostagein, 
sem custos adicionais, nesta fase, pois aproveitaremos 
toda a infra-estrutura existente, antevendo a possibi
lidade de aumento de produção ou implantação e desen-
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volvimento de um noVo Parque Industrial, junto à área 
Portuária. 

Para a finalidade específica do novo Distrito Indus
trial, já estamos em fas_e de desapropriação da área, 
com seu projeto defmitivo praticamente finalizando e 
a negociação de recursos necessários bastante adiantada 
junto ao BID. 

c) Etapas vencidas 

- A construção deste Porto, luta antiga de quase 
todos os dirigentes de nosso Estado, sofreu evoluções 
e involuçôes de ~ordo com a maior ou menor dedicação 
,a este desafio. 

-Durante a gestão do Governador João Alves Filho, 
as seguintes etapas foram vencidas: . 

1) Em 12-11-85 atravé.s do Decreto n.• 91.911, o Pre
sidente da República, José Sarney, prorroga a conces
são ao Governo do Estado de Sergipe para a construção 
e exploração do Porto por mais 30 anos. 

2) Em novembro de 1985 foi assinado Convênio en
tre o Goveino do Estado de Sergipe, SERGIPORTOS 
e PETROBRÁS garantindo recurso·s financeiros neces
sários para a implantação deste empreendimento. 

3) A partir de janeiro de 1986 a SERGIPORTOS 
e PETROBRÁS, conjuntamente iniciaram os trabalhos 
de implantação do empreendimento e suas contrata
ções. 
· d) Situação atual 

- Desapropriação da área - já concluída e área 
liberada. 

-Projeto Básico emitido pela HIDROSERVIcE 
e já concluído. 

-Projeto executivo a ser executado após as respec
tivas contratações. 
-A estrada de acesso - a recuperação dos serviços 

executados anteriormente e a conclusão desta estrada 
está com previsão para setembro/86, contando-se, nes
ses serviços com a participaç-ão do DER/SE. 

-Sistema de energia -em construção, com previsão 
para maio/~6, também com a participação da ENER
G!PE. 

- Sistema de Comunicações - construída a torre 
estaiada com 30 metros e já adquirido o sistema defi
nitivo. 

- Sistema de água ~em conclusão a perfuração 
de poço pioneiro e exploratório para então definir-se 
o sistema definitivo. 

- Terraplenagem da área - em execução normal, 
com 70% d~? execução física. Conclusão prevista para 
junho de 1986. 

- Instalações da SERGIPORTOS para gerencia
mento do empreendimento - Propostas recebidas em 
lS-4-86 e em fase de julgamento. Previsto execução 
dos serviços para maio a agosto/86. 

- Obras _civis do mar - Edital emitido em 7-3-86 
porém revogado, atendendo a decisão do Conselho de 
Administração da SERGIPORTOS, nova emissãO pre
-vista para até maio/86. Previsto 34 meses para sua execu
ção. 

-Obras do RETROPORTO- considerando neces
sitarem de menos tetnpo que as obras do mar só serão 
contratadas posteriormente. 

-De acordo com o nosso programa atual prevemos 
o início de operação comercial do porto em julho de 
1989. 

Todos_ os investimentos até o presente são por conta 
~~~~;,Estado para posterior participação da PE-

0 SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Conceao a 
palavra ao nobre Senador Gastão Müller . 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB-:- MT. Pronun
cia o seguinte discurso. }_- Sr. Presiderite e Srs. Sena
dores. 

F(Ü coni satr'"SfaÇãO que tomei coriliecimento pelo telex 
anexo que o problema energético de Mato Grosso já 
~stá equacionado._ Através desse documento subscrito 
pelo Qr. Kerman José Machado, Diretor Técnico da 
Eletronorte o assunto será resolvido em duas etapas, 
ou seja, a primeira é a soluçlio de emêrgência, -ou Seja, 
o que, vulgarmente chama-se um ''linhão", ligando o 
nosso Estado ao sistema energético nacional e a outra 
parte é a construçao de Usinas Hidroelétricas, come
çando pela Usina do Rio Manso. perto de Cuiabá. 
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Em _seguida virá o aproveitamênio d-Õ p-õtencial dO-
Rio Araguãia, cOnstruiiJ.do-~e ali Usinas Bi-Es~ad1.1:ais, 
pois, beneficiarão Mato Grosso-e Goiás. --, ~ 

Sr. Presidente, Srs. Sena-dOres, leio para que conste 
dos Anais e fique regiStrado, portanto, as informações 
contidas, bem como os nossos efusivos parabéns ao 
povo cuiabano e mato-grossense _pela_ tão auspiciosa 
notícia. - - - - --~-

Tenho certeza, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
o Governo do Dr. Carlos Bezerra, procurará equacio· 
nar, defintiVainente, também, o problema energético 
do intitUlado Nortão Mato-grossense, <?utro ~tado que 
surge e que _será fatalmente, uma província, tipicamente 
amazónica, carente de energia elétrica, fim cresCer rriais 
rapidamente. 

Ali acho eu, tem-se que resolver o problema energé
tico com outras usinas, na região, rica de imenSOs ma
nanciais e cachoeiras. 

Eis_o documento, Sr. Presidente, Srs. senãdores: 

ELETRONOR1E BRASÍLIA -DF. 
Dra. Ines de Olviera 
MD ~Presidente 
Coordenadoria de Meio-Ambiente 
Prefeitura Municipal 
Cuibá-MT 
1LX-074/DT/18-9,86 

Acabo _de receber relatório de nossos engenheiros 
e projetistas que estiveram em reun~áo com o comitê 
de energia do Dr. Carlos Bezerra, cabendo-me trazer 
ao conhecimento da prezada amiga e ilust_re President~ _ 
o seguinte: · 

1 - Inicialmente, agradecendo por seu intermédio 
a acolhida dispensada a esse nosso pessoal e colabora
dores, durante a reunião para exame dos aspectos am
bientais relacionados com a UHE Manso: 

2 - Complementarmente, esclarecendo as dúvidas 
surgidas durante o encontro e que se relacionam _c'?m 
a continUidade do atendimento elétrico a Mato GrosSo 

· com as seguintes informações. 
2.1 - De acordo com os dois instrumentos atuais 

de planejamento do setor elétrico visando a expansão 
das fontes de geração, respectivamente o plano de recu
peração do setor-prs/1985/89 e o atualfssimo plano 2010 
ora em elaboração pela Eletrobrás, para Mato Grosso 
as seguintes previsões. 

A) - Pelo PRS, a UHE Manso com 210 MW, pre
vista para operar em dez/91 com um ip._ye:stimento da 
ordem de US$ 235,6 milhões. 

B)- Pelo plano 2010, a UHE Barra -áO PdJi:e-oom 
280 MW para operar em setl% a um investimeitto da 
ordem de US$ 207,2 milhões e a de Couto Magalhães 
com 260 MW para operar em mar/2001 Com um investí~ 
menta da ordem de US$ 282,7 milhões. 

2.2- Portanto, dentro de um planejamento de quin
ze (15) anos _O Estado deverá receber um incremento 
de 750 MW, que irá se somar aos atuais 270 MW trans
mitidos pelo circuito pioneiro-- de 138 KV e_ pe_los dois 
circuitos de 230 KV, um dos quais se ·encontra em opera
ção e C)Utro que deverá entrar e~ serviço ·em out/87. 

2.3 - Essas perspectivas a nosso ver, conferem ade
quada tranqdadilidade ao suprimento elétrico de Mato 
Grosso ajustando-a com a equação desenvolvimentista 
que se vislumbra para o nosso Esrãdo no que ele repre~ 
senta como um dos propulsores da nova fronteira econó
mica do País na ocupação económica da Amazônia par
tindo-se das terras altas do Planalto Central. 

Exatamente por haver esse reconhecimento do setor 
elétrico e que essas hidrelétricas descritas representam 
em seus 750 MW previstos, investimentos totais da orM 
dem de 725,6 milhões de dólares, que nos 15 anos de 
maturação desse planejamento, representain uma apli
cação média anual de cerca de US$ 48,3 milhões. 

3 ...:.._ Estes dados trazidos agora a seu conhecimento, 
solicitá-lhe a fineza de repassáMlos a seus ilustres compa
nheiros de comitê. 

Finalizando, renovo meus agradedmentos pela aco
lhida dada ao nosso pessoal e pela que venha a ser 
dispensada a presente mensagem, esperando em breve 
oportunidade, fazê-lo pessoalmente. 

Atenciosas saudações. 

K.ennan José Machado 
DiretóT Técnico/ELE1RONORTE 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maía) - Concedo a 
palavra ao nobre Sena~or Enéas Faria. 

- O sa:: ENÉAS F ÃRIA (PMD-B - PR. Pronuncia 
Q-Seguírite discursO.)- Sr. Prtisidente e Srs. Senadores: 

Na _cidade de lndaiatub_a, no Estado de São Paulo, 
o Prefeito Jpsé Carlos Tonin e o vereador Oswaldo 
G_roff JU.niot, presidente da Câmara Municipal, à frente 
daquela valorosa comunidade, estarão comemorando, 
no próximo dia 29, o aniversário da elevação de Indaia
tuba à categoria de Freg~esia. 

A data é o testemunho histórico e marco inalienável 
d3. marcha do progfesso -e- do desenVolvimeDto (iUe o 
seu povo realizou e promoveu, como produto da força 
c;J_e _l~Ul trabalho profíCuo, voltado par:ª a construção 
4aquela cidade que é uma das expressões maiores entre 

- os municí:PíoS brasileios. 
Mas_,~S~~- P~esi~c:_nte e S.(S. Senadores, naquela mesma 

o-POrtunidade e c-omo-parte_ dos feStejos à data, o povo 
de Indaíatuba estará também, numa feliz iniciativa, en
tregando o título de cidadão indaitubano ao jornalista 
José Simões de Paiva Ne~to, que é o Presidente Mundial 
da_ Legião Bra~~leira da Boa Vontade, uma das mais 
respeitáveis instituições deste País, não apenas pela 
doutrina espírítualista que professa, como também e 
principalmente pela profunda ciência e da filantropia, 
num exercício pleno da postura cristã e _da solídariedade 
eniieos:liome-ns. E José Slinõ-es de Paiva Netto, Sr. 
Presidente, ao lado dós milhares de seguidores, de ho
mens, mulheres e joVens que a cada dia, de casa em 
casa, de cidade em cidade, de consciência em consciên
cia, realizam o bem cOmum e_ constroem a obra da 
cidadania e da Pátria, através da ação da LBV, é, 
sem dúVida-alguma, o grande líder e, como tal, o grande 
ponto de referência dessa grande legião de brasileiros 
que pensam, sonham e lutam pela conquista de urna 
soCfedade mais justa, equânime e cristã. 

Port_a!tto: Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero dei
xar aqu~ reg~strado o fato, o a~adecimento pelo convite 
que me· ho*_!_9_u ~e dignífiCou esta Casa e, fu_odamen
talmente, expressar os meus cumprimentos a Indaia
tuba~ pela_ importância da data, pelo brilho que com 
a iniciativa soube acrescentar ao acontecimento e, final
mente, levar a minha palavra de júblilo à LBV e ao 
seu Presidente que, ao se tomar cidadão de Indaiatuba, 
amplia e ratifica a sua condição de grande brasileiro 
que é, cidadão de todos os municípios e de_ todas as 
cidades. Cidadão do Brasil e caminheiro da obra da 
jUstiça social. ·- _ _ -

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 

_O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL -PE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

Entre as medidas complementares mais importantes 
que o Governo vem de ado ta r, com o objetivo de suprir 
reconhecidas deficiências do Plano, induiRse, pela sua 
abrangência, a extinçâo do Banco Nacional de Habi
tação. 

Instituído como empresa pública, nos termos da Lei 
n.~ 7.562. de 14 de dezembro de 1971, o BNH vinha 
cumprindo, a contento, papel dos mais relevantes no 
contexto s6cio-econômico nacional no desempenho das 
finalidades para que foi criado. 

Com efeito, além de sua precfpua missão de propor
-cionar moradia a milhões de fami1ias brasileiras; coube
lhe oferecer aos Estados e Municípios os recursos finan
ceiros necessários à implantação da infra-estrutura in
dispensável aos diversos conglomerados e núcleos resi
denciais, como redes dágua, esgotos, energia elétrica, 
vias de acesso, escolas, postos de saúde, mercados e 
demais equipamentos urbanos, a fim de assegurar aos 
hã_õilantes dessas comunidades uma melhor qualidade 
de vida. 

Imenso, portanto, o leque de atribuições do extinto 
Banco Nacional da Habitação. · 

Com tal amplitude, não poderia a instituição sobre
v:!,ver, apenas, com o retorno dos financiamentos da 
casa própria, agravado, quer pela inadimplência de con
siderável parcela de mutuários, quer pelo longo prazo 
dos empréstimos destinados à infra-estrutu.ra. 

Novembro de 1986 

Por essas razões, não se poderia deixar de concebê-lo 
como al~amente deficitáriO, pois suás realizações, as 
obras que lhe couberam financiar, revestiram-se do inais 
alto alcance social, constituindo, inclusive eficaz de 
eqUilíbrio e preVençãO daS tensões sociais advindas das 
pressões resultantes da ac_elerada_urbanízação do País. 

Agora, Sr. Presidente, o Governo edita o DeCreto-lei 
n:o _A._291, de 21 do_cqrrente mês, extingUindo órgão 
de tâo importante finalidade, tr~nsferindo suas atribui
ções e encargos para a Caixa Económica Federal. 

Segundo o reTerido diploma legal, a Caixa Económica 
sucede o BNH em todos os seus direitos e obrigações, 
inclusive na adiniÍlistrãção do ativo e passivo, do pessoal 
e dos móveiS e imóveis. 

Além desses, assume a Caixa Econômica os encargos 
e atribuições relacionados com o Fundo de Garantia 
Pàr "Tempo de Serviço, a gestão do Fundo de Apoio 
à Produção de Habitação para População de BaiXa Ren
da, bem como a coordenação e execução do Plano Na
cional da Habitação e do Plano Nacional de Saneamento 
Básico. _ 

Algumas indagações, porém, suscita a medida alta
mente inovadora: 

A primeira delas. talvez a mais cruciante, é a que 
diz respeito ao apro_veitamento do pessoal do órgão 
extintO. A letra "d" do§ l."da legislação legal referiada, 
se por um lado, determina que a esses milhares de 
servidores serão assegurados os direitos adquiridos, por 
outro, parece facultar à Caixa Econômica a adoção de 
critérios e condições no aproveitamento desses funcio
nários, o que gera certa perplexidade entre os mesmos. 

Alguns aspectos e fatores, todavia, têm de ser levados 
em consideração. 
-Antes de tudo, o corpo de servidores do BNH é 

constitu[do de especialistas cujo grau de formação e 
de aperfeiçoamento é por demais elevado, afeitOs, natu
ralmente, a capacitar o BNH ao cumprimento de suas 
tarefas e finaliçlades específicas. 

Essas funções e tarefas ao serem atribuídas ao órgão 
incorporador, a Ca~xa Económica, não poderão prescin
dir daqueles que a executavam, sem embargos de contar 
esse órgão com um experimentado e altamente capaci
tado quadro de servidores. Esta constatação, todavia, 
QíÍ9 invali_<:la aquela, pois as funções das duas entidades, 
conquanto por vezes complementares e articuladas, não 
se confundem, não se superpõem. 

Uma outra indagãção que surge é quanto à oportu
nidade e pertinência da incorporação do BNH à Caixa 
Económica. 

A jl!Staposição de órgãos a uma entidade pública 
pressupõe uma afínidade ou mesmo uma correlação 
cje objetivos, de m_odos_que a absorção se efetive sem 
choques ou confli~os que inviabilizem o cumprimento 
deses objetivos: - _ __ 

Entretanto, não seria a oportunidade_ de considerar; 
também, que essa medida poderia aumentar o gigan
tismo da Caixa Econ6míca, em detrimento do padrão 
de serviços por ela oferecidos, pela dificuldade no exer
cício do controle que essa condição acarretaria? 

Por outro lado, no que tange ao aproveitamento dos 
servidores pelo órgão incorporador, cumpre atentar pa
ra o fato de que muitos desses funcionários exercem 
cargos de chefia ou de direção, e o aproveitamento 
puro e simples nos cargos efetivos pode significar de
cesso nos salários, queda no nível_de vida. 

Certamente, nesse momento de ajustamento da eco
nomia nacional, não se pode esperar que o mercado 
de trabalho venha a absorver com facilidade esse contiM 
gente de profissionaiS, dada a sua formação específica. 

Impõe-se ao Estado, no cumprimento do papel que 
lhe é inerente, ampliar o mercado de trabalho, evitando 
o problema do desemprego e a desestabilização econó
mica e social. 

O Banco Nacional da Habitação tem um crédito de 
realizações, que o credenciam e recomendam o seu cor
po de servidores. 

A construção de cerca de quatro milhões de moradias 
no País; a instalação de sistemas de água potável em 
mais de quatro mil localidades brasíleiras; investimentos 
em esgotos sanitários, em drenagem e vias expressas 
de acesso a centenas de municípios brasileiros; nada 
disso se concretizaria -Se não contasse o BNH com um 
eficiente corpo de funcionários. 

São indagações que des_embocam em temores e incer
tezas. 
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O primeiro desses_ temores diz respeitO às impõsSi~ 
bilidade de a Caixa Econômica executar todas aquelas 
múltiplas tarefas que- o BNH vinha executando. 

As incertezas ficariam põ-r Cõllta de um aproveita
mento inadequado e não integral das potencialidades 
existentes iiõ-BNH. 

Esperamos e apelamos para que tal não ocorra. 
A absorção de uma entidade do porte do BNH por 

uma institUição da magnitUde da Caixa Econômíca--pres
supõe, naturalmente, um estudo aprofundado de todas 
essãs circunstâncias, de todos esses aspectos. 

Não deve, a decisão, ter nascido de uma improvi
sação, de mera tentatiVa inspirada no princípio de "en
saio e err_o",_ __ - _ 

A maturação dessa medida deye te_r_ pesado os prós 
e os contras, levando os seus inspiradores a conclusões 
que representem o bem-comum, os altos interesses na
cionais, sem perder de vista os principias básicos da 
justiça, da equidade, dos direitos adquiridos e os fins 
últimos do Estado- o bem-estar e a garantia da vida 
e da liberdade -amplos e profundos ·conceitos_ onde 
se encontram corporificados e inseridos os demais direi
tos, -inclusive -o do trabalho digno e da remuneração 
correlata. 

Era o que tinha a dizer. (Muito Bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Não há mais 

oradores. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a sessão-extraor
dinária, antedóhneóte conVocada, a realizar-se às 18 
horas e_30 minutos, a seguinte: · 

ORDEM DO DIA 
-1-

DiscusSão, em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n.o 176, de 1984, de autoria do Senador Jorge 
Kalume, que autoriza a InstituiçãO da Fundação Memo
rial Israel Pinheiro e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n."s 881 a 883, de 1986, das Co• 
missões: 

- De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; 

- De Educação e Cultura e do Distrito Federal, favo
ráveis. 

- 2-~~ 

DiScussão, em segundo turno, d~ Projeto de Lei do 
Senado n.o 232, de 1985, de autoria do Senador Gastão 
Müller, que toma isenta de todas as custas Judiciárias 
eCartorárias a ação ou contestação jUdicial de qualquer 
natureza, visando a preservação do meio ambiente, ten
do 

PARECERES, sob n.'s 484 e 485, de 1986, das Co
missõeS: 

- De Constituição e Justiça, pela constitucionalida
de, juridicidade e, no mérito, favorável; e 

- De Finanças, contrário. 

-3-

DiscussãO, em turno únicO, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.o 463, de 
1986 (n."647/86, na origem), de 22 de outubro de 1986, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú~l_ica submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Jorge 

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seção II). 

Ronaldo de Leiri.Os -Barbosa, -Embaixador do Brasil jun
to.àRepública do Zaire, para. cumulativamente-, -e-xe"r~ 
cera função de Embaixadord~ Brasil junto à República 
Ruandesa. 

-4-~ 

Discussão, em ttiino único, do parecer-da Comissão 
-de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n.o 465, 
de_l986_ (n.o 650/8~, na origem), de 22 de outubro _de 
f986, pela_qual Õ Se~or Pre~iden!e da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Tenente
Brígãdeiro-do-Ar Jorge José de Carvalho para exercer 
o ~atgõ de Ministro do Superior Tribunal Militar, em 

.. vaga reservada 3.05 Oficiais-Generais da ativa da Aero
náutica, aberta em decorrência da aposentadoria do 
Miriistro Tenente-Brigadeiro-do-Ar. DeocléciO Lima 
de Siqueira. 

-5-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de );telações Exteriores sobre a Mensagem n.o 467, de 
1986 (n.• 664/86, na origem), de 6 de novembro do 
corrente ano; pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Tatcício Marciano da Rocha, Embaixador do 
Brasil junto à Jamairia Árabe Popular da Líbia, para, 
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República de Malta. 

-6-

_ Discussão, eni turno único, dQ pareCer da Comissão 
de -RelaÇões Exteriores sobre a Mensagem n. a 468, de 
1986 (n." 671/86, na origem), de 18 de novembro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senad.o~ a escolha da 
Senhora Laura Maria Malcher de Macedo, Ministra 
de Seg~nd~- Classe, da <:arreira de D~f~omata, para 
·exercer a função de Emba.rxador do Bras1 JUDto à Repú
blica do Cabo Verde. 

-7-

-,o- DiscUsSão~·em i~~nÕ único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n. a 469 de 
1986 (n.o 6~6. na __ origem), de 18 de novembro' do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete .i deliberação do Senado a escolha do 
Se.nJ:tor Geratqo ~gfdio da Costa Holanda Cavalcanti, 
Ministro de Prune1ra Classe, da carreira_de Diploniacit, 
para exer~r a função de Embaixador do Brasil junto 
às comumdades européias. 

-8-

DiscuSsáO, em tuino úniCo, do Parecer da Comissão 
de ~el~es _E_xterit:?res ~_qbre a Mcmsagem n.o 470, de 
1986 (n. 673[86, ~a origem), de 18 de novembro de 
1986, pela_qual_o S~nhor Presidente da República sub
mete à deliberaÇão do Senado a escolha do Senhor 
.Bodrigo_}únaro de Azevedo Coutinho, Ministro de Se
gunda Classe, da carreira de diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto ã República 
Togolesa. 
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-9-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.o 471, de 
1986 (~.· 674/86, na origem), de 18 de novembro do 
cót.reil.re-ano;·pelã-qitãl o Senhor Presidente da Repú~ 
blica submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Ney Moraes de MçUo Mattos_. Ministro de Se
gunda Classe, da carreira de diplmata, para exercer 
a função_ de _Embaixador do Brasil junto à República 
Árabe da S(riã. -

-10-

DiscUssão, ein turno únicO, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.o 473, de 
1986 (n." 679/86, na origem), de 20 de novembro de 
1986Lpela qual_o SeQhor :Pre_sj.dente _da República sub
mete à: deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Paul~ Monteiro Lima, Ministro de Primeira Classe, da 
carrel!a de diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República do Panamá. 

11 

Diséussão, em turno únicó, do parecer da CorriisSãó
de Relações Exteriores sobre _a Mensagem n. ~ 474, de 
1986 -(n.~ 681186, na origem), de 20 de novembro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Murillo Gurg_el Valente, Ministro de Primeira 
Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Noruega. 

12 

DiscuSsão, em turno único, do parecer da Comissão 
de.Rel,ações Exteriores sobre a Mensagem n.o 475, de 
1986 (n." 682/86, na odgem), de 20 de novembro de 
1986, pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à delibe.ração do Senado a escolha do Senhor 
Carlos Antônio BettencoUrt Bueno, Ministro de Primei
ra ClaSSe, da CarTeira 9-e Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil no Japão. 

13 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça- sobre a Mensagem n." 477, 
de 1986 (n.o 716/&6, na origem), de 2S de novembro 
de 1986, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
José Luiz Barbosa Ramalho CLerot para exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decor
rente da aposentadoria do Doutor Gualter Godinho. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às ]8 horas e 10 minutos.) 

Ata da 28. a Sessão, em 27 de novembro de 1986 
4.a Sessão Legislativa Ordinária, da 47.• Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 
AS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE

SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Oda
cir Soares-:-- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Ale
xandre Costa- Américo de Souza-_ Helvfdio Nunes 
-João Lobo - Cesar Cais -Dias Macedo - Afonso 
Sancho - Moacyr Duarte --Martins_ filho -:-- Hum
berto Lucena - Maurício Leite - Jos~ Urbano -

-Cid SampaiO - Nivaldo Mach'ado - Guilherme Pal
meira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - LoU:rival 
Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Alaor 
Coutinho -Ltiiz Viaria-João ca.Imon -JOsé lgnácio 

__Ee:r:reira ~Am_aral_E_eixOto-Nelson CarO. e iro - Janiil 
Haddad- Mata-Machado- Murilo Badaró- Alfre
do Campos -Fernando Henrique Cardoso- Benedito 
Fe.:rfl!ira.- Mª---trro Borges- Gastão Müller- Roberto 

. _Qunpos- José Fragelli- Marcel.o Miranda- Salda~ 

nha berZi-Affonso Camargo- Alvaro Dias- Enéas 
Faria- Amor Damiani -Ivan Bonato- Carlos Chia
relli- Octávio CardosO. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Presidentes 
na Casa 51 Srs. Senadores. 

Entretanto, não havendo número suficiente para a 
abertura de sessão em plenário, a Presidência designa_. 
para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte. 
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ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n.o 274, de 1986 (apresentado pela Comissão de Legis· 
lação Social como conclusão_ d~ se!!_]'arecer n.o 1.035, 
de 1986), que- aUtoriza o POaer~ecutivo a conceder 
à Companhia Vale do Rio Doce- CVRD, o direi~o 
real de uso resolúvel de uma gleba de terras do domíruo 
da União, adjacente à província míneral _de Carajás 
e localizada no Município de Marabá, Estado ·cto Pará, 
com área de 41-1.948,87 hectares (quatrocentos e onze 
mil, novecentos e quarenta e oito hectares e oitenta 
e sete ares}, na forma que indica, tendo 

PARECERES, sob n.•s 1.036 e 1.037, de 1986, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, fã.vorável; e 

-de Agricultura, favorável. 

Votação, em turno único, do Requerimento n." 271, 
de 1986, de autoria do Senador Alberto Silva, solici~ 
tando tenham tramitação conjunta os Projetes de Le1 
da Câmara n."S 112, de 1984 (n.• 1.473/79, na Casa 
de origem) e 120/84 (n.o 305/75, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o Plano de Assistência ao Funcionário 
e sua família, e dá outras providências L 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento n." 509, 
de 1986, do Senador Murilo Badaró, solicitando, nos 
termos do art. 280 do Regimento Interno, a retirada, 
em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado 
n.o 182, de 1986, de sua autoria, que a~rescenta pará
grafo ao art. 150 da Lei n. o 1. 711, de 20 de outubro 
de 1952 - Estatuto dos Funciõnário~ Públicos Civis 
da União. 

4 

DiScussão, erU piinieirO turno, do-P!çjeto d~-Lefda 
Câmara n.• 18, de 1986 (n.o 7.118186, na Casa de ori
gem), que cria cargos de Secretário de Turma e de 
Diretor de Serviço na Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4. • Região, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n.•s 1.033 e 
1.034, de 1986, das Comissões; 

-de Serviço Públlco Civil; e 
-de Finanças. 

5 

Discussão, em tumo único, da Redação Final (ofere
cida pela Comissão de Redação e-m seu Parecer n." 
1.060, de 1986), da emenda do Senado_ ao Projet~ de 
Lei da Câmara n. • 242, de 1983 (n. • 1.100183, na Casa 
de origem), que acrescenta parágrafo único ao art. l.D 
da Lei n."1.134, de 14 de junho de 1950, para atribuir 
às Federações e à Confederação dos Servidores Públicos 
do Brasil a competência para representarem seus asso
ciados junto, respectivamente, às autoridades estaduais 
e federais. 

Discussão, em turnO único, da Redaçáo Final (o fere-
cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n. o 
1.061, de 1986), do Projeto de Lei do Senado n." 141, 
de 1979-Complementar, de autoria do Senador Ores~ 
tes Quércia, alterando a Lei Complementar n. o 25, de 
2 de julho de 1975, que estabelece o critério-e límitis 
para a fixação da remuneração dos Vereadores. 

7 

Discussão, em turno únícO, da Redação Final (ofere~ 
cida pela Comissão de Redação em seu PareCer n. o 

1.069, de 1986). do Projeto de Lei do Senado n.o 159, 

DIÁRIQ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

de 1982, de autoria do Senador Itamar Franco, que 
prolbe a cobrança de taxa, emolumento ou remune
ração por parte dos agentes do Sistema Financeiro da 
Habitação, n-as cessões de direito oriundas de financia~ 
mento. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Está encer
rada a reunião. 

(Levanta~se a reunião às 18 horas e_35 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
NELSON CARNEIRO NA SESSÃO DE I4-8-86 
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA· 
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN
TE. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -RJ. Pron"n· 
Cia-o seguinte discUrso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Serei muito breve, mas não posso deíxar de dar uma 
explicação ao meu eminente c_olega, o Senador Nivaldo 
Machado. 

O Senador Nivaldo Machado sustentou aqui que ha
via dois casuísmos: um era mais bonitinho que o outro, 
um era mendr do que-o outro, mas os dois eram _casuíS
mos. S. EX. • preferia um casufsmO ao outro e se esquecia 
de q~~ o,s_ d~is.eram casu~os. O de S.~~:-~ era apenas 
·um casüfsmo menor, era só para o D1stnto Federal. 
o meu era um casufsDiõ maior, era para o Brasil inteiro. 
CániO S. Ex.• prefere_os casuísmos menores, então pre~ 
feria os do Distrito Federal, esquecendo~se gue há o 
mesmo interesse nos outros Estados do País. E questão 
de tamanho do casuísmo. 

o.~r. O~távi~ _Cãrdóso _-:-O casuíSnio--Opii(~_o de 
Cadã-Um. - - -

--O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, --a 
emenda, objeto de tanto debate nesta Casa, foi fulmi
nada de inconstitucionalidade pela Comissão de Consti
tuição e Justiça. O nobre Relator Martins Filho declarou 
-que-aemenda era inconstitucional. Isto se es_que~u. 
A Comissão declarou isto, não fui eu quem o disse. 
Quem o disse foí a Comissão de Constituição e Justiça 
e ninguém argüiu coisa alguma em contrário. Agora 
vejam v. Ex."s a má redação dessa emenda. Ela não 
poderia ser um disf!_Ositivo oc.asional: Isso deve ser um 
dispositivo constante do Códig~ Ele1toral, não só. par~ 
Vigorãr nesSe pleito, mas para vigorar em todos os plei
tos. Mas como poderemos distinguir o que está impe~ 
-dido por sentimentos religiosos d~ 9-ue não_ está _impe~ 
dido? Çada religioso tem sua cartemnha de tdent:J.dade, 
p:a!a dize_! _ _9_UC? ~ _ a,deQ_to des.sa _ou daquela religiã~?~ Nós 
p·odei"Cmos ter os rapazes que preferem um pass~o no 
domingo ensolarado, onde ~ouver sol, nas pra1as d? 
Recife da Boa Viagem: queima-se nos sábados, quet~ 
ma-se ~té às 6 horas da tarde, às 7 horas sai de casa, 
toma seu banlio às 8 horas ele volta. E ele nem sabe 
qual é a religião que professa. Ninguém tem carteira 
de católico, nem de israelita, nem de nenhuma outra 
religião, nem de batista. On~e é que ~stá essa carteira? 

Depois, vejam V. Ex."s omconveruente. J?le comum
caria 60- dias antes. Teria que haver no Tnbunal uma 
escrita especial, um funcionário-especial para recolher 
todas essas informações. E onde é que eles iriam votat1 
Imaginem V. Ex."s, em um mun_ic!pio do interior .d? 
Brasil onde houvesse um que qu1sesse usar esse pnv1~ 
légio ~u ·essa faculdade, ele teria uma -secçã? ~spec~al 
para votar, ele só. Com isso, o seu voto sena tdentlfi
cado. E se fosse realmente um grupo que desejasse 
participar, seriam. todos.naquel~ mesma _uma. E?~O, 
a oposição podena surgar e sena conhectda a op1ruáo 
daquele grupo religioso. 

Que:ro ãffida acentuai, que essas s·eÇões especiais se
riam espalhadas por todo o Brasil, porque onde hou
vesse um religioso, ele teria o direito de pedir uma 
seção e-sp-ecial. O qtie se deve fazer é contrário, é muito 
mais __ amplo, é pennitir que as seç6es eleitorais, em 
todos os anos, em todas as eleições, ao invés de a vota~ 
ção ser até às 17 horas, que recebam até às 20 horas 
os eleitores de todo o Brasil. Porque aí, não vamos 
exígir- Carteira de -identidade religiosa de rlinguém. 
Quem é que vai perguntar ao eleitor que chega se per· 
tence a _esta ou àquela religião? Não será preciso criar 
seç6es eleitorais especiais. Não será preciso esse meca·· 
nismo todo que se iria criar dentro da Justica Eleitoral. 
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Bastaria uma emenda no Código Eleitoral, dizendo que, 
ao invés de terminar às 17 horas, t!'!nninaria às 20 horas. 
O que não se pode é dispor como está na_ emenda. 
A emenda é muito malfeita, é inconstitucíorial, confor
me disse a Comíssáo de Constituição e Justiça do Sena
do. E nem o Presidente da República poderia conver· 
tê-la em constitucional, não poderia sancioná-la. O Pre~ 
sidente José Samey tem entendido que projetes que 
devem ser- na interpretação dos juristas mais rigoro
sos -de iniciativa PriVativa do Executivo, podem ser 
apresent~dos por um Parlamentar. E _ele, an_tigo P.a~la
mentar, considera que a sanção sana o vício inictal. 
É uma interpreta9ão sua. Posso dar um depoimento: 
O Projeto dos royalties era um pr'ojero inconstitucional, 
no rigor daqueles que acham que tal iniciativa era neces~ 
sariamente do Presidente. O primeiro projeto fói vetado 
pelo Presidente Figueiredo sob_ a alegação de que era 
inconstitucional. Mas o Presidente Sarney me disse 
quando o procurei: "Não discuto a constitucionalidade 
ou inconstitucionalidade_, pois desde que eu o sancione, 
dou a ele a bênção da constitucionalidade"-. 

Mas no caso presente, ele_ não poderia dar, porque 
a! é contra um disPositivo expresso da Constituição, 
que diz .. 

O Sr. OctâviO CatdóSõ-::.... Af não é a· bênçã-o da consti· 
tucionalidade, ela não depende da iniciativa privada. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Bom, a bênção não 
foi ele quem me disse, é-uma expressão que estou usan
do. Ele disse que sanaria o vício da iniciativa, o vício 
inicial, o pecado original, digamos assim. 

Mas, o que eu _quero- dizer, é que, no caso desta 
emenda, seria impossível ao Presidente da República 
clistingtiif elitre brasileiros aqueles que podem votar 
até às 20 horas e aqueles que podem votar até às 17 
horas. Não tenho nenhum preconceito religioso, tenho 
até sido acusado de não ter religião. Apesar disso todos 
sabem que eu sou Católico, Apostólico, Ro~ano e de
voto do_Senhor do Bonfim. Os que aqui pregavam a 
favor do espírito religiosO não estavam informados des
ses detalhes, não se_ debruçaram sobre esses aspectos. 
Porque se tivessem debruçado, certamente não se te
riam tocado desse fervor religioso de última hora, quan
do_,. no fundo, o que se queria era criar aquele tal casuís
mo menor. Se há um casuísmo, vamos fazê-lo do tama
nho do Brasil, para atingir a todos os brasileiros e não 
epenas aqueles poucos brasileiros que residem no Dis
trito- Federal, em comparação com o grande número 
de brasileiros que residem no Brasil. 

OSr.NivaldoMachado- Permite V. Ex.•um aparte? 

' O SR: NELSON CARNEIRO - Com prazer. 

O SR. Nfvaldo Machado-- Senador Nelson Carneiro. 
na verdade eu não afirmei, de início, que havia dois 
casuísmos: o casuísmo do Distrito Federal e o casuísmo 
nacional. Não afirmei, porque, sem dúvida nenhuma 
para mim, não há casuísmo no primeiro caso, o do 
Distrito FederaL No melhor sentido, se houvesse um 
casuísmo, seria o quê? Um casuísmo justificado, ade
quado, porque aqui não haverá eleição para deputado 
estadual e vereadores. Seria natural que se desse uma 
oportunidade maior, democraticamente, aos postulan~ 
tes, pessoas que quisessem disputar eleição. Então, eu 
não disse que é um casuísmo, eu acho que não é casuís
mo ... O outro é, e como tal, porque atende rigorosa· 
mente a interesses partidários - é uma parte, uma 
seção, um setor -, af é que eu me oporei na hipótese 
de que ele venha a ser debatido aqui no Senado. Essa 
é a primeira parte. A outra, é que, quanto ã inconstitu· 
cionafidade afirmada pelo Relator, o Senador Martins 
Filho, ela não me convence, porque ninguém pode in~ 
terpretar - e aqll_t_ eu ~tou diante de juristas - a 
ConstitUição de modo isolado. Um dispositivo diz: "To
dos são iguais perante a Lei". Mas, então diz: respei
ta·se o sentimento religioso. O Estado é leigo. Dentro 
do laicismo o Estado não tem religáo - já teve, a 
religião oficial foi a cat6Tica. Mas; no momento, ele 
não tem. 

Então, há que se enter~:der que esse interpretação 
itão poderia sei assim sem que se estudassem os dois 
casos confrontados. O que eu disse é que todos são 
igu~ perante a _lei.o Logo não _poderia abrir exceção 
para ninguém, _para vo~ar ~epois daquela hora. E a( 
a solução seria através dessa emenda que V. Ex.• quer 
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fazer, estabelecer o horário de 20 horas para todo mun
do, ... 

O SR. NELSON CARNEIRO - Exato! 

O Sr. Nivaldo Machado- _ ... já que é dificil, realmen
te, comprovar quem deve ou não praticar esse ato de
pois das 17 horas. 

O que discuto é que, tecnicamente, é um pouco difícil 
estabelecer agora, principalmente, depois de feito o 
recadrastamento. E a propósito, eu estive com o Dr. 
Costa Manso no TSE, e é difícil agora s-e criarem seções, 
instalarem seções para votação só desses religiosos. Em 
primeiro lugar, quebraria o sigilo do voto, pelo menos 
da comunidade. Se não quebrasse, quando o número 
fosse pequeno, o sigilo do voto de cada eleitor, isso 
ocorreria como conseqüência imediata. O que_ estou 
discutindo é que não considero inconstitucional, não 
tive oportunidade de manifestar_minha discrepância ao 
voto do relator, naquela hora, mas não estou conven
cido disso. Não foi ouvido, inclusive, porque aqui é 
praxe, no Senado, que no regime de urgência o relator 
profere o seu voto e se tem como- voto da Comissão, 
sem consultar nenhum membro da Comissão, o que 
teria que ser feito. Voto do -relator. Quem concorda 
com o voto do relator? Mas não. Voto do relator é 
tido como a palavra definitíva e aí só se alguém se 
opuser, pedindo a palavra, dizendo que não concorda. 
De modo que, sob esse aspecto de constitucionalidade, 
não considero inconstitucional a emenda que assegura 
aos religiosos que não podem praticar atos, embora 
reconheça que tecni_camente há, nesta altura, alguma 
dificuldade_ para que iss_o_seja feito, embora possa ser 
feito. Pode, através de um prazo, no Código Eleitoral, 
c_omo diz V~- Ex.•, que prorrogue esse trabalho, que 
assegure esse trabalho sendo de até ãs 20 horas, que 
aí não haváá, em nenhuma outra oportuniçlade, um 
caso igual a este; depois, porque esse é uma eleição 
especial, difícil, uma eleição realmente complexa. O 
eleitor vota no governador, dois senadores, um depu
tado federal e um deputado estadual. Então, isso vai 
demandar um pouco mais de tempo na cabina, para 
que o eleitor possa manifestar a sua vontade. Daí por 
que até seria natural que nes~a eleiçao esse prazo fosse 
o que V. Ex. • sugere, de vinte..hruas_ Com isso resolve
ríamos sem ofender a princípio -nenhum, a possível prin
cípio constitucional, o direito de que todos pudessem 
votar entre 17 e 20 horas. Era s6 a observação que 
queria Iazer, mais uina vez, respeítando a posíÇão de 
V. Ex. a, mas do meu ponto de vista entendo que um 
é o cas_o_e o outro não é. Muito obrigado. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Veja V. Ex.;, nobre 
Senador, o que aconteceria se 20 religiosos comuni
cassem ao Tribunal, 60 dias antes, no Rio de Janeiro, 
que queriam votar até às 20 horas. Seriã- criada uma 
seção para 20 eleítores. Essa seção seria no centro da 
cidade, e um cidadão que mora I§ em Jacarepaguá ou 
lá na Barra da Tíjuca e que podc!ria votar normalmente 
na sua seção, vizinha à sua casa, teria que se deslocar 
para um local único ou, ent~o seria o c~so de se multipli
carem as seções especiais. Para cada eleitor que morasse 
na Barra da Tijuca haveria uffia urna, e aquele que 
morasse na Tijuca teria outra, aquele que morasse no 
Flamengo teria outra, o que morasse em Capacabana 
teria outra, o que morasse em Botafogo teria outra. 
Então, iríamos multiplicar seçóes para colher dois ou 
trés votos, o que mostra que a emenda foi mal redigida, 
não atende. Vejam V. Ex.•s que num Estado como 
o Amazonas, digamos, a complicação que isto iria tra
zer ... 

A Sra. Eunice Michiles- Permite V. Ex.• um aparte? 

OSR. NELSON CARNEIRO-- Já Concederei o apar
te. Sabe V. Ex.• que no seu Estado e até no meu Estado 
muita gente vota até às 20 horas e até às 21 horas, 
e até mesmo depois do prazo, desde que as senhas 
sejam recolhidas âs 17 horas. 

Ouço, agora, o aparte de V. Ex.• que muito me honra, 
minha querida colega e ilustre representante do Ama
zonas. 

A Sra. Eunice Michiles - Muito obrigada. Nobre 
Senador Nelson Carneiro, eu acho que, nesse caso, 

- estãO incluídos muito mais do que 12, 20 ou 30 eleitores, 
que se saiba, são quase um milhão de eleitores que 
estão impedidos, por consciência, de votar aos sábados. 
Acho que teríamos que realmente atender a esse apelo, 
uma vez que devemos, pelo menos, ser liberais e enten
der que neste País é preciso preservar a absoluta liber
dade de consciência. Agora, eu proporia, se fosse o 
caso, se não fosse possível redigir uma emen_da, que 
cada zona eleitoral tivesse uma ou duas seçoes para 
atender não só a esses casos específicoS, mas àqueles 
que, por qualquer circunstância, não tivessem podido 
votar em tempo hábil. V. Ex.• que é político, sabe_que 
muitos eleitores se perdem: troca de seção, mudou, 
não achou, não acertou, perdeu. Muita gente termina 
o dia, chega às 17 horas, sem ter conseguido votar. 
Então, que ficassem seções, pelo menos um.a ou dua3. 
em pontos de fácil acesso, para aqueles elettor~s, nao 
só os religiosos, mas aqueles que, por qualquer Circuns
tância, não tivessem podido votar, dentro da ho:a, va
mos dizer, até às 17 horas, como manda a let. Isto 
-parece-me -:- satisiaria. De qualquer. forma, ach? 
que ~stamos criando um problema, complicando as cor
sas, quando me parece_que não seria tão difi~il. O apelo 
tem razão de ser. Venho da religião adventista, minha 
família era adventista, conheço o que representa o sába
do para eles, não é a mesma coisa que o domingo para 
os católicos, realmente é uma questão de fé, é Ufl!.a 
de consciêncía muito importante, que temos que respei
tar. Feliz o povo, feliz a Nação que tem pessoas que 
são capazes de se sacrificar-para serem fiéis à sua_ cons
ciência. Querii dera que tivéssemos mais homens, mais 
mulheres capazes de enfrentar qualq~er circunstância 
para se manterem fiéis às suas consciências. Podemo.s 
discordar, se é correto ou errado, mas temos que respei
tar a maneira como eles encaram essa questão de guar
dar religiosamente o seu sábado, que é uma maneira 
de honrar o seu Deus. Temos que respeitar esse princí
pio e não me parece que seja tão difícil acatar essa 
emenda. Não entendi bem por que V. Ex.' um homem 
tão liberal, conhecido e apreciado e amado até pela 
sua lib~ralidade, de repente se coloca contra uma emen
da que me parece da maior justíça e da maior impor
tância, para que possamos dar condições ,a que essa 
minoría religiosa possa ~eal_ment~ ser fiel a sua cons
ciência. 

-O SR. NELSON CARNEmO - Não sou contra a 
que os religiosos manifestem sua opinião. Quando cito 
o exemplo é porque podem existir, em determinad? 
município, cincO ou seis adventistas, ou d.e outra reli
gião, que tenham impedimento. E esses elettores neces
sitariam de uma seção especial para eles, quando o 
melhor seria, acolhendo a sua sugestão- que é a que 

- acahQ __ d_e dizer - que todos os brasileiros pudessem 
votar até às 20 horas. Qual é o prejuízo _que issq acarre
taria? se· V. Ex.• Quer que cada um vá justificar por 
que não pôde votar até às 17 horas, haverá alguns qu~ 
serão deferidos, outros indeferidos, nos seus requen
mentos. 

A Sra. Eunice Michiles - Não, veja bem: a mesa 
eleitoral_é composta às 8 horas- Então, significa que 
seria muito sacrifício que iodas ãs mesas eleitorais per
manecessem até às 20 horas, têm que comer. Não sei 
se no Estado de V. Ex.• é assim, mas no meu Estado 
existe düicu[dade de alimentação, de material, faz mui
to calor, enfim; é realmente um dia de muito sacrifício. 
Agora, se houvesse apenas uma ou duas seções funcio
nando, provavelmente o Tribunal poderia abasteceres
sas seções, para que não passassem tantos sacrifícios. 
Agora, todas abertas, seria exigir demais também da 
mesa receptora. Seria também um sacrifício, qua talvez 
não houvesse muita necessidade, porque em muitas se
ç6es às 16 horas ou às 17 horas geralmente já não há 
mais-ninguém para vot'ar. De maneira que, repito, seria 
um sacrifício muito graqde para aqueles que têm que 
ficar durante o dia inteiro recebendo votos. 

O SR. NELSON CARNEffiO - Pelo projeto, o pró
prio Tribunal é que criaria as seções especiais destinadas 
a esse fim. 

A Sra. Eunice Michiles- Certo. 

O SR. NELSON CARNEIRO - De modo que no 
município em que houvesse um eleitor, teria que haver 
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uma mesa p~ra esse eleitor, que seria uma seção espe.
cial que iria funcionar diferentemente das outras. Sou 
a f;vor de todas as religiões, sejam elas até aque~as 
que nem todos reconhecem. Reconheço todas e respett? 
a todas. Quando falo 20 ou 30, não digo que é a totali
dade dos adventistas, tenho o maior respeito por eles. 
Mas acho que, em determinado município, ou em ?et~r
minado bairro, pode existir apenas 20, e noutro ~rstnto 
pode existir dois ou três mil, e noutros, até mrlh~res 
e centenas de dezenas de milhares. Não discuto Isto. 
O que discuto é que isto deve ser uma regra geral, 
para todos os brasileiros e não uma regra só nesse texto 
referente às eleições do próximo 15 de novembro, por
que teremos que fazer o_utro texto igual p~r~ a eleiç.ão 
de 1988, outro texto igual para outras eletçoes. Se I~
cluíssemos isto no Código Eleitoral, estaríamos ~eah
zando a mesma coisa de modo definitívo. Não prectsava 
votar todo anO-uma lei própria para um assunto especí
fico. Este é o meu argumento. Não sou contra a ~re.sen
ça, e desejo, e ap.lauO.o e louvo .q~: todos os brastletros, 
quaisquer que seJam as s~as rehg10es, compareçam para 
cumprir o seu dever cívrco. Acho até que é um erro 
da Constituiç-ão brasíleirá.libera! os maiores de 70 anos 
de votar. Facultar. Este é um dever a que a gente só 
pode renunciar quando não tem mais condições de co~
parecer às urnas. Lembra-me o esp~táculo que ocoma 
em Paris-. contado pelo nosso Embarxador._que, ~a va
randa da Embaixada, ele divisava uma seçao e.lettoral: 
via pesso·as· que pareciam no último ano de VIda, que 
desciam dos. automóveis, dos ónibus, segurando a sua 
bengalinha, P.ara votar, porque sentiam que esse 7~a 
o seu dever. E essa consciência que devemos transmttlr 
ao povo, seja ele religioso ou. ~áo ja religioso. Mas 
temos que propiciar essa possibtltdade. 

Quero dizer, e a-proveito apénas para responder ao 
nobre Senador Nivaldo Machado, que não sou centra 
nenhuma religião. Não há ninguém mais aberto a t?das 
as religiões, a todas as liberdades, a todas a~ conq~ustas 
do que eu. Mas, a emend~, como .está, fot fulmma~a 
de inconstitucionaTidade, na o por mrm, mas pela Comis
são de Constlfuição e Justiça, através da palavra do 
Senador Martins Filho. De modo que, se é tão inconsti
tucional assim essa emenda, correríamos o ris.co de 
aprovar uma emenda para ter o veto do .Pres1dent~ 
da República, já que o argumento que ele mvo.co~ ~01 
exatamente. a infração a teXto expresso da Const~tm~ao. 
Não foi a uma interpretação da Constituição, foi, reptto, 
à letra" expressa da Constituição, a qual nenhum de 
nós nem o Presidente poderíamos afrontar. 

Sr. Presidente, ocupei esta tribuna para dizer aos 
adventistas, para dizer a todos os religiosos do Brasil 
que não- sou contra eles_._ mas não fui tomad<:> dessa 
paixão de, através dessa emenda, passar aqutlo que 
o nobre Senador Nivaido Machado achava que era um 
casuísmo menor, mais bonitinho, mais redondo. Não. 
A fazer Casuísmos, Sr. Presidente, vamos fazê-los em 
nome de todo o Brasil, e_ não apenas em nome do Dis
trito Federal, que tem sido a terra generosa que me 
acolheu desde que aqui cheguei, em 1960, e que Deus 
permifa -que aqui viVa por muitOs. anos. . 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pr~sidente,. para derxar 
clara minha posição neste episódto. (Murto bem! Pal
mas.) 

ATO DO DIRETOR·GERAL 
N.•IO de 1986 

O Dire-tor-Gi!ral dõ SenadO Federal, no uso de suas 
atribuições regulamentares, considerando a necessida
de de constatação do cumprimento do Contrato entre 
a Ericsson do Brasil Comércio e Indústria S.A. e o 
Senado Federal, para aquisição e instalação de equipa-
mentos para a Central Telefônica, Resolve. _ 

Designar Comissão composta dos servidores Heraldo 
de Abreu Coutinho, Diretor da ~_ubsecretaria Técnica 
de Operações e Manutenção Eletrônica, Israel Testa, 
Assessor Parlamentar, e Francisco de Oliveira Pereira, 
Chefe do Serviço de Telecomunicações, para, sob a 
presidência do primeiro, vístoriarem a aquisição e insta
lação dos equipamentos, apresentando laudo à Direto
ria-Geral. 

Em 27 de novembro de 1986. 
Lourival Zagonel dos Santos, Diretor-Geral 
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ATAS DE COMISSÕES 
COMISSÃO ESPECIAL 

Criada com o objetivo de examinar e avaliar os 
fatos relacionados com as denúncias do Jornal O 
Estado de S. Paulo sobre os acordos entre e o do 
governo da República Federativa do Brasil e a Poló
nia. 

21.• REUNIAO, REAUZADA 
EM 19 DE OUTUBRO DE 1983. 

Aos dezenove dias do_ mês de outubro de mil nove
centos e oitenta e três, às nove horas, na Sala de Reu
niões da Comissão de Agricultura, presentes os Srs. 
Senadores Itamar Franco (Presidente), Virgílio Távora 
(Relator), Fábio Lucena, João Calmon e FernandO H. 
Cardoso, reúne-se a Comissão Especial destinada a exa
minar e avaliar os fatos relacionadoS cOm as Cenúnciãs 
do jornal '~O __ Estado de S. Paulo" sobre os acordos 
entre o Governo da República Federativa do BraSil 
e o da Polónia. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sr. 
Senador Marcondes Gadelha. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente, Sena
dor Itamar Franco, declara abertos os trabalhos. 

Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao 
Sr. Oscar Amo Markus, Diretor da Portobrás, na quali
dade de depoente. 

O Sr. Oscãr Arno Markus, declara, inicialmente, qUe 
se encontra à disposição da Comissão a fim de trazer 
os esclarecimentos que possa dar sobre a aquisição dos 
guindastes na República Democrática Alemã. Em se
guida, faz um ligeiro retrOSpe""cto em reliação a este as
sunto, especificamente no que diz respeito à aquisíção 
de que é objeto de sua exposição. 

Durante a fase interpelatóiüi, usam da palavra os 
Sr. Senadores Fábio Lucena, Fernando H. Cardoso e 
João Calmon. 

Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas 
taquigráficas, tão logo traduzidas e revisadas, sejam 
publicadas em anexo à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuilião 
e, para constar eu, Edson Luiz Campos Ábrego, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publi
cação. 

ANEXOÃATA DA2J.•REUNIÃODA COM IS· 
SÃO ESPECIAL QUE AVALIA OS FATOSRE· 
LACIONADOS COM AS DENrJNCIAS DO 
JORNAL O ESTADO DE S. PAULO SOBRE 
OS ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA RÉ
PrJBLICA FEDERATIVA DOBRAS/L E O DA 
POLÓNIA, REALIZADA EM I9 DE OUTU
BRO DE I983, A FIM DE OUVIR O DEPOI· 
MENTO DO DR. OSCARARNO MARKUS, DI
RETOR DA PORTOBRÃS, QUE SE PUBLICA 
COMA DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. 
PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador Itamar Franco 
Relator: Senador Virgllio Távora 
(fntegra do apanhamento taquigráfico) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Havendo 
número legal, declaro abertos os nossos trabalhos. 

Tenho o prazer de passar a palavra ao Dr. Arno 
Markus, _que t_erá o tempo necessário para sua exposição 
e, em seguida, ser sabatinado, se essa expressão pode 
ser usada, pelos Srs. Senadores. 

Tem V. S.• a palavra, Dr. Arno Markus. 

O SR. ARNO MARKUS- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores componentes desta Comissão: 

Inicialmente quero manife~tar que me encontro aqui 
à disposição da Comissão a fim de trazer os ~claieci
mentos que posso dar a respeito da aquisição dos guin
dastes na República Democrática Alemã. Parece-me 
que é este, inclusive, o objetivo deste convite a mim 
formulado. 

DIÁR:I<YIYOCONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Permito-me fazer um tigeii'õ refrospeéto em relação 
a este assunto, especificamente no i:J.ue diz respeitO à 
aquisição que é objetivo desta minha exposição. 

Os entendimentos iniciais em relação a esta aquisição 
vêm de 1980, ~proximada~en_te fevereiro, quando a 
PORTOB"RÁS !ecebeu Uma cartã, pode-se dizer de 
consulta e proposta ao mesmo tempo, do Embaixador 
da República Democrática Alemã, consultan~o a ~0~
TOBRÁS sobre a aquisição de guindastes da RDA e, 
ao mesmo tempo, oferecendo também um finandilmen
to, tendo em vista as condições de comércio bilateral 
e tamb~!ll o fª..t<? dt; gue, em_ épocas anteriores, no perío
do de 68170, já hãviam sido compradas unidades, em 
torno de 240, daquele país. e que este instante funcio
nam com toda eficiéncia. 

A PORTOBRÁS, de fato, tinha estudos, em função 
do Plano de Desenvolvimento Portuário, das necessi
dades_ -de reaparelhamento. E, em virtude, então, do 
conhecimento que tinha das condições técnicas do equi
pamento, manifestou-se a intenção, com o apoio tam
bém do Ministério dos Transportes, no sentido de ql!e 
fossem desenvolvidos entendimentos de natureza téc
nica. 

EJ11 funç_ã<? çjesses entendimentos, posteriormente, 
a PORTOBRAS encaminhou esses estudos ao Minis
tério dos Triirisp"o"iteS, on-de mencioriava a necessidade_ 
de aquisição para reaparelhamento portuário de 96 uni
dades. 

Todas as necessidades de reaparelhamento portuário 
envolviam, digamos, um_número muito maior, de 135 
unidades. mas num horizonte até 88. Dando-se então 
cOmo priorttáTra:.,-9-0-úOld-.-ides. - - - - -

O àSSWJfo evOluiu na área do Ministério dos Trans
portes, como também, enquanto estávamos tratando 
coma República Democrática Alemã da aquisição, ví
nhamos desenvolvendo entendimentos com a indústria 
nacional, objetivando um acordo com essa indústria, 
especialmente tendo em vista os incentivos que a POR
TOBRÁS poderia obter através desse acordo. 

Foi mencionado, também, ao Ministério dos Trans
portes e este,_ ao encaminhar o assunto à SEPLAN, 
mencionou es.te fato dando duas alternativas de solução 
à SEPLAN e, em última análise, ao Governo, uma 
vez que es_sa aquisição vinculava-se também a um aspec
to de natureza coniercial de troca: a aquisição de 96 
unidades da RDA,-manifestando-se a existéncia de pro
blemas, conseqUentemente, com a indústria nacional, 
no caso em que viessem a ser adquiridas to·das essas 
unidades; ou, então, a aquisiçáo de 20 unidades tendo 
em vista os entendimentos que já estavam em anda
mento entre a PORTO BRÁS e a indústria nacional 
.... O. assunto não prosperou, tendo em vista que não 

existiam os· recursos necessários no orçamento para o 
ano de 81. 

Em prosseguimento com os entendimentos com a 
- indústria nacional, a PORTOBRÁS firmou então um 

acotdo, em fevereiro, onde estariam previstas a aqui
sição de 20 unidades na indústria nacional e também 
a aquiSição de 20 unidades da RDA, ficando as demais 
unidades, em épocas posteriores, a serem adquiridas 
no mercado nacionaL 

_Q_SR,_M_~J'OR.C..Yir.gíliQ.'Tá.v...Or.a)-==.Uffi momeri-_ 
to, faça o favor de repetir bem esta parte, porque foi 
informada à Comiss.i!o de maneira diferente. Por favor, 
o Sr. q~eira repeti~ as quantidades, _sua ú_ltima ~!ase 

O SR. ARNO MARK.us·::.:.:-pois não, que o acoido 
previa a aquisição de 20 unidad_es da RDA e 20 unidades 
aqui no mercaaõ-iYãClOilal, pciffiãnecendo as unida-des 
r_emane~centes das_ 96 a serem adquiridas no mercado 
nacional em épocas posteriores. 

Mais tarde, em torno de março ou abril, houve reu
niões na SEPLAN, na SUBIN, com vistas a uma análise 
do problema guifidaStes Vinculado ao ispecto do comér
cio bilateral_ BrasH/ROA, no sentido de verificar da 
agilização na efetivação dessa aquisição, mencionan
do-se, inclusive, na área da SUBIN, o grande interesse 
na e_f~_tivaçâo de_'S:;;_a aquisição, tendo em vista os aspec
tps_ de natureza ç;ome_rcial, tend_o em vista um_a propor
ção bastante favorável em relação ao comércio brasi
leiro, isto é, que a Alemanha compraria muito mais 
do 4ue o Brasil necess-ariamente comprãria ôa Repú
blica D~mocrática Alemã. Seria numa proporção, se 
não me falha a memória, de 2,5 para 1. 
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Foi mencionado aiiida que o ano cte_Sl nós não teria· 
mos os r!!cursos necessários ã efetivação dessa aquisi
ção. Posteriormente, em torno de abril ou princípios 
de maio, houve uma nova reunião na SUBIN. quando 

-então foi sugerido um reexame desta proporção de aqui
sição a fim de que melhorassem as condições do comér
cio bilateral, uma vez que as 20 unidades a serem adqui
ridas da RDA, que importariam, digamos, num mon
tante da ordem de 22 milhões de dólares, não dariam 
um volume suficiente, em termos da RDA, para os 
efeitos do co_n;tércio bilateral. Era pleiteado, então, uma 
aquisição da ordem de 50 unidades que perfariam em 
torno de 50 milhões de dólares. 

O assunto foi-discutido, inclusive acenava-se na oca
sião com a possibilidade até de uma associação de indús
tria nacional com a Takraf objetivando, então, a coloca
ção ou a venda de guindastes para a América Latina, 
com exceção da área da Argentina e México, assim 
como também o aspecto de construção com participação 
da Takraf aqui no Brasil, das demais unidades aqui 
no País. 

A indústria nacirióal, evidentemente, nesta fase, ma
nifestou-se contrariamente, tendo em vista o acordo 
havido em fevereiro, assinado com a PORTOBRÁS, 
mas foi feito um apelo nesta oportunidade, no sentido 
de que a indústria nacional reexaminasse essa posição, 
tendo em ·vista esses objetivos em termos de comércio 
e as perspetivas que estavam sendo oferecidas em rela
ção ao mercado latino-americano. 

Os representantes, na ocasião, não assumiram ne
nhum compromisso, evidentemente, porque não ti
nham uma delegação para rdl, mas posteriormente, o 
assunto evoluiu, inclusive em função de troca de telex, 
diretamente à SUBIN com a SINDIMAQ. a ABIMAQ 
e a ABDIB, onde a indústria, embora reclamando, va
mos dizer, em relação ao acordo existente, concordava 
desde que houvesse a colocação das mesmas unidades 
em valor e a vinculação da eficácia, digamos, do contra
to com a RDA, mediante a emi.ssáo das guias de impor
tação e a coJocação de encomenda, também, no mer
cado nacional. 

Em virtude desses entendimentos, o assunto. então, 
desenvolve-se em termos de um Protocolo entre a SE
PLAN, Ministério dos Transportes e a RePública De
mocrática Alemã, onde por esse protocolo estava pre
vista a transferência de tecnologia da Takraf a indústrias 
nacionais e a aquisição na RDA de 50 unidades de 
diversos tipos, montando mais ou menos em torno de 
50 milhões de dólares essa aquisição. 

Em razão desse Protocolo, desenvolveram-se enten
dimentos complementares oom a indústria nacional, ob
j~tivando um aditivo ap_ acoi:dP de fevereiro, assim co
mo também os entendimentos da Takraf com indústrias 
nacionais. Nesse particul_ar, a PORTOBRÁS não to
mou nenhuma posição no sentido de indicar a, b, c 
ou d firmas, e assim abriu ao exame da Takraf o cadastro 
de firmas que _a PORTO BRÁS tinha, a fím de que 
a partir desse cadastro eles mesmos examinassem e veri
ficassem as firrilas com capacidade de execução dessas 
unidades de guindaste. 

Apenãs-~rPORTOBRÁS fez uma exigência, que não 
queria que essa tranferência de tecnologia se desse única 
e exclusivamente a uma única firma. uma ve:i que isso 
poderia se traduzir num monopólio, tendo em vista 
que com essas aquisiçôes que viessem a ser efeti v adas, 
mais _!!quelas já existentes, grande número ou talvez 
mais de 70% das unidades de guindastes existentes nos 
nossos portos seriam __ qu~se_ que exc_~usivamente dessa 
tecnologia. Conseqüeriteõiente, entendíamos que isso 
quase que corresponderia a um monopólio por essa 
firma nacional. Daí a nossa recomendação de que eles 
procurassem maiS de uma firma, para essa transferência 
de tecnologia. 

Ela, por fim, indicou três firmas nacionais à vista 
do exame que fez, inclusive em visita às fábricas, que 
foram a Bardella, a Villares e a Torqui, todas elas de 
São Paulo. 

Em funçã:o desses entendimentos, a PORTOBRÁS 
concluiu os entendimentos de natureza financeira com 
a Takraf, no que diz respeiro às 50 unidades. e também 
emitiu pedidos de preços às três indútria!io indicadas pela 
Takraf para o fornecimento de 46 unidades. 

Na oportunidade, a PORTO BRÁS exigiu que a enco
menda deveria ser feita por unidades homogéneas de 
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tipos e que ·as firmas deveriam dar preço para um e 
para outro, mas sempre de uma forma global,ficando 
a PORTOBRÁS com -a possibiJid<idC:- de uma escolha 
até da colocaçâo dessa encomenda a mais de uma indús
tria. ComO, n3.-re"iilidade, ocorreu, un1a vez que a colo
cação se deu nas três firmas, embora com unidades 
distintas. Por exemplo, em relação à Bardella, ela obte
ve ganho para a colocação de unidades de 3,2 toneladas 
para Santo_s e 6,3 toneladas para Recife. A Villares 
obteve unidades de 3,6 toneladas para Santos e a TOrqui 
unidades de 3,2 toneladas para Santos. Uma vez que, 
em relação à indústria nacional, portanto o mercado 
nacional, colocou-se apenas o atendimento às necessi· 
dades do porto de Santos e de Recife. Já o atendimento 
das necessidades dos demais portos, como mesmo San· 
tos, Rio de Janeiro-,- Rio ·Grande, Paranaquá, Vitória 
e Salvador foram colocadas no mercado da RDA. 

Cabendo mencionar que, em realação a Santos, des· 
sas 96 unidades praticamente mã.is da metade, cerca 
de sessenta e tantas unidades, coube àquele porto. Mos· 
tra isto, enfão, a necessidade urgente de substitu_ição 
de equipamentos no porto de Santos, porque Santos, 
nosso principal porto, tem guindastes que datam de 
1927, com características técnicas--iião~corid.izentes com 
a época de hoje, tanto em termos de capacidade como 
de alcance, em relação à movimentação de carga. 

Houve também um certo interesse na concentração 
de maior número de tipos, ou de unidades por tipo, 
a fim de que, de fato, nesta primeira fase -de transfe
rência de tecnologia, houvesse um lote mais económico 
de produção, uma vez que se houvesse muita diluição 
em termos de tipo, haveria um encarecimento corres· 
pendente. 

Em termos de valor contratual, devo dizer que, em 
valores correntes, evidentemente não teríamos uma for· 
ma de verificaÇâO. Mas se levarmos todos os valores 
de contratos e considerarmos todos os problemas de 
impostos, se devidos fossem, uma vez que nós temos, 
em alguns casos, tendo em vista esse acordo, dispensa 
ou isenção de pagamento de impostos, mas se nós consi
derarmos todos os impostos como se devidos fossem, 
nós teríamos praticamente uma equivalência de valores 
na aquisição das unidades, tanto na RDA como acjui 
no Brasil. Nós teríamos, em relação ao contrato da 
RDA de (ornecimento, transporte, seguro e a s_ua mon
tagem aquí nõ- BraSil; valores da ordem de 16 bilhões 
e 200, para preços de novembro de 1981. Em relação 
às unidades nacionais, nós terfamos 16 bilhões 246. Por
tanto, praticamente são equiValentes, cumprindo-se enw 
tão um dos aspectos do próprio acordo com a indústria 
nacional, ou sejã, nós deveríanioS ter taritbém uma en
comenda de valor equivalente, uma vez que em tennos 
de tipos, evidentemente, nós_ não teríamos condições. 

Há um outro aspecto, tendo em vista o noticiário 
de jorn~l, cabe-me dizer que o_ envolvimento da P9R
TOBRAS neste assunto resumiu-se a esses aspectos 
que eu relatei. A PORTOBRÁS nãO se envolveu nos 
aspectos de natureza comercial, quer entre a indústria 
nacional e Takraf, quer também entre a fudústria D.acio
nal e a representante da Takraf, que é a firma Steel. 
A Steei, no·caso, é a representante credenciada da Ta
kraf com vistas à montagem· e--tãinbém à a.ssinténcia 
técl:rica no período de garantia do equipamento. A 
Steel, inclusive, foi reponsável pela mOntagem_ e aSsin
tência técnica dos guindastes adquiridos na época de 
1968, 1970. 
Cabe~me tarilbéin aiáda rerem qUe eSse- prcijetO- dos 

guindastes, em termos de valor ou _de __percentual no 
programa de orçamento da PORTO BRAS, é da ordem_ 
de 25 a 30%, o-mo'õ.tante dos seus inVestimentOs: 

Há também de se fazer uma outra refei:ência, tendo 
em _vista que nos- jomai~ houve urna notícia de Que 
a PORTOBRÁS haviã rescindido o contrato com a 
indústriã- nacioilal. Este caso Iefere-se a um aspeCto 
de uma suspensão temporária, o que aliás está previsto 
no próprio contrato que nós assinamos com a firma, 
prevendo que, em termos de dilatação de prazo esta 
podia dar-se mediante a verificição de determinados 
fatores. iilclusive para determinadas suspensões por 
parte da PORTOBRÁS. MesmO quando do despacho 
adjucatório da licitação enl relação à indústria nacional, 
eu fiz Uma referênCia de que, em termos de entendi
mentos comuns com a indústria naciOnal, sempre em 
torno de setembro de cada ano nós deveríamos fazer 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

uma reunião, a fim de que ajustássemos os cronogramas 
de_ execução para o ano seguinte, uma vez que, por 
volta de s_etembro, nós poderfamos ter, mais ou menos, 
uma perspectiva do nOsso orçamento para o ano seguin
te, de sorte a que pudéss_emos programar a execução 
do contrato sem maiores óbices no ano seguinte. 
-'.Mas, em relação ao ano de 1983, do ano em curso, 

evidentemente nós tivemos que tomar esta medida, de 
uma suspensão temporária, porque não é um cancela· 
menta, não hOuve Uma: resCisão contratuãl, e sim uma 
suspensão temporária da execução, tendo em vista dois 

-fatores básicos: primeiro, _o descompasso que existe 
entre os valores fixos do orçamento e os valores reais 
e efetivos dos custos que evoluem conforme a inflação. 
Então, há ·uma defasagem dos custos de orçamento, 
dos valores de orçamento em relação aos custos reais, 
em função da inflação. 

Nesse sentido, então, mandou-se uma carta, em agos
to, às firmas determinando a suspensão temporária e 
convocando-a para uma reunião, 3. fim de que examinás
semos tOda estasituaçãq e para que, em comum, exami
nássemos e encontrássemos a solução que atendesse 
a ambas as partes. Tanto assim que em relação a esse 
particular, eles inclusive providenciaram os entendi
mentos, e nós estamos examinando hoje em dia com 
uma firma, a Manufacturer Hannover, com vistas a 
uma operação de leasing, de sorte a possibilitar essa 
retomada, digamos, da execução dos serviços, a fim 
de que tambéin nós não viéssemos a penalizar a indús
tria com problema de débitos exístentes que também 
hoje em dia, já pelo próprio Decreto-lei n.o 2.037, de 
certa forma penaliza os administradores em função de 

-débitos, ou. seja, execução de _serviços além de suas 
dotações orçamentárias. 

Então, está sendo_ feito todo o esforço em conjunto, 
portanto as firmas nacionais com a PORTOBRAS, vi
sando entãQ a um equacionamento mais adequado ao 
problema. Houve, também neste sentido, neste particu
lar, uma carta à própria Takraf, finna montadora, men
-cíO-õaiido também esta nossa situação de natureza orça· 
mentárfa i::ni relação ao problema. Tanto assim que 
há também unidades que já chegaram ao Brasil da Ale

-rilaitha cuja montagem- ainda não teve início. Portanto, 
há também o contrato da Takraf e da Steel, que é 
a respons-ável pela montagem, também afetado em fun
ção desses problemas orçamentários. 

Em relação à execução do esquema financeiro dos 
guindastes da indústria nacional, cerca de 50% estão 
à_ conta do FINAME e os outros 50% correriam à conta 
de dotação ordinária da União. 

Estamos também tendo entendimentos com a FINA
ME visando, então-. a uma maior soma de recursos, 
ainda este ano, se possível, reforçando, conseqüente· 
·mente, também aquele conjunto de unidades com o 
fuiãnciamento-da FINAME, de sorte a ver se a FINA· 
ME tanibém co_bi'e a paTCela com rdação a estas u-nida
des de guln~ste ainda este ano. 

Em tennos do ano que vem, em função dos recursos 
previSíveiS, _D6ti"Iiãó te~ os _condições de dar plena_ eXecu· 
ção ao cronograma_norrilal de ambos os contratos,- quer 
internacionais, quer nacionais. 

FizemOs duas análises que deveremos ainda discutir 
- -com as finDas, em fornia final, uma vez que ainda temOs 

:Qiena garantià desta __ 9peração de leãSiílg~ já que esta 
operação de leaslng depende, de certa forma, do nosso 
orç_amento-programa·de dispêndio geral para 1984-, que 
está ainda em exame por parte da SEST. Somente após 
termos defiriido no âmbito da SEST o nosso programa 
geral de dispêndio, ~c?s poderemos voltar a sentar com 
a índústria naciOnal a fim de_definirmos completamente 
o cronograma de execução para o ano que vem. 

Mas, temos então duas alternativas, que nós chama
mos de mínima e intermediária. A mínima seria não 
contando com a oper3ção leasing, quando então Dós 
teriámos condições de- dar uma exe_cução- ~tegral aos 
eventos remanescentes de 1983; _da indúStria nacional, 
que corresponderiam, digamos, aos eventos finais de 
i;nspeção na fábrica, e a montagem do canteiro de obra 
para os efeitos da montagem dos guíndastes, que consi
deraríamos, então, para 1984, e uma execuçã"o da ordem 
_de_20% da situação mínima de todo o cronograma de 
exe-cução de 1984. E, na execução intermediária, esse 
nível, portanto, com a operação leasing, poderia chegar 
até a 35%. 
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Eiltãtf; aguardamos a definição do nosso orçamento 
para 1984, a fim-de voltarmos a nos reunir com a indús
tria naciOnal e esquem~tizarmos o programa de trabalho 
de 1984. Significa isso, de qualquer maneira, que o 
cronograma geral, inicial, previsto para terminar todo 
o fomecimeiito em 1985, provavelmente teria que ser 
dilatado para 1986, concluindo, de certa forma, esse 
programa todo, inclusive dos guindastes da RDA, tam
bém em 1986. 

Dentro dessa exposição rápida, Sr, Presidente, pare
ce-me que são esses os pontos mais importantes que 
julguei oportuno trazer à consideração dos Senhores. 
Coloco-me, em todo caso, à disposição para eventuais 
esclarecimentos jUlgados necessários por parte dos 
membros desta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, Srs. Se
-nadores, Sr. Diretor da PORTOBRÁS, antes de iniciar 
a minha interferênCia, gostaria de resumir declarações 
do Ministro Eliseu Resende, dos Transportes, perante 
esta Comissão, e, dentro das colocações feitas pelo Mi· 
nistro, fazer algumas indagações a V. S.• Em síntese, 
disse o Ministro que não" existiu o pagamento de 5 bi
lhões e 400 milhões de dólares à empresa Steel S.A. 
a título_ ~e assistência de venda, no pro~ocolo do qual 
risultciU a corilpra de 50 guindastes pela PORTO BRÁS 
à indústria Takraf da RDA. Disse mais que aquele 
protocolo não era secreto, apesar de não ter sido publi
cado no Diário Oficial. E, finalmente, que a PORTO
BRÁS tinha a_necessidade de adquirir 100 guindastes, 
e que, desse _total, 80 s_eriam de fabricação nacional. 
Como foi constado que a PORTOBRÁS ilão dispunha 
de recursos para realizar as compras de firmas brasi
leiras, ampliou-se a importação dos guindastes alemães 
que se-elevou então de 20 para 50 guindastes. 

No entanto, conforme O Estado de S. Paulo, edição 
de 18 de outubro de 1983, de ontem, a 24 de setembro 
de 1981, foi notificado, sem que surgisse qualquer des
mentido, que a Associação Brasileira de Máquinas e 
Equipamentos, a ABIMAQ, e o Sindicato da Indústria 
de Máquinas, SINDIMAQ, mesmo reconhecendo a im· 
PosiÇãO- dé sacrifíCios indevidos à indústrf<l de bens de 
capital, está tentando convencer seus associados a acei
tarem o aumento dO númerO- de guindastes a serem 
importados da República Democrãtíca Alemã. 

A meSID:a notícia esclarecia qu~, Por fOrça de modifi
cação constante no aviso ministerial de julho/81, elevou
se para 50 o número de guindastes a serem-importados 
da Takraf Export da Alemanha. Finalmente, que uma 
trauding pauJtsta a Sfeel, receberá uma comissão de 
15% pelos serviços de asSiStênCia na ve.Oda, bem como 
nos serviços de cooperação e assistência técnica, repe~ 
tindo, 15% pelos serviç-os de assistência na venda, bem 
como nos serviços de cooperação_ e assistência técnica. 

O preço dos guindastes estipulado no Protocolo de 
Intenções celebrado entre a SEPLAN, o Ministério dos 
Ttanportes e o Ministério do Comércio_ Exterior da 
República Democrática Alemã foi de 56 milhões e 900 
Iilil dólares. A prevalecer a comissão de 15% mencio
nada, a Steel recebeu 8 milhõe_s e 280 mil dólares a 

- título de comissão pelos serviçoS de assistência na ven
da, bem como nos serviços de cooperação e assistência 
técniça, o que v. s.· tem a dizer a respeito? 

O SR._ ARNÓ MARKUS- Bem, há dois_aspectos 
que acho que devemos distinguir: um, o problema de 
modificaÇão do número de unidades - esse eu já fiz 
referência em relação às reuniões da SUBIN, que foi 
motivada em funcãos do interesse comercial entre o 
Brasil e a RDA - e não necessariamente P9r razões 
de recursos orçamentários da PO~TOB:RAS. Quer 
dizer, os recursos orçamentárlos da PORTOBRÁS 
mostraram a inviabilidadf! da aquisição de guindastes 
quer da RDA, quer da indústria nacional, em 1981, 
porque não tínhamos recursos orçamentários para qual· 
quer aquisição dessas unidades, tanto assim que essas 
aq_uisi~ões se realiza~am em 82~ 

Em relação a esse aspecto do_ expediente mencio
nado, do Ministério dos Tranportes à SEPLAN, foi 

-posteriormente em funçâo.:. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Eu quero esclarecer 
o.se~_te: não é_ expediente, é um Protocolo de Inten-
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ções celebrado entie a SEPLAN, o Ministério dos 
Transportes e o Ministério do Comércio Exterior da 
RDA, que estipulou o preço dos guindastes em 56 mi~ 
lhões e 900. mil dólares ... 

O SR. ARNO MARKUS -Eu tenho a impressão 
que não foi estipulado valores, mas sim o número de 
unidades nesse Protocolo ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Os preços publicados 
e confirmados pelo Ministro foram de 56 milhões e 
900 mil dólares ... 

O SR. ARNO MARKUS - Sim, correspondentes 
a 50 unidades de guindastes. Quer dizer, foi justamente 
em função desse Protocolo que se iniciaram os entendi~ 
mentos, visando ao aditivo ao acordo assinado_ entre 
a PO:RTOBRÁS e a indústria nacional, e também à 
colocação ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Um minutinho. Sr. Dire
tor, esse Protocolo de Intenções foi exclusivo para a 
importação dos 50 guindastes da RDA, ele não men
ciona a industria nacioanl nesse Protocolo. 

O SR. ARNO MARKUS -Ele m-enciona sim, ni::sse 
Protocolo, inclusive ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- MaS nãO inclui no VaiOr 
de 56,9 -milhões de dólares a indústria nacioilal. Ess~s 
cifras, é o que eu estou ~ando, referem-se apenas 
ã importação dos 50 guindastes. - -

O SR. ARNO MARKUS - O Protocolo menciona 
as 50 unidades, no val~r_ c!~ J§)_9 _rp.ilhões de d~lares 
e menciona que a PORTOBRAS garanta à industria 
brasileira, detentora da tecnologia da Takraf, a enco
menda ... 

O SR. FÁBIO LUCENA --Primeiro vamos ficar 
no aspecto inicial da_ importação das 50 unidades por 
56,9 milhões de dólaies. A minha pergunta específica 
é como é que V. S. • explica que a Steel sendo represen
tante da Takraf, recebeu a bagatela de 8,28 milhões 
de dólares, a título de comissão pelos serviços de assis
tência na venda, bem como nos serviços de cooperação 
e assistência técnica? Como é que V. S.• exp-lica eSse 
fato? 

O SR. ARNO MARKÜS -Eu não Sei e não poSso 
lhe explicar porque não tenho conhecimento dessa tran
sação e desses valores. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, isso é 
muito sério '- e não vai aqui acusação a quem quer 
que seja -quero so.rnente ch~ar a :3_tençáo de V. 
Ex.• e da Comissão, porque O ex:-Miriistro dos Tras
portes ~egou a pagamento dessa comissão, o Sr. Diretor 
da PORTOBRÁS nega o pagamento dessa comissão, 
no entanto, o jornal O Estado de S. Paulo cita docu
mentos em que essa comissão é mencionada, e esses 
documentos citados são oficiais, ele cita o Protocolo 
de Intenções do Ministério dos Transportes, cita o noti
ciário do fato no dia 24 de setembro de 1981, que não 
foi contestado, e peremptoriamente essas negativas são 
formuladas diante desta Comissão. 

Então, eu gostaria de saber o seguinte: se a Steel 
recebeu a qualquer título, seja por serviços de assis
tência na venda, seja por serviços de cooperação, seja 
por assistência técnica, a quãlquer título, se ela, a em
presa Steel, como representante da TAKRAF, estava 
legalmente amparada para receber qualquer pagamento 
por uma transação bilateral entre dois governos, o do 
Brasil e o da República Democrática Alemã? ESse me 
parece um fato importante que tem que ser esclarecido, 
porque se a transação é bilaterial, se é Brasil e- RDA 
que estão negociando, não se justifica, Sr. Presidente, 
que haja interveriiência de um intermediário, e muito 
menos quan~o o intermediário, nO casO a empresa ~teel, 
é representarite da Takraf, empresa alemã fornecedora 
dos 50 guindastes. . _ 

Então, parece-me que a~ alegativas _d_o jornal, que 
as faz com ênfase, mencionanâO datãS e documentos, 
parece-me que ela tem que ser contestada com fatos, 
documentos~ Eu, de minha parte, não ace_ito, depois 
de tanta insistência do jornal em mencionar datas e 
documentos, eu não aceito a negativa de que essa em
presa não tenha recebido um só centavo de dólar por 
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essa transaç~o. Eu gostaria que o Sr. Diretor da POR
"tOBRÁS esClarecesse de uma v~ por todas esta ques
tão, porque S. S. • tonioll parte no andamento de todas 
essas transações e evidentemente está informado a res
peito da verdade da questão, e a verdade da questão 
é que nos convém apurar neste momento. 

O SR. ARNO MARKUS - Não, eu só posso dar 
testemunho em relação àquilo que diz respeito à parte 
da PORTO BRÁS, portanto, eu não tenho conhecimen
to daqueles assuntos que dizem respeito em termos de 
natureZa comercial, por exemplo, entre a Takraf e a 
Steel e a indústria! nacional. 

-O SR. FÁBIO LUCENA- Permita-mel O Senhor 
então não tem conhecimento de que a Steel recebeu 

-essa comissão? 

O SR. ARNO MARKUS- Não tenho. 

O SR. FÁBIO LUCENA-Ah! Este é outro aspecto. 
A1 a questão muda de face, Sr. Presidente, porque faz 
poucos minutos V. S.• disse que a empresa não havia 
recebido tal comissão e agora ... 

O SR. ARNO MÀRKUS- Não, eu não tenho conhe
cimento de que ele tenha ou não recebido ... 

-O SR. FÁBIO LUCENA -Então o senhOr não 
- tem conhed?tentO, ma,s não pode afirmar nem negar 

que ela recebeu. 

O SR. ARNO MARKUS- Não posso. 

- üSR. FÁBIO LUCENA- Perleitamente. 

O SR. ARNO :MARKUS --Eu não tenho docu
mentos. 

O SR. FÁBIO LU_CENA ~Mudou completamente 
de aspecto a situação. 

O SR. RELATOR (Virgfiio Távora)- Sr. Presi
dente apenas para nós podermos colocar em ordem 
a discuSsão. Está me parecendo que há dois fatos a 
serem considerados: o pagamento que teria sido feito 

~ ã Steel~ por essa intermediação na venda ou no paga
mC?nto que ela receberia pela montagem dos gu_indastes. 
Diferenciando as duas coisas .. 

. _!) Sll.. FÁBIO LUCENA- Exatamente. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Bem, quanto 
. ao pagamento para a montagem, eu acho que o Sr. 

Presidente da Portobrás pode ter sido passado desper
cebido, mas que teve que pagar ... Agora quanto a ... 

__ ·SR. F ,ABIO LUCENA - A assistênCia na venda ... 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -Estou sepa
rando bem os dois problemas. A Portobrás está inadim
plente em pagar a montagem dos guindastes. De acordo 
com o contrato, seria feita pela representante da TA
KRAF, que é a Steel. Agora eu penso que o nobre 
representante do Amazonas está, se referindo, Sr. Pre
~~ente ,_da Portobrás, é â percentagem que ela teria ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- A--assistência na venda. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -Estou sepa
rando bem os dois problemas. A PORTOBRÁS está 
inadimplente em pagar a montagem dos guindates. De 
acordo com o·coiltrato, seria feita pela representante 
da TAKRAF, que é a Steel. Agora eu penso q-ue o 
nobre representante do Amazonas está se referindo ao, 
Sr. Presidente da PORTOBRÁS, é à percebtagem que 
ela teria ... 

-º-s~ F~IO LÇCENA --Na assistência na venda. 

--O SR. RELATOR (Virgflio Távora)- Eu quero 
deixar bem claro, porque a parte da montagem, contra~ 
tualmente é feita por ela e está estatuído quanto ela 
reCebeu. Se V. S/ pagou ou não, não se discute, é 
bom ou mau pagador, eu não sei. Era apenas para 
pôr um poucó de ordem na discussão. 

O SR~ F ÁBlO LUCENA- V. Ex.-· esclareceu muito 
bem, nobre Relator. Exatamente, a acusação grave que 
pesa sobre a transaçáo é o pagamento de comissão à 
Steel na assistência de venda. 
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O SR. ARNO MARKUS - Não, perfeitamente, 
o que o Senador Virgflio Távora esclareceu, eu me 
coloquei exatamente no sentido em que v. Ex.• está 
colocando, Senador. Quer dizer, não fiz referência ne
nhuma em termos do contrato de montagem. Quer di
zer, em relação ao contrato de montagem, existe perfei
tamente o valor. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Eu também não me 
referi ao contrato de montagem. 

O .SR. ARNOS MARKUS- Em relação à transação 
comercial, foi nesse sentido que eu me posicionei. 

O SR. FÁBIOLUCENA- Quem poderia esclare
cer, Sr. Diretor, a questão do pagamento de~sa comis
são de 15% ã Steel, na assit~ncia de venda. O jornal: 
dá o valor, dá os números, Sr. Presidente, foram 8 
milhões e 280 mil dólares. O jornal repete insistente
mente os números. Quem poderia esclarecerestasinfor· 
mações? 

O SR. ARNO MARKUS - Eu só vejo, a própria 
Steel, ou então a própria, Takraf, mas eu não sei, a 
Takraf é um ente estrangeiro, então seria a própria 
Steel. __ Em te_nnos de _ _çllStQ de transferência de custo 
de teciwlogía, isto dC:ve estar escriturado, uma vez que 
todos os contratos de transferência de tecnologia etc., 
devem ser levado a registro no Instituto Nacional ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Quem adquiriu os guin
dastes? 

o-sR. ARNO MARKUS - A Portobrás, à vista, 
inclusive, da proposta da própria Takraf. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Perleitamente, foi a 
Portobrás. Então a Portobrás não sabe informar se foi 
ou não? · 

O SR. ARNO MARKUS- Não. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, como? 

O SR. ARNO MARKUS- Assim como, às vezes, 
pode-se comprar carros em concessionários e não saber
se quanto é que o concessionário recebe, em termos 
de fábrica. 

OSR. FÁBIOLUCENA-MasadiferenÇaégritan
te, no caso, a Portobrás não é nenhuma concessionária. 

O "SR. ARNO MARKUS -Nós temos os valores 
dos guindãste{e fazemos algumas comparações em ter
mos desses valores, se são adequados ou não. Não entraw 
mos nos aspectos de natureza comercial, entre o fabri
cante e o seu representante. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Perleito. E a contabi
lidade da empresa r~gistra o pagamento pela montagem 
dos guindastes, pelo menos isso. 

O SR~ ARNO MARKUS- Deve registrar,lógico. 

O_ SR. FÁBIO ~UCENA - Deve não, tem que 
registar, aí é uma resposta afinnativa. 

O SR: J:\RNQ_ MARKUS -Tem q-ue regiStrar, por
que ri6s pagamOs, inclusive eia emite fatoras, há o paga
ment_o de impostos ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. S.• não pode informar 
o valor desse pagamento? 

-o sR. AJ.Üiio MARK.us -De_ quê? da montagem 
dos quindastes? Posso. O valor do contrato, no caso, 

_é_de 3_ bilhõe$~ 365,4 milhões. · 

O SR. FÁBIO LUCENA -Ora, Sr. Presidente, 
sendo a comisSão paga à Steel de 8 milhões e 280 mil 
dólares ... O Sr. mencionou? 

OSR. ARNOMARKUS-3 bilhões, 365,4milhóes. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Três milhões? 

O SR. ARNO MARKUS - Três bilhões de cru
zeiros. 

O SR. FÁBIO LUCENA- De cruzeiros? Faltaria 
converter em dólar. Eu queria que o Sr. mencionasse 
a mo_e_da oficial do país, que agora é o dólar. 
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O SR. ARNO MARKUS - Eu não sei o valor do 
dólar da época, porque isso aqui foi em abril de 1982. 

O SR- FÁBIO LUCENA -Torna-se impossível! 
Sr. Presidente, o jornal O Estado de S. Paulo usa a 
seguinte expressão, que eu vou ler: "A Steel abiscoitoi.I" 
"abiscoitou'', está esCrito aqui no jornal O Estado de 
S. Paulo a bagatela de 8 milhões e 280 mil dólares". 
Muito bem! Já que o Sr. Diretor da PORTOBRÁS 
não pode esclarecer esta questão, eu proponho à Comis-
são que busque os caminhos viáveiS e legais para que 
isto seja esclarecido, e, com essa colocação, eu encerro 
a minha participoiçãô ruis interpelaÇões que pretendia 
formular ao Sr. Diretor da PORTOBRÁS, porque sem 
que se esclareça isso, como e por que foi "abisCoitada" 
essa bagatela - expressão do jornal de O Estado de 
S. Paulo - não se pode mais discutir os aSpectos com
plementares e os demais aspectos em relação à impor
tação desses guindastes. Eu proponho a V. Ex. • que 
tome então as medidas necessárias. 

Sr. Direfof da PORTOBRÁS, V. S.•_releve a insis
tência com que eU me mantive, mas é por força do 
cumprimento do nosso dever. 

Muito obrigado. 

O SR, PRESIDENTE (Itamar Franco) -Senador 
Fábio Lucena, as observações de V. Ex. • foram anota
das e na primeira reunião interna da Comissão nós va
mos analisar qual será o melhor caminho de atender 
a solicitação de V. Ex. • 

Senador Fernando Henrique Cardoso, V. Ex.• têm 
a palavra. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO '
Sr. Diretor,- eu- devo me desculpar por antecipação, 
porque eu terei que fazê-lo voltar a algumas questões 
já formuladas, somente para o nosso esclarecimento, 
e também porque eu devo ser talvez minucioso, insis
tente em alguns pontos, porque nosso objetivo, como 
sabe V. s.•, é de esclarecer a matéria em Seus vários 
ângulos. " . 

Eu entendi, da sua exposição, que a razão pela _qual 
a PORTOBRÁS foi levada a comprar esses guindastes 
na República Democrática- Alemã, prende-se direta
mente à existência de excedentes comerciais do Brasil, 
através do convênio feito oom aquele pa(s; É certo? 

O SR. ARNO MARKUS -É um dos fatores siin, 
ou o determinante, digamos. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Determinativo. De alguma maneira a PORTOBRÁS 
foi levada a comprar na Alemanha porque a falta de 
equilíbrio na balança de pagamentos nos amarrou. 

O SR. ARNO MARKUS -E as con.diç6es técnicos 
do equipamento também vinham ajudlll'; colabo=--

0 SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Nesse caso, eu tenho em minhas mãos, e V. S.•conhece, 
o Aviso n.o 119, dirigido ao Dr. Pécora pelo Ministro 
Eliseu Resende, o qual explicitamente mostra que havia 
condições técnicas de produção do_ material no Brasil. 

O SR. ARNO MARKUS - Tamo é assim que, se 
não me engano. é esse aviso que mei:iciona ·duas alterna
tivas: uma de 96 unidades, se o GOvernO assim enten
desse, ou então mencionando também já os_ entendi
mentos da PORTOBRÁS com a indústria nacional, 
não é? 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ~ 
EXatamente. Então a conclusão que deriva da documen
tação e das suas_ afirmações é que, de alguma maneira, 
o convênio com a República Dem!)crática Alemã levou
nos a uma situação em que o Goverrio- terminou por 
tomar decisões que não eram favoráveis à indústria na
cional. É verdade? 

o SR. ARNO MARKus:........:Nâo sei se agente pOde
ria levar a tanto, assim. Quer dizer, eu tenho a impres
são que talvez não tenha atendido os interesses talvez 
imediatos da indústria nacional. Mas eu acredito que, 
em termos de longo prazo, é vantajoso. É uma impres
são. 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Mas, de qualquer maneira, na circimstâricia a decisão 
foi uma decisão imperativa e determinatiVa, em função 
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de um convênio.. Portanto, como à nossa Comissão cabe 
julgar a política. parece-nos um ponto importante regis
trar que nós tínhamos condições e que não pudemos 
utilizar a indúStria riacional para resolver. um problema 
de desequilíbrio de balança de pagamento, derivado 
económico. - -- -

O SR. ARNO MARKUS- Quer dizer, nós fomos 
instrumentos. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Esse era o primeiro ponto que me parecia importante, 
e uma questão geral para nós avaliarmos o sentido da 
política que está sendo levada a efeito. 

Eu gostaria, se não fosse impertínente de minha par
te_, que v. s.· pudesse verificar, eu tenho aqui a cópia 
do contrãto- que a- PORTOBRÁS faz com a empresa 
fornecedora de guindastes elétricos para os portos brasi
leii:os, mas o contrato não tem data. V. S.• tem idéia 
da data _desse documento? 

O SR. A~O ~~-~S - Esse documento aqui 
foi apenãs o s_eguinte: esse foi na faSe. de discussão 
das 96. unidades, então esse documento náo pode ser 
tomado- comO- U:m documento de natureza oficial, e, 
sim, Coino um documento registrando que, a nível técni
co, chegou-se a uma posição de entendimento._ Para 
que esse-documento tivesse validade dev.eria ter passado 
pela Diretoria da PORTOBRÁS, que afu.da não tinha 
passado, e pará sUa vãlidade deveria sofrer uma série 
P.OSterior de atendimentos de natureza administrativa. 
E o problema de prioridade, é o problema da licença 
de importação, registro do fiiuinciamento e Uma série 

- d~ ~isas. Então, esse documento apenas tem um senti-
do de um entendimento. -

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Ma.Js ou menos quando foi redigido? 

O .SR. ARNO MARKUS - Isso deve ter sido por 
VOlta de agosto ou setembro de 1980. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO --' 
Agosto_d~ 1980. Mas, de qualquer maneira, diz V. S.• 
que esse é um documento interno e sem validade legal. 

O SR. ARNO MARKUS -Sem validade legal, por
que ele apenas representa, digamos, um estágio de en
tendimentos, mas não produziu efeitos. 
- -

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Eu entendo. Mas, a minha pergunta sobre isso é a se~ 
guinte: é que nessa época havia: 1. o capacidade técnica 
da indústria brasileira ... 

O SR. ARNO MARKUS -Tanto assim que nesta 
mesma época a própria PORTOBRÁS vinha tendo reu
niões_GOmaJndústria na_ciona_l e ª_CACEX~ e_xa_rn_i_nando 
todõ o ColiteXto e InClusive os güili.dastes. 

O-SR.-FERNANDO HENRIQUE CARDOSO~ 
Pois não. Eu vou explicar porque estou fazendo esta 
pergunta, porque nesse documento, embora houvesse 
já entendimentos entre a PORTOBRÁS e a indústria 
brasileira, embora existisse ofício do Ministro reconhe
cerido essa capacidad~, já se estava preparando um me
morando de entendimento no qual se excluía a indústria 
nacional. 

()"5"{{;--ARNO MARKUS- M.as tanto assím que 
se ~fereceram depois, no próprio expediente do Minis

-tro·dos TranSportes à SEPLAN. as alternativas de aqui-
- sição dii mo~~ante de 96-uÍl.idades, apontand~ inclusive 

Õs percalçOs qUe essa decisão significava, ou então, den
tro do entendimento que vinha sendo mantido entre 
a PORTOBRÁS, a indústria nacional e a CACEX, 
de menor número de unidades. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
--Setri dúvida, mas I? que eu quero restabelecer como 

fio condutor é o seguinte: que antes mesmo que s_e 
firmasse essa-documentação, quando existia plena cons· 
ciência de que havia capacidade, portanto; sem pressão 
propriamente do condicionamento da falta de equilíbrio 
na balança de comércio com a Alemanha, existia um 
entendimento na PORTOBRÁS, uma tentativa- de en
"~~çlime_~to c9m 41: _empresa alem_ã. E já se mencionava 
aqUI neste eriteridimento, e não ficou muito_ claro qual 
seria o papel da Steel, porque em certas cláusulas, em 
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.certas afirm~ções a PÜRTÜBRÁS se encarregaria de 
montagem. 

O SR. ARNO MARKUS - Deve ter uma cláusula 
que determina que a PORTO BRÁS firmará posterior
mente um contrato· com ã St_eel com vistas à montagem. 

Q SRFERNANDO HENRIQUE CARDOSO -· 
Então, eti lhe persnnto: por que isso? 

O SR. ARNO MARKUS- Porque a Sted, no caso, 
çom.o-uiD.a representante oficial da Takraf, responderia, 
inclusive, pela própria garantia de qualidade e de res
ponsabilidade de garantia pelo equipamento. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Isso eu entendo, mas para que seja bem percebida a 
lógica da argumentação: existía capacidade da indústria 
nacional para produzir esse material. A única razão 
pela qual se busca lá fora é a falta de equilíbrio da 
balança ·de pagamento. Esse d~cumento é de agosto 
de 1980, antes, portanto, do oficio do Ministro. Antes 

-desse of(Cl. ·o do Ministro já_ se.estava preparando a nego-
ciação com a RDA. P.or que razão foi a PORTOBRAS 
buscar a RDA? E por que neSsa documentação interna, 
diz V. Ex. •, já .se mençiona. que existiria esse contrato 
com a- Steel, desde que houvesse a decisão? 

_ O SR. ARNO MARKUS- Não existiria, seria pos
teriormente. Todos_esses.entendimentos decorreram da 
carta-prOposta-CoD.sulta do Embaixador da RDA, a que 

- -~~_me referi; que era-de fevereiro de 1980. 

O SR. FERNADO HENRIQUE CARDOSO~ Ou 
-seja,·o mecanismo, que é_o que nos interessa na Comis
são, pelo qual se desencadeiam esses processos é uma 

-solicitação do vendedor, que passa a funcionar dentro 
da empresa estatal como se fosse um condicionante. 
E a:Caba sendo. -

O SR. ARNO MARKUS -Mas foi~s"i~ levando aos 
--_-vários níveis de decisão. 

O SR. FERNÀNDO HENRIQUE CARDOSO -
Mas o mecanismo pelo qual se desencadeia fsso ... 

Q SR; AB,.~O MARKUS- Embora1T.ambém a POR~ 
TOBRAS só tenha entrado em natureza de discussão 
técnica, após a devida autorização_ do Ministério dos 
Tr'ªnsportes, uma vez qUe também o MinistériO dos 
Transpor~s recebeuc co_rrespondência para esse efefto, 
diretamente. - - -

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
V. S.•confirma o-que eu estou querendo dizer. É susci
tado por parte do vendedor ... 

O SR. ARNO MARK.US- QUe em· furlçáo da natu
reza do comércio foi levantado. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -'
Suscita~se, e, antes mesmo de se avaliar todas as condi~ 
ções, já se conieça a preparar o contrato._ 

Agora, eu queria fazer uma outra pergunta a V. S.": 
no protocolo de Intenções entre a Secretaria de Planeja
mento~ a SEPLAN, e o Ministério do ComérciO Exte~ 
rior da República Democrática Alemã, que nós temos 
aqui, existe uma especificação ã respeito da Steel. Na 
página 2, o item n.~ 2- diz assim: "A PORTOBRÁS 
mariifesta interesse m~tuo e 3 futenção- de que a POR
TOBRÁS garanta à indústria brasileira detentora da 
tecnologia da Takraf, a· ericomenda de 46 unidades de 
guindastes etc., a serem fabricados no Brasil, mediante 
a ço_labora_ç_ã_o técnica e comercial da Steel S.A., dora
vanteSteel, e da Tak:raf'. Eu queria pergUntar o seguin
te: este Protocolo, que foi assinado entre a SEPLAN 
eaRD~, foi subineticlo à_PORTOBRAS previamente? 

O SR- ARNO MARKUS ~A PORTOBRÁS che
gou a manifestar-se em relação a uma minuta incial, 
e, inclusive, chamou a atenção sobre determinados as
pectos, procurando ampliar alguns itens, que agora não 
tenho aqui presentes, mas, justamente, chamando a 
atenção para dar-se um sentido mais amplo ao problema 
da indústria nacional. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
A PORTOBRÁS manifestCni~se nesta direção? 
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O SR. ARNO MARKUS - Exatamente. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Seria possível V. S.• encaminhar essa documentação 
para que nós tenhamos todos os passos de como é que 
se dão esses contratos? O que me chama a atenção 
neste Protocolo, na cópia que disponho, são duas coisas: 
primeiro, é que numa relação entre dois países, porque 
disso se trata, existe a especificação de uma empresa 
sediada no BrasiL Parece-me um pouco excessivo que 
se chegue ao detalhe de determinar qual é a empresa 
que vai ser beneficiada com o Protocolo. E aqui diz 
que deve ser a Steel, por quê? 

O SR. ARNO MARKUS - A Steel foi indícada 
aí porque ela sempre funcionou, desde o início das ope
rações de aquisição de guindastes na RDA, corno repre
sentante oficial, digamos, dessa fábrica aqui no BrasiL 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
É a segunda vez que nós nos deparamos com o mesmo 
fato: a COMEXPORT é a repiCsentartte oficial da Poló
nia, a Steel é a representante oficial da RDA. Eu tenho 
a impressão de que alguns países estrangeiros dispõem 
de embaixadores outras que não as próprias. 

O SR. ARNO MARKUS - ~ão é proprfãmente 
da RDA, foi, no caso, da Takraf, que é uma empresa. 

O SR. FERNANDO HERNIQUE CARDOSO -
Mas, criou-se uma teia, um mecanismo muito difícil 
de se entender, porque são empresas sediadas no Brasil, 
às vezes controladas por brasileiros, que atuam aqui 
como representantes, nos casos dos países do Leste, 
pelas peculiaridades deles, de Governos daqueles paí
ses, e, ~ tal ponto, que nos protocolos de intenções 
firmados entre dois governos se menciona como se fos
sem uma espécie de subestado ou de Estado dentro 
do Estado. 

A outra questão que me chama a atenção é a seguinte: 
esse Protocolo é assinado sem data, assinado pelo Minis
tro E li seu Resende ... 

O SR. ARNO MARKUs-- A data é}Ue eu tenho 
conhecimento é de 17 de agosto. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Não, 17 de agosto, V. S.• me disse que é a data do 
contrato. 

O SR. ARNO MARKUS·- Tenho aqui uma cópia ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Do Protocolo de Intenções? 

O SR. ARNO MARKUS - É. Tenho essa data 
aqui de 17 de agosto 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
v. s.• vai deixar provavelmente o texto ai, porque para 
nós ... 

O SR. ARNO MARKUS -17 de agosto. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
De qualquer maneira, n·ós dispomos da fotocópia de 
um documento dessa importânica, creio que será o mes
mo, sem data e assinado. 

O SR. FÁBIO LUCENA -SenadÕr- Fernando-Hen
rique Cardoso, permite V. Ex. o-um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRQ!UE CARDOSO -
Pois não, com prazer. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Apesar de o protocolo 
ter data, convém perguntar onde ele foi publicado? 

O SR. ARNO MARKUS- Não sei. 

O-SR. FÁBIO LUCENA -Se foi ou não publicado. 

O S!L FE-RNANDO HENRIQUE CARDOSO -
O Protocolo? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sim. 

O SR. ARNO MARKU$ - Nãó sei. Não poiso 
lhe responder. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Pois bem, o Ministro 
Eliseu Resende negou que esse documento tivesse sido 
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publicado; confirmando que ele se manteVe em caráter 
sigiloso, quando temos o Diário Oficial e vários órgãos 
d~ publicação oficial exatamente para que a opinião 
pública e os interessados tomem conhecimento de fatos 
dessa natureza. Mas, a verdade é que não foi publicado, 
Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
De qualquer maneira, são vários docuinentos que che
gam às nossas mãos e que dizem respeito a quantias 
vultosas e acordos e que nos parece que existe muito 
pouca fisCalização e rigor nisso. E aqui há uma coinci
dência, quer dizer, a minuta do contrato, essa minuta 
que v. s.· disse que é um entendimento interno, tem 
a mesma data do Protocolo de Intenções, 17 de agosto. 

p SR. ARNO MARKU.s- Não, anos diferentes.. 

0 SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Então eu anotei errado? 

O SR. ARNO MARKUS- É 81. 

O SR .. FERNANDO.llllNRIQUE CARDOSO-
81 é o ano do Protocolo de Intenções? 

O SR. ARNO MARKUS- É 81, está aqui. 

O Slí.. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Eu anotei errado. 

Então, iSso me pareCe que são fatos importantes a 
notar, quer dizer, a existência de acordos dessa natureza 
e firmados de uma maneira pouco-precisa, não me refiro 
a V. S.•, mas aos ministros que firmaram esses acordos. 

A outra questão que eu gostaria de levantar junto 
a V. S.•, seguindo o raciocínio já expendido por V. 
S. •, é a seguinte: de qualquer maneira nós não teii'amos 
recursos-para -contratar a empresa nacional, porque te
ríamos 1nn excedente de recursos em moeda-convênio 
na República Democrática Alemã~- Mas, de quãlcjuer 
_forma, como se efetua esse pagamento? A PORTO
.B~ÁS paga em cruzeiros, suponho eu? __ 

O SR. ARNO MARKUS - Sim. Todo o aspecto 
-um dólar-co11vênio, nós pagamos, dentro da variação 
do dólar, ao Banco do Brasil e, conseqüentemente, 

-.há o ajuste. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Deposita-se em cruzeiros? 

O SR. ARNO MARKUS - Correspondentes ao va-
1ox do dólar. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
--Portanto, dá no mesmo ser uma empresa nacional ou 
estrangeira por~_t_emos que terQs recursos em cruzei
ros para pagar? 

O SR. ARNO MARKUS- Claro. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
-Então, de alguma maneira -poderíamos ter contratado 

uma empresa nacional? 

--O SR. ARNO MARKUS- E se contratou. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Na totalidade._O que aconteceria seria que apenas fica
ríamos com crédito em dólar. Então, a decisáo não 
foi por falta de recursos? 

-:_ · .. Q SR.l'R.ESJDENTE (Itamar Fra~co) - Dr. Amo 
Markus,_ desculpe~me V. S. • mas vou pedir que só men
cione, por favor, porque está sendo gravado, v. s.·. 
por favor, queira responder afirmativamente-ou contes
tão do "'-s interpelações. 

O SR. ARNO MARKUS- Pois não. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Esta cirto ó meu raciocínio? 

O SR. ARNO MARKUS- Claro. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Haveria posSibilidade, em cruzeiros, de cOntratar uma 

_fuôúStria riaCiOnaf? 

O SR._ A..Rr:'l0. MARKUS - Tant_o assim que não 
~ êfetiVoü ã aquisiçáõ,_ vamos dizer assim, foi poster
gãda para o ano de 82, porque em 81 não tínhamos 
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recurços orçamentários, quer para a aquisição no mer~ 
cado nacional quer para a aquisição no mercado estran
geiro. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Portanto, J'ealmente, o imperativo de se ter feito com 
as empresas estrangeiraS é muito relativo, nós podería
mos ter ficado com o excedente? 

, O SR. ARNO MARKUS- É verdade. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO"SO -
Desequilibrando a balança de pagamentos, mas pode
ríamos ter contratado com empresa nacional. E ver
dade? 

O SR. ARNO MARKUS -É verdade. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Então, acho que o que foi publicado depois pela ABI

. MAQ na Folha de S. Paulo, de 24 de setembro de 
81, a justificativa que- a ABIMAQ dá para ter aceito 
_ll re~ução das sua~ encome1_1das é uma explicação tam
bém abericinte em termos de um comportamento moral, 
é a seguinte: 

nExplica tanibém que a Secretaria do Planeja
men~o e a PORTO BRÁS participaram a existência 
de compromissos entre os Governos do Brasil e 
da Alemanha Oriental. Estes, justifica a entidade, 
é um dos poucos caminhos de que dispõe o Minis
tério dos Transportes para obtenção de recu_rsos 
para aquisição de guindastes nacionais, em virtude 
da posição da Secretaria de Planejamento." 

Dá, portanto, a entender que de fato foi a SEPLAN 
que pressionoU -no sentido de que não fosse feita a 
encomenda internamente, não é certo. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora)- Dr. Markus, 
pode-se resolver esse problema em dois tempos. V. 
S.• nos responde sim ou não. 

Os senhores estão devendo ao Banco Central os cru
zeiros correspondentes a essas importaçóes da RDA? 

O SR. ARNO MARKUS -Senador Virgílio Távo· 
-ta, eu não posso lhe res"ponder especificamente em rela
ção ao problema RDA, quer dizer, talvez possa respon
der de uma forma mais geral. Nós pagamos em cruzeiros 
os co,o~promissos e o Banco Central é que se encarrega 
da liquidação dos débitos fora. 

O SR. RELATOR (Virgilio Távora)- Isso é o nor
mal. 

O.SR. ARNO MARKUS- É o normal. 

·o SR. RELATOR (Virgílio Távora)- É o normal 
de t~dos nós, mas como nenhum estado está pagando ... 

o·sR--:- ARNO .MARKUS - Nós estamos na regra 
geral. 

. O"SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Os Senhores 
~stão na regra geral, quer dizer, estão é devendo? 

Então está claro, os Senhores passaram foi batido. 
Desculpem a brincadeira. A PORTOBRÁS está na 
mesma parte que os qemais Estados: "Devo, não nego, 
pago quando tiver." Agora, com as empresas brasileiras 
é que ela não podia fazer isso senão elas iam à falência. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Gastaria de anotar que o Senador Virgt1io Távora apro
vou a tese do PMDB, do "devo não nego, pagarei quan
do puder". 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -Aprovar n[o, 
~sto_q COQ.&,_t_atag.c;lo o g:qe syçc;:de, vamos ser claros. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Nós também estamos constatando. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -Se se tivesse 
pedido pagar todõS os 96 guindastes tinha sido feito 
aqui, mas foi para lá, para compensação, tudo isso, 
e na realidade não tem dinheiro para pagar nem os 
46 nacionais escalonados no tempo, está claro, óbvio, 
evidente que o GB 588 funcionou que foi uma Beleza. 

GB, V. Ex. • permita, quando chegar no Governo 
vai saber direitinho.,_. 
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O SR. FERNANDO HEN'Rl()tJE CARDOSO -
Questão de tempo. 

O SR. RELATOR (Virgaio Távora) -'-Questão de 
tempo, 1997. Lá é unica e exclusivamente eu digo que 
devo, não nego e o Banco Central ou o Banco do Brasil, 
seja qual for o Banco que entrou na operaça.o, deposita 
os cruzeiros e fica no nosso débito. 

Foi isso que aconteceu, vamos logo falar a verdade. 

O SR. FERNANDO HEN!UQUE CARDOSO -
Senador Virgílio Távora, GB, íD.felizD::lente~ quem é de 
São Paulo sabe o que é, porque a situação é realmente 
essa. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Ainda mais, 
pennita s6 acrescentar um Ponto, que aqui, embora 
estando invadindo um pouco a seara do Senador Fer
nando Henrique Cardosü, ele é com_preensívo, veja o 
seguinte: A venda lá era financiada 8%, pagava-se 20% 
e o resto era financiado pelo Governo alemão, porque 
lá tudo é estatizado, no fim era o próprio Governo, 
enquanto que o lado de cá era a FINAME e recursos 
próprios nós não tínhamos. 

O SR. FERNANDO HEN!UQUE CARDOSO -
Acho que o esclarecimento do Senador Virgílio Távora 
e doca mais luz ainda no sentido que estávamos tentando 
ver, quer dizer, a política de endividamento extemo 
nos levou, realmen~, a uma situação muito difícil que 
nos obrigou a tomàr decisões contrárias aOs inteiesses 
da indústria nacional. 

De qualquer maneira, para sennos precisos: Então, 
a PORTOBRÁS não pagou nem a uns nem a outros, 
ou pagou a alguns? Pagou aos nacionais e nãO pagou 
aos estrangeiros, ou vice-versa? 

O SR. ARNO MARKUS - Em ierinos atuais n6s 
temos débitos em relação à indústria nacional e temos 
débitos dentro do contrato com a Takraf. 

OSR. FERNANDDO HEN!UQUE CARDOSO
Não se pagou nem a um nem a outro? 

O SR. ARNO MARKUS - Pagou-se dentro das 
nossas disponibilidades orçamentárias, e chegou-se num 
determinado estágio em que houve a expedição de expe
dientes no sentido de paralisação temporária para a 
execução dos serviços a fim de não agravar a situação. 

O SR. FERNANDO HENIUQUE CARDOSO -
V. S.• refere-se ao seu telex, que nós temos aqui, onde 
se suspende ... 

O SR. ARNO MARKUS - Um expediente onde 
se faz a suspensão temporária e se convoca uma reunião 
com os contratados, para uma discussão do assunto 
e estabelecimento de um novo cronograma. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Nesse caso, o que foi a política me parece que está 
claro, por que se chegou a isso, como se chegou e quais 
foram os motivos que levaram os produtores nacionais 
a serem relativ~ente prejudicados em função de uma 
situação global Já mostrada por V. S. a e defendida pelo 
Senador Virgílio Távora.- -

Nesse caso, acho que só nos resta um ponto, que 
foi o ponto mencionado pelo Senador Fábio Lucena. 
Eu ouvi as explicações de V. Ex.•, mas requereria, Sr. 
Presidente, que chamássemos os responsáveis pela 
Steel? inclusive porque, dada essa situação que foi des
crita aqui, que é conhecida, de insolvéncia generalizada 
no Pafs, convém verificar minuciosameÍlte o qUe aconte
ceu com os recursos, ou com a parte do contrato corres
pondente à Steel, para que nós vejamos o fundamento 
desta afinnação tão grave de que a Steel"abiscoitou••-a 
expressão realmente não é minha. Vamos verificar, 
realmente, o que aconteceu, porque isso pode nos escla
recer porque tanta força dessa empresa nesses contra
tos. 

Agradeço a V. S." e requeiro a audiência dos repre
sentantes da Steel. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar.Franco) ·:_Está ano
tada a solicitação de V. Ex. •, eminente Senador. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -,--Há uma éx
plicação, eminente Senador, que a Presidência -estou 
falando pela Presidência... - ----

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

. _: O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Da República? 

ôSR. VlRófRLIO TÁVORA- Por enquanto da 
Comissão, da República V. Ex.•s não chegam lá tão 
cedo. Mas, a Presidência da ComiS$áO foi uma das pri
meiras que procurou o Dr. Carlos Vanna, representante 
tla Steel. Mas não conseguimos descobrir, até agora, 
qualquer pista de conta to com essa pessoa, Dr. Carlos 

_:Y---anna. Estamos dando até o nome para não haver 
dúvidas, Já telefonamos de 15 a 20 vezes para a Steel, 
em São Paulo, segundo a lista telefónica. Aliás, se o 
Presidente da PORTOBRÁS, ou algum dos Senhores 
diretores puderem nos dar laguma indicação onde en
contrar ... 

O SR. JOÃO CALMON- Sr. Relator, eu sugiro, 
como velho repórter, é só perguntar ao Sr. Cláudio 
Bard"ella, ou qualquer outra pessoa da Villares. Porque 

-são as três internacionais que teriam se comprometido, 
ou teriam p:igo esSa ·comissão à St~I. 

OSR. RELATOR (Virgflio Távora)- Como o Sr. 
Qáudio Bardella vem aqui depor, vai nos dar essa pre-
ciosa informaÇão. -

O SR. F ÃBIO LUCENA - Sr. Relator, .eu tenho 
aqui uma terceira alternativa. No caso de V. Ex. • não 
conseguir uma pista desse cidadão, nós temos no Brasil 
um precioso organismo policial, que pode ser posto à 
disposição da Comissão. 

b SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
O precioso ocorre por conta de V. Ex.• 

úSR. PRESIDENIE (Itamar Franco) - Semidor 
Fernando Henrique Cardoso, V. Ex.• já terminou suas 
indagações? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Já termiilei. Eu acredito que a PORTO:SRÁS sabe 

_quem é esse senhor, já que é o contratante, mau seria 
se não soubesse. 

O SR. PRESIDENIE(Itamar Franco) -Inclusive 
o Sr. Carlos Vana não é mais da Steel, há muito tempo. 

O SR. RELATOR (Virgaio Távora)- Por que cita
do o Sr. C8rlos Vana? Porque foi a citação recolhida 
do jornal O Estado de S. Paulo. 

O SR. JOÃO CALMON- Nós podíamos convocar 
outro diretor da própria Steel. E temos possibilidade 
de convocar o próprio Carlos Vana. 

O SK PRES1DENTE (Itamar Franco) -·A Presi
dência atenderá à solicitação dos Srs. Senadores, evi
dentemente dentro da programação estabelecida. 

C":flcedo a palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON-Apenas para uma indaga
ção, para tentar explicar essa aparente confusão, odes
conhecimento do pagamento dessa comissão de 15%. 
Pela prória leitura do Jornal O Estado de S. Paulo, 
esta comissão, na hipótese de ter sido_ paga, ou na hipó
tese de ainda vir a ser paga, não passaria pela PORTO
BRÁS. Trata-se de um aviso ministerial, um aviso do 
Ministério do Planejamento, focalizado pelo jornal O 
Estado de S. Paulo, no seguinte trecho: 

"Esclareçiam ainda os diretores da ABIMAQK 
e SlNDIMAQK que, de acordo com o aviso minis
terial - qu;e é da SEPLAN, portanto sem passar 
pela área da PORTO BRÁS -uma Trading pau
lista, a Steel, deverá receber uma comissão de 15% 
pelo serviço- de assistência na venda e na transfe
rência de tecnologia." 

Esse aviso ministerial, que é da SEPLAN, e que pro
valmente, ou certamente nem sequer passou pela POR
TOBRÁS, porque a PORTOBRÃS n·ão ia desembolsar 
um cruzeiro sequei" para pagamento dessa comissão, 
seria uma comissão paga diretamente pelas empresas 
paulistas, pelas três empresas paulistas. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Senador João Calmon, 
a data deste aviso é de julho de 1981. 

. O SR. JOÁO CALMON - Aqui temos; Sr. José 
Flávio Pécófa, eln 27 de outubro de 1980. 
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IT"SR. FÁBIO LUCENA -Não a data do aviso 
ministerial, percebe V. Ex.•, é de julho de 1981. 

O SR. JOÃO CALMON -De qualquer forma, o 
aviso ministerial citado aqui na reportagem do jornal 
O Estado de S. Paulo, que é a fonte da qual resultou 
a constituição dessa comissão especial, refere-se ao pa
gamento de uina comissão pelas três organizações brasi
leiras à Steel. Essa comissão seria de 15%, pelo serviço 
de assistência na venda e na transferência de tecnologia. 
O aviso ministeiial não explica se essa comissão de 
15% refere-se, digamos,l ou 2% à assistência na venda, 
portanto comissão de venda, e o restante, os 12 ou 
13% ã transferência de tecnologia. Pode ser que as 
empresas brasileiras nem tenham estranhado o paga
mento de uma determinada quantia pela transferência 
de tecnologia da orgnizaçáo-da República Democrática 
da Alemanha, que tinha e tem tradição no fornecimento 
de guindaste para o Brasil. De maneira que eu já com
preendi porque é que o Dr. Amo Oscar Markus repete, 
pela terceira ou quarta vez, que não tem conhenci
mento, porque isso realmente não passou pela área 
da PORTOBRÁS. Nós teríamos -realmente de inter
pelar o Sr. Flávio Pécora, ou o Ministro do Planeja
mento, Delfim Netto, e deveríamos interpelar também 
o Sr. Cláudio Bardella, o Sr. Villares e o Diretor da 
TORQUI sobre esse episódio. 

Quanto ao mais eu náo detectei nenh~m problema 
realmente grave, porque, ao longo do déPoimento do 
Ministro Elizeu Resende, nós tomamos conhecimento 
de que realmente a República Democrática da Alema
nha já tinha uma longa tradição de fornecimento de 
guind~ste a portos brasileiros. O ponto principal, o pon
to explosivo desse affair pode ser amplamente esclare
cido pelo Ministro Delfim Netto, ou pelo seu Secretário 
Geral, e pelos três diretores das empresas que iriam 
pagar, pagaram, ou irão pagar essa cOmissão de 15%. 
Eles terão oportunidade de explicar o que é que se 
refere ao pagamento por assistência na venda, e ao 
pagamento por transferência de tecnologia, tecnologia 
que realmente não existía no Brasil ou na iridústria 
paulista, construção de guindaste com as características 
conhecidas da República Democrática Alemã. Eu não 
sei se essa minha interpretação é correta ou se V. S. • 
tem algum reparo a fazer. 

O SR. ARNO MARKUS - Não, eu acredito que 
_a linha que V. Ex. • colocou, em termos de ouvir os 
representantes da indústria nacional, é um dos meios 
também de se atingir ao esclarecimento. 

O SR. JOÃO CALMON- E o Ministro do Planeja
mento e seu Secretário Geral, e não propriamente ao 
Presidente da PORTOBRÁS, porque por lá não pas
sou, não passa nem passará uma comissão desse tipo. 

O SR. ARNO MARKúS- Não tem sentido. 

o-sR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador 
Yirgflio Távora, V. Ex.• tem a palavra como relator. 

O SR. RELATOR (Virgaio Távora) -Vamos ver 
se conseguimos alguma luz nesse affair. Para não deixar 
morrer o assunto Ultimo percutido, na cláusula 16.•, 
"montagem e assistência técnica'", reza o seu item 16: 

Os guindastes fornecidos pela Maschineexport 
- não são aqueles da indústria naciOnal - serão 
montados nos portos brasileiros pela sua represen
tante exclusiva no Brasil, a firma Steel S. A., com 
sede em São Paulo, a qual se responsabiliza, tam
bém, pelos serviços de assistência técnica e garantia 
aos equíp·am-enTos fornecidos pela Maschineexport. 
Ess_es_contratos para m~ntage~ serão lavrados pela 
PORTOBRÁS e a.Stee:l S.A., nas épocas determi
nadas pela PORTO BRÁS para niontagem nos por
tos. A firma inOntadora providenciará junto à Mas
chimeexport a colocação de técnicos, mecânicos 
etétriCos, que p:irticip3.rão dos serviços de monta
gem nos portos, bern como assistência técnica e 
garantia. 

De onde se deduz, e por isso a nossa primeira pergun
ta_ ao pr. Ar!).O __ é_ se a nossa interpretação é exata, 
quê -coube à Steel, quanto aos guindastes importados, 
a sua montagem e assistência técníca. 
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O SR. ARNO MARKUS · 13 verd.ade. Corresponde 
sim, tanto que houve um contrato específico de monta
gem posterior à assinatura do_ contrato _de aquisição -
junto à Takraf, porque, nesta ocasião era a Maschi
neexport, posteriormente a Takraf a substituiu, assim 
que foi- assínado um contrato específico de montagem 
com a Steel. 

O SR._ RELATOR (Vírgflio TáVOái) -=Ã -firina 
Steel, representante exclusiva no Brasil da Takraf antes 
era Masc~i_nee~port, agora é Takraf - teria com as 
firmas partíCulares a -prestação de serviço na transfe
rência de tecnologia e no auxílio à montagem desses 
guindastes. 

o SR. ARNO MARKlis _,.._ne -transf~~ê~cia de· 
tecnologia, tanto assim que o pr_óprio Protocolo men
ciona esse ãspecto; hâ uma referência neste particular, 
como sendo a Steel a detentora da tecnologia aqui no 
Brasil. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) _:_Perguntam""o; 
isto porque justamente se fala em pagar comissão à 
Steel, por que pagar comissão ã Steel? Dá~se a impres~ 
são, e gostaria que_ V. S. a esclarecesse, que a Steel é 
a representante úniCa dessa firma, a Takraf, aqui no 
BrasiL. ----- --

0 SR. ARNO MARkUS ·::_ 13" vercl~de. 
O SR. R.El.A"fdR (VlrinTõ"T_á.vor~)- ... _e que, por-

tanto, era como_ se fosse a Takraf aqui no Brasil? E 
quanto à parte do Protocolo que diz respeito a 46 guin
dastes da indústria nacio~al, seus acessórios e imple
mento~, seriam_fabricad()S no B:rasil ,_ mediante_ colabo
ração técníca e comerCial-da Steel S.A. e da Tàkraf. 

O SR.ARNÚ MARKUS - 13 verdade. 

O SR. RELATO (Virgflio Távora)- Então, dá-me 
a impressão que está claro que, de _um lado, está a 
parte relativa à montagem desse guindastes e assistência 
técnica dos fornecedores lá fora, e_, do qutro, tr~ns{e
rência de tecnologia e colaboração técnica _e comercial 
da Steel com as firmas ... 

O SR:.ARNO MARKtJS -Correto. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) -:Satisfeita 
esta primeira pergunta. 

Segundo assunto: a PORTO BRÁS tffiha recil!sos pa
ra comprar independente de qualquer que fosse a situa
ção da balança comercial_ c:to BrasWRpA, es_ses %_guin
dastes da indústria brasileira? Teria fundos para isso? 

O SR. ARNO MARKUS - Não, não Ú~ria não. 
Tanto que nós só_ teríamos condições se dilatássemos 
mais o prazo de reaparelhamento dos portos. 

O SR. RELATOR (Vi"i·gmo-T_áVO!a)·:--Se&ú:nd'O--o 
que es~~ _aqui, após a especificãção, essas condiç6es, 
págiriã 14, [oram tentadas com algumas firmas brasi
leiras, quer dizer, 10%- ~o valor FOB desse contrato 
por mei~-~ ~a_nsfe,rêncía bancári'!-~ 5%-dos itens:S.J, 
5.2, 5.3, 5.4, quer dizer, do coÍljunto, praticamente, 
constante da cláusula s.a_ deste cop.trato, ser~Q_ pagos 
nas seguintes datas ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Data limite. 

O SR. RELATOR (Vl.rgl!iô Távora) - Pode pagar 
antes até mas quem é que vai pagar antes do dia? 
"871. 719 mil dólares-RDA/dólares quer dizer o dólar 
convertído no marco, claro! - Valo_r referente a 5% 
-.. -1.121.729,00 daí 5% do valor FO~ dos equipamento 
durante o ano de 1982, e 5% no referente do valor 
FOB do total dos anos de 1983, de 198_4 inais 5%, 
10% de cada embarque será pago par ocasião da entrega 
pelo Banco do Brasil e respe~tivos documentos~ 7,5% 
no valor de 18anos". Houve alguma tentativa.de.conse
guir alguma _entidade ... 

O SR. FÁBIO LUCENA~sr:·R.êlator, Pêrrriita-me 
uma intervenção, apenas para:· corripletar c_o~ um texto 
que V. Ex. • não leu. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) -Sim. 

O SR. FÁBIO LUCE"NA :.:_·ftem7:5, 0..pági~a 
15, . 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Não, ~u estou 
1eriao.~. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Todas as despesas e 
impostos que incidam, ou possam incidir posterionnen
te, sobre os juros acima correrão por conta exclusiva 
da PüRTOBRÁS ... 

Q SR, RELATOR (Virgflio Távora) - Exato. 

O SR. FÁBIO LUCENA- ... Recebendo a Mas~ 
chine Export, _ist~ é, a T}kraf, conseqüentemente.~ 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) - Sabe V.Ex.• 
_.p~r que não li isso? 

O SR.FÁBIO LUCENA- ... esses juros sem quais~ 
· quer descontos. Não, eu queria apenas complementar 

O SR. RELATOR (Virgüio Távora) -'-Apenas por
que isSo aí é comum em. todo e_qualquer contrato. 

O SR. F ABroiucENA -Mas para indagar tam
~ém se isso foi negoçiado com outra empresa, é clentro 
da ~u.a pergunta. 

O SR. RELATOR (Virgl1io Távora)- Li tudo isso 
para conhecimento do Dr. Amo, que já deve conhecer 
dem_ài_s esses:te:rf!lOS. Estou dizendo é que estas condi

--_ç_õ_~s (Qrª_.q. ·(f!Ct(veis de obter em ... na parte de 96 guin
àastes houve_sse de ser comprado ao Brasil em alguma 
institU.íÇã:O 03.-riCária brasileira? -

O SR. ARNO MARKUS - Não, só posso fazer 
um paralelo, em relação ao FINAME, e o FINAME 
é nacional ... 

. C>cS_R.:..JlliLA TOR (Virgüio Távora)- E é metade. 

-- - O SR. ARNO MARKUS -E é só metade.,_e_ quer 
- - -dizer, o FINAME observa os mesmos eventos da pro-

posta da-indústria nacional. E, ronseqüentemente,_sa-
=- hemos que no caso· da_ indústria nacional, principal

tnerttie-- no~s'etcii áe equipamentos, há semp~e !lns paga
mentos iníciais mais foiies, tendo em-vístã o problema 
do _capital de giro, que nós conhecemos. Tanto assim 
_que em relaçcj:o_ao contrato com a indústria nacional, 

__ nós temos determinados eventos, que nós chamamos 
singulares, em função do estágio de fabricação de cada 
.unidade, e há outros eventos que envolve o contrato 
como unúodo. 

. QSR._~ELft..TQR (Viigl1i0Távo_át)- V. Ex.ap()de~ 
___6a_ f~r~~-~I .a g~i~a, apenas -ge subsídios a e_sta Comissão 

_o contrato da PORTOBRAS com a Steel para monta~ 
gem desses _guindª~!es? 

O SR.ARNO- MARKUS - Posso, como tãmbém 
o outro contrato que nós temos com a Takraf, em rela
ção a 50 unidades que se comprou, como também o 
çontrato· que nós temos Com a-inâústria nacional. 

O !i~- ORELAJ'OR ( Virgilio Távora).-Era_o outro 
it~ll! que nó_s irí!!l!los_ SQiicitar ,_se seria possível nos fazer 
prese_qte _o conu:at9_ç·o·m a:i4dústria nacional~. 

-0 SR. ARNO MARKUS- Não há o menor proble~ 
_____ ma. Encaminhªr~_í posteriormente as cópias dos contra~ 

_tos_,c_ont aTak.raf~ com a Ste_ele c_om a indústria nacional. 

-· __ Q.~R- R,EL~J'QR (Virgl1io _Távor_a) -Isto é solici
tado a V. s.~ Dr._A.ruo Markus, não _comO' insistênCia, 
m~s justamente para dirimir essas dúvidas. Todo mundo 
apresenta o ·pag-amento dessa comissão à Steel como 
~lgQindefensável, e diante desses dados é-nos mostrado 
-claramente _que ... 

=-O. SR. ARNO MAR.KUS -A administração da 
PORTOBRÁS éstá totaímente aberta. 

O SR. RELATOR (Virgt1io· Távora) -Estou-satis
-~e_it_o_, Sr. Presid~pte_. __ 

. ..,._,_Q.SR. PRESJ{)ENTE (Itamar Franco)- Concedo 
ªpalavra ao nãbreSenaQor Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA- E só um esclarecimento 
Cbffiplemeõtar. No jte_m 9.4_, na página 18, está escrito 
o seguinte_: __ _ 

A M~schi-~~ Exp~rt."_ist~ é, a Takraf, fornecerá 
à PORTO:SRÁS, no-prazo de 180 dias ant_es do 
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primeiro fornecimento FOB. as instruções ·de· ar~ 
mazenagem no porto de destino. 

Então, c_omo é qUe -uma empresa da Alemanha vai 
indicar à PORTOBRÁS as instruções de armazenagem 
no porto de destino. isto é, no Brasil? 

O SR. J\RNO IyiARKUS -:Aí é apenas uma explica-
-- ção de ri.atureza técniCa, ~apenas em tCnnos de forneci

mento do romaneio de todas as peças, uma vez que 
to"do guindaste vem desmontado, então !lá o romaneio 
que é acompanhadO com o transporte, e esse romaneio 
deve ser observad_o para facilitar ... 

O SR. FÁBIO LUCENA -Esse romaneio é um 
documento de exportação? 

O ~R. ARNO MARKUS - Não, com relação à 
classificação das peças·, do tipo das peças, etc ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - Oriunda do local da 
eXportação ... 

O sR. ARNÓ MARKUS- ... para justamente faci
litat o problema da armazenagem das diferentes peças 
em função da ordem de montagem. 

O SR. FÁBIO LUCENA -A PORTO BRÁS então 
não sabe, não tem condições de armazenar essas peças? 

O SR. ARNO MARKUS - Não é isso, é apenas 
· com relação a esse efeito, ilustre Senador, no sentido 

de dar um ordenamento ao problema de colocação das 
peças, e, em conseqüência, há um documento de indica
çio das peças com os vários caixotes que vêm, para 
sua distribui_ção na área do canteiro de- montagem. É 
só com esse efeito. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -_Concedo 
a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Car
doso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Com _ô _rnes~o espíritO corit __ Que o Senador Virgt1io 
TávOra deseja áfãstar fantasmas, e ver as coisas como 
elas sáo realmente na sua aparência, ou se por trás 
delas há algo de mais estranho, eu_ gostaria de fazer 
uma pergunta: esse Sr. Carlos Vanna - que parece 
sei' um fantasma, tal como foi apresentado- é conhe-
9-d,o_ de y, __ S.•_v.-s.~ o conhece, sabe quem é, teve 
cOiitatQs com ele, ele é localizável. era um diretor efe
.tivo da Steel? 

O SR. ARNO MARKUS -Ele era diretor da Steel, 
mas _hoje em dia não é mais, acho que há unS dois 
ou três anos ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Mas era uma pessoa que lidava com a PORTROBRÁS, 
era um homem conhecido? 

0 SR. ARNO-MARkUS- Lidava sim. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO '
Era só esse ó esclarecimento, para descermos â Terra. 
E ainda uma outra qu_estão: Ouvindo aqui as argü-ições 
do Senador Virgílio Távora, me surgiu à mente 9_Seguin
te~ na verdade a S_teel é representante da Takraf no 
Brasil. Nos acordos e contratos aqui havidos, _a respon
sabilidade da ínstalaçãQ.dos guindastes é da PO"RTRO· 
J:i!<Ás, certo? .. -

O SR. ARNO MARKUS -Não, a responsabilidade 
em termos ... 

O SR: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO-"'
Exatci, em termos. Em seguida havia uma cláusula que 
passava à Sted ~ssa r:sponsabilida~e._ 

O SR. ARNO MÃRKUS --A montadora, como 
respõrisáVel, seria a Takraf, porque a PORTOBRÁS 
compra e tem todo o interesse em ter o equipamento 
pronto, como um todo. E, então, a Takraf dá essa 
incumbência à sua representante, a Steel, inclusive ten~ 
do em vista a g~rantia, a _fe~pof.L~abilidade de garantia 
do equipamento. 

O SR. FERNAN[)O HENRiQUE CARDOSO -
Ou seja, a Takraf e Steel são uma mesma co~a1 uma 
é continoidade da outra. De fato, a PORTOBKAS en-
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tra em acordo com a Takraf. Então, por que a Takraf 
não paga a comissão_ à Steel, em vei da PORTO BRÁS 
pagar? 

O SR. ARNO MARKUS ~~t<ão, a PORTOBRÁS 
não está pagando nada ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Comissão _aqui não é em temoS pfijorativris, mas sim 
comissão legítima, por assistência técnica prestada? 

O SR. ARNO MARKUS - No caso é porque é 
um serviço feito no Brasil e, conseqüentemente, pago 
em cruzeiros. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Sim, mas, de qualquer maneira, sería maís lógico e 
racional, levantaria menos dúvidas se fosse pura e sim
plesmente um acordo PORTO BRÁS com Takraf e esta, 
que tem sua representante, a Steel, no Brasil, que sub
contratasse com a Steel, e não a PORlOBRÃS.-- -- -

O SR. ARNO MARKUS -Aí implicaria a remessa 
de recursos e divisas para o eXteriOr ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Mas a PORTOBRÁS paga sempre em Cruzeiros. E, 
na verdade, é o mesmo contrato em duas partes:: urna 
parte é a Takraf e outra é a Steel, certo? E o mesmo 
contrato ... 

O SR. ARNO-MARKUS- E com pessoas jurídicas 
um pouco distintas: a Takraf e a Steel. Uma tem vincu
lação com o Dutro. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Um tem vinculação com o outro. Então, acho que aqui 
uma boa parte da confusão gerada foi pelo fato de 
que a Steel aparece como intervii:úente desnecessária, 
quando nos parece _que poderia ser feito ... 

O SR. ARNO MARKUS- Aí há um outro aspecto 
em termos de engenharia nacional, porque, em se tra
tando de serviços executados no Brasil, a rigor teríamos 
que ter uma firma de engenharia nacional, uma firma 
nacional. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Então a Steel é a expressão nacional da Takraf para 
adaptar-se à legislação brasileira? 

O SR. ARNO MARKUS- Exato. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - . 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (ltairiarFranco)- Concedo 
a palavra ao Senador Fábio Lucena parir. mais alguns 
esclarecimentos. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sendo aStee(a Takraf 
dentro do Brasil, quantos brasileiros e/ou quantos es
trangeiros ou alemães compõem, trabalham, dirigem 
a Steel? V. S.• tem conhecimento? 

O SR. ARNO MARKUS :..... Não, não tenho. Não 
tenho conhecimento da parte interna da fiima, 

O SR .. FÁBIO LUCENA-=. Obrigadô. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Sr. Presidente, acho que seria útil para esse esclareci
mento sompleto uma cópia do c_ontrato entre a POR
TOBRAS e a Steel. 

O SR. ARNO MARKUS- Não, já me comprometi 
de encaminhar à Comissão uma c6pia, "na o 56 da Steel, 
como também da índústria nacional e da Takraf. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) -Isso já foi 
solicitado. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Eu nunca consigo ser mais diligente que o Relator. 
Nem diligente nem inteligente. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA - Isso a Oposição 
vai aos poucos aprendendo com o Governo .. _. 

O" SR. FERN'ANDO HENRIQUE CAR.DOSO -
Ainda bem que o Relator está convencido de que a 
Oposição chegará logo ao poder e ele prestará serviço 
de consultaria ao poder. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Antes de 
encerrarmos os nossos trabalhos, Dr. Arno, eu consul
taria se V. S.• gostaria de fazer algum adendo a sua 
explanação, alguma complementação ao seu pensamen
to ... 

_ O_SR. ARNO MAR)<.US-:- Não, eu apenas quero 
mencionar a oportunidade que me foi dada para trazer 
aqui a p-articipação da PORTOBRÁS nesse aspecto 
dos guindastes, e que remeterei à Comissão cópias dos 
contratos da Takraf, com a Steel_e com a indústria 
naCional. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Eu consul
tªria a Comissão. se bem que não precisaria fazê-lo, 

-mas dentro do espírito que tem regido as nossas reu
niões, nós vamos tentar implantar o acervo dessa Comis
são Especial no PRODASEN, na tentativa de evidente_
mente estabelecermos no Congresso Nacional a aplica
ção de uma tecnologia mais avançada para os nossos 
trabalhos. Eu- consultária a Comissão se-ela aprovaria 
qUe eu indicasse o nome do Dr. Eduardo Jorge, ex-Di
tetru::do PRODASEN, para que fosse o nosso coorde
nador junto às outias comiss-ões técnicas do Senado, 
bem_ como junto à Gráfica, para estabelecer num prazo 
maior e mais rápido a nossa pretensão. Há algum impe
dimento? A COmissáo aprovaria o noine do Dr. Eduar-
d?- Jorge? -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
De minh~ __ p_arte eu aprovaria com mu_ito gosto, seria 
a colaboração do meu Gabinete à Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Evidente
mente os paulistas estão sempre comandando o· pro
cesso político nacional. 

O SR. RELATOR (Víi'gnio Távora)-_ E o Governo 
é 'tão Compreensivo que deixa jUstamente o assessõr 
do eminente Senador Fernando Henrique Cardoso ser 
o coordenador. 

-O~ SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
-Reconhecendo a objetividade do Senador, que fala eu 
espero. 

O SR. VIRGÍLIO TÁ VORA~-Não, reconhecendo 
justamente a capacidade do indicado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Bem, está 
aprovada a indicação do Dr. Eduardo Jorge. 

~ (5 SR. FERNANDO_lJENRIQUE CARDOSO - ~ 
Sz:._J'_resiõente, antes de encerrar, uma questão muito 
breve. Eu _aclJ-o. que alguns esclarecimentos que nos _ 
têm sido Prestados aqui são realmente ffiuito impor-
tant~s,_e _eu_ faria um apel9, porque creio que isso facili
taria o_ nosso trab~lho, especialmente o do Relator, 
porque muitas vezes a ma_ssa de documentação que nos 
vem é muito grande, maS não vai aos ponto-s· Precisos. 
Por exemplo, o Minist.ro Eliseu Resende declar_ou aqui 
que nâo se lembrava di: ter assinado nenhum docu
mento. De repente, nós recebemos um documento, assi
nado por ele, dizendo aquilo que nós estávamos mencio
nando. Acho que se deveria fazer um apelo aos respon
sáveis pelo envio dos documentos. O que quero dizer 
é que no terceiro e-scalão, eu não sei que escalão é, 

-porque eu não quero ser injusto, não há um discerni
mento de qual seja o-nusso trabalho, e num mesmo 
documento, em que se inclua o conjunto das coisas. 
(Inaudível.) O trabalho que nós temos para classllicar 
documento aqui e ali, para cotejar é enorme, e o trilba
lho é especialmente do Relator, que tem-se empenhado 
eno-rmente em mostrar todas as facetas. 

Então, eu faria um apelo para que, enfim, as autori
dades maiores do País, ou os responsáveis pela docu
mentaçêio, mandassem toda·a documentação, para náo 

_ ficarmos n9s tt,:ans(ormados em pesquisadores por conta 
p_r6pna::: ---- · _ 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, apenas 
para 11uStfãf"e- reforçar o que o ilustre Senador disse 
~qui, o Sr. Carieis Langoni _declarou aqui que desco
nhecia as agy_ertêjlçia~ c;lo P:mbaixador, .M~!.r_a. :Penna, 

-e, posteriormente; nós recebemos aqui ofíCio do"Ita.ina
raty comunicando, dando conta ao Sr. Carlos Langoni 
das advertências do Embaixador Me ira Penha a respeito 
da crise polonesa. 
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Justamen
te com a nossa teotativa do PRODASEN, de facilitar 
a coleta de informações _da própria Comissão, é que 
Vamos estabelecer esse mecanismo, vamos tentar esta
belecer este mecanismo. 

O SR. RELATOR (VirgJ1io Távora) -Nós vamos 
aceitar justamente a sugestão do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, mas não é fácil, (Inaudível.) 16 
anos, 14 anos, mas não é fácil muitas vezes esse controle 
de informações que nós queremos. 

Eu estou informado, por acaso, de que este aviso 
que foi para o Sr. Langoni foi na época em que ele 
estava fora. Quando ele afirmou aqui, não vamos tomar 
a sua defesa, que ele vem depor, não percebi que ele 
tivesse o intuito de dizer que ignorava isso. Isso é papel 
que passa. papel que volta, dentro daquele amontoado 
imenso de documentos de diferentes diretores do segun~ 
do, terceiro e quarto escalão que ele tem que manusear 
todo dia. O seu suPstituto, naturalmente, é autoridade 
competente, parte integrante, e não passou pela mão 
dele. Então, naturalmente, acho que ele vai dar maiores 

-explicações. Não, pode~os (Inaudível.) tem gente que 
vem especialmente nos ver O Estado de S. Paulo, com 
toda a documentação básica e em geral (Inaudível.) 
ou individualmente lhe cabe explicar. 

~ ~ Q SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Veja a 
modés_ti_a do Relator, é infort!tado por um acaso. 

Mas, eU queria agradecer a presença do Dr. Arnos, 
qile--h-óiifou esta Comissão, e prestoU realmente um 
excelente trabalho na tentativa de que a Comissão possa 
realmente produzir para o País aquilo que espera dela 
o Congresso Nacional. Muítõ. obrigado pela presença 
de V. S.• 

A Comissão está convocada para dentro de cinco 
minutos, para ouvirmos o Dr. Marcelo Perrupato. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Havenrlo 
número legal,_ declaro abert9s os nossos trabalhos. 

Recebemos do Embaixador José Botafogo Gonçalves 
o seguinte ofício: 

"Brasília, DF, 17 de outubro de 1983. 
À Sua Excelência o Senhor 
Senador Itamar Franco 
Presidente da ComiSsão Especial 
Senado Federal 

. Brasília -DF 

Excelentíssimo Senhor; 
Tenho a satisfação de remeter, em anexo, cópia da 

Nota de minha responsabilidade publicada na imprensa, 
no dia 20 de agosto último, a respeito da dívida polonesa 
Veícitladá-pelo O Estado de S. Paulo, conforme solici~ 
taçã.o feita quando do meu depoimento no dia 11 do 
cQrrente, nessa CQ_m_iss;io. 

Estou tomando as devidas providências no sentido 
de encaminhar brevemente à V, Ex. • os dados solici
tados sobre valores referentes à dívida polonesa com 
o Brasil. 

Cordiais saudações. -José Botafogo Gonçalves." 

Eu tenho o prazer de passar a palavra ao Dr. Marcelo 
Perrupato. 

O SR. MARCELO PERRUPATO -Sr. Presidente 
e Srs. Senadores qu~ compõem esta Coritissão: 

_A minha )llanifestação aqui vãi-se cingir esp-ecifica
mente ao que constou da publicação da primeira página 
do jornal O Estado de S. Paulo, de 14 de agosto do 
corrente ano, num domingo, por sinal ensolarado, um 
dos poucos dias de lazer que eu posso ter com a mínha 
família, eu me deparei com a citação do meu nome 
ao pé da primeira página. E a referência"que se fazia 
a meu nome, Q~t::t_gportunidade, como integrante da 
.equipe do Ministério, na gest~o do Ministro Eliseu Re
.sende, prendi-se à minha presença na comitiva do Dr. 
Eduardo de Carvalho, que teria se digído à Polónia 
no mês de agosto de 1980. 

Passada a irritação inicial de ver o meu nome exposto 
publícamente, eu decidi simplesmente aguardar o de
senrolar dos acontecimentos, porque, na verdade, eu 
não fiz essa viagem à Polõnia. Procurei imediatamente 
comunicar ao então Ministro Ctoraldino Sev_ero do 
eventual ~esdo~ramento, desses acontecimentos e deci-
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di colocar~me na posiç3o de quem não tendo nada a 
dever aguardaria o desenrolar dos acontecimentos. 

Procurei saber também a razão da citação do meu 
nome naquele artigo, e consegui aptirar que, dada a 
minha função na Secretaria de Coordeiiação d_a ant~ga 
administração do Ministério, eu teria sido por umas 
poucas vezes convidado pela CELESTE para participar 
de reuniões técnicas onde se discutia a pOSSibilidade 
do Brasil vir a importar alguns equipamentos da Polónia 
dado o alto grau exposure das contas brasileiras com 
fi Polónia, ou seja, estávamos exportando muito mais 
para a Polónia do que importando. 

Esse desequilíbrío em moeda. convênio indicava para 
o PaíS uma conveniência de que itens considerados ne~ 
cessário de importação pudessem ser orientados para 
aquele país, -des~e que e_sses _e_q!lip~mep~_os ÍSJssem ne
cessários ao país, e que o pafs, no caso a Polónia, tivesse 
tradição na exportação. 

CompareCi ãquela Comissão, na- época nós tfrihamos 
a indicação de um série de prentenções de arf!lad_ores 
brasileiros com relação a navios especializados, e apenas 
participamos tecnicamerite na indiCação de que ess~s 
itens eventualmente pudessem ser considerados nesse 
acordo bilateral com a Polónia. 

Entretanto, o Ministério, ·que sempr_e deu tratO ade
quado e bastante sério a todas essas questões, em todas 
as gestões, eu diria, é u:rii Ministério que até se príma 
por bastante zelo no condução dos seus negócioS, não 
iria, evidentemente, impor a nenhum armador a impor
tação de navio~_ que não fosse de sua conveniência. 
E não foi outra a razão de nós não termos efetivado 
nenhuma importação de navios da Polónia. 

Cómo neSSa épocã Cabia à minha secretaria discutir 
esses assuntos a nível técnico; entre_ armadores ç __ o pró~ 
prio Ministério, e não havendo interesse dos arm_adores 
em importar referidos navios da Polónia, a -ser convi
dado para integrar essa Comitiva, cheguei à conclusão 
que nada tinha a fazer. Entretanto, parece-me que o 
Decreto ,Presidenci~l que constituia a comitiva oficial

mente já tinha sidõ publicado, e daí a razão do jornal 
O Estado de S. Paulo ter citado o meu nome: 

O fato de eu não ter cOmparecido a viagem cingiu-se 
especificamente a isto. Não havia razão especifica do 
Ministério dos Transportéslet uma repfesenfação nUma 
comitiva oficial de Governo, onde já se sabia antecipa
damente que, da parte do Ministério, riaâi seria incluí-
do nas negociações. ·· 

Por isso, talvés eu pudesse ser até considerado um 
evadido da _m~ssão, mas essa foi a míriha inteq)ietação. 
Eu não iria- à POlónía pelo simples prazer de viajar, 
não havendo razão técnica nenhuma. Discuti o assunto 
com o Secretário-Gerai e com o Mii:r.íStiO :EiiSeu e decidi
mos não participar da viagem. 

De modo .que eu me cingiria a esses esclarecimentos 
e me colocaria à disposição âa Con:iisão para outras 
questões. _ 

O SR P.RESIDENTE (Itamar FrancO)- Nobi-e Se
nador João Calmon, V. Ex' tem a palavra. 

O SR. JOÃO CALMdN ~Pela in(orinaçãõ prestada 
à Comissão pelo Dr. Marcelo Perrupato, não tenho 
nenhuma indagação a fazer. Nós já havíamos_ chegado 
à conclusão de que em relação a esse episódio .. impor
tação de navios da Polónia" não houve um desfecho 
concreto, ou s-eja, houve .a _re~~téncfu. da_co~pra desses 
navios. DC? 111aneir_a que como a transação não se concre
tizou, coino o Dr._ Marcelo_Perrupato n~q participou 
da missão que visitou Varsóvia, e como está _evidencjada 
a alergia do Dr. Marcelo Perrupato e dãs princi~iais 
figuras do Ministério dos Tra~spo_~es a turismo, ap_~~nas 
para visitar a Polónia e passar afguDs diãs eniVarsóvia, 
eu não tenho nenh!Jma indagação a apresentar a V. 
s·. 

O SR PRESIDENTE (Itamar Franc'?_)"~N~bre ~e
nador Fernando Henrique Cardoso~ V. Ex- tem a palil-
vra. . 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Tendo em vista a exposição feita, pareée-nie quC naO 
cal>e nenhuma questão. 

O SR. PRESIDENTE (I_t~mar Fr3iiCõ) --NObre Re-
lator Vírgilio Távora, v. Ex" tem a Palavra. 
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o SR. RELATOR (Virgmo -ravor3.) - Satisfeito 
com as explicações dadas pelo Dr. Marcelo Perrupato. 

-O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- QUeremos, 
então, agradecer a presença do Dr. Mar~lo Perrupato. 

A contisão fica convocada para segunda-feira às 9 
horas e 30 minutos da manhã. Chamando sempre a 
atenção do Senador João Calrnon para o horário, 9 
horas e 30 minutos de segunda-feira, dia 24 de outubro. 

Estão encerrados os nossos trabalhos. 

COMISSÃO ESPECIAL 

Criada com o objetivo de examinar e avaliar os 
fatos relacionadoS com as denúncias do Jornal "0 
Estado de S. Pauto" sobre os acordos entre o GoverM 
~o da Repúbli_c~ Federativa do Brasil e a Polônia. 

23.' REUNIÃO, REALIZADA 
EM 24 DE OUTUBRO DE 19E3 

Aos vinte e quatro d.ias do mês de outubro de mil 
nove-centos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala 
de Reuniões da Comissão de Economia, presentes os 
S-rs. senadores Virgílio Távora, João~Calmon, Marcon
des Gadelha e Fernando Henrique Cardoso, reúne-se 
a Cciinissão Especial destinada a examinar e" avaliar 
os Iãtos relacionados com as denúncias do jornal "O 
Estado de S. Paulo" sobre os acordos entre o Governo 
da RepUblica Federativa do Brasil e a Polónia. 

Havendo nUmero regimental abre os_ trabalh_9s o Sr. 
Seriador João Calmon, Presidente eventual. 

O Sr. Pre"Sidente coriCede a palavra ao Sr. Maurício 
Cohen, na qualidade de depoente. 

Durante _a fas_e_ interpelatória, usa da palavra o Sr. 
Senador Virgílio Távora. 
=- Finalizando, o Sr. Presidente, Senador João Calmon, 

-determina que as notas taquigráficas, tão logo tradu
zidas e revisadas, sejam publicadas, em anexo, apre
sente-Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para: constar eu, Edson Luiz Campos Ábrego, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e 

, aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publi
-cação. 

ANEXO ÀATADA23.• REUNIÃO DA COM IS· 
SÃO ESPECIAL QUE AVALIA OS FATOS RE
LACIONADOS COM AS DENÚNCIAS DO 
JORNAL "O ESTADO DE S. PAULO" SOBRE 
OS ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA RE· 

~ PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A PO
LÓNIA, REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO 
DE !983, A FIM DE-OUVIR O DEPOIMENTO 
DO DR. MAURICIO COHEN, ~TÉCNICO DA 
INTERBRAS, QUE SEPUBLICA COM ADE
VIDA AUTORIZAÇÃO lJO SR. PRESIDENTE 
DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador Itamar Franco 
"""c Relator: Senador Virgílio Távora 

(Íntegra~~ apanhamento taquigráfico.) 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - O Presi
dente destá ComiSsãO Especial~ Sén"a.dOr Itamar Franco, 
está retido no Rio de Janeiro por-compromissos inadiá
veis; 

,_ -- Inidarei ()S. nossos trabalhOs, passando a p~lavra ao 
Sr. Maurício Cohen, Diretor da INTERBRAS._ Pode 
fazer a sua exposição Como julgar necessário, em segui
da, receberá algmp.as indagações pelo nosso Relator, 

_S_enad.or Yirgnio Távora. 

Q~SR. MAU!liClO COHEN-:- Nobre Senaàor, V. 
EX.• qualificou-me Como Díretor da INTERBRÁS, mas 
sou um técnico, teria muito prazer em ser diretor. 

O SR. PRESIDEN1E (João Calmon)-V. S.•chega
rá lá, se Deus quiser. 

=.·_.Q __ $R M.Aüi,úCió COHEN -FiZ.~qul uffiPequenó 
aepotmeritO.pãndácilfúli--o-t!ã.ba-lhO. VOU: lei: o depoi
mento, é rápido, contém duas laudas_e meia. 

",_-No Período compreendido entre 19n e 1981, exerci 
if Chefia da Área de Ferfilízantes da INTERBRÁS. 

Novembrqde 1986 

Era iJlinha função importar matérias-primas e fertili
zantes a serem processados pelas empresas do Grupo 
Petrofértil, notadamente a Ultrafértil e a Fosfértil. 

Tais matérias-primas eram a amónia, o ácido fosfó
rico _e o enxofre, sendo os fertilizantes a uréia, o sulfato 
de amónia, o cloreto de potássio, o fosfato supertriplo 
e a diamônia fosfato. 

Com o desenvolvimento da indústria brasileira de 
fertilizantes, em pouco tempo o País passou a prescindir 
da maioria daquelas importações, à exceção do cloreto 
de potássio e do enxofre. · 

- Notadamente quanto ao enxofre, o período 79/80 ca
racterizou-se por uma queda acentuada nos estoques 
internacinais do produto, acarretando alta de preços 
e dificuldades de suprimento. 

A situação se agrãVolf-elli 1980, quando entrou em 
operação a unidade d~ fertilizantes fosfatados- substi· 
tuidora de importações - da Fosfértil, em Uberaba, 
Minas Gerais, com um cOnsumo anual de 240 mil tone
ladas de enxofre. 
_ Na época, o consumo nacional de enxofre estava em 
torno de 700 mil to.ileladas, às quais se acrescentariam 
as necessidades da nova unidade industriaL 

Os fornecedores de então era os EUA, Canadá e 
México, detendores do mercado ocidental de enxofre, 
e assim, em posição cómoda para ditar os preços da 
matéria-prima. 

Na qualidade de braço importador e exportador do 
Gfupo Petrobrás, a INTERBRÁS tinha como missão 
assegurar o suprimento daquela matéria-prima. 

Em abril de 1980", o Sr. Porthos Lima, então Vice_-Pre
sidente da Petrofértil, fOi designado pelo Sr. Ministro 
Cesar Cais para integrar missão governamental à Poló
nia, missão essa que objetivava negociar o incremento 
do intercâmbio comercial entre os dois países. 

A ida do Sr. Porthos Lima tinha por finalidade deba
ter com a empresa estatal polonesa CIECH a assinatura 
de um contrato de long<? prazo para fornecimento de 
enxofie iio Brasil. 

Já em setembrO, a 5 daquele mês, o depoente firmava, 
juntamente com a Petrofértil, Comexport e a CIECii 
o acordo de fornecimento, tendo antes analisado as 
especificações do produ-to e verificado a lo&íitic3. de 
embarque (capacidade portuária, de armazenagem etc;) 
do _enxofre a ser enviado para o Brasil. 

O contrato_ já é do conhecimento de V. Ex."S, nos 
termos do depoimento do Sr. Porthos Lima, e vem 
sendo executado como segue: 

1981 - 121.800!. 
1982- 256.100t. 

-~ !983- 150.600t (até setembro). 
~b_ o ponto de v!sta do Grupo Petrobrás, as impor~ 

tações de enxofre da Polónia constituem uma oportuna 
iniciativa, pelas razões a seguir expostas: 

1 - pagamento em moeda convénio e não em divi
sas; 

2 - criação de uma nova fonte supridora. 
___ Quanto ao último item, vale notar que a Polónia 
era, fornecedora de enxofre do mercado europeu ociden
tal e do Le~te. Suas exportações para o Brasil represen
taram o irig!esso de um sUpridor não tradicional nesta 
parte do mundo. 

? isto teve conseqüências ilnediatas nas cotações rlo 
produto estadunidense, canadense e mexicano. De fatc-, 
a tendência altista dd's preços foi refreada, seguinciO-!:t~"" 
sua estabilização, o qu~ ocorre até hoje. 

Como nossas compras de enxofre, embora em nioeda 
convênio, são negociadas com base nas cotações inter
nacionaiS da referida matéria-prima, tem-se que o Brasil 
saiU ganhando não só em diversificar suas fontes de 
suprimento como em suscitar um fator novo de estabili
zação de preços. 

Era o que tinha a declarar. 

O SR. P~IIJENTE (João Calmon)- Muito c;>b..
gado. O nobre Senador Virgi1io Távora, eminente R(.~a 
tor desta Comissão, vai agOra formular as suas indaga· 
ções a V. S.• 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Dr. Cohec 
ouvimos suas declarações, seu depoimento, o mais sin~ 
~-ti~o po:~sível, conden~ado. Quanto mais_ a pessoa fala, 
justainente .. ~-q-uem u. 'lito s-e exjilíca; muito se acusa. 
Mas, nóS gostaríamos q~·e V. s.• apenas nos desse, con~. 
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fumando já depoimentos outros, uma noção de como 
a Interbrás eritrciu no comércio de enxofre da Polônia. 
Depoimeiltós dos mais di_vefSC?S __ fizeram-nos crer que 
inicialmente em pouquíssimas quãntidades, depois fo
ram crescendo e negociados pela COMEXPORT. Poste
riormente, ficãiíam asSim diVJ.Oidõs _os_ tne:r.cados;. para 
a l.ntrafértil e a Fosfértil, através--da Interbrás, dirigidas 
e importadas diretamente por essas Cnt~dades, virira o 
enxofre, digamos, estatal. E a COMEXPORT como re
presentante da estatal polonesa, dingia a importação para 
o Brasil das diferentes quantidades necessárias ao anda
mento, aa··procedimento_das atividades das empresas pri
vadas. Inícialmente, ~erguntamos ~_V. S.• __ se __ esse_ b<?s
quejo feito em .depimenloS anterlores ci::m'esponde ao-gue 
de seu conhecimento é. 

o SR, MAURícro COHEW-Br, Seiiaaor, 'real-
mente tudo isso que foi explicado e~!~ ~qeto. ___ ~ __ f9-
?v1EXPORT é agente da CIECH;empresa polonesa, há 
muito tempo. Muito antes do qontrato que nós_ firiri3.ni0s, 
ela trazia pequenas quantidades para o BrasiL Eu me 
lembro até de_ uma empresa de nome Copebrás, em São 
Paulo, que recebeu enxofre polonês via _Çp_~~-()-~T. 
Porém, o consumo· brasileiro em 1979 era em tomo de 
sessenta mil toneladas; entrava uma grande unidade em 
Uberaba, e o mercado estava com preços em alta. A 
nossa dificuldade era muito grande na obtenção do produ
to. E essa-fábrica, ·que começava em Uberaba, consumia 
duzentos e quarenta mil. O Brasil, naq~ela ocasião, já 
importava setecentas mil, acresceD.tctr duzentas e quarenta 
mil seria realmente um número bastante elevado, passaria 
para quase um milhão de toneladas/ano a necessidade 
de enxofre. Então, as autoridades responsáveis pelo bom 
funcionamento dessa unidade iniciaram tentativas de ob
ter novas fontes de suprimento. E a úníc3. -noVa fonte 
de suprimento que poderia atender a uma grande quanti
dade seria uma fonte de suprimento, como a Polónia. 
Então, já existia o agente, qll6 era_ a COMBXPü_RT, 
e se achou uma forma de não alijá-Ia. Enfâ'õ, da qUanti
dade que o Brasil ia necessitai á mais, ficaria com 1/3 
para a empresa privada, para não tumultuar o mercado 
doméstico, porque, â medida em que saem t~~as a~Jndús
trias brasileiras no mercaâo, a tendência é o preço subir. 
Podem ser pequenas quantidades, mas, se vários procu
rarem pequenas quantidades, esta quantidade fica pare
cendo que _é o triplo ou o qUádruplo. Então, a forma 
de disciplinar foi- que as empresas privadas ~eceberiam 
1/3 do contrato e as empresas estatais ficariam com 2/3 
dele. Foi um contrato montante de 4 milhões de toneladas, 
para serem recebidas no decorrer de _!_2 _anos. Esse é 
mais ou menos o qUadro da épcica. O desenvolvimento 
em fazer o contrato com a Polônia teve-iilício", parece-me, 
iores, olhando a parte da moeda convênio não utilizar 
divisas, as necessidades de balança comercial. Então ... 

O SR. RELATOR (Virgilió Távora) -'- Em síntese, 
o que V. S! disse é, praticamente, a afrrniativa, a confir~ 
mação de outros depoimentos aqui, -quanto a esta parte. 
Pessoalmell:te,_por ligações de trabal~o. conh~ce V. $-R 
a COME?CJ'ORT? . - - -

OSR. MAURíCIO COHEN- Conheço-a. É uma 
trading, com sede em São Paulo. Eles participaram nas 
negociações na Polônia. Eu estava presen~~· ~da cp~ 
MEXPORT estava, Par'eci::-~me, o Sr. Jean Herscovici. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Esse nome 
aqui é bem falado~ 

O SR. MAUlúCIO COHEN "'--Parece-me que o 
nome é esse mesmo, Ele estava presente. Tinha autori
dades polonesas. Foi em Va;r:s6via. Foi uma missão que 
foi chefiada por Eduardo_ Carvalho. -- -

O SR. RELATOR (Virgilio Távora)- D.igã-meuma 
coisa. Realmente, a COMEXPORT 6 p~~tidpailfe- do 
contrato, na proporção praticamente de 112 ou 2/3. Ela 
ficando para as· partic_ulares,_ e as INTE-~~S para 
as estatais. Confere? ·-

COmo o dePoime"nto de v. S. R foi Sinf~ticó:. ~siamºs 
sendo sintéticos nas- pergun-ta-s, põrque é: o sim, sim, 
e o não, não. 

V. S. • _é conhecedor de que a COMEXPORT ganha 
alguma comissão para a execução do contrato, na parte 
que lhe toc:i? 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(S~o II) 

O SR. MAURÍCIO COHEN -Sim. a COMEX
-PORT ;-é agerite d3 CíECH. Todo agente de empresa 
estrang~~ra tem uma coiitiSsão determinada. Ela já era 
representante da CIECH. muito anres do contrato. Te~ 
nho conhecimento, e a CACEX tem t3mbél:rl conheci
mento, de que, nas guias de importaçã'?, está prevista 
a comissão de 1,25%_, pagas em cruzeiros, porque a 
CACEX não remete divisas de comissão de agentes; 
sãO--pagãs em mo"eâa n-aCional, e é praxe as empresas 
que repfesentanltbr uina comissão. Isto ,não foi alijado, 
porque, mesmo que ela não entre nas comunicações 
com a INTERBRÃS, a CIECH õãci 3fijã~ põ-rqtie quem 

r~-~~-~ à ~IEÇH,_?-~~-so~_?-~-~ó~. 
O SR. RELATOR (Vi,rgfli<! Távora) ~Muito bem. 

Qiiér dizei ·que, na realidade, a comissão é paga pela 
-COmpanhia polonesa, da qual a COMEXPORT é repre
sentante_no Brasil. 

-- -A COMEXPORT - é um pouco redundante, mas 
é para deixar tJem claro - recebe essa comiss~ó no 
_exterior ou aqu.i? 

O SR, MAURÍCIO COHEN -Eu afirmar, acho 
quê fugiria uni pouCo da minhâ.âtivida:~e técriíca, por
Cftie--o qtie- eu terihci Cõ"ri.hecimento é que as Comissões 
de agentes são pagas em cruzeiros no mercado nacional. 
Pode ser que tenham outras resoluções na CACEX 
que permitam um determinado percentual a que ~les 
~~ direí:o. Eu não posso ~firmar. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Perfeito. Di
ga-me uma coisa, embora tenha aqui sido afirmada, 
em prosa e em vei'so. Quais são os p-rincipais importa
dores de enxofre da Polónia? Do lado estatal, já sabe
mos que a FOSFéRTIL e a PETROFÉRTIL1- via IN
TERS:RÁS. E do lado privado, V. S.• tem idéia de 
quem seja? Sabemos que não é da sua dependência, 
mas ... 

O SR. MAURÍCIO COHEN- Não. Não. Mas tem. 
Eu trabalhei 5 anos ·em indústrias de fertilizantes. O 
que ocorreu, é que em 1981, parece-me que em 81, 
quando começou a vigorar o contrato, o mercado já 
havia esfriado. Então, esse 1/3, que a COMEXPORT 
deveria retirar na Polónia, el~ 1_1ã:o conseguiu re_tirá-lo. 
Só retiramos 2/3. Como· o-mercado esfriou, e elã não 
cumpriU a sua parte, não que não quisesse cumpri-la. 
Tenho a impressão que as empresas não precisaram .. 

o SR. RELA tO R (VIrgílio TáVora) - Que as em
pres~s- b~a~ileiras privadas não tiver~m ínteress.e_._·_· 

O SR. MAURiCIO COHEN -Não tiveram inte
resse na compra do enxofre polonês. 

- o· SR. RELATOR (Viriílio Távora) - Este ponto 
é interesSiuite percutir; quer dizer, as empresas brasi-

-lefiã"s, coni o esfri:wenro do mercado, não tiveram inte
resstnn.ãiot no enxofie. 

OBR. MAURiCIO COHEN -'-No enxofre polonês. 
"DTVersós prOOleffias POdem sér f:xplicados aí. A Polônia 
não passava por uma estabili<;lade política. Eles tinham 
greves no porto. A empresa privada brasileira é muito 
prática. Ela compra, supondo que precise de 10 mil 
toneladas, então compra 5 mil do Canadá, sabendo 
que írã recebê-las a 3_0 dias, e não quer-correr o risco 
de uma greve num porto polonês. Ela não faz estoques. 
A empresa_ estatal não pode funcionar assim. Ela conso
me demais, e não pode correr _o risco- de parar uma 
fábrica~_ ~om uma série d~ problemas, que ~correm, 
como rilUitoC:mpregado.· .. Enfim! acho, quenós~umpri
mos a nossa parte dos V3; colo sacrifício, -porqóe atra
ve_ssamos (ase·s difíceis _em obter_ esse produto na Poló~ 
ni~, _p~is o porto de lá estava com operação dificultada. 
Mas olhamos sempre a parte de pagar em moeda-con~ 
vênio. Eci fíz lUn grande esforço em traz~r o máximo 
da Polónia, para que diminuísse o gasto de divisas. 
Essa era a oriCiltação que recebi. 

, Q ~R, .REJ;,ÁTOR (Viigflig Távqra) .'C'". Me~ caro 
-]?r~-_CQgeii~ ã_ parte ·que Jne toca e_stá peifeitamen_te 
atendidã .. O seu· depoimento seria um complemento 

. dos outros ,aqui feitos sobre a parte de enxofre da IN
TERBRÃS. Mas, por uma curiosidade, gostaríamos 
de saber. A INTERBRÁS da Polônia, além de enxofre 
- aí já é mais a curiosidade para termos dados para 
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u relatc?Iio -, fez algum negó~o de importação com 
a Polônia, além de exofre, que é do seu conhecimento? 

-OSR. MAURÍCIO COHEN -Sr. Senador, eu que· 
ria só -voltar à pergunta ãnteiior, porque agora estou 
me lembrando que o Sr. me perguntou se eu tinha 
conhecimento de empresas privadas que recebiam enxo
fre da Polónia. Eu esqueci de falar, porque esse assunto 
era o meti 'dia-à-dia, então eu parti para outro. Mas 
posso citar a JAPI e a COPEBRÁS que são grandes 
empresas de Santos que recebiam enxofre da Polônia, 
pequenas quantidades. Tenho também uma lembrança, 
que em 1976 me parece.-.. 

-b SK RELATOR (Virgflio Távora)- Em 1976 
foi- ã data da assinatura ~~ pri~eirO _ gr_ã:llde protocolo 
com a Polónia, não foi? -

O SR. MAURíCIO COHEN- Foi. Eu me lembro 
qúe" ein-1976 cneg~U aqUí-Urii caáei~ei:tto de enxofre 
da Polónia e que não foi utilizado imediatamente, por~ 
que, quando chegou o produto aqui, as indústrias consu
midoras não o retiraram. Ele ficou no po-rto e demorou 
a .sei retirado. Entã~~ foi ~-m _prOblem~ muito_ sériO, 
a primeira importaÇão Clã PolOnhi. Det!torou muíto a 
chegar. Os importadores reclamaram a respeito do pro
blema, porque a empresa· prívada não pode esperar; 
compra pouco e não estoca. 

Agora, voltando à segunda pergunta- Desculpe· me, 
v. s.· me pergu~t~:m? 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)~ Nós pergun
tamos quantas. nego-ciações a INTERBRÁS já fez com 
a Polóp.ia. A parte de enxofre está completamente escla
recida·. Eles tiveram outras, negociações? Há algumas 
negociações da INTERBRAS com a Polónia? 

O SK MAURiCIO COHEN - Do meu conheci
mento, não. Eu sei que quando fui nessa" missão chefia
da pelo Sr. Eduardo Carvalho, parece-me que já havia 
um-negócio com o ca-rvão- um-negócio volumoso 
com carvão, contrato a longo prazo. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Mas era a 
Vale do -Rio Doce? 

O SR. MAURíCIO COHEN -Êra a Valé do Rio 
Doce. 

U SR. RELATOR (Virgllio Távora)- Quer dizer, 
á INTERBRÁS, propriamente dita, não? 

O SR. MAURÍCIO C®_EN ::-::--_Propriamente_di!a, 
não tenho conhe-cimento __ Talvez tecido -mas issO real
mente não é da minha área --eu não tenho conhe
cimento. 

O'SK RELATOR (Virgllio Távora)- 0 tecido, 
posso afhnlar que era da área tipica"niente da COMbX~ 
PORT. 

O SR. MAURÍCIO COHEN -Era a COMEX
PORT? 

O SR. RELATOR (Virgnio Távora) Era, 
Bem, Dr. Maurício Cohen. estamos plenamente satis· 

feitos pelos esclarecimentos prestados por V. S. • 
Sr. Presidente, muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Embora 
o Presidente permanente desta Co!JlÍSsão Especial não 
costume fOririular indagações, et1, muito mais para pro
longar o prazer de sua companhia, vou fazer duas per
gu.q~as a V . .s.•. apenas, 

A propósito de sua informação- de que esse caso de 
"importação da Polônia foi -tiatado principalmente no 
âmbito do Ministério das Relações Exteriores~ tenho 
a impressão de que V: S.• se equivocou porque, de 
um.mo_do geral, tudo issa.está_centralizado na SEPLAN, 
A SEPLàN passou a coordenar, a supervisionar todas 
~ssas importações, e o Ministério das Relações Exte
riores entra em tudo isso apenas com a presidência 
do COLESlE-, se não -me engano, Sõb- a Chefia do Em
baixador Rubens Barboza. 

O SR. MAURÍCIO COHEN - Rubens Barboza 
-ele participou, também. 

O SR: PRESIDENTE (João Calmon)- É. Mas esse 
é um organismO iriteíra:mente secundário, não tem pa-. 
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·der de ~isã09 não tem poder executivo nenhum. Mas 
~calmentc a coordenação cabe ao SEPLAN - e isso 
foi expaitdido de tal maneira que o jornal O Estado 
de S. Pauto fez as primeiras denúncias, chegando a foca~ 
lizar, numa de suas reportagens, - a SEPLAN S/A 
- s6 para transmitir a impressão exata dà amplitude, 
da abrangéncia da ação do Ministério do Planejamento. 

Mas V. S. • citou 'O nome de um dos Diretores da 
COMEXPORT -e a COMEXPORTtemsido a vedete 
aqui desta Comissão Especial- é a empfesa inais foca-

qualquer· tarefa aqui, no Congresso Nacional ou em 
qualquer outra área onde atue. 

Sc-:Y. -$·" ainda desejar f~r. ~UJJ18 consideração, 
está com a_palawa. . · 

-O SR. MAU(ÚCIO COHEN - Esto~ muito satis
feito por ter participado desta .reunião e estar aqui ao 
lado. dos Srs. Senadores - pessoas ilustres que ~a 
não conhecia, mas que tive oportunidade de conhe
. cê-las. 

lizada. ··~'-· OSR. !'RESIDENTE(iO:aoCalritoi!)-P<ivodiier, 
OSR. MAURfCiO CO_HEN _:.:-Nã0-reSt3 dúvida. tãm.~m.. a V. S.•, para que não leve uma impressão 

d~Ja~o_rável sobre a presença dos Senadores, que ~oje 
O SR. PRESiDENTE -(JoãO- Caimonf~:Mcis~"y~. coincidiu a realização da nossa reunião com a posse 

S. • não teria, por acaso, entrado em contato com outro .do. nosso colega Albano Franco na Presidl!ncia da Con-
Diretor. Sr. Arthur Goldlust? . . . federação Nacional da Indústria- wit novo mandato. 

,...; Então, bou"e um comparecimento maciço. Qos Sena~ 
OSR. MAUiuCIO CbHEN -Sil:n. Eu 0 Coiiheci, dores a essa solenidade da qual participa também o 

mas daquela forma amistosa: 
1
'como vai" ~ mas· não Senhor Presidente da República. Só por isso· estamos 

houve assint tratativas diretas INTERBRÁS/COMEX- _ aqui ãpenas nós dois: 0 nobre Relator e eu, eveotual-
PORT. Eles particip3.vani dãs negodãçÕes, nias Sempre mente, na Presidência _senão a afluência dos Sena-
se subordinavam mais à chefia ao Sr. Eduardo Carv:a- doresseria_a,inda maior. 
lho, porque ele era o g>ordenador Geral. Ela, como --~·~· Ma.SV.S."presto~umdepoimentomuitoelucidativo, 
~:i~~~~~!~~~~~·a:~~~a um contato; como nós, ~nsmiti~do a esta CoDlissão todas as -infonriaç6es d~ 

Agora, eu o conheço, nós juntamos_juntos uma-~ez qtie neces~távããlos.- -- - - -
-foi oferecido um jantar onde estavam O Sr. Artliur OSlt .. MAURíCIO COHEN -Muito obrig<i.do. 
Goldlust, o Sr. Rubens Barbosa, o Sr. Eduardo Carva- O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Nada mais 
lho, Dr. Porthos Lima, eu -tinha outras pessoas, inclu- havendo a tratar ~~~!l-~~rra~a a pres_el?-te .reuniã~. 
sive poloneses. --

OSR. PRESIDENTE (João Calmon)- Esse DiretOr_ 
da COMEXPORT é também polonês nato? 

O SR. MAURÍCIO COHEN- Qual? 

O SR. PRESIDENTE (João.Calmon) .- Esse.ctue 
o Sr. citoU: 

O SR. MAURÍCIO COHEN- Aithur Goldlust? 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) :._Não. 

O SR. MAURíCIO COHEN- O Jean Herscovici?-

0 SR. PRESIDENTE (João Calmon)- SÍm. -

O SR. MAURÍCIO COHEN -Não sei -a naciona
lidade eu não sei. Mas. realmente, ele tem muita in
fluência na Polónia por conHecer as pessoas. Naquela 
ocasião, lembro-me bem, eles organizaram uma feira 
de produtos brasileiros nO Hotel Vitória: Uma feira vi· 
sand? e':'portações de produtos brasileii"os noHotc;l V!- __ 
t6ria: uma feira de amostras com diversas mercadorias, 
utensílios domésticos, enfim; lembrO-me de que tú:iha 
muita penetração na PolOiii.a. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon).:.... Ao longo 
dos seus contatos com a COMEXPORT, V. s.• iiuilc<i 
teve uma oportu~idade de conversar com uma '?mpresa 
que, numa "?Crta época, pr~~t'!u assessoria à CO:~· _ 
PORT? Essa firma-Se_ chamava Pécora & Leal1 

O SR. MAURíCIO COHEN ~Não tenho conhe· 
cimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jo~ó Calmon) "'-Nunca hou
ve? V. S.• é técnico da INTERBRÁS? _ 

O SR ... MAU!úCIO .COHEN - Sou~ técnico, mas 
s6 na parte de i.rilportação e_ s.uprimentós de matena-
prima. -

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - De Dílnha·· 
parte, estou plenamente satisfeito. 

Antes de dar-Qle a palavra para suas considerações 
finais gosTaria de-prestar um esclarecimento à Comis
são. Íi que o autor da inciativá~o pedidO dij:i!~rrOgação 
desta Con1:issão EsPecial_ por ~ais 90 ~~s foi o Sen~dor 
Virgflio Távora. O 'nosso ·nObre vi&j.Ian-te, inlati_gávCI 
e irrepreensível Relator não~eria tempo e niateriar para 
elaborar o- seu relatório,- já que os depoimentos vão-s.e 
prolongar até 25 de novemQro. Então, por iniciatiVa 
de S. Ex. •. foi pedida a prorrogação por mais 90 dias. 
Devo fazer esse registr'!• _l?.orque 6 preciso ficar bem 
claro que essa é mais uma demonstração do cuidado 
que o nosso Relator tem em trabalhar sempre primoro
samente e apresentar um relatório magístral, como S. 
Ex. L sempre costuma fazer, quando está à frente de 

.COMISSÃO ESPECIAL 

Criada com o objetivo de examinar e avaliar os 
-ratos relãclonadcis com as denúncias do Joi:-nal o 
Estado_ de S.- Paulo sobre os acordos entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e a Polónia. 

27' REUNIÃO, REALIZADA 
EM 23 DE NOVEMBRO DE 1983 

Aô$ vinte é três dias do mês de novembro de mil 
novecentos e oiten,ta" e três, às nove horas e dez minutos, 
na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, presen
tes os Srs. Senadores Itamar Franco (Presídente), Virgí
lio TáVora (Relator). João Calmon e Fernando H. Car
doso, reúne-se a Comissão Especial destinada a exami
nar e avaliar os fatOs relacionados com as denúncias 
do jornal O Estado de S. Paulo sobre os acordos entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e a Poló
nia. 

Deixam de comparecer, por motivo juStificado,_ os 
Srs. Senadores Marcondes Gadelha e. Fábio Lucena. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente,.Sena· 
---,---"dor Itamar Franco, declara abertos os trabalhos. 

- ---Em seguída, o Sr. Presidente concede a palavra ao 
Sr. Shigeaki Ueki, Presidente da PETROBRÁS, na 
qualidade. de depoente. 
-Durante a fase interpelatória, usam da palavra os 

Srs. Senad.ores João Çalmo.n. Fernando H. Cardoso 
e Virgmo J'áyora. . _ _ _ _ . ~- . . · · : -
~nifiicu:láo, o Sr. PreSidente determina que as notas 

1aquigtáfiCas tão logo traduzidas e reVisadas, sejam Pu~ 
blicadas em anexo a present~ Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e; para constar eu, O e ide Maria Barbosa Ferreira-Cruz, 

··Assistente ''AD HOC",lavrei a presente Ata, que lida 
__ -e apro_yada, será a~sinada peloSr ... ):>_resident~. e irá à 
"pu~~.!:-~?· . . ~ 

ANEXO Á ATA DA 27" REUNIA O DA COMIS
SÃO ESPECIAL QUE AVALIA OS FATOS RE
LACIONADOS COM AS DENÚNCJAS.DO. 
JORNAL O ESTADO DE S. PAULO SOBRE 
OS ACORDOS ENTRE O GDVERNO DA RE
PÚBLICA FEDERATIVA DOBRASILE A PO
LÓNIA, REALIZADA EM 23 DENOVEMBRO 
DE !983, A FIM DE OuVIR O SR. SHTGEAKI 

. -UEKI, PRESIDENTE DA PETROBRÁS, QUE 
SEPUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZA
ÇÃO DO SR.PRESIDENTE D"'.COMISSÃO. 

Presjdente: Senador Itamar Franco 
-:...·R.eiatori Senador Virgílio Távora. 

(integra do apanhamento taquigráficoJ 
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O SR. !'RESIDENTE (Itamar Franco) -Havendo 
nUmerO legal, declaro- abertos nossos trabalhos. Passo 
a palavra ao Dr. Shigeaki Ueki, Presidente da PETRO
BR.ÁS, para as suas considerações iniciais, e em sciguida 

· termos o debate com -os Srs. Senadores. 
V:•S• com a palavra: 

O SR. SHIGEAKl UEKI - Muito obrigado, Sr. 
Presidente, nobres Srs. Se:J:Iadores . 

~ é~ção da INrERBRAS importar matérias-primas· 
a serem _processadas pelas empresas do Grupo PETRÇ)
BRAS, notadamente i PETROFÉRTIL. Em abril de 
1980, oS~- Portos Lima, então Vice-Presidcnte da PE
TROFÉRTIL, foi designado pelo Ministro Cesar Cals 
_para integrar missão governamental à PoMnia 9.ue, sob 
sua presidência, objcti"vava negociar o aumento do in
tercâmbio comercial entre os dois países. As conver
sa~_ sobre·o assunto evoluíram satisfatoriamente. Em 
agosto de 1980, o Sr. Portos Lima participou de nova 
delegação brasileira que foi à Polónia como represen
taitte do Ministé:ríO das Minas e Energia, já agora cOm ·. 
o objetivo de negociar contrato de fornecimento de 
enxofre _a longo prazo para as companhia das Ultrafértil 
Indústria e Coniércid de Fertilizantes e Valeférttl. Essa 

- delegação foi Presidida pClo Secretário-Gef<l]. do Minis-
- :-- tério da Fazenda. 

Em setembro de 198Õ, a diretoria da PETROFÉRTIL 
ho~olo~ou o acordo geral de fornecimento de enxofre, 

- .assmado em 5 de setembro de 1980 em Varsóvia, Poló
nia, entre a CIECH, produtora polonesa de enxofre, 

.e. a PEJ:ROFélUU., INTERBRÁS e a COMEX
PORT, tendo antes -sido analisadas as especificações 
do produto e verificada a logística de embarque, capaci
dade portuária -de armazenagem etc. do enxofre a ser 
exportado para o Brasil. 

So_b o ponto de vista do Grupo PETROBRÁS, as 
importações de enxofre da Polónia constituem uma 

_oportuna iniciatiVa pelas-razões -a segUir expostas: 
1 L) Pagamento em moeda convênío e não em divi

sas. 
2•) A criação de uma nova fonte supridora além 

dos fornecedores tradicionais, que eram os Estados Uni
dos, México e ·Canadá. 

Qúahfo ·ao Ultimo 'item, vale notar que a Polónia 
· era fomeced.ora de enxofre do mercado europeu ociden

tal e do leste europeu. Suas exportações para o Brasil 
representaram o ingresso de. um. supridor não tradi
cional nesta parte do hemisfério. 

Importações .da Polónia, envol-vendo compras de pe
tróleo: 

Os entendimentos Brasil/Polónia envolvendo petró
leo _tiveram início em março de 1982, quando em Brasilla 
o Sr. Anthony Karas, Více-Ministrõ dO Coinérclo Exte
rior da Polónia, abordou a possibilidade do forneci
mento pela Polónia de Petróleo para o Brasil por conta 
do ~ébito polonês no comércio bilateral com o Brasil. 
Pessoalmente, como Presidente da PETROBRÁS, re-

:- -Yelei .interesse em adquirir pefr6Ieo ôa Polónia para 
aba"Çer a dívida. Fiçou c;iecidido então que a PETRO
BRÁS compraria quai_C).uer qUantidade de petróleo de 
_terceiros países que a Polónia pudesse_oferecer a preços 
a serem negociados. Co_mpraria também os excedentes. 
de _enx_ofre que viesse~ a ser oferecidos. Além di~o. 
foi aventada à PETROBRÁS a possibilidade de coin
prar dois navios-tanques de. 85 mil toneladas p.or parte 
da PETROBRÁS. Em agosto de 1982, uma missão 

___ _s_brasil.eira, cbe:úida pel_o Ministr~ Rubens Antônio Bar
bosa, -·secr~tário Executivo da COLEST, e chefe da 
Div1sào ·da Europa II, do MinistériO d!15 Relações Exte

._.~ ri Ores, esteve em" Varsóvia para negociar o recebimento 
- 'dos débitos da Polónia com. o País e, dos entendimentos, 
· ·reSültou a assinatura de um memorando de entendi
mento, pelo qual, no que tange ao Grupo PETRO
BRÁS, ficaram- estabelecidos os seguintes compromis
sos:_ 

1) Compra de 500 mil toneladas de petróleo bruto 
aos preços da OP~P1 em condições a serem neg9ciadas 

--entre a PETROBKAS e a CIECH PETROLIMPEX. 
2) Compra de 100 nn1 toneladas adicionais de enxofre. 
3) Co~pra ~e 7 navios petroleiros. 
No caso de interesse da INTERBRÁS havia aínda 

a possibilidade de entendimentos para a compra e reex
portação de carvão polonês para terceiros mercados. 
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A partir de e:ntão, a PETROB~_S, passou a negociar 
com a CIECH que desejava \!_ma !eun_ião _em Varsóvia 
para a assinatura do C<?iltrato de pe~ó_leo. en_quanto 
o interesse da PETROBRÁS era de que os entendi
mentos fossem mantidos no Rio de Janeiro. 

Em 8 de setembro de 1982, pela exposição dos polo
neses, ficou entendido que as 500 mil toneladas de pe
tróleo de origem líbia, do tipo sarir, deVeriam ser !atura
das a preço oficial, e carregadas até o fmal do ano, 
mas que o petróleo não poderia ser trazido para o Brasil, 
estando a sua descarga restrita ao continente europeu, 
ainda assim excluindo-se Itália é Espanha. Depois de 
ser informada das restrições que estavam sendo impos
tas pelos poloneses, a PETROBRÁS comunicou ao 
Ministério- das Relações Exteriores e enviou telex à 
CIECH, a firma polonesa, insistindo na opção de desti~ 
no livre para o petróleo com exceção feita apenas para 
os países oficialmente boicotados pela OPEP, como 
Israel, África do Sul etc. A CIECH, por sua vez reiterou 
que não poderia concordar com a descarga do petróleo 
no Brasil, argumentando que essa era uma limitação 
imposta pelo seu fornecedor do petróleo, no caso· a 
Líbia, admitindo apenas levantar a restrição de destino 
quanto a países, mantendo a obrigatoriedade da descar~ 
gano continente europeu. A PETROBRÁS enviou te
lex à CIECH, informando" ci.lle continUava aguardando 
os esforços daquela companhia polonesa no sentido de 
obter a permissão Líbia para que o petróleo fosse trazi~ 
do para o Brasil. Em resposta, a CIECH afirmou que 
isso não era conseguido, e definitivamente o destino 
obrigatório do petróleo teria que ser a Europa, sem 
exceção quanto a países, porém, exclusivamente, para 
processamento e não para revenda:. Essa posição foi 
imediatamente retransmitida ao Ministério das Rela~ 
çóes Exteriores que, através da nossa Enibaixãda eril 
Varsóvia, contactou a CIECH e o Ministério do Comér
cio Exterior Polonês para apoiar a posição da PETRO
BRÁS e extemar a preocupação do Governo brasileiro 
pelas conseqüéncias para o comércio bilateral de um 
possível impasse naquelas negociações. Não obstante 
esses problemas, em 24 de setembro~ foi feito um ajuste 
com a CIECH, válido até 31 de dezembro, e contem
plando 500- mil tonefadas de petróleo sarir, de origem 
saudita, a preço oficial e com a cláusula estabelecendo 
obrigat6riedade de refino do óleo na europa. Contudo, 
o contrato em questão estava ainda dependendo de 
confirmação dos entendimentos entre a Polónia e a Lf~ 
bia, que era, em última análise, o real fornecedor do 
óleo. A PETROBRÁS por sua vez, amparada no fato 
de que o ajuste estava vigente somente até 31 de dezem~ 
bro, confirmou sua posição de não arcar com o prejuízo 
de refinar na Europa, reiterarido a necessidade de modi
ficação da clásula de destino do -petróleo. A par do 
detalhe da vigência, se é que em resposta, amenizou 
a sua posição e solicitou à PETROBRÁS que o ajuste 
fosse estendido até o primeiro semestre de 1983, com 
o que nós não concordamos, insistindo no levantamento 
das restrições impostas, e colocando-se à- dispOsição da 
CIECH para retomar ãs negociações tão logo o proble~ 
ma fosse resolvido. 

Com referência aOs navios-; cujOs ·negOciações es-ta~ 
vam mais ou menos vinculadas às negociações de petró~ 
leo, os poloneses haviam pedido o preço de 28 milhões 
de dólares por navio, quando cerca de 4 anos antes, 
época em que o mercado de petroleiros era mais favo~ 
rável ao vendedor, eles haviam vendido unidade do 
~esmo porte por 16 a 17 milhões de dólares.Em vista 
disso •. e vinculando ~sse ponto ao ~so do petróleo, 
em pnncípios de 1983, foi proposto pela PETROBRÁS 
ao Sr. Adam Kujar, diretor do Ministério do Comércio 
Exterior Polonês, em vista ao Brasil; dUas alternativas: 
l.o) Comprar, mesmo com prejufzo, asSCHriiJil toneladas 
de petróleo líbio para ser processado e vendido na Euro
pa, ficando os dois navios por cerca de 20 milhões de 
dólares cada; 2. 0 ) comprar as 500 mil tondadas de petró
~eo ao preço dos derivados no mercado de Rotterdã, 
já descontados os custos de refino e, nesse caso, pagar 
um pouco mais pelos navios. 

Praticamente, com essa contraproposta, as negocia
ções foram encerradas com a Polónia,_ por parte da 
PETROBRÁS. . . 

Importações de Petróleo da União SõVíética __ _ 
O relacionamento comercial com a União Soviética 

através da sua companhia er,tatal Sulgino Export vem 
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desde 1959. A partir dessa data, a não ser por alguns 
br~yes períodos, a PETROBRÁS v_em adquirindo pe
tr.óleo deste fornecedor. A PETROBRÁS mantém con. 
trato na base de 20 mil barris diários havendo extensão 
no prazo de pagamento por parte das quantidades con
tratuais. No entanto, devido âs condições geográficas 
deste supridor em relação ao Brasil, implicando num 
~to de transporte_ m~or, a ~ETRO~RÁS, apro~ei
tarifo-se da proximidade do inercado europeu, tem di;:~ 
senvolvido operações de troca, envolvendo o petróleo 
sOViético, e gerando, desta forma, redução no dispéndio 
global de divisas com a importação de iietróleõ para 
o Brasil. Deve~se notar que a situção atual da nossa 
balança comercial com a União S_oviética, corri superavit 
favorável ao Brasil, a manutenção desse contrato _de 
suprimento de petróleo, principal item nas importações 
brasileiras, facilita a venda de produtos brasileiros na
quele grande mercado consumidor. Último item nego
cias;õ~~ com a BJ?RISFORD envolvendo INIERBRAS 
C.OMEXPORT. . 

As ne_gociações envolverido a lNTERBRÁS, a CO· 
MEXPORT e a BERISFORD, visarido à eventual com
pra de petróleo a prazo, a esta última companhia ingle
sa, limitanlm·se a um memorando de entendimento, 
sem_ qualquer cons~qü_ência posterior. A proposta da 
BERfSFORD não implicava, de forma alguma na com
pra de petróleo da União Soviética ou da Polónia, estan~ 
do explícito, no citado memorando, que a qualidade 
do petróleo seria da escolha da PETROBRÃS, e as 
negociações a preço do mercado._ 

. O acordo de cooperação comercial firmado entre a 
INTERBRÁS e a COMEXPORT, simplesmente llão 
foi implementado, uma vez que as duas empresas nunca 
realizaram negócio com base no espírito desse acordo. 

-Afu:da quanto â negociação com a BERISFORD en· 
vOlvendo também a participação da COMEXPORT e 
da INTERBRÁS, embora a PETROBRÁS tenha con· 
seguido melhorar consideravelmente as condições ini· 
cialmente propostas, a melhora não foi suficiente para 
transformar em condições consideradas aceitáveis pela 
PETROBRÁS. Seguindo então orientação da Direto~ 
ria, foi descartada a proposta descrita no memorando 
de entendimento. 

Srs. Senadores, em conclusão: 1. 0 ) - Os fornece~ 
dores de enxofre. além da Polónia, sa:o os Estados Uni· 
dos, MéxiCo e Canadá; 2.•) a compra do enxofre polônes 
são pagas em moeda convénio; 3. ~) as compras do grupo 
PETROBRÁS de enxofre são diretas, sem interme
diação da COMEXPORT; 4. 0

) -os entendimentos 
sobre petróleo e navios tiveram inicio em março 1982, 
abrangiam a compra de petróleo a preços da OPEP 
e de dois navios tanque de 85 mil toneladas. Após a 
asSillãtU.ía de um mem-orando de entendimentos e de 
prolongadas discussões as negociações não lograram 
êxito e foram encerradas em janeiro de 1983; 5~") -
as negociações envolvendo a INTERBRÁS, a CO~ 
MEXPORT e a BERISFOR limitaram~se a um memo· 
rando de entendimento sem qualquer conseqüência pos~ 
terior e foi rejeitada pela PETROBRÁS a proposta 
nela contida; 6. 0

)- as compras de petróleo da União 
Soviética yêm desde 1959 e são realizadas diretamente 
com a Sugilno Export cOmpanhia estatal soviética. 
Atualmente, a PETROBRÁS mantém um contrato na 
base de 20 mil barris por dia, facilitando a venda de 
bens e produt?s brasileiros para aquele país. 

_ ~ã() e~~~ a~ i~fonnaçOes que. como Presidente da 
PETROBR.Á.S, tenho a honra de prestar aos ilustres 
e dignos Senadores, procurando, preliminarmente 
prestar as informaçõeS Sobre os assuntos que dera~ 
l!l<?_!:_ivo à_ C9~'!'?_Ç!1Çfio -~a !fiinha pessoa para a Comissão. 
. ,~oi~~=-~~!_t;:Jra_m~nte ~ d!_sposição dos ilustres Se
Ílaâõrci para re~po~der as perguntas. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON - A exposi~ão do Dr. 
Shlgeaki Ueki, Presidente da PETROBRAS, traz ao 
nosso conhecimento alguns detalhes novos, ·inclusive 
focalizando o petróleo de procedência da Líbia. Tínlia
mos aqui. u~ dossiê bastante amplo sobre exportação 

__ d~_ petróleo soviétíco, de maneira que eu pediria que, 
após esta reunião, nós providenciássemos, através da 
_P[esidência" da Comiss.ão, a apresentação de um questio
nário a ser respondido posteriormente pelo Presiden~ 
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da ~ETROBiiÁS, por<iue este assu_nto não consta do 
rico arquivo áa nossa Comissão. 

O_Senador e ex~Mi.nl.Siro Sévero Gomes· pi-estou um 
depoimento nesta- Comissão, afirmando que a CO
MEXPORT foi indicada pela INTERBRÁS para p<irti
cip~r do comércio com a Polóni~, na parte de têxteis. 
As razões dessa indicação_ seriam que a INTERBRÁS 
não operaria com têiteís-e que a COMEXPORT era 
especialista, ou tinha tradição nessa área. 

Gostaríamos que V. S.• esclarecesse: 
a)É verdadeira ainforrriaÇão de que a COMEXPORT 

Toi indicada pela INTERBRÁS? Em caso afirinatiVo 
quem o fez? 

b)A INTERBRÁS comercia em têxteis? Em caso 
negativo, por que razão, tendo em vista que diversos 
depoentes mostraram nesta Comissão qUe o Governo 
julga tão importante essa área, que c_oncedeu juros sub
sidíados até 3,5% ao ano? 

c)Como é que -a COMEXPÜRT pode ser considerada 
de tradição e es~cialização no ramo, já em 1977, se 
~ó_foi_f_undada em 1973, e implantada em 1974? 

Sr. Presidente da PETROBRÁS, ainda- dentro dessa 
_pergunta, _devo ler ~qui o trecho de uma reportagem 
Cio fomãl O -Estádo de'S. Paulo, em que entra de novo 
essa personagem muito importante, que tem aparecido 
com freqüência na nossa Comissão, que é o Sr. Jean 
Herscovici, um dos diretores da COMEXPORT. Numa 
reunião em Moscou, na qual combinou a sua ida a 
Varsóvia, o Sr. Jean propôs ao Sr. Carlos Viacava que 
a solução do problema de aquisição de óleo p_ela PE~ 
TROBRÁ~ _fosse transferida para a COMEXPORT SI 
A, _considerando o precedente de que a PETROFÉR
TIL, a partir da missão Eduardo Carvalho. de 1980, 
teve o seu abastecimento de enxofre polonês assegurado 
pelas negociações da trading do grupo Pécora e Leal. 

--o-Jornal disse isso, mas a COMEXPORT é uma tra
ding. e a Pécora e Leal é uma firma de assessoria e 
consultaria. Tendo-enviado o seu funcionário AugUsto 
de Lima juntamente com o funcionário Arthur Gold~ 
lust, para acertar os entendimentos. Recordou também 
que, no ano passado, foi assinado um contrato de fome
cimento de petróleo com a Polónia pelo Sr. Armando 
Guedes Coelho por um preço especial. Quein é Arman
do Guedes Coelho? V. S. • o conhece? 

O SR. SHIGEAKI UEKI -Sim, conheço. 

O SR. JOÃO CALMON- Merece destaque a cir
cunstância especial de que a Polónia não produz petr6~ 
leo, e teria gue adquiri-lo da Rússia para vendê~lo à 
PETROBRAS, com uma sobretaxa de cinco dólares 
por barril. Agora poder-se-ia repetir uma colaboração 
análoga." o jornal O Estado de S. Paulo, nessa reporta
gem. parecia também ignorar a importação de petróleo 
líbio. 

"O Diretor da CACEX prometeu solicitar ao Minis
tro Delfim Netto que a comunicasse ao Presidente da 
PETROBRÁS, Shigeak.i Ueki, determinando que se 
articulasse com o Sr. Jean Herscovici e Arthur Goldlust. 
Efetivamente, já no dia 18 de julho nos escritórios -
aí entr<J. a chamada Operação Berisford. Seria essa a 
primeira indagãçáo que faria a V. S. •. 

O SR. SHIGEAKI UEKI- Pois não. Em primeiro 
lugar eu não acredito que a INTERBRÁS, como empre-
sa, ao ter oportunidade de ser trader • quer dizer, expor
tadora, ao invés de assumir esse papel, indique uma 
competidora, no caso, a COMEXPORT, para realizar 
ess_ã operação comercial. Mas a nossa empresa tem, 
ao todo, 1.200 empregados, e eu não tenho condições 
de dizer, categoricamente, que alguém da INTER
BRÁS não tenha indicado a COMEXPORT. Não tenho 
GOndições de_ dizer. categoricamente, em nome de 1.200 
empregados da INTERBRÁS. Mas a orientação geren
cial é no sentido de que toda a oportunidade de expor
tação de ben_s e serviços de indústrias, empresas de 
engenharia e de montagem nacionais, que desejam ex
portar seus produtos e procuram a INTERBRÃS, ela 
deve se empenhar díretamente sem intermediação algu
ma. Graças a esse procedimento, hoje, cerca de .500 
empresas brasileiras pwdutoras, fabricantes, empresas 
de engenharia exportam seus produtos e serviços a, 
praticamente, todos os países com os quais o Brasil 
mantém relaçqes comerciais através da INTERBRÁS. 
A INTERBRÁS, hoje, é agente vendedora de 500 em~ 
presas brasileiras. E a sua participação, a sua expor· 
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tação, que em 1978/1979 girava em tomo de 500 milhões 
de dólares de exportação, hoje está atingindo um nível 
de 3 bilhOes de dólares de exportação. A INTERBRÁS 
não tem fábrica, não tem máquinas, é simplesinente 
uma empresa prestadora de serviço de exportação. 

Portanto, resumindo a resposta, a orientação da dire
ção é no sentido de atender a todos os pedidos e seria, 
no caso, se um funcionáiici, um enipregado, que eu 
não acredito que tenha feito, indicasse uma outra finna 
para expqrtar, ele não poderia ser empregado da IN
TERBRÁ.S. Se o identificarmos, resta à administração 
o recurSo de demiti-lo, porque ele estaria trabalhando 
contra os interesses da nossa empresa. 

Não quero, também, com essa resposta, levantar sus
peitas sobre uma pessoa determinada, que eu acredito, 
com o resultado que estamos alcançando, é muito pouco 
provável que um empregado da INTERBRÁS tenha 
feito isso. Com todo O ·respeito que tenho ao Senador 
Severo Gomes, eu acho que não é procedente. 

Com respeito ao Petr61e'O~ da- Uni3:0 SoviétiCa, e- a 
tentativa de intermeditação, eu, como responsável aire
to dessas operações há quase quinze anos, eu tenho 
uma resposta: em quase todas as negociaç6es existem 
tentativas de pessoas, de empr~sas, ~e _intermediáriO. 
Por isso, a PETROBRÁS, tradicionalmente, quando 
realiza essas grandes operações, procura, na medida 
-do possível, ter sempre um contacto direto com os dire
tores, com os dirigentes, com OS :PrinCípais iesjX)risáVeís 
dessas empresas vendedoras, fornecedoras. As negocia
ções com a Sulgino EXpO-rt fOram reali.Zadas diretamente 
com o seu presidente. Fo~ os presidentes da Sulgino 
Exporte da PETROBRÁS cJue estabeleceram as condi
ções básicas do contrato de petróleo, que, posterior
mente, através dos diretores e superintendentes, foram 
acertados os detalhes. Nas nossas negociações com 

· a União Soviética, não houve e niiõ llá nenhum interme
diário, e m!ci rec6bemos iõf1Uêilcla-algum3 da CúMEX
PORT nas nossas negociações cOm a União Sovieticâ. 

Com referênciâ·ao Arman-do GuedeS êOdiio, trata--se 
de um diretor da PETROBRÁS, e foi a Varsóvia por 
recomendação minha, para discutir, Da Polónia, a com
pra de cerca de quinhentas mil toneladas de petróleo. 
Porque as condições impostas pela Polónia eram tão 
difere"ri.tes das condições normais, que merecia a pre
sença de um especialista. O Diretor- ArriiaDCIO Guedes 
Coelho foi, durante muitos- anos, Chefe da DiviSão -de 
Petróleo Bruto, e posteriormente sUperintendente co~ 
mercial, e hoje é diretor da PETROBRÁS, e conhece 
negócios de petróleo como poucos no mundo. Eu _não 
diritt nem do Brasil, mas como poucos no mundo. E, 
após iongas discussões, estabelecemos algumas condi
ções que nós consideramos aceitáveis, se a Líbia permi
tisse destino livre, permuta, etc., e com isso, uma· previ
são de prejuízo que tínhamos na época, que não era 
de cinco dólares, como foi citado, mas da ordem de 
seis a Sete dólares poi barril, teríamos condições de 
minimizar esSe prejuízo, Se eo:D.SegufsSeiiios diretamente 
da Líbia algumas alterações que a Polónia estava recu
sando. Eu, como presidente, tive contatos com o presi
dente da Breja, que é a companhia de petróleo da Líbia, 
expondo as razões que nos levavam a uma posição da 
impraticabilidade da conclusão das negociações que 
estávamos realizando com a Polônia, se a Líbia insistisse 
em algumas condições que o mercado, ou nós da PE
TROBRÁS, não tínhamos condições de aceitar. Então, 
Armando Guedes Coelho, realmente por ordem nossa, 
esteve em Varsóvia e estabeleceu entendimentos bási
cos, mas com uma abertura de uma conservação- direta 
da PETROBRÁS com a Líbia, no propósito de melho
rar as condições. Como não obtivemos êxito Coni a 

·Líbia, e essas condições eram-praticamente suspensivas 
da execução do acordo, e como a Polónia e a Líbia 
não tiveram condiç6es de oferecer embarque para o 
mês de dezembro, e como além disso, como não chega
mos a uma conclusão satisfatória para os poloneses, 
em termos de compra de navio, a Polónia pouco inte
resse tinha também em vender petróleo para o Brasil. 

Enfim, nas negociações dC: J)étróteo--e--D.aVIo com i 
Polónia, com a nossa participãÇão, eu pãsso dizer que, 
de impasse em impasse, de meados_de 82 até o último 
dia de 82, praticamente ·no"inêSde-jaOe1ro, as negocia
ções foram tgtalmente encerradas. 

O_SR. JOAO CALMON -Através do seu relatório, 
das suas respostas, nós ficiui:tos incliD:idos a acreditar 
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que a opeiciçãO Berisford, a tentativa de importaÇão 
de petróleo da União Soviética, a tentativa de petróleo 
da Líbia, tudo não passou de uma sucessão de batalhas 
de ltararé, a famosa batalha que acabou não aconte
cendo, importação de navios também não. EiitâO, rela
cionando, são quatro episódios que poderiam ter ocor~ 
rido, poderiam ter provocado conseqüências, mas- na 
realidade todos eles não foram ultimados, não se con
cretizaram, navios -da Polónia, petróleo da Rússia, pe
tr:óleo da Líbi:i e a operação Berisford, que envolvia 
troca d~ petróleo por açllcar ... - - --

O SR. SHIGEAKI UEKI - Perfeitamen"te! Agora, 
eu poSso também, como explicação, afirmar ·que, no 
mundo dos negócios isso- não é nada excepcional. A 
nossa empresa tem por hábito toda vez que há uma 
prõposta;eXantiriar com cuidado. Então, venha da Co
mexport, que é uma empresa estabelecida, venha de 
qualquer outra empresa, nós temos obrigação de exami
nar cui~a~osamente todas as proposta.s._ No caso, nós 
tiVéri:J.OS-Qúa"fró p!ój)õStas, examinainoS e cbegarilOS a 
uitia coflclilsào-de que as condições não eram aceitáveis 
pela nossa empresa, e as operações não foram reali-
zadas. -- - - --
- Eti, por exemplo, tive a oportu~idad~. tive_ dois conta-
toS coin os di retores da Comexport e, nos dois contatos, 
foram propostos alguns negócios que considerei, como 
Presidente da Petrobrás, inaceitáVeis. As condições não 
ateridi~m ru,- OOJijimtúras do mercado e, simplesmente, 
não concordei, pedi apenas que formalizassem a pro
posta por escrito, para que, depois, então, respondês~ 
semos, também por escrito, sobre nossa posição. 

Então, não sei, não tenho estatística, mas isso é muíto 
comum em termos de negócio, recebermos propostas 
e recusarinOs, se as condições não atenderem aos nossos 
interesses~ Mas, se as condições da Comexport fossem 
ace"ítâVêís, ~_ie"Vêla5Sem um bom negoao-enós_ tiVéSse
~os ~e.guíaiiç-~-_do __ ~p~e_rito, também não hesita~ 
rramo_Sein feelia"(õ mégócio, se ínteresSasse à Petro.'=!rás! 

~ se as ÇçJndições foSsem ãceitáveis. · 

O SR. JOÃO CALMON -EU- havia forinulado, 
aí, nada menos de cjJlcO perguntas a V. S. a, mas o 
seu relatório-respondeu a todas as perguiltas Que iria 

-fóririular, envo1veu precisaniente esses temas ·que aca
bei de focalizar. Entretanto, inclusive, essa referência 
âcompra ~de petróleo sobre o preço de cin~_ dólares 
ç>u mais. É 9 ca,~o _çla ~íbia, que ficaria mais cãrõ.. 

O "SR. SHIGEAK.I UEKI - Senador, não é bem 
SObre o preço. O preço era pieçci da OPEP, mas as 
condi~es para entrega desse petróleo revelavam um 
custo 3.déional que para nós representaria, no fim, um 
s-õbrepreçõ~-porque-·se-nóS tivéssemos a possibildade, 
comõ-é rilUitO Cõnii.iin nO muildo do petróleo, de trocar 
esse petróleo com uma refinaria italiana, por exemplo, 
que está preparada para refinar o petróleo da Líbia, 
esta refinaria da Itália poderia nos entregar petróle~ 
dá Arábia &i.udita, quer dizer, faria uma troca física 
do petróleo. Ness-e caso, o sobrepreço náo seria cinco, 
seis dólares, poderia até ser, vamos dizer, um dólar, 
que era perfeitamente aceitáVel, porque 50% do valor 
da fatura seria para abatimento da dívida. 

Então, a Polónia, temos que reconhecer, é um país 
que deve, e não está pagando, e evidentemente que, 
se dispondo a entregar um produto como o petróleo, 
vai buscar sempre algum sobrepreço. Então, gostaria 
de dizer que, quando nós negociamo~ o petróleo, quan
-do nós negociamos o navio, sempre sentamos à mesa, 
preocupados com o crédito que o Brasil tem, e que 
algum sobrepreço-nós estávamos admitindo. Acho que 
é do interesse nacional, ao invés de comprar petróleo 
e pagar inteiramente com divisas, comprar petróleo da 
Polónia, pagando 50% em divisas e 50% como abati
mento da dívida, admitindo algum sobrepreço. Mas, 
admitímos, em tese1 um sobrepreço, ou um custo a_diciq~ 
nal de um, dois dólares. Mas, admitir um custo adicional 
de sç:_~~_sete _!iólares - os nossos técnicos chegaram 
a_ cal_cular que o prejuízo seria superior a sete dólares 
por barril-, as condições não eram aceitáveis, da mes· 
Jl!a formª-___ q_ue os preços dos navios não estavam de 
aCordo com os preços do mercado. 

Se v_. ~-· perguntar: mas o custo para construir, 
f:~bricar, ou montar um navio desses seria da ordem 
de vinte e oito, trintã milhões de dólares •. a resposta 
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seria siril, mãs, iuinla-Conjuntura internacional de hoje, 
o preço tem pouco a ver com o custo, e o preço do 
navio era realmente dez milhões de dólares mais barato 
que a proposta_ soviética! seiido dez milhões de dólares 
mais barato, podemos até fazer um cálculo, porque 
tanto essa negociação- de navio cOmo a de petróleo, 
eu, _como Presidente, acompanhei diariamente, é um 
exagero, ou-melhor, toda vez que tinha um fato novo, 
quando o assunto chegava ao meu conhecimento, todas 
as posições assumidas pela empresa foram assumidas 
por--mim,-pessoãlmente, a recusa da compra do petró
leo, a recusa da compra dos navios. Então, eu fiz um 
cálculo muito simples, um navio de vinte e oito milhões 
de dólares, incluindo peças sobressalentes, chegavam 
a trinta milhões de dólares. Evidentemente que as peças 
sobressalentes e também o preço solicitado pelo esta
leiro da Polónia não eram preço do_ mercado. QuinZe 
milhões de dólares seria para abater da dívida, e os 
oUtroS quínze iriilhões de dólares seriam pagos com 
mercadorias brasileiras, porque nós teríamos- de pagar, 
em outras palavras, seriam novas exportações à Polónia. 
Então, diante desse quadro, eu achei que um custo 
maior de aproximàdamente dez milhões de dólares era 
muito para nós comprarmos navios poloneses. Então, 
d~ ª- proposta que eu fii, e que pi'aticamente foi a 
última, que passou a ser a contraproposta oficial da 
nossa _empresa, que era a seguinte, e que já citei na 
minha exposição: 

Primeiro, posso comptar o navio um pouco mais caro 
que o mercado, mas o senhor vai vender o petróleo 
alinhado com o mercado, ou posso comprar o petróleo 
um pouco mais caro que o mercado, mas o senhor vai 
vender os navios alinhados com os preços do mercado. 
Se o senhor aceitar uma dessas duas propostas, o negó
cio está feChado, põrque acho que atendi aos interesses 
do País e atendia satisfatoriamente aos interesses da 
Petrobrás, que precisa-dos navios e precisa do petróleo 
pára atender às necessidades do consumo interno. 

Bom, eu tenho como reforçar a minha resposta e 
confliiná-la. Por acaso o representante dos produtos 
têxteis. na épOca, estáPrCsCmte 3qui com1g0,-pafa asseS
sorar, e não houve, absolutamente, nenhuma indicação 
da Comexport para agenciar a venda de produtos têxteis 
para a Polónia, partindo da Interbrás. 

O SR. JOÃO CALMON -Sr. Shigeaki Ueki, antes 
de formular a minha última pergunta, gostaria de felici
tá-(o çom'? }?residente: da Petrobrás, porque a sua em
presa atingiu, se não me engano, domingo passado, 
a marca de produção de quatrocentos mil barris de 
petróleo por dia, mlo? 

O SR. SHIGEAKI UEKI - Ilustre Senador, não 
é assunto da Comissão, mas eu gostaria de agradecar 
a referência, e informar que acabo de receber do Diretor 
de Produção, que ontem nós produzimos403.282_barris. 

O SR. JOÃO CAI.MON- Parabéns. 

O SR. SIDGEAK.I UEKI - E é realmente uma 
produção, que nós da PETROBRÁS, nem sonhávamos 
antes. E esperamos ... 

O SR. JOÃO CALMON - Parece que o Ministro 
Cesar Cais sonhava, tinha isso anunciado como uma 
meta atingível. Talvez o MiniStro ... 

O SR. SHIGEAKI ÚEKI-Talvez o Ministro tivesse 
bola da cristal. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA - O Miriistro é oti· 
mista por natureza. 

O SR. SHIGEAKI UEKI- Não é de hoje. 

O SR. JOÃO CALMON- O otimismo é aitamente 
recomendável. 

O SR. SHIGEAKI UEKI - É recomendável. Eu 
coSiU:niO dize-r -que um geólogo peSsimista nunca acha 
nada na vida. Sempre os que encontram alguma coisa 
são geólogos otimistas. Mas é um marco significativo. 
O Brasil entra num. c(pbe restrito de uns 20, 22 países 
do mundo que produzem mais de 400 mil barris de 
petróleo por dia. E nós vamos fazer força, Senador, 
para que, no ano que vem, possamos passar a 500 mil. 
~~~ecipando por um ano _a previsão otimista do Minis-
tro Cesar Cafs. -
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O SR. JOÃO CALMON - Eu gostaria então de 
formular as minhas últimas indagações. De acordo com 
a publicação da revista Fortman, a PETROBRÁS está 
colocada em 25" lugar nesta~ maiores empre~as do mq.n
do. É exata a coloca-ça.o ou.~? 

O SR. SHIGEAKI UEKI- Eu acho que hoje está 
em 19° lugar. 

OS R. JOÃO CALMON- Entre ·todas aS empre-sas? 

O SR. SHIGEAKI UEKI- Não. Todas as empresas 
do mundo, 19° lugar. Excluindo empresas americanas, 
está em 7" lugar. Quer dizer, se excluir as empresas 
americanas, estamos em 7" lugar, e incluindo-as, esta
mos em ~9" lugar. 

Eu gostaria, se me permitem - nã~ s-d si ~ -óhjeto 
da Comissão - mas acho que, como Presidente da 
PETROBRÁS, devo explicações. Há pouco o jor~al, 
e não é a primeira vez, fez referência à designação 
do Luiz António Medeiros, filho do Ministro Meâeiros, 
para chefe do nosso escritório em Nova Iorque, dizendo 
que iria receber um altíssimo salário e, além disso, teria 
segurança, automóvel, enfim, mordomias, que, na con
juntura atual,-não se justificariam em hiJ)ôiese alguma. 
Como justiça a um profissional competente, eu gostaria 
de aproveitar este fórum para dizer comO o profissional 
Luiz Antonio Medeiros passo':! a trabalhar ~migo. Em 
1974, quando fui nomeado Mlilistro~ confirmei! __ como 
é de hábito, todos os que exerciãm função de confiança 
no Ministério das Minas e Energia._ A!i~s. já ocUpei 
vários cargos, no Governo CaStello BraÍlco, D.o Governo 
Médici, no Governo Geisel e no Governo Figueíredo. 
Procurei adotar uma política_ adminfstiãtiVa uni pouco 
diferente da política clá~ica _de admi~istraçã~ públiCa 
neste País. Eu não sei se posso -dizer ·de clássica, mas 
qualquer pessoa que exerce, Oü~é nomeada para uma 
função de certo destaque, procura substituir todos do 
Gabinete, secretárlas, até motoristas, ascensoristas: as
sessores, chefes de departamento, e assim por diante. 
Eu adotei uma outra política na minha vida, que, no 
caso, acho que acertei. Todo cargo que exerço, eu chego 
com pouco mais do que duas ou três pessoas, e confirmo 
todos nas funções que exercer~m ~a administ~ação ante
rior, para que a administração não tenha um hiato, 
não tenha um problema de continuidade. 

O SR. JOÃO CALMON - Uma das três pes~oas 
é um amigo -oo-mum ·nosso~ -

O SR. SHIGEAKI UEK!- Dr. Onága: O General 
Pio dos Santos e o Dr. Onága foram as dUas pe~soas 
que foram comigo para a:ssutnir o Ministério das Min~s __ _ 
e Energia. Ninguem maiS: Eu 3Cho que é u~ caso .raro 
na administração pública. Confirmei todos, tOdos os 
chefes de departamentos, todos os assessores do Minis
tro. Não porque -eu rtão tivesse amigos desejosos, e 
nem indicações de muitas p6ssoas ilustres. Mas é que, 
era obrigação minha, como Ministro, aprender o mais 
rapidamente possíyel, e conhecer os problemas do Mi
nistério. E é somelite possível conhecer através das pes
soas que trabalharam e trabalham no Ministério. 

Agora, na medida em que vou dominando a matéria, 
e vendo que um ou- outro não consegue acompanhar 
o meu ritmo de trabalho, ou não está de acordo com 
as minhas preocupações, eu os vou substituindo, sem 
traumas, mas substituindo firmemente, até formar uma 
equipe, que considere a ideal para o exercício da função. 
Eu estou citando isso, porque é muito importante, por
que eu conheci o Dr. Luiz Antônio Medeiros no Gabi
nete do Ministro Dias Leite, trabalhando ein seu Gabi
nete. Não conhecia o Ministro MedeirOs; -e nem era 
Ministro, era um Coronel da ativa e Adido Militar em 
Israel, que eu não sabia. Não sabia que ele era filho 
de militar, e nem sabia que seu pai era Adido Militar 
em Israel. Mas, entre os assessores que eu tinha, logo 
ele se destacou, pela sua capacidade d~ trabalho, pelo 
seu bom senso e equilíbrio._ Então, dei-lhe, cada vez 
mais novas responsabilidades, ele se tornou, rapida
mente, um assessorespe~al, p~rque é estud.íoso, traba
lhador, fala línguas, enfim, um profissional de excelente 
formação. E, ele foi, durante anos, o meu assessor-prin
cipal, para relacionamento com o exterior. Uma boa 
parte do comércio bilateral, e intensificação de inter
câmbio bilateral entre o Brasil e a China, por exemplo, 

em que eu, como Ministro~ exer:_ci um papel relaÍiva
!Dente importante_ no Governo do Presidente Geisel, 
que executoU toda â política, em todos os contratos 
que temos com a China, quem negocio~, foi o Dr. 
Luiz Medeiros. Eu fui conhecer o General Medeiros 
no último ano do Governo Geisf:l, quando ele foi desig
mldo MiniStro~ p3ra sUbstitUir o Preside~te FigUeiredo, 
que era o Ministro do SNI. Infelizmente, os jornais 
dizem exatame"nte o contrário, que o Dr. Luiz Medeiros 
passou a ser -meu assessOr, pelo fato de ter um pai 
ilustre. Talvez os meus dois filhos, futuramente, mesmo 
que vençam na vida, vão carregar_ esta cruz. Eu acho 
-este é o meu ponto de vista -que as críticas deveriam 
ser mais objetivas~ Devi!J·Se-ia verificar a capacidade 
de cada um, para constatar se, realmente, está habili
tado ou não para chefiar o escritório no exterior. Tenho 
aqui a presença da imprensa, que eles podem confirmar. 
Acho uma grande injustiça o que estão fazendo com 
o Dr. Luiz Medeiros. Na minha opinião, é ·uma grande 
injustiça. 

_ Q SR. JOAO.CALMON- Eu- pros~igo as indaga
ções. Então a PE1ROBRÁS, repetindo a informação, 
entre as_ várias empresas industriais do mundo, de acor
_do_--OOm a revista Fôrtmann, coloca-se em que posição? 

·o SR. SHIGEAKI UEKI --Ê a 7.' empresa, fora 
dos_ Estados Unidos, e a 19 .. • empr~~a, incluindo empre-
sãS àiíliiicaDas. - -

- -- - -

OSR.JOÀO CALMON -A !9:· 

O SR. SHlGEAKI UEKI -A 19.' 

O SR. JOÃO CA:UJON -,-Se ó Concfe Afonso Céiso 
-res·sUscitasse amail1lã, teria qUe acrecentar um capítulo 
ao seu famoso livrO "Porque me ufano do meu País". 
Já temos uma empresa colocada em 19° lugar no ranking 
mundial de organizações industriais. 

V. S. • diSse também_ que a I!'ITSRBRÁSestá ve~den
do para o exterior produtos de 500 empresas brasileiras? 

O SR. SHIGEAKI UEKI -Sim. 

Quinhenfas empresas, privadas. 

O SR. JOÁO CALMON - Ainda ontem, eu -lem
brava aqui, na reunião com o Ministro C~sar Çals, que, 
ao visitar a Árabia Saudita, tive a surpresa agradável 
de ver que a representação da Interbrás na Árabia Sau
(ji~_a é mui~o melhor, mais ampla, mais bem aparelhada 
e mais bem decorada, por motivos óbvios, do que a 
prõpria Embaíxada do Brasil na Árabia Saudita, certa
mente porque ó 'volume de negócios feitos através da 
Interbrás, naquele país justifica amplamente esta apre

Seõ.fãÇão. _Mas a Interbrás, está produzindo para oBra
~1, divisas no tot~l de quantos Bilhões de dólares? 

O SR. SH!GEAKI UEKI- Três bilhões de dólares. 

O SR. JOÃO. CALMON - Estas perguntas, Dr. 
Ueki, são suscitadas por uma indaga~9 q_ue fiz ontem 
ao Ministro Cesar Cais. Eu realmente havia lido nos 
jornais a iéferêncii à nonleação do Dr. Luiz Antônio 
Medeiros, para chefiar o escritório da Petrobrás de No· 
va Iorque. 

_ Q .Sr. SHIGEAkl UEKI - De Nov:i Iorque, que 
vende, ilustre Se!J.ador, trezentos milhõ~ de_ dólares 
por ano. 

O SR. JOÃO CA:t.MON - Confesso que a úrlica 
fonte de informaç!io d_e que eu dispunha era a imprensa. 
Se~ o seu d~poinlento hoje aqui, e V. S.• até se ante
cipou à minha pergunta, porque eu iria fazê-la exata
mente, _cofio vou fazer um~_ outra. logo em seguida. 
Eu imaginava que o Dr. Luiz Antônio Medeiros tivesse 

-entrado mais recentemente para a Petrobrás, já na sua 
gestão. Agora, diante das suas irn.formações, eu já não 
f~rmularia uma pergunta em relação a ele, porque não 
é crime nenhum ser filho de Ministro de Estado, Prova
velmente, o filho de Ministro de Estado pode ter muito 
mais valor do que o pai. E não seria a primeira: vez 
que ocorreria isso na história de hereditariedade ou 
da genética. Não há, portanto, nenhuma objeção ao 
fato de um veterano funcionário da Petrobrás, que pres
tou, e eu soubera, ou teria prestado uno condicional", 
que prestou todo serviço à Petrobrás, durante tantos 
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Mos, desde que era MinistrO das Minas e Energia, o -
Mínístro Dias L_e~te, fosse escolhido por V. S. •, para 
_chefiar o escritório da Petr~brás em Noya Iorque. En
tretarito, na ~inha indaga_ção de ontem eu manifestei 
não diria estranheza, mas ç:uriosidade, quando pergun
tei ao- Miliistio cesa:r Cais porque a Petrobrás nomeou 
para che_fiar o seu escrit6rio da Interbrás, ou de outra 
empresa 1 qual é? 

O SR. SHIGEAK.l UEKI- Braspetro. 

O SR: JOÃO CALMON --Braspetro, em Paris, 
o Professor _Hei_tor de Aquino. Eu estava mal-infor· 
ma do, obviamente, porque eu me_ baseava em notícias 
divulgadas pelos jornais sobre o curriculun vitae do 
Dr. Luiz Antón~~ Medeiros. Agora, de acordo com. 
tudo o que chegou até hoje ao meu conhecimento, o 
Professor Heitor de Aquino não tem nenhuma expe~ 
riênda nessa área de comércio internacional ou de pe~ 
tr6leo que justificasse a sua escolha para esse, eu não 

-nma exflio dourado em Paris, mas para essa vilegiatura 
em Paris. E estou falando muito mais como admirador 
da Petrobrás, digna de figurar num novo capítulo do 
livro de Aforiso Celso. Uma empresa que é a décima 
nona do mundo, hoje, de acordo com a revista Vogue, 
se Começar ·a colocar; em postos importantes como o 
escritório ein Paris, uma pessoa notoriamente leiga nes
sa área de_ petróleo, quem sabe se não vai haver algum 
resU,ltado desfavorável a curto, médio ou a longo prazo, 
em relação à imagem da Petrobrás, não apenas aos 
olhos dos brasileiro_s, como também aos olhos do mundo 
inteiro. 

O SR. SHIGEAK! UEKI- Certo. 

Q SR. JOÃO CALMON- O Ministro Cesar C3ls, 
ao-re-spo-nder à minha pergunta, declarou que essas no· 
meações não haviam sido essencialmente políticas. Eu 
interrompi S. Ex. • para destacar que eu não havia usado 
o advérbio de modo "essencialmente" política. Até on
tem, mal-informado, eu imaginava que também a esco
lha do Dr. Luiz António Medeiros tivesse alguma in
fluência política, hoje eu já defenderia a mesma tese, 
mas, em relação ao Professor Heitor de Aquino, consi
dero que essa indicação, até o momento em que V. 
S. • possa prestar melhores esclarecimentos, é uma deci
são política, ou uma nomeação que teve inspiração polí
tica. Porque, realmente, nós vimos o Professor de Aqui
no como escritor, como tradutor, como mestre, como 
articulador, político, mas, até a alguns dias atrás, eu 
não tinha conhecimento das suas credenciais, das cre
denciais do Professor Heitor de Aquino para servir em 
Paris, como alto funcionário do grupo Petrobrás. Eu 
agradeceria os seus esclarecimentos, que espero sejam 
tão amplamente satisfatórios como foram as informa
ções-de V. S.• _sobre o Dr. Luiz Antônio Medeiros. 

O SR. SHIGEAKI UEKI- Creio que V. Ex.• inclu
sive me ajudou a responder a sua própria pergunta, 
dando as qualidades do Professor Heitor. E ti conheço 
o ProfessOr Heitor há J!~Uitos anos, porque trabalhamos 
juntos na Petrobrás, e as qualidades do Professor Heitor 
no campo profisSioitil.l, fora da área da política, são 
muito grandes. Teni uma grande capacidade de leitura, 
ele consegue formular com inteligência novas idéias, 
e, durante a administração do Presidente Geisel na· Pe
trobrás, prestou uma grande assessoria, em termos de 
polftica de petróleo, as influências dos diferentes eixos 
de poder, como Washington e Moscou, na problemática 
do petróleo, e assim por diante. Tanto que, posterior
mente, quando o Presidente Geisel assumiu uma res
ponsabilidade maior, trouxe o_ Professor Heitor para 
a mesma furição. NóS temos a indústria do petróleo, 
é uma indústria que representa 25% do_ comércio inter
nacional. Tem uma forte vinculação com o mercado 
financeiro, como tem umaJorte vinculação com o mun
do político. Nós temos-que acompanhar, muito de per
to, a: situação de cada um dos governos dos principais 
P.aíses exportadores de petróleo, onde temos atuação. 
E_ o caSo da Árabia Saudita, do Iraque, do Irã, da 
Llôia, da Argélia. Aliás, creio que muitos analistas polí
ticos conversam com os executivos da indústria do pe
tróleo sobre as situações de cada um desses países. E, 
vice-versa, muitos e.xecutivos da indústria do petróleo 
conversam com os analistas políticos sobre a situação 
de cada um d~sses países com os quais nós negociamos, 
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transacionamos intensamente. Por isso, a assessoria-do 
Professor Heitor para o Presidente da PetrObrás é muito 
importante, exatamente pelos conhecimentos que ele 
tem no -campo poUtico. Poucos leram livros de política 
internacional, tantos livros quanto o Professor Heitor, 
e com inteligência, porque Dós sabemos que mUitas 
pessoas lêem, mas não guardam nem formulam, com 
bases nos conceitos contidos nos livros, novas hipóteses 
ou possibilidades. Tem sido de grande valia para a Pe
trobrás. Vou citar um fato só, que acho importante, 
inclusive para julgamento. A Petrobrás tinha desco
berto um grande campo de petróleo no Iraque, o Campo 
de Maginum, com reserva provada, superior a 10 bi~ 
lhões de barris. Uma vez descoberto o petróleo, o conR 
trato de risco entra para a s_egunda fase, que é o desenR 
volvimento desse campo, quer dizer, colocar em produR 
ção. - --- --

O investimento previsto na épocit, 1978n9, para iniR 
ciar a produção do Campo de Maginum, investimento 
presvisto, e de responsabilidade da Petrobrás, era de 
1 bilhão e 200 milhões de dólares, para a construção 
das facilidades portuárias, oleodutos, etc. 

A administração da Petrobrás, minha administração, 
quando teve início em 1979, nós tínhamos uma grande 
dúvida, se deveríamos prosseguir no Iraque, investindo 
1 bilhão e 200 milhões de dólares, ou se deveríamos 
negociar com õ Iraque, o prêmio pelo fato de termos 
descoberto e obtermos vantagens financeiras naquela 
oportunidade, quer dizer, realizar o lucro naquele mo~ 
mento, em vez de nós, depois de investirmos mais, 
esperarmos o lucro pelos 16 anos que restavam ainda 
de contrato. 

O Professor Heitor foi uma das pessoas que eu, como 
Presidente da Petrobrás, tive horas e horas de converR 
saçóes sobre a situação do Iraque e do Irã, porque 
o Campo de Maginum fica a ·alguns -quilómetros da 
fronteira do Irã, na parte sul' do Iraque. 

Não somente o Professor Heitor, mas outras pessoas 
com que conversei todas essas informações de pessoas 
inteligentes serviram de base para as negociações com 
o Iraque. 

Em dezembro de 1980, nós fechamos o negócio com 
o Iraque, recebemos aproximadamente 1 bilhão de dó~ 
lares, e saímos do Campo de Maginum, passamos a 
ser apenas uma empresa-contratante de engenharia que 
nos interessa, para a exportação de serviços, mas deixaR 
mos de investir 1 bilhão e 200 milhões de dólares. 

A guerra teve início 8 meses depois. Se nós nã·Q tivésR 
semos realizado a operação em dezembro de 80, não 
teríamos recebido 1 bilhão de dólares que recebemos 
em dezembro de 80, e provavelmente estaríamos hoje 
com algumas centenas de milhões de dólares ja inves
tidos, e lamentando a sorte. Aliás, não seria nada ex
traordinário. Por exemplo, tem uma empresa japonesa 
que investiu 3 bilhões de dólares numa planta petroquíR 
mica no Irã e criou um problema para o próprio GoR 
vemo japonês. Outra empresa que também investiu 
numa grande planta petroquímica no Iraque está igual

. mente em dificuldades. 
Então, gostaria de com este backgroud, quer dizer. 

com este passado, elucidar a função que o Professor 
Heitor vai exercer. 

O Professor é um funcionário, empregado _da Petro
. brás, e conhece a empresa e os principais profissionaís 
da empresa conhecem o Professor Heitor. O escritório 
da Braspetro de Paris soa como wn esciitório pompOSo, 
mas não apenas duas salas que nós temos em Paris, 
para apoiar Angola, Argélia, Líbia, Iemem do _Sul, Ira
que e Irã. 

O SR. JOÃO CALMO!'!.=.: Quaiifas salas7 

O SR. SHIGEAKI UEKI - Duas salas e apóiam 
Angola, temos um escrit6iio enJ." Angola que recebe 
apoio de Paris, apóia a Líbia, onde temos escritório, 
apóia a Ar&élia, Ieinem do- Sul; Iraque e Irã; 7 países 
recebem o apoio desse escrit6rio. O escritório vai contar 
com o Professor Heitor e mais 3 auxiliares, que já estão 
trabalhando há muitOs anos. Quer dizer, na minha opiR 
nião, o Professor vai cumprir muitO bem a missão que 
a empresa lhe confiou, com competência, e vai ter uma 
série de infonnações desses países que, de certa forma, 
gravitam em tomo de Paris, e manter a alta adminis
tração da empresa bem informada, quer dizer, vai 
apóiar administrativamente 7 escritórios do exterior, 

Com 3 funcionários e ele. Com a grande capacidade 
de trabalho que o Professor Heitor dispõe, não tenho 
dúvidas de que vai prestar bons serviços para a empresa. 

O SR. JOÃO CALMON- Agradeço essas informaR 
çóes, que são realmente importantes, porque o chama
do público externo só toma conhecimento das informa
ções através da imprensa. 

O SR. SHIGEAKI UEKI-Ilustre Senador, gostaria 
também,_ de c_OJ?lplernentar, se me permite. Por exemR 
pio, é muito con-iuin recebermos autoridades desses paí
ses no Brasil. Por exemplo, o Ministro da Líbia visitando 
o Brasil, o Ministro do Iemem do Sul, enfim os Ministros 
de qualquer desses países, para virem ao Brasil, vêm 
normalmente via Paris, via Londres, etc. 

O SR. JOÃO CALMON- Paris é uma boa escala. 

O SR. SHIGEAKI UEKI - Não há outros vôos, 
não é·poss(vel, para ínnos à África, temos que ir primei~ 
ro à Europa. Nâo há vôo direto para Argéli ... , nem 
para Trípoli, nein para o Iemem do Sul, e as autoridades 
desses paíse_s, quando fazem escala em Paris, perma
necem um ou dois dias em Paris antes de viajar para 
cá. Até hoje a Braspetro não tinha um representante 
digno para receber, conversar e, antecipadamente, ob~ 
ter informações principais sobre os objetivos deSsas pes~ 
soas ao virem ao Brasil, do que muito ressentíamoS. 

O Professor Heitor fala fluentemen~ o inglês e o 
francês, o que facilita muito, e com a experiência polí
tica que tem, consegue, inclusive, obter informações 
preciosas para a nossa empresa. Então, até pãra essa 
finalidade, vamos atingir o objetivo. 

Agotá, rtão tém prOcedência alguma as colocações 
de que ele vai ganhar 18 mil dólares. 

OSR. JOÃO CALMON- Qual seria o salário dele, 
já que não é segredo, quanto vai ganhar o· Professor 
Heitor de Aquino por essa representação em Paris, 
com apenas duas salas, e dirigindo 3 funcionários? 

O SR. SHIGEAKI UEKI -O salário do chefe do 
nq_sso escritório _n,p_exterior, quer dizer, com essa- res
ponsabilidade, com o nível do Professor Heitor, gira 
em tomo de 6 mil dólares. 

O SR. JOÃO CALMON - Há outfas vantã.gens 
adicionais, as"chamadas, erradamente, mordomias, com 
as ªspas? 

O SR. SHIGEAKI UEKI- Não. 

O SR. JOÃO CALMON -Somente os 6 ~I dóla
res? 

O SR. SHIGEAKI UEK!- Em torno de 6 mil dóla
res~ Aliás, é a importância que todos os profissionais 
de nível, no fim de carreira, quando exercem missão 
no exterior, percebem. Está perfeitamente alinhado 
com o mercado de trabalho, inclusive, para certas cida
des há muita reclamação de que o aluguel é mais alto, 
e de que haveria necessidade de reajuste. Mas nós não 
estamos numa época de fazer reajuste, por isso, dos 
18 mil dólares, temos que considerar que um terço 6 
_verdadeiro. 

O SR. JOÃO CALMON - Sem dúvida alguma, 
isso não há nada de· estranhável, ganha mais do que 
o Presidente da Petrobrás. 

O SR. SHIGEAKI UEKI - Bom, eu não queria 
dizer quanto eu ganho, porque aí vou perder crédito 
junto aos bancos. 

O SR. JOÃO CALMON- Mas, Dr. Shigeaki Ueki, 
todas essas perguntas não envolvem nenhum interesse 
de ordem pessoal, nem político. 

O SR. .SHIGEAKI UEKI - Sim, são só esclare
_cimentos. 

O SR. JOÃO CALMON - O Professor Heitor de 
Aquino é membro do Partido a que eu pertenço, é 
até do Diretório Nacional do PDS, e eu admiro as suas 
ijiiã.Iidades literárias, não ignorO nem subestimo as suas 
credenciais na ~ empresarial, até porque também 
ele foi alto funcionário do Sr. Ludwig, o supermagnata 
do projeto Jari. Então, realmente, tem credenciais de 
ordem literária, de ordem política e de ordem empre-

sarial. Eu não daria grande importância ao fato de o 
Professor Heitor de Aquino ser um escritor, um tradu
tor, um homem de estilo antilógico, porque se esse 
critério fosse levado em conta, teríamos dificultado mui
tos altos funcionários dos quadros da Academia Brasi
leira de Letras. 

O que me preocupa é, em primeiro lugar, obter da 
melhor fonte, que é o Presidente da Petrobrás, essas 
informações. Foram divulgadas determinadas informa~ 
ções pela imprensa, não na base da má fé - eu falo 
isso porque sou desta área, e gostaria de defender a 
área de comunicação. Algumas informações, desde que 
venham de fontes consideradas fidedignas, são veicula
das, é um dever da imprensa. A imprensa não se recu
sará também a colher as informaçõ~ adicionais, os es
cl~recimentos, como V. S. • e!ltá prestando, neste mo
rn_eJltO, com t~nta objeti_Vidade. 

Mas o que me preocupa, Dr. Shigeaki Ueki, é que, 
a comunidade da Petrotirás, hoje, envolve milhares de 
funcionários. Aliás, quantos funcionários e-nvolve a co~ 
munidade do grupo da Petrobrás? 

O SR. SHIGEAKI UEKI -Inclusive das empresas 
associadas? 

O SR. JOÃO CALMON - Todas, do complexo 
PetrQbrás. 

Q_SR. SHIGEAK.I"UEKI -São cerca de 70.000, 
inclUindo as empresas associadas. Mas diretamente da 
Petrobrás, cerca de 50.000. 

O SR. JO~O CALMON - O que me preocupa 
é aquela frase, que ainda ontem foi repetida aqui, o 
problema da mulher de César: "Não basta que seja 
honesta, é preciso que pareça honesta". 
·Então, o fato de a imprensa anunciar que um Medei

ros, _que pode até ser um rapaz de muito maior valor 
do que o pai - sem dúvida alguma, ele pode superar 
amplamente o Ministro Octávio de Medeiros - e que 
õ Professor Heitor de Aquino, que não é, notoriamente, 
uma autoridade nessa área, embora seja, como todo 
mundo sabe, funcionário veterano da Petrobrás, pode 
representar, desde _gue n~o h~j_a nesse amplo_e completo 
esclarecimento um fator de desestimulo para 70.000 
funcionáriOS Cfa--PetiObrás. Podem chegar à conclusão 
de que a Petrobrás estaria adotando errados critérios 
políticos, para colocar pessoas em altos postos, com 
remuneração que gira em torno de 6 mil dólares. No 
caso ~e Nova Iorque, quanto é que ganha um c4efe? 

O SR. SHIGEAKI UEKI - É o mesmo níveL É 
o cretério que-a empresa adota para chefiar. 

O SR._JOÃO CALMON -Ainda anteontem, na 
ár_ea em que V.-S.' atua, embora o assunto nada tenha 
a ver com a Presidência da Petrobrás, não haja nenhuma 
sub_ordinação, nenhuma vinculação, o eminente Sena
dor Itamar Franco proferiu um discurso, pedindo uma 
comissão especial para investigar denúncias sobre irre
gularidades na área do Conselho Nacional do Petróleo, 
concessão de postos de gasolina. Nada tem a ver com 
V.-S. •, mas eu me senti tentado a reproduzir um episódio 
que lera na man.hã daquele dia, num dos jornais -
não sei se de Brasília, Rio de Janeiro ou São Paulo. 
Quando fizeram uma pergunta a Winston Churchill, 
sobre qual o estadista daquela época que mais admirava, 
ele respondeu: Benito· Mussolini. Diante da estranheza 
de repórter: mas BenitO Mussolini, por quê? Ele_disse: 
Porque ele teve a coragem de mandar fuzilar o seu 
genro. Foi a propósito de um outro caso do Conselho 
Nacional do Petróleo. 

Mas a minha intenção, ao formular essas indagações, 
é clara, é nftída, e acho muito louvável. :É procurar 
na fonte mais autorizada, que é a Presidência da Petro
brás, esclarecimento sobre esses dois casos que desper~ 
taram estranheza na imprensa: a nomeação de um filho 
do General Octávio de Me~eiros para o escritório da 
Petrobrás em Nova Iorque_. e a do Professor Heitor 
de Aquino para a do escritório da BRASPETRO, em 
Paris. Deve representar um exílio, porque não creio 
que, no seu caso_, seja dourado, porque deixa a Granja 
do Riacho Fundo, ocupada antes por um Presidente 
da República, e vai para Paris, com limitações notórias. 
Porque 6 mil dólares em Paris, realmente, não dão 
nem para uma residência longinquamente comparada 
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com ãdo Riacho FUndo. MáSãgradeço a V: S.;;a ~bjeÚ~
vidade das suas informações, e encerro aqui as minhas 
indagações. - ~ 

O SR. PRESIDENTE (Üamar Franco) -Senador 
Fernando Henrique Cardoso, V. Ex.• gostaria de fazer 
algumas perguntas? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Eu queria, antes de mais nada, descqlpar-me porque 
tinha dito na reunião da nossa CoJl!issão cjue n_ão podr? 
ria estar aqui porque tinha que ir a ·Pernambuco no 
dia de ontem. Mas, estou chegando diretarnente de 
Recife para, pelo menos, participar da fase final dessa 
sessão. Eu pediria então que me relevassem. Leyei o 
depoimento que foi feito pefo Sr, Shigeaki Ueki e onde 
houver questões, se o Sr. Shigeaki U eki concqrdar 
eu as enviarei também por escrito parariosso esclareci~ 
mento. Não seria correto que eu fizesse perguntas, não 
tendo _ouvido o seu depoimento, 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) ~Pois não, 
Senador. 

Senador Virgílio Távor-a, v: EX. • tem a Pa-lavfa OOino 
Relator. · --- ----- -----

9 SR. VIRGÍUO TÁVORA'-- Ministro, eu estou 
tão habituado a chamá-lo de Ministro Shigeaki, que 
continua Mínistro mesmo. A sua _exposição teve pontos 
muito positivos como ontem a do Ministro César Cais. 
Naturalmente os Senhores não eram as pesSoas, nem 
as instituições- tanto o MME quanto a PETROBRÁS, 
mais visados pelas adquirições desta Comi.s.são. Ontem, 
o Ministro· das Minas e Energia, era não, sim, não às 
diferentes perguntas a ele dirigidas. Porque, justamente 
de tanto nós ouvirmos falar que dois e dois podem 
ser quatro vírgula um, daqui a pouco nós nos convence:.
remos que seja mesmo 4,1 em lugar de ~- Assim, V. 
Ex. a está diante de uma comissão, que gta:çâS ao espíritO 
compreensivo do seu Presidente, o nobre Senador _Ita
mar Franco, a suã nem sempre desapah::onir.da, mas 
sempre certa, intenção de obter a verd~de, fez, pela 
primeira vez, introduzir'· nas eesguisas deste Congresso, 
a computoriz.ação. Quer dizer, nós utilizamos o PRO
DASEN desde o início, onde são lançadas todas "as 
declarações. todas as notícias~_ e itravéS-do-5 depoimen
tos das diferentes pessoas, nós a complementamos com 
os diferentes depoentes que aqui vêm. V. Ex." deveria 
estar até admirado de vez em quando, enquanto falava, 
ver o Relator dedilhar páginas deste verdadeiro pron
tuário que, todas as vezes, ant~s de uma pessoa depor, 
desde que instalado foi o serviço, nós dispomos, Assim 
sendo, queria tranqüilizar -v. Ex." e à PETROBRÁS, 
a qual V. Ex." sabe, somos· tão ligados. Em 1953, da 
emenda 63, que resolveu um impasse muito grande para 
o estabelecimento da 2.004. V. Ex." era citado justa
mente em quatro pontos. Primeiro, na operação Beris
~ord, Batalha de Itararé, que não houve. Segundo, na 
unportação do Petróle_o_ russo, que foi aqui absoluta
mente explicado, senão em detalhes. Eu gostaria de 
deixar o terceiro para o quarto. Terceiro, a importaçã~ 
de navios. também a.qui perfeitamente -explicado. E, 
quarto, a Importação de petróleo por parte do Brasil, 
como uma compe-nsação de superlivit j_á pronunciado 
à época no--nosso comércio com a Polónia, não sendo 
a Polónia produtora de petróleo. Como não foi muito 
bem enfatizado aqui~ nas perguntas feitas pelo nosso 
inquisidor, ou inquisidores, 1 e 2, foi dito aqui muito 
glosado em prosa e verso em depoimentos - que a 
importação do petróleo ia se dar por um pafs que não 
era produtor de petróleo. A eXistência Çessa possibi
lidade da Polónia receber esse pC:tróleo da Líb_ia, aqui 
nunca foi aflorado, pelo contrário, afirmadõ algumas 
vezes nas intervenções feitas, não pelos depoentes, mas 
por outras pessoas, de que seria petróleo importado 
da Rússia. Mas, para deixar esclarecido, de uma vez 
para sempre, sobre o que penso estar quase à exaustão 
do problema, faço uma pequena pergunta: A PETRO
BRÁS já fez alguma importação triangulada de petró
leo, diretamente ou por intermédio da INTERBRÁS 
de outro país não produtor de petróleo? ' 

O SR. SHIGEAKI UEK1 - se eu entendi, Ilustre 
Senador Virgílio Távora, a indagação é se nós já com

i pramos petróleo de pais não produtor de petróleo? 
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O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- E compreendeu 
_n~~itís~imo bem, que é para co~ar as dUvidas da Co
riiíssão.-

O SR. SHIGEAKI UEKI -·Sim, perfeitamente. 
Nós já compramos petróleO de países não prOdutores, 
compramos das empresas dos países não produtores. 
P~Jr ex~mplo, compramos da França, França não é um 
pafs produtor. Compramos dos Estados Unidos, de di
versas empresas americanos, que não são produtoras 
de petróleo. E compramos também, por exemplo, da 
República 'Qemocrátíca da Alemanha, como parte do 
pagamento da dívida. Iss_o é comwn. Se as condições 
forem aceitáveis, nós compramos_. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA-De onde concluímos 
que, mesmo que a operaçãO !iYeSse sido ieaúzãda, ela 
não constituiria uma exceção. Já outrashavià:m-na reali~ 
zadQ. 

O SR. SHlGEAKÍ UEKI- Sem dúvidas. 

O SR. V!RGÍUO TÁVORA- Era a iss; que eu 
<!~~ria ch~f?ar. ~ . " . _ 

.. O SR. SHIGEAKJ' UEKI -Não foram cono!uidas, 
porqu_e nós .. da ~~tr~~rás consigc;pu:gos qq.e as C9:P..di
çóes Comerciais não eram aceitáveis. 

O SR. VIRGÍUO ·r Á VORA - Queremos oaracte
rizar que mesmo -que fossem aceitáveis, me~mo que 
concluídas, mesmo que a operação tivesse sido realizada 
completamente, não seria uma exceção. A Petrobrás 
já tinha feito outras, e que, portanto, a operação não 
se apresentava como exceção, como favorecimento, co
mo algo reprovável. Estou servindo um pouquinho de 
advogado da Petrobrás porque sempre achei que havia 
Ulll: exagero imenso quando se tocava nest~ ponto. 

Gostaria apenas de indagar, para satisfazer a curiosi
dade, principalmente do nosso Presidente, que, numa 
postura, elogiável, sempre se abstém de fazer pergun
tas, para justamente poder agir como juiz." Durante 
muito tempo o Dr. Carlos Santana foi diretor comercial 
da Petrobrás, mas, estranhamente, não ouvimos a cita
ção do seu nome V. Ex. • pode explicar se ele tomou 
parte nestas negociações? 

o SR. _SH!G.EAKI UEKr - Part"icipo"u efetiva.Inen
te. Porque isso já é entrar um pouco na intimidade 
da nossa empresa, como nós operamos. A Diretoria 
da Petrobrás _se reúne diariamente. Todos os dias nós 
temos reunião da Diretoria. E tcidas as operações princi-
pais de compra de petróleo, de navios, todas essas ope
rações importantes são di_scutidas amplamente na Dire
toria. Nós temos duas re.uniõeS fonnais numa semana, 
e três reuniões informais. Portanto; temos diariamente, 
de segunda a sexta~feira. E o Diretor Santana particí
pou, porque ele é o principal responsável para a área 
com.erç!al, de todªs essas discussões. E nós decidimos 
n_ão conçr~tizar as operações, sobretudo pelas infonna
ções fornecidas pelo Diretor Santana, com base nos 
estudos técnicos realizados pelo Departamento Comer
cial. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Absolutamente sa
tisfeito com a resposta. 

Meu caro Ministro, vamos voltar mais um pouco, 
e -depois retornaremos a qUestões referentes à Petro
brás, _colaterais, mas que respondem bastante à nossa 
curiosidade. Conheci V. Ex.• como um habilíssimo Di
retOr da Petrobrás, e o mesmo me diria O Presidente 
Geisel, e que sabia emolar, no bom sentido, todos os 
árabes, na época em que havia uma demanda bem me
nor do que a oferta. E V. Ex." respOndeu que isso 
era a política do Governo, mas nós gostaríamos de apro
veítar a presença de V. Ex. a No ano de 1973, no início 
da chamada primeira crise -do petróleo, tíQhamps um 
consumo ãpãrente, no Brasil -se enganado não esta
mos - de 506 mil barris dários de consumo, dados 
que variam um pouco conforme a fonte. Em -1982 ultra
passou a 1 milhão. De acordo? Aliás também varia 
bastante: foi um milhão em 1976. V. Ex.•poderia perder 
um pouco de tempo e explicar à Comissão? Isso não 
nos é fãcil, embora (fefensor do Governo nesse setor 
'!-qui em nome da Petrobrás,_explicar, realmente, como: 
tendo havido esse primeiro choque de petióleo, depois 
outro, de 1973 a 1982, enquanto outros países procu-
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raram reduzir---: tinham eles outras co_ndiÇóes -somos 
o primeiro a reconhecer, principalmente porque eles 
gastam bastante essa energia, em aque<#IJ.ento no inver
no, como, então; Il~ cõnstruíglo~ IJm desenvolvimento 
piaticamente dobrado. Não vá pensar que está falando 
aqui a Oposição, não. 

O Sll. .. SHIGEA.KI UEKI - Eu creio, Sr. Senador 
Virgilio TaVora;se irite-rpietei bem 3 sua pergunta, que 
na verdade ela envolve duas questões: a primeira seria 
se a Petrobrá~, na _é~ca admini~tr:ada p_~l() Presidente 
Geisel, çomó Presidente· da Petrobrás, estava acompa
nhando o mundo do petróleo, e se a empresa foi sur
preendida, porque há acusações de que durante a gestão 
do Presidente Geisel nada foi feíto para eVítar os efeitos 
de uma possível crise internacional de petróleo, que 
acabou ocorren_do em outubro de 1973. 

O SR: VIRGÍLI9 TÁVORA- Piga-se que o rela
tor é absolutamente contra essa versão. 

O SR,. SHIGEAKI t!EKI .--,A segunda pergunta 
seria se, durant_e· o Governo Presidente Geisel, nada 
foi.feito para conter o custo? · 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Não, negativo. 
, Quando os outros pafses diminuem o consumo, nós 
dobramos. 

O SR. SHIGEAKftrEKl- Aumentou o consumo? 

O SR. 'VIRGÍLIO TÁVORA- E sendo a sua com~ 
panhia a responsável... 

O :SR. SHIGEAK.f UEki __.:. E na éÍJoca eu era o 
principal responsável, porque era Ministro. 

Não sei se tenho tempo: para teSponder a esta pergun~ 
ta. Mas eu. gostaria de dizer, em _primeiro lu.gar, que, 
como Diretor Comercial e Financeiro, desde 1969 a 
1974, antes de ser designado Ministro~ acompanhei inw 
tensamente o mundo financeiro e o mundo do petróleo 
muito de perto, o não é nada extraordinário,- porque 
era minha obrigação. E do_ Presidente Geisel, evidente
mente, como Presidente da Companhia, também. Jun
tos _sofremos o período que antecede à crise de 1973, 
porque, quando a crise veio em outubro de 1973, o 
Presidente Geisel tinha deixado a empresa, já era Presi
dente da Repúb1ica eleito. 

A P~trobrás foi, de certa. forma, uma das poucas 
empresas do mundo que não foi surpreendida pela crise, 
e· o Brasil também, é preciso que isto seja bem esclare
cido. Vou citar que a defesa da política energética, 
que ant~ce~e o Presidente.Geisel, o Presidente Médici, 
o Presidente Costa e sava, aliás ultrapassa Castello 
Branco, Juscelino, é do começo da década de 50. Em 
1950, quase todos os países do -~undo investiram na 
geração termelétrica baseada em petróleo, porque, com 
as novas descobertas no Oriente Médio, o petróleo era 
abundante e barato, e assim investiram em facilidade 
de geração com base no petróleo. O custo do capital, 
na época, era aproximadamente de 115 a I/10 do custo 
de capital, para a implantação de uma usina hidrelétrica. 
O Brasil. entretanto, sempre com a consciência e preo
cupado com a falta de petróleo e a dependência externa, 
com a p~lftica de busc;:ar_ uma autonomia~ uma indepen
dência energéiicã, ein vez de aumentar a capacidade 
de geração com base no petróleo, investiu, com o apoio 
do Banco Mundial, nas usinas bidrelétricas. Poucos paí
ses do mundo tinham capacidade de geração hidrelétrica 
como o Brasil, quando veio a primeira crise do petróleo. 
Então, temos que render uma homenagem aos ptaneja
dores que nos antecederam, aos responsáveis pela polí
tica energética, por terem escolhido um caminho melhor 
para o nosso País. Era muito mais fácil, em 1955/56, 
por exemplo, ampliar a capacidade de geração, com 
base em tenneletricidade de petróleo, do que construir 
uma usina hidrelétrica, com custo de capital muito 
maior. 

Em 1970, é que começou, verdadeiramente, a primei
ra crise do petróleo, porque naquele ano, quando se 
comemoroi.Co ·1oo aniversário da OPEP em Caracas 
os Ministros dos pafses exportadores firmaram o com: 
promisso de elevar o preço, na época conhecido como 
posted price, para aumentar a arrecadação de imposto 
de renda das companhias internacionais de petróleo. 
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Em 1971, então, em fevereiro, foi feito Um ci.cOi"do 
entre os países exportadores de petróle:o com as princi· 
pais cOmpanhias internacionais, elevando o preço do 
petróleo de US$1,20 para US$1,50, aproximadamente, 
e as companhias internaci?nais de petróleo, de certa 
forma, aceitaram até prazerosamente essa imposição 
dos países exportadores de petróleo, porque eles tinham 
descoberto grandes reservas de petróleo no Alaska e 
o custo de produção e transferência desse petróleo era 
muito superior ao preço internacional. Em conSeqüên
cia, as empresas internacion-ais de petróleo, sobretudo 
as sete irmãs, não fizeram resistência às imposições dos 
países exportadores. _ _ _ __ 

V. Ex!' se lembram muito bem que em 1971 foi 
um ano de grande crise mundial por causa da Guerra 
do Vietnam, uma instabilidade financeira terrível, por~ 
que o acordo de Bretton Woods já--não existia mais, 
praticamente; as moedas européias começaram há ai~ 
guns anos antes a flutuarem com grande virulência, 
a cotação das 'moedas se alteravam com muita freqüên~ 
cia, e aconteceu um eventO que ninguém Cisperii.Vá, que 
foi a iniciativa do Presidente Nixon, de desvalorizar 
o dólar em 10%, no -dia 15 de agosto de 1971, inclusive 
junto com a desvalorização da moeda, retirando a con .. 
versibilidade do dólar com o ouro a 35 dólares por 
onçaMtroy. Essa medida unilateral dos Estados Unidos 
surpreendeu o mundo econômico~financeíro, já quase 
em pânico com as flutuações violentas das moedas, e 
o acordo de fevereiro de 1971 com a OPEP, conhecido 
como o acordo de Teerã, que deveria prevalecer por 
cinco anos, acabou, praticamente, com essa atitude dos 
Estados Unidos. 

Logo depois houve novas negociações, surgindo en~ 
tão o acordo de Genebra, fazendo com que o preço 
do petróleo passasse de USS 1.50 para US$ 1,80, aproxi~ 
madamente, ainda nos últimos dias de 1971. 

Em 1972, houve um grande movimento de naciona~ 
lizaçãO-das empresas de petróleo por parte dos países 
árabes, e assim ocorreu a nacionalização na ArgÇlia, 
na Líbia, no Iraque, em 11n2, e a própria Arábia Sau
dita, que sempre adotou uma política bastante conser
vadora e pró-ocidente, resolveu firmar um acordo, que 
ficou coD.hecido como acordo de participação, firmado 
em Nova York pelo ministro Yamani e as 4 maiores 
empresas de petróleo do mundo, e que, progressiva
mente, a maior empresa que se chama ARANCO, em, 
10 anos, seria totalmente nacionalizada pelos sauditas, 
isso em 1972. 

Logo depois do acordo de participação de 1~2, as 
tensões no Oriente Médio aumentaram, principalmente 
com uma forte atuação das lideranças da Líbia, Síria 
e Iraque, e, finalmente, em outubro de 1973, começou 
a guerra e os preços do petróleo, que estavam em tomo 
de US$ 2,50, subiram para o patamar de US$ 17,50 
nos primeiros dias de dezembro de 73. 

Todo esse episódio foi intensamente vivido e acompa
nhado pela PETROBRÁS e várias providências foram 
tomadas no âmbito da nossa empresa. Em primeiro 
lugar, concluímos· que a compra de petróleo passaria 
a ter uma natureza mais política do que comercial, na 
medida em que aumentassem as tensões no Oriente 
Médio. Então, como nos posicionarmos frente aos paí
ses árabes, ao Oriente Médio? A primeira, medida que 
tomamos foi lia Governo Presidente Médicí, foi da PE-
1ROBRÁS soliCitar ao Minístéilo das Relações Exte~ 
riores, que quanto mais rapidamente possível abrisse 
novas embaixadas na região, porque só as tínhamos 
em Beirute, Damasco e Cairo, e junto com o Itamarati, 
nós conseguimos abrir embaixadas em Bagdá, Kuwaít, 
em Jedah, Arábia Saudita, Trípoli, na Líbia. Como 
diretor da PETROBRÁS, inclusive, em cada uma das 
aberturas das embaixadas, nós participamos pessoal
mente. 

Ao lado disso, havia um pleito muito grande por 
parte dos países árabes, em convencer os países compra
dores de petróleo a exercerem atividade de exploração 
nos seus territórfoS. Constituía quase uma condição para 
se ter um bom relacionamento com esses países, obter
se um contrato de risco com eles. Como eles tinham 
pouca experiência no canipo da geologia, da geõfísica, 
da engenharia de perfuração, e produção de petróleo, 
e como visavam, de certa forma, se tomarem um pouco 
mais independentes das sete irmãs, procuravam alterna
tivas, e esses países então procuravam empresas como 
a PETROBRÁS, a ESPANO-OIL, ELF-ECIEIN, a 
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DEMINEX, da Alemanha, a JNOC, do Japão, que 
são empresas estatais de petróleo desses países. E,_ a 
PETROBRÁS, com a experiência que tinha, resolveu, 
então, abrir a BRASPETRO, para explorar petróleo 
nestes países fornecedores de petróleo e estabelecer 
um vínculo maior, que não se resumisse apenas numa 
operação comercial. 

Por causa da BRASPRETRO, por causa das suas 
atividades de exploraçi1o, em diferentes países em de
corrência da abertura de novas embaixadas a pedido 

_da PETROBRÁS, de acordo com a polític~ externa 
do Itamaraty, -quando veio a crise de 1973, aPETRO
BRÁS foi uma das poucas empresas do mundo que 
recebeu, durante o pCríodo da crise, mais ou menos 
12 meses, o petróleo, rigorosamente, aos preços oficiais. 
A PETROBRÁS nãoromprou na primeira e na segun
da crise de petróleo, um barril de petróleo no mercado 
spot. Comprou todas as suas necêssidades, rigorosa
mente, aos preços oficiais. Posso dizer o seguinte: uma 
companhia que~ no mês de dezembro de 1973, comprou 
preços spot de 17 dólares, quando o preço oficial era 
5 dólares e 60, pagou sobrepreço de quase 12 dólares 
por barril, no mês de dezembro de 1973, e a PETRO
BRÁS pagou 5 dólares e 60. Uma empresa que, na 
crise de 1979 e 1980, pagou um preço spot de 42 dólares, 
quando o preço oficial era de 17 dólares o barril -
1979- 17 e 18 dólares o barril, nós chegamos a fazer 
um· Cálculo que era interessante. Se a PETROBRÁS 
não tivesse condições de receber o petróleo, a preços 
oficiaiS, a diferença de preço entre oficial e o espot 
daria para comprar o D.ovío que transportava o petróleo 
para o Brasil. 

Então, nas duas crises, por causa de uma série de 
providências, que nós tomamos em tempo e, pelo r~la
cionamento daPETROBRÁS com as principais empre
sas fornecedoras de petróleo, felizmente, o Brasil não 
pagou nenhum centavo a mais, além dos preços oficiais, 
durante as duas grandes crises. 

Por isso, inclusive, hoje, a PETROBRÁS é muito 
citada nos diferentes livros de petróleo, pelo êxito com 
que conseguiu superar as duas crises, sem pagar preço 
no mercado spot. 

Segundo, com referência ao aumento do consumo 
de petróleo, na déçada de 1r70 a 1980~ nós temos que 
reconhecer e é importante que o consumo de petróleo 
é um dos termómetros, inclusive para medir o desenvol
vimento do País. Se nós formos um país Sem indústda, 
sem melhoria~~ qualidade de vida, o ~nsumo de petró
leo é um consumo baixo. Se nós formos para um país 
industrializado, desenvolvido, o consumo de petróleo 
é maior, inclusive per capita. O importante é verificar, 
no período 1970 a 1980, para cada 1% de ganho no 
GNP, -quanto é que aumentou consumo de petróleo 
comp~rado com a década de 1960 a 1970, para cada 
1% de ganho no Produto Nacional Bruto, qual foi o 
aumeilto do consumo de petróleo, para então, através 
desse termómetro verificar se a política- ria década de 
1970 a 1~~ foi ad~quada ou não à conjuntura interna
cional etc. 

N:a década de 1960 a 1970, portanto o período que 
aD.tecede a crise, para cada 1% de ganho do Produto 
Nacional Bruto, o petróleo aumentou de consumo 1,2 
a _1!4%. E, no início, nos primeiros anos da década, 
de 1970 a 1973 - quer dizer a crise -o consumo 
de petróleo crescei!_ entre 15 a 20%, por ano, quando 
a economia estava registrando mais ou _menos 10% de 
crescimento. Significa -qUe o crescimentO _do _consumo 
de petróleo, nos primekoS anos de 197Ú, chegou a atin
gir quase Z para 1% de ganho na economia. Depois 
da crise de 1973, quer dizer, entrando no primeiro ano, 
1974 e 1975, nós tínhamos duas opções para redirecio
narmos- vamos dizer assim- um consumo de petró
leo no País, sem provocarmos um hiato no desenvol
vimento do País. Um sistema seria o por quota, man
tendo um preço baixo e, outro sistema seria o sistema 
preço e, através do preço, dirigir para o consumo das 
alternativas. 

Nós fizemos a opção de dirigir o consumo através 
de preço e, não através de quotas, através de raciona
mento, etc. O que, aliás, no mundo inteiro, a não ser 
nostpafses socialistas, foi a política adotada, alguns paf
_ses com mais coragem ~1 outros, com menos. Mas, em 
todos os países capitalistas, nenhum, a não ser no auge 
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d_a crise, adotou _a política do racionamento. Agora, 
nos países socialístas ocorre racionamento, não só da 
gasolina mas de tudo, inclusive para alimentos e etc. 

Depois da primeira crise, de 1974, 1979, não houve 
um ano em que, por 1% do ganho do Produto Nacional 
Bruto, o aument_o do consumo de petróleo atingisse 
1%. Fícou entre 0,6 e 0,8%. Quer dizer, cada 1% de 
ganho do produto aumentou esse consumo de petróleo 
em 0,6 e 0,8%. 

Hoje, se me perguntarem se estou satisfeito com a 
queda do consumo de petróleo no País, eu teria dificul
dade_s em responder. Se eu pudesse aumentar o consu
mo de mais 20 mil barris, mas, criasse mais de um 
milhão de empregos ou centenas de milhares de empre
gos e, produzindo soja, milho. exportando, obtivesse 
dinheiro suficiente para comprar 60 mil barris, eu adota~ 
ria a política de aumento de consumo de petróleo, por~ 
que é uma matéria-prima, hoje, abundante no mercado 
mundial, e ninguém consome petróleo diretamente, usa 
petróleo como um meio, um insumo, para a produção 
agrícola, a produção índustrial, para a pesca etc. 

Se nós importarmos, hoje, mais 20 mil barris de petró
leo, para termos mais 5 mil navios pesqueiros, criando 
100 mil empregos, e produzindo 5,6 vezes em dólar 
o que custa em importar 20 mil barris, eu adotaria essa 
política. Nós não podemos ficar olhando, apenas, o 
conSumo de petróleo e ficarmos contentes e felizes cada 
vez que baixa o consumo de petróleo. Nós temos que 
ver é que estamos usando o petróleo, o que é que esta
mos produzindo com esse petróleo e, talvez, aumentar 
o consumo de petróleo 50, 100, 200 mil barris. Num 
País de dimensão continental como o nosso, com terras 
ainda não aproveitadas em termos de forma abundante, 
e mão-de-obra, infelizmente, não preparada ainda, a 
maioria não tem nieios para exercer funções técnicas. 
Talvez um grande programa de desenvolvimento agro
pecuário implicando no consumo de mais petróleo seria 
até uma política mais adequada. 

Por isso, eu não vejo, com grande alegria, toda vez 
que há queda de consumo de petróleo no nosso País, 
nos dias de hoje. Tudo indica que teremos petróleo 
de forma abundante, pelo menos uma década, e nós 
temos que aproveitar o tempo. 

V. Ex.• me desculpe pelo alongado da resposta. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA - Bem, sem fazer 
jogo de palavras, Rui B~bosa dizia que o desculpassem 
porque ele não teve tempo para ser conciso. 

De maneira que acredito que V. Ex.• neste ponto, 
tomou muito -mais a defesa da ação da PE1ROBRÁS, 
e só no fim foi que se tratou de política em geral. 

Veja V. Ex.• o estrangulamento que nós estamos nas 
nOssas contas externas e a dependência imensa, uma 
das condicionantes que impede atitudes mais sérias, 
justamente pela questão do petróleo. Respeitamos per~ 
feitamen-te as op~nió!!s contrárias, mas sabe V. Ex.• que 
essa política energética há de ser um pouco modificada. 
Ouvir isso de um Líder do Governo não deve ser muito 
agradável, mas as verdades devem ser ditas. V. Ex.• 
vê como aumenta a produção do álcool no PROÁL
COOL e sabe V. Ex.•, mais do que nós, quanto anti-eco
nómico isso representa. A composição do preço é a 
realidª-de brasileira que impõe tal sacrifício. 

O óleo dieseL que condiciona praticamente hoje o 
total das importações, mesmo Com os progressos atin
gindos pela PETROBRÁS no aproveitamento ao máxi
mo desses barris, inclusive do fundo dos barris, e V. 
Ex,• sabe ro_uiJQ melhor_ do que nós. Estamos hoje 
com UQI consumo de 310, mas quando chega numa safra, 
eminente Ministro, este consumo chega a 353, 363 bar
riJdia. São daçlq_s_ que _nós temos não muito precisos. 
Então, quer dizer que a dependência continua. Acho 
que, na teoria. V. Ex.• pode ter toda a razão, mas, 
na prática, o que temos é uma dependência grande, 
porque tratamos de um dos setores: eletrotermia, diga
mos, e o próprio cãrvão mineral e vegetal, porque não 
estão sendo considerados ainda, dizem os representan
tes dos respectivos setores com toda aquela precisão 
e com toda aquela abundância de recursos que eles 
gostariam de ter, poderiam estar resolvendo a substi~ 
tuição do óleo pesado. o BTE e o IBTE, mas o óleo 
diesel aqui é o suporte do nosso transporte. O que 
nos atemoriza é que um dia tenhamos que recorrer, 
recordo-me muito da figura de uma ilustre pessoa da 
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televisão, quando indicava aquela primeira tentativa 
de racionamento que não foi levada a cabo. Nós talvez 
teremos que recorrer a um racionamento violentíssimo, 
e é melhor prevenir do que remediar. 

O SR. SHIGEAKI UEKI- lh.1stre Senador Virgílio 
Távora, com todo respeito que eU teilho com V. Ex.•. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Esse é um respeito 
mútuo. 

O SR. SHIGEAKI UEKI -Eu dicordo um pouco. 
Nós temos, por exemplo, a Alemanha, que consome 

2 milhões de barris e produz 80 mil barris, nós temos 
o Japão, que consome 3 m_ilhões de barris e produz 
10 mil barris, e nínguém no Japão ou na Alemanha 
está preOcupadO... -

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Que tem um supe
rávit de 30 bilhões de dólares. 

O SR. SHIGEAKI UEK.I- Eles estão preocupados 
em produzir, obter receitas, e com essa receita importar 
o que precisar. 

Mas vamos-esquecer o Japão e a Alemanha, e vamos 
falar da Espanha, que consome 1 milhão de barris e 
não produz nada. Eu tenho as minhas dúvidas se uma 
política na Espanha de conter o consumo de óleo diesel, 
para deixar de produzir suco de laranja. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Não é contenção, 
é uma substituição. 

O SR. SHIGEAKI UEKI -Substituição nós esta
mos plenamente de acordo e existem dois caminhos: 
de uma forma compulsória, atravéS de cotas, etc., e 
a outra, através da política de preço. Num País de di
mensões continentais como o Brasil, eu acho, é o meu 
ponto de vista, que através de uma política de preços, 
se dirige e se orienta melhor o mercado consumidor. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Sabe V. Ex.• que, 
neste ponto, nós divergimos bastante, mas eu gostaria, 
como relator, que a Comissão tivesse a opinião abali
zada do ex-Ministro, para mim ainda Ministro. 

O SR SHIGEAKI UEK.I -Ilustre Senador Virgflio 
Távora, em termos dé transporte me permita a oportu
nidade, porque estão presentes 4 Senadores que exer
cem grande influência no destino do nosso País. Em 
termos de transporte, por exemplo, eu acho que seria 
viável criar um pouco de dificuldades para os trans
portes rodoviários de longa distância e criar um pouco 
de facilidade para o transporte marítimo. Quando nós, 
do setor do petróleo, verificamos que ID11háres de cami
nhões transportam cargas do Rio Grande do Sul a Be
lém, e vice-versa, e constatamos que a ocorrência é 
vista com naturalidade, e observamos uma pressão sem
pre no sentido de melhorar cada vez mais as rodovias 
para que se façam transportes sobre pneus, consumindo 
o diesel, impõe-sé, realmente, uma pequena modifi
cação, que neste terreno já economízaria dezenas de 
milhares de barris de óleo diesel no nosso País. 

Então, o problema, na minha opiniãO, é um pouco 
mais amplo no exame de toda a problemática de trans
porte e uma certa orientação. Vou citar um exemplo 
que tomei conhecimento, por acaso, na serriana passa
da: é uma grande fábrica de celulose, no Espírito Santo, 
que tem dois portos privados, particulares, através de 
rebocadores e chata, poderia transportar toda a madeira 
de um porto privativo para o outro porto, com uma 
economia de milhões de litros de óleo diesel por ano. 
Mas por causa da legislação existente, de cobrança de 
tarifas para a proteção ao trá_fego, à navegação, etc., 
o custo da movimentação portuária é tão elevado que 
essa empresa mantém centenas de caminhões para 
transportar a mesma madeira sobre pneus, etc. Se nós 
conseguirmos que esses absurdos sejam corrigidos em 
nosso País, creio que a economia, em termos de consu
mo de óleo diesesl, vai ser substancial e, sem dúvida, 
contribuirá, na minha opinião, muito maiS do que algu
mas medidas radicais de orientação ou de contenção 
através de cotas, obrigar o consumidor a mudar, antie· 
conomicamente, do diesel para algum outro derivado, 
ou até para um outro combustíVel 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Respeitamos a opi
nião de V. Ex. •, mas saiba V. Ex. • que aqui a divergência 
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é -abSoluta e total. Eu não vejo -como a maioria dos 
tratores que aram, pelo roemos na nossa região os cana
viáis, sejam movidos a óleo diesel. Então, eu estou 
produzindo álcool, gastando óleo diesel. E veja V. Ex.•, 
nas estatísticas mensais, o consumo de óleo diesel quan
do chega na época da safra, não só da cana-de-açucar ... 

O SR. SHIGEAKI UEK.I - Eu sou favorável ao 
consumo de álcool, nas usinas de açúcar e de álcool, 
patattatores-e caminhões. Agora eu não sou favorável, 
enquanto não houver um desenvolvimento tecnológico, 
ao uso do álcool com baixo rendimento nas regiões 
que não produzem álcool. Por exemplo: convencer um 
tratorista de Manaus ou da região de Manaus, a usar 
o álcool e nós pegarmos o álcool de Piracicaba para 
l_c~v;i-lo a Manaus, não teria muito sentido. Agora, usar 
o álcool nas usinas de açúcar e de álcool do País, para 
tratares, caminhões e nas proximidades, eu considero 
uma política adequada e necessária. Estou plenamente 
de acordo com V. Ex. •. 

OSR. VIRGíLIO TÁVORA- Vamosversesomos 
profetas em dizer que essa solução, mais dias ou menos 
dia1i, terá de ser tomada. 

Mas meu caro Ministro, declaramo-nos absolutamen
te satisfeitos. Primeiro -pelo interrogatório propriamen
te dito sobre os assuntos da Comissão, e segundo pelos 
esclarecimentos que V. Ex. • deu, de uma maneira assim 
tão franca, ao mesmo tempo objetiva. O fato de tennos 
opiniões divergentes, eu e V. Ex. •, não invalida o respei
tO-que temos pela explanação e pelos conceitos emitidos 
por um homem que dedicou grande parte de sua vida 
justamente a esse setor. 

Sr. Presidente, de minha parte, considero-me absolu
tamente satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Conce_do 
a palavra ao Senador Fernando Henrique Cardoso. 

0~ SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Vou aproyeitar_ a oportunidade de ter ouvido aqui esse 
diálogo entre o Ministro Shigeaki Ueki e o Senador 
Vírgflio Távora, para meter a minha colher torta um 
pOucO nessa discusSão. Em primeiro lugar, para me 
congratular com o que fo"i dito aqui a respeito da política 
energética brasileira, que vem de longe, e acho que 
foi uma conquista importante do Brasil. Nós temos uma 
certa consciência da questão energética e dos interesses 
nacionais nessa questão. Devo dizer a esta Comissão 
que fui processado por essa razão. Na década de 50, 
já participava de debates sobre a questão hidrelétrica 
e sobre a questão do petróleo, naturalmente. E quando 

.houve a Revolução de 64, a acusação principal que 
foi feita a mim na Universidade, num processo que 
está regiStrado na Justiça Militar, é que eu tinha defen
dido a PETROBRÁS. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Era desordeiro des
de64. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Çomo eu disse a respeito do discurso do Senador Cam
pos, há uma certa ordem que mais parece desordem, 
uma desordem que leva a uma ordem melhor, a minha 
desordem levaria a uma ordem melhor, que era no 
sentido precisamente de que naquela época, na década 
de 50, isso parecia ser uma loucura, não para todos. 
O Senador Virgílio Távora já estava desse mesmo lado. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- De vez em quando 
você está do bom lado. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
É o contrário. Ainda bem que nesse caso de interesse 
nacional coincidimos, e isso é verdade. A outra verdade 
é que a questão do petróleo é uma questão política. 
Recordo-me dos tempos do Irã, quando Mosadegh re
solveu nacionalizar e o mundo quase veio abaixo, embo
ra aquele_ líder tivesse razão. Também, naquela época, 
houve um intenso debate no Brasil a esse respeito, por
que nós dizíamos que a questão era política, e agora 
o Ministro se refere à questão das sete irmãs e à questão 
da ARANCO, e numa comissão de inquérito no con
gresso americano e, a A.RANCO foi acusada, as sete 
irniãs foram acusadas por essa comissão de inquérito 
de terem elevado o preço do petróleo por razões políti
cas, e é verdade, é uma manipulação política. Tanto 
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assim que até recentemente o que predominava nos 
meios de comunicação era que a idéia de petróleo_ era 
um bem escasso, havia o fim do petróleo, não havia 
mais recursos abundantes. E agora sabe-se que existem 
recursos abundantes, quetudo é uma manipulação polí
tica, e, diante disso, só há uma resposta do ponto de 
vista do interesse nacional; a resposta é política, e nós 
temos que ver o que preserva nosso interesse como 
nação. Então, nesse ponto, acho que há uma coinci
dência, posso dizer. Agora, a coincidência não vai muito 
longe nesta matéria, quando se começa a discutir se 
realmente nós somos tão previdentes assim. Aí eu fico 
mais do lado do Senador Vírgíl.io Távora, talvez por 
esprit des corps, quem sabe? 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- V. Ex.• vai-se che
gando direitinho. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ,
Mas fico mais do lado do Senador Virgílio Távora pelo 
seguinte: de fato, um dado muito importante para verifi
car-se o grau de desenvolvimento de um povo 6 o seu 
consumo de energia, não de petróleo. Se é petróleo, 
se é álcool, se é hidrelétrica, se é energia atómica, de
pende da matriz de produção, que decorre de uma consi
deração de fatores, entre os quais os recursos naturais 
disponíveis. Eu acho que o dado mencionado por V. 
S.• aqui, a respeito de como, a partir de um determinado 
momento, com o incremento da taxa de crescimento 
da economia, houve, naturalmente, um incremento do 
consumo energético, é verdadeiro, é lógico, e nos deve
ria levar a pensar justamente no conjunto de fatores 
disponíveis em matéria energética. 

O SR. SHIGEAKI UEK.I-llustre Senador, eu acho 
até que nesse ponto também há uma concordância de 
ponto de vista, eu não fui muito claro. Todo e qualquer 
aumento de produto, naturalmente exige um certo au
mento de consumo de energia, não de petróleo. Mas 
é q~e- procurei ser o nlais breve pOssível, mas indireta
mente procurei demonstrar, que por exemplo, econo
mia cresce 8%, numa hipótese, e através de medidas 
de conservação, etc., todo o consumo de energia cresceu 
7%. Então o fator aí seria mais ou menOs de 1% de 
crescimento de cerca de 0,9% do crescimento de ener
gia. Se o petróleo crescer menos de 0,9%, alguma outra 
fonte de energia deve ter crescido mais de 0,9% ou 
1%, etc. Então eu posso dar um número que é o seguin
te: em 1973, o petróleo participou com 44% do consumo 
global de energia . Nos últimos anos da década, o petró
leo estava contribuindo com 36% do consumo global 
de energia; quer dizer, isso já é em porcentagem no 
fim da década. Houve uma substituição do petróleo 
por outras fontes de energia, e essa é a !azão porque 
o petróleo com 1% do crescimento do produto nacional 
crescia em tomo de 0,5%, 0,6%. Estou plenamente 
de acordo com a observação de V. Ex.•. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Eu acho que a questão toda está na matriz energética. 
Que tipo de matriz energética, que tipo de energia vai 
ser utilizada. E eu não estou tão convencido, apesar 
da exposição de V. S.", que demonstra que a PETRO
BRÁS teve uma ação muito dinâmica, e eu não nego 
isso, aliás devo dizer que sempre fui defensor da PE
TROBRÁS, e continuo sendo, não só da década de 
50, e o fato de· ter sido processado por isso, apenas 
aumentou a minha convicção de que eu tinha razão, 
que equivoCados estavam aqueles que pensavam que 
fosse possível resolver os problemas do País controlando 
o monopólio estatal. Eu acho que não. Eu acho que 
é uma matéria que deve ser mantida dentro do mono
pólio estatal com interesse público, com controle pela 
opinião pública, não fechado, mas como monopólio 
estatal. Não alterei para oada a minha opinião nessa 
matéria, e acho até, disse recentemente aqui no Senado, 
que, na verdade, o desempenho da PETROBRÁS foi 
um desempenho brilhante, em termos de comerciali
zação, e acho que o início, em termos da prospecção, 
também. Quer dizer, o que conseguimos nos 10 primei
ros anos com a prospecção, foi uma coisa importante. 
É claro que crescendo a partir de uma produção mínima, 
os percentuais são mais fáceis de serem obtidos, a taxa 
do incremento do crescimento. Onde acretido que sub
siste a dúvida, e creio que o Senador Virgílio Távora 
se refere a isso, diz respeito ao balanceamento entre 
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a comercialização e a prospecção, e a produção de pe
tróleo por um lado, e por outro lado entre a substituição 
de petróleo por outros produtos, que houve, mas houve 
mais tarde. Mesmo em 73, evidentemente, já em plena 
crise haveria que abrir-se os olhos. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA -V. Ex.' está melho
rando muito. Já está até interpretando as idéias do Rela
tor. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
É que o relator fala tanto! Não é pcir virtude minha. 
É o negócio da água mole em pedra dura. A cabeça 
aqui é dura. _ _ 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA -Daqui a pouco V. 
Ex.• entra no bom caminho. -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Nós em 1985 vamos ter a oportunidade de fazermos 
política, vai ver que entramos rapidamente no bom ca
minho. 

OSR. V!RGÍLIO.TÁVORA -E daqui para 1997, 
V. Ex.• terá tc!mpo de aprender. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
O- Senador Virgílio Távora Vai Ser muito útil depois 
de85. 

Mas, voltando ao fio _da meada, eu acho que a questão 
é esta; a dúv~daque_n<Ss temos_ diz respeito a intensi
ficação ou não-da favra, da prOspecção, que houve agora 
recentemente. E eu volto a dizer, o que se conseguiu 
nos últimos anos foi de novo importante. O que se 
está conseguíndo, nos últimos anos, em termos de des
coberta de petróleo e de lavra, é de novo uma_ coisa 
importante. Então a dúvida que existe é se nós não 
teríamos sido levados, embalados pelo êxito na comer
cialização, a uma atitude negligente com relação a pro
dução, e com relação à intensificação da substituição 
de fatores energéticos. Mas isso são apenas comentários 
um pouco à margem só porque a discussão foi bem 
interessante e elucidativa, e nós temos o hábito aqui, 
o Senador Virgilio e eu e o Senador Itamar, de tempe
rarmos as nossas diferenças com bom humor, que acaba 
cimentando certa solidariedade_. Eu queria entretanto, 
me permite, aproVeitando agora esse finalzinho de reu
nião não gostaria de ser indelicado de fazer qualquer 
pergunta, mas tenho uma curiosidade, só uma questão, 
que diz respeito ao enxofre. 

Por que a INTERBRÁS deixou de comercializar o 
enxofre com a Polônia e por que o enxofre passou a 
ser objeto de uma trading privada? 

O SR. SH!GEAKI UEKI -Não. A ÍNTERBRÁS 
compra enxofre dos Estados Unidos, Canadá, México 
e POlônia e compra diretamente, sem intermediação, 
continua comprando enxofre da Polônia. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
E por que a COMEXPORT entrou nesse processo? 

O SR. SH!GEAK! UEKI -A COMEXPORT en
trou comprando enxofre p~ as empresasprivadas~ 
mas não para a PETROBRAS ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Mas a INTERBRÁS antes tinha uma atividade muito 
intensa, como tem no enxofre. Então por que a CO~ 
MEXPORT- quer clizer, essa é a questão da nossa 
Comissão. 

O SR. SHIGEAKI UEKI - Por que COMEX' 
PORT? Creio que eu não seja a peSsOa íiidicada Para 
responder a essa pergunta, porque o qüe -nós tínhamos 
de fazer era comprar diretamente da Polónia, nós não 
aceitamos a intermediação da COMEXPORT, quer di
zer ela adquirir em primeiro lugar e rev~nder para a 
PETROBRÁS. tanto que participamos das inissões ofi
ciais e compramos diretamente. Agora, as razões que 
levaram os polonese~ e o chefe da delegação a designar 
a COMEXPORT como compradora, somente os polo
neses e o chefe da delegação podem responder. 

O SR. FERNANDO HENRIQU:E CARDOSO -
Se a memória não me falha - pois não tive tempo 
de fazer a leitura dinâmica, tantas vezes aqui recomen
dada num dos depoimentos anteriores mencionou-se 
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que a INTERBRÃS se retirava para_a COMEXPORT. 
Eu queira saber se isso era certo? 

O SR. SH!GEAKI UEKI- Não, a INTERBRÁS 
nunca Se retirou para que a COMEXPORT pUdesse 
entrar. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA -Se permitem,gosta
ria de explicar, porque lemos tudo; a COMEXPORT 
já- faiii:l: pequenas importações de enxofre quando o 
"Brasil- o que é declarado aqui -decidiu justamente 
diversificar as suas fontes de importação de grande 
quantidade de enxofre, o que correspondeu pratica
mente a nossa entrada_ neste ramo de fertilizante. A 
parte oficial_foi_d~da p~la p_o~ôni_a-_à INTER.BR!\S~ fi
cando a COMEXPORT, que já estava fazendo negócios 

- de enxofr~,_ çi~ há muito---: pelo menos nas declarações 
prestadas- continuando a fornecer ãs entidades priva
das que dela se socorreram. Quer dizer, se isto é verídico 
ou não, não sei, Estamos apenas reconstituindo -se 
assim podemos dizer -declarações aqui prestadas. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Realmente, o- Dr. Eduardo Carvalho é quem diz iSso, 
fias _l_lá também declar_ações do Sr. Goldbust ... 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA -É justamente sobre 
ele que Dós lemos ainda há pouco. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
O Di. Eduardo de Carvalho repete o que disse o Dr. 
Shigeaki Ueki: que houve uma divisão: INTERBRÁS 
para as estatais e COMEXPORT para as privadas, e 
o.Dr. Goldbust faz uma referência também, porque 
disso trata a _nossa comissão de saber porque uma em
presa ... 

O SR. SIDGEAKI UEKI- Ilustre Senador, eu gos
taria de prestar um esclarecimento com referência à 
õbservação feita de que em matéria de prospecção hou
ve descuido nas administraçOes anteriores. Com o mes
nto espírito de justiça que procuro ter quando falo sobre 
a política energética de que houve realmente uma deci
são política certa em investir em hidroeletricidade ao 
invés de tennoeletricidade baseada em carvão, apesar 
de ser, de certa forma, lisonjeiro para o atual Presidente 
da PETROBRÁS, qt,~e nos cinco anos, conseguiu dupli
car e até _o fim do seu mandato, vai conseguir triplicar 
'ª----P!Qdução de petróleo no País; com grande aumento 
de produtividade e tudo o mais, não seria justo eu me 
silenciar neste momento. Conhecendo a empresa tão 
de perto nos últimos 15 anos, e, além disso, conversando 
com profissionais-- qrie trabalharam desde o início da 
fundação da.P:ETROJlRÁS, posso assegurar ao ilustre 
Senador que não houve por parte da PETROBRÁS, 
em nenhuma administração, desde a primeira, um des
cuido na prospecção e no desenvolvimento dos campos 
de petróleo. 

- Ó &i-ande objetivo da PETROBRÁS foi realmente 
ser uma empresa integrada de exploração, produção, 
transporte, refino e comercialização. Porque somente 
_através dessa integração, a empresa teria co~dições de 
_cumprir a finalidade da Lei n.D 2.004. E conversando 
com pioneiros, por exemplo, que nos primeiros anos 
da nossa empresa trabalharam na prospecção, e todos 
os demais que se seguiram, eu gostaria de dizer que 
nós, da atual administração, não poderíamos aumentar 
a atual produção de petróleo se não tivéssemos o acúmu

-lo de trabalhos prestados, de dados geológícos disponí
veis, com grande sacrifícío ao longo de toda sua história. 

Po_r exemplo, com essa observação, procura-se atingir 
a administração do Presidente Geisel, dizendo que dimi
nuiu o número de sondas e os metros perfurados durante 
o perfodo do Presidente Ernesto Geisel são relativa
mentemenores, ~enos significativos do que na adminis
tração que lhe precedeu. E aí se comete uma grande 
injustiça à administração do Presidente Ernesto Geisel 
na P~OBRÁS, porque foi exatamente essa mudança 
da estratégia de pesquisa no Brasil, da terra para o 
mar, ·que petmitiu ao Biasil o aumento da produção. 
Então uma sonda de perfuração trabalhando no mar 

__ tem um custo de capital dez vezes maior do que uma 
sonda terrestre e as dificuldades de furarmos um poço 
no mar são maiores e o seu custo chega a ser cinco 
ou ~eis vezes maior do que o custo da perfuração- em 
terra com as mesmas dificuldades de subsolo. Então 
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éssáriillcfa.Dçá cte ObjetlvO~sclfudO de pesquisas em terra, 
nas bacias tradicionais, como Barrcirinhas, Sergipe, 
Alagoas e Bahia, para nós irmos à área de CampOs, 
Rio Grande do_Norte, Alagoas, é que de certa forma 
está permitindo, hoje, o aumento de produção, O Brasil 
entrou na pesquisa do mar praticamente na mesma épo
ca"_em que_a lnglateria e Noruega entraram para a pes-
qüisa do Mar do Norte. _ 

Eiitão, eüg9staria, apesar de resumindo, dizer o reco
nhecimento, o trabalho da nossa empresa, sobretudo 
na nossa gestão que me atinge, me beneficia direta
mente, eu gostaria de dizer que todas as demais adminis
trações, desde o início, çlesde sua fundação a empresa 
não deSCUidOu da prSJsp~cç_ão e produção. - - ---

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Já conseguimos localiz~ o depoimento do Sr. Arthur 
GoldliJ.St, a cujos trechos me referi onde podemos ler: 

O Sr. Arlhur GO/dlust - Nós começamos a tra
balhar para a colocação do enxofre polonês entre 
-~~anos de _1~7~ ~ J975. Nós CQ~~eguimos efe~iv_a-

-mente efetuai a operação em 1976. 

- O Sr. Fernando Henrique Cardoso -· E neste 
esforço louvável_. como eu já disse, de obter_enxo~ 
da Polónia, a COMEXPORT se assessorou de al
guma; maneii'ã de especialistas na matéria. Assini 
o fez por alguma empresa ou alguma consultaria. 
Seria possível saber. 

O Sr. Arthur Go/dlust- Não, senhor, isso foi 
esforço da própria COMEXPORT. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Foi fecha
do~ Foi a própria empresa que ... _ 

O Sr: Arthur Gotdlust - A própria empresa 
que aliás, matém o Dep-artamento de Fertilizante. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- E por que 
motivo acreditaria que o Governo brasileiro, ao 
Jnvés de utilizar-se das infonnações já disponíveis 
pelas empresas estatais, se utilizou das informações 
da ~OMEXPOR'f para- fazer esta operação. Foi 
iniciativa da COMEXPORT. 

O Sr. Arthur Goldlust- Senador, eu não dirijo 
o Departamento de fertilizantes, mas na época em 
1976, o que me consta é que os órgãos estatais 
brasileiros ainda não produziam o fertilizante que 
requeriam enxofre. As nossas vendas de enxofre 
polonesas foram feitas a empresas privadas de. ferti
lizantes no Brasil, se não me falha a memória, 

_ passa_do~_ a_lguns anos, os primeiros projetas PE
TROBRÁS começaram a requerer o enxofre como 
um de seus insumos. 

O que me estranhou é ... 

O SR. SHIGEAKI UEKI - Por que a PETRO
BRÁS desde_ 1974 não comprava enxofre? Eu tenho 
uma resposta. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Porque a INTERBRÁS abriu mão para a COMEX
PORT, e se a INTERBRÁS não dispunha de conheci
mento técnico em matéiia de enxofre, de tal maneira 
que justificaSse a entrada da COMEXPORt. 

O SR. SH!GEAKI UEKI - Primeiro, a lNTER
BRÁS não existiS em 1974n5, inas a PETROFÉRTIL, 
a PETROBRÁS não comprou porque o preço era caro. 
Se eu tinha um enxofre dos Estados Unidos, do Canadá, 
México mais barato, não tinha sentido ir buscar enxofre 
num País _que estava vendendo mais caro. Esta é a 
minha resposta. Se a Polónia estivesse vendendo enxo
fre aos preços alinhados ao mercado internacional, mui
to possivelmente, a PETROBRÁS já estaria compran
do há muito tempo. Eu eStou aqui como responsável 
pelo setor de enxofre naquela época. Se a Polónia esti
v~sse- venaeüdo, a um preço barato ou alinhado ao 
preço internacional, e deixasse de ter constituído uma 
fonte supridora, aquele responsável pelo setor teria que 
ser reeducado em negócios. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
A sua resposta é muito boa, e vai na linha do que 
nos preocupa: Por que entrar neste jogo da Polónia? 
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O SR. SHIGEAK.l UEK.I _,Agora, nós entramos 
na compra do enxofre da Polónia, mesmo um pouco 
mais caro, para receber como pagamento da dívida. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
É muito importante o que está sendo explicado a nós, 
porque coincide com o que eu penso. Não ,havia razão 
alguma para a PETROBR.AS comprar enxofre da Poló
nia. E quando a COMEXPORT começa a comprar 
esse enxofre é para justificai o desequíiibrío do convê
nio, porque temos excedentes na Polónia, e de alguma 
maneira somos obtigados a comprar a preços mais altos 
para recuperar a dívida. E aí entra a COMEXPORT. 
Vai na linha das nossas preocupaçõ-es. A PETROBRÁS 
está isenta:, e ã COMEXPORT te_m que ser mais inves
tigada. 

O SR- VIRGÍLIO TÁVORA -A bem da verdade 
é bom que se diga que no depoimento aqui do Sr. 
Goldlust, desde 1974 a COMEXPORT ímportava para 
as fumas particulares enxofre ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Mais caro do que os do mercado internaCional. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Desde !974 e como 
quem impõrta, a trading importa para os seus clientes, 
o cliente é que escolhe se quer pagar por este preço 
ou não. Apenas a informaçaõ para não passar em jul
gado. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Como não creio que os empresários brasileiros vão con
tra a lei do mercado, podendo comprar mais barato, 
não vão comprar mais caro, a menos que haja uma 
oferta quase compulsória para fazer negócios fechados, 
em bloco, em termos de compra. 

OSR. VIRGÍLIO TÁVORA-Eu compro de onde 
quero, e de quem oferece melhores condições a mim. 
Se eu não ftzer isso, o meu negócio vai à garra. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Salvo se há algum subsídio estatal. se existe algum meca-
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nismo que factlite peJa exportação de meus produtos, 
senão vai à garra. 

O-SR. VIRGILIO TÁVORA -Isso já é presunção 
dQ_:o,_obre Senador. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Isso é a lógica, pura lógica, a lógica toda. 

O SR.VI!tGÍL!O TÁVORA- A lógica diz que 
quando uma empresa particular pode comprar no Cana
dá, na América, e passou a comprar em maior ou menor 
quantidade a particular, na Polónia, antes do evento 
da compensação, porque o grande acordo foi de 1976, 
é lógico, é claro, é evidente, parece~nos que o cidadão 
que aceita uma trading de comprar na Polónia e não 
nos Estados Unidos, comprando direto ou não, é atra
vés desta trading p~rque acha que o seu interesse está 
nessa compra. Ninguém obriga ninguém a comprar em 
empre-sa particular. Isso foí apenas um adminículo à 
bela exposição do dou_tor ... 

. O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Ainda bem· que o Senador Virgílio Távora nãó tem 
empresa alguma. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Não !ei:tho empresa 
alguma. 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
--'-Ainda bem, porque com essa lógica levaria a empresa 
à ínsolv:ência. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA - Com essa-lógica, 
o cidadão não vai comprar tendo prejuízo. Eu üão tenho 
empresa alguma e desconfio que V. EX.• também não 
tem. 

O SR .. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Também _não tenb,o, por isso a discussão é puramente 
acadêmica. Com incidência só de registro. 

O SR- PRESIDENTE (Itamar Franco) -Senador 
Fernando Henrique Cardoso, V. Ex.~ deseja dizer mais 
algum·a coisa? 
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Estou satisfeito. 

O SR. PRESIDENTJ? (Itamar Franco)- Concedo 
a palavra ao Sr. S:higeak.i Ueki para as suas conside

- rações finais. 

O SR. SHIGEAKI UEKI -Ilustre Senador Itamar 
Franco, muito obrigado, não tenho mais nada a acres
centar, e estarei pronto para responder por escrito a 
quaisquer novas indagações que, porventura, algum 
membro da Comissão deseje. 

O SR. PRESIDENTE (hamar Franco)- Concedo 
a palavra ao nobre Relator. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Conforme já decla
ramos aqui estávamos suficientemente esclarecidos 
quanto à parte pertinente às finalidades desta Comissão. 
O restante foi justamente um esclarecimento à Comis
são, aproveitando ~ ocasião, que' nem sempre se nos 
depara do comparecimento do Presidente da 19. ~com· 
panhia mundial em importância, 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Cabe-me, 
como preSidente, agradecer a presença do presi~ente 
da PETROBRÁS, aos Srs. Senadores, e evidentemen
te, os nossos trabalhos, com a proximidade do recesso 
se;ão interrompidos, a nã~ ser que o Senado da Repú~ 
blica possa aprovar um prOJeto de resolução permitindo 
o trabalho de comiss6es especiais e da Comissão Parla
mentar de Inquérito no período do recesso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Não obstante, acho que seria útil uma reunião adminis
tratíva nossa antes do_recesso, para discutirmos como 
vamos fazer ... 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Eu acabei 
exatamente de cobrar isso do Sr. Relator, não só por 
_causa do Relatório, COn:JO para estabelecermos o meca
nism~, mesmo que infonnal. se o Senado nãO aprovar 
o proJeto de resolução, dos nossos trabalhos. 

Estão encerrados os nossos trabalhos. 



DIÁRIO 
ANO XLI -N• 156 

1- ATA DA 307' SESSÃO, EM 28 DE NO VEM· 
BRODE1986 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da Repú
blica 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha 
de nome indicado para cargo cujo proliimento depen· 
de de sua prévia aquiesância: 

-N.g 508186 (n.o 726/86, na origem), referente ao 
ntii.St! do Sr. Dr. João Américo de Souza, para exer" 
cer o cai6~ de Ministro do Tribunal Supcri~r do 
Trabalho, em vê:.S--::t d~corrente da aposentadona do 
Ministro Ildélio Mart:t:-::-~-

1.2.2- PaJ:"eeeres eru:aminhatúl.; à. Mesa 

1.2.3- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n." 252/86, de autoria 
do Sr. Senador Jorge Kalume, que altera a Lei Orgâ" 
nica da Pre\'idéncia Social mantendo a cota d_e pen
são de filha em virtude de casamento. 

-Projeto de Lei do Senado n.o 253/86, de autoria 
do Sr. Senador Alaor Coutinho, que autoriza o Po
der Executivo a criar comissão destinada a planejar 
as comemorações do V Centanário do Descobri
mento do Brasil. 

1.2.4- Comunicação 

-Do Sr. Senador Alba.no,Franco, que se ausen
tará do País. 

1.2.5 -~equerimento 

-N.o 517/86, de autoria do Sr. Senador Lourival 
Baptista, solicitando a transcrição, nos Amiis do Se
nado Federal, do pronuncíamento feito hoje, atra
vés de uma cadeia de ráclioemissoras, pelo Presi
dente José Samey, visando esclarecer recentes deci
sões governamentais no .âmbito da Administração 
Pública e da política econômica. 

1.2.6 - Mensagem do Sr. Presidente do Tribunal 
Federal de Recursos 

Submetendo à deliberaçtlo do Senado o .seguinte 
projeto de lei: 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO II 

CAPlT4.L FEDERAL SÃBADO, 29 DE NOVEMBRO DE 1986 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

--:Projeto de Lei do Senado 0. 0 254/86, que altera 
a redação do an. 4. 0 da Lei n.o 7.007, de 29-6-82, 
e dá outras providências. 

1.2.7- Comunicação da Presidência 

Recebimento do Ofício n.o S/27, do Sr. Gover
nador do Estado de Santa Catarina,. solicitando au
torização do Senado Federal a fim de que aquele 
Estado possa realizar operação de empréstimo ex
terno no valor que menciona, para os fins· que espe-
cificá,_ -

1.2.8 - Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME- Precariedade 
da Polícia Militar do Estado do Acre. Editorial pu
blicado em _órgão da imprensa, sobre a possível ~x~ 
tinção das Polícias Militares. Justificando projeto 
de lei de autoria do S. Ex.•, lido no Expediente 
da presente sessão. 

SENADOR MOACYR DUARTE- Apresen
tand•-:· o::.uas despedidas à Casa, por ocasião do térmi-
no d~ ~ariJ..:::!o de ~- Ex. • -

SENADOR MARTrf,'5 _!'!LHO- Solidariedade 
ao Presidente José Sarney e .;.2_s Mtntstros _João 
Sayad e _Dílson Funaro em face da reJ7,:'!·C!!s_sao das 
medidas tomadas de ajuste do Plano Cruzado. 

SENADOR MARIO MAIA- Considerações so· 
bre as medidas económicas baixadas recentemente 
pelo Go\'erno. 

SENADOR ALA OR COUTINHO- Projeto de 
lei de autoria de S. Ex.• que disciplina o comporta
me·nto do servidor público ocupante de cargo de 
confiança ou de chefia. Apresentando suas despe
didas ao Senado. 

1.3-ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n.o 274/86, que autoriza 
o Poder Executivo a conceder ã Companhia Vale 
do Rio Doce- CVRD, o direito real de uso resolúvel 
de uma gleba de terras do domínio da União, adja
cente à província mineral de Carajás e_locaJizada 
no Município de Marabá, Estado do Pará. com área 
de 411.948,87, na forma que indica. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Requerimento n.o 27!/86, de autoria do Sena
dor Alberto Silva, solicitando tenham tramitação · 
conjunta os Projetas de Lei da Câmara n.os 112/84 · 
(n." L473n9, na Casa de origem) e o 120184 (n.• 
305175 na Casa de origem), que dispõe sobre o Plano 
de Assistência ao.Funcionário e sua família e dá 
outras providências. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Requerimento n.o 509!86, solicitando, nos ter
mos do art. 280 do Regimento Interno, a retirada 
em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado 
n.o 182/86, que acrescenta parágrafo ao artigo 150 
da Lei n."' 1.711, de 20 de outubro de 1952- Esta
tuto dos Funcionários Públicos Civis da União. Vota
ção adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n.• 18/86 (n.• 
7.118/86, na Casa de origem), que cria cargos de 
Secretário de Turma e de Diretor de Servíço na 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 4. • 
Região. Votação adiada por falta de quorum. 

- Redação final da Emenda do Senado ao Proje
to de Lei da_Câmara n.o 242/83 (n.a 1.100/83, na 
Casa de origem), que acrescenta parágrafo único 
ao_artigo l_o da Lei n. 0 1.134, de 14 de junho de 
1950, para atribuir às Federações e à Confederação 
dos_ Serviços Públicos do Brasil a competência para 
represent~rem seus associados junto, respectiva~ 
mente, ãs autoridades estaduais e federais. Apro
va\!.!~. A Câmara dos Deputados. 

-Redação {~;:3! do ~rojeto de Lei d~ Senado 
n.õ 141149-Complementã;, alte:~do a Le1 Comple
mentar n.o 25, de 2 de julho de ~:;- .. 5. que estabele:e 
o Critério e limites para a fixação da r~'I!!me:açao 
dos Vereadores. Aprotada. À Câmara dos iJ:::T!:-1· 
tados. 

:- Redação final do Projeto de Lel do Senado 
n.-<> t59/82 que proíbe a cobrança de taxa, emoru
m_ento ou remuneração por parte dos agentes do 
Sistema Financeiro de Habitação, nas cessões de 
direito oriundas de financiainento. Aprovada. À Câ
mara dos Deputados. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR BENEDITO FERREIRA- Estudo 
sobre o sistema tributário, na parte referente ao 
!CM. . - . -
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

JOSI: LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO ctSAR PINHEIRO MAIA 

Oiretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

SENADOR AFONSO SANCHO - Defesa do 
reajustamento dos vencimentos dos funcionários pú
blicos civis e militares, levando em conta a inflação 
acumulada de janeiro a dezembro do corrente ano. 

SENADOR IUTAHY MAGALHÃES- Proble
mas e questões educacionais que se vêm acuffiiiTãi:tâO -
ao longo da história; e novos horizontes que se 
abrem ã educação com o momento atual de prepa
ração para a Assembléia Nacional Constituinte. 

EXPEDIEN'FE 
CENTRO GRA.FICO DO SENADO FEDERAL 

DIA.RIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade do Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superficie: 

Anual 

Semestral 

Cz$ 92.00 

Cz$ 46,00 

Exemplar Avulso, Cz$ O, 17 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

SENADOR MATA-MACHADO- Aspectos do 
Sistema Integrado de Reabilitação, Traumatologia 
e Ortopedia -SIRTO, criado pela Portaria Intermi
nisterial n." 11, de 31 de outubro de 1986, dos Minis
térios da Previdência e Assistência Social e da Saú
de. 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

!.A- ENCERRAMENTO 

2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

N.'l4, de 1986 

3- ATAS DE COMISSÃO 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VICE-LIDERES 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA
NENTES 

Ata da 307. • Sessão, em 28 de novembro de 1986 
4." Sessão Legislativa Ordinária, da 47." Legislatura 

Presidência dos Srs.: José Fragelli, Passos Pôrto e João Lobo 

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

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Oda
cir Soares - Alexandre Costa - Américo de Souza 
- Helvídio Nunes- João Lobo ---:_Cesar Cais- Dias 
Macedo - Afonso Sancho - Moacyr Duarte - Mar· 
tins Filho - Humberto Lucena - Maurício Leite -
Cid Sampaio..:....._ Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista- Passos Pórto- Jutahy Maga
lhães- Alaor Coutinho - Luiz Viana- João Calmon 
- José lgnádo Ferreira- Amaral Peixoto -.: .Ne1so" 
Carn~iro :- Mata-Machado --: Benedi.~ -~~~eÍra -~ 
Gastao MuH7r - José Fragel!~~--- !'illonso Camargo 
- Enéas Fana -Amor !)a!!'.r.~ani- Pedro Simon. 

O SR. ~~!:,:;·~~NTE (José Fragelli) - A lista de 
P!est-~._'?-dcusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. 
rl.~·~endo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1. 0 ·S'ecretário irá proceder à leitura do Expe

diente. 

É lida o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, submetendo 
.à deliberação do Senado a escolha de nome Indicado 
para cargo cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

MENSAGEM 
N.' 508, de 1986 

(N• 726186, na origem) 
Excelentíssimos- Senhores Membro§_ do_ ~é nado Fe· 

deral: 
. N?s termos do artigo ~~.,~' .... fi- UI e 141 § 1 o alínea · 

~· da C:onstilUisãc Et:~'ê::~al, t';;'nho a 'honra de sdbmeter 
~ c~ns~c!_e-~c?~ do Egrégio Senado Federal, o nome 
d.z .LJ':;."utor João Américo de Souza, para exercer o cargo 
de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga 
d_ecorrente da aposentadoria do Ministro Ildélio Mar-
tills. -

Os méritos do Doutor João Américo de Souza, que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho desse 
elevado cargo, constam do anexo "Curriculum Vitae". 

Brasília, em28 de novembro de 1986.- José Sarney. 

CURRICULUM VITAE DE JOÃO AMÉRICO DE 
SOUZA 

Nome: João Américo de Souza 
Nacionalidade: Brasileira 
Naturalidade: Coroatá-Maranhão 
Data de Nascimento: 2 de fevereiro de 1932 
Filiação: Tomas Félix de Souza e Ana Pacífico de 

Souza 
Estado Civil: Casado 
Cónjuge: Maria de Lourdes da Costa Souza 
Filhos: Ana Maria, Vânia Maria, Walter Américo 

e Fernando Américo da Costa Souza 
Profissão principal: Advogado (OAB/DF no 52) 
Profissões complementares: Economista, Adminis

trador, Auditor, Jornalista, Político. 

r.;::.~âu.~:;; da Identidade: RG 208.833/SSP-GDF, emi
-~-..~a em 21.6 74. 

CPF (MF): 000 344 521-68 
Endereço: SQS 305- Bloco J- Apto 204 ~ Tel: 

243-3033 
Estudos e Grau~ Superiores: Bacharel em Direito 

(1955), Faculdade de Direito de São Luís, Maranhão; 
Bacharel em Administração (1974), Bacharel em Eco
nomia (1974), Bacharel em Ciências Contábeis (1975), 
Centro de Ensino Unificado de Brasflia; Pós~Graduado 
em Engenharia Administrativo-Económica (1977), 
Centro de Ensino Unificado de Brasília. 

Principais fatos da vida parlamentar, administrativa 
e outras atividades: Promotor Público, Comarca de 
Monção-Maranhão (1955/1966); Deputado Federal pe
lo Rio Grande do Norte (1963/1967); Deputado Federal 
pelo Maranhão (1967/1971 e 1971/1975); Vice-Líder do 
Governo, Membro das Comissões de Relações Exterio
res, de Constituição e Justiça, de Legislação Social, 
de Finanças e Tomada de Contas, e de Orçamento da 
Câmara dos Deputados (1963/1975); Secretário de Esta
do-Ch.efe da Assessoria Especial do Govenador do Ma· 
ranhii,o (198311985); Procurador-Geral de Justiça do 
Est~do do Maranhão (1984/1985), Vice-Presidente do 
Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias 
(1960(1961); Diretor da Aeronorte - Empresa de 
Transportes Aéreos Norte do Brasil S/ A e da VARIG 
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) - {1956/1978); 
Suplente de Senador (197911985), assumiu o mandato 
em 18 de março de 19~5, em substituição ao titular, 
o hoje Presidente José Samey; membro das Comissões 
de Constituição e Justiça, de Finanças, de Fiscalização 
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e Controle, e de Redação, Suplente das Comissões de 
Educação e Cultura e dos Municfpios;. ~ce-Líder do 
Partido da Frente Libe_ral no Senado feQeral 
(1985/1986.) Presidente do Diret6rio Regional do PFL 
no Maranhão. 

Missões no exterior: Observador Parlamentar (Depu
tado Federal) junto à ONU,_ Nova Iorque, USA (1972). -

v_i!~~ de estu~~s ~a_O:!_ Es~~os pnidos; ~o Canadá, 
ao México, à Argentina, ao Uruguai, ao Chile, a Portu

. gal,_! ~tália, à Suíça, ã Bél~ca, à Alemanha, à França, 
à Inglaterra, ao Japão, à China Nacionalista, a Hong 
It:op,g e a Macau (enire-1965 e 1985). ~.bScifVadõr P<irla-· 
_,!!!___eg!ª-f__._{§en~dor) j!!_nto ã ONU, ~ova Iorque, USA 
(1985). 

Condee9rações: Medalha do Pacificador, Medalha do 
Mérito Timbira e Medalha do Mérito do Ministério 
Público do Estado do Maranhão. 

Brasllia, 28 de novembro de 1986. -João Américo 
de Souza. 

(À Comíssão de Constituição e Justiça.) 

PARECERES 

PARECER 
N.• 1.099, de 1986 

Da Comissão Espec:ia! Sobre_ o C~_igo Braslleiro de -~'!.~~~:~_~ica.J' 
sobre "o Projeto de Lei da Cimara~ D..; i3/86 (n. • 3.284184, na origem), 
que "dispÕe sobre o Código BrasHefro de Aeronáutica", Parte Geral. 

Relalor.Geral: Senador Amfflco de Souza 

Vem ao exame desta Casa, por iniciativa da Presidência da 

Reoública, acomoanhado ae Exnõsição de r1otivos -do ExCelent.!ssimo _sen-hO-r 

Ministro de Estado dl!l Aeronáutica,. nos termos do artiqo 51 da consti 

tuição Federal, o presente ProJeto,. que "disoõe sobre o CódiqO -Brasi -

leiro de Aeronáutica··. 

CumJ:>re· ressaltar que o presente projeto foi. exaustivamen

te examinado pela Câmara aos lJeputados, remetido oela !?residência-~- da 

República através da }1ensa9ein n9- ô9-·L. de os- de-·asr·ü-de- i984, -t:i:-antitin 

do, na Casa de origem, sob o· n9· 3.289/84, dev-idamente constitu!da a C~ 
missão Especial prevista. nO par.igrafo- único do' ãrtigo 215 do Re~]:linento 

Interno da cãmar,_ dos Deoutados. 

Na Câmara dos· Del?utados, foram apresentadas vinte e um.:i ~ 
mendas ao orojeto em tela, de autoria dos Nobres Senhores cei)ut;.ad9::> o
d.ilon Salmoria e José Maranhão, --serld.o, D.o- -dia.-·0-9 de inaio cfe -i9·a·5-, aorQ 

vado o parecer do Relator-Parcial dos T!tulos III e IV, o Nobre Senhor 
Deputado De9utado Jose Maranhão-, aoi'ovada a-l::fnenda n9 -10, -de ciutoria'do 

Deputado Odilon Salmoria. Foram, nessa OPOrtunidade, aorovadas as eme.!!__ 

das de n9s 3, 4, 5 1 6, 7, 8, 9, ll, bem como a emenda anresentada rJelo 

Deputado José ~1aranhão ao ãZ.uoo 26 (DCN r, Ol.06.a5., f:.ãqina 5421), 

O oenutado Fl.ivio Bierrenbach, Relator-Parcial dos _T!tu -

'los VII e VII, manifestou-se quanto .iis emendas arJresentadas: a de n9 

V, aprovada com :subernenda cfa Comissão; a de TI<? 15: aot:;;)Vã:d8. com sube
menda da Comissão. O Deputado José Ribamar Machado, substituindo o_ De

putado Odilon Sal.moria, Relator-Parcial dos Tit:ulos IX e X, deu oare -

cer às seguintes Emenc!as: as de n9s 17 e 20, a.-,rovadas nela ·com:ts:São ; 

as de n9s 18 e 19, aprovadas com sübcmenda; a de n9 2-l, aprOvada 

emenda de redaç:ão íDCN' I, 29.06.85, oá<;rina '1_.236). 

Em 2:6 de junho de 1985, ainda sob a ar:>reciação daquela C~ 

sa do Cpngresso Nacional, foi colocada em discussão e vqtação a r:mend-a 

n9 04, de autoria do Ilustre Oer.>ut_a.ao J:osé Mar_anhão.._ sOndo, aO'"lÓS colO

cada em discussão, apr:ovadll,_ passand.o-se .i incorr:>Orar no relaLório· fi

nal, sendo, na oC!Isião, feitas observações quanto à Emcli.da n<? 10, de 

autoria do Ilustre Deoutado Odilon Salmoria. 

No clia 07 de novembro de 1985-, a Câmara dos Oenutádos,de 

posse _do Pal;"ecer do Relator-Geral do proj_eto de Códi.!;ro -·-sub examem",e

xaminando:-o e _colocando-o em votação__.. _de__u~_o como aorovado, ol:ltendo 

seguinte resultado: 

"I --pela aQrovação das Emendas de Plenário de n9s 2, 4 _, 

9, 13, 17 e 20; 

II --nela aurovaç-ão-, (!Om :subemenda dos Relat.ores-Parciais, 

das Emendas de n<?S 14, com subemenda do oenutado FI-ª. 

vi o Bierrenbach, 19 e 2l, ambas com Subemcndas do DQ 

uutado José Ribamar Machado; 

III_- pela anrovaqão, com Subemenda do Re-lator-C:eral ãs E

mendas de n9s 6, 10, 12, 16 e 18: 

IV- pela rejeição daS Emendas de_nt?s '5,_7, 11 e 15: 

V- Com Subemend.a do_Relator-Geral às Emendas de n9s 1,3 

e 8; 

VI - pela aorovaçào das Emendas do Relator-Geral de núme

ros RG-1 a RG-89 ~ e 

VII - Pela aprovacão _da_ Subeme~da do Relator_-Geral à Emen-:--_ 

da do Relator-Parcial, Deoutado !talo Conti 

O oresente Projeto de ÇSidiqo te'{e, soment~ nt?_ dia 22 de 

11aio do o:::ou~ente an_Q.__ "L~U-~-~otasã.~ em_ ,disçussãç ~n~~?:· --~~~do aorova ~ 
,daSt as-_Eiliefi9-é!os de n·9-s 2; 4, _ 9, 17 e_ 20; a _Su~emenda à eme~da n"'- Ol,o~~ 

judica.da a Etileri4-ª n9-l(àn-rQVa.Qa a sUbemcndij $:Emenda n.9 3~ ni-ejudi9~...; 
da a Emenda p9 3; aO'"lrovada a Subemenda à Emenda n9 06, bem como a :F.:

menda_ n9 Õ-6 J.- 'ª-;:.ro..:.-adª a Subçrilc~d---:-.3. ã s~noa -tiç 0_8~ b'cm como -a i::i:tCr_HZI~' 
de. n9-õ8;- aPrOViiilà a: --sutlCmE>ll~- ã Érncnd~ n~ lo, bem como_ a Emenda·· na-
mero lO; aorovada a SubemcnC,, 3. Emenda .n<:> 12,. Ucrn corr.o a Eme-nda nl11n~ 

ro 12, aprovaClas as Subemenda n9 13 c a Emenda n.c:> 13: uorov.!lda a Su
bemenda à _Emenda !4; a.orovada 'a Su)?emenda à E:menda n9 16, bem como a 

Emenda n9 16; aprovada a Subemcnda ã_Emenda o9 18_._b_e!IL_C.OJ!IO a Emenda 

n9 IB_;~_aprovada a subemenda à Emenda n9 _19_, bem Çofno a b""menda n9 ~9; 

aprovada a Subemcnda à Emenda n9 21.,. bem co~? a .Em_enda 2~~- Sendo co·· 

locada- em votaç-ão a ~ubemenda do R~l<i.t9r~~ei:-al ã F.ffierida- ;orereci~~<:~ 
lo Relator-Parcial {Deoutado !talo Contil, sendo a::;~rovada juntamente 

com aa: __ Emendas de ~9~ ;t. -~ Si'_ do Rel~t9r-G~al.~~-

As Emendas de n<?s-·os, 07, ll ~ _15, Colocadas em votação 

em Plenário, foram rei e i taa-as. 

Apreciad4$- as· J;:r.\e_n4_as e _as Subemendas, à <'âmarn dos De

?Utados restava, t.iio-só, a votação do Pi:-ojet;.o ~e Lei que "di!ioÕe so-..:. 

bre o Cõdigo B.rasileiro de· Aerpnáutica •·, sendo o mesmo aorQvado c in 

do ã __ Redação r:inal, _a~rova_da em __ ~:!2 .de -~_aip d'e 1986_ ': ~~nstituindo-s; 
!!O Projeto de Lei n9 3. 28:9-B/84. 

... II -

Remetida a matéria ao- Seri.!ido Federal~ através do of!cio 

n9 167/86, de 04 d~ junho de 1986,_ fo.i a_ m~ ... ~m.a desoachada, nelo Ilu~ 

tre Presidente da casa, o Nobre Senador ~o"sé F"ragelli, ã Comissão E~ 

~ecial no dia. 11 ~-junho clo ano corrent_e, .senCo,_ nor indicações das 
Lide.;:anças Partidárias do Senado Federal, constituida a Comissão Es

necial, ca~endo-nos,_por _d~s~~naçã_o_ do_ Se_nho_r_ ~enador Hélio Gueiros, 

a função de Relator-Geral do Projeto ·'sub exai~tem,.. 

CuidCIU a Presidência da COmissão Esoecial em designar 

aliás, ~e rõanãfra Sábfti~ eis R~lã-t.ores.:.Pa~.:;-iai-s, coroO a melhor: manei

da de examinar, também .3curadameti.te, tál--qual f6l OrciCedjdo na outra 

casa dO :P8.rlamento.Nacional~ o ·projete; em tei.á. 

Passaremos a examinar os pareceres C!Ue nos foram enca -

1n'Trtpãdos PelOs SeilhOI-eS Reiatoi:-~S.:Pa~Ci~is. =---

I - SENADOR JAMIL IIADDAD 

Parte referente aos ·-Titules I - Introdu-:

ção" e II - Do Esoaço Aéreo e seu uso _!la

ia fins aeronáuticos.·_ 
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informa o Nobre Senador Jamil Haddad que os títulos, 

~or Sua Excel~ncia examinados, são cOmoostoS oor vinte e quatro ' 
artigos, abordando as Disoosições ·Gerais., as Disoo:S-iç-.Ões do Dire!_ 

to Internacional Privado, na oarte concernente ao Titulo I-Intro
dução, "res~ando, para- uma aborda9-em no T!tuÚ; -ii - Do Esoaço Aé
reo e seu Uso para Fins Aeronáuticos" os cosp!tulos relativos 

espaço aéreo brasilêiro., o tráfe9o aéreo, a entrada e sa!da do 
espaço aéreo brasileiro·. 

Resaalta Sua Excelência, em !ieu Relatõrio-Parciàl 
que não terão eficâcia- no BraS:il, em matéria de tl:-ansoorte aéreo, 
quaisquer disposiçõeS- de direito estrangeiro,- cláusulas- constan -

tes de contratos, bilhete de oassaqem, conhecimento e outros doe::!_ 

-.entes que enumera em três alíneas C9áqina 03 do Relatório Parci

al), detendo-se, mais minudentemente, ao T!tulo II do Projeto de 
Lei ora examinado pelo Senado Federal, como Câmara revisora. 

Informa o Ilustre ·senador Jamil Haddad que foi acre
•entada a Emenda n~ O l/86, visando "suprimir o oarágrafo único do 

artigo 21 do projeto, aoresentada ?elos Nobres Senadores Roberto 

. ca.pos e Ben~di.to F'err~lra, tendo o Relator-Parcial, em seu Rela
tório, manifestado-se con_trariamente à Emenda n9 Ql(SE,i, -~:; ser 
de entendimento que a supressão do parãqrafo único do arti'iJO 21 ê 

iaplicadora na limitação do direito -de soberania sÕbre o territó-:
rio nacional, no que se refere às medidas de contra-informação, o 

aesmo concluindo contrariamente à Emenda' n<' Ol/86 e favorável ao 

Projeto de- Lei da cãmara n9 1~/66. na fo;ma da re_êla.cã..o _{Lo;ovaaa a_ 

22 c!@ aai~ de 1986 pela- câmua dos Deputados. 

II - SENADOR JAMIL HADDAO 

Parte referente ao T{tuio III - Da l:rifr~ 
estrutura Aeronáutica" e Titulo IV - Das 

Aeronaves" . 

cumcre ressaltar que, orimeiramente, foi esta Parte, 

originariamente, destinada ao Senhor senador Humberto· Lucena ca
ra funcionar como Relator-Parcial, missão que sua EXcelência :não 
pode aceitar por absoluta impossibilidade de acumular mais uma 

tarefa na o?Qrtunidade~ sendo redistrib_u!dª-~- _Qel_a PX~!:!idência da 
Colaissão F.special, 'Senador Hélio Gueiros, ao Senhor Senadçr Ja -
ail Haddad, que, examinando-a, manifest.ou-se de forma coerente c 

clara com o seu pensamento. 

ApÔs suas observações quanto ã matéria a ser relat~ 

da, Ç)arcialmente, informa Sua Excelência que foram apresentadas, 
a esta !?&rte do processado, duas. emendas, sobre as quais debruç~ 

ao-nos para um entendimento mais profundo. 

Diz o Senador Jamil Raddad (fls. 04 do Parecer): 

"Emenda n9 0"2, de 1986 

(ao Projeto de Lei da câmara n9 13, de 1986) 

Dê-se ao Projeto de Lei da Câmara n"9 lJ/86~ a sequi!!_ 

te redação~ 

"Art. 102 - sãõ serviços-ã'uxil!ares os serviços de 
rampa ou d~ pista nos aeroportos e oe demais servi -
ÇO!:i conexos à navegação ou ã inf:t::a-e~_t_~_!ltura aeroná~ 

t!ca, fixados em regulamento, r.~ela autoridade aero -

náutica." 
~ / 

Os Senadores Roberto _campos e ':lenedito· Ferreira, au-

tores da Emenda em tela, justificam-se infor!lla.ndo quê """ nova re
dação que oferecemos ·a-o _artigo 19 102 do PLC l-_3/86 (CódiÇI"O Brasi
leiro de Ael:'onliutica) tem, por escoo_o, orelim-inarmen-te, de escol

ai-lo das inconstitucionalidades que o viciam". 

"Emenda n9- 03/86 

sup.rimam-se os §§ 19 e 29 do art. l02, rr. _,. 

Também de autoria do Nobre Senhor Senador Robert"o-ea!!! 

pos, a medida Proposta vi~a, no s~u entendi~ento, qarantir a conti, 

n~idade de funcionamento __ d~s em!JreS~s que, embora de caoital não 

genuinamente nacional, vêm, há loi'lgo temoo, orestando ines_timáveis 
serviços ao Pais, integradas que estão à máquina aeroviária que a-. 
-giliza a ~aniJ?ulação de 1:.odo _o volume de -~arqa.' reflet!.ndo~ também, 

beneficamente nas exportações brasileiras". 

Examinando as Emendas de n9s 2 e 3, o Relator--Parcial, 

Senador JamJ.l H.addad, tece coment.ãrios .s~e a co.nsti t.u.c.imla.lidade 
do artigo, observando que o texto dll emenda nQ 2 orooõc a exclu~ão 
da hotelaria em aerooortos e das agên-cias de cargas aéreas de 
seus enquadramentoS como serviços auiifl".:ires do transJJorlc aéroCI 

conforn:'e estabelecido no aludido artigo 102 do orojoto. 

Infor1na, mais ainda, o Ilustre Senador Jamil J!add,,d 
às fls. 08 de seu aleritado par:ec~r, que ~ justificc1ção anr-csent..:lda 
aplica-se- somente ao § 19 do artigo 102, na qual é efõt.abclecida a 

restrição ã carticipll.ção do caoital estrangc~ro, nas ll<:rências de· 
Cargas· Aéreas, tios limites estabelc:cidos na::a as einpresas conces .. 
sionárias dos Serviços 1..ércos Públicos (art. 181). 

Exe_!llplifica o Relator-Parcial dcst·.:~. .rartc 'JUC • niio se 
pode admitir. no olano domést.:ico, que, oor exemr,lo, uma carqa rem~ 

tid~ por l1Il\ brasil~iro de PQrt9 ~lC!.CJr-e_.o_ÇI.ra.Uf!l b.rasilciro de l"ort! 
le~a, ~-r:ansportada 1=19r 1..'lll operad_o;:bras,:i._leiro e agcn_ci~d~ ~~ 

estranqciro, ge!"e remessa de divisas cara o exterior nclo serviço' 
prc:stado (gifou-se). E e ainda mais inconcebivel que- o· TIO$SO comé;:_ 

cio_ internacional- seja monitoraçl.o e controla,Q.o nor organizações 
tr".insnacionais, com interesses pró:;triOs e nem sem~re coincidentes' 

com o do f\Osso_ Pais. 

Estas, as razões do Senhor Senador Jami 1 Haddad que o 
levaram a concluir Contrariamen-te às Emenqas de nQs ·2 e 3i86',---apr,!! 

sentadas, respectivamente, pelos Senhores Senadores Robert.o Camoos 

e Benedi_to E'erreira, e favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara, 
Ora sob -o -nOsso exame. 

III - SENADOR d:SAR CALS 

Parte referente ao_"Titulo V - Da 'l'ri..,ula
çio- e vr :;.~-"tios Serviços AéreoS..-. 

Analisando a l?a.rte que coube a sua Exc-elên 

cia funcionar como Relator-Parcial, tece o Nobre Senhor Senador cê-. 
sar CAls, ao lon90 de seu vasto parecer sobre a matéria, observa -

ções Con-ceituais e seU entendimento aO correr da matêria. 

Informa Sua EXCeléncia, às fls. OS do r.>arecer oarcial, 

que emendas foram apresentadas ao Projeto de Lei da Câmara n9 13./B6, 

das quais passaremos a examinar, cada uma ~de oer si": 

"Emenda nQ 04/86 

A<:!:'l!seente-se, onde couber, i Seção I - 0~

concessão de autorização t:~ara os serviços 
aéreos públicos_ do Caoitulo III do Código 
Brasileiro de Aeronáutica - Projeto de 
Lei n9 13/86, o sequinte artigo: 

"Art. - No tráfego aéreo doméstico e ln-
- ternacio:nal de oassageiro e carqa, nenhum"' 

emoresa ))Oderã detér mais -de quarenta cor 

cento (40'%) da oferta de asse-ntos ou caca
cidade de transporte de carga. 

§ 19 - O disoosto neste arti<"JO .aolica-se a 
... Mas as m-odalidades de transo~rte aéreo , 
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inclusive aquelas exploradas sob a forma 

de "conte-aérea" e outras similares. 

§ 29 - A autoridad~ comoetente tornará oro
vidências necessárias ao curnorimento do 
disposto no "caput" deste artigo, de forma 

grada ti v a, a começar dentro dos nrimeiros' 

cento e oitenta dias (180) de vigência de§. 

te Código, de modo a comoletá-la dentro do 
de 5 anos." 

Alega o seu Ilustre Autor, o -senador Rai -

mu~do Parente, 9ue a •·quest,S:o do t:.ranl:!oorte aêr~-~ -no Brasil revest!_ 
se de caracter!sticas oeculiares, tendo enveredado Qelo caminho da 

privatização, ao invés de out::-os oaS:ses onde o trans"Oorte aéreo in
ternacional de passageiros é mono!=)Ólio do Estado, no Brasil ocorre' 

uma situação de monopólio 9rivado~. 

Aduz, mais ainda,que "desde que a Panair 
do Brasil J.eixou de funcionar, e mais r~_centement_C!_, __ quando a V.l"I.RIG 

pasSou a controlar a cruzeiro do Sul, apenas o consórc.iQ VARIG-CRU
ZEIRO vóa regularmente oara .o Exterior." 

O Relator-Parcial, Sé-fiã"dór-·cêsar""Cals, eX!. 

minando a Emenda, tece comentários, informando que as concessões de 

serviços aéreos são dadas indiVidualmente, cabendo ao Poder Conce -
dente distribuir linhas, sistema compatível ca"m a distribuição delas 

~:~:e tratasse de um acervo com~, no qual cada uma tem um nercen-

Yre.I-.<.N"," o\~ ..... •••9 $..6." \ ---~ontinua o Relat~r-Parcial: :;? .l:l~' ~ 

_ "'""-1 ...... .!!.~? _ A fixação ao.rior1stica,. em lei, de um limi-

te de oferta de serviços, é tot.alment"l arbitrária e ·se:m-base em 
qúalquer levantamento econômico v5,~-i~"9_."'r~i" ÜmHação oodúf-~ão I 
ser aplicável no· futuro, ficando o 'poder Concedente imnossibili~i 

do de f-azer cumprir a lei. e, sendo matéri~ regulamentar, nio cabe~ 
i. lei' ass\Dllir uma cOmpetência inteirlu:nel'l.te oertencente ao· E~ecut!_~ 

ArgUi, finalmente, ·que acroxima-se o término das con 
cessões·e·ess-a·_ser~ a o~oi-tunid,ade ~ara refOrmUlar 0 'siStema. -

inciu'sâo nÇ Código da. eme~Qa crocOsi:.a oQe 'õ -Executivo- diã"rite. ·de 

uma circunstância com· q.Üé, na coiLdição de Poder coi&~ede:hte, "ode 
não se_ ajustãr a.o Contexto futurO:--

da ,;elo Ilustre Senador Raimund!D Parente. 

"Emcinda nQ 0_5/8_6 

"Suprima-se o artigo 181 do Projeto ___ de Lei da .câmara 
nQ 013/86, renumer-ando-se os demais.·· 

Seus autores, os Nobres Senadores Roberto Cam-oos 
Benedito Fe~reira, aieg-am que 'o mencionado artigo ·.lesa os orinci

pios c.onstitucionais da isonom.ia; do direiito._ adquirido, da Hber
dade d~ asso_ciação e da -lfberd.!:de de iniciativa, toda"s. insculoidOs 

not> arts. 153 (§§ 19, 29, 39, "23 e' 28) e 160 dá. Cãrta Magna brasi
leira. 

As fl..s. 10 do s~u volumoso carecer, o Ilustre Relator 
César Cals, ao exani.inar a Emenda, traz .i coia~.io de que não" haveiã 
direito adtÍuirido lesad_o cela Stnioies razão de que não hã-dir"e-.íto' 

adquirido a ser le$ado, ji que todas as atuais con~essionirias Cle 
t>ll!lrviços aéreos pÚblicos atendem às condiçÕes estabelecidas no Có
diqo, que são as mesmas do art. 181 do projeto em tela. 

No .âmbito das "relações internaCionais de avill:ção ci -
vil, onde o principio da reciprocidade é aceito; não se ident.ifa '") 

tratamento desigual; pelo_contr.ir!.o, identifica-se o tFatam~nto s~ 

melhante ao aplica9-o em· outros países, c9m os quais o· Brasil mantém 
relações aeronáuticas, motivos sue lev~r_a.m o ~~a~or_ Par.cial, Sena

dor césar Cals, a reieitar a Emenda nç OS/85 ao PLÍ: 13/86. · 

"Aos artigos 181 e 181 do PLC 13/86, serão 

acresc"ido~, resPãcti_va.mente, os Seguintes' 
··.narãgraf~s único e quinto: 

ParS:graf"o "único - Na excloraç.io dos 

viços a~i:--~s de-. !-rans"Orte rc9uial-, nenh~ 
ma emoresa ':l<lderã desfrut,;r de situação de 

. moni;lpó.l.{ç, ou exclusividade;. de ~ir~ i to. ou 

de fato, nem cri vi légio de zona. 

§ 59 -::- ~p.sidera-se cara os efeitos desta 

lei uma úniCa emoresa o gruoo ou o conju!l 
to de empresas que, diretamante, estejam' 

subordinadas ao mesmo controle acionãrio, 

a'=!mil'!istrat-ivo, financeiro~ econômi'co cu 

operacior:;tal. •· 

A emendo; em tela traP,u:t a nreocunação do senhor Séna

dÓr Joã': _Lo_9_o _ ~m _evi t;_ar a formação de monooólio ne_sse _ imoortarite ' 
setor da ec'!nomiã, gue __ e a avi~ção ·civil, c6ni0 boim demonstra a sua 
justificativa. 

EXaminada a Emenda em tela~ pelo senador César Cals , 
_Relator da partr sobre ·a qual incidi;- ia a matéria t?rooosta, infor

ma o Rela'tor que "inicialmente, res'salte-se,- que a diminuição :gr!_ 
dativa do número -de· empresas de tran~porte aêreo, no Brasil; não 

se deve a situações de monopólio, exclusividade ou !J,riviléçl'io de 

zona: muito pelo conti-ãdo,_ devel;ll-s~ aO r!;!_gime_ de comoatição, 

qual_ pe~en_ecem as mais bem _administrad~~, r_essaltando que não e~ 
xis tem_, apenas três, mas nOVe, empresas de transoorte aére?-- ~ Br'a-

sil, entre as nacionais e regionaiS. 

Sustentando-se em Carlos Medeiros da Silva (~ R~D.A., 
137/319}, o Relator-Parcial rebate a tese orooosta nelo Jl.utor da 

Emenda, ~nCluindo que não hi rnonopól.io ~rqU:e não h.i a exclu$ãO de 
todos _os demais transoortadores, nem ·a eliminação da concorrência , 
e que não há â_ arl;litrãria fixação da·'~reÇo oelo trans-cortador, vez 

que, ~âo have~do o controle abusivo ele transcorte, oom a exclusão"" ' 

da concorrência e a imoosição do oreço cela vontade unilateral de 
ui único empres~:_io, n.i~-poderâ- subsistir nunca o~ monoT.iSHO. · 

T~bêm de- a"utoria dos Senadores Roberto Camcos e Be
nedito Ferreira, ao PLC 13/86 foi- aoresentada a Emenda n9 07/86 , 

que pretende dotar o artigo 182 do Projeto com a seguinte redação: 

"Art. 182 - A autorização :será outor9nda, 
ex!:::!Psivamente, a brasi'ieiros ou a soç:::ie
dade's organ.l, zadas no Pais." 

"Parágrafo Onico - Et!! sre tratando de s·erv1ços aéreos 
especializados de ensino, adestramento, investigação, 
ex'Ç)eri_l!l_entação científica e de fomento ou oroteç.io ao 

s~lo, ao meio-ambiente e soimilare,s, oo,de a autori__,za -
çao ser outorgada, .tambEirn, a associações civis."· 

. . . . . . . 
_ _ Prfaten_d"em _s-e_us Aa .. , "cOm a. .em!i!'nda em tela, corr_ig1r a 

distorção ao tratamentO jur!d-ico des-ig-ual e discriminató-rio às. so
ciedades cl?m poutic_ipaç.ão estra_ngeira em ~eu ca>:~ital com relação i 
:sociedade com cap,ital excl~sivamente 1'\aCional decorren.,te do aJ:"tig-o 
181 ,do PLÇ 13/86, o quem, em outra emenda. que- tivemos a ooortuni~ 
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de de apresent;!l.r a esta Cotitissão, foi objeto de crcieloSt~- de revog~ 

ção." 

Examinando a medida orocosta, assim se manifesta o Re

lator-Parcial, Senador_ Cê sã r Ç,!lls: 

"Tftl qual a Emenda n9 OS, não hã, lio :~aso niese::nte-;que 
se pretende emendar, direitos adquiridos lesados e 'ª-_li,rnit.ação do 

ca:oital estrangeiro, nos serviços aéreos públicOs, é aceita intern~ 

cionalmente, não havendo, destarte, qualquer diStOiÇTo no tratamen
to jurídico, não sendo este, !='0i'tai1.t6, aesigu"al -neiii discrim:!,.natõrio. 

Até m(!smo oo~ue a U,mitação·-contida_.nq_p.j.u.al Código , 

para a outorga de autorização para a exoloraçã_o de serViçOs aéreos' 
públicos (art. 69)_,. ê ~ li'iãi.s res-i:.rita- que- a do art. _lS2 4o_ Prcijeto, 
e contra ela nunca foi a_rgQ{da sua inconstitucionalidade,. ra_l!=ãO OOf 

que somos contrârios .i Enl.enda nQ 07/86, aores80b1.da oelos Senadores 

Roberto Campos e Benedito Ferreira"_. 

"EMENDA N9 08/86 

De autoria dos Senadores RO:berto __ camoos e 
Benedito Ferreira, a presente emenda visa ver suoritnida a remissão 

dô artLg-o 181, feita nos artigos 184 e 186 do PLC 13/86, tentando, 

com isso·, dar hegemonia ao texto do nrojeto. 

Somos, igualmente e por coerên·cia. contr.irios 5. nre

sente emenda, conclui_ o Rc~ator-P_.:;trcial, Sena_dor César Cals. 

"EMENDP.. NQ 09/86 

Pretendem os seus ilustres autores a sunrcssão -do item 
V do § .29 do art. 185 do PLC l~/8P, vez que,_ no -cas_o _orcscnte, ftâ ·a 

remissãO: do art. 181, §- -JQ 

Informa o Relat-or-P_ar_ciaLq>lC ··manLl.clo o C'l").tcndimo::nto 

expendido quando da aQrcciaÇ".!iõ ôas emendas antcrioYCs, o.:; F!Uais_ me-

receraM. em nosso relatório~ carecer contrário, sorn.os. ig.ualmente , 
·de entendimento contrária _-ii E!r!elidft -l1909:i86_ao PLC 13./861 mantida a 

redacio atual do nrojeto "sub- l!xatnem". 

"EMENDA N9- lQ/86 

Dê-se a seguinte reda.ç.io à letra ~b"" do P.!. 

rãqrafo único do artigo 203 do ~LC 13/86: 

"art. 203 - ( ••• ] 

Parigrafo Onico - ( ••• ) 

b) na falta dess~s, ao diS'XlSto neste Céd! 
qo~ assegurada i em~resa nacional SQ-~ (ci_!l 
quenta nor· cento) da oferta de assentos a 

cassaqeiros e do volWII.e de carga d:. frequ~n 
cia.• 

Tal medida, por .desnecesaãria, vez que os acordos o'?r 
princÍ!'io, são bilaterais e negociados entre as Dartes-* cOnclui o 
Relator da mat:,êrill contrari:.men~~ i_ Emenda _ n'ó" "lfl_/8_6_. 

"'EMENDA N9 11/86 

Propõe o nObre Senador M.iirio Mail! seja alterada a reda

~o do artigo 204 e seus ~arigra.fo11 e inci.soll, aleqando C!Ue, caso oa 
~ér~os estab~lecidos e• nrojeto e11. tramitação na. C.ã_mara doa DeD.!! 
tados, apresentado pelo Deputado Luiz Henrique, sejllm ao}licados; 9A 

rantem a proporcional1d4de na distribuição das Unhas aéreas, evl ... 
tando-se a formaçãO de-liberada de mononólioa.-

O transpOrte aéreo internaCiona-l,. cpr sua natureu, 

li~tv-ãit b conve:nTÕtt• iRtern~iona-111 de que ~ Dns:U faz * .... 
te, nctadament.e a Convenção aobre·a Ãvi.ação lntern~ciona.l de Ch! 

C&go, nr0111.ulgaü. ~lo. Decreto n9 21.711, de· ~7-0,8.46, coca. vistaS 
i: pr01110çio e -de.cenvolVia\ento dÕ trans~-~te aé-reo ot"denado. 

coa a oroposta de emenda acolhida • seria colocado 
tOtalmente. pOr-terra ·e int;ródUiir-;·d,e- foi:ina arbitrAria. uru dis.

t:i'lbutivismo da;s linhas inter:naciona.is às emnre&a.a: nacionais,sem 
qualquer critério d-: ordem técnica oU écoriÕh)i~. 

Do ressaltar que· o ri.ovo teXto gara o arti'TC 204 · ê 
nitidamente matéria. reg-ulamentar • nio- devendo constar esoecifi~! 
-lil!nte da- lei. 

As fls. 23 do Parecer, nor sinal Vasto e digno de 
elogios, .o Nobre Senador césar c_als encerra sua aorectação. fin!_ 

1!2:ando-a concl.usivamente favorável ao Proieto de Lei da Câmara, 
em tela. e reieitadas as Emendas de nQs 4. a 11/86. 

IV - SENADOR LOURIVAL BAPTISTA 

Parte referente aos T!tulos VII 

·-Do Contrato_ de Tran_Sf?Orte !rê .. 
· reo" e T!_tuio VIII - Da Resr:>On
aabi lidade C i vil". 

.Analisa Sua Excelincia a Parte que lhe coube relatar. 
tecendO' comentiri.os conceituais a disposições do Códi90 em aoreci_! 

- -çãO,. versando s-uaS .obserVaÇões sobre ~Do COntrato de Trans.norte A

éieo• e "DÃ Resoo~s-abilidade Civil". 

Iriforn~a õ- Nobre Senador Lourival BaDtista -;!Ue ao PLC. 
ora sob nci.$s.& apreciaTio, -não forllm aoresen-tadas emenda& na oarte' 
que lhe coube relatar, concluindo favoravelmente ã aorovacio do 
texto da r~d~s:ão fino!!-:!. r~meti~a pela Câmara dos De"utados, 

~ - - - . - -
SENADOR MI-RCELO MIRANDA 

Parte referente aos· 1"ítulos IX - Da:a ln -
f:rãções e Providências Administ:'rativaa" f 

X • Dos praz9& Extintivo•" t e X% ... Dia"OO"" 

aiç.ées Gerais"~ 

'l'al qual ô Relator-Parcil!ll aateces:acr, o- Senador Mar
oelo Miranda tratou de examinar a !Ulltéria quanto ao '"esn1r1t:o da 

Lei•, cH•aecando o assunto oarte a. ~arte nara melhor entendiaento. 

quer do texto ea •1 1 quer da sua oretensão. 

'rutbél:r. aos T!tulos- e~ questão niO foram a1:1re11entadas 
eMendas, concl.uindo 9ela a1:1rovação do Projeto de Lei da c:hara n6-
saer_? ll/86, na forma ori9inal aoresentada nel~ Cámara dos DeDutacJcs. 

FindO o nosso rela~ório, cassaremos .i emis:s".iio do Par.!
C'eJ:" propriamente ~ito. 

Ao PLC 13/86 foram a~resentada& 11 tonze) emendas, to• 
das ane.xa.das ao cerco do 10-rocessado, sendo, ce.da CTual nor co:rwenc.t. ... 

mento part-ieul~:r:: ~e ~:;a4a Relll:tor-Parcial, _todas elaa: rejeitadas. 

Desta fonna, como Re~ator-:_Çeral, somos de carecer que 

o Projeto de Lei da câmara n9 13/86, qUe .. disDÕe sobre o CÕdiço Br~ 
sileiro ele- Aeronáutica", merea a nossa aorov4ção, rejeitadaS 
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Eltlendas de n9s L a 11, submetid~u;; à anreciação d.a COmissão E'soeclal 

sobre o Côdigo Brasileiro de Aeronáutica. 

t o- nosso parecer. 

Sala das Comissões • em 2-7 de novembro é!e 19:86. 

Senador Hélio Gueiros 

Senador ·Alaor Coutinho 

Senador João êa 1-.n 

PARECER 

D-A COMISS~O ESPECIAL SOBRE O C0DIGO BRA 

SILEIRO OE AE~NJtUTICA, sobre o Projet~ 
de Lei da CâtMra n9 13/86 (n9 3.284/84, 

na Origem) • que "dis9õe sobre o código 
Brasileiro de Aeronáutica", na parte 

Referente oll:os '"T!tulos I - Introdução e 
II - Do EspaÇo Aéreo e seu us~ para fins 
Aeronáuticos". 

Relator Parcial I Senador Jamil Had~d 

Por iniciativa da Presidência da Ri!,pública 

vem a exame desta. casa, após ter sido estudado e aprovado na Câmara dc;>s 
Deputadc•• projeto de le1,. nos teriDOJI do art .. Sl da CArta Magna, dispo!! 

do sabre .o C6diqo Bruilciz:oo de: Aez:oQDiutiea. 

Acompanh.i.do de Exposição de- MOt.~VOã do E:t:ce

lentlssimo Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica. o Projeto de Lei 

da Cimara n9 13/86 enfatiza ter o mesmo •por objetivo atender S. dire -

triz. -do senhor ~sidente da RepúbliCA, no sentido de sim~llficar a l! 
.gt•lação exis~n~. ass,im como compatibilizando-a à denominação previs
ta no aE"t.. 89. !nc~ao XVXI, let_ra ·~·, da Constituiçi~ Federal adeqWtn

dr.J-a is necessidades resul ta.n~s das profundas transformações por que 

pasa.ar ... o transport~ aéreo, óiJ aviaçio civil e c:omereial. bem como "t2 
do-. o.' de~&&h Serviços. d,iretA ou i"t'ldireta»ente vinculados à navegação 
aérea.., como un dos aeqaentps !Uli& dinimlcos do mundo em que vivelllOs 

atuallzando-a e aperfeiçoan~-• siatellllltlcamente. 

8 ccntinua .o Ministro da Aeron:ãutica, ea 

au Exposlçio de JSotivo4 sobre o ~90 "Braaileira de ~ron&ut1ca1 

•oe h& muit;; vinhaJil os diversos órgãos • 
deste minilltê~io e aS· ~n~idades vincula

-das ao Sctor Aeronãut;,!co reelamando uma 

-reforma global da' legislação em viqor , 

apresentando variadOs e multiforl!lea est!! 
dos .c.om esse desiderato. • 

E continua o Senhor Ministiot 

•Diante da complexidade da matCria, pe~a 
Portaria n9 167/CAJAER, de l2 de feverc_! 
ro de 1982, publicad.!!. no D.O. de 16 . de 

fevereJ.:·o d~ 1982, ·constitui uma Comia -

são especial de ""-lto n!vel e notável t! 
r;oc!nio para fazer a revisão e atualUa

ção do CÕdi-go Brasileiro de Aeronáutica 

e legiSlação eoJ:Dplem.entar, aproveitando 
u sugestões -&p%-êsentadas pelos õrqããs ' 

do ministério. demais entl~des vincula

das e estudiosos da matêria." 

Apês o .eXilme meticu,loso peta outra casa • 

4o Lel)islativo, vem a matéria para ser revisada pelo Senado F-ederal,. 

-.ndo, por indieaç~ das Lideranças Partidárias desta casa, .compos

ta a Coloissio Especial pa.ra e.atudos sobre o PLC n9 13/86, cabendp -

110e,.' como aeüro desta Comiss;ão EsPecial e :'?Or designação da Presi
dãncia. relatar os Titules I e II, respectivamente •In.trodu~io• 

.. Do Ell~ço Aéreo e .. eu Uso para Fins Aeronáutic()j;:." 

Os Tltulos aci.m.a mencionados s.lio compos

tos por l" •rtti)Os, abordando u disposições qerats. as disposições 

ele Direit-o Int~nacional Privad9• na parte concernent~ ao 1'!tulo "I

tntrOduçio, restando. para -um~-abordagem no TÍtulo Ü - Do EspaÇ~ 
Aireo e seu Uso para Fins Aeronáuticos: os ·capítulos relal:ivos ao e! 

paço ~reo br•sileiro. o trá-fe-go aéreo, a entrada e s.alda do es-paço 

~eo bras i l~iro~ 

Dastaca-se.., na an~list! do texto a~roYado 
pela Câmara dos oepu.tacJos, que o Direito Aeron5.ut1co .C regulado P! 
tOs 'Tratados. Convenções e Atos Inte.rnacionili& de que o Brasil s..cja 

p.arte. por est.e Código e peia legislação complementar, ·aplicando-se 

este CÕdiqo. pelo '§ 29 do artigo 19, a nacionais e estrangeiros, em 
todo o territÓrio na~ional, assim como .. no exterior, até onde for 
admitido o principio jur{dico da extraterritorialidade. 

Quanto ã legislação complementar, enfat! 

za o § 39 que é f_ormada pela regulamentação prevista neste CÕdigo , 
pelas leis especiais, decretos -e normas sobre a matéria aeronáutica 
{art.l2). 

A parte relativa aos aspectos; do Direito 
Internacional Público é tratada a partir do art. 39, ressaltando • 

que não terão eficâcia no Brasil, em matéi-ia de tiansporte aéreo , 
qd&!.aqueE' dlapa..ições de direito estrangeiro. cliuaulas constantes. 
de contratos. bilhete de passagem. conhecimento .e outros documento. -· 

.al -excluam a comPetência de foro do lu -

gar .de dest.tnor 

bl viaelll i exoneração de r-esponsabillda-

4e do transPortador. quando este cód,! 
go não a âd.!Dite; 

.cl eatabeleçara limites de responsabilid! 

de inferiores aos estabelecidos neste 
cõa'iqo Carta. 2-46, 257., 260. 2&2. 269 
• .277) ... 

Passemos 1 apreciação do Titulo II 
pro,eto.. que versa. especificamente. sobre o espaço aéreo e ·seu uso 
para fina aeronáuticos. o qual determina. no art .. 11. que o Brasil 
exerce completa e e~e.él~lva soberAnia sobre o espaço aéreo acima de 
... eu territÕt"io e a~ar territorial r submetendo-se ia norinas.., orienta

~io.. coordenação.., ~ntl:ole e_ flscalizaçãc do Ministêrio da·Aeronlu-

1:1ca todos os assuntos relacianadca à naveqaçio aérea, ao trifego • 
•órec. a infra-estrutura aeronáUtica. :! aeronave., bem como -., tri

pulação e o• serviços direta ou indiret.•mente rel.icionadcs ao. vôo • 

aendo permitt.do li autori~cle aeroniutica detar a aeronave em võo • 

no ea.paço aér&o ou e111. pouso no território brasileiro quando. "e• C! 
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so de flagrante desrespeito às normos.s de direito aeronáutico. 
trif~o kreo•. l)U ainda., '"'is condições estabelecidas na.s rescecti
VIl:l: autÓrizaçõe& e que coloque em risco a segurA'Tl.ça, da naYegaçAo 

aére~ 'ou de triteo;ro aéreo, a 'Ordem, a paz interna ou externa ... 

No tr.S.feqo Aéreo serão -obscrvll.daos as di! 

posições estabelecidas nos tratados, conVenções e atos intern.m.c1o -

nais de que o Brasil seja parte e a le9h:lação cOmplementar aplicl

vel, .sendo -que livre o tráfego de aeronave dedicada a serviços a§ 

reos privados .. desde que previ4mente haja infonnaç!5es sobre o võo 

planejado; quanto J. operação de aeronave militat', -fleari a mes;ma S!:! 

jeita às di:spoaições sobre a proteção ao vao e trife9o aéreo, salvo 
quando .se encontrar era misliio dll!: guerra ou treinamento em irea eSP!; 

c!flca. 

Determina o art. 21 _que nenhuma aeronave 

poderá transportar explosivos. muniçõe•. arma de fog-o, matéria! b! 
Hco. l!qUipanoento destinado a levantamento .aerofot.oqrametrico ou de 

prospecção, ou, ainda., quaisquer outros objetos ou substâncias con
sideradas perig-osas para a !legurança t~Üblica., da própria aeronave '" 

ou dtt seus ocupantes. 

Do T!tulo II •oo Espaço Aéreo· e 11eu Uso 

para fin:s Aeronáuticos"' toi- .apresentada a EmeRda nP 01~ form\l.lada 
pelos .Senhores -Senadore-a: RobertO cainpOs e Benedi.to Ferreira, visan

do a supressão do pa.rãqrafo único do artiÇo 21 da presente proposta 

de Código, a qual passamos a apreciar: 

Emen4a n9 01/86 

fl-0 Projeto de Lei da Cimarll n9 13, de 

1986, n9 3.289/84, na Casa de Oriqeitl). 

Suprima-se o parágrafo único do artiqo 

21 do Projeto de Lei. da Câmara n9 13/86. 

Justificando a propositura da Emenda n9 

01/86, alegam oa: set~s autores que 

"a Constituição Feder.!ll brasileira ltdota. 

e consaqra a liberdade de agir, Pensar e fazer, consoante se d! 
preende da leitura dos di5positivos insculpidOs no Capitulo dos D,! 

reito-s e Garantias Individuais e no capftulo da ordem Econõinica 

Social. 

constata-s•• no entanto., que a tend~ncia 

4a legislação :ln:fraconstitueional !::em sido :. de atribuir ao Estado 

o papel de interve-nção inclemente- na atividade privac.-la, sofismando ... 

caa os ten10s •seguraa.;a nactonal• e •1nter~se:e pÚblico• ~ 

O pariiçra:fo único, aditado ao artiqo 21 

do PLC.ll9 lJ, de 1934, é , sob o pr:~.ama j.uddico., de todo dhl!?fciendo 
~endo.- mesuo, inconatitucional, configurando-se nece~rsiirio, oa.penaa:, 

para aqueles que abraçam o es-p!.rito intervencionis_ta. 

Visando,_ desta.rte, a restaurar o esp!r.i

to liberal, norteador do texto constitu.cional brasileiro, propomos 

a aupresa.iio do parigrafo Gnico do art19"o 21 do PLC n9 11, dê ·ns6. 

sala das Comissões, .em 24 de junho de 1986 

senador Roberto cam?OS, 

Senador Benedito. Ferre.! r a • 

Somo& c!e entendimentO que & SQpres•ão 

do parlgrafo dnico do Art. 21 !aplica na litnitaçio do direito 4e 

aoberani• sobre o território nacional,.. no que ae refere a mecUdaa 

de eent.ra-.tnfonaaç.iio-. 

O objetivo dO par&g:rafo é mil!'•ato o 

clar 111eios .i autoridade aeronáutica~ para evitar ações de espiona -

g_eDI Creconhecimentc :fot_o e reconhecimento eletr6nico), principal -
aente em Sftiiações especiais, quandO. a SOberania da nação possa e! 

t.ar eJD vias de ser ameaçada por algUllla hip6tese de conflito. 

Nosso entendimento écontrário à E'm~nd.a n9 
01/86 ao projeto. 

Finalmente, o presente Título apresenta' 

o assunto da entr:tda e sa!da do espaço aéreo, determinando que- toda 

aeronave proveniente do ext.il!'rior fará o primeiro pouso ou a última 

decola9em em aeroporto internacional, seri.do que a entrada no espaço 

aéreo brasileiro ou ô põusõ, no território subjacente, sujeitar:..se-à 

is condiÇÕes estabeiecidaB n_o art.-. 14-, .§ 19 ~o CÕdi90, a as que atl:!l: 

nas transitarem no espaço aéreo [§§ 19 ao 4.9 do art. 14} deverão S!: 

guir a rota determinad&. 

COncluindo nosso parecer,. Somos, portan

to, pelos motivos expostos, favoráveis ao projeto s.ob exame e con -

tr.!i.rios ã Emenda n9 01/86. 

~o nosso parece~ ..•. -_.---

[ 

Sala das isJ es, e 27 ~~ l_lde 198"6 

~ t ~) .. 7- .. c-~ 
-----1.. / ~.. -- .. 

SENADOR HtLIO UEIR-:;;1 Senador Jamil addad., Relator-Parc:ia.l. 
PRESIDENTE · 

PAFIECER 

DA COMISSAD ESPECIAL SOBRE O C0DIG0 D~ 

SILEIRO DE AERONÂUTICA, sobre o Projeto 

de Lei da Câmara n9 13/86 [n<;> 3.289, de 

1984, na origem}, que dispÕe sobre o c§ 

digo Brasileiro de Aeronáutica, na par 

te referente ao "TÍtnlo III - Da Infra-

~ Estrutura Acr.onáuticu" e ao "Tít.ulo IV

Das Aeronaves". 

RELATOR PARCIAL: Senador Jarnil Haddad 

Ve~~ a exame desta Casa. após: ter sido estud.!: 

do e aprovado pela Cimara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara ~ 
Il/8' ln9 3.289, de 19-84, na orig:em) • de iniciativa. elo Poder Executivo • 

noa: tenros :!o artigo Sl da Constituição Federal, dispondo sobre o código 
Braaile1ro d~ Aeronáutica. 

Acompanhado de ~po•ição de Motivos do Se 
nhor Ministro de E•tado dA Aeronáutica, q p.ro:}eto te:m: '"oor objeUvo at.; 
de:r l 4iretri:z do s-enhor Presidente da Repúblic.a, no ae~tido do !limplif{ 

ca~ a le!'i&laç.iio existentll!t., anila. como. CQJ!lpatibili:zando-a à denomtnaçi~ 
previSta no art. 89. inciso XVII,. ~etra !!:,.da Constituição Federal. ade-

quando-a is necessidades, resultante• di!i& profunda• transfortt~a;ões por 
qoe passou o t.ransporte aéreo •. a· aVia~ c1v11 e COfllerei.al 'e: todos oa 

8nvtços. cliret.a ou indiretamente vinculados I navegação aérea,. eolD9 

do• aegmentoe •ais dinãmiCcs do mundo em qU«t VivetaOa, •tualizanc!c-a 
aperfdçoan~a· sis.t ... tíc.asnent:e. · 

•o. hi •ut to ·vinhaa o.- diverso• órqio• des 
t• Klnf•thio. e •• ent~dea v.lneulada• ao Setor Mroniut1co r.cl.aaando

uaa refo~ qloba:l d& le9ialAÇão e-. viqor" a~re•entando variados e IIU,lli! 
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~~~ es~udos cera ••• .. desh!erato* • continua a E.Jt. do EXJDO. SeiÜtOr 11} 

n-l•trc d;A Aeroni~ttca. 11lfQnu.n4o • .ainda .que '"diante cb: eoaplexidade cb 

..c.iria, pela Pertar1• n9 lli.S/COJI'.ER, dê 12 de fevereiro de 1H2 ( 

~· de __ lfi/2/~2. constitui UIIIA ~issão espectai' de_ alto nível e 

notável t.h:oc!nlo para fazer· a revisão e atualização do 'c&Ugo Bras! 
1-eiro de AeronButtca e let;Jislaçio complementar. ap~»ve:f. tando .tas su 
qestões "apresentadas pelos órgãos do Ministério, delll.llis entidades 

vinculad"a• e estudiosos da matéria. • 

Pela sua .9ral'l.diosidade e complexidade. o 

projeto sob exame desta Comissão Espe:efal C Pi..C ü/áfi) foi dividido, 
de forma equitativa, a vários Relatores-Parciais, cabendo a função 

de Relator-Geral 'ao nobre senador Américo de Souza. 

coube-nos, nessa divisão, como Relator -

Parcial, a apresentação de parecer sobre os Títulos III e IV, "Da 

Infra-Estrutura Aeronáutica" e "Das Aeronaves." 

No que tan~e à primeira parte do Projeto, 

isto é, o 'Titulo II!- "Da Infra-Estrutura Aeronáutica"~ é ela cata

lizadora dos assuntos pertinentes à infra-estrutura do Si~ema Aero -

náutico, definindo, no artigo 25, que ã infra-estrutura aeronáutica 
ê o conjunto de ôrqãos;-·lnstalaçõcs ou- estru,turas têl:-restres de 

apoio à navegação- aêrea, pai-iil promoVer-lhe a -SEigu-ranç--a,-regularidade 

e eficiência. · 

Trata, especl.J:l.camente, mencionado capí

tulo (I-Das Disposições Gerais) o.o:--s.f.stoima Aeroportuârio, atravéS 

dos arts. 26 a 46; do Sistema de Proteção ao võo {arts. 47 a 65); do 

Sistema de Segurança de võo {arts. _66 _a 71);. do- SistCtria de Registro 

Aeronáutico Brasileiro (arts. 72 a 85); do Sisteina de InVestiga"ção e 

Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (arts. 86 a 93) ;_ do Sistema de 

Facilitação, segurança e Coordenação do -'Transpo:rte Aéreo (artS. 94 a 

96); do Sistema de Formação e Adestramento de Pessoal destinado à N!! 

veg:ação Aêrea e .à Infra-Estrutura Aeronáutica (arts. 97 a 100); do 

Sistema de _Indústria Aeronáutica (art. 101}; do Sistema de Serviços 

Auxiliares (arts. 102 a 104); e , finalmente, o 8.rtiqo 105 que trata 

do Sistema de Coordenação da Infra-Estrutura Aeronáutica. 

o capítulo II versa o Sistema Aeropo:.~..uª 

rio, trazendo sua: constituição~- S:u.tüf TIC:ilidades, conceituando Aeró

dromo com._o_toda_ _q_ ârea destinada a J?OUSO, decolagem e ~movimentação 
de aeronaves, sendo os mesmos classificados em civis e militares, P9 

dendo os aeródromos ser utili;z:adQs por aeronaves sejam- eles c-ivis ou 

ou militares, obedecidas as prescrições estabelecidas pela autoricia.: 

de aeronáutica. crassiflca os aeródromos civis_·-como uúbllcos e priv:;: 

dos, c_onccituando um c outro, apon\:.:.1 normv.s oura construçZio c uti.li

zação de aeródromos (a,rts. 34 a 37), a cons-tiEUiçSo do Q,1trimônio a2 

roportuárJQ (aJ:t. 39 e §§), a utilizaç.!io das 5.rCaS oortuãrias, nos •) 

arts. 39 a 42, as- zonas de prot(Jção (arts. 43 ~ 46). 

Quanto ao Sistema de Pro tcção ao Vôo 

ca.poato .dos arts. 4? a 65 1 destAcam-se as várias atividade:a: de pro

teção ao võo (arts. 47 a 48}; da coordenação de buSca~ ass1.sbência e 

salvamento (art. 49 a 65). 

Ji o Sistema de Segurança de võo, expre! 

so nos Regulamentos e Requisitos _de Segurança de "võo (arts. 66 e 67), 

determina padrões variáveis, estabelecidas em Regulamentos Brasilei

ros de Homoloqaçio Aer-onáutica, que poderão variar em razão do t1po 

ou destinação do produto aeronáutico, determinando que cabe ã autor:! 

dade aeronáutica emitir c~rtifi.cado de homologação de tipo de aeron~ 
ve, motores, hélices e outros ~redutos aer-onáuticOs q"Qe satisfi>z.erem 

as exiginci.a.s e requisitos dos Regulamentos. 

Estabelece o Projeto de .. ei da câmara n9 

13/86, no CApitulo v, que õ _-Registro Aeronáutico Brasíie1ro será cf! 

blico, único e centralizado, destinando-se a ter, em relação ã aero
nave, as funções de~ 

a) emitir certificados de matr{cula, de 

aeronavegabi lidade e de nacionalidade 

do aeronaves suje! tas· à legislação 

brasileira; 

b) reconhecer a aquisição de dom:l:nio na 

transferência por ato entre vivos 

dos direitos reais de gozo e garantia, 

quando se tratar de matéria regulada 
por este código; 

c) assegurar a autenticidade, ina.lterab! 

lidade e conservação de documentos 

inscritos e arquivados; 

d} promover o cadastram.ento geral; 

Determina, em. seu art. 73, que somente • 

sio ãdmitidos a reqistro as escrituras pÚblicas, in-clusive as lavra

das em consulados brasilefros, os_documentos particulares, com fé p§ 
blica, assinados pelas partes e testemunhas; os atos autênticos de 

países estrangeiros, as cartas de sentenç-a, os formais de partilha 

certidões e man_dados extraídos de autos de processo judicial. 

Na Seção II, está consignado o procedi 
mente de registro de aeronaves, determinandõ o art. 77 4 que- todos 

-os t{tul-Os levados a registro receberão no protocoro o número que 

lhes competir, observa_da a ordem de entrada,- sendo que esse número· 

(ar!;. 78) determi-nará prioridade do titulo~ e esta .a preferência dos 

direitos dependentes do regi.stro, sendo que o _titulo de natureza par 

ticular apresentado em via Única será arquivado no Registro Aeronã~ 
tico Brasileiro, que fornecerá certidão- ao int.eressado. -

No artigo 86 é estabelecida a competên -

cia ao Sistema de Investigação e Prevenção- de- Acidentes Aeronáuticos 

para planejar, orientar, coor-denar, controlar e executar as ativida

des de investigaçãO e de prevenção de acidentes 'aeronáuticos, funciS! 

nando uma Comissão de Investigação de.Acidentes Aeronáuticos, que se 

incumbirá da investigação dos aciden_tes ocorridos com as aeronaves , 

propondo as medidas tendentes ~ evitar novos ac.i,dentes, sendo que a 

investigaç.!io de quaisquer outros acidentes relacionados com a infra

estrutura aeronáutica, desde que não envolva aeronavets,-·não está a 

brangida nas atribuições próprias da ComiSsão de Investigação d~ 
acidentes Aer~:mãuticos~ ·sendo que os seus membros serão nomeados p~ 
lo Ministro da Aeronáutica. 

O Sistema de Facilitação, Segurança da 
Aviação Civil e Coordenação do Transporte Aéreo, abordado na seção I 

(Da Facilitação do Transporte Aéreo), Seção II (Da sequrança da Avia 

ção Civil), seção- III (Da Coordenação do Transporte Aéreo Civil d~ 
Capitulo VII) não gerou, durante a acreciàção da matêriã, qualquer 

-controvêrsia, surgindo a mesma no capitulo X - Dos serviços Auxilia 

res, através da emenda apresentada pe.los Senhores Senadores Roberto 
Campos e Benedito Ferreira, com o seguinte teor: 

•Emenda n9 02, fie 1986 

(ao !>.rojeto de Lei da cimara n9 13, de 

1986. n9 3.269/84) 

Dê-lõ"C ao artigo Í02 do Projeto de Lei da 

Câmara n9 13, de 1966, a seg.uinte rcda -

ção: 

"Art. 102 - São se-rviços aUxiliares os serv.!_ 

ços de: rampa ou de oista nos aeroportos e os 
demais serviços conexos à n;;tvegaqí'ío ou ii in-
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fra-estrutura. aeronáut.ica, f.lXados em regul! 
mente~ pela autoridade aeron.S.utiea."" 

Os dispositivos alegados pelos a_ut_ores são 

aqueles que visam assegurar _aos brasileiros e estrangeiros residentes 

Pais a i.J!.Violahllidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à S.!:, 

JUStifi-cando -a medida, alegam os seus ilus - gurança e à propriedade, dentro do principio (§ 19) de que todos são i-

tres Autores que quais perante a lei, __ a qual não prejudicará 'o direito ~dquirido, o ato -j~ 
ridico perfeito e a coisa_ julgada, sendo livre o exerci cio de qualquer 

"'a nova redação que oferecemos ao a.:ctigo n9 trabalho, e assegurada a liberdade de -associação [:'ara fins l!citos. 

102 do PLC 13/86 (CÕdigo Brasileiro de Aero-

nãutLca ) tem, Preliminarmente, por escopo , 

es:coimã-lo das inconstitucionalidad~s que o 

viciam. 

Com a sua redação- ãtU.31., o artigo 1{12 .fere , 

a fundo, os principi_os constitucionais da i

sonomia, do direito adquirido, da l.tberdade 

de trabalho, da liberdªd_e __ Qe iniciativa.- co!! 
sagradas, respectivamente nos artig<:>s 153 , 

§§ 19, 39, 23, 28 e 160, I, da cart.t~. consti

tucional brasileira." 

Ao Projeto de_Lei ~ c_~ara._n9 1.3/B-6", CÕdigo 

Brasileiro de AeronáUtica_, o __ No_b_:c_~ ___ Se_l1ªdor Roberto Campos apreSentou , 

tempestivamente, a Emenda n9 03/86, com o seguinte teor: 

"EMENDA N9 03/86 

Suprimam-se os §§ 19 e 29 do art. 102, II." 

Justifica seu ilustre Autor a medida propO§. 

ta, visando a garantir a continuidade de funcionamento das empresas que, 

embora de capital não -genuinamente nacional, vêm, hã-longo tempo. pres -

tando inestimáveis serviços ao Pai~?, integradas -que· estão ã máquina aer.2_ 

viária que agiliza a maiüpulação de todo o volume de carga, refletindo ·7 

também, beneficamente nas exportações brasileiras. 

o desenvolvimento econômico de qualquer pais 

do mundo está, hoje, intimamente ligado ã. sua capacidade de viabilizar a 

exportação de seus produtos e de baratear o custo {iee a~ P 1 ca~ 

E: relevante na composição do custo final dos 

produtos exportados o peso do frete, pois muitas vezes um cent de dólar , 

no preço final d~ úm produto, pode ser fator dcterminLtnte para a conquis

ta, manutenção ou perda de um mercado. Da.i a impo:rtiinciu preponder<lnl:c do 

agente de car:ga !?Ossuir uma rede de filiais c ~9cntes no exterior com ca
pacidade de forneee:e a.o eeyort.:~.dor de&dli! as iilfcirma.Ções b5sica!O> dos p.:~! -

ses importadores e, principalmente, a logística do transporte que contri

buirá decisiVamente na redução -dos cus"tos do !reté:- ei"- na-o_dmi"zaçãõ dC ro

tas. 

NO caso brasileiro, as agências no exterior, 

das empresas instaladas no_ Pais, representam 4.573 cidades .ltendidas pe

los mesmos. 

1-.asim é-que,--sem -esse--tipo dc-a.ooio-,--segura
:mente milhares d~ empresários brasileiros teriam que, no mais das vezes 

prescindir de sua_ !?ª-rticipação no fuercado externõ, trazêi1ào como canse -

quência, risco ao desenvolvimento econômico ·ao-nossoPâís. 

( .. ~) 
Por outro lado, alérrt da preservação dos int.=_ 

resses do Pais nas suas export_ações, _há tariili.§"iii que se considerar o ordenQ_ 

menta juridico vinge"nte, que assegura direito adquirido das empresas ql::'e 

operam_ .hçje no setor, mesmo com capital de origem alien.lg'ena, que deve 

ter, nos termos da Lei n9 4139/62, tratamento juridico idêntico ao conce
dido ao capital nacional em igualdade de condiçÕes. 

Pelas considerações expostas, estamos apre -

sentando a presente proposição. • 

E continuam seus Autores: 

Esta proposição visa, ainda, a garantir 

a continuidade de funcionamento das em 

·'presas que, embora de capital não genui

namente nacional, vêm, há longo tempo , 

presto!!.rldo ~nestimáve:is serviços ao Pais, 

integradas que estão à máquina aeroviã -

:ri.a que agiliza a manipulação de tod_o 6 

volume de earqa, refletindo, também, b!ê; 

neficamente, nas exportações brasileiras. 

Há de se considerl!lr que o desenvolvimen

to econômico de qualquer pais do mundo 

está, hoje, intimamente vincul..ido a sua 

capacidade de viabilizar a exoortação de 

seus produtos de baratear o custo destas 

exportações. 

Ao cercear a participação estrangeira no 

agenciamento de cãrga aért!la, o PLC 13 , 

de 1986, comprometerá a eficiência des -

se setor, que decorre, justamente, da 
-internacionalização de seus veículos. 

Os agentes de carga aérea estrangeiras 

instalados no Brasil, possuem rede de f! 
li ais e escritórios em cerca de 4. 573 c! 

dades, espalhadas por quase todos os pa! 

ses, constituindo-se em importante apoio 

aos ilnportadores e exportadores bras i le! 

ros, especialmente as de pequeno e mêdio 

porte, que representam 90% (noventa por 

centol do total. 

Ao constranger a atuação do capital es 
trangeiro no setor de carga a~re.a o PLC 

nQ 13/86 poderá provocar apreensão" entre 

os potencia.ts investidores em outra-s aé

reas e, com. isso enfraquecer o fluxo· de 
recur.sos para o Brasil. 

Por outro lado, além da preservação dos 

interesses do Pa!s, há também de 

obse;r:var o ordenamento jur!dic.o~ 

que--ats:!egura o- d-ireito- adqu:!.ridc--daz -<::!_;! 

presas que operam hoje no setor, mesmo 

com capital de origem alienígena que d!ê; 

ve tel:", nos termos da Lei n9 4.139, de 

03.09.1962, tratamento jur!dico idêntico 

ao concedido ao capi tãl nacional, em 

gualdade de c9ndições. 

Pelas considerações expostas, apresenta

mos a presente Emenda. , 

O texto da emenda nQ 2 propõe a exclu -

são da hotelaria em aeroportos e das agências de carga aérea de seus 

enquadramentos como serviços auxiliares do transporte aéreo, confor

me estabelecido. no_aludido Art. 1,02 do Projeto em questão. 
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Oc.orre que a justificaçãO"apresentaãa 
ap~ica-se somente ao § l'i' Cio Art. i02, rio t;juai é estabeleCida re• -

trição. à participação .do Capital -estr~n9eiro, nas Agências de Carga 

Aérea, nos limites estabele_cidos para as empresaS concess:LonãrL:is 

dos Serviços Aéreos Públicos-- (Art.l81) , 

Aqenciamento de carga aérea trata.:.se de 

um serviço tipicamente auxiliar do transporte aéreo, complementarido

o. E, em razão disso tudo acon-S"élhli que esse agencfamento est-é]ã -coE} 

trolado pela autoridade aeronáutica, cOmo o é -o tra:Õsporte aéteo-. 

A C;t"escente importância do transporte ai 
reo de carga, muitas vezes consolidada, destaca o papel do interme -

diário, evidenciando~se o aumento gradativo do teor da participação 

da agência de carga aérea, em prol do deserivoivirilerito· orderiadci dacju~ 

le. 

O Art, _181 regula a concessão para 

serviços Aéreos Públicos, estabelecendo, em síntese, que esta "somen 
te será dada a pessoa jur!dica brasileira que tiver: :r-·- sede 

Brasil; II.- pelo menos 4/5 (quatro quintos) do _c_apital com direito 

a voto pertencente a brasileil:::os, prevalecendo essa limitação 
eventuais aumentos do capital social; III .. direção _confiada exclus:! 

vamente a brasileiros". 

Di.ga-se, a bem da verdade, que tais dis
posições não Configuram noViáa-de no direito positivo brasileiro, pa:; 

ticularmente na legislação pertinente ao setor,_ de tranSporte. Ao con 
trãrio, o princípio de que a atividade de transporte, em todas 

suas modalidades, deve permanecer sobre controle de brasileiros já 

está mais do que consagrado-, em razão do _car.ãter estratégico _do se 

tor, seja em termos e_conômicos, seja ~eSmo d9 PontO-de-vis_ta miJ.itar 
e _da segurança do pa!s. 

Assim é que, o atual ,.Côdigo Bras i lei r~:~ 
do Arn, ainda em vigor, em seu Art. 69~ con_tém previs-ão praticamen
te idêntica ãr;:-uelo!t do Art. i81- do ProjetO em pauta. 

A inovação trazida no textO do Art. 102 

do Projeto atual, consiste apenas em estender tal restrição ao agen
ciamento de carga, atividade auxiliar do transporte aéreo,- através 

da qual corporações multinacionais vêffi conseguindo~- até aqui~ EUr .. -
lar o espirita da lei, penetrando for_temente no merc.ãdo-brasileiro 

de transporte, cont o propósito_ indisfarçavel de sobre ele exercer 
controle de fato. Pois que dominanp.o o aqenciamento (ou sej4, a_ ven

da, a comercialização do- transporte} ãquelaS empresas est~:ange.i.ras 

acabarão r-eservando- para si o- controle indiret-0 e fatia apreciável 
dos lucros da atividade que a lei pretendeu reservar a brasileiros 

como está bem demostrado. 

A alegação de que a 9roposta do Art.l02, 
ao cercear participação estrangeira no agenciamento ·de ciai:·ga aére-a-, 

comprometerâ a eficiência -desse setor-, está a menospre-zà.r ·a nossa i!J. 

teligencia. A pujança do Comércio Exterior Brasileiro jamais depen -

deu da presença entre nós de agentes estrangeiros. Eles aqui estive

ram, durante mui tos anos, asso_ciados ou representados por empresá -

rios brasileiros. Depois que_ a nossa economia e __ o nosso _comêrc.i.o i!! 
ternacional adquiriram peso e significado - graças ao esforço de m.u! 
tas gerações de brasileiioS-- foi que eles !?assaram a ooerar direta

mente, aproveitando-se das brechas de nossa legislação. 

o que se deseja - e o § 29 do Art. 102 

pres_erva esta po!õsibilidade - é que aquelas organizações transnacio-
nais permaneçam porém numa saudável e_ equilibrada relação com _os 
tradicionais operadores brasileiros do setor, seja através de "joilit 

ventures" (n051 limites da lei), seja a.t.ravés de contratos de_ repre -

sentação e de mútua cooperãçio. 

Não se pode admitir, -n-o ):llano dcomés:tico, 

que, por exemplo, uma carga remetida por um brasileiro d_e Porto Ale -

gre para um. brasileiro de Fortaleza, trans~;X>rtada por um operador br~ 
si.lei.-'"O -e agenciada po;r UIU estrangeiro, _9ere remes-sa de d.ivisas para 

o exterior pelo serviço prestado. E é .iinda mais incon"ceb!vel que 

nosSo comércio internacional seja monito"rado-- e controlado por organi

zações transncaCiàiúiiS--; -Cóni interesses próprios e nem sempre coinci -
dentes com os do nosso pais. 

Desse modo, as emendzs em questão deverão 
ser nijeit_adas. 

O Titulo IV - Das Aeronaves, abarcando os'" 
artigos 10-6 a 155, define, conceituando, aeronave, sua classificação 

como bem móvel, civis ou mi.litares, pÚblicas e privadas, explicitando 
que, salvo disposição- em con'trãrio,os preceitos desee CÕdigo· não 

aplicani àS: aerõnaves militares, reguladas por legislação especial 
(art. 14, § 6"9). 

Trata o mencionado t! tu lo da nacionalida
de, matricula e aeronavegabilidade, sendo que nenhuma aeronave poderá 

ser autorizada para o võo sem a prévia expediçãO· do _correspondente 

certificado de aeronavegabilidade, que sõ será v:âlído durante o prazo 

estipulado e enquanto observadas as condições obriiiJa.tórias nele men 
clonadas {art. 20 e 68, § 2Q). 

Quanto à _p;-opriedade da aeronave, é a_ 
mesma expressa no capítulo III, seç-ão I, estabelecendo o artigo 115 a 

forma legal para ser adquirida a propriedade da aeronave, vindo a per 

da da aeronav~ a ocorri!: r pelos instit.utos_jur!dicos da a !i e nação, rg 
núncia, abandono, perecimento, desapropriação ou, ainda, pelas cláus:g 
las extintiv_as previ_:!:ltas em ~!L_ 

Isto pos_to, examinando detidamente a par
te que nos coube apresentar o presente relatôrio parcial {Título III
Da I':iifril-Estru_t-u_i:-~ Aeronáutica e Titulo IV - Das Aeron-aves), sot:'OS , 

s.m.j, de parecer fav_?rável .aos TítuloS III e IV, do Projeto de Lei 

da Câmara n9 13/86, e cOittr~rlcsãS Emendasns. 2, de 1986, apresentada 
pelos senhores Senadores Roberto campos e Benedito Ferreira e n9 03 
apresentada pelo Senador Roberto Campos. 

~ o pare·ce·r- a que chegamos, apÓs acurada a 
nalise do Projeto de Lei da câmara n9 13/86 {n9 3~284/84, na origem) : 

~õbre_ â partê-· referenie ao .. Tii:.uiO III - Da In-fra-Esti:-utura AerOnáutica 

e Titulo IV - Das Aeronaves) , que a nós coube relatar, apr~sent.ando co!: 
clusão favorável aO-Projeto e contrário""às Emendas nQs 2 e -3/86-, apre--

sentadas aos mencionados títulos. 

SENADOR HE:LIO GUEIRóS 
PRESIDEN~E 

;e o noss·o parecer. 

Sala das Comissóes, 27 de novernbr'J de 1986 

PARECER 

VA COMISSÃO ESPECIAL SOBRE O C0V1GO_ SR~ 

S1LETRO VE AERONÃUTICA. éeblte o P.toJr!to 

de Lei eLa. C.ima:lta nQ .13/86 [11Q 3.2S.J/f;.4, 

na o!Ú.gem), qu.e "di.~põe ~obH C' CódL.qc

B!ta.d.lU~to de Ae.toníiu.tic.a", na pa.tte 11.~ 

6e.<r.e.n.te ao.& T[tu.lo-~o v • VA rRrruLA('ÃO e 
!li - VOS SERVIÇOS- AE'REOS". 
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Vem a. exame. de 6-to. caha, c.pÕJ te.11. .M.do e.&t:ud~ 

do e a:p11.ova.do IHt Cãma.Jta. do-6 Ve.ptda.d.,ó, Pttoje..to de Le-i, de .tnida.tl.va 

pJteôi.dendal, ~to.& .tl!.ltmo.& do altt. 51. da; í.'_on.&.tl.tU:.Cç.ãC FedeJr.al, d.l óPO~tdo 

.60blte. o Cõdi. .go -BJta...sllei.Jt-o de Ae~toniiud c a.. 

Q.u.ando do óeu e.nvl.o (i Caóa de oJUge.m, pMa 

üri.cl.o de tJto.ml..t«ç.ão, .61?. (e.z-ac.a·mplildial!. de Expoói..ç.-ão-áe Motivo.s do 
Se.nholt AUn.i.UJt.o de f<lto.c(o da A.eltO/'lãut.tc.a., em que en6a.tüa. te.Jt o Jie.6e.Jtl.

do piLoje.:to ,.-p01r. obje.tiVo a.tende.Jt (i dUu!.t!W. z do Se11ltc1:. P1vz..ti dente da 'R~ 

pÜ.b.ei.c.a, na óe.n.ti.do de .ói:mptC6{c.a..o. a_ teg.<. .6la.ção e.cl ~.t€.-tite, o.~&m como 
c.ompa..ti.b.<:Uza.l'!do~a: ã: denomtnaç.io pit.ev.l4".tâ.'t1o o:vr.t:- '19, .tiú:I óO XVII, te 

tJta. ~. da _CanJ.:ti.tu.i.ç.ão Fedel!.a:!, a.dequan-do-a. âõ nec.eó.&.da.deo> lte.&ul,ta.n 
.te .ta da..& p1to6ur~da..s .tltalt.sóoJr.ma.çõe.s polt que. pa.44ã.Jr.a.m o .t1utr~.spo1tte aê.teo 
a aviação c..Lvi.t e c.olne~tcla.l e todo.ó o.s .se.ltvlço.ó, cU..o:.e.ta. ou.- .ind.tJtetamen

te. v.l..nculado.ó ii navegação a.'é.lte.a., c.omO u.m do.ó .óe.gmento.ó_ma.<..s _dl.r~âmi.co.s 
do mundo e.m q u.~t v.ive.mo.ó, a..tu.ali. za.ndo-a. ape.lt~ei.. çoando-~ _.ói. .stema.t[ ca.me.n •.. 

"Ve. há. mui to vinham o& ru.·ve.l!.&o.s ÕIL!Jão.s 

de..ótlt Ml nl. .sté'IÜ o e a .6 en ti. da. de. & vi. nc.u.ta.da. 4 

ao &lttolt a.e.ltonãu..tc: c.o JLe.c.la.mando uma 1te6o1t 
11111 gl.oóa.l da. _te.gL &lação c.m uigOI!., a.pJr.c. -
.óentando valti. ado .ó e. 111ut.U 6oltme. .s c..&tu.do..s 
c.om e&&e de.t.i..de.Jtato, 

Via.nte. da. c.omplex.i dadc da ma 
té.Ua, pela .Po1ttal!.i.a nll 16 7/COJAER, de. r2 
de 6e.veltei...Jto. ú t982, pu.bll.c.a.da. 110 V.O. 

de. 16 de. 6e.ve.Jr.e.Uto de .1982, con.stLtu[ uma 
c.olni ..s..sêio e..spe.cl a( d_e._ a.lto IÚv(.'.l e tto.iã.vet 
ti.Jr.ocZni o palr.a. 6azelt a. lt-evt M.o e a.tu.ali. za. 
çã:o do CõrU..g~ B'ita..Y.Ú.ilt~·de ,l,.eltonã.u.ti.ca.. -. 
e te.gl..slação c.ompteme.n:taJt, apl(.ove.ita..ndo 

a..s ..su.ge..:~tãu a.pl(.ue.nta.da...:~ pela& Õ-.1tgã:o'..s do 

Mini .stê.lfi.o, de.mal. & e.n_tidade...s vinCLâ.ada.~ 
e e..s.tud1. o.~oo.s da. ma.tbú.a.." 

Vada a J!.xten..são e .c.ompte.xi: da.de da ma.té'!tL a., 
di.vldi.u-.óe. a pltopo.&.çã.o pM vâlfi.o-6 lteta..toJte.-6, c.a.ben:do-no& l(.e.iata.Jr. a 
pa.Jt..te 1te.6e1ten.te ao& "Tr~u-:tc-·v - ·va. Tl!.i.pula.çêio" e "Tttuto VI v 04 
Se!r.ulço.& Aêlr.e.Õ&". 

No que. .óe 1te.6e1te à p!d.mei.Jr.a. J;.'la:ltte qu.e. 
11.04 c.oube. lr.e.latalt, Mt. 156 lo'!: pGtl!.igJta6o.& de.6-{.iiirnf41: f?U..lan.('e...s c.omo a~ 

pe..:~..soa..&. de..vi.dame..n..te. ha.b..i.Uta.da& a e..xe.fl.c._e..l!.e.m 6u.nçÕeó a boJtbo ela ael(.o
lll1ve.; Jr.e.&e.tr.van.do a 6u.nçõ.o 1te.mu.ne.Jtad11 a bcltdO ..cie. ae.Jt.onave.& nact on.a.l .& 
11 .tl.tulMe.& de. Ucenr;.a.& e...:~pe.c[6.Lc.a.&, e.mlt.Uia.ó pe-lo- A-U.tú.;.t'élti.o_ (j.a 

Ae.Jtonã.u.ti c.a. ~ lr.e.&e.Jtva.da. a b1r.a.~ lei.Jto..s nato-6 ou. n11~u.~tali z.ado -6; e de 
telr.mi.na que a. 6unção· n'ãc. ~Le.mu.ne.Jt.a.da,· 11 bo~d.;--de. ae..or.Onave.& de_.óe.~v.i: 
ço ai.Jte.o plr.(.-t.iado, podtt &e.lt exel(.ci...da pOit tJt.i.pu.la-~tte.s -ha.bi..Uto.do.&, .t.n.
de.pe.nden..te. de 4ttl1 nac.lona.tida.de; pe.Jr.mi.te, polr. ou..:tJto ta.do,"que.~ no
.&e..Jr..v.i.ço a.ê.u.o -in.te.Jt.nadona.t, -podeltÕ.o ..se.!t' e.mp,;egado.s comL.&.&â.lli.o..:~ e.~. 
tlt.an.ge.lJto.ó, c.on.tan..to q u.e o nã~e.io não e.xàd11 um -te..tÇ.o do.& c.omi uãlll~ 
a. bo1tdo da me..&ma ael(.on:ave.. 

Re..óó11lva., a ju.[z6 da ·a.u..tolt(dade. ae.Jr.on.iu 
.ti.ca, a. a..dnK..&..sZio de..-t:Jr.ipu.ta.ti..fci.s, em c.Q.".tã.t;:t ___ pltov..t.óÕit-io, i,n.s.tJtu.tOJr.U 

UtJr.a.ngeU~o..s~ na 6a.l.ta de.. tii.L"pulan.-te..& bJta.Xl:e.l.!t<.'I.S.,. e. qu.e. o ,mazo de 
con.tJr.a.to de&.óe.-6 não e.xc.eda a 6 ( .óei &) me..:~e4. 

Ve.te.Jr.mina o atr..t. 159, de acoJr.do c.om a.t. 
e:d.gêttc..ia..:~ opeltaúon.ai: .&, -tta 6oltma. da Jt.e.gutameutaçõ.o pch.ti.nent.:!', que 
a ..tJti.pu.lação .l.e.l!.ã c.onóti..tu(da de .tL.tulM.e..& i:fe. -Uú.nça-ile'võo e -c.elt4_ 

6(. ca.doó de. c.apaci daà~ 6[ .st c a e de ha.IX. ti tação téc.rti c a~ q u.e o.& cudl'.!J 
ei..em ao ueJtc["ct o dãh 6unÇõe&. 

() Cap[.tu.lo II - Va.s ll"Ce.nça& e Cetr.ti"6~:c~ 

doó e..statu.i que a U C.e.nça. de. tlti. pu.lan..te .& e O.:~ ce.~<M ~i: cado.ó de liabi. • 
li-tação tic.ni: ca. e ele c.cipaci dade. 6[ li.. c.a ..:~e-.tio c.on.c.cdL do -6 pela auto~~{ 
dade a.e.lton.Ziu.:Uca, na 60Jtm0:.dé. lte.gu.i.'ãmintaçãC e...:~p\•~(6(ca, .&C!'ndo qu.e 

a. ..ti.c.e.~:ça. te.Jtã' o c.a.Jr.Õ.te.lt pe.Jr.ll!ane.ntt: e o.s c.e.lt.ti 6(. cado& vi.go-ltall.ão p~ 

lo p~!tl'odo e..!i.to:be.teci.do, podendo .óelt ·lte.va.Udado.ó. 

O Lo ce.lr..ti 6l. cado.& lte6elli.do..s, admite. o M.t. 
~4, pode.Jt.êio .sei!. c.a.&.&ado.ó pela au.tolúdade. a.vr.onãu.dc.a. .t.e c.ompltova.
do, em p.tr.oc.e.uo admi.nt .6.tJta.ti.vo ou em exame dt. ..sáÜ:de., 1-1Zio po.&.su.llr. o 

Jt.t..&pe.c..t..tvO .ti.tu..talt idonúi:i.ade pltoá(: .óli anal ciu capaci. dade. pa.lta. 
e.xe.Jtc.Cei: o da..t. 6U:nç.Õe.Lo upeei. 6i. c.ada.s em .sua .tt'c.e.nç.a.. 

Toda. ae~r._onli\ie. - a.~~.t. 16 5 - .te11.ã a- boJr.do 

U.lf e_omand~_nte, mem.b1r.o da._.tiÚ.pu.la.ção, de.d.gnado pelo pltoplri.etã..V:.o ou 

up.tOJt.a.dolt e q u.e. &e.lr.á .seu. Plr.€!PO.&to du.lta.r~te. a vi agem . 

-A 6unção de. comando é Jte.gu..tada com de.ta
the.s, de 6oJtma. a lhe c.Ma.cte!Ú za.lt a.s 1r.e..t.pon.ó11bi.lida.de..s. 

A .óegu.n:da pa.Jr.te., que no.! toca 1telata1t 
t1t11.ta doó Seltvi.ço.s A.é'Jteo.ó, eoli&ub..:~.tanei.a.dO no rrtuÚ VI - Cap(.tu.to 

!. 

O alt.t. t74 e..ótabe.le.c.c q u.e o.ó .óe.ltv.i.çoLo ' 
Aêlte.O.ó c.ompJteendem o.& .óe.Jr.uiçoó aêJr.e·o.s'" ptr.Cva.do..:~ e o& &Mv.i.ç.o.& aé'Jteo..s 

pú.bU c. o.&, q U.e. a.blta.ngem o.:~ .&eltv..i.ço& aiJr.to-6- ·e.ópe.ci al.i. za.do& pãb.U c.o-& e 
o.& &e.Jtui çoó de .tJtan.ópoJt.te. a.êlteo pü.b.U. c o de paó&«g e.i tto' ou. mala po.s • 

ta..t, !te.gu.lalt ou n.ão-Jtegu.laJt, domê..ó.ti c.o ou i n.teJtnc.ac..i.ona.l. 

O.t. &e.Jtviço_.ó a.ilte.Oó p!Li: va4.o&, a..&ól.m e...spt.

ct. tjca, .ó5.o o& Jte.o.Uza.do..s, -6em lteiiiUttelta:_iio, em bcttot6i'~io do !'ltÕpi:o, 
ope.Jr.a.dolr. e c.omp1teende11.á a.& a..tc:v<.dãde..(r ae.11.ea..s de lteclte<.o ou. de~polt~ 

- va.s· o.s de .tJr.anpolt.te. .~te.óeltva.do ao p!topft.i e..tâlti.. o ou. ope.-'ladoJi: da. a.e.to

.tta.v:; e o& de .óeltvi.ço.ó aêJr.eo..s e.,-óp~ci:a.l.i:Zado.ó, Mali~zadoó cm b~ne.6i"· 
ei.o e.xc.lu.ói.vo do p!!.oplt.i:e.tâ~r..io ou opelta.doJr. de a.eJr.onave.. 

V_~.t..tr;:.qu.e.-..se. que o altt. f7B do pltoje.to e~ 
;ta.bele.c.e q u.e o.:~ pltopii.L e.tálti:. 0..:1 ou opetr.adOir.e.Lo de aeltonave & d~J &ti..na.da-4. 
a. 6M.v.i.ço& aêlteo-.& pll.i:vado..:~, .sem 6.(.n& c.omelt~(ai: &, nâ:o IH"C.l'ól>t ta.Jtêio 1 

de a.u.to.or.ização palr.a. .&ua-6 a..:ti.uidade.ó a~ea.ó, devendo, tlO /JIIta.ntc, g 
tendelt ao.& Jte&pec..ti.vo.o~ ll.equl.l.i.to..s .tê.c.n.Lc.o.s e a t('daóa.& di....:~po.&-içÕc.6 

..:~ob!te a navegação a.ê'Jtea- e .&e9u:ll.ança. de võo. aHi.m e.crmo te!t, .tegu. -

l.aJtme.nte, o .se9ulto C.O'ntl!.a dal'!o.& ã:.t. !'<!..S.&oa.& ou. bCJ'I.ó ~ta ..su.pe'·1~Ccie e 
a. o pe&.óoal .t_êcrn: e. O Cfe ôol!do; ob.s.ia~u.t~ za a_ e õ.:te. ti. P~' de .&{'_ll.vi.ç.o 

a.(Jteo o Úa.n&polt.te pÜ:bUco. 

Ve.claJr.a expilc/...tameltCe c alt.t, 180 que a 
uplolr.açiio de Se.ltv.i.ç.o4 Aêl:..eo..s Pi.i:óU c.o.& d-epende-ltií &cmp/te da· pitivé. .i: 

cottc.e..ó.õão, q_ua.ndo .óe tJta.talt de _tlr.an&pCitte aêltec ll.e.gu.t:.:l'L, ou de au.t2 
.!ti z11ç,ão no c.a.&o le. -.tJr.~n.ópo.oi:.te aéiieo não---1te.gu.la11., .óe de .se.otvi ço.&. e,! 

peci.a..U. zado.ó. 

A c.ol'!c.e...:~..:~ã:o ..:~omen.te .&e.ltã dada a pc ó.óoa. ' 
jui!.Cdi.c.a. blr.a.il.el.ll.a. que. .te.nha.--óede. no B1r.a:.&i:l.; po..:~.o~ui.ndo pelo meno..:~ 

4/5 do c.~pital. com- d.i.ltel..:to a voto, de pl(.op!r.i. e.da.de. de. bl(.a-ói.l.ei.Jto& , 
pJLe.vaú'~údo u4a UmL.tação no.ó eventual. 4 aumel'l.to.ó do capital .&g 

ci.lll; e dtltição c.on&L ada ex.e.t!t .&L va._me.n.t.e. a ó~tahi.lei.tr.o .&. 

POJt ou. pu.tlto la.do pe.!tmi .te a. i ni. d. a.;ti. va 
plte.4i.denct al que. au.tolti. zação palta e.xpiolr.a.ção de. &e.tr.Ui. ç_o.ó a.êlteo.s P~ 

b.ti. c.o.& padeltã. ..:~e.t cone. e&: dii ii..s Mcl !1-áade..s, _,anõni. ma. Lo na...s e.oncü çõi.s 1 

!'lte.vi.&ta.ó; êi.&.de.mai:& J.oci.e.da:de..&, e.Oin ..sede 'n'o Pai' i, ob.se.ltvadd a mal.~ 

lli.a. de .óÕci.o&, o cont1r.ole..e a dL!teçã.o de blta.ólle.ilto&. 

r be.m a:uci da.ti..vo o rU.. ..sp_o&.to ttQ altt. J 114~ 

n.a· Se.ção I1, da. Ap~t.avaç.iio do.& A.t~.s Conh.:t.é..tcnl.vo6 e &ua..s Al.te.ta.çõe.s, 

que. .. de.elMa que o.ó a..to.& c.on&tl.tu..ti.vo~ da.& &ocie.dade.s .&Õ pode.itêio 
.t.e.Jr. mo6(.6.i-c.a.do.& co111 p11.'éué..a a.utolli.zaç.ão da au.tolti.da.de. aelton.ãu..Uc.a. , 
j,cvla· ..:~e.Jr.em a:plte.Seltta.do& no Re.g.l4i~~ do c;~éii.Ci. o • .&e.tido q a e. a a.pii.OV'!! 
ç.ão lte.6e.lt.Lda não 114.6egu.lr.alta:· a .&ode.da.de. quGtl:quelt di.Jr.(i..to iir Ú:laç.k 
ii e.onc.u&ão ou aiJ..tiltl.zaç.âi:i pâ.Jta Q. e'xúu.ção d-e .&eltviço.& ·aélte.o-6. 

~de .t.ê: de-Úa-c.alr. que. a.:~ emplte..&a.& conc.eó

~c~r.ã:.tl.a..t. paJr.a p.t·e."-Úação de Lo~ltvi.Ço.s a.itr.eo.& pii.b-.lic.o&~ t.•óoJr.a pelttert 
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c.~ndo ao mumo 91tupo óoci.. e.tã.U:o~ não podell.ão, 6olta. do4 caóoó pltv -

ui.<6to4. e.xp!oJt.:V:. a.& Unha.ó a.l~tea4, cuja c.onc.euão .teJJhd !l..do c.onc.e

dida a ou..tlta.. 

A au.talli. dade aen.onáu..tl c. a 6l taltâ ~ ó nM * 

JUló e c.oncU çãu pa.Jta up!OJtação de .6eJr.vi y30.é'Jr.io4 Jte.gt.t.t'alle-4 cu não, 
a 6.lm de ev.l.ta.lt a eompe.tC: çã.o Jtui. no4tz da.4 pn.ime<.tr.a.& e a c.ompetl ção ' 

da..s .u•gu.nda..ó c.om o tltanpo-tte ltegu!atr: •/ 

Aoõ T[.tul~4 V e V!, q u.e a tri5-~o 6oi!:am di. 4-

.tlf.ibu(doó pa.Jta lte.la..talt~ 6oJta.m ap!Le..&c.nta.da.,ó a.ó .&e.gui: n.tr_~ em~-11âa..s, d~ 

W:daenü. ac.olfi.da.ó pela P~te.«.dêncla da ComL_ó&ãO E'&pec.{ãt ~a;;--~c;;atg-õ 

81ta.sitel1to de Ae~r.onãu..d c.a.: -

Enenda n'l 94/16 

AcJu.óc.enta.- óe, onde c.oube11., ã: Seção t 
pa. conc.eó4âo de a.utoM. zaç.ão PC.Jtll oó 4<!:11.

vl.ç.oó ll"iJteo.c~ pilbUc.o& do Ca.pCtu.lo III do 
Cê digo B!t«.!>l lei JtQ de. AeJtonãu,t,l c.a. - P~toj'!: 
J:.o de. Lei da. Cãmalta nQ 13,--de. !H6r 

.&e.gain.te. alt.ti.go: 

11A1t..t. - l-lo .tltã6~gc a.ilte.o· "â:Ome.õ.a:C:O· e .lit-
J:.e..tnacionctl de pai.õa.gei.lio e clur.ga, nenhu. 
wut e.mplte. .õa pcde.tr.â daeJt- maí.. .s- de. '-l: ua~tetii~ 
ptnr. ce.n.to r -4-01;) da o ( e.Jt.ta de aue.ntc.s cu 
c.a.pacl. dade. de .tllan.spcJt.te. de. caJtgã.. 

S 19- () d::.õpc.s.to nu.te. M.tigc apUca-.se. 
a .tcda.s 'u mcdali dade..s de .tllan:.spc.tte. 
~télte.c 1 .lncl(t~ve aqa.da.s e.xplctr.ada-6 .õob 
a 6o11.ma. de. "pon.te..s-a.iJu!«-6" e. outu:.S .õlllli_ 
laJte.-6, 

S: 2Ç' ~ A au..to.ft.i dade com pi! tente. toma~t.ã. • 
pll.culdi.nei.u ne.-etMâJti.u ao cWnpttime.ntc 
do di..õp0-6-tO no "eapu.t" de..õ.te tt.lt.ti.gc, d~ 

6CJt.ma. g!tada:ti.vl!, a come.ça.lt df!~t-'1.0 dot. r 

p!rl..m&..,lto-6 c.~tnto e OC.te.nta di.ã.-6 [1801 di. 
vigência de.ste. cãdi.go~· de -m~a.;·- a c.omple·
tâ-la de.n.t!tq do p~azo de 5 a.no-6," 

Ao ju-6tl6(.C.aJt.:-·.s~ a Emenda tli? 04/86 r .se-u 
-i..tu.Uitt au.to.t~ o no~!te. _Senãdott. Raimundo Pa~~.e.nie, aduz Q- uC-

"tt que..b.tâ:o diJ .fltan.bpO!tte. aê!l!:l!c> uo BJta..sU 
lte.11e.-6.te.--6e. de. call.n.cte..ti'M.i.cl.16 pec.uUa.rte-6 .. 

.te tido e.nve..tedadc pe-lo cam( nlut dii. -plli. vat..<. 
zaçã:ar- ao {nvê4 de.- ou.t.-to--6 r;át ~e~ ande ~ 
.tllttt1--6poJr..te a.éttc:>o J.n-tettna:c.( OtlO:l de pa~ 

-6a9e.<":lto-6 é mottopõ!io da e.stado,· no B~r.a:· 
Jt..t cc.oJttte r.untt --6i..tuaçãci ___ ãe.·--mõncpõt:i' o pit{ 

Ve--6dt que. a. PANAtR deixOu de 6unclona.'l. ~ 
mai .6 -te.c.e.n.teme.n.te, quanda a: IIARIG pa.-6--60« 
4 c.an.tJto-la!t. a CRUZEIRO V() SUL, apt'na& a 
c.ctt-6Õ.~tc.ii1 IIAiZIG·CR'UZEIRO 11Ôa tteguC.:vr.mt.n
tt. pD.II.a a exte..ft..l a~t. 

Ocd.ta c.altac..telll' .st.i ca pe.cuU«!L do Úat16 -
pM.te aé~teo tiO Btr.a~.t u.tã no ~twcl and:-' -

mutt"a dá.s chama: da.& "pan.te.t.-a~~te..a.s", otzde. 

ma.-l-6 uma vez o contJ.ÕJtcitr' VAIHG-'t~utn~o 
.C:mpe.lta .sabe.Jtano c.antJtotando a 6a:t-i.a ma.i. .t. 

get1e-'l.o.Sa:: do-& tu.c..'l.ó-6 do.s tlte\.ILo.s Ri.a-Siia 
Pa.u.to e IU.o-B!ta-óC'U.a.. Na ve~tda:dc, ta.t !{. 

,D J-,:,ll'' •' ~..,,. ... ~.~-·-. • 

.tuaç.ã:o git-'l.an.te tt ~aü.de 6i. ttanc.e..i. 11-a -do g.'t~ 

po i:.ndePenie.nteme.tt.te. dt:1 o.çâo do. aonc.o-'t -
!têlicia., q:ú.e .t.e e.t~conttr.a cottdda peta ba1 
!te.ilta dp moncpõU o c i ntettttaci. ona.l e pe

le plt.ivili.g<.o 1"10 can.tJtate dat. c.httmada..6 

"pante h-di11:ea .s". 

A d.J..ú.aü"tõ do tiOI!O Cãdi.go·sJta.sllei.Jto 
dlt Ael!:.onitut[ ea não pode dei xaJt de tte9t ~ 
.tJl.a.lt .ta.t .si. tuaçã.o. O teg.i. t.tadclt, C.Otl.-6 -

elen.te do -.seu pa.pe.t pe'l.al!te. a .sodedade~ 

niio pade dei. ~::_a-'1. de p1tete~zde1t i_n~t_u(tt' tto 
.ttx~o d~ d[~t:oma. bit~ c. o di;! ae-'l.on~uti..c·a
nttci.anaf mc:>di.da.s que i.mpeça.m o plt.{vi.-tf 
gio e a .COI'ICO-'ttr.inci.a det.lC? .. al. 

/-laMa .i. nte.nção a a apll.e..óe.ntalt e.t.ta: emettda: 

ê a de a.ueg~-<-'l.tt-'t ~:-IL{têlti.o{>' ju6to.s de 
c.cnvivênci-a en.tl!:.e a.-6 emptte..sa~ e.x[ Heu-te.s. 
E.s.tamc-<1 ga.tart.ti. ndo a poHi. bi. ti. dade. do 
c.on.sumido.t'pcde.11. e-&cal.lzvr. etrt,'I.C a~ emp~t! 

-6«-6 aê~tea.s e.x.t.s.{en.te.-c~ rt qut" deHja voai!· 
«.o -lnvê!.s da opçã.o 6oitça:da: e.ntH u.1tta cm -
pl!.e6a. nac.i onat ou voa.-'!. cozn e mp-H.> ~i't ~ e..s -
.tl!:.angei.l!.a--6-. 

- A ·Ji·.t~açã.o VI. vi.. da. --'U:cen.tem-uz.tt> zza. Att.ge/1-

.ti:na:-,- -com a g~t.e.ve -do.s J:i-lc.ta.s da. Atll.oti
-nt:a·--6 "AJtgen.ti. na.t., demon"-5t-'l.a caba(mvttt 

q_ uã.o de..s-accnu.lhãve.t e 6-lc.ilt cem a opçãa 
de .teJt apet1a.S uma emp-'l.e.sa a.e".tea. vo-a1tdc p~ 
Jta c u.te-'1.-i.o.tt. Todo o tJt.i6ego inte.-'l.na -
cl.cnal de.s-.õe par.s 6-i.c.au na.t. mã.oã de e!' 
p11.e.sa..s e.s.tlta.rtgel.l{.o:-6, du.Jtat~.te. a tempo de 
g-l!:.eve, oc.a-6i.ottando ime.t1.SOt. plt.ejuCzol 
pc.C .s,;i -'l.mã.o", 

A--6 conc.euõe.s de. .õC?.II.v-i.ço-6 aii:Jte.o6 ,.sã.c d~ 

da...s .im:U\Iiduatme.nte, cabendo a:c Pode-'1. Concedente. di.. -t.-tltibu.i.Jt 4..-6 .t{ 
Kluu, ..si..óte.ma. .C:nc.ompatCve.t com a d.i.t..tlt.ibul ç.ã:o de.ta..s como .se .tlta.ta..s-
4t.. de u.m a.c.u.vo comuM, no qual c.ada uma. .tem um pe.l!:.ce.tt.tua-l. 

A 6-ixa.ç.ãa apitl oltC.s.ti.c.a, em tei, dt um ~ 

mt:te de c6e.Jtta. de .óUv.i.ç.o-6 i .t_cta.lme.n.te CVtbi.t~iill..ia e u.m ba..se 'm 
qua.lque.Jt leva.n.ta.me.n.to eccnômtc.c vã.Udo. 

Ta-l Umi:.taçiio pcde.l!:.â t~ão ie.l!:. aptt:cãvet ' 

na 6u.tull.a, ~cando o Pade.Jt Cottcede.n.te. J.mpo.s..si:bi.U.tadc,de '~ze-'1. c.u.m
plri:Jt a. l&e. 

Stndo, polt ou..tl!:.o lada, ma.ti~r.{.a. lt.;/lgu.ldlliC!o~ 

tM, nio c.abt â ~e[ a.Uwni.tt. IUI<t C.OIIIpe..têftcia .{nte.iltam.e.nte pc.ttUCI.'H

.te a<J fxe.cu.tt~o. 

O au..toJt da emi!11da. .l.g110:1!:« a !i. .ste11âtC:ca ' 

q,u.e pJtt.-&lde. a-6 c.onc.u.sõt.4 1 c.-c!llo igt1o1ta ,p li .stÕ!tl co do-6 áato-4, qUI! 

pu!fti.ti. u o en~e.b:amtn.to- du con.eeuõu n:uwu:t eonju.ntu.ÚJ. .s~11 a!ttJt1u:r.~ 

.tiua. pa:.Jt& a Govtluto. 

Jlo~topêíUa tx.i.-6-tt.· quando J.·nte..n.donab:!t.ntt a c.onc.t.uão ;_ e.'n.t.tegu.e' 

a. t.llfpJte..t.a ünt c«, li. .tu.ação que. 'e eon6undt. coM uclut.i vê dadl?. de. 1to.ta. 
Tan..ta n.ão ui. 4.-te mcncpõUo qu.e a-6 e.11p1tua-t. VASP e TRANSSRASIL cpe. -
11.4.111 paJta c u.te.Jtio1t, em c.aJtã.teJt não Ugulà.Jt. CoMo mio 'i o c-alt.itell. 

Jtt.gu-ta!t que. i de1t.ti 6l c a. a llotlopÕU o, cta11.o Ú.tã que. i.. ti e :ti ~te llfOitcPõ
li.o no c.a.óo da.s Unh«.s intelf.tlaci.otlai.S. Ainda q1tanto a.a a.spt>cto da 
•uopâli.c, .sã.o ~tii.ftda.s oU ob.sMvaçõe..s «pft-e.senÚda.-6 -t.oblt.t'. a 

Pll.opo4.t.a de Emenda nQ -OS • do Sen«do.-t 101..0 LOBO; 41?.-'tia denza~ado lf.t
pt..tC~lu. 

A Pol'ltt AéJte.a. e.s-tã c1. .tada tia ju-6 ti 3-i.c.a..ti 
11«. da emenda. ãott.a. da c.o~t.a.tação adeq u.ada. A Potite. é u.m c.oH.tlt-ato t.K : 
.ett. «.ó emplte..óa.-6 e .se alguma .te..m pJte.pcnde.-'l.ânci. a~ .cu.mpite ve.11.i. 6i. c.a.Jt 4 
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Jtazão de.Ha. &u.pe.UoJt..i.da.de a· 6-(.m de.-·ve.U.Y.CitiL &e eM..ã..ti.u. !Jo.vo4tti ~mo. 
Se a pltepondeltâtJcia .óe...jr.uLi.tf{.ca. petr.a.ttte a lei, túidi o6eJt.ece _d~.>. cut 
.su.Jr.ãvel. Nece.uiift.ê.o a.uLttaialt que ·a -Pott.te-7U.o-Sit0 Pa.u.lo, pOI!. exem~ 
plo, dJ..vi.de Jr.e.c.ei.ta e dupe&a_, bene6tciando dua.s emPite.&a.&, a.eiã:.ó 
.tltê&, que em nada c.on.t!Ú buem pai!. a. a exec.uçã:o ex.c.e.to _o& ".t.Jtl.thoó" .i..§ 

te €:, .&u.a.& pM..te& tHt · c.onc.e..uã:o. E dá.. !.ttc.lto pai!. a :toddfl .6em que .toda..ó 

.tenham i.nve..s.timen.to. A pa~t.ti.clpaç.ão na. Ponte fe.ú.a. ra.--e&tã &~tlda_ .o:.~ 

v{..&.ta. com ba&e tla d.iMfcJ..bUl.ção de. ..t.itve.ódmetJ.to:&.e bene6t:ci.o..s d.:to e7!! 
pJtUa._,L 

A d..tação do uempto da AEROL1NEAS, rf u.e 
Jo~Jteu. ltecen.te glteve, como a .se a6a..stalt_ de nÓ& calr.ec.c. de pltoplti eáa.
de, pai.& no B!t.a..6Ll, em que o tt:.â6i!ga aê.te:a ê e.XpiOJtada peta. i..ni:cla
tl.va plti.va.da, a que .&e via a.té hoje 6a~ta.m gJteve.& c.ale..ti..va.a_. 

Não- 4e. ev..l ta. g11.eve6 c.om mo::U.o.t núme.xo de 
emplte.su·. Reg~ óttr.e-&e q u.e nunca ho-wie g-;t-ive, dei amr.U .t1.1.de d«( uelã:-d; 
A.EROL1NEAS, em Unha. aé~~.-e,-a.cn.-..te.Jtlia.d-onal e.xplOJr.ada pÓ!t émpH<~ct b~ta.

.sitei.Jta. 

Fi nalmen.te, a._r:,ltoxi _'1'_a.,.6e (J .t~Jtlli n_o ~í:i.-.1 
conc.e.&oãe& e e&oa &e.o:.ã: a. opolt.tu.lt(da.de Pal!.a lte~(J!Lm_ulM o .X.. . ..!.tema.. A 

i..nctu:&ão rto CÕdtgo da. emenda p~tCPot.ta pÕ"i?. (J-fxÚUti.Vo di.ar~.te de pina 
ciltcun.Hâ.rtd. a -com que, 11a.. condl.çã:o Cli Pode.it Cõflce.den.te., pode nao 
ajtu;.ta.t-.&e. ao contexto 6utuJto. 

nf04/86, 

Somo&, paJttanto, C(Jn.tJtã![<. 06 Emenda 

Eme.n:da rtQ S/86 

"Sup~ma•&e: o a!r._ti.go fSL da ptcojeto de 

Lei da. carnaJta. nQ 13, d!.' 1 ~ M , 11 !.'llU!IIC/[tttJ

do·-61! o.s dema<. .s." 

Ate.gam o-6 &eu.& ila.&-tJte6 &ttb&clti..toll.e~~~! 

nobJr.e-4 S_enho.te& Senadoll.e-6 Robe.ltto Campo& e 8-enedi: to Ft''t!tc( ta, que o 

mencionado alttigo 18J l_eoa.o& p!!.inC(pto& cont.t.<.tu.c.L~·Hai& da-i..bOno-
mia., do dUr.rd..to a.dqu.itr.i.do, da Ubel!.da.de de aó&cci.aç_ã.o e dti . .é:tb~lr.--;ia.
de de .in(.cia.tivQ., .toá.aó i.uc.u"lp(.doó no.& M.tigo& -15:3~ rf jf: Ú:-2·3,-
28 e J6 O da CaJU:a Ma.gna BJtaói t.ei.ll.a., 

Ana.U õando a emenda. em tela, ~to ta_,. &e q u.e. 
a. tôn.Zca p!tlncl.pat, pela õu.plte..s&ão do Mt. i"i1,- é a·dequ.i"o--dl~te.tt----; 
adqu.i!ti.do &etr.i. a lc.Mdo. 

Cot_ejc.rr.do a4 ca_r..&. ç.Õe& e&tc.bet.eci dP.4 no 
M;ti.9a 7 ar, pa:.ta a conc.e.Hiio do~ H.tviç.ali a.ê!l.-e:a--"õ ptióli. c.c·-6-; ~ ({Õ ~?!tO i$ 
to de Lei da Ciima.ota n9' 13/86, com o te:tto da CÕdi.go BJtaX.le.f .. -'l.o do 
Alt, ru:.·nâá ~em v.{go-1!., -no-n 1'1, 29', e·-srt dO M.t_. 69,. -n~a hâ-&u.b&ta:n. -;o 

ci.al at._.teução, vez que«. Uai&l_a.çoio pe~tti.ne11ie- jã'"'"ií;ú ~o'"n.-ólaY "k'4-
me..&ma& cond<.çlie& qu.e o Mti.!:lo 187--ao-r-rc·-,-rzg, a~<Çe.]"iil!.a., 

l'iio, ha.ve![ã:, po.t<>~ 'd(!!._el úi a.dqu..i.!U.do lug.. 
da peta .simplu ll.azão de qu.e. não -hã dJ..iLd.to adqu{lii.do~ Jâ_qu.€ .tÕclaõ_ 

a.õ _a..tuai..s COt1.ce..&d..onãi!.ia& do-4 .&e.li.Vú;.aõ .. a"lJteo.s· pÜ.óUcQk Q.,ü.ndém À_& 

candi.ç.õe.s e&.ta.beleci.da& no a.tu.al cãdt.go, qU:e. ~ao o:õ me.õma.& do a.t.t,. 
181 do "Plt.oje-to de Lei. do:_Cãma~r,a »9' 13/86. 

No que di.z ll.l!õp<Ü to o.o 11_-t/rata.mcntO de.6i_

~u«.t.u e.11t1tt bl!.a..úttl~t.C.ó e u.tll.dtt9e.i 11.&& e.-·e».tú ~P!i.i&O.Tbita& le.llw.õ 
e emp/tua& e&t.tangei !ta&, a Uml ta.ç.ão dei --pMti:C.<:-pa.çdo do ê.aj:i tã.l- -e~
.t~tang.U~t.o noo &ell.v.iç.o& a..ê:~teo.s púbUco& é, p!!.ati:c.ame!'!te. c.oli&a.g!ta.cfa 
na C.omuttidade_ItJ.tell.na..elor~ã.t da. Avf.a.çã.o Civ{l, c.om ltfXIt.a& exce.s.sõe&; 

KL.&.&e c.a:.so, e.&peci.a:lmente, o Bll.atLLnãa e..s.tã -<.nova._nde-- e mu.C: .to meno.s 
e..s.tabtlec.endo ti.llli._taç.õe.s i.nex.i .sten.te.4 em otdlt.O.& pti.r.se-.r). 

No âmó.i.to du Jtela._çõc.o üzte.Jtnacl otza<. <I dt•. 

A.v.i,_a.ção c.ittll, onde o p11.i n.cl'pi:"o da. ll.edplr.océ.-dade ê a.c. r.>.( to, r1iia .oe 

.iden.t[&<.ca. o "t"ll.a..tarnen.tq_ d~_.oi.gua~"; pelo ~otJtlfá!liO, idend{ica-6e. O 

".tJr.atarne.nto .oernelhante" a.o a.p.Ucado e.m ou.tlto& pa.f~eó, com O& qu.ai& 
o_ ~lt~Ji. .e !_!111rr.-tém ltÜa_çõd a·'l.ltonãU.ti: Cü. · 

Poli. e.&.te.s motivo.&, &omq& p!!.l(l rr.ã(J-ãcolllf 

me.n.to da pll.e4en.te Erne11da n9' 05/86 a.o PLC 13/ S6. 

Emenda. 119' ó I &5 

"Ao-4 all..ti.go.& 1 BT e 183 do plr.oje.to de Lei 
da. ·cârna~ta -n.Q IJ/86 - cã&.go Bl!.ttdle/.ll.c de. A..€.tto.n.W.t<:ca., &e.II:Õ:o a.c!!.e{=
c.i. do6, lte6pec.,ti; va.me:nte, o .o &egr.d. nte.& pa~r,â:§-ta.lfo6 ún.l c.o e q-ui n.to: 

Pa~r.âglta.~o Ül'll c o - Na e~::Ploltação do6 &e.ll. 

v.iç.o.& a.ê11.eo.s d~t- :tlta.Jt_.&po!r.Ú l!.e'gu.lM, nenhu.rna. empll.e&a pode.-ltii de&5Jtu: 

-.ttt-Jr. de &i. -tua.ção de. mottcpõ.U O 
to nem plti. v[ lég.i. o de. zona. 

§ 59 - Conht.dell.a.-oe po:vr.a. -o6 e6eito& de~ 
ta. tU u:mr:t ú.ni.C:a. emplte&a o gltupo ou. o co11ju.nto de emplte-6a.o ~~~~ ti{_ 
11.e.ta. ou. .indilt.etamen.te, e.&;{eja,rn bU.baJtdln.a.d.a..& a.o me.r)nrc contAo.te a.ci.o 
nâ.ii.to~--a.dmtn.<:itii.d.tlVO, 5f:rià.iJCUiC, ecál'i.Emico ou. apiHciona.l. 

A p·Hocupaç.ã.O do noblte Se.nado11. Jõa.o L!' 
bO-l qUe úja:-~vitq.da a. 601tmaç~o d~-mon.QpÔUo -neue impo1r..ta.ntc. &~ 
tolt da econollia. que i a- a...tz:a.ç.iio c.J..vit.;·c:o_mo bem demanStlta. na. ju.otJ.

fri. ea.d. v a. de 6u..a, e.men.da.. 

A.tga.i: ,_ em .sua. de.be&a., que en.tte a~ e'!' 

p1r.eMt4 qu..e:. ~pe~tava.m no Jeto11., na.déca._da. cirt 50, plte<~tam oe~tvlço& ~ 

Je em 110&6o ?aC.s dpena& . .tltê& companli.a~·. &u.ge/ti;Jdo que 6o..s&em e-cl.t~ 
belecida.õ "me:cU.da.& q-u.e .<.mpc<~.kbi.ti.tem a 6oll.ma.çiio de. ca.Jttéi:~ e, ao 
me.&mo .tempo, q-u:e. a.He.gu.Jte.m a compe.t<.ttvidade em ba&eb jV.&ta.s, 6a
.toJt e.&4e .&a..tutall. ao bom de-sempenho daquele &e.tolt". 

JtU.cl:a.lme.nte, lteHa.Ue-.6e que a di.mi.nW:.
çio g~r.itda.tlva. elo númell.o de emp.te.<>a& de tll.a.n.spoltte a.é_lteo, no B1t.a6i.l, 
lião .Sri devri--ii" d.tUaçõe".6 de monopÕlCo, ÚClu«:vi.da.de OU: p/4" vi. trgto -, 
de ion~t; mu..Ltc pelo _c.o:n.tfl.âl!i o, de.Vein- &e «O l!.eg<. mr dr c.omp(> U ção, 110 

qa.ttl pelt!!ianeceJtoirn O:.s ma.l.s. bem a.dmi.ni &tlta..da.&, 

Re..ual-ta- .se que não eU: &.tem ape11a .& tJtê o 
emp![e&t:tó de .tl!.a.n.&poltte a.é.Jte.o no __ 8tt.~.l, ma& rr.ove., ent1r.e na.dMza.i-6 e. 

lr.eg.ionai 4. 

O di.õpo«.tlvo ap.teu~ttado no pa.~tâl]~ta5o 

ãnLca é de..&nec.e..4.6áll..io·, loio q-ue oe. Áe~e1te -ao mónopÕti: o, uma ue-z q u.rt 
e;te, no .k-&tema ju.!Údi.co, .&Õ é adrnf.tz.d_o, em ca.l!.âte/[ 6acu.ltattvo 
me.dLa.nte lzt e&pec./..a:l ·e lipâ.te..6e& menci..otJada& pelo a.ottigo 6 3 

da -~onõ.ti.tu.<.çã:o F.ede~a.f! 

Quando. o noo.so !/...&tema.. con&.ti..tuci-onal. ' 
pJr.o[be o monopõU o, a. não .&eft. no -6 ca.M .& que eo.tabel:ece., áaz-elt lei 
pa.tr.a. dJ..zê-to apJte&ent-a-õe .c.omo wna de.6r:ec.e&t.c:dade ou., pelo meno<l , 

de 6oJtma can.tlt.ã:Jtià ã. boa .tê:c.n.[c.a legC:.t.t.U:.Uva, 

·u~· q-ue -~e'~e6el!.e_ a "exc.lu..oi.v-i.dade", que 

e: .itt&ti..tu.to J..nteill.amen.te-êU.Vii.~r,a_o, pode decOJtltell. da& c.ondlçõe& da. 

conc.e.&.&ão -do .&ell.v.iça püblf.c.o ou da. p!tÕpl!lit _na.t'ulte.:a dO -.se11.Viço p§ 
bllc.c concedido ou de l!.azãeo de o1tdem ec.o~Ômi.ca., técn!c.a, poU!ieit 
ou. ju.IIIdúâ. 

Monopólio, como multo bem ac.entuou._Ca_lt· 
ta-c~ Me..de.i.to.o da Sl-lva (f..!i-R.V.A-.-- 131/3.29)_ tem doi & ete~e•Ito.s e& -

.senci.ai:õ: lLIII, a.e.linKna.ç.ã.o da C.Otl.Call.ll.ênc.tf1. e o ou.tJto a altbL.t.'tá.l!.ia 
6-i.xa.ção de p.te-ço.s, pOitqu.e. _.sí..grK.{j.ea o c.autfl.ole da. a-6e~r.ta e., pa-'1. 
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c.on-óe.gui:n-te$ deli plteço&, ou, 1111 Ungu.a.gem de. ThemC&toc.i.eh Bia.~tdão 

Ca.va.!can.tL ( -f..!! "A "Con~tai.çoio 'Fedel!.a.R. Comentada", vo.t.tl!. pag. 

265] ~ monOpÔUo qua.t:do o p~r.-eço-e z·mpo~4to po-'l.qae de:&apafr.e.ce. 

c.ompe..ti. ção -&oblte. a q u.ai: a.ue.11ta. a 6i xaçêio dai? u.ete, 

Logo, no ca.&o do tJta.1Hpo11..te a.êlteo, <.n 

clu..kve no .tnte.luta.ctot~a..t:, não M lnonopõ.üo po~tqUe~ 

ai não hã exc..t:u..:~ão de .todo& o& demat .6 

.tJta.n.&poJtta.doJte..4. nem a e.Uml-ni_Ção de. c.onc.oHêncla.; <.', 

b] não hã a Mbi.t1tãk.t.-i--a 6Z xação do p1r.eçO 

pelo tJtatU.poJtta.doft-, lliio havendo o c..ont:fl.ale. a.bu.!.êvo do &e.!tviço dr.>. 

tlta~·.6polt.te., com a u:'c.tu:6ã-G -d.a. c.onCOJtltência. e a Zmpo4<' çáO dõ··-pHço p~ 
la. vontade. unl.la..:te.lta.t de u.m Ünlco e.mp!te&ãlt~·o, não Itã mouopO!i o. 

Quanto ao plri..-vC:".t,êgi.a de e:cctu.i. d. v~dade 

de..te.ILrninada â1tea, zona ou. ILegi.q.o "ou t<.P'o de <~eltvi.ço.~.~Jtru:~ pod(! d~ 
coJtJteh.. de Jtaz.õe& de. oJtde.m econõrnic.a, té"cni. ca Ôu. pol(.t(c"ã, ta1~ ~ cam·o a 

nece.õôi.dad"e. de &õUda i.n~Jta.~_e..6tJtu.ta!ta~ c.qut"pamen.to, t~ctrolog{a, pe • 
Mal. c.apaci..tado, e.t.e.; a ne.c.l'iô.sidadi de. apoio e fio!t.tatrcimri-lto c.On ~ 

cen.tltado pa.tta e.n61Lentall. a c.cnc.olt..tê.nci..a. de· emp!te ~a~ e.&t!tan9<!1~ !!.a ô de. 

al.to l'i:vel em todo& oô .õe.tolti..i~ e..tc.. çu a ne.c.e.&.Kdad~ dc~ev[ ta-'1. 

en.tJtada de. mtti. ô c.ongêneltli..l e.ifit.lúi.gel.Jto&; ou. a ne.c."-&ói.dtidi de. evC: ta!L _ 
a dapti. ci. da de. de c.u õt0.6 ,a. compe.t<: ção !1.U.i. noha ·e.-· de. e.teva.lt. c nLvel. a~ 

nico, de. o.ti.m.i..z.a.IL o .&e.Jtu.i.ço e d<.mCr!UCh.-õ-6 cu&.to~~-·Nã.o pode~ pc[.& 
.&e.lt cond.enado, .&em ma.iolr. exame, ..sub&.cl.-.tu.tndo-o polt um!!,. d[Hit.ibai.çao 
altti. fri. ci. a.óa e .&em bui·- em 11.tizõe. ô de oll.de.m ec.onõ~.Çc:a' ·ou. _.têC.i(C..ã.~ .. _ 

O§ 5.~~"d'C-all..t. 181, c.omo pltopo6.to, ap.lte 
&e.n.ta- 6e com.a um all.dc..t. poM~;- depoi. 4 de .tetr. a au.talti: c!.a.de pú.b.U. c.a.. 

i.nc.en.Uvar!o a& unLõ~..;, âé" emp!te.ôa&, ~.ôando ã meD'tôJr.ú do~ &Üv.tço&, 

ao mai.otr. 1Len~.!:<-6t"o .têc.n<.c.o ou ec.onõmlc.O, ã d.imii1u.tção--,·d'Cõ c.uflto.~ e 

ao bem p~~o, .como ~&.tã ~.toda& a.5 .e.e . .tlto:t-6 da à.it..t~ 186· . .-do T'tr.ojao 

de -~"ti· da Câ:mct!t·a. nÇ 13/86, v~m c.o-nàinctll. a& emp!i.e..6a& a .se~r.em con_;i. de.

-t-ada..õ c.cmo Ünl c.a !'«!ta o e6ú..to de.·&. .!.tlli bW: çã.o de "bene.~.&e<~"', p1r.emL

a.ndo quem não &e p.ote.pa.>tou t"i..C.iii. Cá-e e.conoml c.ame.Jt.te. 

Na ve..>tdade.c.arn a di.. .spo-sto ne.Ha ptr..ãpa&ta 

de. emenda .• ~a.z-&e .t"abu.ta. lta.&a·-de t.cda._i.a& noç.õe,s ju.!i.[Mc.a~ que. da· 

minam c ,s(.~.tema. ju!l,[di.co b11.aôi.i.d..lio e un<.velt&at. 

E,sq u.ec.e- &e q u.e o .t.to:n&polt te aêJteo lr.egul.M. 

4Õ pede ..!Jelt v::ec.u.tado poiL o<~ocLedade,s o:tnôn<.ma.s e que. e&ta& devem .te1t 

o-6 ..1eu-6 a..to.6 c.on&.ti..t!L.tiva& 1t-igi. ~.t!tada& (Aitt. 94 da Lei. 11'f 6.404/76), 
con&.ti.tut.nda-&e. em peuaa& ju!l,[di_ c a.& de. di. .te{ ta p.oUVQ.àci ··(1.11r.t. 16, 11, 

e 18 do Cõdi.go Clvt.l), qci.i têm vi. da e exi. õtênc.<.a di. &tL~Ii"taõ da d.o.'J 

&eu& &Õc.i.o-6 ou membJr.O..s (aiLt. 'lO do CõdLgo C.lv[lf," € qu·e--atC me~mo 

qu.ando 1.n.te_9Jtaltem "gltupo de .sociedade", cada &oci?edad(! c.otue.!Lvaltâ a 

pe.uona.li.dade e pat!tLrnônLa.6 di. &tln.to.s lattt. da Lc.i. n'2' 6 .-104/16). 

llt.ôma oc011.1ten:do na. fipõte<1e de c.on&Õ!tci:o {alt.t. 278, §"19, da Lcé 

nÇ 6. 404/16 1 ati C!e "paõl opelfã.:t"iliO". 

Numa a.ti.ui.dade, como o .tltan.6po!!.te aêlte.o, 

q~te e..ú.ge aLta ..safJ.&t.i..c.açã:o tecnotõ.!}i:c.a, -e m.a.i:-6 dã q·uc 1r.azoãvct que 

o Pode.1t PÜ:bUc.o: eMlmule o con&õn.ctõ· Opelf.at<.vo paiCa aqui:d.çã(l e m~ 

.tenç.ãa de ae/f..ona.ve-6, 6olf.mação· de tiilpulaçã.a, l.ia!ta.tea.mcnto dc c.u~Jta.6 

e o.ttmé..zação do& ..!Je..tu.tço-!1, &ein que. -z-&.6o de&pe!t.'JMiat..i.&r a·~ conMA.~~-

da.JI, que ,se mantêm com.a Mcl.edadc.ó au.tõi-lom..a&, com~ p('lt ~~~-':_.~Ld~!h 
pa.ttú.mâtú.o plr.Õpiri.áh. 

Emenda nÇ 7/86 

Vê-.óe a.o a.11.ti.go 182 d.o "Pitoje.to de Lei da. 

CâmaJta n!?J3, de. l'186, a &e.gui.n.te ILeda.çã.c:. 

"Aitt. 182 ~ A a.u.tclt.i. za:ç.ita .ôeltoi ou.to1t,9a.da~ 
e)(c.tu.li va.mente, « b1ta.ôi.le.i.!ta..l ou. a 6oci. e·' 

d~tàe&.cJtgal"lé.. zada.6 no Pa[ &". 

"Pa.Jta.gJr.á6a ilnl"c.C - Em &e .tlta.tando de &eJr.
i.tíç.o.& aé~:eoô ~-tpeci:a..ti.za.do.& de ltl"lôino 

iide.stltame.n.to, l..nve&.ti.ga.çãr:l, e_xpelti.rnenta. -

ç.iio ci.en.tÇ6(.c.a. e áe··~omenta ou. pJtoteção 

ao .60-!a, ao me.i.·o-a.mbC:.en.te. e dnilalte-6, Pr;! 

de a, a.u..tor..<. za..çito .6elt ou..toltga.da., também, a 

a..6.60ci.aç.ãe& c1. ui. .o~". 

Ju.ôti. 5-l c.a.ndo- .ôe a Eme;zda nll 07 I 86 ao plte

.6e.n.te __ pltoje.to, o_& &enholteô SenadOite&_Robe.~to Campo-6 e Benedi..to Fe1r.

.tei.Jta. p~e.tendem 

~ .. "c.oM.i.g(lt a di õ.toit.ção cio .t!tata.~er.to ju.lli'
rU.:crJ de.,ii.:gu.al e di: .&c.Jt.lmlna.tÕ!ti.o ã6 Mci.c~ 

dadeô com pM.ti.c.t pação r~Jtltall91'ilta. em Jeu 

c.a.,Xfal com 1!tela.çã.o d& ôoctedado?ô com ca

p<.ta.l ex.c.tu6i:vamente na.ci anal decaltiU'IItt! 

il_o ait"t.i:go 1ST d!f J'LÇ nll 13/U, o qual ' 
em ou.t11.a Emendn que dvemo& a opol!tUiií"d~ 

de. de.· apl!r.&entalt a e -5ta Com( -5 ~êi(l, ~oi 

obje.tc de pllopcr~fa dr.> lt~v(!ga.çêia''. 

A c.oÚela.ção ent.>te a. p.'lu~nf(' ~tÚruda· e cf 

an.telt.i.OII. ~Je 1te6r.>lr.e ii .ti.ml.tação da pa!t.ti.cipação do capi ta e r&tl!angr.{ 

!to no.& ,se.ltv.i.ç.o-~· a.~lte.o& pÜbt(co& . 

Ta;! quat a Emenda nÇ 5, não ftã:, IW ca..so 

p!te.ôen.te, que &e p!tetende emendai!, di.l!eito.s adqu.( ti.dcH l!.'&adtH• 

a. Um<. taç.ãõ do capi. ta! e 6.tltallge.Ur.o~ nó-6 .óell.v.t·ç.o6 a.l!teo -~ púb.f.i: c.o-j, ê 
a.cel. Úr. .f..nÚit.nac.i o11â.eme.n.te,; não· ../ia.vendO~ d~ Jtd!t {i, q ualq Ut"!. dC: J.tCII!.çâ.c· 

no tl!a.tamento j"u.fl?"""d;_c.~, não õe.IÍdo ÚÚ, po1r.tanto, de6i.gu.Íll Úm di. 5 ··

c.Jti.mi. natõtú: o. 

A.t€: me..ômC pc•~tque a. li.ni taçã.o ccnt.l da 

a..tu.a.l Códi.so B.'La~ lei !to do AtL., pa.!tn a. ou.tol!ga. de auto 't-i. ~ação pM.a a 
ex.ptoli.a.çi(o de Ú.':.v-tç.o-6 aên..eo6 pâbticC'.!J (Mt. 69), é mo:U6 'l.e-6t.'U.ta 

que. a da a!t.t, 182 dC! J'lr.oje..to ~e Lei d'- Cãm,t•.a no:' 13/&6, c c.tn..t'ta e.e:!l 
nu.nc.a. 5ó.t a.ir.glli. da w·a .(. ~c.aa.õU.tiú.úniCi.d.a:dl!, tt.a.zã.c po!rq ue ~NriCiô CC'n

t!tiil!io~ a. p!te-~ent<!. Eme.ilda ttq 7, a:pn.eo<~en.tada. pe.f~~ nc·btte~ Sí:fHtdo':e~' 

Robell..tD Ca.mpo.ô e Senedi..to Fe.1t1tei fJ.a, 

Emenda n'2' SI 86 

J'ftopoê:m a.l nda a& Senfwl!.u S-enado'l.eô Rf! 

-beJt.to Campo.5 e BeiJ.Zd{to Fe.tltoÚ,;a. a emenda p.'te-6cnte., a.t.lta.V~.l- da- ' 
qual p!Letende- <~e &eja. &up,tl mi da a -temi. Hã.o do a.'!. ti. go ? 81, 6 ei ta _ ' 

no.6 a11.ti.go6 184 e 186 do J'LC 13/86, tett.tando, c.om_~-~-~ ~~~emr;! 
lt.(.a.- aa .texto do pftojelo. 

R(!pa!ttando-no& ao q u'-' 61li abo11.da.do q ua!:: 
do da. a,p~•uj_;r:Ç;o da~ Emend.a..6 nÇ 5 e 7, a& Qua..i. 6 não mei!/'Ce!La.m, em 

~-~"~~;; ~te.tatÕI!i. o, 6o ~.sem apltovada~J, 60mo ~ i. gua.fml.'» tr, e pCfl CO('itên· 
da, ca11.t1tâ1tCa6 7r plte<~ente Emritda nq 8. 

Emenda. nÇ 9/86 

J'ite..tendem .5eu& .i.lu..ôt.'LC6 auto'!.('~ a. .6uplr.<'~ 

.ô.io do item V do § 2Q do alt.tigo 185 do ?LC' !3/86, vez qar, uo c.a.~Jf' 

plte.6en.te, hã .ltertiHão ao a.lt.ti.go 181, § 3/l. 

Manti.do o e.n.tend~mc.nto. o;;xp~ndt d(' quattdo 

d..::t aplr.eci.ação da.ô Emenda..!. antC.n.i.of!e<l, a.-6 quai.J m<"kcc.~~a,n, 110 no.õôo 

!!..e.la.tÕIÚ..o..,. pnn..ecel! Con.tlf.âlti.o, Mmo.s, igualmente, de eutCIJdL:~J('I'I.tD 
c.ontltãl"...i.o ã: Emenda fiÇ 9 aO PLC 131&6, man-c:lda a ~t.e.da.çâl' c.OHõta;nte 
do pltoje.to "6ub exame". 
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"Emenda 10/86, ao P~r.oje.t.o_ de_J.« f3/B6,_ 

(C0V1GO B~ASILElRO VE AERONÁUTICA) 

(Vo Se.t1adoJt. JORGE KALU~ffl 

V~-.&e a .. u.gui.nte 11.eda~ão ã l.<?,tJta ~. do 
patdigJta.6o ünt. c.o do a.Jttlgo Z03 do PLC 

11'2' 13/86 !Cõ.X,go B'Jta.:~Ctdlto de AeJLonã~ 

.t...:C:a.): 

11 A1t.t. Z03 ••• , •••.•• •• --~··--·· •••••• • • • •.• 

Pal!.ãgl!.a6o Üní. e-c-.:-.·,.,~, • ·--~~_._.____._, ..••• --. 

b) na 6alta de.uo·. o:a dí._&pot.ta ne.s.tej 

CÕdi.go~ a.uegu.Jtada a e.J!Ip!te.~6a nacl anal. 

SO\ (cln?1le»ta po!t có':ntal da. oie:~.t!1 dc. 

at,óento& a' pa&óage.i !tO<~ e da volume. de 

c.(1.1!.ga da 6JteqUe.ncia.". 

JUST1f1CAT'!VA 

O equiGCbllla da!.> vantag\'116 rCM1Õmí.ca6 n.a 
upt:oJtaçãa do tJtã,~l?!l(l a.f11eo i JJtnuacto · 

nal, no ãmbi.to da6 l!et'a.dl'·~ [l((a.:(cl!ai 6, 

e _galr.an.tida mcdi.ante acol!.cfo~ ,. tiLata.do&. 

A pai! di. HO, a6 condi. cloll!ant~J pQt(ti ca.& 

6actlJ..tam e e.n<~e.jam o ttntl!ndim~n(P rtu.m 
e~ptc..tnc mai Q amp(o da.& fl~(aç(ip ~ r.>nf!te ' 

doi. ..s po.[ óe 6. 

E: d..:ve.ft~a, COII!-tudo, a &i..ftt!lÇá(Tque &e ' 

qu.eilla ne.õoevetr. áo}(a d!lqcte-t.e qurúf~r:>. &~ 

-óertt:e.& oQ ótu& pfteHui.'O~l6&, donde a. n~ 

C I? h~ dade de Q'l p.~ote.gCI! a Cmf.'H ~a 11a:ci Ç' 

nat, 

t~t.:i madvação Q u.e »&-.~ leva. a rncpc-lt a:" 

emc:nda ao p'tojeto de .e e<. ll!fJ 13/.86, CÕcii. • 
ga !3/J.a.ói..te,i.n& de AeJtor1~utí..ca. 

E'm, 09/0~/~ 

Senado!!. JORGC f:AUJ/Jt 

Ela õe to.~t.na deõi1C_C..t-6J;i4Lif, vez que a..s 

acoJtda<~, polt pJt..ln.cCpi.o, õlia b[_ea.te>tiii. 6 e ll!tgac.f.a.do4_ e11.t!te 0:6 pall.tcq. 
.sendo pelo i 'lrt dC-6 .a.ltt~. 'l04 e 'l07 b~U.zadc O p.>tOCedi.mell!tO que. O, 

Gove.Jr.~C FedeJr.a..t dc:veltii o:clat.a.lt a_o "pai!. .ti c.i po:11 de acaltdo-6 i. n tcl!nac<. a · 

na.it., p~'..in.c.Cpi..o déll!t!tC, o:tinda, da .>r.iC:Zpúc.i.dade.. 

Somo<~, poi. ..s, pela Jr.ej~i ção da emendo: t',m 

Emenda nQ JJ/86 

"Vé- &e. a ri Mt. 204- do Cõdi.go B!ta&i. Cel.1to 

de Ae.Jt..an.áu:ti. c a. R PLC 13/.86, a. 6~gui. n.te 

11.edação: 

Novembro de !986 

"A.k.t. z 04 - a .P.tc.hi dente da. R.c piibR.é. c a I 

de.dgnaltã ao--emplle<>ao patta oo <>eltvlç.oh 

de .tl:.a.n.õpO!tte aé''teo <.n.tellnacf o na C. 
601tma. deote. o:ut..tiga. 

J li? - Ã.& emplte&a.Q br.a.dlei.Jta.&, c.onc.l!,,-
4-ionált..ia.& de .&e.ltv..iç.oo a.êlteo<~ de tJta.ao -

Po.>tte-tr.e,gulak··-doméllti.co, 6-ica ahH::JU.Ita.

da. no me.~:.c:ado i. n.te.Jttta.d anal de ba.nd& I!. a 

bJta.l>i.le..é.Jta., pa:Jr.cela. p~:opoJtci.ona.l ã. <lua 

pai!. li ct pa.ção no me~t.c.ado domê..t>.ti. eo. 

§ 2Q - A po.ll.ti d pação de q u.e .tl!.a.ta. o p~ 

Jc.tig.ll.a.f,a- a.nte..U att &eJtã- -a.l.c.a.nç.ada g!taduag 

mente, na medi: da em q u.t 6a11.em e.>.~.ta.bet:e~ 

ci. da.<~ »ova.>.~ .U!'tha.>.~ lte.g(llMe~ i. 11tenna.d. g 
nal6, ou. c.l!.ia.da>.~ vôo& em Jta.zão do a.ume!l 

-=-.!te de. 6Jteq 1!ênc.:<:a. ou, a.inda., em decoJtl!.ê~ 
da da. ne.gaci.a.ç.ão • dc-4 a.ca11.do& aélf.ea.s 
bi.la.te.ILa-i: 6 ol!.a em V-í..g01t. 

§ H. Na oc.oltltêncKa de q tut!quelt daó ~~

pÕte...Se.b pJtev[ &taó no paJtâ,gJta.6o a.tJ.ter..t o.ot. 

te.Jt.io pJte6eltênci"a. a6 empJte..&a.j de menoJt 

pJte.<~e.nç.a. no me~tca.do doméótlco, "que -óe 

pl!.oce.Ma.l!.êi de 6oJtma alte.ltna.da
1

. na O.lf.de.m 

dec-Jte&cen.te de <~u.a pa.Jttí. ci. pação rre&&e ' 

melf.ccZ.do. 

§ 4f!. Se a e.mpfte;,sa, ,7, '!ua( CQube.'t pne6~ 

h.ência p!tevl -~tii. 1:1.0 paltág!ta.r{tr o:'ntr.>ittol! • 

deta de.cUaii.IL, toca.~tâ tal dU~t'r.. i.:: ~ue
la q u.e J:.he. oe.9ut Jt, na oltd~m a.ci.ma e~ ta· 
be.lecida, e aodm <~ucehqíva.mell!te. 

S SQ, Se ne.nliuma /:{ela& acú ta.t pflr.>6etr:~n 

ela, a.djudi.eetlf.·&e-à. a. nova tlll!lta, ou vôo 

já 
opetr.c: no me.JJ.cado i.11t~1tna('<" fltHtf CC'm pa'l.ti • 

ctpaçã& 6upc!t(oft ã qu.r d(.>trnha UQ mr.'~tcado 

dornéótlco, ob61'ftvado& a.s 6C{!ctilltt'6 C'tl!tê

lt.i.. o .s: 

1- Tl!.ttta.ndo-oe de nova"linlll!, C(lm a col!3~ 

qllente amp.U.açãa doo -!.ellviço~ tt~':~oó l!egu

lal!e-6inte.ll.nacionai.-6 da a.djudi.cãta.ti.a, uão 

·6el!.ã de v<. da. qualq ue.>t c.ompc:n.saçàv ão de.ma.i. J 

ernp.>r.e.M&j 

t1 ~ T.>r.a.t"a.n.da- o e de vôa acne 6Ci de. a auto· 
lt.idadc competente .t: ntell.rnedi.. a~tã H1Z.9cc.i ação 
v.l-6ando o: corírp'l'rzMn a cec:!e~tte do dilf.eito ' 
p.>te6elte.ll!d al com uma. ou tllo:.i. o P.J.. tl ha. 6 .>r.egu.Cg. 

Jte<~ p11.ee.U -ó.tCII!tCõ, c.u.jo pote.nci.af de t1tâ6~ 

go cOI!.Ite.&pon.da ao do adju..di. ca.do. 

§" 6r?. 06 &eJt\lLçtH aéJteoõ ltCgulal!e6 i.n.tc:Jtng. 

.::~/,olta.i.-6- de c:.mpi!CJa que· 06 Cxpi!.Õ!r.e. em e_-óca~ 

la &upe!r.io.>r.--ii de .w.o: pa~tdc.ipaçitr:i pe't(:CII! · 

tual li! O me.>tco:d& domê: 6t.i. c o 6Õ pade.Jtã.o .6C.It 

a.p.U._cado-6 Mb o: 60!r.ma de tiLoca de equipa. • 

rnento, ou de_ m_udall!ça de con6igu.Jtação de 

ae.Jtclta.ve., m'ediall!te a c.omptn6a.ção de que 
.tlta.ta o i.~tc.f..hD 11 do paJtâ:gll.a6o .:v1te'tiolf.. 

§ 7rt~ Cabe. (i em)i.HM de.si.gn.ada p11.ov.f.de11 

ci.M a a.u.totU zação de ,lunci ona.mCII! to i .u.to 
a.a.-6 pa.[ -6e-6 onde p.>tete11da cpeJtal!. 
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óu.a ju.t.ti.t)ica..ti.va., qtte 

§ SQ. Sell.ão_ ll.c.&v<.v.:ufa.4 ãq__im-pitc ~a~ aête4; 

na.cic»O:Ü~_c.,(J!qU_el1ta po:t cento LSOt) df'~ 

a.Hento& o6ell.cc.i:do& 11a& t;Znha.& a.êltca.& Ln· 

t~lt!Htc.Lo_n~ &", 

Alega o nobJLe SenhM ScwadoJt Mâ'LLo MaLa. 

"Vta.mi ta pela Câma!ta. do 6 V~ pu tC!d(' ~ p~op(l ~

ta_ le{Ji. ólat.i.va de .:wtot:.la dC' Vq>ttt/ldo l1(i: 

Hen.U:quc, que dctctrmi:na c./J.Í. t"éi!ir5 pata 

c.once1.&iio de fi.fthaó aêJtca.& ci"e f'ta.H~fJ(I'tte 
Jtegu.lo!t de paL~agei.IU!&. 

E.&óCó c!Ú:Cê!Uo&, caóo óCjam a pU c ade 6, g(l.• 

lr:a.n.t!.>JTt pltopoitcL onali.da.de 11a: di. ~t'Li bui ç.ão ' 

da..ó lLnhu a.i~t.cã.~~ ei.'-[.tarido a. ~('\lllaç.ão df 
U be~r.ada de moJtopõ.U o 5. 

A.& mo di. 6-lca.çõe_:.S_ q u.e p!J:eUnde.moo .i. n tl'lodu.ú 11. 

no Cõcti.io 8Jta..si..le.i.Jto de Ã-C.Ji.oná:u.ti: C:a.-~ i! --em 
6Cn.teoe, óc.gu.em a cópi..'Ú.to i:la. <-•ú."c.i.a.ti.V_a. 
de .i!ulatlte. deputado ca.ta.it.LJlC.tt<IL, e taão ata 
laegu.i. r~.te.ta: 

1. At:.U.bll-i. ao _P!te..Xde.nte. da. Repübet c.a. o 
condão ae debi..gna. .... e.mplr.e~ala -pã~a o& ~e!Lt•>.:

ÇOla de t-tanlapolt.te a.élteo LtJÚILitacLoiJal; 

L Ataõegu.lta pai!: cela p~t.opo-tclona:t ã pa.tt~
ci.pação no melt.c.a.do domê'&ti.co ã"la emp-'telaa~ -, 

1-1ad anaL 6 110 tttantapoitte. i.tlte.l!.nac.t ona1 de. _ 
paHa_sei.ttota; 

3. A pnapcl(c.i..ona.Udade mencl o nada. /lO 1.. tem 
a.tltelt..iO-t &eltã alcançada pau.(atf.ll(lm<>nte na. 

mecü.M que 6otam c-tiadaMova~ t<:ulta.~ 

at.rtavê'la de l!.e~tegoci. açÕela b-i.tatoaL 5 da~ 

li.11ha.ta v:i. &tente. la cu., al11da, at-'"tvé ~ dv aa 

mento de 6iteqtl~nci.a& na& tin!utla e.x.i.~t'('ntcla; 

4, AH<"9Uit.a a pa'l.ti.ci.paç:ãa da6 ('mprr.~ ~ala ua • 

c.i.oltai.6 c.m pelo me.no6 5-õt [ci.uqllê•zta pOli. 

c.~11toJ da O~('JtfaJ .de. a.la.-sento~ 

Unltala ai!ltea_la l.ll.telt.na.cionru'.-la, d('nfltC ou 
.tlt.a la mo di. 6.i. c.açõe&. 

A.s medida.& laug('lt.i.da6 pl!.opiciam a ('nhada' 
de. (lat/r;ala ewr.p~e-6a.~ b!l.a-&i.f('.i.-ta~ 110 titan~

poltte a;é:ltc.c .i..nteftHa:ci 01rat, c.-,_,{ tandco o pit!? 
to11gamento da ~ tu.aç.ã:o !iCJje (';.:{ Ht'llte c~ 

de .tc.moJJ e.mp!l.CM b~ta.&i.le.i...na.. .c..onco~~elldo ' 
com mai ~ d12. uma dÜ.z( a_ de (.'.mp~c M ~ (' ~t1ta11· 

ge.ilta-6 naJJ lt.o.taó Blla:óLl-Amê'l.i.ca dC> NC>!tte 
e Blt.alai.t-Eu.itopa". 

A.tltavê.'-6 daó Ccn5e~tênci.aó de Avia.çãc, Civi.C 

de 196 o, em Q.ui..ta.ndi..nila; de 196 t, -no Hotet GCÕILi.:a, no-lU o de Jafn?i· 
lto; de 196 8, no Hc.Cel Gi:õ.Uà., túi"--RCCUe Jaueúto, t do Semi:uã.'ti.o áe 

Aviaç.ã.:o Civ-il, de 1975, no Ri.a--·c!e Jaite.i~o;-e.-~Oi"- ba6C._no~ p'Únc[ • 
ploJJ.i.n.scu:..to.s nola all..tõ. 167,! e. 170 da atual Conõti..tui..ç._.io_rc.di!it.O:(, 
chegou-<1e ã. conui.cr;ã.o de que ~e deve't-i.<.tn1 adota/t. ob pl!.{nc(p{('~ bã:,o,l
C0-6 de. o:tJ.mi..zaç.ã:" do .6elt:_v(.Ço__ pübtl.co do! -hMlópo!tte aéné'o- ·Hgu(M , 

de au.ta· M~.tvlta_ção ecou.-amtza.-_:--da~- me-~mo &, e if..e. e-6-tCnw._to .ã:-C-(>mpc.ti. -
ção c.om a.s congêne-te-6 c..s.tlta.ngei.Jta..!., e.v-ltaltdo a du.-p-.e.il:idade de. ~e!tv; 

çoJJ de emt'ILe6a-6 b.'La.Xle-i.!ta-6 na.J. me.sma~_-'l.ota.J.. ou. Mea-& . ...de ex.p.('(rltctÇii-c,~ 
e a c.ompe.tiÇão -tu.i.no-ia eJ1tft.Lemr.'Le-6o:6 na.ci.ona.i.-6. 

O .ttr.att-6pottte--~~fteo .i.n.telln-o:ci.ernal, poi! 6ua 

na..tUII.eza., &ubme.te·-6e a~ Con1.1e11çÕe.S 1ntefl.ll.aclOna-i.& de que O B'l.ad( 
6a.z pa!t.te, no.ta.da.me».te ã; Co~tvenção ãob!Le o: Avl..ação Ci.1.1i.,_i. ittCe.tnaciq 

na.i, de Chicago, plr.Omatgada. pe.lo Ve.c!te-to tt!f 21.713, de 27.0& •. ./6, c(lm 
a. IJ.i.-6.Ca a pltomoue..'L e deõettvolvelt a .t!tanlapo!tte. aé~teo o.'l.denado. 

Segundo a.& noltma-~ con~ag'l.ada.&, ne.6~e â:mbf 

.to, e&&e :tl.po de tlt.a.Hóf'Oit.te ê, ela-se~tci.a..fmen.Ce~ bZ..i.a.te!tal~ &ujl!.i fa.tl-_ 

do-u a.oá a.cotr.da~ ~let.tC.Ito:.i.-6 en.t.rte o.s Ela!adaf., medi.a11te o-6 QUaL~ c_g 
da Eõtado de~gtta. r:i .s'ua. emp-te&a âe barid,z.L~ta, uatr..i.ando a 51Lr.>qlt~uc.ia 

do-& vôo& em !Lazã:O potenc.-é.at do me!tc.a.do enti!.C. o6 lte.5pi?Ctivo~ paÍ~<'S, 
de _cifife HHaluam. 06 piincfpLo~ da bi.la.U'l.ali.dade e da eco•tomic.ida~ 

de palt.a .:?ue o .t!f.a.nlapollte M!.ja: o1t.de11adc> e não deM!f.dCIIari•·· 

Potr. e&lae mo.tl~·o ê. que o Blla-i t. c(ll16agl!.ou 

a-6 pJtJ.nc(p{ola -de qUe o <~e~tv.i.ço c.o-nc.edi.d-o Úja o me.e!toit po6ií~·el 
(p1t.Lnctli o de oti.mi.zaçlto dtH 6ettv.i.ç_ola) p~i!{Clftãttào, a~.Xm,o di. &po..!.· 
to no a.1t.t. 16 1, ! da C. F.; de que o Hltvi. c o taeja econc-mi_ eametl te lte!:! 

tã.vet ( pfli. tter)J{o de a.u.to-l.u&tentaç_ão e.c.oliõmi cal, Ú!J~(nárt -~· fl.i. -&cli 
o diãpo&to YIO aitt. 16 7, 11 da. C.F, e de que a empJtq~a b~a!i ect ~a 
eonce&-6-i.on.i.tú.a de~&e -6ettvi.çp ó.eja e.sttmutada a c(lmprN .. ~. ã .t(tutta, 

c.om a.la c.ottgêttel!e-6 e&.t1Latl,geilta.6, evL.ta.ndQ-&e.~-,e!ll COIU(!Q 1-!~nci a,.:t d!f 
ptzCZdade de &c.Jtu.-i.ç.o-6 Ldêll.ti.eo& de empJteAa-6 nadC'I'!ai & e a competi -

ção lttti: nolaa en.tJte e.fa.-6, 

Vem a p!topo &.ta de emenda, ago'!a, C (I lo 
c.a!t tudo pci! teltl:a e .i. tt.t!toduzi..lt., de 60ilma aitbi. t!tâ.!t.i.a, um d{. Mtr.i. bu

.tivila/110 dala li._nhatain.teitna.c-i.ona...\--&-â.-6 e.wp!te&a.-6 tta:cional.-&, -6em qual
qaelt. c1!./..tê.Jri.o de_olt.dem .t~cn.-i.ca. cu e.con.iimi.ca. 

POI! mtU-6 -6U.pel!.ó.tc{al qu.c 6c.jq. o en6oque 
e.conõmi.co_, inãta. lt.econhec.e!t q u..e não .1e pode, laem lt.azõe~ ponde'l.o&a6 
que o ju.lati6.i.qu.em, coalt.ta!t a v::pan.1ito de quem, com êx.i.to, executa 
o -&el!.v.i.ç.o, pall.a pJtem-la!t ou bene&{.c.ia!L q-uem ttâc c executa. 

A cottce la .sã. o de. nova-6 Unha.~ ou de novo -6 

vÔcla poli. a.u.mentc de ÓILeQl!.ênc-t.a ou. de capacldadc ã.6 f'ti'p'l.eM-6 de me~ 

li:C!t p!l.e-&e.nça no mettcadc, i.sto é, de meno'l. c.:tpac~dade técni.ea., ope· 
.tac.i.otta.t, econômi:ca., 6.i.nanc<Úit.a e adm-i.ni: 6.t-'l.ati.ua: cOntita!l.-i.a todo la 
oi. -{;!t.i.núpi.oõ, (f q-ue pcl(_ M denota laelt. i.nv.-i.iive.t a. pttapo.sta de 

emenda. 

Não &e pode. a p!ti. o !ti. , .i. mpedi. 'r. a exclu~ 

lalu.i:d~tde que, mu.i..ta.~ ve.Ú-.5, ILe..ó.u..t.tã de Jiece_&.Ói.c!a:de deoitdern econãm~ 
ca, tê.cni.c.a oa potrtlca.; nem tampouco .Sub.6ti.~t"ut-la, c.aplt.i:c!wlaamen
te, pO!t u.m melta di. la.-t!Ubt.~ti u.i. &mo laÚr ba &e têc~tiéft· econõmi. ea- ~ta:zoã.vet.,. 

o qu.e., pOJt ~.demon.õ'tAai~tviab.-i.l.-i.dade o:do:p!topoõta. 

A têm df. la-6(1, o n.ovo .te:~:..tc pa.Jta o A!t:t. t 04 

é niüda.men.te. de. .ma.t[Jt.ta !tegu.fD:itlettta:Jt; não devendo cott~talt. e<~peci.· 

6i came.n-te da !e.!... 

Compete. ã Uni.ã.o fe-âe!tal ex.plo!ta!t, di.!teta
me.n.te ou medi.ante c.cnc.elaóãO, a navegação aéltea /alt.t. i!J, XV tc..t!ta ~ 

da. CF). 

ção da Pode!t Execu:Uva, pc!L 6o!tça do a!t.t. 81, r,_ da C.F., ttxel!ceJt a 
di.iteçã.o óu.pelt.i.oJt da_ Admi.rti-6t!taç.ão Fede!ta.C. 

Pode o Podelt. FedeJt.ai -'tea.li. ::a:l(_,ce/J.tJtatii~ 

l:(ame'nte,o-6 &eu ta pltÔp!l..i:ola laeltv.i.çola, pa'L mei.o _-d~Q._-5 Õit!Jâo~ da Ãdmi: tt~ ~ • 

.t.taçãc ç{i.Jr.eta ou. _p1te~tã-lo&, de.sce.nDr.al{za:da:men.te, atlt..:tvê'6 da-& €.!! 
Uda.de-6 da a.dnli.ni-6:titaç.ã.o .i.ndi.Jr.e.ta, ou. ai..ndo:, poJt melo de ('tttc.s pq 
1taut:at~ .s de coopeltaçã.c ( ~ti~tdo:çÕe-6, ~e.ltu{. ç.o-6 .Mci.ai.. h autô•1omo_.s) e 
polr. empitelaala p.'!.i.va.dala, médi.ante conce&-5ão. 
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Ne.õte Ü:!ti.mo ca.&o, .titã.11.&6e.'!.e~9e, l>i.mple~ 

metz.te, a. ex._e.cu.çiia do .&eJtutço,_ me4a.}1te col'lce.Miio -de natu.J:.e.::a. pu.!la
me.l'l.te. admi. tU. 4_.t1ta..tt v a.., uma ve_z_ que cone_~?. &.&ão é, no!tma.lmente., deteg~ 

çiio da execução qu.e. combete.- ã: a.dm.i rK M!ta.çoio. 

Como di.z: Hely Mci!telle.s, "pe.fo: ccnce6-

.6â.o, o podei!. cottced_en.U_ l'liio .t!ta.n.&5e.!'!.e. pltop!Ue.áa.áe alguma ao c.once;j 

l>i.ol'!áit,lO, n.:im .Se de_opoja. de qaalqu.el!. diltCÜ.tO OU. pl!.ê!tltOga:t[ va. pâól{_ 
c.a.. 'Delega., a.pe.na.s, a. exe.caçiio do 4eJtviço ....... ('Di !r.. Aám. -61!.~&, 

1 Oa.., pãg. 321). 

Pol!. Ui.&e motivo, a..64i nata e.&óe a.u..to!t 

"podei!. de lteguta:men.ta.lt_ 11.6 cone. e 66Õil.6 e .i. nelten.te e .(. nde.&pojãvel do 

conceden.te. Cabe ao E"xecu.t:iua a.p!t!.-va.lt o ltegula.metJ.to do .&Vt.vt ço 
de.te1tmi. tlal!. _a. 6i .6ca.U zaç;io de 6tu; exe.Cuç..ic # plilã 6c~ma cc»ven.<: eftt"e" 

{lUit. Adm. Situ, 1 Oa., piig. 324] 

A l.rzJ. apena../o a.u.tclti za ti ccn~g._.u_ã!!_, di.: 

Hel.y Lcpe&l.!e.litell.e./o (cb. c.U. pãg. 321), come 6e.z no: Ccut<:.tu.ição 
e no a.tuo:! cãdi.go Bflo:,s(,-{e{!to do A11.. A ltegulame».tação do:- execução 

do &e.Jtviço que .lhe ccmpe.tta, con.ti»u.a compi<'Ü_ndo ao Po4_e__~ Executiw 

Pe.!o.6 motivo& e,):.p06.to&, .6cmc& pei.'a 11.<! 

jelção da emet1da. 11/85 

Condde!tanda_qu.e. c p!te.Mnte pll.(ljeto lg 

vou em c.o:nta o:ó &u.ge.&tÕeó de todo& oó õ~gâo& da. Admi. n.i. ~tlr.o:ção Ae1t~ 

nâu..tic.a. di:.te.ta. ou .i.ndt!l.e.ta., entidade& e peuoo:it. t.Lgada~ ãav(açãc 
ci..v.i.l e c.omencia!, et.tu.dlc404 e l.n.te.!te4~a.doõ ·na. lliatC:ni.a~ e ti.ondo 1 

potr. ba.6·e &ÕUda. e p!toQu.nda. objeti.v..i.da.de ci.entr'fica, compattblUz'ã.!,'! 

de a na4.&a. t.e.!}i.&la.ç~o bâl.i.C.ª" __ de_ae!tonãtd_ica civil. ã& Jl.(.'.C<'Hidade& 

do mu.ncd a.e.ltcnii.utico, óo~o9,no que-no& cottcelote, no iiínhi .. to dr.Ha. 

Comi: ;,&ão, pe.fa ap!tovaçãC dO. paltte !te6e!te.rz.te. à.o T.t)tf.e:o& v· w Va T!ti.
~utação e V1- Vo-& Se.!tv..i.çc-& Aê~te.o&_do plte../oell:te/cje.tc, ltf!jr.i.tadO.ó 

ci-& Emenda;, de. n'? 4 a. 1}, a.p!te4e.tttada.-& ã.t. r.a.Jtte.-& potr. nÕ.t. a.p'leciaCla.&. 

Sa.ta. de. Cem[ H_ã:_e._ó_,_ <im 2~-wdé- ii de 1986 

SENADOR H~LIO GUÊ' -os--'\_ r tJ~ -"' ~ 
";>' l)"-~ c~ ,)P<e.Cd<nt' 

SENADOR CE:SAR CALS 

PARECER 

DA COMISSÃO ESPECIAL SOBRE O CÓDIGO BR[!. 

SILEIRO DE AERONii.UTlC.õ;!., sobre o Projeto 
de Lei da câmara n'? 13_/_86, de 1986 ( nQ 
3.284, de 1984, na origem), que "dispõe 

sobre o códi_go Brasileiro de Aeronáuti
ca", na parte referente aos "Títulos 
VII - Do Contrato de Transporte Aéreo " 

e "Titulo VI.II - Da Responsabilidade CJ: 

vil". 

RELATOR PARCIAL~ SENADOR LOURIVAL BAPTISTA 

Por designação do Excelentíssimo Senhor Sena

dor Hélio Gueiros, Presidente da comissão Especial do Código BraSileiro 

de Aeronáutica, coube;. nos .t~:pre-ciar partes do Projeto de Lei da Cimarõll. n9 

ll/H (n9 3.284/84, na oripe), versando sobre •contrato de Transporte 

~· • •DA Reaponaabilidade Civil•, e,peciticame-nte. do Projeto •sub 
exasMta•. -

Haa "Disposições Gerab" (Cap. 'I - T!t. VII) , 

pretende-se obriqar, através de contrato de transporte aéreo, o empresá

rio !a tranaportar paa:saqeiro, baqagem, carg-a, encomenda ou mala postal , 

~r ~~eio de aeronave, me:diante paqamento, c:onsiderando-•e que existe um 
aõ 'contrato quando ajuata.do num único ato jur!dieo, por meio de um ou 
aais bilhetea.. de _passagem, ainda que executado, sucessivamente, por mais 

de ua transportador-

AÇllr~cia-•e, ainda neste capítulo, a aplicação, 
es caso de transporte combinado~ o contido· neste CÕdi-qo, considerando-se 

transportador de fato aquele que realiza todo o transporte ou parte dele.. 
presumidamente autorizado pelo tran•portador contratUal e aem se. confun
dlc ÇQl!l_ele ou cota. o transportador -sucessi,vo. 

O Art. 226 -dQ_ projeto em. exame determina 
qUe a·-- falta, irregularidade ou perda do bilhete de pasagem, nota de b:;! 

gaqem ou conhecimento de carga: não prejudica a existência e efic&cia 
do respectivo contrato. 

No capítulo II., Seção I, o projeto de CÓdi
go prevê a obrigação do transportador na entrega do bilhete individual 
ou coletivo de passagem, sua validade, o direito de reembolso no caso 

de cancelamento de viagem, providências que o transportador deverá tQ 

mar em caso de atraso superior ao prazo que determina; a interrupção 
ou atraso em aeroporto de escala, sujeitando, no art. 232, o transpor
te às normas legais constantes do bilhete, dentre outras. 

Preocupa-se o projeto em exame, na Seção II, 

com a "Nota de Bagagem", abordando as obrigações contratuais, a execu
ção do contrato, verificação de valores declarados, bagagme de não 
procedimentos em que será :foimalizado O pl:-otesto em caso de avaria 
paSSá.ndo, no Cap{tulo III o enfoque sobre o "Contrato de Transporte 

Aéreo de carga"~ detalhando o conteúdo, no artigo 235 a 241, especifi-· 

c.!Ullente, da nota. de cOnhecimento, responsabilidade penal, ~rocedimen -
tos obrigatórios e prazos p.!!.ra retirada da carga constante do conheci
mento, a admissão de qualquer ãção. 

O Título VIII trata "Da Responsabilidade Ci 
vil",- e em seus Capítulos I e VII e Seções,·versa sobre a responsabi= 

!idade contratual, responsabilidade por danos eni serviços aéreoS gra -
tuitos, responsabilidade para com terceiros na superfície, responsabi
lidade por abalroamento, responsabilidade do construtor aernãutico 
das entidades de infra-estrutura aeronáutica, garantia de responsabili 
_dade e :responsabilidade civil no transporte aéreo internacional. -

Nestes tópicos, pretende o projeto em exame 
estabelecer a responsabilidade do transpo~tador ~ pro danos ocorridcs 1 

durante a execução do contrato, ficando esta sujeita aos limites esta
belecidos nos arts. 257, 260, 262, 269 e 277 do presente projeto de có 
digo, sendo nula qualquer cláusula "tendente a exonerar de responsabi= 

lidade o transportador ou a estabelecer limite de indenização inferior 
ao previsto_ neste Código, não gerando, a·unidade especifica da cláusu

la~ a nulidade total do c-ontrato, que .continuará regido (art. 10) por 
este Código... -

O _art. 248 trata dos limites de indenização 

e que a sentença, no ju!zo criminal, com trânsito em julgado, decidin
do sobre existência do ato doloso e sua autoria, será prova suficiente, 

não sendo computados, nos limites estabelecidos neste capítulo, honor:! 
veia e despesas judiciais. 

Já o_ art. 252 determina que "no prazo de 30 

(trinta) dias, a partir das datas previstas no art. 317, I, II, III e 
IV deste CÓdigo, o interessado deverá habilitar-se ao reabimento da 
respectiva indenização", sendo que- "nos trinta dias seguintes ao térm~ 
no do prazo previsto no artigo anterior, o responsável deverá efetuar 
aos habilitados os respectivOs pagamentos com recursos pr8prios ou com 
os provenientes do seguro {art. 2501 ", infc,rmando que "para os que não 

se habilitaram tempestivamente ou cujo processo esteja na dependência 
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de cumprimento. pelo int.aressado, de exi9inc1u legais, o pa;gamento a 

que se re.!ere o artigo anterior deve ocorrer nos 30 {t:t:;int.a) dias B!_ 

guintes i satisfação &qui!'las'", e que "esgotado o'P:iaZo a que se refe

rem os arts. 253 e 254, se não houver o responsável eu a seguradora 5: 
fetuado .o pagamento, poderá o interessado promover, judicialmente, P! 
lo procedimento sumar:l:ssimo {art.. 275, II .. letra ~ do CPC) ,_ o11 repara -

çio do dano". 

A "Responsabilidade por Dano o11 Passa9eiro 

é apreciada na seçãO IV, através dos arts. 256 a-259 e a "Responsabil! 

da.de por DanO$ à Bagagem" nos arts. 260 e 261, e a "Responsabilidade 

por Danos ã carga" nos arts. 2Ei2 ao parágrafo único do art. 266, Sendo 

que a "Responsabilidade por Danos em Serviços Aéreos Gratuttos" é tr&
tada no art. 267, incisos e p&râgrafos. 

O a:rt:. 268, "Da Responsabilidade para 

terceiros no superfície", determina que o e)Cplorador responde pelos d!: 
nos a terceiro na superfície, cansados, diretolll'Qente, por aeronave em 
võo, ou manobra, assim como pOr pessoa ou coisa dela ca!da ou projeta

da, preC4lecendo, pelo § 19, a responsabilidade do explorador quando a 
aeronave é pilotada por seus protestos , ainda que exorbitem de suas ! 
tribuições. 

O § 29 exime o explorador d& responsabilid! 

de desde que provi!: o que consta do rol dos incisos do presente pará -

grafo, sendo que o § 39 eonsidera a aeronave em vSo desde o momento em 

que a força motriz é apliCAda pata decolar até o momento em que termi

na a operaçã_o de pouso. 

O artiqo 269 e seguintes iímitam- a responsj 
bilidade do explo:r.!ldor para as aeronaves com os pesos enuncr-a-dõS e com 
os que especifica, os: tipos de indenizações. 

O capl:tulo IV versa sobre "A Responsabllida 
de por Abalr04Inento.,, através dos arts. 273 (d_onos por colisão) , art.-

274 (responsabilidade pela separação dos danos), art. 275 {culpa con -
corrente}, enumerando o art. 276, em seus incisos, o que vem ã êl5fiSti

tuir dano de abalroamento sujeito a indenizaçãõ. 

A "G&rantia de Responsabilidade", é aprecia 
da no Cap!tulo vr, &través dos arts. 281 e s'eguintea, destacando-se -

que "t.odo explorador é obrigado a contratar o s-e-guro~oâra garantir e 

vnetual indenização de riscos futuros ( ... ), (art. 2811, c_osntando o; 

limites em relação aos dAnos previstos neSte título, com os- limites de 

responsabilidade civil nele estabelecidos (art. 257 1 2"60·,-262~--269 e- 277) 

op. contratados (§ 19 do -art. 257 e § único do art. 262) ;- EiC;:uiP.irã;- pa; 
ra efeito de indenizaçio, ·os tripulantes e viajantes g:ratu_itos equipã: 
rados aos passageiros (art. 256, § 29), etc, estãbelecEmdo que o rece--· 

bimento do seguro exime o transportador da responsabilidade (art.250). 

A revalidação do certificado de aeronave.ga
bil!dade sã ocorrexâ diante da comProvação do segUro, cOm· ás prOvid~n:. 
cias apontadas tambêm no art. 283, est-atu-:t.nao--o ã-r-t:--285 qUe, sob pena 

de nulidade da cláusula, nas aPólices de seguro de vida- ou de segurÓ 

de acidente, não poderá haver- eXclusão de riscos iesúítanteS de trai-ls
poste aéreo,- reafirmando, já agora o § único do- art.- ias·; que as ap6ii' 

ces de seguro de vida ou de seguro de acidentes nãO Poder-ão co"ritér -

cláusulas que apresentem taxas ou sobretaxas maiores qU~ as cob;.!ldas 
para os transportes terrestres. 

Finalizando, o "Cap!tulo VII" aborda, em 

um único artigo, o 287, que, para efeitO ·ae limite ctC :t"esponsabilid.!!.de 

civil no transporte aéreo inte:t"na.cional, as quantias estabelecidas nas 

convenções internacionais de que o Brasil faça parte se:t:ãO conVertidas 

em moeda nacional, na forma estabelecida pelo regulamento expedido ~ 
lo Poder Executivo. 

Ao Projeto de Lei da Câmara ~9 13/86, 

seus 'l':Itu~os VII e VIII-;;- não foram apresentadas emendas, razão oor 
que, exattiinando a parte do Código Biasileiro de Aeronãu-úca que· nos 

coube relatar, somos de parecer que o mesmo mereça a aprovação talribém 

da. 4aaa1• Pare• da COII.i••io h~ial. na fonta- cosao fci aprovado P! 
1-• ca..ra. 

SEIW>OR di.IO GUEIIWS 
Prelli•ente 

llo•so parocer. port.zntto,. é favorável. 

PAIIECEII 

DA COMJSSXo ESPECIAL SOBRE O C0QIGO BRASXLEIBO 

DE ÃERoHAU'I'l:CA,. sohre o Pro.jet.O- de Lei da Câm~ 
rá n9 013/BG,. (n9 3.28!1/14;. n.a cã.ara dos DeP:!!: 
tados),. que •a1spõe s~bre o c6diqc Brasileiro• 
de Aeroniutica* • 'na parte referenté ao~ Tftu -
lo IX .. ou Infraçõe·•·· e Providencia-s' Adminis .. 

t.rativas,. Tfiulo X - OOa PrazOs Extintivo. 
T'l talo XI - Cispcsições Ge-rÃi:s ~ 

RebtOJ:-Parei&ll SENADOR 'MA:RCEL_O MIRANDA 

vem ao exame desta Comissão Especial o Projeto 

t!t!r Lei da câmara n9 Ü/86 fn9 3. 289./84, na ori.gern), que dispõe sobre o 

código IU:asileiro de Aeronáutica, encaminhado a esta casa leq-islativa a 

04 da junho de 1986,· pelo Oficio n9 167/86, nos termos do art. 134 do 

Reg:iltlento Cotnum. apreciado por aquela casa nos termos do art. 51 da 

eoftetituição Federal. 

Por d_C!l:signação do Senhor Pr_esidente da Comissão 

EJilpecial, instituída pa:ra apreciação !i_o presente Projeto de código, cou
be-nos a apreciação QQs Titulo IX - Das J:nfrações e Providencias Admini!. 

trativas: T!tulo x .- oos PJ:azas·Extintivos e Titulo XI - Discosições Fi

nai•, 011 qua~s passaremo• a apreciar em nosso Relat_õrio. 

O Titulo IX -- Oas Infrações e Providências Ad -

ainie:trativas é composto por cinco capitules, que abordztm os órgãos ad -

ministrativoa competentes, aa providências administrativas, as infrações, 

a detlli!lnção, interdição e apreensão de aeronave, a custódia e guarda de 

aeronave. d4!terminando, em seu artigo 288~ que o Poder Executivo criarili: 
Qrgio com a finalidade dê apuraçb:o e julçamento das infrações previstas 

ne•ta cédigo e na legislação complementar, especialmente as relativas a 

tarifas e condiçõea de transporte, bem como de· conhecimento dos respec-

1;ivo• recursos, sendo que a comcetência, organi~ação e funcionamento do 

órgi9 _a ser c~iado, assim cotno o procedimento dos respectivoJJ processos, 

serão fixadoa em regulam'ento, não Se Compreendendo, na CO!Rpetência do 

órgão a ser criado, as infraçõea sujeitas à legislação tributária. 

Estabelece o § 39 do citado artigo que do Ó!, 
gão de que trata o art. 288 farãO parte um representante dos aeroviã
rios e um representante dos aeronautas, indicados pelas respectivas ' 

categorias. 

O Cap:l:tulo II trata das providências admini! 

t:rativas, determinando que, na infraçãõ aoS pi"eci:dtciS deste Código ou 

da legislação complementar, a- autoridade aeronáutica poderá tomar. de

terminadas providências, dentre as quais a apliCllção de multa, suspe!}_ 

são de certificados, licenças, éõncessões ou- autorizaç5es, detenção_, 

cass-ação de ce:rtific8.dos, licenças, "conce-sões ou aUtorizações, inté,! 

dição õu apreensão de aeroriaVe ·ou do milterial transportado. 

Asséqura o i tem V do art. 2_89 que poderá 

autoridade aeronáutiCa prOmover a intervenç-ão nas empresas concessio
nárias ou autorizadas, podendo, ai'nda, a aut_oridade aeronáutica req~! 
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sitar o auxilio da força policial para obter a deten'i'ão dos presumi ... 

·.soa infratores ou dA ae:ona"W que ponha em perigo a sequrança públ !c a 
pe•soa,. coisas. nos limites estatu!clos por eate CÓdigo. sendo. pel9 
art. 292 do pzoesente projeto assegurado o direito- a amola defesa e a 
recur.a a quem responder a procedimentos instaurados para a apuraç~. 
bea como AO julgamento. das infraçõea: is normas previstu neste códi

go e e.-~ :requluentu ... direito esae extensivo ao caso de p.ro
vitlênc.tas administrativu necesslri.as i apuração de fatos lrrequlares 

ou d_elitu.osos. regulado o procedim-ento como sumiria. com efeito sua -
penaivo. 

A empresa estr.anqeira de transporte aéreo 

que opere no Pal'•. seri &uje.tt.a à multa e,. na hipÓtese de reincidên ... 

cia,. a ~pensil? ou cas:lltç'âo da autorização de funeionamento. em caso 

4e .desateftd!Mnt.o ao• raqu.isitos prescritos em leis~ regulamentos..no.! 

aalaante apllcadolJ, no qv:e •• refere ao :funcionamento de t.rant:po:rte & 

alreo, U lei& e regulamento& relati.vos i eAt.ra.da * salda à aerora••• 
aua exploração ou ·n.noegaçio dloU'"ante a permanência no território ou n• 
paço .-reo bruileiro, entrafà • sal4a ckl pas•ageiros, tripulaçiio ou 

carp, despacho. i•igrAÇio, alflndeg:a. hi9iene • saúde, bea como i• 

nobserviru:ia quanto às taritu. itineriric:ls, frequinchs e hor&rios ! 
p.rovado:u is condições COAtl~.as nu respeCtiVas autorúiações. l cor. -
Hriaç'io • a&J'Ntençio de- sctua equipUtentos de vôo no •ue se- Rlaciona 

co- a sequrança e •t:1eii11ci.a de serviço, ou~ ainda. ã proibição de tt! 
bvC!U" ou: ~arcar pus~iro oo. carg-a ea v6o siJIPles de trii.uito. 

-Wanto h infraçõ••• a aatida ii ap"redada, 
oaa tcMtaa u suas variantea ~lve-is, através do. Capitulo III do 

pr-ente Tltulo, no&J ~ raenciorractoa no art". 29't. I a IX, a~recia!l 
do-se a. cassaçÃo. suspeilsãa e multa, atravéc dos artíqos 300. a 30.2 • 
aendo que as in.frações pun!veis co• a pena de multa estão requladas. 

de maneira clara, nos incisos I {alíneas a A x), II {allneas a a u), 
III (al!neas ! a ,!_), IV tallnaas !. a g_), ;-(alíneas .! a !) , vi (ali.
neu!. a m}. 

Asseguro~~ o código "sub examem" que podecii a 

aerc:>nave ser detida por autoridades aeronáuticas.,. fa2;endárias ou da 

Pol!eia Federal._ no$ ~so~ ~ncionados nos incisos. l a V do art. 30;!.,. 

cabendo a autoridade aeronáutica empregar os meios que julgar neces
•ários para compelir a aeronave a efctuar o pouso no ae-ródromo que 
lhe for indicado ... sendo -que a autoridade nenctonçada no parágrafo 19, 
art. 303, responderâ por seus atos quando agir com excesso de poder, 
ou~ ainda, dominado por espírito emu1atório. 

A custódia e guarda de aeronave far-se-.ã de 
acordo com o eatatu!do no capitulo v, sendo que o art. 312 determina 

que em. qualquer inquérito ou processo administrativo ou judicial, a 
custódia, guarda e depÓsito de aeronave, , a Zlplicação far-se-i de. 

conformidZide com o disposto neste Capitulo. 

O Titulo X determina os ora:tes ex.tintivos , 
sendo que prescreve em seis meses, contados da tradição da aeronavé, 

a ação para haver abatimento do preço da aeronave adquirida com v! -

cio oculto, ·ou para rescindir o contrato e reaver o preço pago, acre! 
ciào de perdas e danos (art. 316}. 

Regula o art. 317 a prescrição bienal de ação para os ca -
&os tnehcionados nos incisos l. a X, ressalvado o disposto no art. 318 

do projeto, ·~ue asse~~-~a ~ interessado, desde que provado for que o 
desconhecimento permaneceu existente durante o prazo mencionado no 

art. 316, iniciando-se, desta forma, a partir do conhecimento do vi
cio oculto. 

As Disposi~ões Finais e Transitórias são a
preciadas no T{tulo XI, o qual autoriza o Ministério da Aeronáutica a 

instalar urna Junta de Julgamento da Aeronáutica, com a comt'letência de. 

julgar, administrativamente, as infraç-ões e demais questões menciona
das neste côdigõ, preenchendo .• assim, as atribuições do órgão referi
do no art. 288, sendo a mesma composta de cinco membros, sendo um Of:!_ 
cial Superior da Aeronáutica, dois Advogados de elevados conhecimen -

tos jurídicos, um representante dos aE7ronautas e um representante das 

empresas aéreas, sendo todos designados pelo !:!!_q,istro da Aeronáutica, 

cabendo as indicações dos dois últimos às associações Classistas.. 

A requlamentaçio e orqan1zaçio da Junta de 

Ju.lva-nto da Aenmi.utica Se ri feita pelo l'oder Exe-cutivo. através' 
de decreto. revogando-se diapositivos .encionados no art. 324 do c§. 
di'I)O. 

A parte que nos cOube relatar não fol aDr!:, 
•enta<l& qualquer emenda. raz:io .por que somo• de parecer favorável. 

Sala da.s Comissões~ 27 de novembro de 1986 

IIEHADOR l!tLIO CVEII\01,/ l lJ- (. -\) • Presidente 

OEO!AilOR MARCELO HIIWIDA ~o.· Relator Parcial. 

PARECER 
N.• 1.100 de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Art. 1.0 É Acrescentado o seguinte artigo ao Decre
to-lei n.~ 1.923, de 20 de janeiro de 1982: 

mento do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI - a aquisição de veículo de fabricação nacional 
por portadores de defiCiência física, esclarecendo que 
suprimiu a expressão "acrescido de correção monetá
ria", consfante do art. 3." "in fine", a fim de adequar 
o texto do projeto às novas· disposições estabelecidas 
nos De~retos-leis n."s 2.283 e 2.284, de 27 de fe.vereiro 
de 1986 e 10 de m~ de 1986, respectivamente. 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n. • 
60, del982 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado_n." 60, de 1982, que acrescenta artigo 
ao Decreto~lei n." 1.923, de 20 de janeiro de 1982, que 
modifica a legislação que dispõe sobre o Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Sala de. Reuniõ_es da Comissão, 28 de novembro de 
1986. -Jorge Kalume, Presídente - S~ddanba Derzi, 
Relator - :Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER 
N.' 1.100, DE 1986 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n. o 

60, de 1982, que acrescenta artigo ao Decreto-lei 
n.• 1.923, de 20 de janeiro de 1982, que modifica 
a legislação que dispõe sobre o Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - F AS. 

O Congresso Nacional àCcreta: 

"Art. -A Presidéncia da Caixa Económica 
Federal publicará, semestralmente, balanço patri
monial, económico e financeiro (analítico e sintéti
co), acompanhado de Relatório detalhado dos re
.cursos que lhe cabem, na forma do disposto no 
§ l.o do art. 1.0, da renda bruta de cada extração 
realizada pela Loteria Federal, a que se refere o 
art. 2. o e dos recursos destinados aos clubes brasi
leiros de futebol profissional e à Confederação Bra
sileira de Futebol - CBF - de que trata o art. 
3." deste Decreto~lei." 

Art. 2." Esta lei entra em vigor na data de sua publi· 
caçá o. 

Art. 3." Revogam~se as disposições em contrário. 

PARECER 
N.· 1.101, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 
Redação final do Projeto de Lei do Senado n. o 

42, de 1985. 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n.o 42, de 1985, que isenta do recolhi-

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de novembro de 
1986. -Jorge Kalume, Presidente-Nivaldo Machado, 
Relator- Octávio Cardoso. 

- ANEXO AO PARECER 
N.' 1.101, DE 1986 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n. o 

42, de 1985, que isenta do recolhimento do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - IPI - a aqui~ 
sição de veículos de fabricação nacional por porta· 
dores de deficiência física. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. L" É isenta do recoJhimento do Imposto sobre 

Produtos Industrializados- IPI- a aquisição de auto
móveis ou utilitários de fabricação nacional por pessoas 
portadoras de deficiência física, desde que os veículos 
se destinem a seu uso pessoaL 



Novembro de !986 

Parágrafo único. Somente fa~ão jUs à is_e:iição preVISta 
neste artigo os deficientes físicos poiúidõres de carteira 
nacional de habilitação para ~nduzir veículos. 

Art. z.o Cada pessoa portadora de deficiência física 
poderá adquirir apenas 1 (um) veículo a cada dois anos. 

Parágrafo único. O veículo adquirido com isenção do 
IPI somente poderá ser vendido após o transcurso do 
prazo a que alude este artigo, contado a partir da data 
de sua aquisição. 

Art. 3o A inobseivância das disposições desta lei su
jeitará os infratores a multa equivalente ao dobro do 
valor do imposto isentado . 

Art. 4. 0 O Poder Executivo regulamentará esta leí 
no prazo de 60 (sessenta) dias, discriminando as defi
ciências físicas que darão direito a seus portadores à 
isenção prevista no artigo 1. o 

Art. s.~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6." Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER 
N." 1.102, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação do vencido para o segundo turno regi
mental do Projeto de Lei do Senado n.o 249, de 
1984. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação do vencido para 

o segundo turno regimental do Projeto de _L~i do Senado 
n." 249, de 1984, que dispõe _s_obre a transmissão- de 
música brasileira petas emissoras-de rádio. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 28 de novembro 
de 1986. -Jorge Kalume, Presidente- Saldanha Der
zi, Relator - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER 
N.•1.102, DE !g$6 

RedaçAo do vencido para o segundo tomo regi
mental do Projeto de Lei do Senado n• 249, de 1984, 
que dispõe sobre a transmissão de mósica brasileira 
pelas emissoras de rádio. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 A transmissão de música brasileira pelas 

emissoras de rádlo, em todo o território nacional, rege
se por esta lei 

Art. 2.0 Entende-se por música brasileira, popular ou 
erudita, para os efeitos desta leL a composta por brasi
leiro ou estrangeiro radicado no País que constitua ex~ 
pressão cultural de qualquer dos grupos étnü.:os intt'
grantes da Nação. 

§ 1° É aceita para este fim a utilizaçãO, além do 
português, de línguas dos grupos indígenas e afncanos 
e dos imigrantes europeus e asiáticos que se- radi,aram 
no Brasil 

§ 2.~ Para os efeitos desta lei, não é considerada mú-
sica popular brasileira: 

a) a versão de música estrangeira; 
b) a adaptação de música estrangeira; 
c) o arranjo de música estrangeira; 
d) a orquestração de música estrangeira; 
e) a composição de autor brasileiro gravada com letra 

em idioma estrangeiro. 
Art. 3. 0 NO horário compreendido entre as 7 (sete) 

e as 19 (dezenove) horas, as emissoras de rádio, em 
suas programações de músiCa popular, devem observar 
diariamente a proporção de 2/3 (dois ter_ÇQS), no mini
mo, de música brasileira. 

Art. 4.~ As emissoras de rádio, em suas programa
ções de música erudita, devem observar a proporção 
de 10% (dez por cento}, no-rtUiiimo, de música brasi
Ieíra. 

Parágrafo único. A proporção estabelecida neste 
artigo deve ser observada dentro de cada mês, admitida 
a compensação entre os diferentes programas apresen
tados nesse perfodo. 

Art. 5.a No horário compn!endido entre ãs 7 (sete) 
e as 19 (dezenove) horas, a- q-ue se refere o art. 30, 
as emissoras de rádio devem reservar, semanaln:ten~e, 
1 (uma) hora, no mínimo, para aoresentação de progra-
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illãs musicais executados por artistas e músicos residen~ 
tes na região. 

Art. 6. 0 Das 5 (cinco) horas semanais obrigatórias 
Oe programas educacionais, previstas no § 1. o do art. 
16 do Decreto-lei N."236, de 28 de fevereiro de 1967, 
pelo menos 30 (trinta) minutos devem ser utilizados 
para apresentação de música folclórica brasileira. 

Art. 7. o O controle da proporcionalidade de música 
brasileira, estabelecida nesta lei, para a transmissão das 
emiSSQra,s de rádio, será realizado pelo Ministério das 
Comunicações. 

Art. 8. o A infringência de qualquer das normas ~esta 
lei, sujeita o infrator à multa de 5 (cinco) Obrigações 
do Tesouro Nacionai·OTNs, na primeira incidência, de 
10 (dez) na reincidência e de 20 (vinte) a cada nova 
reincídência. 

Parágrafo único. O produto da arrecadação da mul
ta prevista neste artigo reverterá ao DENTEL, para 
aplicação no custeio da sua fiscalização no setor. 

Art. 9."Incumbe ao Ministério das Comunicações 
quando previamente solicitado, fornecer à Ordem dos 
Músicos do Brasil ou ao Sindicato Nacional dos Compo
sitores Musicais as gravações de transmissões efetuadas 
pelas emissoras de rádio. 

Art. 10. Em consonância com o art. 513 da Canso~ 
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
no 5.452, de to de maio de 1943, compete ao sindicato 
de cada classe aprovar, em Assemblé'ia Geral, o sistema 
de distribuição do que for arrecadado com a autorização 
de obras musicais, bem como representá-la em juízo. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de- sua publi· 
cação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O Expediente 
lido vai à votação. (Pausa.) 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 
1 o-secretário' 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.' 252, de 1986 

Altera a Lei Orgânica da Previdência Social man
tendo a cota de pensão de filha em virtude de_ c~~ 
-mento. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.'' Os arttgo~ 11 e 39 da Lei~ 3.807. de 26 de 

agosto de 1960, passam a vigorar com a seguinte reda· 
-ção: 

"Art.ll. 
1 -A esposa, o marido inválido. a companheira 

mantida hâ mais de cinco anos, os filhos de qual
quer condição menores de dezoito anos ou inváli

--dos, e as fílhas de qualquer condição. 

Art. 39. 
- a) ....................... ~·····--······ .. ······u ........ ,_ 

b) pdo casamento da pensionista do sex.o fcmi* 
nino, ressalvado o disposto no§ 3o deste artigo. 

c) ·····················································-···· 
d) para ãs irmãs, qUando, não sendo inválidas, 

completam vinte e um anos de idade. 

············-·············-·-·--·· 
§ 3° Não se extinguirá a cota de pensão de fi!ha 

em virtude de casamento." 

Justificação 

-À presente proposiÇão tem por finalidade assegurar 
o direito da filha do segurado à percepção de pensão 
previdenciária, sem qualquer restrição de idade ou esta
do civil. 

Trata-se de medida a nosso ver condizente com a 
natureza do instituto jurídico-prevídenciário da pensão, 
que por decorrer de contribuição prestada pelo segu
rado durante toda a sua vida produtiva com o intuito 
de amparar sua família, constitui verdadeiro património 
a se.r legado segundo critérios menos restritivos que 
os atualmente vigentes~ 
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sendo o casamento uma instituição que goza da prote~ 
ção da Lei, parece ina.dimissível venha a se constituir 
em empecilho ao usufruto do referido direito pela filha 
do segurado falecido. 

Além de justo, o critério preconizado no projeto não 
é estranho à legislação previdenciária nacional, eis que 
o mesmo já se acha consagrado nas normas que regem 
o montepio dos militares. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1986. -Senador 
Jorg_e Kalume. 

LEGISLAÇÃO CITAD.4 
LEI n., 3.807 

DE 26 DE AGOSTO DE !960 

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdên.cl_a So
cial. 

CAPíTuLO II 
Dos Dependentes 

Art. 11. Consideram-se dependente do segurado, 
para os efeitos desta leí: 
I- a esposa, o marido inválido, os filhos de qualquer 

condição, quando inválidos ou menores da 18 (dezoito) 
anos, as filhas solteiras de qualquer condição, quando 
inválidas ou menores de 21 (vinte e um anos); 
II- o pai inválido e a mãe; 
III -os irmãos inválidos ou menores de 18 (dezoito) 

anos e as irmãs, solteiras, quando inválidas ou menores 
de 21 (vinte e um) anos. 

§ L" O segurado poderá designar, para fins de per
-cepçâo de prestações uma pesso.::. que viva sob sua de
pendência econômica, inclusive a filha ou irmã maior, 
solteira, viúva ou desquitada. 

§ 2. ~ A pess?a designada apen_as fará jus à prestação 
na falta. dos dependentes enumerados no item I deste 
artigo e ser por motivo de idade, condições de saúde 
ou encargos domésticos, não puder angariar meios para 
o seu sustento. 

Art. 39. A quota de pensão se extingue: 
a) por morte do pensionista; 
b) pelo casamento de pensionista do sexo feminino; 
c) para os filhos e irmãos, desde que não sendo inváli

,dos__completem 18 (dezoito) anos de idade; 
d) para as filhas e irmãs, desde que não sendo inváli· 

das, completem 21 (vinte e um} anos de idade; 
e) para a pessoa do sexo masculino designada na for~ 

ma do§ 1." do an. 11, desde que complete 18 (dezoito) 
anos de idade: 

f) para os pert~ionista inválidos se cessar a invalidez. 
§ V Não se extinguirá a quota de pensão de pessoa 

designada na forma do§ 1." do art. 11 que, por motivo 
de idade avançada condição de saúde ou em razão dos 
encargos domésticos continuar impossihilitada de anga
riar meios para o seu sustento, salvo se ocorrer a hipó· 
tese da alínea b deste artigo .. 

§ 2. o Para os efeitos da conCessão ou extinção da pen· 
são, a invalidez du dependente deverá ser verificada 
por meio de exame médico, a cargo da previdência 
sociaL 

(Às -Comissões de ConstitUição e Justiça, de Le~ 
gislação Social e de Finanças.) 

Publicado no DCN (Seção H) de 29-11-86 

PROJETO DE LEI 
N' 253, de 1986 

Autoriza o Poder Executivo a criar comissão des
tinada a planejar as comemorações do V Centenário 
do Descobrimento do Brasil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 O Poder l:.xecutivo é autorizado a criar 

comissão destinada a planejar as comemorações do V 
Centenário do Descobrimento do Brasil. 

Art. 2." A comissão a que se refere o art. 1." será 
composta por representantes de diversos setores da co~ 
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rnunidade nacional, incluindo repres~ntantes_de profes
sores e estudantes. 

Art. 3.~ Em suas atividades a comissão a que alude 
o art. 1. ~deverá: 
I- enfatizar o caráter educacional das comemora

ções, de modo a facilitar a difusão da História, tanto 
no âmbito escolar quanto extra-escolar; 

II- preparar e apoiar programa de pesquisas sobre 
o descobrimento; 

III- promover o levantamento de recursos junto aos 
diversos segmentos da comunidade nacional, para que 
os eventos comemorativos resultem da cooperação en
tre o Poder Piíblico e da Nação; 

IV- articular-se com o Governo da República Por
tuguesa. 

Art. 4." Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5." São revogadaS aS diSp0slç6c!s eln contfáriô: -· 

Justificação 

Aproxima-se o final do século e com ele o V Cente
nário do Descobrimento do Brasil, evento que deve 
ser comemorado de modo condigno e proveitoso do 
ponto de vista educacional. Observa-se que, apesar de 
mútiplos estudos, o nosso descobrimento cabralino 
apresenta importantes questões que exigem _ín:vestiga
ção histórica. Uma Nação, para firmar sua identidade, 
deve conhecer adequadamente o seu passado. Por isto, 
pensamos, as comemorações não devem reduzir-se a 
festividades nem a pesquisas patrocinadas a curto prazo, 
que não poderão esclarecer asp~ctos x:elevantes da reali
dade histórica. Assim, com a anteCeáência que julgamos 
necessária, propomos- que -taT comissão se reúna para 
projetar, em primeiro lugar, um programa de pesquisas 
sobre o assunto, naturalmente em articulação com· o 
Governo de Portugal. Por outro lado, propom-os que 
as comemorações tenham também salientado o seu ca
ráter educacional. Poderão ser realizadas, inclusive, re
constituíções de naus e de fatos históricOs; cOnforme 
for considerado conveniente a fim de marcar aquele 
V Centenário. -

Para ampliar o âmbito da sua atuação, c-onvém que 
a comissão em tela seja composta não apenas por cien
tistas e estudiosos, mas por representantes de diversos 
setores da comunidade nacional. Com isto, inclusive, 
será possível financiar cõõperatívamente os -eventos, 
para evitar uma posição paternalista do Estado e sObre
carga do Erário Público. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1986. - Alaor 

Couti~A~ Comissões de ConstituiÇão e Justiça, de Edu~ 
cação e Cultura e de relações Exteriores.) 

Publicado no DCN (Seção II) de 29-11--86 

O SR. PRE&IDENTE (José Fragelli) - Os projetes 
lidos serão publicados e remetidos às comissões compeM 
tentes. (Pausa.) 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 
!."-Secretário. -

É lida a seguinte 

Brasília, 28 de novembro de ~986. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 

de acordo com o disposto no art. 43, alínea "A" do 
Regimento Interno, que me -iusen.tarei do País, pelo 
período de 2 a 15 de dezembro do corrente, p~ra viagem 
a França e Portugal, onde estarei acompanhando o Ex
celentíssimo Senhor Ministro da Indústria e do ComérM 
cio, José Hugo Castelo Branco, a fim de participar do 
Seminário de Integração do Empresariado Luso-Bra
sileiro, prõmovido pela Associação Industrial Portu
guesa e da 151. • Sessão do Conselho da Câmara de 
Comércio Internacional - CCl. A missão oficial tem 
por objetivo o incremento da cOoperação económica 
e comercial entre o Brasil/Portugal e França. 

Atenciosas saudações, Albano Franco. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidéncia 
fica ciente. __ (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento, que vai ser lido pelo 
Sr. 1."-Secretário. 

DIÁRIOI)OCONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

h lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 517, de 1986 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 233, do Regimento Interno, reM 

queira a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do pronunciamento feito hoje, através de uma cadeia 
de rádio emissoras, pelo Presidente José Sarney, visan
do esclarecer recentes decisões governamentais no âm
bito da Administração _Pública e da política económica. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1986. - Lourlval 
Baptista. 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) - O requeri· 
menta lido será oportunamente incluído em Ordem qo 
Dia, (Pausa.) 

Sobre a mesa, Mensagem do Sr. Presidente do Tribu
nal Federal de Recursos, que será lida pelo Sr. 1. 0 -Se
cretário. 

É lida a seguinte 

MENSAGEM 

N.• 2, de 1986 
(N• 4186, na origem) 

(Do Presidente do Tribunal Federal de Recursos) 
Bras11ia~DF, em 27 de novembro de 1986 

Exm. 0 Sr. 
Senador José Fragelli 
DP_, Presidente_do Congresso Nacional 
Brasília-DF 

Sr. Presidente: 
Nos termos dos arts. 56 e 115, II, da Constituição 

Federal, tenho a honra de encaminhar a V. Ex.", para 
a elevada consideração do augusto Congresso Nacional, 
o anexo anteprojeto de lei que altera a redação original 

_do art. 4. 0 da Le_i_ n. 0 7.007, de 29 de junho de 1982, 
bem como a justificativa que o acompanha. 

Aproveito a oportunidade para reafirmar a V. Ex. a 

os meus protestos de alta consideração e grande apreço. 
-.Ministro Lauro Leitão, Presidente, 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N." 254. DE 1986 

"Altera a redação do art. 4. • da Lei n. o 7.007, 
de 29-6~82, e dá outras providências." 

Art. t.o O capnt do art. 4.0 da Lei n.o 7.007, de 29 
de junho de 1982, passa a vigorar com a seguinte reda~ 
ção: --

""Art. 4." Ocorrendo vacância de cargo de juiz 
titular de Vara, o Conselho da Justiça Federal, 
por solicitação do interessado, no mesmo prazo 
fixadO para os pedidos de remoção, poderá desíg~ 
nar, para o seu preenchimento, em caráter defini~ 
_tivo, ocupante de cargo de Juiz Federal de que 
trata esta Lei." 

-Art. z.o Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposíçOes em contráriO: 

Brasília, 27 de novembro de 1986-165.0 da Indpen· 
dência e 98. o da República. 

Justificação 

O objetivo deste anteprojeto de lei é corrigir a incoe
réncia em que incidiu a Lei n. o 7.007, de 29 de junho 
de 1982. 

Com efeito, embOra o referiifo diploma fegal estabe
leça, em seu art._ 5.", que os juízes a que se refere: 
"têm as mesmas garantias, prerrogativas, direitos, ven
cimentos e vantagens estabelecidos para os demais juí
zes federais~', o art. 4." é discriminatório, pois dá priori
dade, aos juízes titulares de Vara, de remoção para 
v~g_a ocorrida na Seção Judiciária em que está servindo 
o juiz auxili~r. 

Assim, c_omo a_redação atual do art. 4.0 não se hanno
niza com o comando jurídico estabelecido no art. 5." 

_da supracitada Lei n.o 7.007, d_e 1982, se faz mister 
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a correção, no sentido de assegurar ao Conselho de 
Justiça Federal a faculdade de designar, caso consulte 
ao interesse público, juiz auxiliar para a titularidade 
de vaga ocorrida em tais circunstâncias. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N."7.007. 

DE 29 JUNHO DE 1982 
Cria cargos de Juiz Federal no Quadro de Juízes 

da Justiça Federal de Primeira Instância, para os 
fms previstos. no art. 123, § 2. •, da Constituição, 
e dá outras providências. 

Art. 4.0 Ocorrendo vacância de cargo de juiz titular 
de Vara, se não houver pedido de remoção na forma 
estabelecida em lei, o Conselho da Justiça Federal fará 
designação, em caráter definitivo, de ocupante de cargo 
de juiz federal de que trata esta Lei, para a Seção Judi~ 
ciária em que se verificar a vaga, independentemente 
da Região. 

§ l.GPara a designação prevista neste artigo, será 
respeitada a ordem de antigüidade dos juízes no cargo 
e, na hipótese de empate, a ordem de classificação rro 
concurso. 

§ 2. 0 Se o juiz, ao ser consultado, não aceitar a desig~ 
nação, prosseguirá no exercício das funções defmidas 
no parágrafo único do art. 1. o desta Lei, sem prejuízo 
de designação para a vaga subseqüente. 

(À Comisstio de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O projeto 
constante da mensagem que vem de ser lida, será publi
cado e remetido â. Comissão competente. (Pausa.) 

A Presidência recebeu o Ofício n. 0 "S/27, de 1986 (n.o 
135/86, na origein), do Govern,ador do Estado de Santa 
Catarina, solicitando, nos termos do item IV do art. 
42 da Constituição, autorização do Senado Federal a 
fim de que aquele Estado possa realizar operação de 
empréstimo externo no valor de US$ 42,500,000.00 
(quarenta e dois milhões e quatrocentos mil dólares 
americanos), para os fins que especifica. 

A matéria será despachada ãs Comissões de Finanças 
e de Constituição 'e Justiça. 

OS~. PRESIDENTE (José Fragelli) -Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jvrge Kalume. 

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

Retornej ~o meu Estado - o_ Acre - há poucos 
dias, e na sua Capital-Rio Branco-, mantive contato 
direto c.:om a Polícia Militar, ocasião. em que analisamos, 
em profundidade, a grave situação enfrentada por aque
la brava corporação acreana para corresponder a conR 
tento à sua finalidade. 

Dentre os inúmeros assuntos tratados, ficou eviden
ciada a falta de eqt,~.ipamentos e veíCulos para que possa 
desenvolver sua atividade policial contra a violência
que, como nas demais cidades brasileiras, alcança índi
ces alarmantes e, portanto, preocupa as autoridades 
e a população do meu Estado. 

Abordamos também aspectos relacionados com salá~ 
rios e pudemos constatar que os nossos policiais milita~ 
res, embora vivam em uma região de elevado custo 
de vida, percebem vencimentos que estão muito aquém 
daqueles pagos aos integrantes das polícias da maioria 
dos Estados. 

Ora, a missão policial é a mesma em qualquer unidade 
federativa, está sujeita aos mesmos riscos de vida, pois 
como afirmara certo nolicial, "o crime anda motori
zaao''-

Realmente, hoje em dia, o crime institucionalizado 
está muito melhor armado do que as corporações milita
res incumbidas de ccirilbatê-Io. E no Acre, Sr. Presi
dente, têm tido elas mais uma preocupação: a ação 
preventiva para evitar os conflitos agrários. 

Como se vê, além do combate à violência urbana, 
a âção de nossa Polícia Militar vai se intensificar, e 
muito, __ no C<J.mpo, pois é esperado o recrudescimento 
dos conflitos em di~ersas regiões. A futura Constituição 
também deverá trazer-lhes novos encargos. 
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A pergunta que se impõe neste momento é a Seguinte: 
por que não se nivelam os vencimentos das polícias 
militares com as do Estado de São Paulo, subsidiada 
a diferença pelo Governo Feder_al, através do Ministério 
da Justiça'? 

Seria uma maneira de- recOmpensar quem se dedica 
a esse mister, colocando a sua vida permanentemente 
em risco, em favor da segurança da comunidade _à qual 
serve. 

Não é demais lembrar que, quando foi ventilada a 
extinção das Polícias Militares, inconformado c·om a 
medida, usei esta tribuna em agosto deste ano, para 
criticar aquela idéia. Felizmente essa violência il.ão se 
consumou, mesmo porque as Polícias Militares são ne~ 
cessárias, exigindo apenas melhores salários e equipa~ 
mentos adequados. 

E a oportunidade é propícia para dar ciência à Casa 
do trabalho do Coronel PM Cícero Pereira Benfcio, 
Comandante da Polícia Militar do Acre. Ei~lo: 

A EXTINÇÃO DAS 
POLÍCIAS MILITARES 

Cel. PM Cícero Pereira Benício 
A Polícia Militar do Acre vem desenvolvendo 

o seu trabalho de manutenção da ordem pública 
de nosso Estado, cumprindo seu preceito constitu~ 
cional, herdeira.das tradições da Força Policial do 
Território Federal do Acre -1 JAN 1921, Polícia 
Militar do T erritóiio Federal do Acre - 30 JUN 
1934 e Guarda Territorial do Acre - 5 .SET de 
1945. 

Esteve presente aos grandes momentos de nosso 
Estado, atuando decisivarriente em todos os parâ
metros de nossa Unidade Federativa, até na consti· 
tuição dos principais e históricos prédios públicos, 
numa demonstração da importância que se revestiu 
e se reveste o trabalho de nossos policiais militares 
em todas as atividades de nosso Estado. 

"A Polícia Militar vem do povo, integra-se ao 
povo e as suas ações voltam~se ao bem-estar do 
povo". 

Estamos em época de discussão pré~constitU.ciO· 
nal. Nessa ânsia de liberdade e de afirmação da 
Pátria brasileira, ecoam também idéiaS não condi~ 
zentes com a cultura e a tradição de nossa gente: 

Os põlidais mTiifar-es--deverão permanecer imu
nes às mensagens negativas, passionais e engano· 
sas. Devemos confiar na fortaleza da instituição 
e na--atuação equilibrada e serena, mas decidida, 
dos administradores. 

Respondamos aos desafios -demagógicos com o 
nosso trabalho em favor da c_omunidade, que nos 
reconhece e nos prestigia. Somemos o nosso esfor
ço e a nossa vontade de servir ao trabalho honesto 
das demais fcirÇas vi vãs da comunidade. 
Lembremo~ nos sempre de que foi pelo trabalho 

abnegado e pelo tradicional espírito público, que 
a Polícia Militar se impôs ao respeito e a admiração 
das comunidades a que serve e alcançou o elevado 
conceito de património vivo do povo acreano. 

Temos acompanhado através da imprensa nacio
nal as diversas gestões de personalidades solidari
zando-s_e com as polícias militares, defendendo a 
permanência dessas centenárias instituíções. 

"Por que acabar com a Polícia Militar quando 
elas representam a garantia de segurança da popu
lação mormente no período_difícit que o País atra~ 
vessa com o crescimento da violência?" 

Ao invés de extingui-las deve~s_e aparelhá-las, 
dando-lhes melhores condições e maiores contin
gentes para poderem corresponder à sua magni
tude, eficácia e eficiéncia como força necessária 
e útil. 

Já foi dada a arrancada inicial no sentido de 
melhorarem as polícias militares do Brasil e em 
especial todo o sistema policial do País. 

O Exm. o Sr. Presidente José Sarney, ao anunciar, 
em BraS11ia, o plano do Governo destinado a conter 
a criminalidade, no mês de agosto/85 propôs que 
as ruas sejam de novo caminhos seguros, destinou 
à execução do programa, nos primeiros doze me~ 
ses, a apreciável importância de 1 ,5 trilhão de cru· 
zeiros, 380 bilhões dos quais liberados no ato (Vi~ 
são, !4 AGO 85). 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Infelizmente, o sistema policial de nosso Estado 
não foi beneficiado em este plano, tende? em vista 
que até a presente data nada recebemos, mesmo 
tendo encaminhado alguns projetas para aquisição 

- de viaturas, armamentos, munição e construção 
de instalações adequadas. 

Mesmo assim, a Polícia Militar do Acre tem dado 
prosseguimento à missão, utilizando os meios dís-

- ·ponfveis, procurando dar a devida garantia à vida 
e ao património dos indivíduos, assim como ao 
convívio pacífico e ordeiro, segundo as.leis em vi~ 
gor, sendo seus integrantes treinados para oomtem~ 
porizar e dissuadir antes de agir. 

Por tudo isso é que conclamamos aos sen~ores 
futuros constitUintes em especial-aos do Estado 
do Acre que analisem com sensibilidade_ e bom 
senso quando da vocação pela continuação ou ex~ 
tinção das pólícias militares, principalmente por~ 
que são o_s legítimos representantes da vontade do 
povo e para isso serão escolhidos, não podendo 
ir de encontro aos seus anseios, de continuarem 
vendo a figura secular dos policiais fardados nas 
ruas, seus protetores, dando-lhes a garantia do livre 
exercício de suas atividades para o engrandecimen~ 

---to do Pátria. 
A extinção das pcilícías militareS-,-sein sombra 

de dúvidas, causará um verdadeiro problema social 
no seio da numerosa família policial militar. além 
de acarretar para o País gastos desnecessáiios. 

Comandante Geral da PMAC 

- -- O Sr. César Cais - Permite V. Ex. • um aparte? 
Jorge Kalume- Vou ter, agora, o prazer de ouvir 

o nobre Senador César Cais, um dos defensores das 
políticas militares. 

O SR. CESAR CALS - Nobre Senador Jorge Kalu
me, -quero solidarizar-me com V. Ex.• pelo pronuncia~ 
mep.to que faz sobre as polícias militares, em particular 
sobre a Polícia Militar do Acre, no sentido de que os 
futuros constituintes, já que não vão ter a honra -de 

_ integrar a Assembléia Nacional Constituinte, conser· 
vem a Polícia Militar como órgão autónomo. Na reali· 
dade, a Polícia Militar deve ser muito bem treinada, 
deve ser bem equipada, deve ser respeitada para que 
se possa fazer uma segurança preventiva. Eu sempre 
disse, quando Governador, que policial militar enfrenta 
perigos muito maiores do que o soldado do Exército 
ou _de __ oulra __ Força __ A~;:m_ada. Estes sabem exatamente 
quais são os seus inimigos; fora o policial militar, o 
inimigo pode aparecer a qualquer momento, ou a qual~ 
quer hora, de qualquer lado, e é um desconhecido. 
Daí por que o policial militar precisa ser muito bem 
respeitado e precisa ser realmente bem instruído. Mas, 
a propósito, eu vi ontem, e hoje constato nos jori1ais, 
uma situação muito séria aqui em BrasJ1ia: o policia
mento_ preventivo da Polícia Militar do Distrito Federai 
não serviu para evitar a desordem, não posso julgar 
se de fato houve algum exagero, como os jornais procu
ram noticiar. Mas a verdade é que houve o incitamento 
à desord~m e _a omissão dos políticos do partido do 
Governo, e este vai ser objeto inclusive do pronuncia~ 
menta que vou fazer. 

Já se sabia com atencedência que a manífestação ia 
acontecer, e houve omissão do PMDB, Partido que 
foi o vencedor nas eleições, para que evitasse a violên~ 
cia. Antevam~se atas de violência, não nas proporções 
como aconteceu aqui em Brasí1ia ontem, por causa da 
exaltação de ânimos. O Partido do Governo não deu 
ao Pr~idente. Entendo que o Presidente deve ter moti~ 
vos muito-remes para ter baixado o Plano Cruzado II. 
Faltou, sem dúvida, negociação, que_ as Lideranças do 
PMDB tanto fazem seu apanágio, pois falam muito 
em negociação. Hoje negociação é a palavra mais co
mum no dicionário daqueles que fazem parte do Partido 
do Governo, mas na hora certa faltou negociação. Fal· 
tou, principalmente, o respeito à organizaçio da Polida 
Militar, quando uma força -popular, sem nenhum con· 
trok, talvez até incitada, virou e incendiou carros da 
Polícia Militar. Esse exemplo nos dá a dimemsão de 
como a Polícia Militar tem que voltar a ser respeitada 
pelo povo, Não é querendo acabar com a Polícia Militar 
que se consegue esse respeito, pelo contrário, desmo· 
raliza essa institUição. Sou solidário a V. Ex. a por seu 
proriunciamento. 
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O SR. JORGE KALUME- Efetivamente, V. Ex.• 
foi um dos pioneiros em defesa das Polícias Militares, 
quando surgiu a notícia de que elas seriam extintas. 
Foi V. Ex." um dos primeiros, logo secundado por mim 
e por-outros companheiros. 

Não há dúvida alguma de que as Polícias Militares 
fazem parte do corpo da Nação brasileira. A Polícia 
Militar é uma necessidade. Como existe no Brasil, ela 
e:Íciste no mundo inteiro, e a sua extinção representaria, 
se isso acontecesse, uma violência até ao direito e à 
tradição. Mais uma vez apoio seu aparte e agradeço 
essa sua maneira de agir, vindo ao encontro da nossa 
idéia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Ora, como Se pode conter a criminalidade que se 

expande de forma assustadora se o Governo não apare~ 
lhar as Polícias Militares? Urge, pois, que a União, 
em convênio com os Estados, vá ao encontro desse 
anseio geral, do povo e das corporações policiais mili
tares. 

Sr. Presidente, estou encaminhando à consideração 
da Mesa um projeto que altera a Lei Orgânica da Previ· 
dência Social, mantendo a cota de pensão de filha em 
virtude de casamento. 

O Sr. Mário Maia - Nobre Senador, permite V. 
Ex.• um aparte sobre a Polícia Militar'? 

O SR: JORGE KALUME- Ouvirei" V. Ex.• antes 
da leitura do projeto. 

O Sr :Mário Maia- V, Ex. • enfoca um assunto muito 
importante nesta tarde, para conhecimento da Nação: 
a importância das Polfcias Militares, a permanência des~ 
sa:s Policias nos Estados, porque, realmente, elas se 
confundem com a própria História do Brasil. Seria uma 
insensatez, da parte dos Constituintes, colocar no pro~ 
grama das reformas que hão de vir para a nova Carta 
Magna, a extinção dessa força policial, que tantos bene~ 
fícios e serviços tem prestado a todos os Estados da 
Federaçao. Mas ao erifoque principal que V. Ex.• faz, 
Polícia Militar do Estado do Acre, queremos também 
trazer a nossa palavra de cOnforto e solidariedade àque
les servidores do Estado, porque são guardiães de uma 
tradição da Polícia Militar, que também se confunde 
com a própría história também do Estado do Acre, 
que foi integrado ao Território Nacional através da bra
vura de nordestinos, que primeiro colonizaram e povoa
ram a Amazônia Ocidental no território que então ei'a 
considerado terras não descobertas, terras devolutas, 
que compreendia a mesopotâmia entre o rio Javari e 
o rio Madeira. Foram os bravos nordestinos que coo· 
quistaram aquelas terras e a integraram ao Brasil, sendo 
então regularizadas mediante o Tratado de Petrópolis, 
de 17 "de novembro de 1903, transformadas então no 
Território do Acre.LDesde aquela época, a Polícia Mili· 
tar presta grandes serviços. Antes que as Forças Arma~ 
das regulares, do nosso glorioso Exército brasileiro, 
fossem instaladas naquelqs fronteiras, a Polícia Militar 
do então Território do Acre era a guardiã e(etiva- das 
nossas fronteiras. E além de guardiã das nossas frontei~ 
ras, ela prestou serviços inestimáveis para a conquista 
e consolidação do nosso Estado, integrado aos demais 
Estados da Federação, porque as estradas vícinais, 
àquela época, eram vêrdadeiros varadouros. Ela cola~ 
borou principalmente na construção dos campos de 
aviação do então Território do Acre. Através do traba
lho direto e permanente da Polícia Militar do então 
Território do Acre,. que se deslocava para os nossos 
Municípios, foram construídos os nossos campos de 
aviação, que eram os pioneiros da comunicação, dada 
a geografia do nosso Estado que, como todos sabem, 
as cidades se colocam ao longo dos rios, que correm 
paralelamente de Leste a Oeste, e os rios correm de 
Norte para Sul. E para se deslocar de uma cidade para 
outra, tem que se descer o curso de um rio •. ir até 
a sua foz, subir outro para se comunicar com essas 
cidades. A Polícia Militar foi" imporJante construindo _ 
esses campos de aviação, num pioneirismo inédito, en~ 
cortando consideravelmente as distâncias entre as cida~ 
des, facilitando grandemente a comunicação entre 
aquelas nossas populações. Agora, transformado o Ter~ 
ritório em Estado, a Polícia sofreu também as suas trans~ 
formações. Ari.tes, como Território, ela passou uma fase 
de extinção, mas se transformou em guarda territorial. 
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e atualmente é a Polícia Militar do Estado do Acre, 
que, juntamente com as outras polícias dos outros Est~
dos, estão a pleitear de nós, Com.tituintes, uma pOsição 
de firmeza no sentido de que elaS: permaneçam, ao longo 
da História do Brasil, prestando esse inestimável servi
ço. Nós estamos solidários com V. Ex. • no momento 
em que enfoca tão importante assunto. Quero, i ri se~ 
rindo o meu aparte ao seu discurso, que aqueles bravos 
pioneiros, continuadores daepopéia dos an!igos nordes
tinos, sejam contemplados com a nossa compreensão, 
fazendo com que as Polícias MilitareS àe todos os Esta
dos permaneçam prestando serviços ao Brasil. Muito 
obrigado a V. Ex.•. 

O SR. JORGE KALUME --Senador Mário Maia, 
seu aparte objetiva veio enriq-uecer _a n()Ssa defesa. Por 
isso agradeço a V. Ex.• e incorporo o seu aparte ao 
meu pronunciamento desta tarde. Não há dúvida new 
nhuma de que V. Ex.~, como Constituinte, saberá inserir 
na nossa futura Constituição a defesa das Polícias Mili· 
tares. 

Mas, Sr. Presidente, ccinúnuando, eu justifiquei o 
meu projeto da seguinte maneira: - -

A presente proposição tem por finalidade assegurar 
o discurso da filha do segurado à percepção de pensão 
previden_~iária, sem qualquer restrição de idade ou esta
do civiL 

Trata-se de medida, a nosso ver, condizente com a 
natureza do instituto jurídico-previdenciario da pen-sãó,
que por decorrer de contribuição prestada pelo segu
rado durante toda a sua vida produtiva com o intuito 
de amparar sua famma·, constitui verdadeiro patrímônío 
a ser legado segundo critérios menos restritivos que 
os atuatmente vigentes~ - --

Sendo o casamento uma instituição que goza da prote
ção da lei, parec_e inadmissfvel venha a se constituir 
em empecilho ao usufruto do referido direito pela filha 
do segurado falecido. 

Além de justo, o_critério preconizado no projeto não 
é estranho à Legislação Previdenciária Nacional, eis 
que o mesmo já se acha consagrado nas normas que 
regem o montepio dos milhares. 

Era o que tinha a apresentar. Sr. Presidente. (Muito 
bem!) · 

O SR. PRESIDENTE (José Frage[li) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte. 

O SR. MOACYR DUARTE PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE A REVISÁO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN" Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs._Seiiadores: 

Vive a Nação um instante difícil, que não C~!Ueçou 
no Governo Sarney nem com a administração Funaro, 
na área econOmica. 

Nossas dificuldades advêm da catastrófica herança
do antigo regime: 

-Uma descomunal dívida externa que exaure nosso 
esforço produtivo, sangrando para o exterior cada cent 
de dólar que logramos produzir; 

-Uma igualmente descomunal dfvida interna com
plicando todas as equações de desenvolvimento que 
pretendamos fazer; 

-Um cróni_co déficit- J:iúblico, com uma máquina 
adm.inistratíva cara, emperiada e ineficiente; 

-Um parque industrial sucateado, incapaz de aten-
der ã demanda interna de produtos; 

-Uma dívida social impag~vel. 
E muito mais! 
Não há milagre capaz de superar tantos pfoblemas, 

num átimo, sem sacrifícios. - -
Os milagreiras, que hoje são ácidos críticos das medi~ 

das governamentais, esquecem-se de que os problemas 
ora enfrentados nasceram de suas feitiçarias e quando 
tiveram poder e oportunidade para corrigi-los ou não 
quiseram ou foram incompetentes para fazê~ lo. 

Temos de enfrentar com coragem os dias diffceis qUe
estamos vivendo. 

Eu não estou feliz com as medid3:s teimadas. 
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Não iõsto de ter o·salário congelado, quando é inegáw 
vel que ?,sp~e_ços têm SlJbido; 

Não gosto dos aluguéis que consomem dois terços 
da renda familiar dos assalariados em benefício dos 
especuladores imobiliários; 

Não gosto da ba~xa remuneração das exíguas pouM 
panças populares e dos altíssimos juros que se pagam 
às instituições financeiras; 

Não gosto do brutal aumento do preço do carro, 
da gasolina e do álcool, que torna o automóvel privilégio 
das elites. quando eu gostaria de vê-lo popularizado. 
ao alcance de cada trabalhador que tem direito a isso. 

Não gosto, decididamente, do remédio que me estão 
obrigando a tomar. . ., _ 

Não quero dizer, também, que tal remédio seja o 
melhor, o mais eficaz contra os males que se pretendem 
combater. ~ão discuto seu mérito. Haja, talvez, remé
dios melhores. Talvez não! 

Quero, todavia, definir uma posição pessoal diante 
dos acontecimentos. 

Sou político e, como tal, é-me importante assumir 
posições populares, que agradem as maiorias, que se 
possam traduzir em votos nas eleições pon:indouras. 

Não posso, porém, nem por toda popularidade do 
m~ndo, renegar minhas responsabilidades de homem 
público, meu dever para com a Nação brasileira e os 

__ imperaqvos caminhos que me indica a consciência. 
Quero daqui, diante do quadro difícil que estamos 

vivendo, onde seria côt!l_odo o silêncio, senão a crítica, 
declarar meu irrestrito apoio ao ilustre Presidente J9sé 
Sarney e aos Srs. Ministros Dilson Funaro e João Sayad. 

Faço-o com autoridade de quem não saiu cantando 
loas_ao Plano Cruzado, quando esse era o canto uni· 
versai da classe política; de quem sempre foi parcimo
nioso em elogiar o poder, mesmo quando o exercem 
amigos. 

Tenho convicção absoluta de que o Governo se esfor~ 
ça com a sincerida.de de propósitos, para tirar o Brasil 
de:s_sa estação de dores na qual nos colocou a irresponsa, 
bilidade do autoritarismo. 

Apoio pc)r is-so o Governo e conclamo o meu Partido, 
o PMDB, que o faça com o mesmo ardor que o fazia, 
quando a aprovaçào popular a Sarney e a Funaro alcan
çava a casa dos quase cem por cento em toda a Nação. 

Lamento, profundamente, os episódios de ontem no 
Distrito Federal. Lamento ter visto a Bandeira da Pátria 
ser arrancada desrespeítcisamente defronte do Congres
so.Nacional e em seu lugar içado um boneco para ser 
queimado. 

_ Quero o povo nas ruas como na campanha das Di
retas; 

Queto o povo nas ruas como na alegria da vitória 
de Tancredo Neves e na dor do luto por sua morte. 

QUero o povo nas rUas aprovando ou renegando a 
ação de seus representantes. 

Quero o povo nas ruas participando democratica
mente_ da construção da vida nacional. 

Não o quero em batalhas campais com a polícia 
Não o quero quebrando, incendiando, batendo e sen-

do batido. 
Isso não ajuda o Brasil. 
Isso não constrói a democracia brasileira. 
ISso apenas pode excitar frustrações mal curadas, ran

cores semi-encobertos, capazes de ressuscitar o monstro 
das_ soluções de força que queremos morto e sepultado 
para: sempre. 

Presidente José_Sarney, continue te.D.tando! 
Creio_ nos seus propósitos, confio em seu juramento. 
Se não lhe prestei louvores na hora boa, foi pelo 

o_atJJral acanhamento do sertajeno nordestino e porque 
Vossa Excelência os tinha às catadupas. 

Na hora má estou do seu lado! 
Sem meias palavras, sem préoondicionamentos. 
Conte comigo! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC" Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Na_ revista Veja, do dia 12 de novembro de 1986, 
o Eresidente José Sarney faz declarações em uma erttre
vista, da qual repetiremos aqui alguns trechos. 

Novembro de 1986 

Diz-sua Excelência: 

'"'Conseguimos, como uma grande obrél de enge
nharia política,_ instituir no Brl!-sil um regime civil, 
mas é necessário andar muito mais do que já anda~ 
mos até agora, para que as conquistas não se-jam 
algo passageiro. Não podemos ter, aqui, no Brasil, 
uma 'Primavera de Praga." 

Mais adiante$. Ex. •, respondendo aos repórteres da 
Veja, o Sr. Guso, e Hélio Gaspar:i, diz: 

"Não vejo nada de errado em se consumir, acho 
que quanto mais gente consumir melhor, passélmos 
a ter um mercado interno grande e poderoso que 
nos .dá uma base sólida para crescer. Não podemos 
agora diminuí-lo, não vamos matar a galinha dos 
ovos de ouro, não é mesmo? O mercadó interno 
é o nosso grande património. Prefiro, para solucio· 
nar os problemas levantados pelo crescimento da 
demanda, estimqlar a produção e não conter o coo
sumo." 

Vou repetir aS palavras do Presidente: 

"Prefiro, para solucionar os problemas levan
tados pelo crescimento da demanda, estimular a 
produção e não conter o consumo." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Ministro Funaro, 
sob grande pressão da opinião pública, pediu demissão 
<,lo ca.rgo e o Senhor Presidente da República, José 
Sarney, não aceitou. 

Três ou quatro pensamentos me vém à cabeça num 
momento destes: 

1 -o pedido de demissão foi pura demagogia, uma 
tentativa de demonstrar o desapego ao cargo, uma espé· 
cie de gloriosa volta por cima; 

2 - o pedido de demissão foi uma cabal demons
tração de fraqueza, pois quem está forte não pede de
missão; 

3 - o pedido de demissão foi uma demonstração 
da incerteza quanto ao futuro do Plano Cruzado, tipo 
abandonar o navio. 

Senhores, bem sabemos que o Plano Cruzado está 
indissoluvelmente ligado ao destino político e ao com~ 
portamento do Sr. Dilson Funaro. O ato de pedir demisw 
são revela.uma irresponsabilidade, uma leviandade do 
Sr. Ministro, pois, S. Ex.• bem sabe que o Plano Cru
zado e sua carreira polftica estão ligados, sendo, portan
to, uma atitude de fuga perante os problemas que estão 
por vir. O Senhor Presidente da República não tem 
condições de aceitar a renúncia do Sr. Fun.aro. Sua 
saída hoje do Governo representaria o fracasso absoluto 
dessa aventura chamada Plano Cruzado e, conseqüente
mente, o final do Governo Sarney. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex.• um apar· 
te? 

O SR. MÁRIO MAIA- Um momento, nobre Sena
dor Benedito Ferreira deixe-me formular melhor o ra
ciocínio do meu discurso e já lhe darei o aparte. 

Ninguém quer uma crise nessas proporções. A queda 
do Governo hoje_ teria urD significado pesado, traria 
uma crise de proporções desconhecidas. Da( não ter 
sentido o pedido de demissáo do Sr. Funaro. Ele sabia 
que o Presidente da República não podia aceitar. Foi 
uma brincadeira. O Sr. Sarney tem consciência de sua 
insegurança e demonstra isso ao mencionar uma hipoté· 
tica "Primavera de Praga" no Brasil, dando-nos a im~ 
pressão-até de que poderíamos ser invadidos por uma 
potência estrangeira. 

É de se estranhar também a emissão deste último 
pacote econôntico sob o argumento explícito de conter 
o consumo, quando, na mesma entrevista em que men~ 
ciona a "Primavera de Praga", o Presidente da Repú~ 
blica afirma que o caminho não é conter o consumot 
mas aumentar a p'rodução. Por aí podemos perceber 
que o comandado da Política Económica está nas mãos 
do Ministro Funaro e não do Presidente. 

Como, entã_o, o Mirlistro Funaro pede demis.são se 
ainda não concluiu seu pro_ieto? 

Por que abandonar o navio tão rapidamente? 
Antes deste último pacote, o Governo afirmava, em 

várias_ vozes, que tudo ia bem. Todos os investimentos 
estavam sendo feitos, o País tinha saído do buraco, 
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éramos um povo independente, orgulhoso de sua cultu- zonte de liberdades, de franquias democráticas e de 
ra e de seu potencial económico, enfim, que o pior perspectiva de melhoria de vida, eis que tudo osbo-
tinha passado. rQou, .. E a ameaça que pairava e paira sobre nós pode-

De repente, descobrimos que nada disso era verdade. se buscar em outra figura. A verdade é que a ameaça 
Tínhamos que sufocar nosso incipiente consumo óu fá- do consumismo desregrado e desbragado - e não há 
mos para o brejo, fazer companhia à vaca, que já está nisto_ nenhum trocadilho, porque seria despragado e 
Já há tempos -e os bois também já lhes estão fazendo não desbra_gado -,-a verdade, nobre Senador Mário 
companhia, parece~ me que os bois foram antes das Va~ Maia, o consumismo que passou a preponderar na cons-
cas, haja vista a carne faltando nos açougues do Brasil ciéncia do povo brasileiro reaJmente não data de agora. 
inteiro. Não tenho aqui, por exemplo, para justificar a minha 

Dados do FINAME - a principal agência oficial argumentação diante de Y. Ex.•, dados recentes, mas 
financiadora de longo prazo - indicam que não está tenho_, por exemplo, um levantamento do IBGE, um 
havendo investimentos para ampliação da produção no levantamento foi por domicaios, uma- pesquís"á domi-
meio empresarial. Houve aumento ,da produção apenas ciliar feita em 1982, que indica bem que o consumismo 
no que se refere à utilização d_a capacidade ociosa das tomou conta do BrMil de certo tempo a esta parte. 
empresas, não se investiu para aumentar a capacidade V. Ex.• não encontra, por exemplo, em nenhum lugar 
instalada. Isso demonstra que o setor empresarial, ex- d_o mundo, país que tenha a renda per capita brasileira 
cluindoalgumasmanifestaçõesesporádicase-insinccras, e_ que possua a metade dos automóveis, em relação 
não apoiou o Plano Cruzado e, através do ágio, da à população, como ocorre no Brasil. V. Ex.• não encon-
especulação e da sonegação, C?Stá a sabotá-lo. Não existe tra, em nenhum lugar do mundo, país que tenha uma 
confiança rio Governo. Os erros. a desinformação, os renda semelhante à _d_o brasileiro, cujos domicl1ios pos-
planos mal formulados, a confusão entre os próprios suam os bens duráveis que têm os brasileiros. E tudo 
integrantes do Executivo, as coisas desfeitas, as men- isto, Senador .Mário Maia, nós sabemos, é uma distar-
tiras, a desorganização estão minando as bases do Go- ção, sem dúvida alguma, em nosso modelo de desenvol-
vemo, estão destruindo as possibilidades de e~tendi- vimento. Implantou-se, aqui, uma indústria de bens 
menta, de apoio, de confiança da oposição. duráveis cOmo conseqüência de uma onda "naciona-

De um lado, os empresários, principalmente a indús- listeira" que tomou conta deste Brasil, nos idos de 
tria automobilística e de fumo, estão pressionando for- 1955/1956, após a m<;:~rte, o suicídio do saudodo.Presi-
temente o Governo. De outro, _os trabalhad_ores, não dente Getúlio Va_r_gas. Para tirar carta, não de valente, 
só a CUT como também CGT, estão-se- u:oin__do e já porém de maus pagadores, o então Presidente Juscelino 
se posicionaram contn_t 0 -~lan_o e seus pacotes econó- Kubitschek foi levado pelos nossos "nacionalisteiro_s" 
micos. Esse pacote conseguíu desagradar ao capital e a romper com o Fundo Monetário Internacional. Pois 
ao trabalho ao mesmo tempo. Parece-nos que a fase bem. Precisávamos de dólar. Precisávamos gue os nos-
de distribuição de renda acabou sem t~ começado, sos navios não fossem apresados lá fora. Quanto a isso, 
e agora entramos em uma fase pior, onde todos perdem "deu-se um jeito: os navios, inclusive os da PETRO~ 
igualmente. BRÁS, passaram, como navios piratas, a navegar com 

Durante todo 0 ano de 1986, 0 Gove_mo anunciou bandeira_da Libéria e não serem apresados nos portos 
excesso de arrecadação, seja através do ICM, IPI, IR estrangeiros, para ressarcimento das dívidas não resga-
etc. Em julho foi_lanç_"ado 0 "pacote do _compulsório", · tidas pelo Brasil. Mas, isso não feriu o orgulho nem 
é fato púbUco e notório, aumentando ainda mais a arre- o iftn:Ordos_nossos nacionalisteiros -eles queriam mais. 
cadação. No entanto, o buraco, o déficit só tem aumen- Pois bem. Instituiu-se aqui.um engenho diabólico cha-
tado, está-se ampliando cada vez mais. É o que todos mã'do_ "oPerações de swap", que eram operações de 
estamos vendo, e é 0 que 0 Governo está dizendo, tróC~ .. ~arece-me, pelos meus parcos conhecimentos de 
e o que está acontecendo. Onde estão os gtafides proje· inglês, que swap seria troca. O que era essa diabólica 
tos do Governo, os projetas sociais prometidos? Oilde tro~a? Os empresários estrangeiros vinham aqui, moo-
está a reforma agrária? Parada. Onde está o Programa tavam indústrias, trazendo dólares e os depositando 
de Suplementação Alimentar? Por este Brasil afora o I!O B<1:nco do _!3rasil, administ_rados pela antiga SUMOC, 
que se vê é a fome e a falta de mercadorias nas prati- sucedida posteríormente pelo Banco Central. Deposi-
leiras. Qual o projeto do Executivo que está em anda- tavanl os dólares e se retiravam cruzeiros do Banco 
menta? Não se sabe, não se vê! FaJta e_ne,rgia elétrica; -----do BrasiL Corn esses cruzeiros, sabe V. Ex.', irnplan-
faltam telefones, faltam estradas e as que existem estão taram as índústrias. Dai a 5 anos, sern co.rreção mane-
esburacadas, faltam ferrovias. Tudo continua na mes- táiiã; com o cruzeiro desinilingüido pela inflação galo-
ma. Ora, para onde está indo o dinheiro arrecadado. pante, com o cruzeiro depauperado, devolveram o cru-
Srs. Senadores?_ é a nossa pergunta. _- _ z.eiro para o Banco do Brastl e receberam os seus rechea-

Gostarfam·os de cOnhecer a verdade, sem ilusões. Mas dos e bem nutridos dólares, sem nenhuma erosão, sem 
não nos informam. nenhum inflação mas, pelo contrário, valorizados. Juros 

O povo está pagando por uma inflação não cons!_cle~ não pagaram, Senador Mário Maia~ porque havia juros 
rada pelo Governo. O IPCRnão reflete a inflação real. a reCeber dos dólares, para cobrir os juros do cruzeiro. 
Está poderá ir a 100, 150 a 200%, que 0 IPCR conside~ Entãó,_yeja V. Ex.•que houve indústria que nem sequer 
rará apenas o que o Governo quiser, ou seja, 5 ou tlólares ou marco_s trouxeram para o Brasil, mas apenas 
10%, Daí concluímos que o gatilho salarial acabou, ca~biais avaliz!l_dos dos seus bancos de exportação. Tu-
Os trabalhadores, como sempre, continuam órfãos. É do isto, Senador Mário Maia, para pagar a nossa carta 
claro que esse gatilho jamais será alcançado, porque de valentia de maus pagadores, porque nós não tínha-
o Governo controla e só disparará 0 gatilho quando mos quem financiasse as nossas exportações ou importa-
quiser, e ele nunca quererá" dispará-lo. ções, por rompermos com o Fundo Monetário Interna

-cional. E, hóje, o que preconizam novamente é isto, 
O Sr. Benedito Ferr-eira- Permite V. Ex.• um apar- o que querem os caloteiros é que o Brasil se torne 

te? caloteiro novamente, cujos resultados é essa desgraça 

O SR. MÁRIO MAIA ..... Concedo o aparte- ao Seria
dor Benedito Ferreira, que anteriormente já me pedira. 
Não sei se ainda está oportuno, pois- eu queria avançar 
no raciocínio do meu diScurso, para que V. Ex.•s tomas
sem uma idéia mais global do pensamento. Nesta altura 
já posso conceder o aparte a V. Ex.• 

O Sr. Benedito Ferreira --Agradeço a V. Ex. • a_, 
oportunidade que me concede. Senador Mário Maia, 
colaborando com o discurso de V. Ex. •, tentarei colocar 
as suas preocupações nos devidos lugares. Quero crer 
que, quando o Presidente José Sarney invoca a figura __ 
tão dolorosa daquilo que foí adjetívado de ''Primavera 
de Praga", é óbvio -e V. Ex.' é arguto suficientemente 
- para entender que essa figura não seria ·uma ameaça 
de ocupação de tropas. É invocada pela frustração que 
aquele povo sofreu. Quando se lhe desenhava u~ hori-

que aí está, essa indústria de ben_s de consumo duráveis 
que nos levou a conduzir todas as poupanças nacionais 
para criá-la e, posteriormente, para sustentá-la. Resul· 
tado: o povo brasileiro que não pode comprar bicicletas, 
Senador Mário Maia, tem automóvel. Por quê? .Para 
se comprar um tratar, wn bem de produção, tem-se 
que hipotecar a f~nda, mas para comprar automóvel 
para vagabundear, para passear, basta ter-se uma car
teira de empregado assinada pelo patrão. Pois bem: 
e o resultado, Senador Mário Maia? É que em 1970, 
quando consumíamos 20 milhões de metros cúbicos de 
pett6Ieo e e-slávam.os com a nossa cohta de petróleo 
em menos de_ 500- milhões de dólares, chegamos em 
1981 consumindo 56 milhões de metros cúbicos de pe
tróleo. Daí a dívida _externa que af está, 63 bilhões 
de dólares, Senador Mário Maia, da dívida externa bra
sileira. E o seu quase tntal fõi paia pagar a diferença 
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de preço e de quantidade de petróleo importado pelo 
Brasil nesse hiato de 10 anos. Eis aí a razão por que 
se precisava brecar esse consumismo, Senador Mário 
Maia, não agora, mas pelo menos há dez anos. Mas, 
para cortejar o povão, para bajular e ser agradável 
ao povão e ganhar eleições - não este Governo que
está aí, mas quantos têm infelicitado este País e, princi
palmente, os dos meus partidos anteriores. V. Ex.• vai 
fazer-me justiça, pois não estou trazendo nenhuma no~ 
vidade a este Plenário porque, desde a Câmara dos 
Deputados, onde tive a honra de ser seu colega, V. 
.' .sabe __ que venho reiteradamente denunciando esses 
absurdos. E, no entanto, volto para minha província, 
volto para as minhas atividades de homem de mão calo· 
sa, volto para minha agricultura e para a minha pecuá
ria, Senador Mário Maia, frustrado, porque antes de 
minimizar essa desgraça que vem avassalando o nosso 
País, eu a vejo agigantando. De sorte que quando o 
Presidente José Sarney, vítima de sua falta de expe~ 
riênCia com os números, talvez com a ciência econó
mica, com essa ciência económica que foi complicada 
através desse "ecOnomês" que se introduziu numa ma
téria realmente simples e elementar. pois todo mundo 
sabe que quem compra mais do que pode e quem gasta 
mais do que economiza, tem que tomar emprestado; 
quem t9ma emprestado tem que pagar juros; logo, víti
ma desse engodo do "economês" por certo, Sua Exce
lência, num excelente estado de espírito e de otimismo 
-que é do seu dever como Presi~ente da República 
ser. otimiSta, não pode alardear pessimismo - disse 
qu~preferia manter o consumo e a capacidade aquisitiva 
do povo brasileiro. Era uma opção, Nós sabemos e, 
agora, por çerto, o Presidente José Sarney já sabe _que 
há que contingenciar esse consumismo, porque não há 
economia, não há milagre, Senador Mário Maia,_ que 
resista-ao consumismo que aí está. Não sei se a terapêu
tica é a melhor, se é a mais adequada, mas que tínhamos 
que buscar, histórica e corajosamente, há mais tempo 
do que se gastou para tomar, uma medida cirúrgica 
para coibir o abuso do consumismo, não tenha V. Ex." 
dúvida alguma. Estou me alongando bastante, mas eu 
disse que ia colaborar com o discurso de V. Ex.• 

O SR. MÁRIO MAIA- V. Ex.• já tem mais tempo 
no meu discurso do que eu próprio, 

O Sr. Benedito Ferreira - Concluo, nobre Senador, 
pedindo a V. Ex. • ne releve. A pensas comparando. 
Hoje, Senador Mário Maia, o crescimento de demanda 
de energia elétrica no Brasil cresce de um~ maneira 
tão assombrosa, aos níveis que vêm se anotando nos 
últimos tempos, por ano, aquilo que nós tínhamos insta
ladosno Brasil até 1964, ou seja, 6 milhões de quilowatts 
ao ano. Vale dizer, crescemos ao ano hoje, em termos 
de demanda de energia elétrica, o correspondente a 
tudo aquilo que o Brasil construiu até 1964 em matéria 
de energia elétrica. Então, vê V. Ex.• que o Brasil não 
poderia realmente continuar com o artificialismo com 
que vinha mantendo o ritmo de consumo nos níveis 
que vínhamos suportando. Desculpe-me ter me aJon~ 
gado tanto, mas eu precisava trazer ao discurso de V. 
Ex.' estes modestos conhecimentos. 

O SR. MÁRIO MAIA - Nós deixaremos nossos dois 
discursos nos Anai!i, para serem discutidos e analisados 
pelas futuras geraç6es. 

Mas, nobre Senador Benedito Ferreira, estas são as 
palavras do próprio Presidente~ que disse há potrCós 
dias que preferia solucionar o problema levantado pelo 
crescimento da demanda, estimulando a produção e 
não contendo o consumo. E. agora, as providências 
tomadas são exatamente ao contrário do que ele afir
mou naqu_ela ocasião: conter o consumo, porque desco
briu que V. Ex.~ está com a razão, que o problema 
é de consuniísmo e não de produção. 

Eu não sou economista, mas um simples médico de 
aldeia, um provinciano que não entende muito bem 
dessas coisas do "economés", mas a prática da vivência, 
no cotidiano dos problemas, o que se verifica por este 
Brasil afora e no meu Estado é a es~sez aguda da 
mercadoria. E, em determinado momento, num dia 
"D" deste Brasil, as autoridades monetárias, ou os as
sessores do Presidente da Repúb!íca resolveram, por 
um decreto, acabar com a inflação _c_ consertar as finan
Ças do Brasil, csue vinham- como V. Ex." alega-
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há décadas e déêadas com todos os defeitos acumu"tados 
pelos governos anteriores. 

De repente, milagrosamente, nem sequer uma lei 
elaborada pelo_ Congresso, mas por Um decretoMieí, mi
lagrosamente querem estancar toda essa irregularidade 
e transformar o inferno, o caos ecoridinico em que ví
nhamos vivendo, numa bonança, num paraíso, num 
éden. De repente, isto parece que aconteceu, porque, 
levado por uma propaganda talvez exagerada nos meios 
de comunicação, logo o povo acreditou nas provídências 
que o Governo havida tomado, e foi solidário com ele. 
Tanto é que os "fiscais" do Sarney correram às ruas, 
âs quitandas, aos supermercados, às lojas, e foram coo~ 
perar com Sua Excelência para ver se as mercadorias 
estavam sendo vendidas ao povo exatamente com o 
preço que os técnicos do Ministério da Fazenda e do 
Ministério do Planejamento haviam tabelado desde o 
Rio Grande do Sul, desde o Arroio Chuí até o seringal 
"Taumaturgo" lá no Norte, nas cabeceiras do Juruá, 
fronteiras com o Peru, nobre Senador Benedito Fer
reira. 

Então, tabelaram a banha, o azeite, o café, o Sal, 
o açúcar no Rio Grande do Sul, com preço igual ao 
que estava lá no seringal Guanabara, na foz do rio 
Arnunha, em Porto Velho, ou· nos seringais do meu 
Estado, que têm uma economia baseada no extrativismo 
da borracha e da castanha, e é grandemente suprido 
com as mercadorias de consumo produzidas nos centros 
industriais do Sul do País, em São Paulo, no Rio Grã:nde 
do Sul e no Nordeste, em Pernambuco. Então, nós 
verificamos, de repente, que o Presidente da República 
ou as autoridades financeiras, os assessores--âo Presi
dente da República, decretaram a eliminação da infla
ção com o congelamento uniforme em todo o País, 
resultando na perplexidade de toda a Nação diante dos 
fatos. Porque, se analisasse um pouquinho mais, ao 
sair das emoções, verificamos que, repentinamente, to

. dos aqueles que estavam vendendo mercadorias passa
ram a sei bandidos, passaram a ser criminosos, po-rque 
o povo passou a ser fiscitl do Sarney -como se dizia 
-e entrava na loja de cada cidadão e exigia rigorosa
mente a mercadoria na prateleira, tabelada com o preço 
para ser vendido - eu não sou comerciante, nunca 

·fui comerciante, nUnca vendi m6rCãdoria, nãO sei, mas, 
como consumidor, V. Ex•. vãi ine dar agora espaço 
para eu._ .. 

O Sr. Benedito Ferreira- Eu queria dizer que V. 
Ex•., sendo médico, sabe que, engessando um órgão, 
ele atrofia; e como se engessou a economia, ela tinha 
que atrofiai. Não há o que se discutir. V. Ex*. estudou 
anatomia. 

O SR. MÁRIO MAIA ~ Então, o Governo passou 
a fazer cortesia com o chapéu alheio. 

O Sr~- Henedito Ferreira - Engessou a economia. 

O SR. MÁRIO MAIA ~ CorteSia com o c:hapéu 
alheio. Porque o que se verificava lá no Acre, por exem
plo, talvez, pela distância, é que entiávamos numa loja 
e víamos a mercadoria tabelada por um preço muito 
aquém, muito abaixo do custo da mercadoria ao chegar 
lá. Uma mercadoria vinda do Rio Grande do Sul, trans
portada de caminhão, como o charque, o óleo de soja, 
ou mesmo o sal do Rio Grande do Norte transportado 
de caminhão ou de navio, todos eram tabelados com 
preço igual ao de Goiás. Quer dizer, o custo da merca
doria para chegar lá era muito além do preço em que 
estava tabelada. Então; o que fizeram aqueles que ti
nham as mercadorias estocadas? Venderam as merca
dorias pelo preço que o Governo determinou e se desca
pitalízaram, simplesmente; quando apuraram o que ti
nham vendido, o capital estava bem abaixo daquele 
empregado para adquirir aquelas mercadorias e não 
tinham como comprar novas. E es_se processo entrou 
num círculo vicioso agudo, de tal modo que, lá no meu 
Estado, pelo menos, no Acre- e agora, durante essa 
eleição visitei, muitas cidades em que faltaram inclusive 
o açúcar e o sal - numa cidade como Tarauacá, que 
é um tributário, subafluente do rio Amazonas no Vale 
do Juruá tivemos a tristeza de verificar que faltaram 
42 produtos de consumo. O povo estava praticamente 
passando fome. 

O Sr. Benedito Ferreira - O Sal está- faltando em 
todo o Brasil. 

DIÃRIO DO.CONGRES.SO NACIONAL (SeÇão II) 

O SR. MÁRIO MAIA - EStá faltando tudo. 
De modo que não sei de quem é a culpa, sedo passado 

ou do presente. Mas, quanto às medidas tomadas agora, 
que têm o propósito- de regularizar e consertar tudo 

_ p_que estava errado no passado, e foi o meu ex-Partido 
que assumiu o poder com a promessa de resolver todos 
esses problemas. Inclusive o d;:~. dívida externa com a 
moratória, que prometeu fa2:er e que não cuinpríti até 
hoje, que tanto defendeu da tribuna das duas Casas 
do Congresso. O BraSil não podia continuar se endivi
dando externamente, pagando 12 bilhões de dólares 
anuais, porque esse dinheiro tinha de ficar aqui. O meu 
ex-Partido subiu ao poder e não deu solução a esse. 
problema. Continuou a mesma coisa, os inesmos enten
dimentos com os credores, e subordinados às mesmas 
exigências do Fundo Monetário Internacional. 

De modo que as medidas tomadas até agora não 
deram certo, e hoje, coincidentemente, como uma ges
tação normal da biologia humana, estão completando 
nove meses da assinatura do primeiio pacote, que foi. 
no dia 28 de fevereiro, já que hoje são 28 de novembro. 
Exatamente poucos dias antes de completar nove me
ses, o Governo teve que tomar providências de emer
gência pa:ra um possível abortamento do plano que tinha 
elaborado e que não estava dando certo, estava amea
çado de ser um natimorto. Então, tomou providências 
enérgicas e teve que fazer um parto de emergência, 
cesariano. Agora, com essas providências tomadas, e 
que eu não sei se estão certas_- confesso que ainda 
não sei se estão certas ou erradas - o povo, D.a sua 
grande sabedoria, está a demonstrar que esperou de
mais e que toda aquela esperança depositada no Presi
dente da República, levando S. Ex.• a uma popularidade 
de 100%, caiu por terra agora. Agora só resta ao povo 
a desesperança, ontem demonstrada, de maneira caóti
ca, de forma dramática e trágica, até com o incêndio 
de bens públicos e particulares, pois vários carros fói"-am 
incendiados. O Congresso esteve ameaçado de ser inva
dido, assim como as repartições públicas, porque o povo 
não pôde conter, na sua emoção, a desesperança, a 
desilusão que teve neste momento, já que, -dias atrás, 
depositara, como uma ratificação das suas esperanças, 
nas urnas, o ·voto no Partido que assumira o Governo 
pane dar solução a todos os problemas que apontara 
durante os 20 anos de ditadura, que ajudei a derrubar, 
pois também pertencia a esse Partido. Tive esperança 
de que ele traria soluções. Mas, infelizmente, não trou
x~e-hoje e_~tamos dissidentes n-o âmbito regional e, 
no âmbito federal, também estamos entrando em dissi
d,ências, porque preferimos ficar com o instinto do povo 
do que_ com essas realidades artificiais manipuladas nos 
gabínetes refrigerados do Planalto, sem conhecer, pelo 
menos, em relação à Amazónia, a realidade dramática 
que está vivendo, ameaçada de entrar em colapso mes
mo antes dessas providências que estão sendo tomadas 
agora, só com as providências anteriores do Pacote n.o 
1. (O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O Sr. Presidente já me adverte com as luzes e a 
campainha, mas gostaria de continuar o meu discurso ... 

-O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - ... e prosseguir um pouco 
mais e, se a Mesa der licença, conceder aparte aos 
meus companheiros. Mas, que permita que eu prossiga 
um pouco mais com meu raciocfuio. 

Nós gostaríamos de saber se o dono da TROL e 
da HERING Brinquedos está sendo afetado por este 
pacote. Será que sente pelo menos cócegas com as resul
tantes de suas providências? 

O trabalhador assalariado ou subempregado, que tem 
uma renda entre cinco e dez salários mínimos, terá 
seus rendimentos reduzidos na proporção dos aumentos 
determinados pelo pacõle lógico! Qual será a proporção 
da redução dos ganhos dos grandes empresários pau
listas, dos banqueiros, dos latifundiários, das multina
cionais? 

Vocé sabe? Os banqueiros, com a cumplícidade do 
Governo, elevaram os juros a taxas ao redor de 100% 
ao ano, ou mais, estão aí os juros, todo mundo que 
precisa de dinheiro nos bancos está vendo aí os juros 
elevadíssimos. 

Considerando que a inflação teve uma reêiução, os 
lucros dos bancos, das financeiras estão muito maiores 
que antes, durante a Velha RepUblica. Os bancos hoje 
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cobram até pelos pensamentos dos correntistas. Estão 
ganhando muito mais e, o que é pior, demitindo em 
massa. É o que nós estamos vendo. Tanto os bancos 
privados quanto os oficiais estão demitindo seus empre
gados. O _Governo está demitindo os empregados das 
estatais, como se estes fossem os responsáveis pela poff
tica económica desastrosa_que, ininterruptamente, é 
praticada no Brasil há anos. Como se os trabalhadores 
fossem os responsáveis pelo déficit, pelo buraco negro 
em que se transformaram as contas do Executivo. Am
bição desmedida de uns- os banqueiros- crueldade 
de outros- as autoridades económicas do Governo. 

_O Minís~ro Funaro não Pode tudo e, com certeza, 
não poderá sempre. . 

Hoje somente os salários estão congelados. O résto 
sobe, grande parte por determinação do Governo, o 
restante sobe no ágio, na especulação e no câmbio ne
gro. 

É o que se está vendo. 
A inflação que o Governo diz ter contido, no dia 

28 de fevereiro, com o congelamento dos preços, dos 
salários, na verdade ela não desapareceu, ela deixou 
de ser oficial. Logo as providências de reparos dos pre
ços, que apareceram através da sonegação ou do desa
parecimento da mercadoria, ou através do ágio e do 
câmbio negro, a inflaÇ3o ficou ainda pior, porque fugiu 
do controle oficial. E hoje nós não sabemos que inflação 
está acontecendo na realidade no BrasiL Ninguém sabe! 
Agora, nós sentimos que estamos tendo um processo 
inflacionário incontrolável, e que os números estão fora 
do controle do Governo, porque em todas as coisas, 
na prática, no cotidiano, na compra das coisas, nós 
estamos vendo a carestia e os ganhos se tornarem cada 
vez mais curtos para aquisição das mercadorias. E tanto 
é assim que o Governo, agora, vem de taxar vários 
produtos de consumo, bens de consumo, bens de consu
mõ- ime-diatos e bens de consumo duráveis. 

É impossível ao trabalhador, que quase sempre mora 
na periferia, no interior 00 País, comprar seus produtos 
de consumo sem ágio. O Presidente diz na entrevista 
que Opõbre não paga ágio porque ele vai para a fita. 
Paga, sim Senhor! Ele vai para a fita, paga ágio na 
fila, e paga fora da fila. E o ágio maior que ele está 
pagando é na fila, porque ele passa cinco horas na fila, 
esperando para comprar UIJ! quilo de carne. Ele está 
pagando ágio por aquilo, cinco horas de inércia, de 
improdutividade, de impaciência e até de desgaste psi
cológico e físico. Portanto, quando o Presidente da Re-

-- pública diz que o pobre não paga ágio porque vai para 
a fila, ele está com a conceituação desfigurada da reali
dade, porque as horas em que ele está na fila são ágios 
que ele está pagando, é o sacrifício com que está pagan
do muito D_l~Ís caro do que aqueles que vão pagar com 
o dinheiro e buscar mercadorias nas lonjuras, onde elas 
se enc-ontram escondidas. 

A fiscalização oficial não chega à quitanda, aos pe
quenos varejistas dos baírros distantes, das cidades inte
rioranas, da zona rural. O ágio está incorporado ao 
orçamento fap1iliar. A tal?ela da SUNAB é uma ficção. 

O Presidente Sarney, que quis inicialmente marcar 
seu governo por ~a Política Económica Heterodoxa, 
acabo_u por prefenr dar preponderância à sua ambição 
política de permanecer seis anos no poder. Daí a razão 
de o proj~to eleitoral ter prevalecido sobre o projeto 
económico. Era preciso fazer o máximo possível de 
governador~s e parlamentares para viabilizar o apoio 
que necessita para permanecer no poder pelo tempo 
que pretende. 

Para tanto, basta observarmos que maior consumo 
~menor produção caracterizam uma situação explosiva, 
ISto em todas as partes do mundo. Sob o ponto de 
vista dos tecnocratas do PMDB -meu antigo partido 
-este pacote deveria ter sido lançado bem antes, ainda 
no começo do segundo semestre (conforme a imprensa 
noticiou), O Presidertte Sarney preferiu a fantasia, a 
poesia d~ ~ma falsa realidade na c~beça do povo, para, 
oportumstJcamente, ganhar as eleições. 

Eu. ousaria desafiar que se fizesse outras eleições 
depois do resultado deste pacote, para ver se os resulta: 
dos seriam os mesmos do dia 15 de novembro próximo 
passado. 

Mesmo que o preço tenha sido o descrédito e, por 
conseqüência, a inviabilização do projeto económico. 

O Sr. Sarney montou um esquema diabólico para 
permanecer seis anos no poder. Coisa repudiada pelo 
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próprio Tancredo Neves. Funaro estabelece a Pólítica 
Económica, Sarney determina quando apficá-la. Utili
zando-se de todos os meios possíveis, favoreceu aos 
candidatos da Aliança Democrática. Não deu PFL, seu 
Partido originário e dissidência do PDS, mas deu PMDB 
em todo o Brasil. Paciência. Este também se prestará 
em apoiá-lo nas suas pretensões políticas. O lançamento 
do pacote económico, imediatamente após as eleiç6es, 
é a prova disto. 

Não adiantaria querer justificar certOs comportamen
tos condenáveis sob o argumento de que era necessária 
uma vitória grandiosa nas eleições para fazer frente 
à negociação da dívida externa. Mesmo que o PMDB 
ganhasse em todos os Estados, fizesse a totalidade do 
Congresso Nacional e das Assembléias Legislativas, os 
nossos credores externos estariam a praticar essa mesma 
chantagem que praticam contra nós há anos, indubita
velmente. 

O pacote económico veio ·na hora errada, atingiu 
o público errado e seus objetivos ainda não foram devi
damente esclarecidos. A prova é que o Governador 
eleito de Pernambuco já. teve palavras restritas ao paco
te; o Governador eleito pelo PMDB, da Bahia, Waldyr 
Pires, igualmente, teve palavras restritivas; o Gover
nador de São Paulo, Orestes Quércia, levantou-se feroz
mente contra as medidas, enfim, vários g-overnadores 
e o Governador do Rio Grande do Sul também, fizeram 
restrições, de modo que náo se sabe onde é que nós 
estamos. O ·pacote económico, portanto, veio na hora 
errada e atingiu o público errado, como falei: Cada 
um tem sua explicação particUlar, pessoal. 

De todo modo, os rumos da ganância do governo 
deveriam ser alterados para quem pode pagar: - _os 
ricos e os muito ricos. Para estes os pacotes são absoluta
mente irrelevantes, não afetam em, rigorosamente, na
da às suas vidas. 

A dívida externa deveria ser o outro alvo do Execu~ 
tivo. Um País-com as característi"cíis do Bi'ã:sil, a capaci
dade de seu mercado interno, sua cultura, seu povo, 
sua capacidade de produção, sua dimensão geográfica 
e económica e de sua importância estratégica no mundo, 
não pode estar à mercê de interesses financeiros especu
lativos de governos e banqueiros inteinacionais. Este 
deveria ser o principal alvo dos pacotes do Executivo. 
não a implosão dos orçamentos domésticos de famflias 
que nada tém. 

Os acontecimentos violentos ocorridos ontem em 
Brasília devem ter levado o Presidente Sarney a refletir 
sobre a manobra enganosa e eleitoreira que foi a divul
gação das desastrosas medidas económicas imediata
rnente após as últimas eleições. As vaias que Sua Exce
. ,.1cia o Senhor Presidente da República recebeu on-

1 tem, ao se retirar da Catedral de Brasília, devem tê-lo 
reportado ao tempo em que liderou o PDS na campanha 
contra as eleições diretas para Presidente da República. 

O Governo Sarney está sem rumo, como, aliá;s~ é 
natural a um governo não legitimado pelo referendum 
popular. 

E o PMDB, antes valoroso e combativo, a cujos qua
dros tive o orgulho de pertencer, está agora a jusfificar 
tais atas e tais pacotes económicos. 

O apoio popular recebido pelo atuai governo. quando 
da divulgação do chamado Plano Cruzado, desfez-se 
como um castelo de cartas erguido pela força monopo
lística da Rede Globo de Televisão. Entretanto, como 
imagens de TV não complementam orçamentos familia
res, o castelo caiu e fez muitO barulho. O ruídO-ao 
povo na rua enganado e traído por tecnocratas desliga
dos da realidade do dia-a-dia da população brasileira, 
comprova a falacidade do triunfalismo que empolgou 
as forças políticas que estão chegando ao poder, mercê 
do 15 de novembro de 1986. 

Grandes lideranças compõem a direção do PMDB. 
Grandes nomes, grandes homens inegavelmente. Po
rém, lamentavelmente, subordinados à ambição de per
manência nO-poder do ex-Presidente do PDS, prinCipal 
líder da reação contra as Diretas-já e hoje, tristrifrania, 
Presidente de honra-do PMDB. 

O grande Partido cresceu só no tamanho. 
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente e Srs. 

Senadores. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Alaor Coutinho. 

DIÁRlODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

6-SR~ ALAOR COUTINHO (PFL __:: BA. !'[Onuncia 
o segUinte discurso. sem ieviSão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: -

Após a despedida do Senador Moacyr Duarte, coffi 
a sua erudição e, sobretudo, depois dos apartes não 
mCnos eruditos e brilhantes dos Srs. Senadores. eu me 
senti um pouco constrangido, com remorso até, de inter
romper aquele clima de tanta emoção, de tanto enlevo, 
que envolveu este Plenário. 
---Como psiquiatra, 6m circunstâncias tais, sempre pro
curamos desviar as atenções, para que as coronlárias 
dos nossos cidadãos não se apertem ao ponto de os 

-Obrigarem a recorrer aos nossos cirurgiões cardíacos. 
Feliii:nente os interesses na situação nacional na palavra 
dos SenadOres Mário Maia e Benedito Ferreira, que 
Se ptónutitiãl'ãm a respeito, amorteCeram aquele clima 
de emoção e, confess_9, fiquei muitO satisfeito com isto. 

-Hoje, é o meu último dia de convívio neste plenário. 
Há cento e vinte dias assumi na vaga ocasional do Sena
doJ; Lq_manto Júnior e, numa homenagem ao Senador, 
vou roubar, digo constrangidamente, alguns minutos 
da assistência que espera ouvir outros oradores para, 
numa satisfação aos colegas, ler rapidamente, talvez 
em três minutos, um projeto que tive a oportunidade 
de submeter â Casa, ontem. A justificativa tem o seguin
te teor: 

neca:das de nepotismo político, de incúria adminis
trativa e de culto à personalidade, fizeram com que 
o povo brasileiro construísse uma imagem distorcida 
da administração pública e dos seus servidores, na sua 
grande e esmagàdora maioria, funcionários exemplares, 
cumpridores do seu dever, em função da açáo inescru
pulosa de alguns dirigeil~s que, transitoriamente, têm 
ocup~do cargos públicos de confiança. 
~tamos certos de que a população brasileira precisa 

desvendar mistérios de riquezas amealhadas por ho
meil~ públicos, e, principalmente, precisa evitar que 
fatos dessa natureza continuem a _QCOrrer. 

Assim, diante das razões aqui expostas, é que toma
mos a iniciativa de submeter ao Congresso Nacional 
o Projeto de Lei a seguir, cujos termos, como se verá, 
néri.hUril gni.vãrile resulta para o erário público, sendo 
certo, ao contrário, que ele objetiva, precisamente, de
fender e assegurar a incolumidade e a intocabilidade 
da riqueza nacional tão freqüentemente atingida pela 
falta d_e escrúpulos e pela ambição desmedida e persona
liSta de cidadãos convocados para o serviço superior 
da causa pública. 

DesejamóS;lambém;com este Projeto de Lei, prestar 
uma homenagem ao servidor público que com probi
dade, zelo e dedicação mantém viva a administração 
pública brasileira . 

São 5 artigos, que lerei com rapidez, e comentários 
breves para justificar, homenageando, sobretudo, este 
Cor.gresso. 

1! um projeto que disciplina o comportamento do 
servidor público ocupante de cargo de confiança ou 
f_unçãa de chefia, cujo a~. lo diz o seguinte: Todo servi
dQr público, seja qual fOr o seu respectivo nível hierár
quicO funcional, ocupante de Cargo de Confiança ou 
de Função de Chefia com atribuições executivas ou deci
sórias que envolvam interesses patrimoniais da coletivi
dade, deverá, quando da respectiva investidura, apre
sen~;y; ~ç -~r_g_ã~ etll que vai servir, onde ficará arqui
vada, declaração circunstanciada dos seus bens, especi
ficando sua origem, bem como promover sua publicação 
em órgão oficial de imprensa. 

Exige-se a declaração, mas não se exige a origem 
dos_bens. 

Art. _ 2. o Qualq ue"r variação patrimonial das pessoas 
a que se refere o artigo anterior ou no de terceiros 
delas dependentes ou com elas de qualquer forma rela
cionadas parentalmente, deverá ser registrada comple
meritarianieme na repartição ou órgão em que servir 
o funcionário e ser divulgada, no prazo de 15 (quinze) 
dias contados a partir da data da efetivação. 

Então, servi4Qres que levam às vezes 8,10, 12 anos 
em cargos pú,blicos, ninguém se lembra, absolutamente, 
na sua saída, de que ele ganhou na loto numa determi
nada oportunidade, ou recebeu uma determinada he
rança. Acho que o público deve, imediatamente, ser 
avísado, sobretudo alguns indivíduos que passam uma 
sérii de dificuldades nas suas empresas e, num prazo 
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de uni ou dóiS_ aii.os, éssãs eiripreS:as tOrnam-Sf: total
mente florescentes com a sua ausência. Então, é neces
sário que o povo brasileiro tome conhecimento de como 
essas pessoas enriqueceram. 

Art. 3.° Considera-se impediente do exercício de fun
ção diretiva em qualquer órgão da administração públi
ca a circunstância de exercer o servidor atividade, seja 
a que título for, em sociedade por qualquer forma vincu
lada à administração pública ou sujeita à sua fiscalização 
e controle jurisdicionaL . 

Art. 4.u Constituí infração penal e configura razão 
de inidoneidade para o exercício de função pública, 
sujeitando o infrator às cabíveis medidas punitivas, a 
inobservância do disposto nesta Lei não se investigando, 
para esse efeito, se o infrator é autoridade responsável 
pela nomeação do servidor impedido ou este próprio, 
respondendo, assim, ambos, pelo descumprimento do 
disposto nesta lei. · 

Art. 5. 0 Será considerada inidônea a autoridade que 
autorizar ou permitir publicidade paga pelo erário públí
co, onde seja divulgado nomes de ocupantes de cargos 
públicos. 

De um certo modo, o Governo não pode continuar 
financiando campanhas publicitárias de órgãos públi· 
cos, colocando o nome dos seus administradores. Isso 
nós consideramos um ato inidôneo, porque o Governo 
está pagando uma publicidade com o dinheiro do povo. 

Art. 6.0 Exceto nos caso.s e_m: que envolvam a Segu
rança Nacional, constitui ato de inconfiabilidade, in· 
compatível com o exercício da função pública, a omissão 
ou o falseamento de informações que iludam a opinião 
pública e que redundem, de alguma forma, em ação 
beneficiativa pessoal ou de política partidária. 

No momento em que se escondem informações com 
interesses pessoais e políticos, eu acho que se caracteriza 
um ato de inidoneidade. 

Há um artigo, q_ue não sei se li, se não me engano, 
o terceiro, que diz: 

"Art. 3. o Considera-se impedimento do exercí
cio de função diretiva em qualquer órgão da admi
nistração pública a circunstância de exercer o servi~ 
dor atividade, s_eja a que título for, em sociedade 
por qualquer forma vinculada à administração pú
blica ou sujeita à sua fiscalização e controle jurisdi
cional." 

Achamos que isto também é absolutamente aético. 
Não é possível que o presidente de uma instituição fi
nanceira particular, fiscalizaâa, por exemplo, pelo ór
gão criado para isto, o Bartco Central, passe a ser um· 
dirigente do Banco Central, isto é, ele é um fiscalizado, 
e passa a ser o fiscalizador da sua instituição. 

Creio que o povo brasileiro precis~ de um instru
mento, pois não existe nenhuma penalidade criminal, 
nenhuma prisão 1 nenhum ato expresso no Código Pe· 
nal. É um problema ético, apenas, aceitar ou não aceitar 
um cargo já que ele tem interesse na sua administração 
e um ato da sua lavra pode prejudicar ou pode melhorar 
a sua empresa particular. 

Esta é a primeira parte. do nosso prOnunciamento, 
que será bastante discutida e receberá as luzes dos Srs. 
Senadores e dos Srs. Deputados. A segunda parte do 
nosso·pronunciaroento é muito breve, mas náo poderia. 
deixar de _existir porque é um agradecimento. Agrade
cimento ao corpo administratívo desta Casa, tão dedi
cado, tão consciente, tão produtivo e, às vezes, tão 
injustiçado. Seja o pessoarque nos acolhe e nos asses~ 
sora na Mesa, sejam as pessoas que estão por detrás 
dess_as paredes. que nem as conheci; sejam os taquí· 
grafos, serventes; sejam os órgãos de divulgação do 
Senado. Enfim, a todos o nosso imorredouro agrade~ 
cimento. 

Desejo agradecer também, neste instante, a oportu
nidade da convivência que tive com muitos Senadores. 
De alguns me aproximei ba~tante. Aproximei-me do 
Senador Jorge Kalume, um orientador, um conselheiro; 
de Passos Pôrto, outro grande conselheiro; do nosso 
Benedito Ferreira, com a sua impuls(vidade de sempre. 
À gentileza e a lhaneza dos outros colegas que me aco
lheram -eu diria sem nenhuma conotação pejorativa 
-com sentimentos paternais, que muito me ajudaram 
durante este tempo que aqui estive. 

Desejo, sobretudo, agradecer a todos vo_cês, a todos 
os Srs. Senadores que tanto me ajudaram a participar 
da vida oública nacional, a esses homens que, lá fora, 
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são con!Íecidos como os monstros sagrados da política 
brasileira, personalidades ricas, que, de qualquer sorte, 
mesmo sofrendo de uma certa forma com o silêncio 
imposto, têm mantido acesa a chama desta Casa. Creio 
que serei um defensor assíduo do trabalho de todos 
vocês, eu, que tive uma vida pública muito curta, duran
te alguns anos como Secretário de Educação no Go
verno Lomanto Júnior. na Bahia, e agora, durante qua
tro meses, como seu suplente. 

Desejo, finalmente, agradecer ao Si!nador Lomanto 
Júnior, que me despertou para a vida púbtica, ao ho
mem que a acusação maior dos seus adversários é exata
mente a capacidade de perdoar. A única acusação feita, 
até hoje, pelos seus adversários é a de que é um homem 
que não sabe guardar ódio. Segunda-feira aqui ele esta
rá para despedir-se pessoalmente de cada um dos seus 
colegas, já que não foi feliz nas eleições para a sua 
recondução ao Senado. S. Ex." tem sofrido, como tém 
sofrido os políticos que não se-reelegeram. Mas a tragé
dia da vida não é a morte, já dizia Morgan, sobretudo 
não é uma derrota polftíca. Não há nenhum grande. 
médico que não tenha perdido um paciente, nenhum 
grande advogado que não tenha perdido uma causa, 
nenhum grande político que não tenha perdido uma 
eleição. Ele, como cristão, provavelmente se recuperará 
mais rapidamente do que todos, porque a sua vida foi 
sempre dedicada ao seu povo e à sua gente. Tem orgulho 
para isto, se envaidece, porque assumiu a Bahia num 
período triste, de pobreza completa e total, onde se 
vivia apenas com a renda de exportação de um cacau 
nem sempre produtivo. O orçamento do E!.tado mal 
dava para pagar a metade do funcionalismo público. 
Rompeu estradas, interligou o E.<itado, erradicou a va
ríola, atendeu à demanda escolar, um fato inédito, prati· 
camente, construiu órgãos de cultura, como o Teatro 
Castro Alves, , 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência 
lamenta interromper o discurso de V. Ex. • e solicitar 
que o encerre, porque j~ estamos quase na hora dl,! 
sessão do Congresso e a Ordem do Dia ainda não foi 
lida. Pediria a V. Ex.• que abreviasse o seu pronun
ciamento. 

O SR. ALAOR COUTINHO - Pois não! O que me 
ocorre, agora, para finalizar e tradUzir- num obrigado, 
são as palavras indígenas, já que eu acho que um muito 
obrigado é muito pouco para Hgradecer a todo~_ tudo 
que fizeram por mim, e sei que fizeram por mim fazendo 
por ele. O índio, no momento da despedida, no mo
mento em que ele quer demonstrar o afeto, no momento 
em que ele quer demonstrar que quer ver de novo, 
no momento em que ele quer expressar a sua saudad~. 
ele não utiliza a palavra muito obrigado; ele diz apenas: 
"uassisauide''. E e com esta palavra que rne despeço 
de vocês- "uassisauide". que quer dizer: ··até logo, 
amigos." 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Está finda a 
Hora do Expediente. 

Pa~~a-se à 

ORDEM DO DIA 

Não hâ quorum para deliberaljãO 
Em conseqüência, as matérias da Ordem do Dia, 

em fase de votação. constituída do Projeto de Resolução 
n.c 274/86; Requerimentos n."s 271/86 _e 509/86; Projeto 
de Lei da Câmara n.~ 18/86, ficam com a sua apreciação 
adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -ltemS: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofe· 
recida pela Comissão de Redação em seu_ Parecer 
n.o 1.060, de 1986),daEmendadoSenado ao Proje
to de Lei da Câmara n.• 242, de 1983 (n.'l.I00/83, 
na Casa de origem), que <'.crescenta parágrafo único 
ao artigo 1.~ da Lei n." 1.134, de 14 de junho de 
1950, para atribuir às Federações e à Confederação 
dos Servidores Públicos do Brasil a competência 
para representarem seus associados junto, respecti· 
vamente, às autoridades estaduais e federais. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, encerro a discus

são. 
A redação final é considerada definitivamente apro

vada, nos termos dg_artigo 359, do Regimento-Interno. 
A matéria volt:.uá à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

Redação final da Emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n.• 242, de 1983 (n.~ 1.100/83, 
na Casa de origem)~ que acrescenta parágrafo unico 
ao art. V da Lei n. • 1.134, de 14 de junho de 1950, 
para atribuir às Federações e à Confederação dos 
Sen·idores Públicos do Brasil a competência para 
representarem seus associados junto, respectiva
mente, às autoridades estaduais e federais. 

EMENDA 
N.'l 

(Corresponde à Emenda n.u 1 de Plenário) 

Acrescenta-~e ao art. 1.' do projeto. o seguinte § 
2.•, renume"rando-se o atuat parágrafo único para§ 1.": 

"'Art. i.' ...................... . 
§ I... . ..................•• 
§ 2." O Pre::;idente, o Secretário-Geral e o Te

soureiro da Confederação dos Servidores Públicos 
do Brasil e das Federações Estaduab de Servidores 
Públicos, filiados à primeira. quando servidores fe
derais, se o desejarem, serão colocados â dispo
sição de_ suas entidades, sem prejuízo de quaisquer 
vantagens que percebam, considerando-se esse pe
ríodO como de efetivo exercício para todos os efei
tos." 

O SR. PRESIDENTE (João Lóbo) -Item 6: 

Discussão, em turno único, da Redação Final 
(oferecida pela Comissão de Redação em seu Pare
cern.Q 1.061, de 1986), do Projeto de Leida Senado 
n,n 141, de 1979- Complementar, de autoria do 
Senador Orestes Quérda, alterando a Lei Comple
mentar n.n 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece 
o critério e limites para a fixação da remuneração 
dos Vereadores. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, encerro a discus· 

são. 
Encerrada a discussão. a redação final é con:.iderada 

-definitivamente aprovada, nos termos do artigo 359, 
do Regimento Interno. 

- O projeto vai à Câmara dos Deputado~. 

É o Seguinte o projeto aprovado: 
Redação final do Projeto de Lei do Senado n." 

141, de 1979- Complementar, que altera a Lei 
Complementar n.~ 25, de 2 de julho de 1975, que 
estabeh:ce o critério e limites para a fixação da remu
neração dos Vereadores. 

O Congresso Nacional decreta; 

An. 1:' O art. 9." da Lei Complementar n.a 25. de 
2 de_ julho de 1975, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 9.' A população do muniçípio será aquela 
estimada pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, que fornecerá, 
por certidão, quadrienalmente, os dados às Câma
ras Municipais." 

-- Art. 2. o Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (João l.àbo)- Item 7: 

Discussão, em turno único, da Redação Final 
(oferecida pela Comissão de Redação em seu Pare
cer n.a1.069, de 1986), do Projeto de Lei do Sena'do 
n.o 159, de 1982, de autoria do Senador Itamar 
Franc·a, que proíbe a cobrança de taxa, emolu-
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menta ou remuneração por parte dos agentes do 
Sistema Financeiro de Habitação, nas cess6es de 
direito Oriundas de financiamento. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do artigo 359, 
do Regimento Interno. 

O Projeto vai ã Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o proie,!O aprovado: 

Redação i mal do Projeto de Lei do Senado n. o 

159, de 1982, que proíbe a cobrança de taxa, emoluR 
mento ou remuneração por parte dos agentes do 
Sistema Financeiro' de Habitação, nas cessões de 
direito orhutdas de rmanciamento. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1. 0 As entidades integrantes do Sistema Finan

ceiro de Habitação ficam proibidas de cobrar qualquer 
taxa, emolumento ou remuneração pela transferência 
-ou cessão de direito sobre imóvel dado em garantia 
de operação de crédito. 

Art. 2.0 Estalei entra em vigor na data de sua publi· 
.cação. 

Art. 3:' Revogam--se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pala
vra, pela ordem, ao ilustre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

O relógio, inexoravelmente, marcha para os últimos 
minutos e, como encaminhei para a Taquigrafia um 
pronunciamento para o qual eu estava inscrito, na tarde 
de hoje, eu pediria a V. Ex."que o desse como lido, 
para que conste dos Anais. 

Sr. Presidente, a exemplo dos trabalhos que eu vinha 
desenvolvendo, é um estudo alentado sobre o nosso 
Sistema Tributário, particularizando, nesse capítulo, 
que eu tinha reservado para a tarde de hoje, um estudo 
sobre o ICM. E sabe V. Ex.•, corno homem de um 
Estado pobre, a importância, a significação do ICM, 
para as Unidãdes Federativas e, de um modo particular, 
também para os Municípios. E creio, Sr. Presidente, 
sem nenhuma falsa modéstia, que trago, nesse trabalho, 
algumas indicações que, se aproveitadas por aqueles 
que irão ter oportunidade, m:sta casa, de prosseguir 
com os trabalhos que se desenvolveram até aqui, serão 
3prf:fifõiãâ~fS: põr eles. 

Sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente, na legislatura 
que se aproxima, não ouviremos mais aquela arques· 
tração, aquele realejo de se preconizar e de se postular 
uma reforma tributária, quando em realidade, o que 
se buscou com esses clamores contra o sistema tributário 
que af está, nada mais é do que uma melhor distribuição 
e partícipação na arrecadação. Mas, sem dúvida algu
ma, ao indicar estes caminhos, Sr. Presidente, indica
mos sobretudo, a fórmula e o meio de adequar o ICM, 
na sua plenitude, ao sistema federativo e, sobretudo, 
coibindo os abuso!. da fraude, da sonegação. Jsto docu
mentadamente, com dados e números publicados pelo 
próprio Ministério da Fazenda. 

Assim, Sr. Presidente~ espero que V. Ex. • defira meu 
pleito e dê, para que conste dos Anais do Senado, esse 
nosso trabalho que, como eu disse. já foi encaminhado 
ã Taquigrafia. 

O SR. PRESIDENTE (João Lóbo) - V. Ex.•será 
atendido. 

É O SEGUINTE O PRONUNCIAMENTO DO 
SR. BENEDITO FERREIRA: 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Em outras oportunidades, trouxe à consideração do 

Senado, alguns estudos e sugestões sobre o nosso siste
ma tributário, buscando examinar também, a sua evolu~ 
ção e repercussão no nosso desenvolvimento. 

Trago hoje, quase que no "apagar das luzes" desta 
Legislatura, e como presente de minha despedida desta 
Casa e agradecimento aos meus pares pelo convívio 
e aprendizado nestes 16 anos de Senado, mais uma 
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contribuição ao debate e quem sabe algumas indicações, 
que se adotadas após serem aprimoradas pelos doutos 
desta Casa, viriam atender às prementes necessidades 
de recursos,- especialmente dos Estados e Municípios, 
além de instrumentalizar a Receita Federal para uma 
maior arrecadação. Isto porque, pretendo, conforme 
prometido, um exame mais acurado sobre o ICM, cuja 
sistemática de arrecadação tem sido objeto de várias 
resoluções d_o Senado Federal, sejam para alterações 
de alíquotas para as operações internas ou mais ínteres~ 
taduais, mas o certo é que, até aqui, o ICM não recebeu 
o tratamento a que faz jus, seja pela sua enorme poten
cialidade contributiva para a formação de receitas esta
duais e municipais e, conseqüentemente cofio fato gera~ 
dor de rendas tributáveis pela União. 

Um outro aspecto que coloca o ICM eln relevo dentre 
os demais tributos vigentes a partir de 1967 é, sem 
dúvidas, a eliminação do gravame em "cascata", o terrí
vel vício do seu antecessor, o IVC, o Imposto sobre 
Vendas e Consignações que, como sabemos, vigeu entre 
1937 e 1966. 

Além de permitir a utilização do crédito tributário 
havido na operação anterior, graças as já mencionadas 
resoluções do Senado, vem o ICM sendo adequado 
ao Sistema Federativo, impedindo a "Guerra" de ali
quotas entre as Unidades através da uniformização das 
mesmas como sabemos todos, Sr. Presidente, a partir 
da instituição do Regímen Republicano, os nossos Le
gisladores, buscaram incessantemente, um sistema tri
butário que lmpedisse a múltipla tributação caracte
rística do Regime anterior e qUe- obstaculava sobrema
neira o comércio entre as antigas -prõVTncias. 

Tal e tamanha a balbúrdia dos gravames, dos impos
tos de então que, mais das vezes, o simples transitar 
com mercadorias através do território de um Município 
para outro, estava-se sujeito a novos imposros. 

Serzedelo Correia, Deputado Federal e posterior
mente Ministro da Fazenda, na sua incansável luta por 
uma tributação mais racional, exemplificava os absur
dos vigentes, mostrando que, uma tonelada de sal em
barcada no Rio Grande do Norte após os tributos reco
lhidos a cada porto por que passava até o Rio de Janeiro, 
a tonelada de sal custava mais caro do que uma tonelada 
de charque vinda da Argentina. 

A verdade, Sr. Presidente, é que conforme já de
monstramos aqui anteriormente, apesar da proibição 
textual de todas as nossas ConstituiçõeS a partir de 1891 
até 1967, sob uma forma ou outra, em nome da autono
mia federativa, o comérciO interior do Brasil sempre 
foi tributado de maneira maís que desordenada e vítima 
da insaciedade dos Governos Estaduais e Municipais. 

E o grave, Sr. Presidente, é que, no me_u modesto 
ponto de vista, até 1967, no Brasil, tínhamos o_ tributo 
única e exclusivamente como meio de suprir as necessi
dades imediatas do Erário. Não se pensava no sistema 
tributário como meio para a promoção do desenvol
vimento e, muito menos de um mais que importante 
instrumento para a consecução da Justiça Tributária. 

E tanto é que, como lembramos todos, mesmo com 
a vigência do antigo IVC que deveria observar uma 
alíquota nacional, os Estados mais poderosos, particu
lannente, São Paulo, Rio e Minas Gerais; aproveítando 
da penúria firi.Mceira, como t:iriibém da falta de visão 
e imprevidência dos governantes das unidades mais po
bres, mantinham a tributação aos níveis das alíquo_tas 
mínimas ao mesmo tempo em que os mesmo favore
cidos, através de taxas e outros expedientes, ultrapas
savam até em 100% as alfquotas máximas. A par das 
escorchantes alíquotas, por terem pouco a quem tribu
tar, os expulsavam dos seus territórios através da fúria 
e truculenta fisCalização sobre os ali estabelecidos. 

Como salientado, somente após tantas e infrutfferas 
tentativas é que; a partir de 1967 implantamos o ICM 
-Imposto sobre Circulação de Mercadorias, cuja siste
mática, apesar de ser ainda um imposto indireto e conse
qüentemente inadequado a justiça tributária, gravando 
igualmente, "pobres e ricos", trouxe benéfica inovação; 
a eliminação da tributação em "cascata", quando per
mite a utilização do crédito tributário da operação ante
rior. 

Com a unifõrmiZação de rimá alfquota nacional e 
reservando-se à União, o poder de legislar sobre o novo 
tributo, eliminou-se a possíbilidade dos Estados de vi
rem a promover "concorrências desleaís" entre si, ado~ 
tando alíquotas J?lenores, isençõeS ou quaisquer outros 
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incentivos fisCais às suas economias, sem a concordância 
de todas as demais unidades. 

Em face _das preexistentes disparidades regionais e 
interestaduais, via resoluções do Senado Federal, por 
etapa fomos adotando o sistema de alíquotas diferen
ciadas, alíquotas maiores para as saídas de mercadorias 
do Norte-Nordeste e Centro,Oeste para as demais re
giões e menores nas Saídas de mercadorias do Sudeste 
e Sul quando destinadas às regiões __ No~e, Nordeste 
e Centro-Oeste. 

Inobstante_ as diversas alterações de alíquotas, havi
das no período 1967/1983, continuamos a identificar 
no ICM, nos moldes de_sua aplicação, um sério fator 
de agravamento dos desníveis de desenvolvimento dos 
Estados. menos industrializados ou desenvolvidos, por
que contribuintes dos erários dos Estados ricos. 

Por outro lado, enquanto as unidades mais pobres 
são forçadas a promover intenso controle fiscal, as suas 
fracas e incipientes economias, para obterem interna
mente o mínimo de receitas para o custeio das suas 
mais premente~ necessidades, e tal arrocho flScal inter
no decorre do fato de. que as suas receitas das operações 
interestaduais são altamente deficitárias em relaçãO aos 
Estados do Sudeste e Sul do País. No entanto, na maio~ 
ria dos casos, especialmente em São Paulo, verifica~se 
uma situação totalmente inversa, tais e tamanhas as 
receitas que obtêm nas operações interestaduais que, 
mesmo legal e fonnalmente impedidos de oferecerem 
incentivos fiscais, fazem-no, concedem isenção total, 
não só do ICM, mas até mesmo do IPI e do Imposto 
de Renda, pelo processo do nenhum controle e da não 
ÍISCàlização interna. 

Finalmente, pela total falta de controle, até mesmo 
sobre os talões de notas fiscais, patrocinam o «comér
cio" de crédito ífctício de ICM, não só internamente, 

-mas especialmente para os sonegadores de outros Esta
dos da Federação, através das chamadas "notas frias" 
ou subfaturadas, favorecem e patrocinam também, fora 
de suas fronteiras, a sonegação do ICM e dos demais 
tributos pertencentes à União. 

Com esta quase "filosofia tributária", praticamente 
secular, São Paulo, por acréscimo, oferece aos que ali 
se estabelecem, uma infra-estrutura ímpar, em relação 
ao resto do Pais para vir a ser o "grande empório" 
nacional, onde todos vamos comprar e vender. Daí, 
cada vez mais, continua São Paulo, atraindo para Seu 
território _todas as poupanças e novos empreendimentos 
industriais e comerciais, naturalmente em prejuízo dos 
Estados mais pobres, com o agravante de estarem os 
Estados limftrofes de São Paulo, para sobreviverem, 
de certo tempo a esta parte, virem adotando a mesma 
"política paulista" da não fiscalização em seus territó
rios e passando, a exemplo do Estado bandeirante, a 
custearem as suas despesas quase que exclusivamente 
com o !CM obtido nas operações interestaduais. 

Como salientado, para corrigir as anomalias que fo
ram surgindo c'?m a ~esolução do Senado Federal que 
recebeu o n." 364183, foi fixada em 12% a alíquota 
máxima para todas as operações interestaduais e man
teve; todavia, em 9% a alíquota para as operações de 
saídas das Regiões Sudeste e Sul, de_stinadas ao Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo, 
em mais uma tentativa para corrigir aS-gritantes-distor
ções. 

Contudo, como vimos assiriiilando, os critérios até 
aqui" adotados globalizam regiões e n_ão unidades isola
das em função de suas peculiaridades sócio-económicas. 

Cremos que, como uma análise do atual sistema sob 
a ótica de unidades individualmente examinada~. com~ 
pfOVaremos, facilmente, a falha do critério até aqui 
a dotado. 

JniCialmente, conforme nos-iitdica o Quadro n,o 1, 
que é o "quadro demonstrativo do ICM líquido apurado 
na_s -~operaÇões interestaduais" referentes ao ano de 
1983, temos a projeção-ao critério atual, ou seja, globa
lizando as unidades como regiões, na coluna "A", indi
cando o volume de ganhos- Cr$ 473.089.000.000 (qua
trocentos e setenta e três bilhões e oitenta e nove mi
lhões· de cruzeiros) e destes, 72,05% p3ia Sâo Paulo, 
14,66% para o Amazonas, 10,66% para a Bahia, 2,25% 
para Santa Catarina, e 0,38% paia o Estado de Ron
dônia. 

Como perdedor maior, temos o Estado do Rio de 
fa_neiro, com Cr$ 211.638.500.000 (duzentos e onze bi
lhões, seiscentos e trinta e oito milhões e quinhentos 
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mil cruzeiros) - representando 44,73% sobre o total, 
e o restante dos prejuízos estão· distribuídos exata e 
mais acentUadamente, sobre os Estados menos favore
cidos. 

Na coluna "B" do mesmo quadro n." 1, utilizando 
as mesmas alíquotas e apticando-as sob o critério de 
operações de Unidades para Unidades da Federação, 
embora diminuindo o volume das perdas, para Cr$ 
452.763,6 (quatrocentos e cinqüenta e dois bilhões~ sete
centos _e sesserita e três Jn_ilhões_ e seiscentos mil) -
mantém o mesmo número de Unidades perdedoras e 
São Paulo eleva a sua participação de lucros para 77,0%, 
enquanto ci RIO de Janeiro, continua o maiór perdedor. 

No anexo n.o 1, temos detalhadamente o resultado 
das operações interestaduais tributadas sob o critério 
da Resolução n. o 364/83, demonstrando os resultados 
negativos e positivos das receitas do ICM de cada Uni
dade da Federação. 

No anexo n." 2, temos a projeção dos valores do 
ICM, que se obteria sobre o mes.mo exercício de 1983 
sob as aüquotas da Resolução n." 364-/83, se aplicadas 
nas operações ~lo critério de Unidade para Unidade. 

O quadro n.o 2- "Arrecadação do ICM- valores 
nominais - clasSificados por arrecadação", configura 
as recei~as estaduais, em- 1966, isto é, o que obtiveram 
com o antigo IVC (Imposto sobre Vendas e Consigna
ções), no seu último ano de vigência, no qual São Paulo 
detinha 50,39% sobre o total, meSmo aplicando a alí
quota de 4,8%, o que signífiCava 60 a 70% em relação 
às alíquotas aplicadas pelos demais Estados; Goiás por 
exemplo, aplicava alíquotas de 7,86%. 

Pois bem, no mesmo quadro n.o 2, em 1967, com 
a vigência do ICM, São Paulo já arrecadou para si, 
o equivalente a 52,23% sobre o total do País, impossi
biliütdo de oferecer alíquotas menores, passou a não 
fiscalizar e assim, chega a 1983, arrecadando o equiva
lente a 41% sobre o total geral, e o que é mais grave, 
do total do !CM arrecadado por São Paulo em 1983, 
somente 37,06% resultou das operações realizadas in
ternamente, vale dizer 62,94% foram contribuições dos 
outros Estdos, ICM pago por consumidores das outras 
Unidades da Federação. (Vide quadro n. o7- Demons
trativo da Evolução das Receitas do ICM Interno_ e 
Interestadual, arrecadado pelas Unidades da Federa-
ção.) -

Tomando-se por base que, em 1967, São Paulo ocupa
va o 1." (primeíro}lugai na arrecadação do ICM global, 
em 1984, vamos encontrá-lo na 19.• colocação em ter
mos de crescimento de receita do ICM, tal o descaso 
em arrecadar internamente (vide quadro n." 2). 

Em fuce ·dãs modificações- íntroduzidas nas al(quotas do 
ICM a partir da Resolução n." 129n9, n." 7180 e n.o 
364/83, elaboramos o quadro n." 3- "Demonstrativo 
ICM L(quido das Operações Interestaduais e Internas", 
compreendendo o período 1980 a 1983, onde se vê Ala
goas com o melhor índice de crescimento de receita, 
ocupando o primeiro lugar, com a percentagem de 
L2&8%. O DF com o segundo lugar, com o índice 
de crescimento de 1.267%. Em 3." lugar, Mato Grosso 
com 1.229%. QAcre em 14."lugar com 825%, o Mara
nhão no 17." lugar com 799% e, paradoxalmente, São 
Paulo, com 750% ocupando o 20. o lugar, Minas Gerais, 
no 21." lugar e somente com 727% no seu índice de 
crescimento de receita do ICM. 

Aínâa em razão das alterações havidas pelas mencio
nadas Resoluções do Senado Federal, elaboramos o 
quadro n." 4- "Demonstrativo do ICM Líquído das 
Operações Inter~taduais - Classificação por Arreca
dação", abrangendo o período 1980/1983, no qual com
parecem, em termos de creScimentos percentuais, o 
Acre em 1." lugar, Mato Grosso em 2." lugar, Goiás 
el!l3." lugar, Mato Grosso do Sul em 4." lugar, e por 
fim, seguem em melhores colocações, todas as demais 
Unidades menos favorecidas e encontramos São Paulo 
tlõ 18." e o Rio de Janeiro em 19." lugar, e o Espírito 
Santo em último lugar. Ressalte-se que, por falta de 
dados consistentes não consideramos o Estado de Santa 
Catarina. 

Tomando-se ainda os critérios vigentes, elaboramos 
o quadro n." 5 - "Demonstrativo do ICM líquido das 
operações internas - classificação por arrecadação", 
Este quadro é sem dúvidas, o que espelha os resultados 
positivos alcançados pelas citadas resoluções do Senado 
Federal, as quais, como assinalado, com a diminulçâO 
das alíquotas do ICM sobre as mercadorias saídas do 
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Sudeste e Sul para as demais regiões, obrigaram os 
Estados privilegiados a melhorarem as suas fiscalizações 
e controles internos na busca dQ equilíbrio das suas 
receitas~ E tanto é verdade que, São Paulo, o maior 
"patrono", da não fiscalização e que, propositadamente 
não excerce nenhum controle fiscal, premido como o 
foi, pelas novas alíquotas, saltou da 20. • colocação nos 
índices de crescimento no ICM total do mesmo período, 
para o 8.0 lugar nas arrecadações do ICM interno. 

Contudo, com o crit~io e~_ ~i~_!"_p~ra aplicaçãO do 
[CM, nas Operações lnterestaduaís Tributadas, ou seja, 
operações entre o comércio e as indústría&, temos que, 
os residentes nas demais unidades da Federação são 
contribuintes do EráriO paUlista na arrecadação da sua 
receita de ICM interestadual. 

Por outro lado, tomando-se o número de brasileiros 
de outras unidades que frequentam o Estado de São 
Paulo a negócios, turismo ou por qualquer outra razão, 
e no caso vale incluir também os estrangeiros, vamos 
encontrar um grande coadjuvante na formação da recei
ta do ICM arrecadado internamente. 

Para se ter uma idéia da grandeza e significação dos 
consumidores residentes fora de São Paulo, na mencio
nada receita interna, bastaria considerarmos a estatís~ 
tica da EMBRATUR p~blicada no seu anuário a qual 
indica que, em 1982, por via aérea doméstica e interna
cional, visitaram a Capital de São Paulo, 3.132.032 pes
soas e através dos ónibus interestaduais, ali estiveram, 
no mesmo ano, 17.455.039 pessoas de outros Estados. 

Temos então que, mais de viriti:: milhões de pessoas 
ali foram comprar e conSUmir e por consequência, o 
equivalente a 80% da população do Estado, lá esteve 
contribuindo para a arrecadação do seu ICM interno. 
Notar que a EMBRATUR não considerou os que foram 
a São Paulo em transporte próprio. 

Daí o gigantismo da receita que obtém de ICM, no 
seu comércio interno e interestadual sem assumirem, 
todos o_s governantes que neste século dirigiram São 
Paulo, a antipática e mais que impopular posição fisca
lista, a que são cominados a praticar e assumi! Os outros' 
Estados e Federação. 

O Paraná, por exemplo, ocupando o 16.n lugar no 
índice de crescimento das receitas do ICM geral, passou 
a ocupar o 9.~ lugar no crescimento do ICM interno. 

Minas Gerais, talvez por--ser a unidade mais atingida 
pela "politica paulista" em ambos os casos, manteve 
as piores colocações, 21." lugar no ICM geral ç: 19 ... 
no crescimento do ICM interno, vale d~er Minas Gerais 
já supera o próprio Estado de São Paulo na não fiscali
zação. 

O Rio de Janeiro, ocupando o 20.0 lugar (vide quadro 
n. "2) no crescimento de receitas do ICM total,_ no perfo~ 
do 1980/1983, (quadro n.o 3) já obteve uma lígeira me
lhora, passa a ocupar a 19.• posição, isto graças às me
lhorias recentemente introduzidas no seu sistema de 
fiscalização; tanto é que, mi-arieCãdaÇãO dOlCM inter
no (quadro n.~ 5), passa o Rio de Janeiro a ocQ-par 
o 1. .. lugar, no caso, o melhor índice de crescimento 
na arrecadação do ICM efetivamente pago pelos cario
cas. Em 2." lugar, temos a Paraíba confirmando e regra, 
do mais pobre fiscalizar mais e melhor. Em conseqüên
cia, e pela mesma razão, no mesmo período, encon
tramos o Piauí ocuparido o 12 ... _ melhor índice de cresci
mento na arrecadação do ICM interno, enquanto Minas 
ocupa a 19.• posição. 

Concluímos que, até aqUf, em que -pesem as ligeiras 
melhorias verificãdas; baldados, foram os esforços das 
unidades menos favorecidas, para alcançarem o equilí
brio das suas receitas através do ICM, isto é, obterem 
a justa distribuição das receitas do tributo. 

Para extremar de dúvidas, quanto aos inconvenientes 
do critério vigente para aplicação do ICM, elaboramos 
o quadro n.<> 6- "Demonstrativo do ICM líquido inter
no- arrecadação per capita, 1980/1983". Inicialmerite, 
em 1980verificamos Mato Grosso do Sul, Distrito Fede~ 
rale Espírito Santo ieS)leCtivamente, ocupando os 1.", 
2." e 3.~ lugares, e São Paulo em 4. 0 lugar, vale dizer, 
trés unidades consideradas pobres, e efetivamente o 
são em relação a São Paulo, arrecadando mais ICM 
per capita do que o poderoso Estado bandeirante; mas 
no mesmo exercício, temos São Paulo, seguido muito 
de perto por Goiás e Mato Grosso, ocupando, respecti
vamente, os 5." e 6." lugares em maiores rendas per 
~pita de ICM. O Rio Grande do Sul no 7."' lugar e 
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Santâ-Catarina nó 8 ... , enquanto Alagoas, com todas 
a.'> sua·•;, dificuldades nordestinas, comparece no 9." lugar. 
SurprCénderitemente, Minas Gerais ocupa o 10.0 lugar, 
seguido por Sergipe no 11.0 lugar, inquestionavelmente, 
uina daS unidades mais pobres da Federação. 

O _que mais assusta, sem dúvidas, na classificação 
das receitas do ICM interno per capita é encontrarmos, 
em 1980, o mais que esquecido e deserdado Estado 
do Acre, arrecadando mais ICM per capitado que Para
nã, Rio- de Janeiro e Bahia. 

Em 1983, no mesmo quadro n."6, vale repetir, vigen
do e gerando todos os efeitos esperados, das já mendo
nadas Resoluções do Senado, que buscavam melhorar 
as reCeitas dos estados mais pobres, vamos encontrar, 
os privílegiados, o Distrito Federal e São Paulo nos 
1.~ e 2.0 lugares respectivamente, isto é arrecadando 
mais ICM per capita do que o Rio Grande do Sul, 
o qual o_cupa o 3."' lugar seguido pelo Mato Gross~ 
que ocupa o 4." lugar de maior receita per capita e 
em 5.~ lugar o estado de Goíás. 

Alagoas, já ocupando o 6." lugar e seguido do Mato 
Grosso do Sul, o qual caiu do 1." lugar, em 1980, para 
o 7 ... lugar em 1983. 

_____ Alagoas, mais uma vez, confirma a regra da eficiente 
fiscalização praticada pelos mais pobres, passa de 9. • 
para a 6.a m_elhor receita de I CM _per capi~. O Espírito 
Santo caiu da 3.• para a 9.• posição, enquanto Sergipe 
passa de 11. • para 10. • melhor arrecadação do ICM 
per capita, enquanto a Paraíba subiu do 22. ~ pafa o 
15."lugar. 

O que poderia parecer um grande esforço por parte 
da Bahia, que é _o fa_to de haver_subido cj:a 19.' posição, 
em 1980, para a 10.• em 1983, acreditamos que tal me~ 
lhoria decorreu em razão do funcionamento do pólo 
petroquímica ali instalado. 

Se o Poet_a preconizava "navegar é preciso", aos Esta
dos limítrofes de São Paulo, para sobreviverem à con
corrência mais que desleal,_e assim conseguirem reter, 
em seus territórios, pelo menos os próprios empreen
-dedores e as suas poupanças, "patrocinar a sonega-çâo 
é preciso". E para tanto, nos últimos anos, a exemplo 
<:f_e_~ão Paulo, âs ~ustas das suas próprias e imediatas 

-receitas de ICM, ostensivamente, passaram também a 
oferecer isenção total aos que ali se estabeleçam, através 
da nãc:>-fiscalizaç_ão. Lamentavelmente, causando s_eriís
sim?s ~prejuíZoS aos J?stados nienos Ü!VOrecidos e_ à pró
pria Receita Federal, que perde o Imposto de Renda 

- das Pessoas Jurídicas e Físicas, como também o IPI 
Sõbre os produtos ali produzidos e consumidos e sobre_ 
O& que são vendidos sem notas, com "notas frias", ou 
ainda subfaturac;ios para outras unid11des da Federação. 
É ainda o mencionado quadro n. D 6 que estampa, clara
mente, a "adesão" de Minas Gerais, Mato Grosso 49 
Sul, Paraná e Rio de Janeiro à "política tributária" 
de São Paulo. Vejamos: Mato Grosso do Sul, que em 
1980 ocup3:va _o_ t~o l~_:~gar, em 1983 caiu para o 7.~ lug(!r. 
Minas Gerais, que há mais tempo vinha adotand~ a 
"contra-ofensiva", em 1980 já se loêaHzava no lO. o lu
gar, mas acentuando o seu "-esforço" conseguiu chegar 
em 1983 no 14. 0 menor índice de crescimento de Receita 
do ICM per capita, superada até mesmo pelo Estado 
d_~ ~~!gipe, que ficou em 12. o lugar, isto se !li fala~ os 
em Alagoas, que obteve o 6 ... melhor índice de cresci
mento, ou ainda o Espírito Santo, que caiu do 3." para 
o 9." lugar, e fina4Dente a deserdada "Paraíba", que 
sa~u do último lugar para a 15." posição no índice de 
ciesêíniento na receita do ICM interno per capfta. 

O Paraná, talvez por ter sido desmembrado do terri~ 
tório paulista e por deter em seu território, a partir 
ô~l"QU.alidade do solo e do mais perfeito sistema fundiá~ 
rio do__ ~~ís, além de outros _e mais que abundantes 
fatores, para assegurarem e SUQQ~rem um grançl._e~4~.:
senvolvimento, a exemplo de Minas Gerais, como limí
trofe de São Paulo, já em 1980 praticãva, larga e ostensi
vamente, ã "política" da não~fiscalizãção e _nenhum con
trole, como fo~ma de çl.eter dentro das sUas fronteiras 
as suas poupançaseemp_reendedores, como t~bém 
atrair para o território paranaense investimentos dos 
liU{ros_Esta.dos._ _ 

Assim o Paraná, com o seu altíssimo poder de compra 
em consumo, em 1980, ocupava o 14.~ lugar nas Receitas 
Estaduais de ICM interno per capita, e em 1983, talvez 
em razão de um novo partido no Governo, passa a 
ocupar o _11." lugar, co~tu~o, esta ligeira melhoria na 
arrecada-ção ainda sigiiifica que o alagoano paga mais 
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que o dobro do ICM per capita que o paranaense, isto 
enquanto o matogrosscnse paga 132% mais ICM per 
capitado que os habitantes do mais que próspero Para
ná. 

A única exceção em termos de melhoria, entre 
os Estados limítrofes de São Paulo, seria o Rio de Janei· 
roque, em 1980, ocupava o 15." lugar, em 1983 conse
guiu o 8.0 lugar nas receitas per capitado ICM interno; 
contudo, ainda assim superado por Alagoas, como men
cionado, passou a ocupar o 6." lugar. 

Excluindo as razões de ordem político-partidárias que 
viriam influir sobre o Estado do Rio, a partir de 1983, 
e que naturalmente reduziu as polpudas ajudas federais 
e os mais que fartos empréstimos internos e externos, 
ainda assim, a excesSão confirma a regra, isto porque 
ninguém de _bom senso admitirá possa o gaúcho pagar 
51% mais de ICM per capita do que o carioca, que 
o mato grossense do sul, o alagoano, o goiano ou mesmo 
o habitante do velho e pouco desenvolvido Mato Grosso 
possam pagar, em média, 10% de ICM per capita a 
mais do que paga o consumidor do Rio de Janeiro. 

Um outro dado importante que se extrai do quadro 
n_.~6, é o poder proliferante e de contágio da "dOença" 
ou "política paulista" da não fiscalização sobre o ICM. 
É o caso do Estado do Espírito Santo, o qual "sitiado" 
por Minas Gerais e Rio de Janeiro, com os quais efetua 
a maioria de suas transações interestaduais, aos poucos, 
foi aderindo à política da não fiscalização interna do 
!CM. 

Tanto é que, ocupando o 3.0 lugar na Receita do 
ICM interno em 1980, caiu para o 6 ... lugar em 1981, 
para o 7.0 lugar em 1982 e em 1983, mesmo gozando 
dos benefícios da Resolução 364, que o incluiu nas alí
quotas favorecidas do Nordeste, vamos encontrá-lo no 
9." lugar na receita per capita de ICM. 

A omissão da União, no controle do talonário de 
notas ÍÍSfais, e de resto, a quase que total ausência 
dos agentes de tributos federais junto às empresas, esti
mulando assim, as empresas menos escrupulosas, sejam 
pessoas jurídicas individuais ou constituídas por cotas 
de responsabilidade Ltda., estas e aquelas com maiores 
possibilidades do que as S/ A, de manterem o chamado 
"caixa 2" .{:lara permitfr as vendas e compras sem notas, 
ou subfaturadas. Fato este que tem contribuído, em 
muito, para prejudicar os Estados menos desenvolvi~ 
dos, como vimos-demonstrando, e, o que é pior, facili
tando a sonegação do ICM, como de resto de todos 
os demais tributos, o Ministério da Fazenda, com tal 
procedimento, renuncia as receitas do Imposto de Ren
da e o IPI que seriam, em caso contrário, facilmente 
duplicadas, junfámerite com as demais contribuições 
parafiscais. - -

E o que é mais- importante, teríamos a duplicação 
das receitas da União, e dos Estados, sem qualquer 
aumento na carga tributária, já insuportável para os 
que pagam corretamente, e que vem premiando a cada 
aumento de alíquotas, mais e mais, o·s sonegadores. 

Na verdade, chega até mesmo a ser grosseiro o desin
teresse do Ministério da Fazenda, em acionar o seu 
arsenal de fiscalização e controle e, no caso, bastaria 
a Receita Federal atentar para o número de declarantes 
do Imposto de Renda de pessoa física em cada Estado 
com o que teria uma idéia real do poder aquisitivo 
e de consumo de cada uma das suas populações, isso 
feito, far--se~ia o cotejo com a arrecadação do ICM obti
do sobre as operações internas e, aí sim, teriam onde 
e o que fiscalizar, e, no mínimo, duplicarem a Receita 
Federal .. 

Na mesp!a ordem de comportamento, naturalmente 
pata facilitar a vida dos sonegadores, temos agora na 
rede bancária, o FU:_ndo secreto para investimentos. C o~ 
mo amostragem,-VejaffiOs o que ocorreu em 1983, no 
Estado de São Paulo, o qual, contando com 22,73% 
d~_população do País, detinha e~ seu território 41,53% 
dos d~clarantes do Imposto de Renda na pessoa física, 
o que significava, 1. declarante do IR, para cada 9,48 
habitantes e obtendo uma receita de !CM per capita 
de Cr$ 28.715,50. 

O Centro-Oeste, ísto é, somados juntos, DF, Goiás;· 
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com 6,94% da 
população total e com 4,7% do total dos declarantes 
do Imposto de Renda na pessoa física, ou seja, um 

_ c,l~larante para cada 25,61 habitantes, vale dizer, pro
. porcionalmente, cerca de 113 de declarantes do Imposto 
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de Renda em relação aos residentes em São P-aulo, 
e, no entanto, como se vê no--citado quadro n.~ 6 o 
Centro-Oeste, pagou, em média, Cr$ 24.486,75 de ICM 
per capita, podendo se concluir que uma populaÇão 
que tem 1/3 das rendas dos paulistas, compra e consome 
tanto quanto os paulistas internamente tendo-se em vis
ta, especialmente, a grande venda de varejo para os 
residentes de outros que vão fazer suas compras em 
São Paulo. Por que não procurar saber como foi possível 
os Estados do Centro-Oeste~óbterem tais resultados 
dos seus contribuintes? _ 

A comparação entre Minas GeraiS e o Centro-Oeste, 
ainda é mais absurda, tanto é que, enquanto Minas 
Gerais tem um declarante do Imposto de Renda para 
cada 24,84 habitantes, os quais pagaram Cr$ 8.267,60 
de ICM per capita, o Centro-Oeste com um declarante 
de Imposto de Renda para cada 25,66 habitantes, paga
ram estes, Cr$ 24.486,75 per capfta de ICM interno, 
vale dizer, os menos favorecidos pagaram 196% a mais 
que os mineiros. -- -- -

Quanto ao Rio de Janeiro, com um declarante para 
cada 9,87 habitantes, o que significa, possuírem poder 
aquisitivo, capacidade de compra e consumo igual ao 
dos paulistas e que contam também com um grande 
varejo para os turistas nacionais e -estran:geiiOs, pagaram 
somente Cr$ 17.774,40 de ICM per capita, enquãnto 
os habitantes do Centro-Oeste, detento U3 das rendas 
dos cariocas, ainda assim, pagaram 37% a mais de ICM 
per capita, do qve os mesmos. 

Os ga6chos que, tendo declarante para cada 14,44 
habitantes, o que corresponde, terem, proporcional
mente, 60% menos declarantes do Imposto de Renda 
que o Rio de Janeiro, ainda assim, pagaram 51% a 
mais per capita no ICM interno do que os cariocas. 

A relação mais gritante é sem dUvida a de Minas 
Gerais coro o Espírito Santo, com um n6mero de decla
rantes do Imposto de Renda praticamente igual em 
relação as suas respectivas populações, 1x 24,84 e 1x 
24,63, e por acréscimo sendo, o Espírito Santo pelo 
seu grau de desenvolvimento, ter sido encluído nas alí
quotas favorecidas do Nordeste e, vir praticando a "po
litica'' paulista e mineira da não fiscalização ainda assim, 
os capixabas pagaram 113% a mais de ICM interno 
per capita do que os mineiros. 

Quanto ao Paraná, com um número de declarantes, 
do Imposto de Renda, na proporção de 1x 23,34 habi
tantes, portanto bem, próximo dos números do Centro
Oeste, Minas Gerais e Espírito Santo e, com a sua 
renda de ICM interno per capita de Cr$ 9 .091,00, supera 
os mineiros em 10%, enquanto paga 93% menos ICM 
do que o capbcaba, em 196% menos que os gaúchos 
e finalmente, o paranaense, paga 169%_ menos ICM 
do que o Centro-Oeste obtém per capita dos seus habi
tantes. 

Como se ~. examinados sob todos os ângulos, o 
critério atual de avaliação do ICM nas operações inte
restaduais, temos que concluir que, o atual sistema velll 
agravando as disparidades regionais e interestaduais, 
valendo ressaltar que, as unidades, favorecidas com os 
saldos positivos do ICM interestadual vem obtendo-o 
exatamente, dos estados menos desenvolvidos. Criamos 
com o critério em vigor ,L o sistema do pobre financiar 
os remediados e os ricos. 

Forçoso, pois, a implantação de um critério de alíquo
tas diferenciadas de unidade para unidade, tendo em 
vista as origens e destinos das respectivas transações 
e grau de desenvolvimento de cada uma das mesmas, 
buscando a receita na proporção da capacidade contri
butiva de cada um, eliminando pelo menos, em parte, 
a mais que injusta distribuição de renda tributária. 

A mantermos o critério vigente, sem dúvidas estare
mos patrocinando a mais que desastrada concentração 
das poupanças e em conseqüência, os investimentos 
nos estados mais poderosos. 

Para colaborar melhor os n6meros até aqui apontados 
e até mesmo para melhor convicção minha e porque 
não dizê-lo, para melhor convencimento de meus pares, 
busquei e c_onsegui no Ministério da Fazenda dados 
mais atualizados e recentemente, obtive os valores da 
balança comercial do ano de 1.98_4. 

Pois bem, conforme se depreende do quadro 1/2, 
aplicando-se os mesmos critérios sobre a balança inte
restadual de 1983 nos valores das transações Qe 1984, 
obtive a confirmação do imperativo e urgência das alte
rações que, mais uma vez, volto a insistir, precisam 
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e devem ser efetivadas ao menor espaço de tempo pos
sível. 

-No-mesmo passo, nas publicações mais recentes -pude
mos extrair dados para a elaboração dos quadros que 
seguem. 

Vejamos nos quadros n.os 211 e 212 a configuração 
do descanso arrecadador dos Estados poderosos em 
2 séries históricas, inicialmente no quadro n. o 211, como 
menciOnado, temos o período de 1967 a 1984, e neste, 
nas 20 Unidades com dados publicados vamos encontrar 
São Paulo e Rio de Janeiro exatamente ocupando res
pectivari:lente, a 19.• e 20. • colocação nos índices de 
crescimento de arrecadação. 

À se_guir no Quadro 212, na série-19?9/1985, aí já 
destacando o novo Estado do Mato Grosso do Sul, 
o qual, para surpresa e desagrado dos contrários à redi
visáo territorial do Brasil, já ocupa, o 3." lugar na classi
ficação dos maiores índices de crescimento de receita 
do -reM, enquanto o velho Mato Grosso mantém o 
primeiríssimo lugar enquanto Minas Gerã.is na mesma 
série, decai do 10.0 para o 17." lugar. 

E, para não fugir à tradição de maiores patronos 
da sonegação de impostos, São Paulo e Rio de Janeiro, 
passam a ocupar o 20.~ e 21." lugares, respectivamente. 

Para uma visão mais completa do esforço de arreca
dação dos Estados menos 
favorecidos e ao mesmo tempo o verdadeiro desinte
resse pelo ICM por parte das Unidades mais desenvol-

--vidas, elaboramos os quadros 3/1, 3!2, 3/3 e 3/4. 
Os quadros 4/1, 412 e 4/3, retratam as receifas e classi

ficações, como ainda os percentuais do ICM obtido 
por cada Unidade sobre as operações interestaduais, 

Nos quadros 5/1, 5/2, 5/3 e 5/4, de maneira bem expli
citada, temos a projeção das receitas arrecadadas sobre 
o !CM total. 

O Demonstrativo c;la Arrecadação de ICM Interna 
per capfta está retratado nos quadros 6/1, 6/2 e 6/3, 
n!='s __ quais em 1984, vamos encontrar Sáo Paulo já ocu- · 
panda o 1. o lugar. 

Não sei, Sr. Presidente, quais os frutos, qual o valor, 
o quanto resultará de proveito para o Brasil e particu
larmente para estados mais pobres, as denúncias que 
venho fazendo, no correr dos anos, sobre o mais que 
escandaloso e desleal comportamento dos governantes 
dos Estados mais desenvolvidos no que diz respeito 
a Arrecadação do ICM, mas o certo é que, São Paulo 
em 1983, ainda arrecada menos ICM per capita do que 
o meu sofrido Estado de Goiás, e no entanto, como 
estamos vendo, em 1984, colocado em brios, o todo 
poderoso estado bandeirante, possuindo a sua popu
lação o maior poder aquisitivo do país, finalmente pas
sou a ocupara primeiro luiar no ICM interno percapita. 

Finalmente, as folhas 7, 7-a, 7-b e 7-c, temos a Evolu
ção da Arrecadação do ICM de 1979 a 1984, em todas 
as Unidades da Federação e discriminando o !CM inte
restdadual, o ICM interno e por fim o ICM total arre
cado. 

1. Considerando os a_n:tecedentes históricOs e atuais, 
cotejados neste trabalho em que espelha os desequi
líbrios -_Dos resultados finais nas Balanças Comerciais
Interestaduais: 

2. Considerando que este documento traz o diagnós
tico de que o desequilíbrio não se corrigirá com sUCes
sivas e ineficazes adoções da pura alteração de números 
percentuais de alfquotas, mas sim na alteração do cri
tério. 

3. Considerando que critério de aplicação de alfquo
tas por Regiões é tão somente cómodo mas ineficaz 
do ponto de vista federativo. 

PROPONHO 
O critério de alíquotas de I CM para as Operações 

Interestaduais tributadas deixará de considerar Regiões 
do País, mas sim, Unidades Federativas, diferenciadas 
individualmente com alíquotas de entrada e saída segun
do o seu grau de desenvolvimento sócio-económico. 

Isto posto passamos a análise detalhadas dos quadros 
elaborados e que resultaram nas c_onclusões e proposta 
no final apresentadas, para tanto iniciamos com o exame 
da coluna "C" do Quadro n.o 1 que, espelha os resulta
dos líquidos do ICM obtidos para cada unidade, gravan
do com os valores da Balança Comercial Interestadual 
-Operações-Tributadas, do ano de 1983, aplicada às 
alfQ_uot~s diferenciadas, no critério unidade para unida
de e não pelo critério ~tual que é de para região. 
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Para melhor compreensão e facilidà.de de manuseio, 
o Anexo n.• 3, estt dividido cm 2 (dois) blocos. O 
primeiro, contendo 14 páginas, indica de modo simpli
ficado as Unidades (Estados, Territórios e Distrito- Fe
deral) sendo cada uma, em relevo, com indicativo das 
"Entradas e Saídas.,, como também as aJíquotas para 
cada uma das operações e os percentuais de ICM, rece
bidos ou revertidas para todas as demais unidades da 
Federação. 

O segundo bloco, contendo 27 páginas retrata, aBa
lança Comercial de 1983 entre as 27 unidades com os 
mesmos valores das operações tributadas, mas, com 
as novas alíquotas para "Entradas e Saídas", como sa
lientado, alíquotas específicas e diferenciadas para cada 
operação, especificadas da unidade para unidade. 

Como se observa no Quadro n." 1, o Estado do Rio 
de Janeiro, eminentemente comprador, na coluna "A", 
no critério e ln vigor, com alíquotas diferenciadas por 
regiões registra um déficit de Cr$ 211.638,5 milhões, 
e na coluna "B'' do mesmo quadro com as mesmas 
alfquotas em vigor mas aplicadas de unidade para unida
de, (não por região) constata-se ainda o mesmo resul
tado. Para corrigir tais desequilíbríos, superávits e défi
cits avantajados, como de resto nos indicam o mencio
nado Quadro n." 1, nas colunas "A" e "B", após exaus~ 
tivos exercícios aritméticos, não tivemos como fugir a 
certos paradoxos, como por exemplo, privilegiar o Rio 
de Janeiro, nas "Entradas" (compras) oriundas do Esta
do do Acre e do Estado <;te Rondônia, com a alíquota 
de 2%. Em contrapartida atribuir alfquotas de 2% para 
as "Saídas" (vendas) do Rio de Janeiro para as unidades 
mais bem aquinhoadas com as novas alíquotas e o novo 
critério. 

Por outro lado, levando em conta as outras receitas 
obtidas pelo Estado do Rio de Janeiro, oriundas do 
turismo nacional e estrangeiro, dos royalties do petróleo 
da plataforma marítima, do acelerado processo de in
dustrialização que o socorre, entendemos que, o déficit 
de Cr$ 54.165,8 milhões já estará a esta altura ampla
mente superado, valendo notar que o mencionado défi
cit, em última análise, representaria 1/4 em relação ao 
verificado pelo critério vigente. 

Comparecem, ainda com pequenos déficits com o 
novo critério, os Territórios do Amapá, Fernando de 
Noronha e o Estado do Mato Grosso do Sul, com um 
déficit que representa apenas (1) um décimo do seu 
déficit anterior. Quanto as demais unidades, todas pas
saram a ser superavitárias, nas Operações Interesta
duais. 

Procurou-se no exercício desta proposta, uma fixação 
de alíquotas, com a menor diversificação possível de 
percentuais, para contribuir, também, paralelamente 
com uma racionalidade operacional para objetivação 
na prática. 

Demonstramos a estrutura de alíquotas individua
lizadas por Unidade da Federação no Anexo 4. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como a ineficácia é 
mãe da ineficiência, vejamos agora com dados e resulta
dos, sob o ponto de vista operacional, o verdadeiro 
desastre causado pela sistemática que tenios sustentado 
para a arre-cadação de impostos no Brasil, especialmen
te quanto aos que formam as receitas estaduais. 

Continuo dando ênfase ao ICM, onde os descaminhos 
e as fraudes, particularmente nas Operações Interes
taduais vêm causando prejuízos irrecuperáveis ao Brasil 
como um todo. • 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, extraio a tí
tulo de exemplo o resultado final das irregularidades 
existentes nas transações interestaduais, unidade por 
unidade. 

Vejamos o qUe consta na AnáliSe da Balança Comer
cial Interestadual no Anexo 5_: 

Mesmo considerando-se o absurdo da não inclUsão 
dos produtos agropecuários no controle do ICM e a 
não inclusão do Estado do Rio de Janeiro que pura 
·e -simplesmente não infonno_u as suas operações de saí
das de mercadorias. ao Ministério da Fazenda, o qual 
obteve em 1985 a -segunda maior receita de ICM do 
País, contudo, considerados -os montantes de entradas 
e saídas selecionadas pelo Ministério da Fazenda, tive
mos em 1984: 

-Entradas de mercadorias informadas pelas unida
des compradoras: Cr$ 81.281.568 milhões; 

-Saídas de mercadorias informadas pelas unidades 
vendedoras: Cr$ 83.732.546 milhões; 
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-Total da Balança Comercial Interestadual Tribu~ 
tada: Cr$ 165.014.l14 milhões; 

-Irregularidades presumidas na Balança Comercial 
de 1984, ante os desencontros dos valores informados 
pelas respectivas unidades compradoras e vendedoras: 
1- Mercadorias desviadas do destino: Cr$ 

36.080.731 milhÕes; · · · · 
2- operações realizadas com notas físcais de proce

dências ilegal: Cr$ 16.914.061 milhões; 
-Total geral das irregularidades: Cr$ 52.504.792 mi

lhões, equivalendo as irregulariO:ades a 31,8% sobre 
o total das operações interestaduais. 

Valendo ressaltar que o montante até aqui alinhavado 
corresponde a fraudes acalentadas por documentos fis
cais, imaginemos agora a quanto monta a sonegação 
total se pudéssemos apropriar o comércio clandestino 
e sem nOtas fiscais. 

Como se sabe, Sr. Presidente, a nossa Constituição 
inteligentemente para eliminar a maís que sieCular, 
"guerra tributária", entre as unidades brasileiras, atra
vés da concorrência de alíquotas menores ou incentivos 
fiscaís concedidos em desfavor das unidades menos fa
vorecidas, reservou ao· Senado Federal, mediante reso
luções tomadas por iniciativaS do Presidente da Repú
blica a ftxação das alíquotas dcdCM, tanto para opera~ 
ções internas como para as interestaduais (artigo" 22 
Parágrafo 5."). 

NÕ Parágrafo 6.0 do mencionado artigo 22, estabe
leceu as normas que dariam, através de Lei Comple
mentar, a origem ao COMFAZ para coo-rdenar e disci
plinar, via convênios firmados entre as Unidades e o 
Ministério da Fazenda, a concessão de isenções, relati
vas ao tributo como também traçar normas para a fiscali
zação e arrecadação do mesmo. 

Além das Resoluções do Senado e convênios celebra
dos no COMFAZ, para o aperfeiçoamento e porque 
não dizê-lo, para a adequação do novo _tributo ao nosso 
sistema federativo, em 15 de dezembro de 1970, através 
de um convênio não numerado, foi instituído o Sistema 
Nacional de Informações EcOnórilico-Fiscais. 

Conhecido como SINIEF, o novo Instituto através 
dos chamados ajustes-SINIEF, que resultam dos acor
dos ou ajustes dos responsáveis pela arrecadação e fisca
lização do ICM, foram estabelecidos, em detalhes, to
dos os mecanismos e exigências com vistas ao controle 
o mais abrangente possível sobre a circulação de merca
dorias e produtos sujeitos ã tributação, isto em obe· 
diência ao Artigo 199 do nosso Código Tributário que 
diz: '"As Fazendas Públicas da União e a dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão mu
tuamente assistência para a fiscalização dos tributos res~ 
pectivps e permutas de informações, na forma estabe
lecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convê
nio." 

Pois bem, tamanho o zelo e o detalhamento das medi
das de controle que se chegou até a estabelecer normas 
para serem observadas pelos transportadores de merca
dorias sujeitas ao ICM (Artigo 15). 

No Artigo 47 estabelece as normas e procedimentos 
com as notas fiscais para as- operações interestaduais 
e para o prometido controle centralizado, determina 
que a 2. • via das Notas Físcafs destinadas a outras unida
des, entregues, diretamente pelo emitente, até o dia 
10 (dez) de cada mês subseqüente à agência do !BGE. 

No Artigo 80 diz: "os estabelecimentos inscritoS cómo 
contribuintes do Imposto de Circulação de Mercado-
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rias, excetuadas os produtores agropecuários, apresen
tarão, mensalmente, nos prazos previstos pelas legisla
ções estaduais, a Guia de Informação e Apuração do 
I CM, conforme modelo anexo." 

Ob_jetiv_am, como se depreende, as mencionadas 
guias, o fornecimento por parte do contribuinte, de 
infonnações económico-fiscais de suasatividades ao-Mi
riistério. e as Secretarias das Fazendas Estaduais. 

E, finalmente no artigo 85, trata das saídas de merca
dorias para outras Unidades instituindo uma chamada 
"Relação de Saída de Mercadorias" para serem preen~ 
chidas, e_ retratarem as saídas de mercadorias para ou
tras Unidades da Federação efetuadas no ano anterior. 
O que permitiria- um melhor contro!e das operações 
através do confronto com os valores verificados nas 
guias e~igidas no art. 80. 

· Com o ajuste n.o 4/78 foram suspensas as obrigações 
da apresentação das Relações de Entradas e Saídas de 
Mercadorias; fmalmente, pelo ajuste n.o 1!81, prorroga 
por prazo indeterminado, e parece-me definitivo, adis
pensa da apresentação das mencionadas Relações de 
Entradas e Saídas de Mercadorias. 

Das análiseS que iremos ver, mais adiante, sobre as 
operações interestaduais iremos constatar as conse
qüências do nosso tristemente famoso "jeitinho" para 
ir a pouco e pouco facilitando a burla da nossa mais 
que sofisticada legislação. 

Contudo, não há como negar, inobstante as clamo
rosas falhas no nosso sistema fiscal-arrecadador~ alguns 
passos positivos podem ser assinalados. 

Mas voltemos ao ICM obtido pelas unidades através 
das operações interestaduais, apurado através da Balan
ça Comercial Interestadual, publicada na Revista Finan
ças Públicas pela Secretaria de Economia e Finanças 
do Ministéríõ da Fazenda. 

Nas mencionadas revistas, sã.o divulgados os valores 
monetários_ de Entrada e Saída, obedecendo dois crité~ 
rios distintos: 

a) Entradas e Saídãs informadas pelas próprias UniM 
dades da Federação e 

b) Entradas e Saídas escolhidas entre os valores infor
mados, segundo critério interno do Ministério da Fa
zenda. 

Através de uma conciliação da Balança Comercial 
Interestadual de 1984, que é o mais próximo que se 
tem das informações fornecidas pelas Unidades da Fe
deração, deparamos com uma brutal divergência cmtre 
o qUe uma Unidade A informou o que havia remetido 
panfuma Unidade B e o que esta informou haver re"cebi
do, e vice-versa. E o grave, como veremos, tal situação 
é constatada em todas as Unidades. 

_ Par_a uma_ ~são ampla e melhor compreensão da ver
dadeira balbúrdia constatada, apresentamos o Anexo 
5- que retrata, em detalhes, a Balança Comercial de 
Unidade para Unidade e as mencionadas_ discrepâncias. 

Em colunas próprias, como irá se ver, destacamos 
as diferenças encontr_a_das, tanto na Entrada como na 
sarda, e que caracterizam 2 (duas) situações ou conclu
sões. 

A coluna MDD (Mercadorias Desviadas do Destino), 
corresponde que uma Unidade informa a saída (que 
remeteu) 10 (dez) em mercadorias e a Unidade do desti
no das mesmas informou que recebeu um montante 
inferior, 6 (seis) por exemplo~ o que subentende-se que 
as 4 (quatro) faltantes foram entregues em outro estabe
lecimento e/ou em outra Unidade. 
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A caluDa NFPI (Notas Fiscais de Procedência Ilegal), 
esta caracteriza a fraude quando uma Unidade informa 
que remeteu 5 e a Unidade de destino informou que 
recebeu 10, caracterizando que 5 foram registras "frios" 
com Notas Fiscais de Procedência Ilegal, geradoras de 
créditos fictíciOs de ICM. 

Resta-me, Sr. Presidente, ante o exposto. indicar e 
propm-·-a ·reflexão do Senado e, ao Poder Executivo, 
a busca de uma nova postura, diante do angustiante 
problema tributário brasileiro, na forma que segue: 

a) Observar o mandamento do artigo n. a 199 do Códi
go Tributário Naciona! - instituindo por Lei e não 
por- ConVénio, a obrigatoriedade da ã.SsisténCia mútua 
entre a União, incluindo a Previdência, os Estados e 
Municípios, para a- fiscalização e ·controle das contri
buições parafiscais e tributos respectivos implicando o 
fornecimento automático de todas as informações e atas 
de fiscalização a uma central de controle sob a direção 
do Ministério da Fazenda, a qual com o cruzamento 
das mencionadas informações, aproveitando de fato os 
gastos com o SERPRO para a obtenção dos meios de 
impedir as fraudes e a sonegação, 

b) Criar um incentivo, aÕs 3gentes de tributos uma 
forma de remuneração progressiva através da contagem 
de pontos, abrangendo os agentes da Polícia Federal 
que atuam na repressão ao descaminho e contrabando. 
Eliminar o sistema ~~ual de fiscalização dirigida ou por 
amostragem, permltlndo aos agentes a iniciativa e a 
cri~tividade, atualmente ini~idas pelo nivelamento (por 
batxo) das suas remuneraçoes e pela dependência de 
aut;Qriz_a_ção das chefias para o exercício de suas funções 
junto aos contribuintes. 

c) Instituir o controle d3. Receita Federal sobre~ im
pressão e emissão de notas fiscais das operações entre 
Pessoas Jurídicas, com ênfase para as operações interes--
taduais. 

d) Alterar as aliquotas do ICM nas operações interes
taduais nos moldes e percentuais contidos nos anexos 
aqui mencionados. 

Sobre as aliquotas do ICM para as operações interes
tadua:ís, Sr. Presidente, estou informado, que exiSte 
em estado avançado, um estudo na área do Ministério 
da Fazenda, no qual pretende-se a pura e simples mu
dança do fato gerador, ou seja, o recolhimento do ICM, 
atualmente na fonte ou na saída passaria a ser cobrado 
no local do consumo, o que seria o ideal para as unidades 
menos desenvolvidas. 

Contudo, tenho fundados receios quanto a melhoria 
da arrecadação, tendo em vista o total desinterêsse que 
advirá para a unidade vendedora e ainda o tipo de 
controle que passará a ser exigido e exercitado nas fronM 
teiras da_s Unidades, daí porque, a minha opção e pela 
conjução de interesses e participaçãO no tributo pelas 
partes envolvidas, no caso as Receitas Estaduais das 
unidades vended9ras e compradoras. 

Adotadas estas poucas providências, Sr. Presidente, 
não tenhamos dúvidas, caminharemos para a sonhada 
justiça tributária, incluindo substancial redução na car
ga tributária sobre os contribuintes honestos ao mesmo 
tempO em que libertaremos os nossos Estados e Muni
cípios do jugo dos mais que onerosos empréstimos e 
por consequência, estaremos viabilizando a iniciativa 
privada para a consolidação da economia nos moldes 
perseguidos pelo Presidente José Sarney e por quantos 
verdadeiramente amam o Brasil. 

Era o que tinha a dizer. 
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QUAOROS OEMONSTRA TIVOS 

QUAORO OEMONSTRA TIVO 00 !CM LÍQUIDO 
APURAOO NAS OPERAÇÕES INTERESTA

OUAIS 
APURAÇÃO CRITÉRIO ATUAL X CRITÉRIO PRO

POSTO 

crltér;o àtual com aliquotas porJ ~ crltério proposto 
região-resolução de n!? 3G4/83 tãs por .unr-dade' da 

com a]j quo- ~ ~ 
federaçãõ 1 

f---1983 __ 1984 _1983 [" 
-

-- ----

resultado re.sul til do resultado esu]tado 

liquido liquido liquido liquido 

apu.orado a~~rado apu
9
rado apurndo 

__ !),~- -
c r$ JCM 11 c r$ JCM " c r$ ICM I [jr$------uM- ~ , 

.... - ----

,_ 

664,5(-) 1.409,0(-) 635,6 4. 189' o 
69.353,6 176.666,0 1.113,5 2.924,0 

30.588,3(-) 90.934 ,0(-) 48,0 10.402,0 

2.749,4(-) 9.323,0(-) 1.469,1(-) 5.208,0(-J 

1-808,3 6.037,0 5-116 ,8 15.099,0 

1.475,2 (-) 4,060,0(-) 8,8 338' o (-) 
16.349,6(-) 47.242,0(-) 278,9 1.682,0(-) 

9.9?8,7(-) 30.128,0(-) 1.783,8 4.681,0 

2B.24i,7 (-) 62.797,0(-) 3.008,3 33.839,0 
14.833,8 (-) 33.'586,0(-) 182 '5 18.688,0 

13.775,0(-) 43.980,0(-) 2.483,3 8.724,0 
9.268,0(-) 7.821,0 1.124,2 54 .808,(1 

11.278,6 (-) 34.630,0(-) 3.780,0 1 o. 3 77 'o 
10.619,6(-J 28.802,0(-) 3.135,5 6.698,0 

50.429,7 179.014,0 1.687,-5 76.854,0 

]]0,7(-) 312 'o 28 '8 (-) 593,0 
9.452,7(-) 860.568,0(-) ]. 916,6 10.342,0 

3.217 ,0(-) 50.690,0 337,8(C) 41.977,0 

6.511,4(-) 6.847 ,0(-) 3-554_,9 20.097,0 
39.966,0(-) 107.2 78' o(-) 8.075,4 19.912,0(-) 

15.629,4 (-) 89.864 ,o 973,6 139.534,0 

2.352,4 (-) )1.325,0 2.951~1 27.892,0 

211.638,5(-) 738.44ô;O(C) 54. 165,8(-) 200.284,0(-) 

340.869,4 653,1_87_,0 2.311,0 92.422,0 
17.309,2 (-) 92.148,9(-) 4.273,5 305.273,0 

10.628,0 I. 737,6 72 7' 9 ].447,0 
29.424 ,0(-) 134 .360,5(-) 2.758,3 7.117,0(-) 

êO,,TF.o M1N1STfRfO DA FAZENDA (SEC. 'ECONOMIA E FI~ANÇAS) 
REV1 STA F1KANÇAS l'ÚBLJ CAS - BALANÇA C0)1ERC! AL 1 NTERESTADUAL 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO !CM LÍQUIDO 
APURADO NAS OPERAÇÓES INTERESTA

DUAIS 
Crit<!rio atual X eriUrio proposto 

Ano: 1983 

.. 

ALfQUOTAS: !2\ PARA TODAS REGJOE':i 

9~ DAS REGIOES SUDESTE_E SUL PARA 

AS REGlOES NQRTE, NORDESTE,CE~TRO 
!;SP!B l TQ __ S~~TO -OESTE E 

A 

CRJTfRIO ATUAL 

DE ALfQUOTAS 

POR REG!OES 

-
Cr6) ICM 

664,5 (-

69.353,6 
30.588,3 (-

2.749,4 (-

1.808 ,3 

1.475,2 (-

16.349,6 (-

9.~78,7 (-

28.247 ,7 l-

14.833,8 (-

13.775,0 (-

9.268,0 (-

11.278,6 (-) 

10-<'1.9,6 (-

50.429,7 

110,7 (-

9.452,7 (-

3.227,0 (-

6.511,4 (-

39-966,0 (-

15-629,4 [-) 

2 .. 352,4 (-. 

211.638,5 (-

B 

CR!TERIO ATUAL""" 

SE APL! CAOAS AS_ 

ALfQUOTAS POR 

UNIDADES OA 

FEDER.4CA0 

[_ _ _,_CrL>-~ ..JlJ..C.roM--,--__.] 

516,6 (-) 

69.352,0 

30.581,6 (-) 

2.696,3 (-) 

I-737,5 

1-475,0 (-) 

16.426,5 (-) 

9.978,0 (-) 

28.155 ,O (") 

]6."167 ,9 (-) 

13.819,6 (-) 

9.287,9 (-) 

11-278,8 (-) 

10.619,6 (-) 

22.484,8 

110,8 (-) 

9.522,3 (-) 

7.965,8 (-) 

9.856,0 (-) 

39._966,0 (-) 

15.431.5(-) 
·2.352,4 (-) 

1!1.638,6 (-) 

348.621,3 

17.278,1 (-). 

10.568,0 

29.386,8 (-) 

-34 o_ so9 ,4 

17-309,2 (-

10.628,0 l 
29.424 ,o (-li 

~---_______,_ 

EM CR S ~li LHOES 

ALfQUOTAS J 
DIFERENCIADAS 

_ co_-~:~RME A~E~' 
c 

POR UNIDADES 

FEDERAÇÃO 

E Cr$ LC~l--::::J 

635,6 

1.113,5 

48,0 

]_469,1 (-) 

5.116;8 

8,8 

278,9 

1.783,8 

3.008,3 

18 2 ,5 

2.483,3 

1.124,2 

3.780,0 

3-135,5 
1.687,5 

28,8 ( -) 

1.916,6 

337,8 (-) 

3.654 ,9 

8.075,4 

973,6 

2. 951, 1 

54.165,8 (-) 

2. 31 I ,O 

4.273,5 

727 ;9 
2.758,3 

COLU:.,.'~\ ,.\: Cr.itério ;1t11:d conforme RcsoJuç5"6 364/83 
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ARRECADAÇÃO DO !CM
VALORES NOMINAIS CLASSIFICADOS 

POR ARRECADAÇÃO 

MJTfl· A r:lassHicaç11o tem oor base 0 cr .. sclmento percentual de \9~9· até 19-85 em runç:lo da divis:lo do·Estado do Mato Grosso 
rry-1•f.: M!nistPr!o dafazend? - Secretarh E!'-P!!ciõ'lt 1\ssunto~ Eco_n"Omlcos 

ARRECADAÇÃO DO !CM
VALORES NOMINAIS CLASSIFICADOS 

POR ARRECADAÇÃO 
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18.1931 59 

15.795 I <o 
1s. 751 I 5? 

14.7 31 ' 69 

14.6561
1 

79 

li\. 4 56 8 9 

14.132 99 

13.5 75 

13.009 

12.8 25 

1Z. 543 

12.293 

12.04 7 

12.007 

11.776 
11.606 

11.145 

11.02 5 

10.895 

109 

119 

129 

130[' lL 

15' 

16' 
17? 

189 

199 

20? 

21? 

10.796 229 

10.5.07 1 Z39 

10.326 249 

·--'---=---------·-1 -·--



Novembro de 1986 

UF 

AL 

DF 

Mf 

m 
>IS 

BA 

PA 

CE 

PB 

PE 

RS 

SE 

A'-I 

N:. 

PI 

PR 

~!A 

RN 

RJ 

SP 

~!G 

se 
ES 

, 980 

4.266 -

5.022 

3SS1-

11.677-

6.775 

26.429 

4.454 

7.956 

4.311 

16.812 

51.418 

2.407 

4.681 

300 

2.071 

38.387 

3.024 

3.22~ 

6S.U4 

255.378 

56.335 

22.015 

11.468 

DIÁRIO DO_ ÇQ]'I~RE!iSQ)'IACIONAL (Seção )I) 

1981 

12.510 

12.628 

7' 785 

26.024 

15.147 

52.650 

9.315 

16.307 

8.863 

36.272 

108.186 

5.255 

8.672 

667 

4.300 

77 .57o·· 

5.809 

6.629 

129. ~.04 

489.706 

111.466. 

43.062 

;19.154 

1982 ' 

26.627 

30.578 

17.162 

53.128 

30.Zs1 

110.398 

18.014 

35.076 

17.622 

73.742 

222.469 

10.976 

18.869 

1.3U 

B. 799 

144.730 

12.775 

13.230 
265 .ooo 
995.929 

225.421 

88.568 

41.706 

198 3 

59.2!0 

68.627 

47.192 

144.367 

76.609 

284.006 

44.202 

78.785 

42.576 

165.009 

563.998 

23.422 

44.619. 

2. 774 

18.955 

349.062 

27.173 

28.864 

559.865 

2:169.682 

465.859 

180.212 

88.649 

193 

151 

119 

123 

124 

99 

109 

1 os . 
106 -

116 

110 

1.18 

85 

122 

108 

102 

92 

106 
99 

92 

98 

96 

67 

F_onte: Ministér.io da Fazenâa - SeCretaria. de Ec~tiomia e FinanÇas-. 

UNIDADES 
CO!..OCACÀO .. 

ACin 82,45 l7 

PARANÁ (•) 78,1~ 

PERNANRUCO (') 77,9( " 
MlNAS GER ... !S (•) 77,38 " 
RIO GDE. NORTE 68,20 " 
ISPIRITO SANTO &4 ,62 

S}.O PAULO (•1 6~ •• 3 " 
' BAHIA (') 57.~~ 

lHO GDE. stlt.. (') S1,3!11 ~ 

PA~Á 5-t,Ol, " 
MATO "GROSSO ~3,9(> " " 

, .. )4ARA.~HJ.O 53,64 J2\ " " 
RIO DE JANEIR.O S2,06 ·" 
Ci:..Ü.&: 51,7~ H " " 

50,36 

SUIGJP:E 4~.o1 

MATO· "CJIOSSO $;llt 41 ,17 
,, 

" 
PUU! 41,09: " l1 

cot.&:s 311,96 

32,s; " 
"""'TO "'"'-" I " ·" " 
~1A:O.<:AS -' 

STJ.. C}.TAf(]NA (") - " 
,., !'•~~r~or ~r.:ro• 01 ~ .. : t=l"!::ltiro~ c;olo~zdo~ dr 1979 ué U&e. 

113 

142 

120 

104 

100 

110 

93 

11s 
99 

103 

106 

109 

118 

101 

105 

87 

120 

100 

104 

95 

102 

106 

118 

" 

" 

" 

122 

I 24 

175 

172 

153 

1 5"7 

145 

125 

142 

124 

127 

113 

137 

106 

115 

141 

113 

118 

111 

118 

106: 

103 

113 

Sâbado 22 4277 

CLASSI FI CAOO 
~ 4/1 WGAR 

1.288 19 

1. 267 l~ 

1. 229 39 

1.136 49 

1.031 s-ç 
975 69 

892 79. 

890 89 

888 99 

881 109 

880 119 

873 12"9 

854 139 

825 149 

815 159 

809 169 

799 1T9 

795 189 
758 19. 

750 Z09 

727 za 
719 229 

673 239 



4278 Sábado 29 

UF 

AC 

HS 

HA 

J\L 

MT 

PE 

SE 

HG 

PI 

BA 

PR 

RN 

PA 

CE 

RS 

S_P 

GO 

DF 

PB 

RJ 

se 
ES 

1980 

L693 

701 

1.001 

578 

9.919 

974 

35,889 

1,080 

20.300 

31.4 84 

1. 729 

1. 736 

4. 363 

35.339 

179.130 

2.059 

1.107 

3,139 

55.145 

47.067 

SC: Dados inconsistentes 

DIÃIÜO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

·182 

4h8z 

930 

2; 705 

8l~ 

25 ó 252 

1.275 

7l,07l-

1,653 
26.809 

43.241 

2.984 

. 1.944 

7.517 

51.713 

276.222 

3.928 

1. 755 

4.353 

80.098 

7.026 

52 

a. 769 

2.815 

S, 656 

842 

48.753 

3, 741 
150.195 

3.167 

62.944 

84.999. 

6. 754 

7.235 

1J.3SG 

110.325 

555.721 

3, 725 

2,547 

7.662 

146.902 

is .597 

509 

30.868 

12,282 

12.463 

6,090 

104,325 

9,454 

347,394 

9, 707 
1_80 ._837 

277.172 

15.123 

14.730 

34 o 8945 

282.392 

1;313, 721 

14,259 

6, 702 

16.139 

252.610 

3,540 250(-) 

182 83 

33 203 

170 lO~ 

42 

155 93' 

30 193 

9 8 1).1 

53 92 

32 . 135 

37 97 

73 L26 

879 

252 

336 

120 

623 

114 
153 

131 

207 

187 

126 

124 

12 272 104 

72 78 161 

46 13 156 

54 01 136 

n· s H 2a3 

59" 45 163 

39 76 111-

45 83 72 

Ministél:'io da Fazenda - Secretaria d,- Economia e Finanças. 

ÚEMONSTR{.fr{c; DO !CM- DASI OPERAÇOEs/rí<TÉRESTADUAISJ 

Fonte: 

ceLAS SI FICAC~O R· ARRECADACM,j 

Novembro de 1986 

Quadro n9 4 

CLASS! HC'C'D 

I 4/1 WC'.., \R 

lO, 080 . 19 

1. 723 29 

1.652 39 

1.145 49 

954 '59 

952 "69 o 

871 79; 

868 89 

799 99 

791 109 

780 119 

775 129 

749 139 

700 149 

699 159 

633 1~9 

~~3 179 

SOS 189 

414 199 

358 209 

-
0,"9(-) •219 

• ---· --'-'----1 
. [)NO 19yV980 

Em CrS Milhões 

AC 

MT 

GO 

>IA 

>IS 

<\I. 

I' A 

nr: 
Pll 

SE 

RN 

!IG 

I'R i 
Cfo I 
BA 

ns I 
' 1'1 

SI' 

:~ j 
SC(' 

MI(') 

1980/1 . 

5 i 
5 78 l 

z. 059 I 
701 

l. 6931 
1.001 

1.736! 

I. 107 I 
9.919 I 

974 

1. 729 i 
35.ass I 
31.484 1 

4.363 I 
2o.•oo I 
3S.339

1 
1.080 

179.130 i' 
3.139 

SS.l4S 

47.067 

~---'-1-9-81-,-,--,l I l982ti ~-1-98-,-,-4---.· 

. 182 1 5 z 
818 842 

3.928 3.725 

930 

4. 782 

2. 7-05 

1.944 

1. 755 

25.252 

1. z ?5 

2.984 

71.071 

43.241 

7. 517 

26.809"' 

51.7Ú 

1.653 
276.222 

4. 3.53 

80.098 
7. 016 

2. 81"5 

8. 769 

5. 6S6 

7 .Z3S 

z .54 7 

48.753 

3. 741 

6. 754 

150.195 

84,999 

13.356 

62.944 

110.325 

3.167 

.. SSS.72'l 
7 .66Z 

146.902 

16.597 

509 

6.090 

l4. 259 

12.282 
.3{).668 

'12.463 

14.730 

6. 702 

104:325 
9. 454_ 

15.123 

347.394 

277.172 

34. 8 96 

180.-837 . 

282.392 

9. 707-

1.313.721 
16.139 

251 . .610 

4?. 023 

{*) Não demonstrado: ~l<~dos inconsistentes 

Fon.ts_;_ -~i nistér i o c! r• F;~ z~.!!~~-~-~- SCo::-_r:_:_t ar_i_:• __ ·~~. · . .,,,.,_,,.a c Pi nnnçns. 

19-84/5 I 

7.073 

101.2481 
212.043 

Sl: .160 

116.716 

.59.010 

8 7. 312 

48.703 

427.446 

37.659 

.62.109 

1.271.610 

~52.663 

142.205 

597.026 

928.992 
z 7. 94 7 

4.432.670 

67.667 

999. z 77! 

2.01. 5 sz! 
I 
I 

S/1 Lucar ! 
141.360 ]· 

17.417 29 

1

~:::: 1
1 :: I 

(I, 7 94 5~ 

5,7961 fl,r9 I 

4. n9 
1 

79 1 

•• 290 I 89 1 
4.209 9~ I 

3.766 i 1o9 I 
3.49l! !H ' 

3.40 1129 

2.926 I 13~ 

3.161 149 

z. 841 

2.529 

159 

169 

2.488 17'? 
2.374 189 

2.056/19t} 

1. 712 i 209 

~2812~9 

I 



Novembro de \986 

UF 

RJ 

PB 

BA 

DF 

AL 

~rr 

RS 

ro 
CE 

SP 
MS 

FA 

PR 

SE 

PI 

RN 

N:. 

>IA 
ES 

>IG 

A'·i,: 

1980 

10.079 

1.172 

6.129 

3.915 

3.265 

2.973 

16.079 

9.618 

3.593 

76:248 

4.082 

2.718 

6.903 

1 .433 

991 

1.495 

295 

2. 323 

6. 701 

20.446 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

49.609 

4.510 

25.841 

10.873 

9.805 

6.967 

56.47:) 

22.096 

8. 790 

213.484 

10.365 

2. 731 

34.329 

3.480 

2.647 

3.645 

485 

4.879 

12.128 

40.395 

118.098 

9.960 

47 .. 454 

28.031 

20.971 

16.320 

112.144 

49.403 

21.72-0 

440.208 

21.482 

10.779 

59.731 

7.235 

5.632 

6.476 

1. 291 

9.960 

25.109 

75.226 

307.255 

26.43i 

103.169 

61.925 

46.747 

41.102 

221.606 

130.108 

43.889 

855.961 

45.741 

29.472 

71.890 

13.978 

9.248 

13.741 

2. 265 

14.891 

41 .626 

1l8 .465 

392 

285 

322 

178 

200 

134 

251 

130 

145 

80 

154 

o ,5 

397 

178 

167 

144 

116 

110 

81 

98 

(•) Não demonstrado--por- existência de dados inconsistentes 

138 

121 

84 

161 

114 

134 

99 

124 
147 

106 

98 

295 

74 

82 

113 

78 

166 

104 

107 

86 

160 

165 

117 

121 

123 

152 

98 

163 

102 

94 

113 

173 

20 

93 

64 

112 

75 

49 

66 

57 

Sábado 29 4279 

CLASSIFICA(:)ll 

\ 4/1 LUGAR 

2. 949 19 

2.156 29 

l..S83 39 

1.482 49 

1.332 - 59 

1.283 69 

1.278 79 

1.253 89 

1.122 99 

1.023 109 

1.021 119 

984 129 

941 139 

875 149 

833 159 

819 169 

668 179 

541 189 

521 199 

479 209 

- -

UEMONsrak(v'o oo reM ~As oPr·~ES-INTERNAs,j 
. [:CLASS!F!CAC POR /,•RECADACMJ 

lU 

BA 

I' O 

llF 

ltS 

1'1 

!,R 

Cl3 

AL 

c o 
SI' 

SI: 

NT 

>IS 

I' A 

1 RN 

>IA 

>IG 

ES 

AC 

Ai'l(') 

SC(') 

:-
1 

1980 

lO. 079 

6. 12_9 

1.172 

3. 91 5 

16. U79 

!J<Jl 

(J. 903 

3. 59 3 

3.265 

9. 618 

76:2 r\8 
1.03 I 

I 
2. 973 I 

•I, 082 \ 

2. 718 J 

1. 495 I 
2, 32._3 I 

20., 4 6 

6. 701 

2 95 

I 1981 21 

1---'1 
, 9. 6o~ I 
25 .84! . 

11. 510 i 
10.[731

1 

s6·.-.f73 
1 Z.bl\7 

~ 3_4 . 3_29 I' 

\ . 8. 7 90 

I 9-SOS I 
-1 22.096 

213.484 I 
3 ~~ao 

6. 967 

10.365 

2. 731' 

3. 6•! s 
4' 8-79 

4 o. 395 
-12-.-12'8 

• 85 

C ANO /1984 :f 

1982_ 3,! 

118. 098 

1

1· 
,117. 4 54 

9. 969 11 

28.031 

112. 144 

-s. 632 I 
59.7 31 

21.120 I 
20.~11 I 
49.403 

4 4 o. 2 os 
7. 2 35 

16 ,_320 

21. ;18"'2 

10 .. 77 g 

6. 4 76 

g. 960 

7_5. 2 2 6 

2 s. 109 

1. 2 91 

I 

1983 '·I 
307. z s si 
103.1691 

26.4 371 

6l.925f 

221.6061 
g. 248 

71.8901 
4 3-.8 8_9 

4 6. 7117 

139.1081 

855 .%li 
13. !)78, 

'1.1021 

05.7•111 

29.021 
13.71\1 

14.891, 

118.4 651 
4 1. 6261 
:. 2 '265,. 

I r- ··~ 920.2 81 i 
434 .9.07 I 

66.693 I 

I 
177.509! 
689',610 

:59. ]4 3 

\ 2 57. J 211 

I 
j32.789 

12 o. 5 _ _6_3_ 

I 318.279 

~. 4 •17, 1\32 I 

I 1) 6. 002 

I H6. JS) 

116.759 

7<1 . 308 

2 8. TI63 

•14. 212 : 

371.708 
1
~ 

110.356 ~~-

l '5os 

Em Cr$ mLlhões fi· 

Clas~l ficilção 

:o;-:.L.iJoar._;. 
9. o31 I 1 9 

6.997 ! 29 

4 . 4 3•1 

·I. 189 

3. g 10 

3. 62 5 

3.596 

3. 59 3 

.1' 2JJ9 

:'i. 110 

3.110 

2: BOô 

2. 760 

2. 6.31\ 

l • 8 3 7 

I. !:lU 3 

1. 711:! -

1. 5•17 

, 41 o 

'9 
s 9 

6 ~· 
7 9 

8 o 

109 [':; 119 

119 

12 9 

139 I 

1•19 

159 

109 

17 9 

18 9 

EJC,l 

I r 
L_ _ _j_ _ _;_ ___ _;__.J_ ___ ..J__-i-_~-l---1-,--~,-,-,---J-,--.~-~ --. -. -.. -, ---1-..,-J 

(•) N~-o--<Jem_onsTrado: -dado~ illCÓ:Jtsist.ente-s 

Fonte: Ministério du Fazcnd<l- Secret-•lri.:~-de EcOnomia e-Finrinças 



4280 Sãbado 29 .mA.RJOoo.coNG]lJõSSONACIOI'IAL (seÇão nL ..... _Npve!Dbro de 1986 

l 
I 

T1 
~ zo 

" 
" so 

" 
" " " 109 

11'? ,. 
13J 

I~'? 

[50 

"" 
" 
" 
" 
" " 

' 
' ' ' 
' ~ 

[Q:y~Diiô_R_Ei-ÍI~ÚN~;{(!~o-.~- I_CM Jtir~~~~---~--- .. 

[êu.sSJ_fú:~áo_ POR srlJCi-ME,NTO DÁ_- AR,i:d~Açib)· .. 

L!!'Olo-.DEL 
CO~OCAC:;I.O 

' a~ /Bl 83}82 U/31 81/80 80/?9 

' " ' " • " " 
' " ' ' " ' " 
' " ' " " 1 ' 
' 51 ' " l6 ' • 
' "' ' " " " 1 

• RS . " " ' " 
' " ' " ' " ' 
' " • ' ' ' " 
' MA ' " 11 " . 
10 " 10 • 1 ' " 
" sr " " u • " 
" " 12 " 10 " ' 
" AL " ; ' • 12 

" "' " 10 10 " ' 
" " " • " '" . 
" " : " 1 7 . • 
" GO I " ' • " ' 
" ~' " 10 l7 " " 
" "' " . . " " 
" " " s ' " l6 

" AC " " " " " 
" se " 7 " 
" "' 

Lfl..JL.! DR o 'o ' '" )l-A( 'R f C A D A _DO • ' ... •J 
[~lf.ill9:- Percentu;l lOf ~~;no sobre fC~ Tota;J • 

,~ " r~<nr.<C'r'rl> A. 
.E,. Cl'-S MJJhaes . =· "' "" -"<MO 

Cl.ASSJF, 
[3) '" 

•. 94~ ).l7t> n.n1 H,~ " 
" 1?7.509 48.703 221>. 212 ?S.~ " 

5.693 1.748 i.Hl 7o,5 " 
"- llO .S6~ 5~. 020 179.5&3 67,1 

" ~18 .279 ll ~ . 04 3 S30.H2 I>O,S ;, 

" 39. 7(~ ??.90 b'-6:90 S9,0 

" 4b. 06: ~~. 6S9 Sl.ebl ~s ,o 

" 66.693 b~. (>(>7 134.360 .(~ ,b " I . CE 132.189 14:. 2~> l7S.084 H,lj " I 
" RJ szo.un 9~9.277 J. 919. sss 48,0 "' 
" RO 23.8.H lS.9l3 •s. ;~o 4! ,o 

" 44 .212 51.160 g~. 372 46,1> 11~ 

" PA 74,308 87.312 161.620 46,0 ll~ ,, 
"' 81>.3&3 liJ].l48 18~ .63l 46,0 lH' 

" " 689.(>]0 9~8. 992 l.C>lS. 602 •3,0 "' 
" 4l4.997 597.026 ].0~~. O~l 4.1,1 UÇ 

" NS 116.759 116. 716 183.47~ H,Z 15'1 

" sr 2.44?.~32 ~ -~ll. 670 6.380.102 35,5 

" 110.)56 2DLH2 311.9:08 35,4 17Ç 

" RN 18.$163 62.109 91.072 31,8 '" 
" " 37l.70S l.l7l. 610 ]. 6~3. lU Zl,Q ;9\! 

" !20.962 
I 

~4&.408 n,o 20~ 

" AC !.SOS l ?.073 8.578 11,8 21'1 

" '" "~:~" I 
952. 66S 1.209. 787 2l,Z 

I " 
,,, (') 

I 
30l.ZSZ. 169.?89 •0· 

" se [') 65~ . 549 61:'.403 _,. 

f') DADOS COI'FLI"!Jl.>,'TE.S C I CM. TOT.J,L MBOR QUE I C~ I!.'TE:U:S7 ADUALJ. 

"[PEHONSTR.~.frwf-6Ó...-ICM-L!QLil~ INTERNOj 
[}~R E CAD 

1. 980 1.9SI 

rortm. POPUL. PER-~~ UF ro1 nrr ~fVL· ?F. -~&Ir 'UF UF mllh5es •il rnn·· 

•• · 4.00Z I,Ht 3.577,56 • DF 10.073 1.295 0,396,13 DF 

" 3."915. 1.177 :s.;m,zs SP 213.484 26',422 ~ .079,711 SP 

~s 6,701 2.023 1.312,(0 NS 10.~5 1.~39 7.202,92 NS 
SP i76.240 25,040 ~.045 ,04. RS 56,473: 7.990 7.067,!16 RS 

ro 9.618 3.865 z.'ua,48 se 21.990 3.771 s.a:51,J4 >IT 

'" 2.!;173 1.370 2.170,07 Es! 12.120 2.100 5.175,24 GJ 
RS 16,079 7. 717 2.067,50 .m: 6.!167· 1.241 5.6]4,02 ES 

se "7.382 3.620 2.0l4,7.l GJ 2"2.096 4.041 5.467,95 AJ. 

R1. '3.265 1.987 1,6H,1B AJ. 9.805 2,0fi6 4._745,88 lU 

·~ 20.446 13.l90 1 :s~6;96 " .lii.:S29 7.763 4.422,13 ,. 
SE 1.4.3.3 1.141 1.255,91 1\J 49.60!1 11.740 ~.-:_2S ,64 SE 
PE 6.89.3 6.1~7 1.121,36 SE· 3.980 1. in 3.:167,17 ·~ 
"' "' SOl 980,61 J>IG. 49.395 13.752 2.937,39. DR 
PR 6.903 7.6l() 904,71 ,.. 2S.841 9.850 2.623,~5 "' lU 10.079 11.297 892.,18 PA 7.371. 3.647 2.021,11 " PA 2. 718 3.~11 796,83 "" l.645 1.969 1.851,1!1. PE 
Rll 1.495 1.8911· 7b7,25 " 11.020 (1.337 1 .• 734,99 " "' 3.59l 5.29~ 678,69 O!'· 8,790 5.476 1,605,18 RI\ ., 6.1111 !1.474 646,93 "' 4.s.;o 2.843 "1.586,35 " 
-~ 2. 3ZJ ~ .002 ~80,46 "' "' "' 1.520,37 se 

" '" 2.\40 463,0! .. Pt' 2.6H 2.22& 1.1U,l2 PI 

" 1 •. 112 z. 77Z "422,80 '" 4.&79 4.192 1,163,0S "' 

'o ER CAPITA - ,.g~0/1.980 ... _ 
1.992 li 1,!15.3 

101 nrr. POPUL. ,,:l":' .. ,.l! UF ,;:;:,"" POPIJL, 
mUhães mil 11 - ~ .; 

28,031 1.3M io.{s0.,5!! 1-~F 61.925 1.~34 

440,208 27.203 16.182,331 OJ 130.188 4.2~3 

21.482 1.479 ·U.534,SDl 5? 855.961 28.003 

112.144 8.110 13.SZ7",86 '" 41.10! 1.:m 
16.3ZO 1.299 i2.S63,51 •• ~5.741 1.519 

.• 9.~03 ~ ,!41 11,930,2! 115." m.606 8,233 

25.109 z:t4S 11.705,82 lU 307.255 12.HZ 
20.971 2,T09 • 9.94J,S7 11. 46,7H 2.H4 

118.098 11,9!9 9.850,52 ES 41.626 ·2.192 

59.731 ?.83S '7,620,701 SE 13.9?8 1.23:\ 

7.ns 1.207 S.994,io! R< 103.169 10.201 

75,226 13.!157 '·"'·"\ " 60 • .684 6.551 

47.45~ 10.063 4,.71S,?.Q PR 71.190 7.915 

1:U1 "' :s.!m,,9'i " 16.~37 2.'~u 
21.120 ~.577 3.894_.561 •• \18.465 14.16ft 

2~ .989 6.~43 3.B78_:.~_1J " U.889 ,5.680 

9.960 2.8~5 3,4S2,l4· PA 2.9.472 3.918 
6.476 2,_007 3.226,70 I Rll 13.141 2.045 

10.779 3.781 ?.'sso·;s~·i 11:. . 2.265 "33! 

10,'633 3.0~9 2.762,25 P[ 9.24B 2.326 

5.632 2.Z7S Z.47S,60 "" H.B91 4.411 

9.960 4.301 . 2:~15,74 5C (') ('). 

... . 

1 ~91H 

"" UF ICN INT. POPIJL 
PI:R-CAPITA 111ilhões .mi-l 

43.1113,40 
., lz.u7.432 28.SZO 

30.654,\S RS 639.610 a:3sB 

30.566,76 DF 117.509 l.SOS 

30.266,57 HS 116.7.59 1.552 

30.112",57 RI 9Z0.281 12.502 

26.916,81) "' 311L279: 4.347 

ZS.091,43 "' t6.383 ·1.418 

21.702,41 >i 120,563 2.!99 

1t.999,S:6 "' 110.356 2;2l!l 

11.336,57 "' 434.997 10~S04 

1o.034;!n SE 46.002 1.260 

9.253,31 PR 257.12~ 7.994 

9.oaz,7s· MO· 371.708 14.3&1 

9.029,03 "' 132.719 5.78~ 

8.362,62 ~· 
66.693 .f.971 

7.7l6,94. " 1_20.962 6.662 

7.S12 ,00 rA H.JOI 4.058 

6.719,31 "' 28.%3,2.085 

6.701,18 Pi 

Z7.'"1""' . 3.~75 ,9.l •• 51. !50 ~.525 

J,:n5,87 "' 410 348 

('l se - ·7.994 -

L 
R 

"" EA-Ç{Il!I.T..A.. _J rr 
,: \ 
"I 

84.921,30 

82.509,00 

78.089,10 

7~.749,70 ' 

7:1.610,70 

73.218 1 TO 

60.!118,90 

S-~.82!:•,30 

49.288,10 

4!.412,50 

36.509,50. 

3Z.16C,GO 

Z5.847 ,ZO 

ZZ.954,00 

22.448,00 

11.157,00 

18.114,80 

13.8!11,20 

11.751,31 

,,.306,00 
1.178,ZO 

I.,.._, -

! 

' 

" .. r .,, 
,I 

' 
' 
' 

.. [ 

!I~ i 
o~ 1 

"! 
ti• 
11, 

~: I 
.,I 
.,I I· 

1: 
11 

I· I,, 

::I 
,, 
I, 
:: I " " 
" '11--
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A-

' o 1. 983 J 
DEMONSTRATI~ICM.-L1QUIDO INTERNO 

ARRECADACRC5 PEiR CAPIT 1 98 I 

c. 1.9a0 1 .981 1 . 982 1. 98 3 - ~r L 

~ ·A 
UF 

101 INr. roPUL. IG! 
UF ;{t~!~· roPUL. 

PER-
1fJ T UF 

IG! INr. POPUL. IG! . 
UF 

IG! INr. fQPUL. !Gl 
.S.... milhões m PER-CAPITA mi milhÕes mil PRR~CAP!TA mi. hÕe mi PER-CA!' !TA 

19 MS ' 4.082 1.141 3.577,56 DF 10.873 1. 295 8.396,13 DF 28,031 1. 364 .2o: !so ,ss .DF 61.925 1.434 4'3,183,40 19 F 
29 DF 3.915 1.177 3.326,25 SP. 213.484 26.422 8:079,78 SP 440.208 27.203 16.182,33 (J) 130.188 4.243 30.664,15 29 1 

39 ES 6.·701 2.023 3.312,40 MS 10.365 1.439 7.202,92 MS 21.482 1.478 14.534,50 SP 855.961 28.003 30.566,76 39 1 

\9 SP i76.248 25.040 3.045,04' RS 56.473 7.990 7.067,96 RS 112.144 8.110. 13.827",86 Mr 41.102 1.358 30.266,57 49 I 

59 (D 9.618 3.865 2.488,48 se· 21.990 3.771 5.831,34 Mr 16.320 1.299 12.563,51 MS 45.741 1.519 30.112,57 59 

69 ~!1' 2.973 1.370 2.110,07 Es] 12.128. 2.100 5. 715 •. 24 (J) 49.40~ 4.141 11 ,~30,21 RS 221.606 8.233 26.916,80 • 69 

79 RS Ji;.079 7.777 2.067,50 Mr: 6.967. 1.241 5.614,02 ES 25.109 2: 14s 11.705,82 RJ 307.255 12.242 25.098,~3 79 

39 se 7.382 3.628 2.034,73 (J)· 22.096 4.041 5.467,95 N.. 20.971 2.109 9.943,57 N.. 46.74 7 2.154 21.702 ,41 89 

99 AL 3.265 1.987 1.643,18 AL 9.805 2.066 4.745,88 RJ 118.098 11.989 9.850,52 ES 41.626 •2. 192 18.989,96 99 

09 >IG 20.446 13.390 1.526,96 PR 34.329 7. 763 4.422,13 PR 59.731 7.838 '1,,620,70 SE 13.978 1.233 11. 336,57 109 

19 SE 1.433 1.141 1 .255,91 RJ 49.609 11.740 4.225,64 SE 7 .23.5 1.207 5.994,20 BA 103.169 10.Z81 ·,o.034 ;gz 119 

29 PE 6.893 6.14 7 1.121,36 SE ~ 3.980 1.182 3.367,17· MG 75.226 13.957 5.389,84 PE 60.684 6.551 9.263,31 129 

39 .AC 295 301 980,61 fiG. 40.395 13.702 2.937,39 BA 47.454 10.063 4.715,70 PR 71.890 7.915 9.082,75 139 

~I? PR 6.903 7.630 904,71 BA' 25.841 9.850 2.623,45 .AC 1.291 328 3.935,97 PB . 26.437 2.928 9.029,03 149 

59 RJ 10.079 11.297 892 '18 PA 7.371 3.647 2.021 '11 CE 21.720 5.577 3.894._,56 MG 118.46_5 14.166 8.362,62 159 

69 PA 2.718 3.411 796,83 RN 3.645 1.969 1.851,19 PE 24 .• 989 6.443 3.878',4 7. CE 43.889 .s .680 7.726,94 169 

70 RN 1.495 1.899· 787,25 PE 11.020 6.337 1.738,99 PB 9. 960 2.885 3.452,34 PA 29.472 3.918 7.522,00 17'? 

89 CE 3.593 5.294 678,69 CE 
... 

S. 790 5.476 1..605 '18 RN 6.476 2.007 3.226,70" RN 13.741 2.045 6. 719,31 189 

99 BA 6.129 9.474 646,93 PB• 4.510 2.843 1. 5S6 ,35 I PA 10.779 3. 781 · z:aso•;a~~ .AC 2.265 . 338 6. 701 '18 199 

:09 MA 2.323 4.002 580,46 .AC 485 319 1.520,37 se 10:633 3.849 2,762,2S PI 9. 248 2.326 3.975,93 zocr 
!19 PI 991 2.140 463,08 p( 2.647 2.226 1.189,12 I PI 5.632 2.275 2.475,60 MA 14.891 4.411 3. 375" ,!7 2JÇ 

'70 PS 1.172 2.772 422 ,ao MA 4.879 4.192 1.163,88 MA 9.960 4.301 · 2~3,lS,74 se (•) (')' (•.J [m 
~ - ' 

,..~ 

Econom:La e Financas. .;~:~e: IEGE e !.fl.nisterio d~ Fazenda - Secretari~ de 

[ClASSlrlCA~ilo ~"CO~Hl ... W10 PER.ltif-ilA:) 

4~.(_~·-
cOLOCAC.I.O , UNlDADES 

" " 
,, 

" " --

~' 
~uci~CM~U"'w Q6'")~&il~~ 

E" CrS fllllhlll'~ 

1 SP 1 
, 

' 
, RS 

, . . 7 

·- - r---
1 DF 3 , , , 

' HS ' s 3 3 l 

- f-- s 7 ' " lS 
s RJ 

1 ~' J """ 10< 19751 I I I 198) f,;~--

7,07) 

INTER~5HlCIJ~ 

"' 
,, 7.16~ 

"' lNTERNO 
lOO '" 

2,77/J 8.~78 

TOlA!. 
22,~1 82,~~ 

--;--IN-HR!SlllD<JIU. 1),5~ '·" :n.za ),67 

-1> <:l- -E> - -I> --&:> 
lNDICAÇAO 

' GO 6 l 6 . s IN!ERt:SlAWAI. oll.])(i 1.7~ 
1U730 

7 H1 7 . 5 7 6 "" lN~ERN:1 
4,681 44.6751 

. AL 8 ' ' ' ' 
~ INTfR\:STAOJA!. 

It.()!Cil AO 

' " ' ' 7 ' 3 

" " 10 ll " " " 
1.7)6 1.5144 , ... 7Xl 87. )1~ 

INTER(S:~·A.. 
2.718 7.)71 29.472 7<..Xlf 

!NHRNO l6L6?C 

TOTAL 

ll SE ll 10 ll ll ll 

ll PR " " 10 10 " 
49,517 )8,517 76,:!17 40,16 )),):;> 54. r;? 

~ !Nl"ERESIIOJAI. ..o- ~· <1 -Il'(llCAÇAO -e> <>-

" "' " lS , " lO 

" CE ,. l6 lS " " 
lS PB lS " l7 " 

, 

'" 
2.815 \2.282 51. 16~ 

}NTERESJAC<JA.. \4.891 4A.Zl< 

"' 2.)2) 4,8751 
JI,:TERNCJ 

).02~ >~809 v. 173 515.)7:.' 

:S6,ll 2),18 16,00 :n,oo 45,151 5),61._ 
:10 !NTER<:STAQUJI:.. -""""" 

<l- ""' --t> 
_,.,. 

!t.()!CAÇAO 

" PE " ll l6 l7 ll 

17 PA )7 17 " lS l6 

·18 RN " " I " " " 
" " " 20 " " ll 

20 "' 
.. 20 ll 22:.· , - 20 

21 AO " " I 
,. I 20 " . 

" 50 .. I 20 I s I ' 

'·""' 
).167 o.w 27.9"7 

lNlER<.STI)DUAl 5.6}2 )51,7L) 

i" )Nl(RN:l 
2.071 '·"' 18.955 ~~.i/'' 

1! 
TOTAL 

58,12 52, \lo ~.44 ,~.~ .57,21 ~~.~.~ 
t;Jl'ÕTERrST~ 

-0> "' 
..,_ ., _,. ., 

IN'JtCP:t;il!J 

7.517 1).3~ )Jo,SU 162.29~! 
!N7ERE.Sl~DU:>.!.. 2.1n Jo,)63 ~3.8B9 1)2.72'i 

1.)90 3.$93 '·"" 21.720. 
tNTER>IJ . 3.5.076 7B.78S 27S.OS~ 

'·"' 7.9$6 

46,Q9 ~,07 116,24 .51,7~ ( 
~ rr.:f'l::~;I.:I'..l.l.:. "·" 54,83 

<l- "" <i!-
_.,. ---<:> 

JIIOKA;kt -t> 
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TlPO I04 

INTf.RI'(l 

• rorA!. 

-1 "" 

"' '" 1.4!18 

X INl.(RESTAC;I.JA!. _ 

I 
!PE 

Itli"CRE:>IA:lJAl. 

lN1(1Wl 

lO"' 
S lNT~STAl)JA:. 

!NTERE:ST.tO.Jru. 

It.ITEFW:l 

lO tAL 

li: lN1ERESTAOUAI.. 

lt<:IJC~ 

IMEREST.o.:x.JQ, 

81< JNTEi'I-:'J 

TC Til .. 

76,21 

""' 
1.72? 

1.4S'!> 

).7?4 

n,s1 

_ DIÁRIO DO COI'IGRESSONACIONAL (Seção II) Novembro de 1986 

llPO IDt I 1979 I l!iiBO I 15181 ~~ I 198) ""' 
6,7!>4 1S.12l 6'2.109 576 818 842 6,090 101.261!1 

6.476 1).7Al :1&.11'6) 1.)76 ... ,) ~.96? 16.)<'0 .. 1.102 86.;58)• 

1),,2;50 28.11&1> j'1.0?2- ,TOlA:. 1.~2~ l.!J~\ 7,78~ 17.167 47.1517 187.6)1 

t; lNlCRESfAOOA:. 9,6~ 16,21 11,74+--,,-::.,:-t-=,~ • .,:-f--:,-:-,,:cc,. 
rc,-=~~"-,,-,--i--~--~~_+-~~~~--<r-=-~+--=<>--~-r---G>~~+--~~-

51,0} 52,]51 68,?0 

---1> -"'> ~ -
4$,01 

7.667 16.1)51 67.&6.7 

9.960 26.07 66.6513 
,,..62? 47.$76 J)4,}60 • 

49,11 

1.095 7.651} 4.78'1 

7.785' 

10.)65 

15.147 

S. 71:o!il ;30.868 

7).482 4,5.7lil 

;J0.2~1 76.609 

28,98 40,29 

< -

116.71~ 

116,7!151-

28).47!> 

41,17 

10ll.}25 427."6 INlER(STAD"JAl. 2.}14 7.0$9 ).$'28 ),72!1 212.()1<} 

iS0.6eâ 120.962 CC !NiERt.O ).089 51.618 49.40} 130.100 }111.271 

165.~ 5o\8.Qtl.S 

~:'-:~-~-,~-,-,~-~-~~~-:=:-r~·:~~~~~~--~~~~~~~~~~7~~~;~~~·"~;~~.8:~~·~:~~= 

INIE"IE:SIAOUIIt. 
DF INTtRN;) 

T01AI.. 

~ lNlERESTAOIJAL 

INOlCAÇil.O 

INTERE:STACIJAL 

INTER~ 

"' 

"·"" 1.497 

26.717 

94,)9 

1.1_07 
).5'15 

5.022. 

6),70 

26. 809 62 . 94.~ 160.1»7 55'7.cm 
).071 4.767 

25.81>.1 ., .45/o 11». 169 1134.99 

!>2.65>0 . 110.)98 '281t.006 1.032.02 

1.)27 

11,468 

69,86 61,56 

1981 15'8~ 

,. '''"""'" . = --! 
15'8) 1~84 

! lNHRESTAOUAt. Z6 • .!!Dit 55.145 80.098 146.90:;> ... 2!>2.610 999'.2?) 

~ RJ lN1EANo , f5..016 10.075' 49.~ 118.t.l98 J07.2!;S S?0.78l 

• TOJAL )2.820 65.274 129.704 165.000 555'.865 1.~19.~511 

t--r-::-,::'::"'~"="::'-""'-'...:"~~=·:;'·"::-t---"'"::·""----::0:'"'''.::"'+--:::;':::'!.:'''-' -~-~·:::.•·:::"'+~52,06 .: 
JNOlCq_ÇAO --t>- -b- -<:-- <ôl <S-- _p:· ~ 

JNTrRE5TAOUAL n.s79 179.1.'50 276.m ss~.n1 1.J1l.n1 .-.. 4~7 . 67; I. 
!'>4.375 76.248 713.484 .40.20!1 855.961 2.447.4):;> I, 5P ]NlF;RNO 

TOTAL. t::>G.904 '255.l7B 489.70.!: 995.925' 2.169.687 6.880.101 

~ JNl("'f'STAOUII.t. 

lNO!CACAO 

JN1HIE:STAOUI\l 

INTERNO 
TOTAL 

57,19 70,111. 

1.5.!>56 

1.01!5 

16.6<11 

]).484 

6.9Ql 
}8,}87 

82,01 

"' 

0.241 

}0,)29' 

77 • .570 

55,74 

< 

"·"' 59.7)1 

144.7)0 

\ 6 • .50S · 14.63:5 :2'1.0V' 77-fll:O INTERt.S!ADIJAI. 

277.172' 95:2.1.6] 

71.1190 :2:07. 12<. 

J-49.06:2 1.XI9,7(17 

79,~0 76, '~ 

-I> --;;> 

I, SC lN1E1'11\10 ;}.:0)6 ?.381 :2'1.9:90 10.6)] 

, r-"'-'...:~----t--""cc·"'cc''-t--="c.:·0"''''-l. _..:"::.·"'=-' +--'"cc·cc""-'+-"--1----''--
~ INT(Rf:ST>IOOAI. 6.(1 11.7 '1!'06 46 48 9) 67,99 

JNTfRES7AOUII:. 
INTERI\0 

II'>OlC.D.ÇllO 

14.125 

10.71.5 

2~.;}~0 

58,0] 

NOTA: AM r se, da~ i1.cor:sist~ntes. 

51.71) 110.:525 

56.~7] 112. 14~ 

108.186 m.4~9 

~a. n 47 ,eo 1 49...5~ 

F'O'HE: Mir-o!st6río d.l razerld• .. Se;:r~tarla de e:co<"~Cnll e f.tnançes 

r -i>): ln::ll.ci,lio á;- e"ol~~o Cb ~ JCM lnter~st;du;J ~te o 10! J:OTAt. 

282 .392 978. 992 

271.60& 6S9.610 

50:;,n8 1.6111.60:? 

56,03 :07,)9 

1.7!-S 

10.87) 

tJ,85' -
111.466 

6),76 

8,)2 ~.76 

7.(126 .16.597' .t7.!T.'!) 

12.128 25.109 41.626 

15'.151> . 41.706 81!·469 

36,68 )9,79 53,04 

21,.5) 

1.211.610· 

:571.708, 

1.643.)18 

77,)5 

201._5'>2' 

1103!6 

)11.5tn 
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ANEX0-1 
Resultado das Operoçoes 
Interestaduais Tributadas 

Sistema Atual - Resolução u. • 364/83 

OU.IIORO !lAS 1t.L!OUO'I'AS NO SJS'I'N), ApC'>!Ap2 

AMO : l-~63 

~!OES ~-- ! I.LJ~ _I ! - REGJOES 

SUDESTI: 

CENTRO- O!:"STI: 

(•) t!NIOADE DA FEPEAAÇlliO CONSlDEP..IJ». CO!iO PCRTENC:!:NTE 

ltlJ !IOP.t!ESTE 

REGIOES ~ ]., ~ r::=:::::=::;!'~"~'~"===l CR$ TOTAL rLIO CRI lCPI I ""t'" CRI TOTAL lO I CRJ. JCM 

,----

2.!:23 " 302,8 O,SH " l . 06 ~' ~ 

-
N.j:<;:J~S'l"F l.~IJS " H2,6 2.027 

" 243,2 

f---

"''""'""'-"' " '·' "' 79,4 

f--

10.121> " 1.:115,1 )0.280 92S,2 

'-----

"' 18,8 
B3,5 

'--- :===='=;-~~ 
)TOTAL s.o.:ou ! ~ !TOTAl. ENTR.t.DASI ~ 

I RESIJ'-'l'~DR- I~ 

r--
Nl)<t!I<.ST& 

r--
I~ 

r--

-

-

OP&AAÇOE:; T.R.ll!U'l"ADAS 

ANO: 1.!183 

G..) 
CRI »lLHO&S 

CRJ 'I'OTI\l. JALJO CRI lCI'I 

73.056 l1 s. 766,7 20.973 2,516,7 

~6. ~~9 !> •. 585,9 

ll.J2l " 1..3!>1!1,6 

773.802 " 92,856,2 

66.397 12 7.91!.7,6 

I TOTAL Sk!OAS 

n,oqo , ,,45o,a 

2.856 342,7 

38~.- ...... , ' 35,046,8 

20.272 1,824,4 

lTOT.I>.L ENTRADAS! ~ 

J R&Sut:r.r.oo I I +G9.JS3,(] 

· __ [-~_ ~~< I\1.LA~ÇA 'W'il:R~·fAl_ Jt1~!hl:$7'Jú!UAL ('~: ") 

OT'f.AAo;QES TRlBU'UoOAS ~ 

ANO: 1.983 

CRJ 1'\JLHOES 

I R~Gl~~1t CRS TOTAL 1\LJO CRI lCM 
I LN'l'~p1tS -
' CRI 'l'OT.IIl. : LIO I CRS JCH J 

~ 
29.922 " 3.~91),6 4l.OH " 4,924,1 

r-- ---

r<~·~~,! 51 E ~~.fH , " 5.963,3 102. 43~ 11,292,1 

-
i='="= (.,6)3 !1;)7,f. l6.Ql2 " l.92l,4 

r--
~7 .08~ " ll. ~50,1 Jl!>. 271 30.174' 4 ,_ 
19.4!>6 " 2. 334,7 62.5-84 ~-632 ,6 

'---
I 'l'O'!AL SAlOJ>S ~~- I TOTAL EN'l';t»..M! ~ 

I~ 
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OttM:;'OL~ 'l'RJ\<\JlALo11/'> 

Jrt.NO: 1. ~BJ 

I Etn'RAOAS :::] 

C /IS TOTAL bLIQ I CRS ICM t 

86,3 U.88l 1.421;,0 

-
287,6 284,6 

... 

f-'-- 1--+-+----1 
21,6 263,9 

- J TOTAL sA1DAS _I ~ ho-:-.>~L EN!AADAsl ~ 

l IU':SULTADO I I -2.7~9,4 __f 

979,9 

4.396,7 

-
15.888 1.906,6 

- !TOTAl. SAlDAS I~ 

I ENTRADAS l 
CltS TO'l'I\L ~l.JQ I CIIS ICH __ _ 

2.U8,6 

110,9 

)8~ ,l 

JTO'l'AL E:!o."l'».a.Di>.SI_~ 

I RE:SULTADO I~ 

[ ~~-'> 1o-;.;.,;;l~--. -=· BA:.~~:;.t. C'C'>.:P.:li,J 1);'11 ~1,: .~·,p;..) ( ~~- )' 

OI'F.MÇO!:..S Tl'llDlJTAI>A$ ~ 

CJIJ Hll.liOES 

r::::=:::lj ~foAS 
~ C:RJ TOTAL jALro 1 c:Rs xc:M 

~ 

33,1 

- f----+-+---1 
~ 12,11 l~ ,5 

-
103,9 3(,9,4 

37$,7 UB,f 

- :===:::::;--;~===: 
!TOTAL SA!Dil5 I~ !TOTAl ENT'l.J\DASI ~ 

I 11ESUL'l"ADO I~ 

-~--~- ----------·-

Ol"trv.t:Ot'S TRIB.U!J.DJ\5 

ANO; l.!iUil 

CRS MJLH0ES 

I rNT~Jit.S 
cu TOTAL 10 I CRS JCM 

3.610,8 16.794 :LOlS,J 

1--- f----+-+---1 
6.005,6 111,()11 

1.63n,n 

4.398,1 l:l'.5l,,4 

-
629,3 2.028,2 

I TOTAL SAlDAS I~ !TOTAL ENTU!>ASI ~ 

t RESULTADO I~ 
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N()RTE' 4.124 " 
1---
»~'!.!:lESTE 60.163 " 
f----

I~ 2.556 

" 
f----

SUCI:STE l4 ,63!. " 
1---

4,380 " 

OF!"kAÇOES 'I'klBUTADAS 

i'NOt l.SI6l 

CRf. MILHOES 

tN'l'AAO.kS ~ 
CI!.S TOT.II.L !...t.IO CRJ JC:H J 

c~c.9 !.,99!. " 719,4 

7. 219.6 82,708 

" 
9,92!.,0 

306.7 ~ .093 491,2 

l. 7~5, B 83,696 7 .~32,6 

52~.6 17,923 l.Gll,l 

L..-_ !TOT.o.L ~ .... 1DAS I~ ITO'l'11LENT"AOASI ~-
1 Rtsut:l'I'.DO ~~ 

[~---------~~_ .. _)~·~~-L~~·~ liKI r.N:;.t. C:ü•:T~: lAl ll'l<J..l~1/,:o~,;J.!.. (_'~~) 

OFI:IU\ÇOr~ 7k:l\é!TAOI\S _ 

ANO: 1.983 

CRS MlLH0tS 

I IU:GJO&S li CR$ TOTAl. 
SAiO~ 
§10 CRS lCM 

I EN'l'l>JIDAS 

• ClU TOTAL 1!\\l~ _I C'RS JOt 

NOR'l'E 18.923 " 2,270,7 3.93!> " l..OH,~ 

f---
tlO'Ul!;.STE 155,308 

" 11!.646,6 188,226 

" 2~. 587' l 

f---

1=-o= HI.OB4 " 2.290,1 25.$47 " 3.065,6 

f---

SUDtSTE 100.156 " 12.018,7 379.3"4.6 34,106,1 

!-- 1---

35,054 " 4.206,5 /$,214 6.769,3 

~ 

~~ ! TOTAL ENT'RN:JI>.S-~ ~ I TOTA.t. s;o.to.>._s 

I RESULTADO I~ 

[- __ ~~ ----·-~--'"---"-- .. ---

ANO: ].983 

11!EGI0ES_ f I C:R$ TOTAL 

-SAÍDAS 

~Ltoj '" '"' -~~ 

NOR7E 12 6SZ,8 

f---
NO'<t:lESTE SLID 6 .2b0 ,8 

f---

""'"""""' ~ .~1& H0,9 

c---

SUDESTJ: S2.109 " ~-3g,1 

-
\LI H 12 <.298,1 

E~TRADAS 

"' TOT.a.t. ~L!O 

~. n~ 

" 

1111. 226 12 

3.098 " 

137.174 

39.1:13 

r··:., 
~ 

"' "" 

~o~ ,e 

\4.137 ,] 

311,6 

12. 3~S. i 

3.521,1 

'---- ;:1,=,=,~=.=,=,=,:!:,::::;-!~l=,::,_=:,.=,=i,,j jT0'2'1\.L Em~,.,s\ ~ 

NORTE 

f---
N?<IDEST!: 

f---

"""""'""'-"' 
1---

SU::>ESTE 

-

L._ 

I RESULTADO I ~ 

BAJ.;.•oç:,t, C~.l.JlL'lAl Il:1!'AL;":11J;;·.ou. 

) . 4~) " 

9S.832 " 

"' " 

36.631 

U.7Sl 

" 
I 1'0~/U. SUDAS I 

OF'EI\AÇ'OE~ TR l l<l'':"A:OA.S 

o\.NO: L'J83 

S94,8 

lJ .s~~ ,a 

99,b 

4. 39~ '7 

1. 770, l 

Cltt HlLHOES 

I tNTPJ,.D ... S J 
CRt TOTAL ~~IO I CRS ICH I 

1.478 " 177,4 

l5t.82t. " 19.0H,4 

2.533 " 303,9 

JIJ.lbl lO. lll~, i 

3.01>9,t 

~ I TCT;u. EN';'RJ;Dr..sl 1 ___3L..7ss.o 1 

c I RESUL':'ADO ~~ 
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1--

NO~DESTE 

-
~ 

-
1---

NOJ'I:TE 

1----

1----
I~ 

1----

1---

11.\LMIÇ,r., Cto~I;RCIA.l. lNTL~L!'':"ADTJAL 

OPERAÇ'OI:S TJIIBt!'l'ACA5 

ANO: 1.953 

r":.' 
~ 

C'RS MlLHOI:S 

I EN'l'l'U\.Dit.S 

chs TOTAL l'í'Io I c~~:s 1c~o~ 

H.3112 " S.H5, 2~ • 736 

l26.0H " 
63.12,,, 146.854 

II,H 

" 
).021>, 

l76. 3711 " 3], 16~. 

51.67 " 6.200, 

!.'11.LANÇA CO"!ERC l_;>J. _l_NTI:B~l .I.:.>UAI. 

36.131 

i9 .Oob 

1.3311 

27. 12) 

<J,J)5 

OPERAÇOl:S ';I"RlBUTAO ... S 

ANOo 1.983 

" 4.3H,7 

" 9.4tS,) 

" 160,6 

" 
J.HS,O 

" 1.1:2,6 

~,?O~ 

96.701 

20.732 

" 2.96!,) 

" 
2?.622,) 

" ).982,3 

69 -~B9,9 

14.287,1 

Cl!S !ULHOI:S 

l. 6~4. i 

)t,7J7,4 

" b!~. 1 

' &..703,1 

' 1.&.67,7 

L-- ~, T=O=T~=,.=,=,=,=_.:;Iil=. = .. =_::3_1_:::2 ==l_~ ! 

blll.J.NÇA C'O~E!l:ClAL lN7Lki:!i·TA.-t.:Al.. 

01'tAAÇ'OI:S 'I'RlBU'l'AtlAS 

ANO: 1.983 

CU rdLHOES 

~- ~~::~I:sl/ ~~~~ TOTAL 
SAiCAS I '"'];;:" ELloj "' >CM : CRS TOT.-.1. =lO I CRS "'" 

,_--"'--

" 17 .~ "" " ~9 ·" 

1---

tl-:l'IDESTE ~. 36~ ,2 " 10.327,4 

'---

= 170,11 '" " 47,1 

-
suozsn Sl.96l 

" 
6. 3~~ ,11 }1{,,08) 10.~47 ,S 

1--

U.'i5 " 1 ,489,! 2.US,3 

1-- ~h=~=~=,"'.,=~=,::::;-~~~=,=,=.,= .. =i,ll 'TOTAL ENTAAt».SI ~ 

I RESOt.'t.III.DO 

V.U.NÇA COMI:ACIAL lNTE~ES'l'A!!UAJ,. 

OPERAÇ'Ol:S 111IBIJTAOAS 

ANO: l.'Bl 

r=:::::ll SAlDAS 
~ c11s TOTAt. §I o I c"'s ICM 

r----: 
~~. i4S 1.169,0 

1--

NO!U'JESTE 290.587 " 3~. 870,1. 

-
== 14 .lO~ " l.b92,6 

1----

l. l~b' 791 " lH.l~~ ,9 

-

-
I TOTAl.. SAlD.l\S I ~ 

í".'. \ 
~ 

2.063,1 

~6. 1~4 ,8 

" 3.321,0 

a• .433 ,a 

I RESL'L'l'A!IO I~ 
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B,\!. ... NÇJl C'O.".l:fi:;JJU lNT:tl<t:~TAOUAJ,. 

15 12 

7(1 u 

OPEFV.ÇOt:s 'I'IUBU'l'I\DAS 

"NO: 1.983 

'·' 

... 
'·' 

'·' 

r":.' \...:.':_; 

'·' 

211,9 

'·' 

92,7 

'·' 
-;:==~i=~ 

I'!'OT.1\L S.>.1DAS I~ !TOTAL I:ltTRIUlAsl ~-

:,___.._ 

NOIWESTE 

'----

~ 

'----

suo&Sn: 

-

I RESULTADO 

BAL1.~'~ÇA CO~Ll!Cl.U. U:TI:~!:~':'1t.LI:.lJ.L 

OP!:AAÇOts TltJBUT.a.t>AS 

ANOo l.U3 

l. 9)2 " 4?4,2" 2.~39 

5.140 " 616,6 4-059 

12.094 " t.4H,J H.$96 

7.744,4 

6&.606 " 8.232,7 

~~-

" 35~. 7 

" 
487 ,I 

" 2.631,5 

1'),281,4 

5.019,3 

I:IAU.NÇA CO~t:Hêii!.L lNTl:R!:S':'J.:JU.I\1. 

OP!:II,AÇ0ES TfllBUTADAS 

,IINQ: 1.983 

r=:::::l I "'""' I I '"'li''" ~ t'Rs TOTAL JAL1o I cRs JCM c1u TOTAL jAuo I c~u ICM 

~ . r-"----: -
135,} •• 143,1 

r------. 1----+-+-----l 
B.224 12 411,0 

r--
~ 

lb.503 

" 
].980,3 1.043.3 

'--

186 .85() " 22-422,0 H,P7,) 

r------. 
tn.&a " 2L9!H,4 a. Jn 1.0~8 ,O 

OP:t!V.çO&S TI>.JBUTADIIS 

J.NO: l.t3) 

r";,' 
~ 

1.86i,l 

- 1----+-+-----l 

~ ~--~r-+---~ 

~= 

,.----

-

H,t>78 12 

34? .2H 12 

a.926 12 

~ .28I ,4 

S.39I,l 

CRI MlLR0&5 

j J;:NT~.O.S 
CRI TOT.I\L IO I CRS lCM 

983,4 

3.132 ,8 

3.1132,8 

52.336,9 

5-.972,2 

fwt_AL E!"RADASf ~ 

'-'="-"'"--'\ ~ 
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SIILAIIÇA C~!:R('lAl, JNTLII7:!.1M!l:AL 

OFI:RAÇOES Tllllltl'l',t.OAS 

ANO: 1.983 

r"'_' 
~ 

CJIS MILtiOES 

~ )l=c::,:, ;:TO::TA::L= .. i:@~A:~~'~(:c:.,=.:,c=,=J .. J_ C!IS _ TOT;Tt;~;~ / c11~ ICM J 
·~ 

-
NOIWESTE 

1--

~ 
1--

SUDESTI: 

1--

2.248 " 269,7 " l:.OH,l 

38,384 " 4.606,0 3J.HII ,. 4.015,0 

2),)91 " 3,187 ,O 3.292 .~ 

n.a? " 3.8lS ,6 39. 6~? ,9 

ll,204 " 1.~84 .~ ~.H4,4 

~~TOT=,_,_=,:::":::~=,=-,r-t,",=,=,,=,~= __ ", ~-~--~T~~ ENT~~~ ~ 
I RESULTI'JXI 

IIALA~CA COHLRCJAL lt<"l"f.lt[SlADUAJ 

OPERACOI.S TRIBliTAPAS 
--G_) 

SAi DAS I IIEG10ES ll CR$ TO'l'~ §:>o! cu >C" I 'm~P" 
: cu :ro_.:AL : LJQ j c~ts >C" 

r-'---: 

r--
NQ<tDESTE 

r--
:~ 

-
SUDESTE 

r--

" 730,4 ).1,99 

?.015,) 51.)BI 

4,5,0 " 550,8 L74J 

38.6U,O 436.200 

2b.1H " 3 -13~. 9 1>3. 927 

SAl A .. '>CA COMtJ.[CIAL J Nl~RlSl ,WUAI 

Of'LR.ACOES TRIBUlAOAS 

899,9 

" 6.1119,7 

" ~a. 2 

' H.•2H,O 

' }.Hl,, 

J 

"NO: 1.983 ANO: I ,SJe~ 

~ 
I SAlDAS -I I p!7Jt;ADAS J l.CT$ TO '!'A L IALlOI '" '" I ler$ TD'HL ln1oJ 

c----::-
~ SA!DAS RADAS 

CRS lCJ l CRS lOTAL ALlQ CRS ICM CRS TOTAL. ALTQ 

. r--'-=;' 
N:IRTE so' 33~ C530,0 13.923 2.870,8 NORH ~s .01 ~ ' ~ '02 1 • ~ 89.658 " J0.7S9,0 

- 1--
NORDEST! 135.176 311.165,8 176.lH 2l.H9,4 NORDESTE Si4.430 ' s1 .~gs·,' 380.41>0 " 4S.!>H,2 

f---- -
(D.TID..QESTf ~Z0.!'111 19.882 ,O 150.319 18.038.,3 

""""""" 180.753 ' 10.267 ,s 15.043 " l.BOS,Z 

·f--- r--
Sl!DES'H. 2. 110 .~ 30 " l53.2S1,6 2' 310.$78 2'7.269,1 

SUDESTE 1.751.449 " 210. 1 ~3 ,9 3.271.035 " 39Z.524 ,2 

'--- .,_ 
'"' 265. 92~ " 31.911, 375.3.9 H,041,9 

'"' 475.912 " 57.109,4 859.716 " 11)3.165,9 

,_______ 
TOTAL SA!DA; I ~ jroTAL·ENTRADt.sl ~ 

'--
I TOTAL s.o~.roAs j ~ 1 TOTAL ENTRADAs! ~ 

RESULTADO __ I~~ RESULTADO ~~ 
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B~lA~CA COMlk('lAL Jt.'TilU"lA!l!IAl 

OPtllACOLS TliliiUI ADAS 

ANO: 1.983 

~~ -- >'~"' I 
CRS TOTAL ~~LIQ t -=~~ lCM __ 

·1 · ""'"1 .... _. ..... ] 
0

. :RS TOTAL )ALI~ -~~cN 

.------:: 
NORTE b4!1.l04 sa.•=ll.• 805.957 " 96,7U,8 

f--;-
NO.RDESrE 2.203.855 198.347,0 1.488.952 " 178.674,1 

f-'--.. ...,_ 111.678,8 465.048 " ss.60!.,7 

-
SUDESTE SS4.SS6, z.90t.8.11l " >4B~ 218,3 

1-

<SUL 3.737.685 , US.SZ2,2 Z.B1?.337 " lH-280,4 

~ 

TOTAL SA1DAS \I 1_·:~5-StiZ,i )ToTAL ENTRADA~ 1_1 ~-~Z~--693,41 

RESULTADO 11 •M0_-~69_,3 

[ 

UtANCA COmRCIAL l"''TI:RESlAIIUAl 

. OPERACOES iltl!IUTADAS ~-

---------·-'_''~!.!lU-~----~-,.,---
) 

NOII.TE ZS.IZS . 2.261.3 31.519 " 4.UZ,3-

1---'--

NORDESTE 147.710 • '~· 300~2 61.5-26 " 7~383,1 

1-

""""'"""' 
116.408 . 10.476,7 205.493 " 24 .65.9,2 

1---
1.46tt.7l1 " 17(1.007,7 t.7U.U5 " 20t..7U,Z 

r---
6ZS.S1 12 75.061,6 

L-- !=T=O=TA=,=,=,!~D==,.:;~~-~~ =,;:;,:;;,_;:;,;;;,~,_si J~?T~.~·-E~~tiAS rr: ~9~.-~1~,7~-' 
RESUL-TADO ~~~ 

~--

IIA).o\NÇA COMfll('!Al 11\:T~R~SlADUAY 

OPl.R"COES TRlliUTADAS 

ANO: 1,983 

~ SAfDAS r CRS ro!AL Al.lQ CRS Jo4..l_ I CR$ TOT A~j::~~j CR.S JCN 

"r----;: 
NORTE 

1---
NORDEST~ 

1---

a!"'"'""" 
1---

SUDESTE 

1---

L-

1-:---
NORDESTE 

1---

""""-
1---

1---

28.983 Z.bOB,S H.9H 3., 13,3 

259.601 23.364 ,t t2.097 ,a 

6.761,1 9.1117,9 

\.07!..871 " 1251.104,5 79S.462 515.81,5,4 

H>4.814 " ss. 78&,1 811,151,51 

10T~l SA!DAS í_l 117-~H,l~~ !rorA~·ENT~~~~ T zo_~.99tt~sl 

RESULTADO li 10.628,01 

BAlANÇA COM!:.RC!Al 1"'7liii:STADUA!. 

OPERAt:OES TRIBUTADAS •• 

ANO~ 1 .9U 

3.951,0 

19.H6,0 

6,:576,1 

188 •• 24, 

532.896 12 

I '"''""i - - :=_:j 
CR$ TOTAL !ALIQi CRS l~j 

4'0.746 12 4.8U,S 

U.,!16 I'Cl.6H,9 

31.056 " 3. 726,7 

1.957.875 " •234.94!.,0 

'--- :==:±:::;-~~ 
TOTAL SAfDAS I ~ fror:.u.· ESTRADAS I ~ 

RESULTADO I ~ 
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u' r--
AC 

"'' PA 

AP 

" MA 

Pl 
CE 

" " PE 

SE 

" FN 

NS 

co 

Sistema Ah!ol .,- Resolução n.• 364183 

Critério Proposto de Allquotas - Uold. X Uold. 

llNO ' 1,983 

(*) UNjD:h!lt: PA rEot'VIÇ1io CONSID'E:AADl\ Co:-lo Ft"RTL»crN<'E 

}1.0 NORDI:ST:E: 

'BAL.I.NCA COW.I;C)Al lNTfk!..!>7ADUAL 

A~C'I 1 !ln 
OPFJ;.IlCOES TRlllUTADAS 

CRS TOTAL AJ..!Q C."S lOI 

?$2 ,.. 

1. 701 11 

" " " 3: 12 

" 16 12 

" " zp 12 

' " 1.062 u 

" " " 

90,1 

:204 ,l 

'·' 
'·' 
'·' 

::\0,3 

10,3 

'·' 12-7,4 

'·' '·' 

ENTIIAtiAS 

·~i ·:rem-r AWQíciiTic;--

1-3.31 

" '-
307 

"' 
'" 

"' 

82<;1,2 

159,7 

'·' '·' 0,8 

:S6,e 

t20 1 ,,4 

7 o,s 
NC !.1 12 6,1 873, 7,8 

ES 184• 12 22,0 12 1,6 
RJ 12 s72 9 73,4 

SI> 1o.o1S 12 1.2DS,O 8 .s3S 768,1 

PR B 12 0,9 243 !I i' 21,8 
se- zs 12 3,o zsz n ,6 

~ . ~=="=='~'=';-;:=="=··~~=='="::±::;-;:;:::'='=· '=: 
(iOTAt SAt~ ] [ 1_-7_~~-·.l __ J, f TOTAL D\7fW11S] Gw=J. 

II.ESUl.T/1001~-

u f 

>---

CE 

'" " 
AL 

SE 

" se 

u f 

'o 

" "' Pl 

" 

00 

DF 

ES 

RJ 

" se 

CO)!EIIClAL )NHl':!.5TADUAL 

).SBl A'0 

orrl!,çOES TIU BUlADAS 

6. ~li) 

" 12 4,437,0 

~2 '' ,f. 
l7,07l ~.0'0,6 

ll. 702_ l. 404,2 

'::1,562 187,4 

,1.568· J2 .188,_1 

J.Bl7 12 • •ss,o 
5''J·c 12 nq9,2 

Jl02,J 

1.457,6 12.141 
l2 ,105 12 1.452,6 

l2 43,11 

9_,:286 ~~ ll.ll4:J 
'" "' 

12 r .'llo,s 

12 93,4 

:!.2 ·536,2 

5.149 12 

Ü,5Hw l.2 
J,935.( 

tlo.97l 
68~. 25~· 
Ü,1l9 

}3.0~~ 12 

• :>o. 6"'~ . I ):2 

617,8 

1."509,2 

4~2,2 

9, 716,·5 

&I.63o;.t 
2, 776,2 

l.~H,4 

3.674,8 

'" 
14.639 

~.830 

75!1. 

'" " C.Sl' 

'" ~65 
19.270 

30.627 

'" 4,)47 

'" 2a2 
1.5!>6 

'" 
27.494 

352.969 
5.'263 

6,106 

Al.IQ CltS lC'-1 

" " " " , 
" " " " 17 
17 

" 17 

" " " " " " " . 
12' 

I ~ i 

<111,:2 

l.7:.r,,s 

'·' 579,6 

9],0 

"14,4 

'·' 577,7 

11l;& I 
::.;).15,8 

2.317,4 

3.675,2 

:27,!1 

497,!0 

]02,6 

33,8 

186,7 

•l9_,s 
805,1 

SO,<I 

'2.-'74,<1 

31.767,2 

473,6 

S49,S 

SOl ,2 

~~~ ~ • [ TCITIIL_ ENrAAO'<.<;] 147-1111,,-,:::-~ 

"' l(. ~39 

'" 

"' '" 3,097_ 

3, 18( 

!1.224 

2,876 

~ 8.097 
7!1.763 

" 12 

12 I 

" 
" " " " " 7.098' 12 

5 • .(50 __ l2 

6.'106 l2 

1.378,3 

371 .~ 

l.C,7 

l.S;;>l,J 

520,~ 

591,7 

394.< 

73,3 

179,5 

49,~ 

SBl,O 

33,4 

30,3 

382,0, 

1.1_()6,8 

345,1 

g-71,6 

R(SUI.Tf\OCI ] I&~-B2,q {-

um'":!:"::;"'----! 
CRS TOTAl.. ! AJ.IQ CrtS IC'I 

1. /Ol 12 .1 :204 ~l 
l:l ~ .~37. o 

ns 
l. SlB 

"' 29.)70 

3.870 

" 12 8~. 8 

1:1 l!U,s 

l:l 12,6 

J2 l.S24,.C 

11 464 .~ 

13.0!16 1,570,3 

4.232 12 507,8 

6.:!;05 12 

4.351 " 4.n r 12 

9-::: 11 ;: . ''':i:: 
llO 12 13,2 

1].310 12 1.597,2 

1.845 12 

35_.410 9 i 3.186,9 

.5.111 l2 j 4-~~~:: 
254.618 >2-_915,6 

20.lt);;> 

9 1.075,7- -

9 I 1.so9 ,2 

9 1 2.74_' ·' 

11.953 

-[ror~/~_ -~-TOTAL. WRI.tl\S] !14 <,36 B j 

L Rl:SULT/100 1~. 
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,. 
Af' 

PJ 

AL 

" 

co 
DF 

"' ES 

se 

"' -

~·]''!i '11, f,1 p•:•:: ';! 1' -'I ''o ' 

2,081 

" " 

" 2B 12 

35 12 

40 12 

lOS 

ll 

ll 

"· 

O,l 

O,l 

'·' 
O,l 

'·' 7,6 

O,l 

'·' 249,7 

5,0 
10,8 

'" 
" " "' 

l. 207 

'" 2,10(, 

11.134 

1.318 

,. 
ll 

12 : 

C,_) 

12 . O,:õ' 

12 4,S 
O,l 

12 ; 49,9 

' 
1 

lOti,O 

: ll.O~::~ ,li llB,G 
!I 11!. 7 

TOTIIL f#J"MD.\S l ~~-] 

<-===--"'~ 

[_-·-:.~ .•. ·~C:-~O~LUC!/1.~ lt.:HI!I~TJ.l!Uflt. (U12J-·' 
AND ],'lE3 ~ 

0~:::!0~~----.... GRL!l.LW!QL.S • 
. r------i::.,::,-:c,.;:,"-:-,---.c----, 

'" " 
'" 
" 
" SE 

'" "' 

'" ES 

SP 

"' se 

ll 

" 
" -417 12 

so 

" " 
.. , :~ 1 

lO U 

JS 12 

'·::: i~ I 
l • .,·:~ :~ I 

ll 

" 34,317 12 

a.sn 12 
ui 

---.-"_1 

159,7 

!'>7.~ 

6,D 

'·' '·' 
'·' 

'·' 2DI,B 

57,1 

70,8 

4.118,0 

l . .on.~ 

632,0 

2~~.2 

OtS-TUTIIL l /oJ IQ ~ OU. I C~ ~~ 

17 J 8,4 

12 • z.no~s,t 

l.M!. lZ 2'1,4 

18.&8~ 

7 ,2{l~ 

'" 1.063 

l2 

" 

" ll 

" 
I ~: 
! 12 ., •, 

l2 

' 

O,l 

... 
0,0 

'·' 
ll.l 

U,l 

'·' o.• 
lft,Z 

225,4 

7€i,'O 

53,2 

~, ... 
31'2,4 

14,0 

169,3 

s ; l.€il!tl,~ 

' i 648,' . ~ 
I :~:: t 

~~~~ IM_;~;;-1 --~~·TI~~~ 
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~: 1':::::: 
" -
12 2!13,2 

12 23,1 

12 2.!170."6 

12 694,5 

12 ::n,G 
12 581,7 

2. 539~3 

1.2 (86,9 

168,6 

!128,9 
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4. 469 12 536,2 

3.093 D 37Ll 

3!> 12 4,2 

540 12 6~. 8 

54 - 12 6. ~ 

8.832 12 1,05$1,8 

!139 12 ll2,6 

2. 388 12 28r.,s 

712 65. ~ 

236 12 28,3 

2.962 12 355,-l; 

921 n ua,s 
157 n 11!,8 

6.836 12 820,3 

5. 405 648,6 

1. 780 12 213,~ 

" 24.755 12 2,970,6 

111.4~9 I , 13.379,8 
2,124 12 254,8 

53 .. 318 ' 4.7!18,, 

4~::;:: I : ~3~:-~~~:: 
23,848 9 2.HE:,3 

10TA! .. ENTI:l'.:lt.sl~ 

·r 

5.H~ 

3,184 

" " ' 
"' 

15.681 

l.~Jl 

6,_385 

'" 1.583 

24,969 

66.2«5 

l. 775 

93.0~7 

28l.l04 

l:i'.64S 

:;os. 76~ 
23 .S29 

" " " 
" " 

'17,8 

38:?,0 

'·' '·' 
"' 12 179,& 

)2 61,0 

l:l 1.881, 7 

" 
"t 
"I 
12 ~ 

~: 1 

" " 1>, 

" 12 

231,7 

54,1 

!?22,7 

'·' !16,7 

766,:1 

lO€ ,2 

189,9 

2.U~, :l 

5.962,0 

12 213,0 

9 s.Jn,s 
2s.n~.J 

O 

1

1.13!!.,0 

9 2.318, 7 

9 2.11'1,6 

[!arAL sAJots_ ! ~ ·- ! TOTAL f:\1T~.D".S ! "~ 
LRI:Str-.TAD:ll_~ 
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OI>I:RACOES TR!B).JTI\0115 CRS I Or. 

SAfOAS. 

CR S TOTAL ALJQ 

8,!U6 
JS • .UO ,, 

].21)7.: ? 
3.4?:2 

1~.025 

:r.o.:H4 
4J.Jn' 
10,351 

8.873 

97.606 

·'1.516 
15.319 

136.036 
187 

27.11111 

15.349 
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66,24S 
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1,577.36!. 

u .. Ht 
63.641 

109. 7~3 

" 

78,5 

805,1 

3.186,9 

]01!1,6 

3.1,2,4 

38,2 

],3!.2,2 

9.31,5 

798,5 

a. 7Sc,5 

2.503,6 

1.3151,4 • 

lo.oi4,9 
5.962,0 

ll.ls6,.4. 

63,967,11 

1~~ .. 2_11~,8 

1t.lD4,9 
7,€.36,9 

13,16,,1 

EtNTR/IOAS 

CU TOTAl Al.lQ CRS lef 

51 12 

l2.577 ]2 

9.224 

lOS 12 

1.132 ~2 

2.475 

'" 9,4l6 )2 

3.857 12 

4,380 12 

21.606 12 

2. 7l7 12 
2.504 12 

69 .as':l 

'·' 1 .. 509' ~ 

1.106,9 

12,6 

207,8 

28,1 

297,0 

96, ~ 

1.110 11 

~62,8 

525,61 

2.5!12,7 

)26,0 

300,5 

6.322,3 

'·' lll.:t73 

5,973 

120.285 

s:1aa 

J:· 2,l92,1 

59,110 

426.995 

l.BBl.SBl 

1:19.192 

125.976 

120,·161 

12 716,8 

;1.2 14.43~,2 

12 6!14,5 

~: 7,09;,21 

)2 51,239,4 i 

1> i226.0lO,O j 
12 15. SOl,O ' 

12 1S,llJil 

12 14.421,7 

!TOTAL sr..ro.os I~!TOTAL~~ISI~ 
L-~~~-~~ ~ts.4n .. s 

B/II.ANCA COMtRCl.AI. lNTIJ!Lf.TAllllAL 

A)\'0 • 1.943 

O?I!r.llçOES TRJBLITADAS 

CRS TOT AI. Al.lQ CRS J 01 

"' S.lll 

"' ll7 

' 1.5~1 

1.973 

5.671 

3.010 

2 •• 41)8 

9.420 

;:l.96 

l.24S 

31..1351 

" 
"' "' 2.124 

13,595 

3.613 

8.93,3 

I 'l'OTA't. SAfDAS 

l2 1,? 

50,4 

49,9 

12 14,0 

12 1;0 

12 1!1'0,9 

12 236,8 

12 680,6 

361,2 

12 289,0 

l.l30,4 

-~ 143, !o 

1411, ~ 

l.2 .3. 822,1 

12 ll,7 

12 47,8 

1:2 35,,2 

" 

254,9 
213,0 

,,093,2 

12 12 • .317,'4 

12 u .2.33,.3 

12 1.631,4 

433,6 

l.O?:;>,O 

I~ 

184 12 22,1 

3.93!. l2 472,2 

2,876 H5,l 

'" " 1.092 

2,341 

1. ?21 

l. 274 

3,284 

40.685 . 

12 0,4 

12 57,1 

12 l,O 
12 ].31,{1 

12 48,0 

12 280,9 

12 206,5 

12 152.~ 

12 394,1 
12 J 55,2 

12 l 38,4 

12 1 4.882,2 

12 ! 0,5 

681 81,7 

66 7,9 

1,-766 211,9 
230 12 27,6 

90.627 9 8,l56,4 

133.996 

211.577 

)3,763 
2~ .171 

2S,99.3 

12.059,6 

9 ; 19.041,9 

9 í 1.238, 7 
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BALA~'CA CO:.Ili'CJ AI.. JNTI RI.ST AlltiAL ----GGJ 
MD 1.90 

Of'J;;R_ACOr:S TI!. I nUT_AD<\S ~jJ Jlflf. • 

!172 78,.5 

17.494 2.474,4 

45.243 

2.105 

1.8!2 

22.141!. 

13.918 

61,916 

20.118 

17.193 

110.839 

13.9.}4 

21.794 

15.4611 

17.958 

53.3111' 

93.017 

.426. 99~ 

133.996 

1.324.H4 

128.697 

90,01' 

257.101 

4.071,9 

189,5 

16'9,4 

'"57 ,4 

1.993,1 

1.252,6 

5.572',4 
1.864,6 

1.547,4 

9.~H,5 

1'.254,1 

1.961,5 

14.201,7 

16,5 
1 ,(81, t 

1.616,2 

4. 7S.S ,6 

8.37.1,5 

51,239,4 

,12.059,6 

1~ 1 58.1134 ,s 
lS .~ 43,3 

H I 30.864,1 

1 1 l' ~. 2 10_,,( 

97! ,6 

"' 70,8 

1.3.60! 

6.516 12 

1.632,3 

781,9 

2.2411,? 

1.346,3 

995,6 

5.919,7 

346 ,o 
Z.t91,C 

17.881,7 

u:.6n u 
11.236 

11.197 

49 •. 331 

2.883 

U..262 

149.0U 

1.245 

.s. ~~ 2 

3.108 

4.846 

533.065 

102.645 

2. 737.970 

22!l.614 

378.876 

~; I 
" ui 
"' ,· 
" " 

149,4 

701,0 

.l-72,9 

12 5&1 ,7 

12 • 63.967,8 

12 i 12.317,C 

"• 
12 1 328. 5s6,4 
12 I 22.947,1 , I 34-753.7 
12 cs. ~65 ,1 

[ TúTAl L"'fltADI.S /I 553.909,0 I 
ru:slfl..TAro ~~ 

to>~r.r:ciAL ÍNTFRC.Sl ADlJAL )l--CE_) ANO : ].983 

OI'I:IlACOES TR!l!LITADAS 11. ~IIUICitS _ _ 

SAfDAS 

CR.S TOT.Al IU.JQ 

S.S35 

18.685 

''3.263 

102.\ll 

59.534 

214 . .1-36 

106.105 

87.097 

563.665 

765,1 

31. 76? ,2 

22.91!.~6 

1.002,1 

1.681,6 

293,7 

9.192,0 

5.358,1 

.24.708,4 

~- 549,4 

7.8.38,7 

50.729,8 

6.71~,6 

7.107,3 

644.325 59.759,3 

060 9 59,4 

169.960 SI I 15.296,4 

373.108 33.579,7 
416.704 37.5'03, .. 

1.ssl.S8l 12 226. o3o,o 

-·~JJ.1.577 9 tS. 041,9 

.Z-73?.970 328.556,4 

'1.501.90 

(144.807 

1. s~o. ~31 

:12 
180. 23l~6 

;7. 376 .a 
190.911,7 

-lTQT,\lS·\1_~·~- I f1;373.361,6! 

ENTRADAS 

au. TOTAL AI.!Qfrulc:l-· 

10.075 ·H 

680.~~- 11 

751.763 12 

" 34.317 12 

632 12 

20.!>73 12 

7.317 12 

72.065 12 

23.954 12 

205.441 12 

21 . .525 12 l 

1. 209 .o 
Bl. filO ,S 

9-~~~:: 
4.118 ,r. 

7S,P.. 

2.46&,:1 

878,0 

a. 64 7,6 

... 512;,51 

2.8H,.S 

24.652,9 

2.u·3,0 

32.199 12 ; 3.463,9 

5107.924 108. SISO .SI' 

12 : 7,2 

45.019 12 5.402,3 

175.035 12 21.004 .o 
213.813 26.860,0 

1.577.365 12 

1. U6.31l 

600.231 

1.07 \.143 

,I 

"I 

2.S39,.l 

189.283,1 

19.%H,4~ 

15~. 93~ .si 
137. 5~ 7 ,6 

79.233,7 

128.537,2 

I TOTAL CNiRAD'-S I G...:.1..4 1 5 

n.ESIJLT/.001~ 
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D( 
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CRS TOTAL ALIQ CRS JOI 

"' !..263 

1L953 

'" 7.209 

"' '.1>66 

5. 3d2 

19.310 

9.3%2 

13.104 

38.856 

5.590 

8.241 

29.348 

" 32.620 
s:s. :;sa 
17.785 

12.645 

' 'I 

Zl,B 

~73, 7 

l.OH,S. 

2S,S 

64!,4 

H,S 

473,9 

430,8 

1.733,9 

B39,0 

LD9,3 

3.497,0 

S03,l 

7( 1. 7 

2.641,3 

'·' 9 1 2.9H_,_s_ 

' •. 802,2 

1.600,6 

1.138,0 

129.192 12 tS.SOl,O 

1 ~- 7bJ. 1. 238.7 
191.126 12 2Z.90,1 

146.31."!- 12 137.SS7,6 

" ~ 1 O. 66S 12 4 9. 279 ,8 

1U.848 12 25.781,7 

DIÃR!O_DO CO.NGRESSO.NACI()NAL (Seção II) 

SA!DAS 

U F 
CRS 10111.1. N.lQ CRS J C' I 1--

CR~ TOTAL Al.lQ CJ!.S ICI 

22.719 

?.0911 .. 
S. S77,..-

09 

1.708 

"' IO.l:U 

3.362 

1.49!. 

6.590 

2. 04~ 

'" 21.049 

3 

54.74!> 

128. S4S 

1S.14S 

4.058 

92.541 

Í3. ~9~ 

128.697 

l.SOI. 947 

199-178 

22!>. 571 

"I 
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" " " 12 

12 

121 

:~ I 
"I 
"· 
12 i 
12'1 

"' 
" 12 

12 

12 

1,0 

z. 726,3 

8!>1 ,7 

'·' 1.029,1 

'·' 204,9 

74,0 

1. 239 ,9 

403,4 

179,4 

790,8 

245,2 

88,8 

Z. S2S ,s 

'·' 6 .S69,4 

tS.425,4 

2.177,4 

486,9 

12 11.105,4 

',', ( 1.631,4 
15.U3,3 

~~ 1: ,:~:::~:: I 
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" ,____ 
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20.102 1.809,2 

1.318 111,6 

a94 80,4 

.!.11 18,0 

a. 749 787 .• 

7.81S 7,03,2 

3~. 329 3. 179,6 

1.927,9 

1.134 ,o 
63.3SB 5.702,2 

a. 760 78s,« 
a.2BO 745,2 

(>9.097 6.218 '? 

20 1 ,s 
12 .6S4 l.l:\8 ,..8 

11.980 1.078,2 

24.725 2. 22~,2 

25.764 .2.31_8,7 

12S.976 12 15.117,1 

24. 171 2. 175 .~ 

289.(>14 12 34.7S:;,7 
(>(>0.121 79.23:!.,7 

199.178 12 13.901 ,3 , 
2óS. 70<: 12 31.8• S,7 

! ro:AL E.,...Tr.·~'l'-5 I__Qii:._4 ~7 ,2 
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-CR s 1 OT AL ALJQTCR~ J 01 -
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JO.S29 
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8.948 

4.766 
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6.38(1 

i 8.802 
: 5Cl.Sl3 

6.402 

7.316 
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12.973 
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95,6 
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792,1 

5.087,9 

S76,1 

658,4 
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9) 3,0 

g: 944,6 

1.167,S 

2.146,3 

23. ~29 2. 11 7,6 

;no.1a1 12- t4.:H1~7· 
2-1.99.!. 9 2."339,~ 

:.318 .• 8 76 12 4S. 46S, I 

1. 071. 143 12 128. 537,2 

·ns.S71 27.063,5 

307.325 3(> .879 ,o 

"I 

12~ !2 

:!.0.614 H 

·6.908 tl 

90 12 

2.044 12 , 
2.870 12 

I .401 12 

10.185 12 

4. 748 12 

1!1.037 12 

1.J.93 12 

6.862 12 

29.294 12 

2.765 
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569,7 

2.28A,4 

167,1 

823,4 
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1. 215,6 

l. 250,4' 

... 7.741 928,9 

109.7Al 13.169,2 

B.9ll 1.011,0 

257.201 12 30.864,1 

1.590. 931 . 190.911,7 

1H.848 

265.706 

25.781,7 

I 31 84$,7 

I 
~=:=/~ lrorALfNI'R./111\SIIs,J.tcs41 

Rl!SULTACO ~-~ 

Novembro de 1986 

:ENTRADAS 

Ol.STOTAL. 1\l.IQjcRsJCi 

zs 12 
1 

.3,0 

13.05~ 12 LHi.,i. 

S.4SO 12 6S4,0 

42 12 6 ,O 

s. 267 12 632 ,o 
2.106 12 25.7 ,7 

666 12 79 .~ 

2.362 12 283,4 

14.AJ6 12 t.?n,J. 
11.799 12 l.41S,8 

a.s1s 12 1.022,1 

16.046 12 3.125 .~ 

5. 91a 12 710.1 
4,81.!. 12 571,5 

22.638 12 2. 7lb ,s 
12 0,7 

11.096 12 1.331,5 

6.354,4 

1.963,3 
S2.954 12 

1(>. J.61 l2 

1', 40S .1·.2 168,6 

7.636,9 (>3.641 12 

l 3.613 12 

90.014 

644.207 

410.66S 

12 ;a. 81:;, 7 

12 ' 77.376,8 
, 

1

, 49. 279 .8 

U· • 

12 36. !.79,0 

TOTAL E.'.."[ MI).'\$ I I 201.01!,5· 

RESLILTAOO li 10.~6~._0 
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ANEX0-3 
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u. 577 '" 1.946 u 
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IAl.ANC:A COMIZRCJAL INTE:ItE.STAOUA-l w] ANO : 1.1113 

CPERAC0ES 'TJI:JBVTADAS "' ., '·'~''' . 
SAlDAS ENTRADAS 

AUQ "'""' 0\S TOTAL AIJO OtS JC'~ 

,I "' .. l. 7Dl 

lC. 53' l. 7S6 36,,75 j 
ll.-48~ " 1.378 llS 

l2 m l.Sl8 l2 '" ll " lO< l2 ll 
ll 1,821 29.370 

"' 3,870 

l2 '" 3.287 " 
,,. 4,232 '" "' 7> "' 11.716 1.405 

ll 170 "' I 12 .. .., l2 " l2 

' "' ,,7'!i7 I . "' I" I - I> " "' ll ll .. 
)12 !• " ll 

3,(1!17 1, "' 1,5'7 
3,184 '" 1,8-tS 

1.106 35.410 

"' ll 

!1,097 l2 45,243 ' 7!1.763 l2 . 9,571 
7,0!18 "' i 

'" 6.!108 "' . I 1.221 

! TOf.-'U. S\ÍD.\S ~~ ITOT.U.f.\TR.W.\51~ 
Rl:!>ut.TAI:rJ I c;:;::==:J 

[i"UÂt s-VL'\.~_-:J ~ ~- EXTR-~) I 1-!H·:·:;~ 
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lS,lt!il 

300 

J.o:n ,,. 
621_ 

1.784 

526 

136,~!~ ,. : 
1,~,2.3 

!1.522". 

7 
3.331 :p.alB !12 

l5_,34SI 

111.4!1!1 
66.2.CS 

90,627 

533.065 

1.S.77.l6S 

92.541 
63_,641 

10!1. 743 

': li :::~; 
10.875 

u.,G7 
u . 15.283 

2 1 ll.lo .... , 

2 i 7.636 ~ 
2 j 13.1,, 1 

I~ 

EWT'RhDAS 

atS TOTAL ALlQ CJI~ lCJ 

51 l2 

12.$77 ' 
,,224 1:1 

lOS 12 

1, 732 12 

234 l:l 

2.47S 12 

302 
!1.418 12 

3.857 . 12 

" " 

'" l.lOGo 

l2 

"' " "' 
l.lJO 

"' "' 2.5U 
·:. 717 12 326 

2.504 12 lOO r 

"·3!: ,.; 
18.273 .12 

5,,3 12 

120_.215 12 

S. 788 

5!1.3.10 

f.26,29S 

~583,5&3 

1~.192 

125.!176 

120.181 

4.854,7 

3 

2.1!12 

"' l.C,434 ... 
7.0!ll3 I 

51.23!1 I 
220.020 ,. 

!.OU 

8_.1111 

s . .cn 

GT~-~ 
lttSIJl.TM::l I I 973,61 

JALANÇA CO}IERCIAL IN'TE.:RESTAD!JAL (-"' \ 
~ ANO : l .til 

OPERACOES TRlBUTADAS 
n< ""'"" 

- &AfDAS-- ENTRADAS 

U F CRS TOTAL ALJQ CRS JOI 

-
AO .... .. .. 
"" .. 
"" PI 
tt ... ,. ... 
AL .. .. 

"' 27.4" 12 

.u.zu z 
2.106 

1.uZ 

2:2.146 

13~!t11 

61.5116 

2:0.711 

17~1513 

no.a3t 
tl.Sil4 
21. ,,.. 

157.793 ' 7 i 
!· I 
ui 

2 

12 

" "' "l 

17 

••• ., 
" 
"' 
"' 1.231 

"' 
'" 7.758 

"' 
11.045 

'·' .,. 
2.154 

1.066 
1.160 

51.2:40 

,.l7t 

tsa.,s.c 
1S.4U 

ut.aot .• J 
].0.16-4 I 

~S TOTAL ALlQ CRS ICl 

IO.il71 

8.0117 

'" 
" " ' " 

t.1l6 

'" 
" 

13.603 12 1.632: 

6.516 12 781 

11.673 12 1.240 

n.zl6 12 1.3u: 

8.2il7 U SISI5 

u.3:n 
z.an 

u.z6z 
14t.014 

1.245 

5.142 

J.108 

4.841 

u s.511SI 

u 1: 345 

12! i.UH 

7 ; 10.-430 

lli 
7: ,, 
,. 

17 ... 
2>7 

"' 533.065 u ; 63-~67 

102.645 lZ 12.317 

2.737.il70 6: 164.278 

1ltl.U6 

219.616 
378.176 

13.385 
26.065 

4S.-C6S 

I Tf:I!~E'<~ li 363 Ul'\_0., 

RESUI-Tmt I G-~.~J 

!ALANCA CO~lERClAL lNTl:FltSlADUAL 

»10 l.SIU 

OJ'IRACO~S TRJBUTJ\lMS 

U F 

!-
AC ... 
PA 

AP 

"' " MA .,. 
CE 

'" .. 
PE 

SE ... 
FN 

"' "' GO 

DF 
NG 

ES ... 
SP 

SAlDAS 

CRS TOTAL JJ.JQ CRS 101 

u 1Z 

" 5.111 12 

41~ ,12 

117 12 . " 
t.S!I1 12 

1.1173 u 
5.672 

3.010 

2.408 

9.420 

1.196 

1.%.5 

31.851 

" '" "' z.t:u· 
L77S 

" " " " " 
"i " " ::I! 
" " 

" 
"' " " 
'" "' 
'" '" "' 1.130 ... 
"' l.82l 

59.110 7.01'3 

102.-645 TZ.·317 

160.271 1!il.233 
n.S!iiS 12 1.631. 

3.613 12 433 
&_.Slll_ 12 1,071 

I rotAI. SAID.~ I -~ 

ENTJtii.DAS 

CJI.1 TOTAL AUQ CJt.( l C1 

'" l.!ll!. 

.. , .. 
2.876 12 

" 
"'' 12 

25 12 

1 .'092 12 

-400 12 

" "' 
'" '·' 
" ' '" 
'" l2 206 

1.274 12 1!>2 

:5.284 Z2Sl 

46~ 12 s.s. 
32:0 12 3B 

C0.611S 

'61~ 1.~~ 
66 Lu 

!u 1. 766 

2.30 12 

1.62:7 

O,.!i 

" • 
21'1 

SlO.U7 12 10.17!.' 

1:53.906 !11.379 

211.577 

13.7U 

24.111 

ZS.SIU 

1!1.041 

m 
1.6511 

1.819" 

~~147.111,!111 

.... , RESUl.TND I I 2.9!>1.1 

IIAUNÇA COI-IF:II.ClAL IHTERESTAPUAL 

ANO ; 1.1113 

OPERACOES TRIDUTIJIAS 

UF 

1-
AC 

AH 

PA 

AP .. .. 
HA 

PI 
CE .. ... 
PE · 
Al 
SE ... 
"' 

CR.S TOTAL AL.IQ Ct.5 JOl 

t . .U5 "' 3$2.5169 t2 u.n6 
254.618 5.092' 

11.134 U2 
u..u5 373 

3.263 65 

102.133 z.ou 
SS1.534 1.190 

274.531 S.4SIO 

106. TOS 2.122 

·~ ,OSJ7 1. 741 
563.66~ 22.S.C6 

n.zs1 t.so5 
71.51?0 • z. 1.571t 

6U.].ZS 

"' 
45.102 , 

MT 1611.!160 "6.79& 

33.579 
37.503 
5.622 

NS U3.tDI 

GO 416.704 

Df" 211.104 

HG t.U3.s.t3 

ES Z11.:U7 

JtJ 2.737.1'70 

SP 
PR t.S01.!tC7 

se 644.101 
1 ~590 .!131 

I 

' I , I 
12 

~ l 
• I 

:U6.021t 

19.041 

164 .Z7!1 

1:55.175 
51.03"! 

1-113.113 

Em'RADAS 

OU 10TAL ALJQ Cl.~ 104 

10.075 1Z 

?51.763 12 

. 916 12 

34.317 u· 
632 12 

20.573 12 
7.317 11 

7,2.065 1Z 

37.616 12 

23.SI5.C 12 

20S.U1 

1t.52S 1Z 

32.U51 U 

5107.924 

66- 1Z 
4's.oa 

175.035 

22:5.833 
21.161 

1.577.365 

H>0.27S 

1.324.454 

1.'146ol13 
660.2S1 

1.871.143 

" " 12 
12 

" " 

12 

" 

1.209 

4o.au 
t.S11 

"' 4.111 

75 

2.46. .,, 
8.64'7 

4.5U 
2.164 

24.652' 
2.583 

l.IU 

63.5$4 

7 
5.402 

21.004 

. Z6.1U 
2.53SII 

111t.2U 

n.z36 
151.934_ 

157.557 

n.zn 
1Z8.537 

;·~!--
. I~AL SAJD.\S ~~~·r~~~~-~~ tsa.sn 

JU:SULTAOO I Ll_.!c, ·c!'!!"U 
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!IALANCA CO~IfRClAL !NTERt:STADUAl. 

c~-) BAI.ANÇA CO~JtRCIAI. ·INTERESTADLIAl cE_) 
""' : l.51'U ""'' ' J.tll 

c 

orrnAtoEs 1'RJBL1TADAS . ttC>JJW<lES OPERAÇ9ES TRJalJl'ADAS 
CR' "' "~" ,- SAlDAS I:.NTR..WAS ~ SAfDAS ENTRAllAS. 

U F CRS 70T AL ALJQ CHS 101 C>l TOTAL AUQ OIS ICI U F CR$ TOTAL- ALJQ "'""' ALlQ OI:S. JCI 

f-- f--
25 J, 

AC '" " AC ~52 

~- S.26l '" 22,719 • Ll63 6.106 '" • 783..2: 

.... 11.9!.3 "' 7.on " 20.102 '" S.HO '" 
"' '" ' .. " " 1.318, " " 

7.209 "' a. sn " t .029,2 " !..21>7 " 
"' ' " ' " 

2.106 " 
"' 

4,8;(,6 " , • 70ft " "' 
B. H !I ,. '" " 

" S.lH '"' 
,, " Pl 7.1\S "' 

19.310 " 1.240 3S. 329 t.4U 

" "' " '" lJ.H\ '" 
" "' " " 12,601 '" a.su 

38.856 " " 63.358. 3.126 

" !..590 
,,. 

6.760 '" S.!IU "' 
SE l3Q_ " " 8.280 '" 

,, 
21,0U ,7 ... 69-097 22.638 7: 

'" I '·' , I , ... 
D ·~ . "' '·' 

"' 32.620 . ' 1-!'..45 54.7H 12 12.654 •' '" l1.096 1. 332 

"' 
,j \2G.SH. 12 !S.U.!i .. \!.980 "~ 1.437 

"' I •i u.us " 2.0S7 

"' 
2(. 725 • i '" ,. ,., I 

' 4.(158 "' 2S.764 'I 1.030 L <lO!> 

"' I 119.1!12 11. lOS 

"' 125 .!176 9.0~3 63.641 ·7.63t 

" " 1 .631.~ 

" l<l. .171 1 ."691 3.613. 

I 191.226 " 1~.H~ 

" 289.614 16.065 90.0U I " 1o.,so;:: 

131.5!>11 1.&01.947 . 13S.t7's ' '. !.8.032 
~l.H~.313 

I 
SP !>60. 211 7!J.Z3( , .. _ .. ,I I ,, .. 199.178 ~ 1 o .66!> ,I I ~ 10.66~ "· 199.171 "I 2:5.901 se 

Zl4.:!1U "I " 27.069 

" 26!>> 706 "Í 307.,U!> 3b.l79 

L-- '---
~~~~L-I~ I TOTAl. E.\'Tit'-D\S ii 2(~. aoz ,~ _I GQ; s.\fo_~_ r l -~~~-~··n_.af ITOTAI.f.>ITRIIDI.<;I~ 

"""''""' IG~ T~ 

IA.t..ANCA CC»l.E~CJAl. lNTERLS!ADUAL G_) 
"" 1.1113 

-Ol'tllAÇOES !RJBI.ITAD ... S 
~· ""'~' ,----

SA!DAS tiiTfiADAS 

u ' CR~ TOHL ALIQ 
f-- ""'"' "'' CH~ 101 

" '" 8.1il03 l.068,3 3C,624 

Jo.:5.a 6,1ilCB " '" 
" J. 330 12 ll 

"' 
1.063 2,044 " '" " 11. 9~8 "' l,l-70 

" •• 766 " 1,401 

CE 20,575 

"' 3_.990 

" 
<1.,748 " 

" 56.533 .3,951 l!i.D311l2 
AL 6, COl :1.,393 12 

SE 7,3:1.6 &,.1-621:1.2 
2,870 29,294! 7 

" '·' 'I" ... 
"' 10,,496 2,765 H 

'" n.:HJ 1.5~6 :1.0.130 l2 

"' 23.849 ,,. :1.0.420 112 1.250 

"' 23.529 "' i. 7-tl lJ "' 
"' 120,18-J 11,412 :1.3,169 

ES 8,933 J.,072' 

378,876 C5,-t65 2S7.2Dl 30,86'c 

SP l,07l,lU " 128,5:17 1,590.931 1<1.3,HI3 

PR 225,571 l2 27,069 U4.8C8 l2 2S,782 

307',325 .36,879 26S,71)6 " 31.885 

"' - I '--
I 'rar't Wo.llS I ~ I TOTAl.E:\'i'AAil'SI~ 

ltr.SUL'rAlXl; ~~ 
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""""" 

""'"'" 

ANA lONAS 

u.ui:V.ru: 

RONOONIA 

"""""' 

RORAIMA 

ANEX0-4 

, -Ailquotas Individualizadas 
P~r Unf4ede da Federação 

I~ I"''''"'"' li .,.,,_ T 
Todas •~ unidadu da Fedcn~lio 

~[J 
e~ceto:RJ 

"' 
" 

~CJ 
,., 

Todu a:s unidades da Fcoder,.,io 

Cllt:eto: AN,PE,!A,RJ,SP,PR,SC 1 

RS e NC 

J'E,llA,RJ,SP,PR,SC,RS e·~IC ~· 
'/ 

I ~ l"'''"""' li """""' 

~D 
TodJis as unidades da ~del"a~io 
exeeta: NG,ES,SP,Pit,SC4RS.e Jt.J, 

.. HC,ES,SP,PR,SC, e RS . 

12\ -

0:J[J Tod .. s as unidades da Federaç:io. 

QUAJ)J:O Dt:~t:INS'IJ>ATJ\00 UAS ,urçt~IIIS 

J>On UI'JVADLS DA ri:ULI:AÇJ\0 

I c::§:]j_AL~;.-11 --t;,..,. 

r;)[J 
Todu as unidad~~ da l'edend•o 
eJ<~;•to:RR e JU, 

~~ Todas as unidns d.J FedeTacicl 
eJ<~;eto~ PE ,MG,J.M,IlA,Pit.,SC, RS, 
II.J e SP, 

" PE e MG, 
AH,!IA,PR,SC" RS. 

" '-----

I ~ I """"" I I ........ 

~[] Todas u un.!dade1:: da Feder.,t:ilo. 

Todas as. unidad111s da feder.açio (;:][] I!JCI;IiiUI: AM,RO ,CE ,l'E,J.A,MG,RJ ,SP, 

P~,sc e JI:S. 

" AH,RD,PE e lo\. 

Zl CE,MG,RJ,Sf-'rPR,SC eRS. 

. ·.~ ' 

.I 

QUM'~IW llUI:l~'SI'JUoTl\'0 DA.S A].T~ 

1'07( UXJDJ,DtS :1;}11, rJDl!IACJ\Q r'"'"" 

~l~-~~ f ,_:_;~~~_li ~~~:..;
7

, "1"-----~--"~-"J-

~~~ 

MlAPÃ 

~ 

"''""" 

MAII.ANf!XO 

"'"''" 

PJ.AU! 

r$ []:====·· """''=;" •• -·-~1 
~ 

" 

Todu a:; unidades da Feder~,io 

e ::te-cto :A)l,PE,BA,MG~IRJ ,SP,PR,SC, ... 
4\ AH,PE,BA,PR,SC e RS. 

~ L_~~·-'_'-----~~----.J 

J I. ,;,_ li ALIQ,;..,. li ~~~-

c;)EJ Todas as unidades d.a Federia,io. 

~ 
Todas a:; Ullidades da J=t.deu~io 

e::~~c;:eto: AI4~PE.,~ 0NG,IU.,SP ,PR, 
se e RS. 

AM,P.E e BA. 
II.J ,SP ,PII.,SC, C.' RS. 

Ç:DMU:O Onl:l:O:S~.\S_IILT~ 
POR UNI Dhl?E~ D~ l'l:Dl:RACM 

I I ,;,;, li "'"""'" li """"" 

r$[] iodas as unidade-s da Faduaçlg 

~~ 
Todu as. unidades da Federacio 

'eJ<.;11tll: AA, CE, liA, NS, MG, JU, · 
SP, PR, se e RS 

" "' " " 
~ PE, liA, NC, RJ, SP, PR,SC a ftS 

I l . ""' I I AL!Qu>T_;. li 

$0 T,.d:u as Qnidades da FedeTaCio 

~~ 
Todn as unidades d.a fe.dlil,..l:iG 
exceto: Ali, CE, PE, ..-. •. NC, RJ, 
SP, PR, SC: o: RS 

" " ... .. llA,'MG, JU, s.r. n, sc,rs:e I'E 

'---
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OU/111~0 DJ.:IIONS11t~1'1Yo_ UIIS_ A~.JÇUOlfli. 
J101l UIODAIH.:S D/1 I"Z:Dt:RAC,\0 

~='":'""'=~' ~ I ALIQUOTAS I ~I ===::"":DAOCS=====~ 
c;)[] ~Todn u """'''' b '-'""'' 

PARAIIIA ~ Toda~ u. unid.-du -di -Fedei-~s:-io 
e:rt.,to: AM, Pf, BA, MG, II.J, SP, 
Plt,SC<!RS 

7\ PEeMG 

AM, ~A, PR, SC e RS 

RJ e SP 

L---~ ~ L-~~--------~ 

7\ RO, CE, Jrn, Pll, AL, SE, FN, KT 

MS, COe ES 

4\ Pll, AP, RR e DF 
2\ AC, NA ,e PI 

I c;)l Tiro LI AL::~AS J I ""'· "· "'· ::. "'· "' " 

Pm»"UOO b ~ Todu as unidade~ da Fede:raçio -

exçeto: AM, MG, R~, SP, PR, SC . " 
ÇJ" RJ t RS 

.A>!, SP, PR c sç:· 
--

r---==---,1 ~ I"'"'"""' 11,----.,,.:::,....,=----, 

CEARÁ 

Todu as unicl..des. da Forlde:raçio 

exceto: RR, NA, PI 

NA 11 PJ ., c;)[] 
r==;=;:;= ~r.=,,=, = .. =.=.,=,,=,,=,=,,=,"',,=,="=o,,=: 

7\ 

e:Kceto: ~~. PI, BA, HC, lU, SP, 

PR,SCeRS 

A)<l, DA, PR, SC e RS 

~ L------~~------

r-==-,~ I ALIQWTAS I~'=========:::; 

c;) LJ '--------Todu " uo;•••·~· •• "'"'''' 

RlO CRANDE r==;=;:;= ~u- da ·Federas:io. 
e:u:eto: N!", PJ;;, !A, MS, MG, RJ, 
SP, PR, .?C e RS ~ 

" P.S c MG 

AN, BA, PR, se·., ~S 

" L---~. ~ L-------~--~ 

'"'"""' 

ALAGO AS 

l!'llilADE 

S:EII.GIPE 

BAHlA 

FERNANOO DE 

NORONiiA 

Sâbado 29 4305 . 

QUIIGRO DU!::'I~~-~-IlJITlV~- VIIS llt.fOlJ!)1AS 

1'01;, UNI 01\!WS 1)1. i'J:on:Açho 

I~IAI.I(JO.DTASII ..,,,_ 

c;> O Todas u unidades da h.:IC'TR~ll:o 

t:J~ 
Todu as un.\daõu d• h4e,o•do 
e:u:eto: Alo!, PE., BA, MG, RJ, SP, 
PR, se e RS 

" Alo!, BA, PR, SC c RS 
RJ 'c SP 

-

~-~ I"''""'" li 
c;)[] Todas as uni~:.des cl.ll l'ederaçio 

t:J~ 
Todu as un.:idades da F.,.d,..t'açio 
eJCceto: AM,'PE, BA, HG, RJ, SP, 
PR, ,Se., AS 

7\ Pf. <! MG 

AM, DA, PR, SC e RS 

L--

QllhnllO Unl~liS'IIi/lrJVO- U,\S ALfQ~ 

J>Oi! UNJ Il/!l).!iS _I)!, _I:I;Dl:_I:AÇAO 

I c$1 nro I I ALI:~"._! I Tod" " ~,::::. "''""''' 

~:.,~;: ;~; ~·.N:s PI, Pt, MC, 

2\ AC, MA, e Pl 

7\ HG, RJ, SP, PR, SC e RS 

lH AH e PE 

I ...I .... --.............. . e:tCC"to .AN, NG, RJ, SP, ~R, S~ 

70 ~G~SRJ ' SP 

4\ ~'-· __ ··----------~ 

,c$,~~ r.r--:.-.. ~ 
(=l~ 

Todas U ur.l,dades da J!edeTaç:io 

e:tceto: PE., BA, MG, RJ, SP, PR,. 
se, .Rs e AM 
PE 
AM, BA, HC, PR,.SC <i RS 

'----.-- , ___________ __j 
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U.ll.lll('J lJL>m\'S111Al'lVO t.lAS /,!.f 

I'OR Ul.:lDhDtS--0,~_-r:~~(_I<-A(:_Ml /!J. ,. 

'"'""' I~IAUOU>TAS]I "''"""" I 

~CJ Todn .u un!dadeJ da Federa~io 
RJ 

>rATO 

GROSSO 

~[] 
Todas u unidades- da Fedencio 
Cllen.o: AM, PE, tiA, II.J, SP, PR, 
se e RS 

" IJ.I, BA, RJ, SP, PI<, SC e RS 

l!>:!DADE I~ IAL•ouiiisll ""'""' 

$0 
Toda:; ·~ unldades. <h Federaç.lo 
e:.:c: .. ~o: MA, RN e RJ 
NA·., RN 

" . 
MATO GROSSO 

DO '"' 

$:]~ Todas &5 unidades. <b: Fedenç.5o 
e:~<c:eto: A.~, Pt, BA e_ SP 

" " " " " IJ.I t: BA 

'-----

oL111mm 0 u,:w:>1hi,1J\'_o o.~-~- 11.1.rT 
1'01: Uh'lD.JI.Dl.S DA ITOLflo\~~0 

""""" f~l~"::-lQLOl"~-'1 ... ,,.,. 

$0 Todas u unidades da Fedcr~ç-lo 
exccto: 11J 

t=J~ COlAS 

Todu u unidades dll. F~deraJ;ia 
t!lCCt:to: »t, PE, BA, MG, RJ, SP, 
PR, se e Jts 

" SP 
PE e MC 

»1, BA, PJt, SC e P:S 

" ru 
'----

L-~~~,~~~~~ 1~1~~-~~ ~~ ~~~~uo~·~'""'~~~~~~ 

D'
',' "'" " """'''' ,, '"""''" 

DISTRITO 

FEDERAL 

exceto: RJ' 

-'I 

PR,·SCeltS 

" 4\ AH, PE, BA, SC e RS 
2\ IU,SJ"t:PR ~ 
~ ~;=:=~~=:,=~=, ,=~n=,.=~E=:,=k=,= .. =.~=,'=:=J~=,=~~=. 

'------'. '---- L,~----.,.---' 

MINAS 

GERAIS 

1~1 mo I~~~ Todu" ""'::::',, "''"'''" 
ellCC"to: AC, PA, AP, RO, IIII, Mio, 
~~: ~·., R~F Pb, P:.E, ":L, SE, v, 

9\ PE 

'1\ PA, AP, 11.0, CE, RM, Pa, AL, Sl, 
IA, GO e DF 

, lll'llCt:to: AH, DA, PR, SC e RS 

:: !;:·"·"'" 

'----~. 

il :.:·. ·.:~:.. . ---· 
''"""' 

ESPIRlTO 

lNIO.W: 

"' DE 
JANEIRO 

I~ IALlQWTA.S li lt'iiDADES 

r;)[] TodaS as unidades da k-der_at:io 

~~ 
Tod:a:o as. unidades. da Federação 
e;~~o;eto: AH, .PE, liA, RJ, SP, PI!,. 
se e RS 

" " " PE, lU, SC e RS 

" BA e PR 

'----

2!!!'~~1tliTJVO }J,\!; Jl.l.f u:> ~. , 
1'011 UI\! LIAJ)I:_5 DA FLDL' l:t,Ç~ 

~~~~ "'"""" 
Te>rlu as unidades da PC!denç!io 
e~ceto; AN, PE, liA, NT, lo!S, ~IG, 
ES, SP, 1'11., SC t RS 

" "' DA PE,BAtES 
Alo!, MS, NC, SP, Plt, SC c RS 

~~ Todas a5 unid11des d" Federação 
t:XCeto: AC, 11.0, liA, 1(1" 0 ~IS, C0, 
DF, SP, PJt e SC 

" se 
71 liA, 1(1", MS, CO, D~ e PR 

" 
~ AC c RO 

I r;)'~ ___ u_~ ____ II __ ~'Ql.OT." AS I, I Todu" rmi::-:. "'""'' 
exceto: AA, PE, BA, MT, NS, CC. 
MG, ES, PR, SC,1!S·E 1U' 

:4t PE e 1(1" 

6\. RJ 

71 
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~ '----------------~ 
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1. Acre 

Saída: 
12% para todas as unidades da Federàção, exceto 

Rio de Janeiro. 
2% para o Rio de Janeiro. 

Entrada: 
12% de todas as unídades da Federação, exceto Ama~ 

zonas, Pernambuco, Bahia~ Rio ~e Jan_eiro, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina, Rio 'Qrãnde do -~ui _e Minas 
Gerais. 

4% do Alllazonas. 
2% de Pernambuco, Bahia, Río de Janeiro, São :rau

lo, Paraná, Santa Catarina, RJo Gr~n4e do Su1 e Mina~ 
Gerais. · 

2.Amazonas 

Saída: 
4% para todas as unidades da Federação, exceto Mi

nas Gerais, Espírito _Santo, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande do_ Sul e Rio de Jane:iro. 

6% para Minas Gerais; Espírito Santõ, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

12% para o Rio de Janeiro. 
Entrada: 

12% de todas as unidades da Federação. 

3. Pará 

Saída: 
12% para todas as unidades da Federação. 

Entrada: 
12-% de todas as unidades da Federação, exceto Ama

zonas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janei
ro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do SuL 

7% de Minas GeraiS. 
4% do Amazonas, Pernambuco, Bahia, Paraná, San-

ta Catarina e Rio Grande do Sul. -- --
2% do Rio de Janeiro e São Paulo. 

4.AmaJ>Ii 

Saída: 
12% para todas as unidades da Federação. 

Entrada: 
ii% de iodas ãs unida-des da Federação, exceto Ama

zonas, Pemrun.buco,-Bahia, Minas Gerais, Rio de Janei
ro·-;- São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. 

7% de Minas Gerais. 
4% do Amazonas, Pernambuco e Bahia. 
2% do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. 

S. Rondônia 
Safda: 

12% pzra todas as unidades da Federação, exceto 
para Roraima e Rio de Janeiro, 

4% para Roraima. 
2% para o Río de Janeiro. 

-Entrada: 
12% de todas as unidades da Federação, exceto para 

Pernambuco MinaS Geiais, Amazonas, Bahia, Paraná, 
Santa Catã:n'na, Rio Grande do Sul, Rio _de Janeiro 
e-São Pau1o. . 

7% de Pernambuco e Minas Gerais. 
4% do Am~onas, Bahia, Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. 
2%_do Rio de Janeiro e São Paulo. 

6. Roraima 
Saída: . 

12% parã todas as unidades da Federação. 
Entrada: 

T --.12% de todas as unidades da Federação, exceto do 
Amazonas, Rondônia, Ceará, Pernambuco; Bahia, Mi
nas Oer_ais, Rio de Janeiro, São Paul<?, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 

4% do Amazonas, Rondônia, Pernambuco e Bahia. 
1% do Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Todas u. unidades da federação 

AH, liA e SP 

ÇJ" 
L----- '------------------~ 

7.Maranhão 

Saída: 
12% para todas as unidades da Federação. 

Entrada: 
12% de todas as unidades da Federação, exceto do 

Amazonas, Ceará, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Cata~ 
rina e Rio Grande do Sul. 

9% do Mato Grosso do Sul. 
7% do Ceará. 
4% do Amazonas. 
2% de Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, ruo de 

Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Gran
de do Sul. 
8. Piauí 

Saída: 
12% para todas as unidades da Federação. 

Entrada: 
12% de todas as unidades da Federação, exceto do 

Amazonas, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná,_ Santa Catarina e 
Rio -Grande do Sul. 
-- 7-% do Ceará. 

4% do Amazonas. 
2% da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 
Pernambuco. 
9. ceanl 

Saída: 
12% para todas as unidades da Federaçã"o, exceto 

para Roraima, Maranhão e Piauí. 
7% para o Maranhão e Piauí. 
2% para Roraima. 
Entrada: 
12% de todas as unidades da Federaçáo, exceto do 

Amazonas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo. Paraná, Santa Catarina e Rio Gran
de do Sul. 
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7% de Pernambuco e Minas Gerais. 
4% do Amazonas, Bahia, Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. ___ _ 
2% do Rio de Janeiro e São _Paulo. 

10. Rio Grande do NOrte 

Saída: 
12% para todas as unidades da Federação. 
Entrada: 
12% de todas as unidades da Federação, exceto do 

Amazonas, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso-do Sul, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 

9% do Mato Grosso do Sul. 
7% de Pernambuco e Minas Gerais. 
4% do Amazonas, Bahia, Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. 
2% do Rio de Janeiro e São Paulo. 

11. Paralba 

Saída: 
12% para todas as unidades da Federação. 
Entrada: 
12% de todas as unidades da Federação, exceto do 

Amazonas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

7% de Pernambuco e Minas Gerais. 
4% do Amazonas, Bahia, Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. 

2% do Rio de Janeiro e São Paulo, 

12. Pernambuco 

Saída: 
12% para o Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

7% para Rondônia, Ceará, Rio "Grande do Norte, 
Paraíba, Alagoas, Sergipe, Fernando de Noronha, Ma
to Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Espfrito Santo, 

4% para o Pará, Amapá, Roraima e Distrito Federal. 
2% para o Acre, Maranhão e Piauí. 

Entrada: 

12% de todas as unidades da Federação, exceto do 
Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. ' 

9% de Minas Gerais. 
7% do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 
4% do Amazonas, São Paulo, Paraná e Santa -Cata

rina. 

13. Alagoas 

Saída: . 
12% para todas as unidades da Federação, 
Entrada: _ 
12% de todas !ts unidades da Federação, exceto do 

Amazonas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Gran-
de do SuL ____ _ __ _ 

7% de Pernambuco e Minas Gerais. 
4% do Amazonas, Bahia, Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do SuL 
2% do Rio de Janeiro e São Paulo. 

14. Sergipe 

Saída: 
12% para todas as unidades da Federação. 

Entrada: 
12% de todas as unidades da Federação, exceto do 

Amazonas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio "Gran
de do SuL 

7% de Pernambuco e Minas GeraíS~ 
4% do Amazonas, Bahia, Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. 
2% do Rio de Janeiro e São Paulo. 

15. Bahia 

Saída: 
4% para todas as unidades da Federação, exceto para 

o Acre, Amazonas, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Mi~ 
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nas Geràis; Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 
Cátarina e ·ruo Grande do Sul. 

2% para o Acre, Maranhão e Piauí. 
7% para Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. 

Par3.ná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
12%-para o Ainazonas e Pernambuco. 

Entrada·: 
12% de todas as unidades da. Federação, exceto do 

Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

7% de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 
4% do Amazonas, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. 

16~ Fernando de Nol"Onha 

Saída: 
12% para todas as unidades da Federação. 

Entrada: 
12% de todas as unidades da Federação, exceto de 

Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 
Amazonas. -

7%-de Pernambuco. 
4% do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Paraná, San~ 

ta Catarina e Rio Grande do Sul. 
2% do Rio de Janeiro e São Paulo. 

17. Mato Gl"osso 

Saída: 
12% _para todas as unidades da Federação, exceto 

para o Rio de Janeiro. 
7% para o Rio de Janeiro. 

Entrada: 
12% de todas as unidades da Federação, exceto do 

o Atnazonâs, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

-7% de Pernambuco. 
4% do Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

18. MatO Gi-osso do Sul 
Saída: 

12% para todas as unidades da Federação, exceto 
para o Maranhão, Rio Grande do Norte e Rio de ja· 
neiro. 

9% para o Maranhão e Rio Grande do Norte. 
7% para o Rio de Janeiro. 

Entrada: 
L2% de todas as unidades da Federação, exceto do 

Amazonas. Pernambuco, Bahia e São Paulo. 
9% de São Paulo. 
7% de Pernambuco. 
4% do Amazonas e Bahia. 

19. Goiás. 
Saída: 
12% para todas as unidades da Federação, exceto 

para o Rio de Janeiro. 
7% para o Rio de Janeiro·. 

Entrada: -
__ __12% de todas as unidades da Federação, exceto do 
Aitiazõnas, Pernanibuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Gran~ 
de do Sul. 

9% de São Pau,!o. 
7% de Pernambuco e Minas Gerais. 
4% do Amazonas, Bahia, Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. 
__ 2% do Rio.de Janeiro. 

__ 20. Distrito Federal 
Saída: 

12% para todas as unidades da Federação, exceto 
para o Rio de Janeiro. 

7% para o Rio de Janeiro. 
Entrada: 

12% de todas as unidades d~ Federação, exceto do 
Am.azo_nas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio éle 
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Gran
de do Sul. 

7% de Minas Gerais. 
4% do Amazonas, Pernambuco~ Bahia, Santa Cata

rina e Rio -Grande do Sul. 
2% do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. 
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21. Minas Gerais 

Saída: __ . 
12% para todas as unidades da Federação., exceto 

para o Acre, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, Mara
nhão, Piau(, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Fernando de 
Noronha, Goiás e Distrito Federal. 

9% para Pernambuco. 
7% para o Pará, Amapá, Rondônia, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, 
Goiás e Distrito Federal. 

4% para Fernando de Noronha. 
2% para o Acre, Roraima, Maranhão e Piauí. 

Entrada: 
12% de todas as unidades da Federação, exceto do 

Amazonas, Bahia, Paraná, Santa Catarina e Rio Gran
de do Sul. 

7% da Bahia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. 

6% do Amazonas. 

22. Espírito Santo 
Saída: 

12% para todas as uriidadeS da Federação. 
Entrada: 
12% de todas as unidades da Federação, exceto do 

Amazonas, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Gran~e do Sul. 

9% de São Paulo. 
7% de Pernambuco, RiO de Janeiro, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. 
6% do Amazonas. 
4% da Bahia e Paraná. 

23. Rio de Janeiro 
Saída: 
2% para. todas as unidades da Federação, exceto para 

o Amazonas, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas GeraiS, Espírito-Santo. São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Río Grande do Sul. 

4% para o Mato Grosso. 
7% para Pernambuco, Bahia e Espírito Santo. 
12% para o Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Gran
de do Sul. 
Entrada: 

12% de todas as unidades da Federação, exceto do 
Acre, Rondônia, Bahia, Mato Gross_o, Mato Grosso 
do Sul, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Paraná e 
Santa Catarina. 

9% de Santa Catarina. 
7% da Bahia, Mato Grosso, Mato GrosSo do Sul, 

Goiás, Dístrito Federal e Paraná. 
6% de São Paulo. 
2% do Acre e de Rondônia. 

24. São Paulo 
Saída: 

2% para todas as unidades da Federação, exceto para 
o Amazonas, Pernambuco, Bahia; Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, 
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de 
Janeiro. 

4% para Pernambuco e Mato Grosso. 
6% para o Rio de Janeiro. 
7% para a Bahia. 

__ 9%_P'!!a ()Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito San
to, Paianá, Santa Catiiinã e Rio Grande do Sul. 

12% para o Amazonas e Minas Gerais. 
Entrada: 

12% de todas as unidades da Federação, exceto do 
Amazonas e Bahia. 

7% daBahia, 
6% do Amazonas. 

25. Paraná 
Saída: 
4% para todas as unidades da Federação, exceto para 

o Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Maranhão, 
Piauí, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Minas 
Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul 
e Rio de Janeiro. 

2% para o Acre, Amapá, Roraima, Maranhão, P:iauí 
e Distrito Federal. 

7o/O:,Para Minas-GeraiS e Rit> de Janeiro. 
12% para o_ Amazonas, Mato Grosso do Sul, São, 

Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
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Entrada: 
12% de todas as unidades da Federação, exceto do 

Amazonas, Bahia e São Paulo. 
9% de São Paulo. 
7% daBahia. 
6% do Amazonas. 

26. Santa Catarina 
Saída: 

4% para todas as unidades da Federação, exceto para 
o Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Maranhão, 
Piauí, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Esp(rito San
to, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande 
do Sul. 

2% para o Acre, Amapá, Roraima, Maranhão e 
Piauí. 

7% para Minas Gerais e Espírito Santo_. 
9% para o Rio de Janeiro. 
12% para o Amazonas, Mato Grosso do Sul, São 

Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 
Entrada: 

12% de todas as unidades da Federação, exceto do 
Amazonas, Bahia e São Pauto. 

9% de São Paulo. 
7% daBahia. 
6% do Amazonas. 

27. Rio Grande do Sul 
Saída: 

4% para todas as unidades da Federação, exceto para 
o Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Maranhão, 
Piauí, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e 
Santa Ca:tarina. 

2% para o Acre_. Amapá, Roraiflla, Maranhão e 
Piauí. 

7% para Pernambuco, Minas Gerais e Espírito Santõ: 
12% para o Amazonas, MatO--Grosso do Sul, Rio 

de Janeiro_. São Paulo, Paraná e Santa Catarina. 
Entrada: 

12% de todas as unidades da Federação, e:tceto do 
Amazonas, Bahia e São Paulo. 

9% de São Paulo. 
7% da Bahia. 
6% do Amazonas. 

ANEXO-S 

Análise da Balança Comercial 
Interestadual segundo as informações 

da Unidade para outras Unidades 

Tomando-se os números adotados pelo Ministério 
da Fazenda como os mais próximos da realidade, que 
são os maiores valares entre os informados pelas Secre
tarias das Fazendas estaduais, como entradas e saídas 
das operações tributadas interestaduais, teremos uma 
amostragem a "quantas andamos" nest~--~aís_. em ter~ 
mos de anarquia tributária, sétião~-VejamõS, em 1984, 
pela ordem que segue: (vide anexo Balanço Comercial 
Interestadual}. 

1. Estado do Acre, somando-se os valores das entra~ 
das ao das saídas, temos uma operação interestadual 
no montante de Cr$ 122.662 milhões, cotejados os valo
res das operações entre as respectivas unidades, consta
tamos que: Cr$ 24.827 milhões correspondem a notas 
fiscais endereçadas ao Acre, mas não foram registradas, 
identificadas no_ Quadro na 1 pelas iniciais MDD (Mer
cadorias Desviadas do Destino} e sobre o mesmo mon· 
tante, identifica-se Cr$ 74.726 milhões de notas fiscais 
de procedência ilegal, constantes no quadro sob as ini
ciais (NFPI), é evidente que o montante real das opera
ções interestaduais foi maior do que o considerado pelo 
Ministério da Fazenda, contudo, somados os valores 
de operações irregulares, teremos Cr$ 99.553 milhões, 
ou sejam, cerca de 81% de fraudes sobre os valores 
somados das entradas e saídas do Estado do Acre. 

2. O Estado do Amazonas, registrando um movimen· 
to de Cr$ 3.524.588 milhões abrangendo entradas e 
saídas do Estado para outras unidades no seu comércio 
interestadual com mercadorias tributadas pelo ICM 
constatamos, Cr$ 60.861 milhões de mercadorias des
viadas do destino e Cr$ 2.597.637 milhões de valores 
registrados como orig_inários do Amazonas acobertados 
por notas fiscais de procedência ilegal, o que equivale 
a 75% de fraudes. 
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No caso do Amazonas, em particular, comporta uma 
reflexão mais aprofundada, não só pOrque lá existe, 
além do controle da Fazenda Estadual, também pelo 
menos teoricamente, um rfgido controle pelas autori
dades da SUFRAMA, em virtude de lei e convênioS 
com Q Ministério da Fazenda. 

Por outro lado sabemos todos que as entradas e saídas 
--de mercadorias no Amazonas, na sua quase totalidade, 

se realizam pelo porto fluvial, aeroporto e ainda uma 
pequena parcela pela única rodovia. 

No entanto, conforme se vê na análise das operações 
do Amazonas com as demais unidades, o próprio acusa 
que recebeu das outras unidades Cr$1.272.024 milhões 
de produtos sujeitos a tributação, enquanto as outras 
unidades informaram que só lhes remeteu Cr$ 140.900 
nrilhões_. vale dizer, 89% das entradas podem ser atri
buídas a notas fiscais ilegais, para gerarem créditos fal
sosde ICM. 

_Q!lªnto às saídas (vendas do Amazonas para outras 
uilidades), os valores registrados pelo próprio atiilgem 
Ct$ 847.012 milhões, enquanto as outras unidades co
fu.Uil_icaiain ao Ministério--da Fazenda Que receberam 
no~a_s fi~~ _emitidas pelo Amazonas no valor de Cr$ 
2.252.564 milhões. Temos então que Cr$ 1.463.615 miw 
lhóes de notas fiscais forrun "fabricadas" para gerarem 
créditos falsos de ICM e destes cerca de 94%, ou sejam, 
Cr$ 1.377.104 milhões, foram verificadoS entr-e os valo
res acusados como recebidos por São Paulo e os indica
dos pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ama
zonas. 

Seria o casQ_ de indagar-se, sendo prC?cedentes tais 
valores em notas fiscais, originárias da Zona Franca, 
objetivavam somente a sonegação do ICM ou buscavam 
acobertar mercadorias estrangeiras, inclusive de outras 
fontes? Mas o certo é que, somados os maiores valores 
informados pelas unidades e os que mais se aproxi
mariam da Real Balança Comercial tributada, as entra
âas e saídas do Amazonas em 1984, como foi menCio
nado, somente 25% dos valores globais das operações 
foram realizados legalmente. 

-Fiiialmente, o que chama mais atenção sobre a balan
ça comercial do Amazonas é o insignifica:rite número 
de notas e valores de mercadorias desviados dos desti
nos? 0,24% nas entradas em 3,8% nas saídas, fiCando 
-á qUase totalidade das fraudes, nos dois sentidos, por 
-conta das Notas Fiscais de Procedência/Ilegal (NFPI). 

3. Estado do Pará- A soma das operações, entradas 
e saídas, atingem Cr$ 2.218.811 nlilhões e as irregula
ridades montam em Cr$ 1.293.076 milhões, e, como 
se v~,_ a _exemplo do restante do País, a fraude ponti
fic;a, ªo desvio de mercadorias (MDD)__ puro e simples, 
ou ainda notas que efetivamente acompanharam as mer
cadorias até o estabelecimento comprador e após foram 
destruídas e, no caso, contando com a conivência da 
fiscalização da -frOnteira estadual. Tanto é que, no con- · 
fronto das informações sobre entradas, constata-se Cr$ 
809.322milhões de mercadoria desviadas e Cr$ 180.720 
milhões _ _de_NFPI, enquanto na informação de saídas 
do Pará as mercadorias desviadas do destino só atingem 
Cr$ 60.822 milhões e as Notas Fiscais- de Procedêricia 
Ilegal montam Cr$ 239.212 milhões, correspondendo 
assim as duas irregq_laridades a 58,3% sobre o total 
da Balança Comercial paraense. 

4. Estado de Rondônia -Talvez por ser uma unidade 
de pouco trânsito para outros Estadqs, uma espécie 
de "fim de linha", o grosso das fraudes nas entradas 
é praticado no MDD, i' ., é, (aturam para Rondônia 
e descarregam as mercadorias numa outra unidade da 
rota, e tanto é que, enquanto o desvio da mercadoria 
foi de Cr$ 119.916 milhões1 as NFPI só atingiram Cr$ 
5.199 milhões. 

Já no exame das saídas, a situação se inverte total
mente, isto é, o desvio de mercadorias MDD somam 
Cr$ 1.695 milhões, enquanto as Nf~I atribuídas a Ron
dônia atingem Cr$ 1.85.879 milhões:· 

Como se vê, na Região Norte, para as quatro unida
des aqui examinadas, atribuindo-se um valor de 100 
para as fraudes nas operações interestaduais, verífica
mos 75,24% em Notas Fiscais -ae Procedência Ilegal 
(NFPI) e 24,76% no Mercadorias Desviadas do Destino 

Quanto aos· montantes absolutos, considerados como 
reais os maiores valores informados ao Ministério da 
Fazenda tivemos, para uma balança comercial de Cr$ 
SJ.33A02 milhões_. irregularidades ou fraudes extraídos 
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dos valores declarados que atingiram Cr$ 4.363,816 mi
lhões. · 

S. Nordeste- Excetuando o Estâdo de Pernambuco 
onde nas entradas as NFPI corresondem a 54.65% do 
total das fraudes e em conseqüência o (MDD) desvio 
de mercadorias atinge 45,35%, em todas as demais uni
dades que compõem a ~egião, à sonegação é praticada 
em 84,93% com o (MDD) mercadorias desviadas do 
destino, são descarregadas em outr~~ ~idades por onde 
transitam, ficando assim,15,07% em função das (NFPI) 
-Notas Fiscais de Procedência Ilegal. 

Repetindo-se tal situação, em geral, um pouco dife
rente nas operações de saídas, onde. os (MDD) somam 
16,05% e as (NFPI) são responsáveis por 31,50tn Pela 
sonegação dos tributos. 

Em resumo, na Região NOfdeste. no globo das opera
ções de entradas e saídas, que somou Cr$ 25.268.760 
niilhões, constatamos Cr$ 5.981.188 milhões de (MDD) 
e Cr$ 1.645.657 milhões em NFPI, correspondendo as 
duas fraudes à 30,2% sobre o total da balança comercial 
tributada interestadual. 

Por serem os (2) dois grandes empórios do Nordeste 
e globalizarem isoladamente 54,2% do total das opera
ções interestaduais da Região e conseqüentemente, 
apontarem as maiores irregularidades, vejamos a Bahia 
e Pernambuco como se tem compOrtado em matéria 
de controle do ICM. 

6. Bahia - Informando a entrada de Cr$ 2.800.844 
milhões enquanto as outras unidades acusam a remessa 
de crs 4.273.926 milhões, constatamos que, Çr$ 
L511.589 milhões, corresponderam a MDD e ainda 
que, Cr$ 38.507 tiveram suas origens em NFPI, signifi
cando no final que, 35% das notas fiscais destinadas 
a Bahia, acompanhando mercadorias ali não foram re
gistradas. 

Quanto as saídas de mercadorias da Bahia, embora 
os mesmos valores informados pela própria sejam bem 
próximos ao acusado como recebido pelas outras unida~ 
des, a Bahia informando que saiu Cr$ 4.268.543 milhões 
e a soma algébrica do informado como entradas ou 
recebidas pelas dema-is unidades sendo de Cr$ 4.171.464 
milhões, mesmo assim, após uni mais acurado confronto 
das parcelas, unidade por oportunidade, depreende-se 
que: 

a) Cr$ 303.548 milhões não foram registrados nas 
unidades; a que estavam destinadas, e 

b) Cr$ 400.627 milhões de registras nas unidades 
compradoras da Bahia, tiveram origens nas NFPI (No
tas Físcais de Procedência Ilegal). 

7. Pernambuco - Informando a entrada de CrS 
3. 772.892 mHhões enquanto as outras unidades só infor
mam Cr$ 3.716.482milhóes como saídas para o próprio, 
o que equivale a um registro, a maior no montante 
de Cr$ 56.410 milhões. 

Contudo no cotejo mais aprofundado das parcelas 
informadas ao Ministério da Fazenda percebe-se que 
Cr$ 331.865 milhões dos valores regístrados como entra
das, tiveram origens em NFPI e ainda que, do montante 
de mercadorias destinad~s a Pernambuco pelas outras 
unidades, Cr$ 275.455 milhões, ali não chegaram e se 
foram recebidas, não foram registradas pelos compra
dores. 

Nos valores c;! as saídas de Pernambuco para· as outras 
unidades informa o próprio que, atingiram Cr$ 
3.353.289 milhões_. enquanto os registras dos compra
dores informaram, Cr$ 2.251.001 milhões, isto é, regis
traram menos em relação ao global, Cr$ 1.102.288 mi
lhões. 

Da análise entre as parcelas informadas conclui-se 
que: 

1. Cr$ 40.747 milhões dosregístros efetivados tiveram 
as suas origens em NFPI, e 

2, Cr$ 1.143.035 milhões não chegaram ao destino 
ou, simplesmente, náo foram registrados pelos compra
dores. 

"8. Centro-Oeste - Nesta Região por ser cen.tral e 
conseqüentemente caminho para trânsito de mercado-

- ria destinadas a todas as demais unidades de federação, 
se prestam como estuário natural das fraudes através 
do MDD 1 (descarga de mercadorias endereçadas a ou
tros estados) significando 97,16% sobre o total das en
tradas e os restantes 2,84% em função das NFPI. 

Quanto as operações de saídas com exceção do DF., 
creiO, estejam prejudicados por falta de informações 
sobre produtos agro~ pecuários, os quais embora repre-
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sentando o "grosso" das saídas do Centro-Oeste, p!Jr 
uma liberalidade inexplicável do Ministério da Fazenda, 
foram excluídos do controle na Balança do Comércio 
Interestadual. 

E o absurdo maior,_ reside exatamente neste a~pecto, 
visto que, é soóre os produtos agro-pecuários que os 
estados exercem o total controle, através das notas fís
cais de trânsito, que são emifídas exclusivamente, pelas 
coletorias ou agências. 

De qualquer forma, mesmo acusando os maiores índi
ces de crescimento de arrecadação do ICM em relação 
ao restante do país, e tomãndo-Se somente as fraudes 
apuradas nas entradas de mercadorias nas unidades do 
Centro-Oeste vamos encontrar uma verdadeira calami
dade tributária. 

Isto porque, enquanto as outras unidades informam 
que remeteram Cr$ 6.191.081 milhões, as próprias, só 
constataram o registro de Cr$ 2.405.048 milhóe.s, e, 
da análise da balança remessas e recebimentos, consta
tamos Cr$ 114.080 milhões de NFPI, e Cr$ 3.900.420 
milhões de mercadorias desviadas do destino, corres
pondendo as duas fraudes à 64,8% so?re o total das 
mercadorias destinadas pelas outras umdades ao Cen
tro-Oeste. 

Por acréscimo, e cómo fá-aSsiD.alãâó, o centro-Oeste 
e particularmente, GoiáS e DF, tem sido por certo, 
os grandes "empórios" dos desvios das mercadorias des
tinadas, as outras unidades, em raz:lo das suas situações 
geográfiCas. 

' 9. Paraná - A exemplo do Amazonas, é onde se 
verificam nas irregularidades das entradas um índice 
de 97,38% de NFPI e 2,52% de MDD, correspondendo 
assim, um valor de Cr$ 1.491.408 milh6es, de no_tas 
fiscais registradas acima do volume informado pelas 
outras unidades e ainda Cr$ 38.618 milhões de MDD. 

Quarito as saídas registradas pelo Paraná e o mon
tante informado como recebido pelas _ol!tras unidades, 
pontifica o mesmo, mais uma vez, nos .fuclices das frau
des ou sejam, 99,63% das irregularidades correspon
dem a MDD e 0,37% a NFPI. 

Significando assim que, enquanto o Paraná forneceu 
créditos de ICM ao comércio e indústria de outros esta
dos sobre Cr$ 8.146.051 milhões destes, somente foram 
registrados pelos compradores o equivalente a Cr$ 
5.034.490 milhões, vale dizer, ou as mercadorias che
gando ao destino, tiveram as suas notas rasgadas e joga
c41s fora, ou simplesmente, foram desviadas para outras 
unidades da federação. 

10. Santa Catarina- Nas entradis registradas, como 
se trata de uma unidade de trânsito e não fugindo a 
regra nacional, sobre o montante info):mado como re
metido pelas outras unidades, constatamos um desvio 
de mercadorias (MDD) no val~r de Cr$ 838. f38 milhõe::; 
e Cr$ 159.856 milhões em NFPI. 

Quanto as saídas, também observa-se o mesmo pro
cesso de irregularidades dos Cr$ 4.807.360 milhões in
formados pelo próprio, Cr$ 958.160 milhões correspon· 
dem a MDD ou então os compradores ficaram com 
as mercadorias e se desfizeram das notas fiscais; foram 
apurados também, Cr$147.188 milhões de notas fiscais 
de procedência ilegal como se emitidas por se. 

11. Rio Grande do Sul - Embora em escala menor 
repete-se nas entradas de mercadorias, a situação verifi
cada no Paraná e Amazonas, com um registro de Cr$ 
8.666.467 milhões, enquanto as outras unidades só in
formaram Cr$ 8.092.331 milhões, o que denuncia Cr$ 
668.800 milhões de NFPI, gerando créditos fictícios de 
ICM e ainda um desvio de mercadorias no valor de 
Cr$ 94.764 milhões. 

Na saída de mercadorias, infofma o RiO Grande do 
Sul que efetivou o montante de Cr$ 6.827.703 milhões, 
enquanto as unidades compradoras só infonnaram o 
registro de Cr$ 4.807.638 milhões, significando que, 
Cr$ 2.043.037 milhões corresponde a MDD (Merca
dorias Desviadas do Destino) e ainda que, CrS 22.972 
das efetivamente regístradas tiveram suas origens em 
NFPI (Notas Fiscais de Procedência Ilegal). 

12. Minas Gerais - Com as informações de saídas 
das outras unidades, de Cr$ 9.133.348 milhões, Minas 
só informa o registro de Cr$ 8 .. 024.098 milhões, e destes 
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valOres, cotejando-se as parcelas 'informadas ao Minis
tério da Fazenda, conclui-se que: 

a) Cr$ 1.820.400 milhões em mercadorias foram des
viadas e conseqüentemente não i'egistrados pelos com
prad~res; e 

b) Cr$ 7Ü.150 milhões dO ID.ontanie registrado, tive
ram suas origens em NFPI. 

Nas operações de saída para outras unidades, Minas 
Gerais informa que vendeu Cr$ 11.163.942 milhões, 
enquanto as unidades destinatárias s6 registraram Cr$ 
7.273.345 milhões ou seja, uma diferença de Cr~ 
3.890.597 inilhões. Compaiaiido-se as parcelas infor
madas p~la.S duas p_artes constata·se que, Cr$ 3.951.778 
milhões de mercadorias foram desviadas ou, simples
mente, não foram registradas pelos compradores e por 
outro lado, sobre os valores registrados pelos compra
dores Cr$ 61.181 milhões são originários de NFPI (No
tas FiscaiS de Procedência Ilegal). 

_ 13. Espírito Santo- Informando uma entrada de Cr$ 
L744.224- milhões enquanto as outras saídas das outas 
unidades informam Cr$ 1. 779.226 n:iilhões, o que indica 
uma divergência somente de Cr$ 35.002 milhões. 

No entanto, ao cotejar-se as parcelas de saídas e en
tradas, vamos encontrar divergências· que indicam U!D 
desvio de mercadorias no montante de Cr$ 282.096 mi
lhões e urif registro de notas fiScais de procedêíicia ilegal 
que atinge Cr$ 247.094 milhões. 

No movimento de saídas, informa o Espírito Santo 
que o mesmo atiilgiu Cr$1.124.406 milhões, enquanto 
as unidades compradoras informaram que só receberam 
Cr$ 1.015.790 milhões. 

Na comparação das parcelas informadas, conclui-se 
que, as-saídas do Espírito Santo resultaram no de_svio 
de Cr$ 179.342 milhões de mercadorias e um regxstro 
de Cr$ 70.732 inilhões de notas fiscais de procedência 
il~gal. 

14. São Paulo - Informam as outras unidade~ que 
deiam saídas para São Paulo no valor de Cr$ 27.084.951 
milhões enquanto o mesmo informa que só registrou 
Cr$ 24.098.664 milhões, ou seja, um registro menor 
em Cr$ 2,986.287 milhões. 

_Do cotejo das parcelas informadas ao Ministério da 
Fazenda, constatamos que hoave um desvlõ de merca~ 
dorias, ou que não foram registrados pelos destinatá
rios, no valor de Cr$ 5.008.527 milhões e no mo_ntante 
que foi d_ado entrada, verificamos.Cr$ 2.822.235 milhões 
com notas fiscaís de procedência, ilegal. 

As saídas informadas por São Paulo, como remessa 
para outras unidades encontramos Cr$ 30.103.004 mi
lhões e os valores informados como registrados nas uni
dades compradoras, atingem, somente Cr$ 25.440.419 
milhões, resultando numa díférença inicial de Cr$ 
4.662.585 milhões. 

Fazendo-se a comparação das informações, os valores 
remetidos e recebidos entre as unidades, constatamos 
que, Cr$ 6.264.317 milhões não constam dos registras 
de mercadói'iaS nas unidades compradoras e ainda nos 
registras efetivados comparece Cr$ 1.601.732 milhões 
de notas fiscais que tem por origens em NFPI (Notas 
Fiscais de Procedência Ilegal). 

Mesmo considerando-se o absurdo da não inclusão 
dos produtos agropecuários no controle do ICM e não 
inclusão do Estado do Rio de Janeiro que pura e sim
plesmente não informou as suas operações de saídas 
de mercadorias ao Ministério da Fazenda, o qual obteve 
em 1985 a segunda maior receita dei CM do País, contu
do, considerados os montantes de entradas e saídas 
selecionadas pelo Ministério da Fazenda tivemos em 
1984: 

-entradas de mercadorias inform<i.das pelas unida
des compradoras: Cr$ 81.281.568 milhões; 

-saídas de mercadorias informadas pelas unidades 
vendedoras: Cr$ 83.732.546 milhões; 

-total da balança comercial interestadual tributada: 
Cr$ 165.014.114 milhões; 

- Irregularidades presumidas na balança comercial 
de 1984, ante os desencontros dos valores informados 
pelas respectivas unidades compradoras e vendedoras: 

1. Mercadorias desviadas do destino: Cr$ 36.080.731 
milhões; 
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-2. Operações realizadas com notas fiscaís de proce
dé.Il<;:ia ilegal: Cr$ 16.914.061 milhões; 

-Total geral das irregularidades: Cr$ 52.504.792 mi
lhões, equivalendo as irregularidades a 31.8% sobre 
o total das operações interestaduais. 

Ora, Sr. Presidente, mesmo os menos familiarizados 
com o sistema tributário-fiscal, hão de indagar, se no 
comércio interestadual, sujeito às chamadas "barreiras" 
ou postos-fiscais de fronteira, onde abrem até porta
malas de auto de passeio a corrupção fiscal atinge tais 
níveis, imaginemos o que vem ocorrendo com o comér
cio interno das unidades? 

Mas a realidade, Sr. Presidente, é que, com as alíquo
taS vigentes para o comércio interestadual, através das 
quais o pobre fmancia o rico, ou seja, o cidadão, o 
trabalhador rural do longínquo Estado do Acre, embora 
dependente e oneroso ao Erário acreano, no sistema 
atual, ele é, de fato, um contribuinte do Tesouro pau
lista. 

Embora com ai:aessalvas retro-mencionadas, de que 
os valores publicados como balança comercial interes
tadual não abranjaffi os pi'odutos. agropecuários vendi
dos fn natura, o que inegavelmente é bastante signifi
cativo em termos de valores; pode o Senado corrigir 
as anomalias e injustiças contidas no ICM atual. No 
trabalho que tive a honra de encaminhar, pouco antes 
do recesso, aos gabinetes de todos os colegas, sob o 
título de "Proposição/85- Adequação do ICM à reali
dade do sistema federativo", creio ter demonstrado ali 
uma alternativa, as iniqUidades que o ICM tem signifi
cado aos estados menos favorecidos. 

E piua feforçãi os--argumentos e elementos de provas 
contidos na referida Proposição/85, trago aqui, atuali
zada a série histórica das arrecadações totais do ICM 
por todas as unidades da federação, aqui estão os valo
res arrecadados ano a ano, e a evolução das respectivas 
receitas. 

Vejamos o esforço fiscal, para não dizer, o sacrifício 
tributário ·a que estão Sujeitos, os empresários e consu
midores, das unidades mais pobres. E o grave, o pior 
é que os Governos destes estados mal arrecadam para 

- o pui"o e simples- custeio da máquina administrativa, 
pouco ou nada lhes restando para obras de infra-es
trutura ou simples assistência médico-escolar como for
ma de retorno aos seus contribuintes. 

É o secúlar problema, tem que apertar o cerco fiscal 
porque os muitos, pouco p·odem pagar e estes poucos 
para sobreviverem desertam, migram com os seus inves
timentos para as grandes unidades, onde os governan
tes, sempre ponderam ser "liberais" com os contribuinw 
tes, pois, além da concentração de todos os sacrifícios 
do interior brasileiro, contam com o Poder Político, 
pani pressionar, o governo federal, e dele obter, quando 
não os recursos, pelo menos o aval, do Tesouro Nacio
nal para buscá-los no Exterior. 

Mas vejamos o QuãdTO n.o 2, que retrata a partir 
de 1967 até 1985 a evolução das receitas de ICM de 
todas as unidades da federação. 

Aqui estão pela ordem os ocupantes dos 10 melhores 
índices de crescimento de receita: Espírito Santo, Ama
zonas, Bahia, Santa Catarina, Goiás, Pará, Segipe, Ala
goas, Mato Grosso e Piauí. 

Enquanto os mais poderosos ou ''liberais" para com 
os seus contribuintes internos, assim se classificaram 
no crescimento de receita desde a implantação do ICM 
em 1967. Minas Gerais 11. 0

, Paraná 12.~, Rio Grande 
do Sul 15°, e fiD.almente disputando os últimos lugares, 
temos São Paulo no 20.0 e o Rio de Janeiro no 21.0 

lugar, valendo ressaltar que, conforme nos mostra o 
Quadro n.o 2, o Acre, Mato Grosso do Sul e Rondônia, 
não foram incluídos na série classificatória por falta 
de informações completit.ii. 

Os MunicípioS, por sua vez, a _exemplo dos Estados 
em obediência a unova hierarquia" procuram e conse
guiram ·rr mais longe ainda. 

Basta lembrar que, enquanto alcançaram um aumen
to-de receitas de 244.908%, o que correspondeu a quase 
5 (cinco) vezes a variação das OR1N, no mesmo perío
do elevaram os seus gastos com o custeio em 306.085%, 
ou sejam, gastos maiores que equivalem a 6 (seis) vezes 
a variação de 53.281% verificada nas ORTNs. 
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Contudo, para extremar de dúvidas quanto ao prOJiiOM 
sitado descaso com a fiscalização e arrecadação interna 
de ICM, por parte dos Estados mais ricos, vejamos 
uma série menor e niais receD.te, abrangendo somente 
o período de (seis) 6 anos, de 1980 a 1985, aqui está 
o quadro n." 3, espelhando os fatos, os números. 

Aqui estão pela ordem do 1.0 ao 10." colocado nos 
melhores índices de crescimento de arrecadação do 
!CM, Rondônia, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás, 
Alagoas, Amazona, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pará 
e Sergipe. - -- -

Enquanto o Paraná ocupa o 15. 0
, Minas Gerais o-

18.\ São Paulo o 23.0 e finalmente o Rio de Janeiro 
no 24." e último lugar. 

Não bastassem, Sr. Presidente, os números da Balan
ça Comercial Interestadual retratando, não só o dese
quilíbrio economico-finailceiro promovido pelas alíquo
tas vigentes no ICM Interestadual, temos ali o retrato 
da mais que deslavada sonegação que resulta em prejuí
zos para as unidades mais fracas e patrocinada ostensi
vamente, pelos governos dos estados mais prósperos. 

Por outro lado temos que salientar a total e deliberada 
omissão do fisco federal que assiste a sonegação do 
ICM e junto com ele a sonegação do IPI, isto sem 
falarmos na omissão de receitas decorrentes, que resul
tam na sonegação do IPI, isto sem falarmos na omissão 
de receitas decorrentes, que resultam na sonegação do 
Imposto de Renda, tanto na pessoa jurídica como na 
pessoa-física e por -acréscimo, às chamadas contribui
ções para-fiscais. 

Em verdade, Sr. Presidente, se o constituinte inten~
tou resolver o problema tributário do Brasil como um 
todo, em que pesem alguns pontos positivos, foi profun
damente infeliz na solução buscada no artigo 196 da 
nossa Carta Magna que estabeleceu: 

"~vedada a participação de servidores públicos 
no produto da arrecadação de tributos e multas". 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A questão, Sr. Presidente, é, sem dúvida, bastante 
controvertida e conflita até mesmo, com o artigo 165 
da mesma Constituição que diz: 

"A Constituição assegura aos trabalhadores os 
seguintes direitos ... 

!tem V- integração na vida e no desenvolvi
mento da empresa, com participação nos lucros 
e, excepcionalmente, na gestão, segundo for esta
belecido em Lei". 

--Por outro lado, se a participação direta do agente
fiScal criava um clima de "guerra" entre o fisco e o 
contribuinte, o que realmente, não é bom para nin
guém, deveríamos buscar um meio termo, uma remune
ração progressiva e estimulante. Uma forma, um meio 
de obter-se do fiscal além da eficiência que, diga-se 
de passagem, já não se consegue, mas que fôssemos 
além, que atingíssemos a iniciativa e a criatividade do 
funCíonário, preconizada pelo artigo 165 para o traba
lhador da empresa privada. 

Com a omissão quase que total da fiscalização, e 
no caso da federação, um agente-fiscal segundo as mais 
que absurdas normas em vigor só pode fiscalizar uma 
empresa mediante orderp expressa da sua chefia, o que 
vimos assistindo e fazen-do no Brasil, é matar a "galinha 
dos ovos de ouro", penalizando os bons contribuintes 
e premiando cada vez mais os espertalhões, os sonega~ 
dores que, mais e mais levam vantagens com os conti
nuados aumentos da carga tributária. 

E o pior, Sr. Presidente, o grave, graV(ssimo rriesmo, 
é que, se examinarmos o ·crescimento das receitas e 
as despesas de custeio da União, dos Estados e dos 
Mu_nicípios, vamos constatar que, no período de 1969 
a 1984, concluiremos_que já é mais que chegada a hora 
de estancarmos os abusos tributários que temos imposto 
a noss'a gente. Vejamos os números a _s_eguir: 

RECEITA TOTAL, RECEITA TRIBUTÁRIA E-DESPESAS DE CUSTEIO 

DA UNIÃO DOS ESTADOS E )!UNICTP!OS - PE,RfODO I969 / 1984 

Em CrS 1.000,00 

ANO: 1969 ANO: 1984 VARIAÇÃO 

UNIÃO 
1i• ~ 

184.897 \ 
~ Receita totªl 19-683-S61 36.414.053.058 

Rec_. Tributária 14 .4 00 :932, 27.304.442.623 189.502 

_ Desp.de custOO 4.072-278 5.065-807.927 124.297 

ESTADOS E DF i<' '<)l 
190.452 Rcce i_t_a __ t-o__t_<!l 14.990.292 28.564:549.525 

Rec.!fr:fbut.áTia 11.441-477 18.531.561~003 161.868 

IP-sp.de custei 6.421.400 . 10.267.818.915 159.800 \ 

MUNl C! PIOS 
'b\. 4' 

244.908 Receita totàl 3.966.963- 9.119._45_8.773 

Rec. Tr:ibutã:tia 979.249 2.170.094.338 221-4 96 

fusp.de cusiei 1.927.364 5.901.419-435 306.085 \ 

ORTN-Õc'lcrnbro 41,42 22.110.~6 53.281 \ 

------ -~--- -- ·~ -.----
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À primeira vista, a União vem mantendo um nível 
razoável entre as suas crescentes receitas e as suas des
pesas de custeiO tem sido menores, proporcionalmente 
as mesmas, visto que em 1969 as suas despesaS ~e cus
teio, significavam 20,7% sobre a receita total e em 1984 
sá-atingiram 13,91%. 

b evidente que em realidade, a aparente redução 
de despesas de custeio da União, é o reflexo do espan
toso crescimento alcançado nas suas receitas, 184.897% 
na receita total e 189.502% na receita tributária. 

No entanto, se nos debruçarmos melhor sobre os 
fatos, vamos verificai' que, no período em exame tive~ 
mos, além da modernização e equipagem mais que sofis~ 
ticada introduzidas no serviço público, tivemos também 
uma redução mais que substancial na redução dos encar
gos da administração direta com as transferências para 
ao setor privado e para as chamadas empresas estatais. 

Tanto é que em 1960 quando a União tinha cerca 
da 211.000 (duzentos e onze míl) servidores, 105.000 
(cento e cinco mil} estaVam agregados no antigo Minis
tério da Viação e Obras Públicas, nos Correíos, nas 
Ferroviã-s, Dos Portos-etc. 

É verdade também que o País cresceu e os encargos 
públicos da União multiplicaram-se, mas será que tería
mos como justificar os quase dois milhões de servidores 
atuais empregados na administração direta e indireta? 

Creio que Dão, e tamanho é o empreguismo que, 
a partir de 1967, governo algum ousou realizar o censo, 
a contagem e localização do número de servidores. Ain
da recentemente, num gesto quase ingénuo, tal a espon
taneídade e fidelidade aos seus propósitos moralizantes 
que, o ilustre Ministro Aloisio Alves, denunciou 
250.000 (duzentos e cinqüenta mil) ociosos no serviço 
público da União. 

É evidente que se houvesse mais tempo para uma 
mais aprofundada avaliação, S. Ex.• encontraria um 
número bem mais avantajado de ociosos, no entanto, 
a nossa dura e triste realidade político-administrativa, 
impediu-lhe as providências cabíveis, e, sinceramente, 
creio, Sr. Presidente, só Deus deve saber o drama de 
conscié:ncia em que vive o bravo potiguar Aloisio Alves, 
ante a sua impotência para colimar os seus adjetivos 
de homem sofrido do interior, a frente do Ministério 
da Administração. 

Quanto aos Est~dos dentro_ da mesma ótica, apre
sentam um crescimento de receitas tanto tributárias co
mo receitas totaís com crescimento superior as despesas 
de custeiO, 190.452% na receita total e 161.868% na 
tributária contra, 124.297% nas despesas de custeio. 

Resultando que em 1969 as despesas de custeio repre
sentavam 42,83% sobre as receitas totais dos Estados 
e somente 35,95% enl-1984. 

_ Cabendo observar que, nos Estados, também, ocor-
reram as transferé:ncías de encargos para o setor privado 
como para as múltiplas empresas estatais criadas ou 
ampliadas, no período, e conseqüentemente, na esteira 
dos exemplos pouco edificantes da União a cada eleição, 
e aí estão as denúncias dos meios de comunicação, vão 
se multiplicando, nos Estados, o gigantesco número 
de "pendurados nos cabides" do serviço público. 

Nos municípios em que pesem os ganhos bem supe
riores de receitas em relação aos Estados e a União, 
isto porque atingiram 244.908% de aumentos nas recei
tas totais e 221.496% nas receitas tributárias, ainda as
sim, nos oferecem um quadro desalentador quanto ao 
empreguismo, Um aumento de 306.085% nas suas des
pesas de custeio. 

E tanto é que, mesmo praticando as mesmas transfe-
ré:ncias_de encargos administrativOs, nos termos realiza
dos pelos Estados e pela União, as suas despesas de 
custeio que represe-ntavam 48,58% sobre as receitas 
totais em 1969, já absorveram 60,75% das mesmas, 
em 1984. 

Temos então que, ·conf o permanente incremento da 
carga tributária, no período de 15 (quinze) anos, o setor 
público obteve receitas agigantadas e muito pouco de
volveu aos contribuintes sob a forma de benefícios. 

Um outro ângulo de exame e que mostra a insacie
dade tributária no Brasil e a comparaçáo dos índices 
de crescimento das Receitas Públicas com a variação 
das ORTN no mesmo período. - --

Em dezembro de 1%9 a ORTN correspondia a Cr$ 
41,42 e Cr$ 22.110,46 em dezembro de 1984, sofrendo 
assim, uma variação de 53.281%, correspondendo a 
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116 do .crescimento das despesas de custeio de 1/5 do 
cresciniento das receitas totais dos municípios. 

a União como poder maior~ "contentou-se", auto limi
toU em exigir para si~ nos 15 anos aqui examinados, 
3,5 (três e meia) vezes de receitas e 2,:S.(duas e meia)· 
vezes de despesas com o empreguismo público federal, 
acima da variação das ORTN. no período, 

Os Est<!dos ante aQS_ "exemplos;' da União se permi
tiram ir mais além. extorqu_iram da nossa gente quase 
4 (quatro) vezes receitas, em relação a· variação das 
ORTN, para desperdiçarem, para·consumirei:D: com q 
empreguismo e com as suas mordomias. · 

Como fazer uma espécie de hierarquização das maze
las com o dinheiro do suado contribuinte brasileiro, _ 

ANÁLISE COfiPARAUVA DAS INFOR~IACOE;S FORNECIDAS PELAS UNIDADES 
r UF l 
~ BALANÇA CüriERCIAL INTFRESTADUAL ANO 1984 ' - ~"ll-Cr$ milhÕes 

ENTRADAS SA!DAS 

!IDADES 
1n~~F,~~ri~~~~ . ~~F~~~~~~g RESULTA!ll 

INFOPNAÇÃO ;,r;ro!}~~ RESULTAOO 
DAS UNIDADES 

AC -. - - - - - -
A,\! 40.43ô 9.163 (-) 11.:75 6.354 577 {-) $.777 

PA 3.259 718 (-) 2.541~ 8.411 o (-) 8.411 

RO 1.592 3.864 2.272 2.742 317 (-} 2.425 

MA 3.426 41 (-} 3. 385 4.034 o (-} 4.034 

PI 269 41 (-} 228. 160 o (-) 160 

CE 1.498 1.329 (-} 169 145 o (-} 145 

RN 32 83 51 o o -
PB 15 52 37 I o· (-} 1 

PE 1.939 . ~2s H .1 .5.14 1.473. o (-} 1.47:; 

AL 27 18 (-} 9 3 o (-) 3 

SE 2 IS 13 8 o (-) 8 

BA 375 51 (-} 324 159 o (-) 159 

MT 

I 
998 1.369 371 2.060 ·s (-) 2.055 

MS 309 472 163 6 o (-) 6 

GO 86 707 ·521 6· o (-} 6 

DF 70 12 (") >8 93 o (-} 93 

MG 2.365 3.805 1.440 683 5.811 5.128 

ES 18 66 48 . 48 o (-) 481 

RJ 1.129 3.628 2.499 o o -
SP 20.225 33;355 13.630 29.620 5.810 (-} 23.810 

PR 984 788 (-} 196 125 o (-) 125 

se 207 952 745 2.048· o (-) 2.048 

RS 980 2.267 1.287 329 o (-) 329 

58.941 12.520 51.549 -
63.721 i9.6991-60.243 

Fonte: 23.1771+ 5.128 1· 
Revis~a de Fill?flças PuÔlicas ·- -

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UÍHDADES, •.• • •.• 60.243 

ENTRADAS NO ESTADO· SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR6PRIO •••••• • • • • • 63.721 

DIFERENÇA ••••.•••••• 3.478 

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU. DESTIJ:IO •••••• : , • • • • j 19.699 
- 23 •• 177 

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDnNCIA ILEGAL 
SÀ!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES........ 58.941 

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR<lPR!O ••••••••••••• · 
12

•
520 

DIFERENÇA •••••• • • • • 1----
46
,_'.,

42
,

1
--1 

-MERCADO~IAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••• ." •• ·••• 5.128 

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL ·51.549 

RE::tu~to GERAL 

TOTAL ~!ERCAilORIAS DE$ 1/!ADAS DO SEU DESTINO ....... I 
TOTAL DE NOTAS. FISCAIS DE PROCEDcNCIA ILEGAL 

TOTAL GERAL." •• ·.···:······ • • • • .J 

24.8Zi 
74.726 

99.553 
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[~~ -l 
Em CrS ffillhÕes ~ 

AN~LlSJ;; CmtPARAtlVA DAS INFOR~fr\ÇOES FORNECIDAS PELAS UNIDADES 

BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL - ANO 1984 

ENTRADAS SA!UAS 

~ --I-DA_D_E_s-ijl-l.~-0N-;,?,Nft.,\{AÇAEc·Q0 !~FQP0 R>OIAPÇRA.:ro RF.SULTAIXJ INFOPNAÇi\0 INRJ!t'k' . .Ç;\0 l RESULTAJX) 
~=l_llAOFS lln PR< rn D.P;i]JlilDADt:,>_ c_!):) P~0.PRJj) _____ . __ 

AC_ 

A.\1 

PA 

RO 

I·! A 

Pl 

CE 

RN 

PB 
PE 

AL 

SE 

BA 

HT 

GO" 

DF 

HG 
ES 

RJ 

SP 

57.T 

18.72-3-

2.361 

.3.994 

1-.130 

4.827 

236 

218 

1.180 

952 

3 

2.345 

43 

27 

483 

206 

3.81Z 

691 

10.062 

75.626 

6.3S..J. 

zs;.;s2: 

13.943 

Z.Ou< (-) 

924 (-) 

10.923 

1.578 

3...-086 

41,806 

7.538 

so6 
22.510 

2.142 

1.359 

5.229 

S.7i7 9.163 20.438 11.:275 

6.729 

11.552 

1.992 

806 

6~096 

1.342 

2.868 

:40.,626 

6.586 

503 

20.165 

2.099 

1. 33.2 

4. 746 

263 
25.273 

809 
66.827 

878.254 

31.181 

2.709 

3.593 

1.786• 

12.810 

2.628 

2.994 

35.334 

3.171 

2.370 

19.832 

1. 700 

3.014 

,1.074 

9.621 

34.214 

16:414 

39.731 

29. 19ú 

4.934 

4.000 

7.790 (-) 

1.311 (-) 

1.300 (-) 

29.164 (-) 

2.565 (-) 

928 (-) 

13.184 (-) 

2.288 

1.826 (-) 

3.564 

8.012 (-) 

8.550 
26.487 

1.341 

2.214 

5.020 

L317 

1.694 
6.170 

606 

1.442 

6.648 

588 
1.188 

2.490 

1.609 

15.496 (-) 18.718 

S.S44 (-) 10.870 

556.548 (-) 1.377.104 
PR i 3.9as 

469 

29.085 

1.500 

76.8~9 

953.880 

15~758 

19.862 

29.229 

11.773 

lfL687 

Zl.68S 

1.933-702 

50.559 

14 .978' 

27.252 (-) 

7.05"6 (-) 

23.307 

7 .9l2 se -- 1.115 

RS 7.$44 59.717 64.835 5.118 

---1-. ,-,-,-.o-,·1·+--,-. ,-9-,-rl_+--2-.-is-zc5;,-'---- 847 .Q_J_c_J _ _]_,±§.3~§.1_51 
Fonte: __ =-- _ - 1.134.022 J+ 58.06~-~ 
P.t.!vista <le Finariço.s Puôlicas ---

140.900 

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNW DECT.ARA-çQES OUTRAS UNIDADE~:.··---~ 140.900 

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO _DECLARAÇOF.§ DO PROPR!O •• - ••• -. ·-· 1.272.02< 

DlFERENÇA..... •• ••• -~ 

-~1.ERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DtSTINO.... ......... 2,198 

-NOTAS FISCAIS Dt PROCEDEi'; CIA ILF.f':AL 1.134.022 

sAlDAS._ no ESTADO SE:GUNDO DECLARACOES _ouTRAS UNIDADES. - •• ·- • • 2 · 212 · 5"' I 
SAfDAS DO ESTA)JO SE_GUNDO DECLARACOES DO PR0PR!O ............ - 847.012 

DIFERENÇA.......... 1.405.552 

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••••••• -- 58.063 

-NOTAS FISCAIS D-E .PROCEDêNCIA ILEGAL 1 :463.&JS 

RESU)lO GERAL 

TOTAL MERCADORIAS ~ES VI ADAS DO sr:U~ "'oEsT I ~o;:.~ ... ~:~ 
TOTAL DE NOTAS "fiSCAIS DE PROCED!!NCIA ILEC.AJ .. 

60.861 I 
2.597 -63? 

TOTAL- GERAL ........ ,.· .... -- ••• 1 2.658.l9S 

Novembro de 1986 
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AN~LISE CCMf'ARA!lYA DAS !!'IFORr.L!..CCES FOR~!EC!DAS PELAS !.!N!DADES 

BALANÇA COMER.CIAL ÚHERÉSTAIJUAL ANO 1984 ' - Em Cr$ milhõ~s 

I~: l 
~ 

ENTRADAS SA!DAS 
lN IDADES ji, I NFORHAÇÀQ 

!nAS JNÚi; D ;;? ~~F~~~~~g RJ;SULTAW INFOP.MAÇAO 
DAs UNIDADES 

INR)~\(<\Çl<) 

ooeÍliiPRIO RESULTADO 

AC o 8.411 8.411 718 3.259 2.541 

AH 39.731 31.181 (-) 8.550 25..452 18.723 (-) 6.729 

PA - - - - - -
RO 152 1.072 920 102 9.576 9.474 

MA 71.346 32.014 (-) 39.332 95.232 48.8_08 H 46.424 

PI 14.433 3.487 (-) 10.946 11.817 12.666 849 

CE 45.861 12.907 (-) 32.954 14.892 10.505 4.387 

RN 13.486 6.512 (-) 6.974' 9.262 11.942 2.680 

PB 12.708 6.712 (-) 5.996 2.184 2.603 419 
PE 98.975 27 .. 003 (-) 71.972 41.865 44.243 2.378 
AL 7.485 3.594 (-) 3.891 3.869 3.502 {-) 31.7 
SE 1.343 70l (-) 642 1.006 1.354 348 
BA 27.715 183.648 155.933 17.167 42.653 25.486 

MT 

! 
5.189 1.245 (-) 3.944 543 1.518 975 

MS 444 109 (-) 335. 2.573 420 (-) 2.153 
GO 14.912 30.034 15.122 4.544 13.893 9.349 
DF 

I 
9.200 9o534 334 4.583 13.535 8.952 

MG 153.564 57 .386' H 96.178 37.590 19.525 (-) 18.065 

ES 14.777 8.242 (-) 6.535 16.576 3.818 (-) 12.758 

RJ 117.379 67.860 (-) 49.519 - - -
SP 806.764 433.274 (-) 373.490 250.531 134.291 (-) 116.239 
PR 39.173 13.062 (-) 16.111 29.370 9.101 (-) 20.269 

se 48.823 23.521 (-) 25.302 7.895 8.266 371 
RS 67.745 21.094 H 46.651 29.235 17.414 (-) 11.821 

1.611.205 982.603 809.322 ,_ 607.006 431.615 239.212 -
~ao.n~f_· 

-
Fonte: 63.822 + 
Revist..a de Finanças Puôlicas 

ENTRADAS NO· ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES ••. ,_ •• 1.611.805 

ENTRADAS NO ESTADO· SEGUNDO DECLARAÇOÉS DO PROPRIO •••••••• : •• 982.603 

DIFERENÇA ••••.•••••• 628.602 

. ..:MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO .............. ~ 809:322 
-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL 180.720 

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES OUTRAS UNIDADES........ 607.006 

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES DO PROPRIO.. •• • • ••• ••• • 431.615 

DI FERENCA •••••••••• 1-----'1C.75:.:·:.:3:.c91'--J 
-MERCADORIAS DESVIADAS DO'SEU DESTINO •••••• ; ••. ,., 63.822 

.'-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ll.EGAL 239.212 

RESU)10 GERAL 

TOTAL MERCADORIA~ DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••• .I 
TOTAL DE NOTAS FISCAISDF. PROCEDENC!A ILEGAL 

TOTAL GERAL.·················· ·I 

873.114 

419~932 

1.293.0.16 

Sã!>açlo 2~ 4315_ 
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ANÁLISE COMPARATIVA OAS INFORMAÇOES fORNECIDAS PELAS UNIDA~I;:S 

BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL .ANO 19Ú -
I~,; l 
L':_j ' - , .Em Cr$ milhões -. 

ENTRADAS SAfDAS 
tDADES 

fn~~~~~g~~ -~~F~~g~g~~ ~~~;o INffiRNÃOú RESULTNXJ DO PR!l~RI_D 
RESULTAm 

r--
~c 317. 2.742 2.425 3.864 1.592 (-) 2;272. 

\,\1 29-196 2.709 (-) 26.48.7 13.943 2.361 (-) 11.582 

PA 9.576 102 (-) 9.474 1.072 152 (-) 920 

RO - - - - - -
'•IA 36 101 65 73 34 (-) 39 

PI 1 I o o 3 3 

CE 1.29o 369 (-) 921. 199 16 (-) 18! 

RN 18 63 ··s· ~2 12- (-) 50 
~B . 66 43 ,(C) 23 i 6 4 
PE 173 _294 !Zl. 4<[2 1M· (-) 228 

AL o 43, u 38' o (-) 38 

SE o 2~ 25 &. 1 (-) s 
liA 76 36 (") 40 3.940 43 (-) 3.89( 

NT 4.038 1.356. -(-) 2.682 5.494 3-43!1 (-) 2.055 

MS 1.597 S32 (-) 1.065. 8.23 s2.1 (-) 302 
GO 309 2.584 -· zczis ·za4 1.425 1.141 

OF 1.067 63 (-) 1.004 270 817 M7 

MG 14.386. 2.510 (-) 11.876 14.524 948 (-) 13.576 
ES 2da1· 155 (-) 25.032 2.221 524 (-) .1697 
RJ 3~353 2.39_4 (-} 959 o - -
SP 68.872 47.639 .(-) 21.23:3 107.131 10.011 (-) 97.120 

PR 24.334 6.413 (-) 17.921 42.662 5.314 (-) 37.348 

se 2.114 2.314 200 8.730 456 (-) 8.274 

RS ~.524 2.325 (-) 1.199 6.653 :s6o (-) 6.293 

189.530 74.813 11~.91~1- '212.413 28.229 185.879 --
Fonte: 1.695 + Se 1991 + _ 

Revista de Finánça.s Pu"Dlicas -- - .. -. 
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DEÇLÀRAÇOES OUTRAS liNl DADEi~·-~-~-~- .- ~ ~ 189.530 

ENTRADAS NO ESTADO· SEGUNDO DECLARAÇOES DO PRQPRIO.; •• -. ". '. 74.813 

DIFERENÇA ••• ·-- ••••• 114.717 

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••••• ··'-·· 119."916 

-NOTAS F ISCAI$ . O~ PROCE.DSNCI A I LE,GAL S.199 

SAlDAS DO ESTADO SEGUNDO DELLARAÇOESOUTRAS UNIDADES ••.• ·-·.. 212.413 

SAlDAS DO JõSTADO- SEGUNDO DECLARACOES DO PRQPRIO ••• ,_, ._ ••••• c_' 28.229 

DIFERENÇA-:......... 184.184 

• -MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO._ •••••• _,_.· ••• t-----,1~.6-:c9c:S-j 
-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL 185.879 

RESU~10 GERAI. 

TOTAL-}tERCAOORIAS nas vrAnAs DO sF;u oasp NO ••• _:.:: j 
TOTAL DE NOTAS fiSCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL 

TOTAL GERAL •••••• • ••••• - •••••• ·I 

121.611 

191.078 

312.689 

Novembro de 1986 



Novembro de I 986 DIÃRTO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANÁLISE COMPARATIVA Dr\S INFOR~[AÇOE_:S tORNECI0!\5 PELAS UNIDADES ___ r ~: l 
BALANC:A CO~fERCfAL l~TERESTADUAL ANO 1984 ~C S i h- L:_j ' - r ffi 1 CC$ 

ENTRADAS I SA!DAS 
I IDADES 

~~;,~~~~~~- I NFORI\1ACÃ0 DlJ'~~~o g;~~;r;~~ DO P.R.OJ2JUQ.. 
RESULTA()) RESUL'I:AJX) 

AC . o 4.034 . 4.034 41 3.426 3.385. 

AM , 4.934 3.593 c-i 1. .34 1 2.002 3.994 1.992 

PA 48 .808 95.232 46.424 32.014 71.346 39.332 

RO 34 73 39 101 36 (-) 65 
HA . - - . 
PJ 70.676 62.309 (-) 8.367 33.510 27.544 (-) 5.966 

CE 84.076 65.233 (-) 18.843 49.902 19.719 (-) 30.183 

RN 8.842 3.589 (-) 5.253 9.440 7.016 (-) 2.424 

PB 9-379 4.606 (-) 4. 773 3.410 7. 719 4.309 

PE 95.440 46.~37 H 49,003 54.465. 47.691 (-) 6.774 

AL 30.125 zO.sgz (-) 9.533 10.468 1.823 (-) 8.645 

SE 1.427 95Z (-) 475 245 698 453 

BA 72.991 9.913 (-) 63.078 39.509 19.633 (-) 19.876 

MT 

i. 

485 143 (cl 342 158 424 266 

~!S 10 190 180 48 19 (-) 29 

GO 6.142 15.729 9.587 3.252 15.154 11.902 

DF 4.785 1.843 (~) 2.942 5.657 5.134 (-) 523 

HG 44.979 27.604 (-) 17.375 8. 713 8.'906 193 

ES 7.700 6.586 (-) 1.114 1.924 2.633 709 

RJ 48.469 31. 178 (-} 17.291 - - -
SP 352.914 239.493 (-) 113.421 61.576 56.495 (-) 5.081 

PR ! 14.754 8.245 (-) 6.509 5.994 3.571 (-) 2.423 

se 17.033 11.140 (-) 5.893 2.405° 1.264. (-) 1.141 

RS 19.883 9.746 (-) 10.137 11.511 3.522 (-) 7.989 

943.886 668.460 335.69oJ.- 336.345 307.767 91.119 

Fonte: 62.541 
Revi~ta de Finanças PÚblicas 

60.2641+ 

--·-
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DEC.LARAÇCE-S QUTRA.S UNIDADEs--•...•• 943.886 

ENTRADAS NO ESTADO~. SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR6PR!0 ••••••• -.--_·_ 668.460 

DIFERENÇA ••..•••••• 275.426 

-:OtERC.SDORIAS DESVIADAS .PO SEU DESTINO. ·,• ... ~r·-···· 3:i5.~90 

-NOTAS FISCAIS DE 
- I 60.264 PROCEDF.NCIA ILEGAL 

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO. DECLARACOES OUTRAS UNIDADE$ •••••• ,-. 336.345 

SAfDAS DO ES'(ADO SEGUNDO oEC!-i\RACOES DO PROPR!O.... • • • • • • • •.• 307 • 767 

DIfERENÇA •••••••••• j----2.,-8_.·5_7.,-8-j 

-HERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••• :. •·.. 62.541 

·-'lOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL '91.119 

RESU"O GERAL 

TOTAL )JERCADOR!AS DESVIADAS DO SEU DESTINO ...... .. 

TOTAL DE NOTAS FlSrAIS DE PRQCEDENC!A ILEGAL. 

TOTAL GERAL. •• • ••• ••••• ....... . 

398.231 

151.383 

-. 

Sãbado 29 4317 



4318 Sâbado 29 DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL (Seção II) 

ANÁLISE COMPARATIVA DAS I.NFORMAÇOES fURN.tt:lUAS PELAS UNIDADf:S I UF l 
l.._l'__:_j BALANÇA COMERCIAL INTERESTADU\1 ANO 1984 ' . - Em Cr$ milhões 

ENTRADAS SAfDAS 
r IDADES fn~li?~~AÇ,\Q . INFOR>IACAO RF.SULTAOO INFORM~~ INfORMAÇRl 

!f,DF.S 1-Q.º--E&QI'J:U_Q_[------- DAS UNIDJ\D· t-IP PR<lPR!O 
RESULTAOO 

AC .o 160 160 41 <269 228 

A.\f .4.000 1.786 (-) 2.214 924 1.730 81ló 

PA 12.666 11.817 (-) 849 3.487 14.433 10.946 

RO 3 o (-) 3 1 1 o 

14A 27.544 33.510 5.966 62.309 70.676 8.367 

PI - - - - - -
CE 92.252 54.712 (-) 37.540 39.797 18.880 (-) 20.917 

RN 6.073 2.2-36 (-) 3.837· 1.705 1.248 (-) 457 

PB 5.418 3.842 (-) 1.576 1 •. 943 2.474 531 

PE 79.560 43.761 H 35.799 31.601 22.411 (-) 9.190 

AL 2.230 i.852 (-) 378 1.228 910 (-) 318 

SE 1.821 817 (-) 1.004 452 1.225 773 

BA 10.554 8.899 (-) 1.655 6.528 8.762 2.234 

~rr 

I 
77 11 (-J 66 132 371 239 

~IS 2 71 69 146 381 235 

GO 2.326 5.811 3.485 1.575 3.438 1.863 

DF 983 -436 (-) 547 • 209 305 96 

~fG 26.852" 12.549 (-) 14.303 4.947 4.938 (-) 9 

ES 4.999 1.816 (-) 3.183 -340 1.160 820 

RJ 30.098 19.70& (-)- 10.390 - - -
SP 18§~685 118~134 . (-} 71.551 23.198 24.172 974 

PR 19.212 7.901 (-) 11.311 3.755 2.775 (-) 980 

se 17.939 7.060_ (-) 10.879 8.189· 7.539 (-) 650 

RS 1.4.289 7.762 (-) 6.527 3.046 3.228 182 

548.583 344.651 21;5.6121- 195.533 191.326 32.521 -
Fonte: Z8.294 + 
Rev4õta de Finanças Públicas 

9.68~+ 

ENTRADAS 

EN:\jlt.DAS 

SA!DAS DO 

SAfDAS DO 

NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS uNIDADE~~ ... _ .•• 548.583 

NO ESTADO, SF.GUNDO DECLARAÇOES DO PRtíPRIO ••.• _ .•••••• 344.651 

DIFERENÇA ••••.•••••• 203.932 

213.612 -MERCADORIAS DESVIÃD/i.$" Db SEU DESTINO •.. • o ••••••• 

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDêNCIA ILEGAL .9.680 I 
ESTADO "SEGUNDO DECLARACOES OUTRAS UNIDADES ••••••• ·~ 195.533 
ESTADO SEGUNDO DECLAAAC<lES DO PROPRIO •••••••••• ·••• 191.326 

DIFERENÇA.......... 4.227 

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••• ; •• ·••• -~-2:;:8;-.:;2~94;-J 
-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL - . 32.521 

. RESU~JO GERAL 

TOTAL NERCADORJAS.DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••••• 

TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDêNCIA ILEGAL 

TOTAL GERAL •• ; ••••••••••••••••• 

Novembro de 1986 



Novembro de 1986 DIÁRIO DO CONGR~SO NACIONAL (Seção II) 

AN~~ISJ?_ ~9~tP~R~\~lVA DAS·. ~NFOR~Il\ÇOES. FORNECipA_s. P~~AS_ UNIDADES ~ c~F l 
·L:_j BALANCA CO~[ERC_IAL iNTERESTADUAL ANO 1984 - __ Em _ _ct.s milhões 

ENTRADAS I SAfO AS 
I DP.DES 

loi~e~~~g~~ · ~~F~~~~~~ INFORMAÇÃO ~~~;,';~ RESULTA!Xl RESULTAOO Dl\5 UN!IV\DF.S 
AC .o 145 145 1.329 1.498 169 
A.\1 . 7.790 12.810 5.020 10.923 4.827 (-) 6.096 

PA 10.505 14.892 4.387 12.907 45.861 32.954 
RO 16 199 183 369 1.290 921 

HA 19.719 49.902 30.183 65.233 84:076 18.843 

PI 18.880 39.797 20.917 54.712 92.252 37.540 
CE - - - - - -
RN 47.779 41.233 (-) 6.546" 57.338 62.681 5.343 

PB 27.830 51.681 23.851 22.739 38.434 15.695 
PE 300.329 214.~80 (,J .~5.~49 120.152 .97.204 (-) 22.948 
AL 12.571 16.628 4.057 . 11.803 14.967 3.164 

SE 6.892 '7.046 154 5.013 10.581 5.568 

BA 72.991 76.557 3.566 39.509 59.279 19.770 

~IT 

l 
5.410 1.472 (-J 3.938 1.089 3.9S5 2.866 

z.rs 216 4.207 3.991 1.490 3.597 2.107 
GO 9.883 26.226 16.3Ú 2.226 21.292 10.066 

DF i 1.140 41:970 40.830 2.9i1 40.610 37.639 

~!G I 117.735 85.824 (-) 31.911 53.670 63.241 9.571 
ES 16.033 10.640 (-) 5.393 6.894 7.314 420 

RJ 146.883 127.624 (-). 19.259 o - -
SP 876.307 652.952 (-) 223.355 286.230 324.513 38.283 

PR 41.760 21.208 (-) 20.552 27.984 31.755 3.771 

se 71.602 36.160 (-) 35.442 29.484 33.624 4.140 

RS 7,4.089 63.007 (-) 11.082 3$.533 32.100 (-) 3.433 

1.886.360 1.596.860 443.127/- 849.598 1.074.951 32.477 -
Fonte: 153.6271 + 257.830 . 
Revi;;ta de Finanças Públicas .. .·· .. ... . .. 

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DEÇLMACOES OU'l:RAS u'iH.DADE~: •••••• 1.886.360 

ENTRADAS NO ESTADO- SEGUNDO DECLAMÇOES DO PR6PR!O ••••••••• -. 1.596.860 

DIFEReNÇA ••••.•••••• 289.500 

-•tERCADOR!AS DESV!ADAS.·D~O SEU DESTINO •• , •••••••• • 4~3.127 

-NOTAS F!S'CAIS DLPROCEDENC!A !LE GAL 15l.627 

SAfDAS DCJ ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES........ 849.598 

SAfDAS DO ESTADO SEGUNDO ~DECLARAÇOES DO PR6PRIO •.• • • • • • • • •••• 1.074.951 

DIFERENÇA •••••••••• 1----2-25_._35_3_. -I 
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••• ··-···. 257.830 

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENC1A ILEGAL "32.477 

. RESU-110 GERAL 

TOTAL NERCADOR!AS DESVIADAS DO 'SEU Dc.ST !NO....... 700.957 

TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA !LeGAL •••• ""J.----1:.::8o:6;_;.1o:04-'-

TOTAL GERAL.................... 867.061 

Sãbado 29 4319 



4320 Sâbado 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANÁLISE CO:.IPARA'f_IVA DAS i"NfQ_RMAÇOES FORNECIDAS PELAS UNIDADES 

BALANCA COMERCIAL INTERESTADUAl - ANQ 1984 Em CrS milhÕes 

ENTRADAS SAfDAS 
HDADES 

loi~~~~ri~g~~ INFORHAÇÃO 
DO PROPR Q_ RESULTA!Xl olt~i~;';E~0 ~~~~;:; llESULT A!Xl 

AC .o o o 83 32 (-) 51• 
A.'! .l.3ll 2.628 1.317 1.578 236 (-) 1.342 
PA 11.942 9.262 (-) 2.680 6.512 13.486 6.974 
RO 12 62 50 63 18 (-) 45 
l-IA 7.016 9. 440 2.42~ 3.589 8.842 5.253 
PI 1.248 1. 705 457 2.2% 6.073 3.837 
CE 62.681 57.338 (-) 5.343 41.233 47.779 6.546 
RN - - - - - -PS 51.911 4'6. 446 H 5,46S 16.038 29.232 13.194 
PE 237.972 178 .. 056 (C) 59.916 43.636 27 ~ 436 (-) 16.200 
AL 2.382 3,.46_6 1.084 3,S57 3.221 H 336 
$E ·2.143 3. 891 1. 748 3.179 3.956 777 
BA 31.799 20 .14t (-) 11,652 16.759 22 .3!)8 5.609 
Mr 

I 
678 1.025 347 726 2. 807 2.081 

~IS 366 751 385 1.162 1.631 469 
GO 398 S. 721 5.323 630 2.058 l. 428 
Df 

~ 
994 . 618 H 376 i.JlS 2. 319 1.004 

MG 80.539 26.818 (-) 53.721 12.09 2 17.577 5.485 
ES 5.950 8.697 . 2. 747 8."921 2. 774 (-) 6.147 
RJ 

11 
45.59_6 37.722 (-) 7. 874 o -· -

SP ~ 273.377 234.009 (-) 39.368 133.689 151.541 17.582 
PR 14 .. 851 8.387 (-) 6. 464 10.204 lO. 364 160 se 45.294 42.22.4 (-) 3.025 90.985 16.81.3 (-) 74.172 
RS 24.. 051 14.224 (-) 9.827 14.476 13.788 (-) 688 

902; 466 712.637 205.7 1- 41; "" ,. 
'"' 98.981 -

f-onte: 15.882 I+ 7iL<60 . 
Revjsta de Fi~anças Públicas 

ENTRADAS NO ESTA1lo SEGUNDO DECLARACOES OUTRAS UNIDAD"ES. • • • • • 902.446 

ENTRADAS NO ESTADO, SEGUNDO~ DECLARAÇOES DO PR6PRJO ••••••••• :. 712.637 

DIFERENÇA •.•• , ••••• 189. 8.2.9 

-MERCADORIAS_Df,SVIAOAS DO SEU DESTINO ••••••••• ••• 205.711 

-NOTAS FISCAIS' DE--PROCEDENCIA ILEGAC- 15.882 

SAlDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES OUTRAS UNIDADES........ 412.663 

SAlDAS DO ESTADO SéGU~DO DECLA-RAÇOES DO PR6PRJO •••••••••••• ~~ 384. 3S1 

D !FERENÇA •••••••.••• 1---'2'-'8-'."-3-"12=----J 

-l-fERCADORIAS DESVIAD"AS DO SEU DEST !NO ••••••••• ·••• 70.669 

-NOTAS fiSCAIS DE PROCEDêNCIA ILEGAL 98.9Bl 

. RESW)O GERAL 

TOTAL )!ERCADOR!AS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••••• 

TOTAL De NOTAS F!SCAISJE PROCEDENCIA ILEGAL 

TOTAL GERAL ••••••• ··~ ••••••••••• 

276.380 

114.863 

391.243 

Novembro de 1986 



Novembro de 1986 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANÁLISE COl-IPARATIV~\ DAS fNFORHAÇOES FORNECIDA$ P!3LAS_ UNIDADES. 

BALANÇA COMERC{_.t\~ INTERES1'_A_{lUAL ~ ANO 19S4 Em CrS milhões 

ENTRADAS SAfDAS 

IDADES INFORMAÇÃO INFORMAÇÃO RF.SULTI\IX) 
I NfDRMAÇJfD RESULTAOO 

Q&lU:!.J.MD C S __QQ__ERQ_eRI..Q. n~~~~t~/so IXl PR<lPRJJL --
AC o 1 1 52 15 (-) 37 
AM l. 300 2.994 l.lí?4 3.08tí 218 (-) 2. 868 
PA 2.603 2.184 (-) 419 6. 712 12.708 5.996 
RO 6 2 (-) 4 43 66 23 
MA 7. 719 3. 410 (-) 4. 309 4.606 .9. 379 4.773 
PI 2. 474 1. 943 (-) 531 3.842 5.418 1.576 
CE 38.434 22.739- (-) 15.695 51.681 27.830 (-) 23.851 
RN 29.-232-- 16.038 (-) 13 ~194 46.446 51.911 5.465 
PB - - - - - -
PE 428.836 196 .·s8s (-) '23•2. 251 153.68~ 66.806 H 86.88"3. 
AL 12.399 lO. 46~ H 1.937 9.636 7.881 (-) 1. 755 
SE 2.462 i. 462 o 7.962 4.364 (-) 3. 598 
BA 41.881 4'8. 739 6. 858 26.142 27.965 1.8~!"3 

m 957 535 (-) 422 63 185 122 
~!S 52 9.618 9.566 393 lO. 702 1_0 ~3_D9 

GO 344 4.339 3.995 958 1. 730 772 
DF 

~ 
181 340 159 1. 836 10 ~50 7 8.671 

~IG 37.680 2]..51.0 (-) 16. :no 20.1.19 13.418 (-) 6.701 
ES 7.843 7 .61.7 (-) 226 S.S88 1.910 (-) 3.978 
RJ 

~ 
40.35.1 39.625 (-) 726 o - -

SP 267.778 188.973 (-) 78.805 71. 33_4 101.282 29.948 

PR li 40.096 29.061 (-) ll~035 4.206 6. 251 2.045 
se o 25.500 16.688 (-) 8. 812 22.698 15 ,Oõ1 (-) 7.637-
RS 30.444 13.187 (-) 17.257 19 .!;J60 7.121 (-) 12.839 

)..018.572 <Jq n< 401.793 1- 461.352 3.82. 7?, 150 47 

Fonte: 71.523 
Revi:; ta de Finanças PÚblicas 

22.273j+' 

ENTRADAS NO ESTADO SEGUND~ DECLARACOoS: QJ)TRAS uNIDADE;: ••••• ·I 1.018.57_2 

ENTRADAS NO ESTADO·SEGVNDO DECLARACOES. DO PR0P.Rl0. • • · · •• • • • · 639.052 

DIFERENÇA ••••.•.••••• 379. 520 

-MERCADORIAS DESVIADAS DQ SEU DESTINO ••••••••• ••• 401.793" 

- A DE PROCEDENCIA ILEGAL 22.273 NOTAS FISC IS 
SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES _OUTRAS UNIDADES .•••. -·· 461.352 

SAfDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES. DO PRdPRIO ••• • • •••• • • • • 382 · 728 

DIFERENÇA •••••••••• f----7:..:8:..:·c::6.=.2.o.4 --j 

-~!ERCADOR!AS DESVIADAS DO SEU DEST !NO •••••• ; •• ·••• 71.523 

-NGTAS FISCAl$ DE PROCEDIJNCIA ILEGAL 150 · 147 

TOT1.L 

TOTAL 

RESU~lO GERAL I 
~IERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••••• , 473.316 

DE NOTAS FISCAIS DB PROCEDSNCIA ILEGAL • ~-"--
TOTAl. GERAI..................... 623.463 

-
+ 

Sábado ].9 4321 



4322 Sãbado 29 DiÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A.Nii:LISE COMPARATIVA DAS INFORM;\ÇOES FORNECIDAS PELAS UNIDADES 

BALANCA COMERCIAL INTERESTADUAL ANO 1984 Cr - Em S milhões 

ENTRADAS SAfDAS 
-liDADES INFORMAC~~ ~gF~~~~~fg RESULTA!ú lNFOPNAÇÃO 

DAS UNIDAD-ES u;~~~~?,g RESULTAOO 

AC o 1.473 1.47.3 4Zs· 1.939 1.514 

AM 29.164 35.334 6.170 41-806 1.180 (-) 40.62<1 

PA 27.003 41.865 14.862 44.243 98.975 54-732 

RO 194 422 228 294 173 (-) 1?1 

1-!A 47.691 54.465 6.774 46.437 9S.44p 49.003 

PI 22.411 31.601 9.t9Ó 43.761. 79.560 35.799 

CE . !i1 .204 i2o.152 22.948 214.680 300.329 85.649 

RN 27.436 43.636 16.2oo· 178.056 ·237 .972 59:916 

PB 66.806 153.689 86.883 196.585 428.836 232.251 

PE - - -
AL 70.394 78.384 7.990 238.624 383.991 145.367 

SE 12.012 18.43à 6.426 .37.979 75.152 37.173 

BA 329.178 373.209 44.031 210.002 355.463 154.461 

MT 2.948 5.856 2.908 374 5.526 5.152 

MS 569 1.816 1.247 1.202 2.452 1.250 

GO 2.299 31.166 28.867 2.256 11.895 9.639 

DF . 669 15-.178 
' 

14.509 3.7,>1 20.281 16.530 

MG 295.178 285.581 (-}· 9.597 46.447 86.818 40.371 

ES 27.282 35.123 7.841 9·743 11.955 2.2Í2 

RJ 260.559 313.877 53.318 - - -
SP 1.927.452 1. 758.341 (-) 169.111 796.812 988.358 191.546 

PR 124:gs6 94.455 (-) 30.441 24.565_ 27.763 3.198 

se 159.265 119.992 (-) 39.273 49.530 65.612 16.082 

RS 18!;.872 • 158.839 (-) 27.033 72.429 73.619 1.190 

3.716.482 3.772.892 275.455/- 2.251.001 3.353.289 40.747_1_-

Fonte: , .143.035 I· 33t.B6s t ... 
Revista. de Fimm as PÚbli ---~ c as 

ENTRADAS NO ESTADO SSG!INDO DECLARÀÇOES OUTRAS UNIDADES ••••• • 3.716.482 

J;NTRADAS NO ESTADO- SEGUNDO DECLARAÇOÉS DO PRÓPRIO-.......... 3.772.892 

DIFERENÇA ••••.•••••• 1-----56_._4'-1 0'-j 

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••••••••• • 275.455 

-NOTAS FISCAIS DE~PROCEDENéiA !LEGAL 3:;1.865 

SÀfDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES OUTRAS UNIDADES........ 2.251.001 

SAfDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAC0ES DO PR6PRIO............. 3.353.289 

DIFERENÇA •••••••••• ~----1._1_0_2._2_8~8 
-MERCADOR!~S- DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••• : •• ·••• 1.143.035 

~NOTAS FISCAIS DE PRGC!iDêNCIA ILEGAL . 40.747 

TOTAL 

TOTAL 

RESWtO GERAL 

~tERCADORI~ DESVIADAs Do sEU DEsi;No ••••••• , 1.418.490 I 
DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILE_GAL _'-----3":7,-,2_.6'-=1"-2: 

TOTAL GERAL ................... • J · 1. 791.102 

Novembro de 1986 



Novembro de 1986 DIÁRÍÓ DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

BALANÇA cmtERCIA_L INTEREST,~pt.rAL - &~O _l984 Em CrS rrUlhCcs 

ENTRADAS SA[DAS 

O ADES lN FO R.'·IAÇ!IO. I NFOR.'!ACÃÕ RESu-LrAoo J, INFOP.Nr\ÇÃO INFORMAOD RESULTAf.C 
l------'12_1.,;_illiJ.!l2Jl__f!i_ 00 PRCiPRrD - Q&1.ill!JlADFS_ ,Jlil_J'.BQI'_~l.Q_ 

.c .o 3 3 18 27 9 

·'' .2.565 3.171 606 7.538 952 (-) 6.586 

'A 3. 502 3. 869 367 3.594. 7.485 3.891 

;O o 38 38 43 o (-) .43 

IA 1. 823 10.468 8.645 20.59 2 31) .125 9.533 

•r 910 1.228 318 1.852 2. 230 378 
:E 14.967 11.803 H 3.164 16.628 12.571 (-) 4.057 
tN 3.221 3.557 336 3. 46_6 2.382 H l.IJ84 

'8 7.881 9.636 l. 755 11). 41'::2 1.2. 399 l.CJ37 

'E 383.991 238,.624 H -145.367 78. 38"4 70.394 (-) 7.990 

\L - - - - - -
;E 15.812 13.037 (~) 2. 775 24.368 1S.?.67 (-) 9.10L 

!A 28.274 48.059 19 .'785 107.121 146.851 49. 73() 

rr 

! 
5-50 884 334 37 30 (-) 7 

IS 27 1#635 l-.6.0B 9'0 303 213 
;o 118 4.762 4.644 753 632 (-) 121 
lF ij 389 12.-707 12.318 229 17.570 17.341 

IG i 31.304 18,720 (-) 12.584 7 .:'469 3.193 (-) 4.276 
;s 4.048 2.622 (-) 1.426 676 684 8 
<J li 34.216 27.52-1 (-) 6.695 o - -
;p ~ 226.582 165.9-15 (-) 60.667 80.985 77.959 (-) 3.026 

'R I! 18.-453 11. 8ôl (-) 6.592 7.020 6.131 (-) 889 
;c 'I 19 .132 l3.9L3 (-) 5.219 11.'751 11.513 (-) 238 

<S 18,979 13.058 H 5.92l 5.835 4.482 (-) 1.353 

250_-_ 410 1- <RR 433 ,., 38 77 
816.744 617 nq 

!3-0. 7571+ Fonte: 
Re.vista de 'Finanças PÚblicas 

' 

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS uNIDADE~: ••• • •• 816.744 

ENTRADAS NO ESTAD:O·_S_F;GtJNDO -DECLARAÇÜES DO PR6nro .......... - 617.091 

DIFERENÇA ••••. •• • ·-- 199 .<'3 

-MERCADORIAS DESV!AOAS. DO SEU pEST!NO ••...• : .. -•:· 250.410" 

50.757 -NOTAS FISCAIS DE PROCEDêNCIA ILEGAL 

SA!OAS DO ESTADO SEGUNDO _D_eCLARACOES OUTRAS UNIDA.Q.ES •• _ •••••• 

SA[OAS DO ESTADO SEGU~DO DECLARAÇOES DO PR0PR!O ••••••••••••• 

388.911 -

433.180 

44.269 DI FERENCA ....... •• ·i--=="--
-~1ERCA00RIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ...... .' .. ·-·-· 83.040 

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL 38.771 ~ 
TOTAL 

TOTAL 

RESW,[Q GERAL I 
~IERCADOR!AS DESVIADAS DO SEU DEST !NO ...... • 

DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA !LEGAL • 

TOTAL GER.<L. • .... • ·- • • .. • • .... • 

333.450 

I 89.528 

422.978 

S'âbado 29 4323 · 

-. 



4324 Sâbado 29 __ DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Af'lÁL!SE:: CO~!P.~RATrV."'~.:_O.<'~.S !'1'/~tJP.\rM;OF.S FORNTC[!}.,.,_S PELA::> U•HVM.vc..:~ 

~C~ CO_f·l_êR,ÇIAL INTf.RESTADIJA!. - ANO 19~4 ~ftn CrS mllhÕt!s 

ENTRADAS 
SAfDAS 

O ADES -INFõR.'·IAC~~ INF~~~~~;Ao RESULTA!Xl _ _1g'~~t,'~~O 
~roP.}t:r\00 
.. PRdPRIO 

RESULTA!Xl 

pA._<; mLI..Q.A.Qg_ t-!!Q_ RJO .---
c . o 8 8 15 2 (-) 1' 
,\{ 928 2. 37.0 1.442 506 3 (-) so' 
A 1".354 1.006 (-) 348 701 1.343 642 

o 1 6 5 25 o ( -) 2> 

A· 698 245 (-) 453 952 1.427 4 7~ 

I 1. 225 452 (-) 773 8li 1.821 1.004 

E 10.581 5-013 ( -) 5.568 7.046 6.892 ( -) 15' 

>I 3.956 3.179 Ccl 777 3.891 2.143·_ ( -) J.7H 

tl 
4. 364 7. 962 3.598 2.462 2-.462 ( 

,75.152 37 .·979 (~-) 5í' .1"73 18-438 12.012 (-) 6 .42f 

15.267 24.36_8 9.101 13.037 15 .812 z.1n 
- - - .- - -

IA 131.187 92-724 C c) 38.463 ·52. 010 88.902 .36. 89~ 

rr 

I 
546 479 c-) 67 L074 23 (-) J.OSJ 

IS IS 7. 9 c-) 148 240 57 - C-J 18~ 

;o 
! 

4.295 1. 048 ( -) 3.24 7 164 628 46' 

>F 
' 

429 "139 C-J 29.0 267 130 -i 13i 

!G 71.165 24.231 c-) .• 6.934 9.214 8.230 -) 984 

;s 18.141 1. 783 c-) 16.3.58 1. 284 364 -) 92( 

<J 42.8-27 30.42.3- (-) . 12 .. 104 - - -
;p I 2_38.460 13-6.828 (-) 10 1-6~2 104.956 81.243 -) Z3~7l~ 

>R H 19-075 6. 757 -) 12.318 z.6zo; 1.260 -) 1.36( 

;c I 21.048 12.637 (-) 8.411 5. 859 1.124 -) 4.73:: 

<5 20.308 '15.603 c,) 4. 705 26.969 s .663 -) ZL301 

681.164 40<_,.0 290 .. 069 1-1 252.547 231.54 ~" Fonte: 2i~- -
Rev.;t,sta de Fl.nanças Públicas 

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO OcCLARAÇO_ES OUT)"<AS- ÚÍH DAOES- :::- '- 681.164 

ElffAADAS NO ESTADO· SEGUNDO DEC1ARAÇ0ES DO PRÚPR!O c - - ·- •. ,.:·:c 405 • 24 9 
DI FERE NÇA - • - - ,- • - - - • l--'2'-'7'-'5'-'.-'9""'----1 

-~!ERCADOR!AS DESVIADAS DO SEU DESTINO ..... ---··-· 290.069. 

-NOTAS FIS:cA!S De PROCEDENCIA ILEGAL 
14

·
154 

SA!DAS DO ESTAUO- SEGUNOO DECLARACOES OUTRAS UNIDADES. __ ···~·-· 252.547 

SAlDAS DO ESTADO SEGUNDO OCCLARACDES DO PR0PR!O.- ----- • ... • • 231.541 
DIFERENÇA. ·········L-~2~1~-~0~0~6~-~ 

-HERCADORIAS DESVIADAS 00 SEU DESUNO •••••• : •• ·... 42.Z52-

-NOTAS FISGAIS OE PROCEDENCIA !LEGAL 
63

•
2
-5

8 

. RESU>!O GERAL -

TOTAL ,'IERCAOORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO-_ ...... 

íOTAL DE NOTAS~F1SC/llS DE PROCi:DENCIÁ- -ILEGAl. 

TOTAL CERA L.··· .... · .. ·······-· 

.332.321 

77.nz--
409.733 

Novembro de 1986. 



Novembro de 1986 , ___ DIÁRIO DOÇONGRESSON~CIONAL (Sc:_ção i!) - Sábado 29 4325 

ANÁI.JSE CO~lPARATIVA DAS !NFOR~!AÇOES FORNECIDAS PE!...'\S UNIDADES 

BALANÇA COHERCIAL INTERESTADUAL ANO 1984 - Em CrS milhÕc~ --
ENTRADAS _ ~ SAI DAS . 

:r DADESjlNFORMAÇ.i\0 INFORHACÃO RESULTAOO l I NFOP.MAÇÃO INHJR.M,.'\00 I RESULTADJ ____ D&t)N~ ll9 .. ..ERQEB o DAS UNI_jl__@§_ 1-W__EB_Ç)_~JQ_;.-_ _,_ 
AC o 159 159 51 375 324 

A-'f ,13.184 19.832 6.648 22.510 2,345 (-) 20.165 

PA 42.653 17.167 H 25..486 183.648 27.715 (-) 155S~3_ 

RO 43 3.940 3.897 36 76 40 

:-!A 19.633 10.096 H 9.53? 9.913 13.3~7 3.424 

PI 8. 762. 6.528 (-) 2.234 8.899 10.554 1.655 

CE 52.279 39.509 (-) 12.no 76.557 72.9.91 H 3.566 

RN 22 .. 368 16.759 H 5.609 20.147 31.799 11.652 

PB 27.965 26.142 (-) 1.823 .48. 739 41.88i H 6,858 • 
PE 355.463 201_.002 H J?4~461 373.20.9 329 .. 178 H 44.031 

AL 156.851 167.121 H 49.730 48.059 28.274 H 19.785 

SE 88.902 ·s2.oio H 36.892 92.724 13l.l87 38,463 

BA -o- -o- -o- "" -o- -o-
m . 

929 3.660 2. 731 564 l.Üo 546 
MS 242 845 603 169 2,025 1.856 
GO I 

5.548 23.124 17.576 2.764 10.788 8.024 

DF 
ü 

10.300 17.~3 6.893 ~- 774 18.431 13.657 

MG 

i 
495.978 274.058 Í-1 221.920 226.881 186.376 H 40:505 

ES 92.990 89.426 H 3.564 175.424 117.904 (-) 57.420 

RJ 287.242 259.9-~9 H 27.243 o -o- -o-
SP I 2.136.650 1.299.902 (-) 836.748 2. 704.547 2.928.454 ~3.9117 

PR 83.543 47.646 (-) JS.897 70.687 52.606 (-) 18.081 

se 
,, 

145.559 107.351 (-) 38.208 63.600 56.913 H 6.687 

RS 226.842 177.375 (-) 49.467 D4.641 107.145 (-) 27.496 

4.273.926 2.800.844 1.5ll.SB9 I· 4.268 ill. -17; 4<4 400 .• ~7 -
Fonte: 38.=~7_1+ 303.548 J Re~ista de i'inanças PúblÍ-cas 

ENTRADAS 00 '"~~·~-"'""'~;O~"'; "''"M'>' l 4.273.926 

·ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES Dú PR6PRI0 ••••••••••• 2.800.844 

DIFERENÇA ............ 1.473.082 

-MERCADORIAS DESVIADAS DO-SEU DESTINO •••••••••••• 1.sn;sE9 

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILE • 38.507 GAL 
SA!DAS DO ESTADO SEêUNbo· DECLARA COES "ou'rRAS í.rNfDADES .• : .-~ ~ •• - 4.268.543 

SArDAS DO ESTA-DO SEGUNDO D-ECLARAÇÓES DO PR6PRIO......... ...... 4.171.464 

DIFERENÇA ........... f--__ .=_9_::7 ·:.:0:..:79:_-j 

-MERCADOR IÀS DESVIADÀS DO SEU DESTINO ....... :._.·... 303.548 

~NOTAS FISCAIS DE PROCEDSNCIA !LEGAL 400.627 

RESU)!O GERAL 

TOTAL MERCADORIAS.DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••• ·h-815.137 I 
TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL ~9.1~_4_ 

TOTAL GERAL •••••••• •••••••••••• 2.254.271 



4326 Sábado 29 

• 

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seção II) 

r UF I 
ANÁLISE CmU?ARATIVA DAS INFOR1-1AC0ES FORNECIDAS -rEtAS UNIDADES L:_J BALANCA CQ!.!!;.RCIAt INTERESTADUAL ANO 1984 - Em Ci'S milhãc 

ENTRADAS SAlDAS 

ll DADES 
ln~~,r;~~~~g~~ · bgFOR>IAGM !NFOPl·IAGÃO ~~~~~ p !!.Q.ffilil_ RESULTA.TXl DAS UNIDADES 

RESULTA!Xl 

AC _5 2.060 2.055 1.369 998 (-) 371 

AM 2.288 . 1. 700 (-) 588 2.142 43 (-) 2.09~ 

PA 1.518 543 (-) 975 1.245 5.189 :.;.944 

RO 3.439 5.494 2.055 1.356 4.048 2.692 

1·!A 424 158 (-) 266 143 485 342 

PI 371 132 (-) 239 11 77 66 

CE 3.955 1.089 (-) 2.866 1.472 5.410 3.938 

RN 2.807 726 (-) z.os1 1.025 678 (-) 347 

PB 185 63 (-) 122 535 957 422 

PE S.S26 374 (C) 5:152 5.856 2.948 (-) 2.908 

AL 30 37 7 884 550 (-) 334 

SE 23 1.014 1.051 479 546 67 

BÂ 1.110 564 (-) 546 3.660 929 (-) 2.731 

m 

I 
- - - - - -

MS 29.427 14.741 (-) 14.686 29.792 14.092 (-) 15.700 

GO 9.068 20~721 11.653 ~.208 12.766 6.555 

DF 

i 
10.825 6.095 (-) 4.730 4.838 4.755 (-) 8' 

HG 126.475 42.849 (-) 83.626 86.318 27:862 (-) ss .4se 

ES 1.142 719 (-) 423 1.503 295 (-) 1.20f 

RJ 

~ 
33.847 20.869 (-). 12-978 o - -

SP 619.921 273. i89 (-) 34_6.1,32 169.802 9z.zgg (-) n .so:-

PR 104.115 21.264 (-) 82.851 449.486 90.913 (-) 358.57: 

se 29.687 10.373 (-) 19.314 36.519 11.859 (-) 24.66r 

RS 35.893 9.400 (-) 26.493 14.657 4.601 (-) 10.051 

1.022.081 434.834 60~.0631- '819.300 282 .. 30q 555.029 

Fonte: 16.821, .. .18.029 

Revista de Finanças Públicas 

·ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DE CL_A_R_AÇOE S OUTRAS U~NIDADES _. •• · · · 1.022.081 

ENTRADAS NO ESTADO-SEGUNDO DECLARAÇOES DO PRÓPRIO--········· 434.834 

DIFERENÇA •••• _ •••••• 587.247 

-~fERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO . ..• -- •• ---- 604.068 

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDf.NCI À I LE GAL .. 16.821 

819 . .:)00 
282.300 

SAI DAS DO ESTADO SEGUNDO DEGLARAÇOES OUTRAS UNIDADES •••••••• 

SAlDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO- PRÓPRIO •••••• _ •• ··--·· 

DIFERENÇA •••••••••• ~------5~3~7-·0~0~04 
-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DEST !NO- . ..••• ; •• ·.... ú3~029 
·-NOTAS FISCAiS DE PROCEDENCIA ILEGAL 555.029 

. RESU:<lO GERAL 

TOTAL MERCADORIAS .DESVIADAS DO SEU DEST !NO._ ••••• , 622.097l 

TOTAL DE NOTAS F!S~~~!L ~:=~~~~~~~~~ .I.~E.G.'~ •• • •• .r-----1_:;_~~-~-:-:~;..~_j; 

Novembro de 1986 



Novembro de 1986 DIÁRIO DO CONGRjlSSO NACIONAL (Seção II) 

ANÁLISE COI>-1PARATIVA DAS J~~ORMAÇOES F0R:-l'EC1_DAS PJ;LAS UNIDADES 

BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL ANO 1984 - Em Cr$ ,,-

ENTRADAS SAfDAS · 

IDADES 
lo~~~~~~~g!~ . ;,~F~~g~~~g RESUJ,TAOO D~;~i~~E~0 ix'i~~~grg 

AC . o 6 6 472 309 

~\I 1.826 3.014 1.188 1.359 27 

PA 420 2.573 2.153 109 444 

RO 521 823 302 532 1.597 

'·IA 19 48 29 190 lO 

PI 381 146 H 235 71 2 

CE 3.597 1.490 (-) 2.107 4.207 216 

RN 1.631 1.162 (-) 4~9 751 366 

PB lO. 702 393 (-) 10.309 9.618 52 

PE 2.452 1.202 H 1 . .250 1.816· 569 

AL 303 9!J (-) 213 1.635 27 

SE 57 240 183 9 157 

B'A 2.025 169 (-) 1.856 845 242 

m 

i 
~4 .. 092 29.-792 15.700 14.741 29.427 

~IS - - - - -
GO 19.516 13.591 .!-> 5.925 13.736. 9.152 

DF 
F. 

1. 773 . 436 (-) 1.337 1.263 3.Bp 

~IG 46.189 16.332 (-) 29.857 22.197_ 7.615 

ES 1.140 769 H 371 445 90 

RJ 

./ 

38.479 32.8:;p (-) 5.656 o 16.:076 

SP 849.586 486.502 (-) 363.084 62"2.055 416.72.0 

PR I! 175.999 69.177 (-) 106.822 546.132 17-5.276 

se 33.352 18.412 (-) 15.440 62.188 79.007 

RS 38.378 16.837 (-) 2L541 32.,442 10.880 

1.242.938 696.027 « .,,!-
1.33" ""' 

7".7 R74 

r Uf l 
~ 

RESULTADO 

H 163 

(-) 1.332 

335 

1.065 

(-) 180 

(-) 69 

(-) 3.991 

(-) 385· 

(-) 9.566 

(-) 1.247 

(-) 1.608 

148 

(-) 603 

14.686 
~ 

(-) 4.584 

2".550 

(-) 14.582 

(-) 355 

16.076 

(-) 205.335 

(-) 370;856 

17.619 

(-) 21.562 

"" ~"" -

19.5611 + 52 479 + 
Fonte: 
Rev.ista de FinanÇas PUblicaS 

·mHDADB~: ._ .. · ~. 
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES GüTRAS 1.242.938 

ENTRADAS NO ESTADO· SEGUNDO DECLARAÇOES DO PROPR!O •• -.--. --- • 696.027 

DIFERENÇA ....... -·-- 546~911 

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO .••••••••••• 566.472 

- DE PR CEDENC! I ' 
19.56l o A LEGA. NOTAS FISCAIS 

SAfDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES OUTRAS UNIDADES ...... -· 1.3
3
6.813 

SAfDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES DO PR0PRID ••• - •• -- •• --- 752.874 

DIFERENCA·········-~~5~8~3.~9~39~--~ 
-HERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ...... _' .. ·••• 52.479 

·-NOTAS FISCAIS' DE PROCEDENCIA ILEGAL 636.418 

RE$0)10 GERAL __ 

TOTAL NERCADOR!AS_DESVlf..DAS DO SEU DES~INO~-~~~~---~ 618.951 

TOTAL DE NOTAS FISCAIS . DE PROCEDI:NCIA ILEGAL :--"6;::55,_, . .;.97'-'9~-.j 
TOTAL GERAL.-- ... -- ..... - ••••• -I 1.274.930 

Sâbado 29 4327 



4328 Sábado 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANÁLISE COM!\\'RATIVA 'DAS fNFO!U.!AC:ÕES i"ORNEClDAS f'ÇLAS UNX.DADES 

BALANÇA._ COI-iERC!AL w N-·· · --- · -·· '· l ,,'l t;Kt:.::>li".~UI\L - u J. ::IO't 
Em Cr$ milhõr;:s 

ENTRADAS i SAfDAS 
IDADES 

lni~F~~~~~:~ I NFOR~!ACAO RJ:S~LT~ INFOPt·IAÇÃO JNRJR.'L'<O'D 
. 0--º--l'.RQEJU_O RESULTADO 

---- p~ UNrº~t-QJ PRdP!UO 
\C o 6 61 707 86 

(-) 621 

'-'! 3.564 1.074 (-) 2.490 5.229 483 (-) 4. 746 

PA 13.893 4.544 (-) 9.349 3().034 14.912 {-) 15-.122. 

~o 1.425 284 (-) 1.141 2.5õ4 3:}9 (-) 2.275 

·-!A 15.154 3.252 (-) ll.9()2 1hl29 fi..H2 (-) 9.sa7 

PI 3.438 1.575 (-) 1.863 5.811., 2.326 (-) 3.485 

CE 21.292 2.225 (-) 19.1)66 26.226 9.883 (-) 1;.343 

RN 2.058 630 (-) !.428 5.721 398 (-) 5.323 

PB 1. 730 958 (-) 772 4.339 344' (-) 3.995 

PE 11.8q5 2.256 H 9.639 31.16? '2.299 (-) 28.867 

AL ~32 753 121 4.762 118 (-) 4.644 

SE 628 1~4 (-) 464 l.-'l48 4.295 3,247 

BA 10.788 2.764 (-) 8.1J24 23.124 5.548 (-) 17.57fi 

MT 

~-
12.766 6.208 (-) 6.558 20.721 9.068 (-) 11.653 

MS 9.152 13.736 4.584 13.591' 19.516 5.925 

GO -o- -o- -o- -o- -o- -o-

DF 

! 
117.927 25.870 (-) 92.1157 92.794 22.252 (-) 70.542 

~!G 393_.579 68.492 (-) 325.087 453~263 39.370 (-) 413.:893 

ES 5.389 3.362 (-) 2.1)27 6~355 376 (-) 5.979 

RJ ! 119.996 22.237 (-) 9.7. 759 o -o- -o-

SP 1.419.45_2 166.806 (-) 1.252.646 89:3.949 92.629 (-) 801.320 

PR ~ 59. 73" 6.84 (-) 52.89 45.380 586 (-) 44.794 

se 51.42 6.494 (-) 44.92 20.412 SOS (-) 19.904 

RS 72.46 ~9.721 (-) 6Z~14 49.165 10.633 (-) 38.532 

2.348.38 350.261 2.002.8~1-- L752.ÜO 242.!:181 1.519.201 

Fonte: 4. 7111 + . 9.172_ 
Re~ista de Fínanç:as PúbfiCás ~· 

ENTRADAS NO ESTADO ""~ "'~""" ""'~ "''~" ..... l· ,_,._,.; 
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAçoEs oo PRcJPRIO. • • • . . • . . . • Jso.2s1 

DIFERENÇA ••••.•••••• ~~ 

-HERCADORIAS DESVIADAS DO SE'u DESTINO • .., •••• -••• -.. 2.002:832 

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL - 4.711 

SAfDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES_ • • • • • • • 1. 752.HO 

SAIDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PRdPRlO ••••••••• ·--·· 242.081 

Dl FERENCA.......... 1.510.029 

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••• _- •• · ••• J----"=.:.9:..:.1.::72-j 

·-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL 1:519.201 

TOTAL 

TOTAL 

RESU.\fQ GERAL 

MERCA~ORIA~ DESVIADAS DO SEU DESTINO ••••••• , 2.tll2.0041 
DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDêNCIA ILEGAL • ___ 1~!_:_ 

TOTAL GERAL. ~.... • • • • • • • • • • • • • • 3.535.91"' 

. 

Novembro de 1986 



Novembro de 1986 DIÃI~IO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção !!J Sábado 29 4329 

ANÁLISE COMPARATIVA "riA$ INF.ú~:>P.ÇOES FORNESIDAS PELAS UNIDADES 

' Mf;RC N ,fRr.s - E.':l-_Crs mill-.3cs BALANf'A CO T AI 'I T TAOUAL ANO 198_4 ··I~ 
ENTRADAS SA!DAS 

DADES I NFOm-tACÃO I NfOR:'-IACÃO RESULTADO 
!NFOP.MACÃO lNRJRM,'\00 RESULTADO 

0&.\JliJ.ll.A Ó E S DO PROPI lO DAS UNlDADfs_ _q;nROPR!O -
c o 93 93 

l 
12 70 58 

" 8.012 9.621 1.609 469 206 (,) 263 
A 13.535 4 .58:> (-) 8.952 9.534 9.200 (- J 334" 
o 817 270 (-) 54 7 63 1.067 LD04 
.A 5.134 5.657 523 1.843 4 ;7SS 2.942 
•J 305 209 (-) 96 436 983 547 
:E 40.610 2. 971 ( -J 37.639 41.970 1.140 (-) 40.830 
:N 2. 319 L31S (- J 1.004 618 994 376 
•s 10.507 1.836 (-) 8.671 340 181 (-) 159 
'E 20.281 3-751 ( :.) 16.530. 15.178 669 ( -J 14.509 
•L 17.570 22_9 (-) 17.341 12.707 387 (-). l2 .3<0 
;E 130 26 7 137 139 42 9 290 
IA 18.4.31 4. 774 C.-J 13.65 7 •17.193 10.300 (-) 6. 893 
rr 

I 
4. 7S5 4.838 83 6. 095 10.825 '. 7 30 

IS 3.Sl3 1. 263 (-) 2 .sso· 436 1. 773 1.337 
;o 22.252 92. 794 70.542 28.8 70 117.927 92.057 
lF i - - - - - -
!G 

~ 
197.898 76.675 (-).121.223 42.345 25.267 ( -J' 17.078 

ES 

~ 
4. 526 2.110 (-) . 2. 416 1.935 614 (-) 1.321 

tJ 164.274 106.34.7 (-) . 57.927 o - -
;p 

~ 
823.63.1 533.420 (-) 290.213 68.696 37.277 (-) 31.419 

'R 42.345 15.071 ( -) 27.274 5.094 5.511 417 
;c I 97.128 31.227 (-) 65.90 I 1.560 1.003 (- J 557 
tS 79.7lZ '24. 605 (-) 55. 107 22.103 1.494 (-) 20.609 

I 1.571'.987 92.3.926 727 .• 0481- 274 .fi. . 232.102 146.292 

Fonte: _72.9871· 10.3.758 
Rev.ista de_ Finanças Públicas 

ENTRADAS NO ESTADO SEGUWO DECLARAÇOES OlJTRAS UNIDADE~:.-.--- 1.577-987 

ENTRADAS NO ESTADO sEGU-NDO DECLARA~COES DO PR6PRi'Ú ........... 923.926 

DI FERE NÇA .- .- ... - ..•• ~ 654.061 

-~1ERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO-............ 121 :-o.:s-;-

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA JJ.Er.Al. ······ 72.987. 

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES _OUTRAS UNIDADES . • .. .. .. 2 74 · 636 

sA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR0PR10 ........... ·; 232.102 

D 1 FERENÇA .......... !--:C40:2:'-. 'ó-5 3:,4:---1 
-MERCADOI\!AS-DJ:-Sil!ADAS DÓ ·SÉU DESTINO •••••• : •• ·••• 103.758--

-NOTAS FISCAIS -DE PROCEDENCIA ILEGAL 14 6 .l52 

_l!ESU,IO GERÃL 

TOTAL ;tERCADORIAS DES VÍADAS DO SEU DESTINO ....... 830.806 

TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE PROCEIJB.NCIA ILEGAL 219.279 

TOTAL GERAL .................... J.OSO.OSS 



4330 Sábado 29 DIÁRIO DO CONGRE;SSO NACIONAL (Seção II). 

ANÁLISE CO~lPA~ATlVA DAS INFORM:\ÇOES FORNECIDAS PELAS UNIDADES 

BALANCA C01..!ERCJAL INTERESTADUAL --ANO 19-84 Em Cr$ mi lhücs 

ENTRADAS SA!DAS 

r,~: -l 
~ 

HDADES INFORMAÇÃO INFOR,1AÇÃQ 
------~~~DAs,~uiN~D~D~ES~_Qp_LR~PRTO 
AC O 683 

RESULTAOO INFOP.MAÇÃO !NFORHO\V~ RESULTPJXJ 
DAS UNIOAD.);.â_l-00 PRúP!lf,"'-v+----r---

683 3.805 2.365 (-) 1,440 

A.\1 

PA 

RO 

~-!A 

PI 

CE 

RN 
PB 
PE 

AL 

SE 
BA 
MT 

~!S 

GO 
DF 

~IG 

ES 
RJ 

SP 

PR 

se 
RS 

I 
i 

I 

15.496 

19.525 

948 

8.906 

4.938 

63.241 

17.577 

13.418 

86.818 

3.193 

8.Z3o 

186.376 

l7 .862 

7.615 

39.370 

25.267 

229 . .802 

!Í61.920 

6.309.052 

371.591 

342.-354 

389.849 

34.214 

37.590 

14.524 

8. 713 (-) 

4.947 

53.670 (-) 

12.092 (-) 

20.119 

46,447 (~) 

7.469 

9.214 

,226.881 

86.318 

22.197 

453.263 

42.345 

277.642 

1.017. 704 

18.718 

18.065 

13.576 

193 

9 
9.571 

5.48S 

6.701 

.40._371 

4.276 

984 

40.505 

58.456 

14.582 

413.893 

17.078 

47.840 

55·. 784 

4.750.340 . (-) 1.558.?12 

301.461 (-) 70.130 

309.748 (-) 32.606 

286.ST7 (-) 103.332: 

29.035 

57.386 

2.510 

27.604 

12.549. 

85.824· 

26.818 

21.510 

285.5.8_1 

18.720 

. 24.231 

274.058 

42.849 

16.332 

68.492 

76:675 

313~390 

o 
4.996.942 

311.493 

193.448 

384.043 

3.812 (-) 

1S3.S(j4 

14.386 

44-~79 

26.852 

117.735 

80.539 

37 .68"0 

i95".178 

31.304 

71.165 

t5.273 

96.178 

11.876 

17.375 

14.303 

31.911 

53~721 

16.170 

9.597 

12 .58_4 

46.934 

495.978 221.9ZC 

12:6.4"75 83.62( 

46.189 29.8Si 

393.579 325.08; 

197.898 121.22: 

404.32:2 90.93: 

t. 775.656 1. 775 .6SJ 

5.978-.735 981.79 

280.025 (-) 31.46. 

204.483 11.03 

381.043 (-) 3.00 

t_ ____ 9._1~3~3.~3_4s_L ____ 8_.o_2_4_.o_s~s~ ___ 1.~8_2o_._4_o~~--1----7_._i7~3~·~l4_5~-- 11.163.94'1------6_1._1_8_1+ 

~~~~~~a de Pi~_a_n_Ça$_ Púbficas 
71 1. 15,~"" 3

•
95 

1. 
778 

ENTRADAS 

ENIRADAS 

NO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES OUTRAS UNIDADES ..••• ·~ 9.133.3•1S 

NO ESTADO· ss:GUND,9:DECLARAC0ES DO PRVPRIO ...••.• c... 8.024.098 

DIFERENÇA._ ... ,.~... . ____ 1._1_0_9._2_5-jO 

-MERCADORIAS _DESVIADAS DO SEU DESTINO .....•. ~.-;--- 1.820.400 

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL 7ll.l50 

SAfDAS DO ESTADO S~GUNDO DECLARAÇO.~~- OUTRAS UNIDADES __ . . -··· ..,--: ':' 7.273.345 

SA!DAS DO ESTADO SEGU>ffiQ l)ECLARAÇOES DO PROPRlO •••••• ·-. •••• 11.163.9·12 

DIFERENÇA •••••••••• 
1 
____ 3._8-:90,_.-:5:::97:-J 

-MERCADORIÀ.S DESVIADAS DO SEU DESTIN0 ....• ~----·4-· 3.951.778 

·-NOTAS--FISCÁIS--D:E PROCEDÍ:NC-IA ILEGAL 61.181 

RESU:..to GERAL 

;::~ ~:R~~~~:~;~s~~EA~:~~~~~~~.~~~~~~~~~~:: ~: f--~--::-':~":"!":!:-:~:::~~ 

Novembro de 1986 



Novembro de 1986 DIÃitlb DO CONG;RESSú NACIONAL (Seção II) Sábado 29 4331 -

ANÁLISE COMPARATIVA DAS.)._NFORMAÇOES FOR~ECI.DAS PJ,::LAS UN1QADES 

BALANÇA CD ERClAL lllTERESTADUAL ANO .984 - -- _).! ......... - Em CrS "º-lhões ~~ 

ENTRADAS SA!DAS. 
IDADES 

l~~;,~~;;~g~~ b~F~~~~;}~ RESULTAL'O INFOP~!AÇÃO úiR,;~~~ RESULTADO DAS UNrDAIÍ<S_ ro o 
AC o 48.1 482 66 18 (-) 48 A.\f 5.544 16.414 lO. 870 1.500 691 (-) 809 PA 3. 818 16.576 12. 75-B 8.242 14.777 6.535 RO 524 2.221 1. 697 155 25-287 25.032 HA- 2.633 1.924 (-) 709 6.586 '7. 700 1.114 
PI 1.16.0 . 340 (-) 820 1.816 4.999 3.183 CE 7.314 6.894 (-) 420 lO. 640 16 .IJ33 5. 393 RN 2. 774 8.921 6.147 a. 697 5.950 (-) 2. 747 
PB 1.910 5.888 3.978 7.617 7.843 226 PE 11.955 9.743 f~) ·2·.212 35 . .123 27.282 (-) 7.841 AL 684 676 (-) a 2.622 4.048 1..426 SE 364 1..284 92n l. 783 18.141 16.35.8 
BA 117.904 175.424 57.520 89.426 92.990 3.564 MT 

I 
295 1.503 1. 208 719 1.142 423 MS 90 445 355. 769 1.14o 371 GO ~76 6.35$ 5. 979 3.362 5.389 2.027 DF ; 614 1.935 1.32i 2~_1.10 4.526 2.416 ; 

MG 404.322 3J.3.390 9o. 932 277-642 229.802 {-)47.840 ES - - - - - -RJ 246.411 3S"S.1.18. ilL 707 - - -SP 782.634 638.417 (-)144.217 463.796 574.789 110_. 993 PR 50.578 34.380 (-) 16~.19 8 46.968 36.752 (-)10.216 se ' 54.857 87-010 32.153 12.353 11.122 {-) 1.231.: 
RS 8:1;.465 59.885 (-) 26.580 33.798 34.079 281 

1. 779.226 1.744.2:2.4 2R? no, l-1 1. 015 .• 790 111.124 400 "'. 71? 
Fonte: 2~7 .0'94. I· 179:342 
Re.vista. de 'Finanças 

~ 

Públicas - . 
ENTRADAS NO ESTADO SEGaNDO DECLARACOES OUTRÀS UÍHDADES •.•• ~. 1. 779.2-20 
ENTRADÀS NO ESTADO~ SEGUNDO JJtCLÀRA~COES DO PRÓPRIO---···----- 1. 744.224 

DIFERENÇA •• -. ·: • • • ·- 35.002 
-~IERCADORIAS~ DESVIADAS DO SEU DESTINO.-.····-··-- ·2s2 :o9"6 
- c N E .. 247-.0.94 NOTAS FI~CAIS DE PROCEDE CIA !L GAL 

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES OUTRAS UNIDADES- •• ----- 1.015. 790 

SAfDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARACÕÉS DO PRÚPRID-----···--··- 1.124 -400 

DI FERENCA. _. __ •• ___ 1---1o_a_._6_1_o_-j 

-NERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO.- •••• :- .·.-. 179.34 2 

~NOTAS FISCAIS DE PROCEDENC!A ILEGAL 70". 732 

RESU,\fO GERAL -

TOTAL MERCADORIAS.DESVIADAS DO SEU DESTINO....... 461.438 I 
TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDENC!A ILEGAL 1---~3'"1'-'7'-". Wi __ 

TOTAL GERAL---·-··-······--·-·· 779.264 



4332 Sábado 29 DIÁRIO DO_ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANÁLISE COMPARA~lVA_ DAS INPt?R~iAÇOES FOR~~CIDAS _ P~-~A~- ~NIO~_DilS 
BALANÇA CO'IERCIAL INTER'"STADUAI ANO !984 Em C s · 11 -" - r rn> KIGS 

~ 

ENTRADAS SA!DAS 
IDADES 

ln~~r~~~~~~~ · ~~FOR~~O RESULTA!Xl !NFOR>IAÇÃO I NFOf1\[,.'\CJ.)? RESULTADO O f_liO _O DAS UNIDADES 00 PRÚPRJO 

AC 1 o 3.62-!> 1.129 (-) 7.. 499 
A.\1 166.826 o 76. 889 10.062 ·c-1 66'. 827 
PA 21 .. !;37 o 67. B60 117.379_ 49.519 
RO 1. 203 o 2. 394 3.353 9S9 
t~IA 44.309 o 31~178 48.469 17.291 
PI 8. 206 o 19.708 30.098" lO. 390 
CE 76.194 o 127.624 146.883 19.259 
RN 33.295 o 37.722 45.596 7. 874 
PB 30.494 o 39.625 40.351 726 
PE 164.75_3 o 313~877 260.559 (-) 53.318-
AL 19. 813 o 27.521 34.216 6.695 SE 19. 00_0 o 30.423 42.827 12. 404 
BA 402.899 o 259. gg·g 287.242 27.243 
MT 

~ 
6.359- o io. B69 33.84 7 12.978 

MS 16.076 o 32.823 38.479 5.656 
GO S.008 o 22.237 119.996 97.759 
DF 

I 
27.399 o 106~347 164.274 57.927 

MG 1. 775.656- o 1. 017.704 961.920 (-) 55.784 
ES 483.769 o 3SB.il8 246.411 (-)111.707 
RJ - - - - - -
SP 8.409. 877 o 4.494.684 4,434.121 (-) 60.563 
PR ~ 648.552. o 395.350 320.538 (-) 74.812 se 722.-379 o 190-.852 19!L908 56 
RS 3..143.30_3_ o 794.379 622.099 (-)172.280 

1- 8.47i.Bl1 s.2oo .. n.7: 597.790 l 
Fonte: l· 326:736 J Rev)..sta de Finanças PÚblica~ .. 

-· 
-· --ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLAJ,(AÇOES OUTRAS U.Nl O ADES •••• --H 

ENTRADAS NO ESTADO- SEGUNDO DECLÁRA.ÇOES DO .PRÓPRIO.· ..... -·---_ --- . . . 
DIFERENÇA ..... --···· ---

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •••.•• : ••. -. ---

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL •. ---

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES OUTRAS UN!DAD"S······-· 8.471.811 

SA!DAS DO ESTADO SEGUN!lO DECLARAÇOES DO PRÚPR!O ......... • .. • B. 200 • 7S7 

DIFERENCA •••••••••• r-__ 2_7_l_.o_s_4 __ -4 
-NERCADORIAS DESVIADA$ ·no SEU DESTINO .•• ~·.;_....... 326.736 

·-NOTAS FISCAISDE PROCEDSNCIA ILEGAL 597.790 

RESU,\10 GERAL 

TOTAL )IERCADOR!AS. OES VI ADAS -DO SEU DE STJ NO .. ·- .... 

TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL 

TOTAL GER.~L ................... . 

326.736 

597.790 

924.526 

N ovem);>ro de 1986 



Novembro de 1986 DIÃRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANÁLY$F. COMPARATl\"A DAS INF.OR:.!AÇOES FORNECIDA$ PELAS UNIDADE.$ 
l UF l 
L:'_j BALANÇA C01-JERCIAL I.NTE STADUAL ANO 1984 RE - Em CrS milhÕes 

El\TRADAS SAI DAS 
IDADES_ INFORMAÇAO . ~~F~~g~~~~ INFDP~!AÇJ\0 INRJR.Mi\ÇÃO RESULTAOO 

IDAS N DADES RESULTAIXJ D§__UNI DADES 00 PRClPRfO --r---
AC S.81P 29.620 23.810 33.855 20.225 (-) 13.630 

A.\1 556.598 1.933.702 1.377.104 953.880 75 .626 (-) 878.254 

PA 134.291 250.531 116.240 433.274 806.764 373.490 

RO 10.011 107.131 97.120 47.639 68.872 21.233 

~-[A 56.495 61.576 5.081 239.493. 352.~14. 113.421 

PI 24.172 23.198 (-) 974 118.134· 189.685 71.551 

CE 324.513 286.230 (-) 38.283 652.952 876.301 223.355 

RN 151.541 t33.6a9 (-) 17.852 234.009 273.377 39".368 

PB 101.282 71.334 (-) 29.948 188.973 267 .TiS 78.805 

PE 988.358 796.~12 (-) 191 •. 546 1. 758.34.1 1. 927.452 169.111 

AL 77.959 8Ó.986 3.027 165.915 226.582 60.667 

SE 81.243 104.956" 23.713 136.828 238.460 101.632 

BA 2.928.454 2, 704.547 (-) 223.907 1.299.902 "2.136.650 836.748 

Mt 

I 

92.299 169.802 77.503 273.789 619.921 346.132 

MS 416.720 622.055 205.335 486.502 849.586 363.084 

GO 92.629 893.~49 801.320 166.806 i .419.452 1.252.646 

DF 37.277 68.M6 31.4"19 53:Í.420 823.633 290.213 

HG 5.987.735 4.996.942 (-) 990.793 4.750.340 6.3M.052 1.558.712 

ES 574.789 463.796 (-) 110.993 638,417 782.634 144.217 

RJ 

I 
4.434.121 4.494.684 60.563 (*) - -

SP - - - - - -
PR ~ 4.192.762 2.646.296 (-) 1 .546;466 5.009.518 4.609.014 (-) 400.504 

~2.144.610 ·1.556.537 (-) sss..-o73 1 .873.376 2.093.308 219.932 

. .3.67J .282 2.401 .595 (-) 1 .269.687 5.445.056 5.135.712 (-) 309.344 

s.oo~.s-zz 1- .. 
27.084.951 24.098.·664 25.440.419 30.103.-004 1.601. 732 

Fonte: z_.szz.zss T+ 6.26,~ 
Rexista de Finanças PÚblica.s ... -

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNO.O DECLARAÇOES OUTRAS _UNIDAD;E.~: ••..•• 27.084.951 

ENTRADAS NO ESTADO· SEGUNirD DECLARAÇOÉS ·no PR6PRIO ••••••••••• 24.098.664 

DIFERENÇA ••••.•• • ••• 2.186.287 

-MER GADO R I AS DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••••••••• 5.008. 522 

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDêNCIA ILEGAL .... 2.822.235 

SAfDAS DO ESTADO SEGUNDO O.ECLARAÇOES OUTRAS UNIDADES........ 25.440.419 

SAfDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARACOFc DD PR6PRlO............. 30.103.004 

DI F~ RENÇA •••••••••• f--_:4::.·:::66:co2:.:· ::c58:::5-f 

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ••• ····-····· 6.264.317 

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL 1.601.732 

RESU,!O GERAL 

TOTAL ;tERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO ........ I 11.272.839 

TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILtlGAL ••• • __ .,.145~::.:46.::.2930o:c-::.:890060'=-76_ TOTAL GERAL •••••••••••••••••••• 

Sãbado 29 4333 



4334 Sâbado 29 
DI,'\RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçã()IQ 

ANÁLISE CO~IPARATIVA DAS INFORMAÇOES FORNECIDAS P~l,.AS UNIDADF~S r UF l 
~ BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL ANO 1984 - EDl_~S milhÕ~s 

ENTRADAS SAfDAS · 
~IDADES 

ln~~~~~~ri.Am ~~F~~~~~~g I NFOP~!AÇIIO JNRJRMAÇ)IO 
RESULTADO OAS UNI DAÓES DO PRdPJlrO. RESULTA!XJ 

AC .O 125 125 788 984 196 

A.'! '27 .252 50.559 23.307 15.758 3.985 (-) 11.773 

PA 9.101 29~70 <l}.269 13.062 :\9.173 26.111 

RO 5.314 42.662 37.348 6.413 24.334 17.921 

l-IA 3.571 5.994 2.423 8.245 14.754 6.509 

PI 2.775 3.755 980 7.901, 19:212 11.311 

CE 31.755 27.984 (-) 3.771 21.208 41.760 20.552 

RN 10.364 10.204 (-) 160 8.387 14.851 6;464 

PB 6. 251 4.206 (-) 2.045 29.061 40.096 11 .035 

PE 27.763 24 .• 565 (:) 3:198 94.4~ 124.896 30.441 

AL 6.131 7.020 889 11 ~861 18.453 6.592. 

SE 1.260 2.620 1 .~60 6.757 19.075 12.318 

BA 52.606 70.687 18.081 47-646 83.543 35.897 

MI" 90.913 449.486 358.573 21.264 104.115 82.851 

}IS 175.276 546.132 .370.856 69.177 175.999 106.822 

GO 586 45.380 44.794 6.842 • 59.732 52.890 

DF 

I 
5.511 5.094 (-) 417 15.071 42.345 27.274 

MG 280.025 311.493 31.468 301-461 371:591 70.130 
ES 36.752 46.968 10.216 34.380 50.578 16.198 
RJ 320.538 395.3?0 14.812 - 648.552 648.552 
SP 4.609.014 5.009.518 400.504 2.646.296 4.192.762 1.546.466 
PR ~ - - - - - -
se 630.051 725.454 95.403 1.035.286 1.345.530 310.244 
RS 7,36.008 706.981 (-) 29.027 633.171 70"9'~ 731 76.560 

?.068.817 8.521.607 3~~6181- 5.034.490 8.146.051 11.773 I 
Font.e: 1_.4~1.4081 .. 3.123.334 I Rev.ista de. Finan~as PÚblica.s· .. - .. . . . 

·~·~ 
ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES OUT,RAS UNIDADES ._ .. ·.• ~ 
ENTRADAS NO ESTADO: SEGUNDO DECLARAÇOES DO PR6PRIO •••• , ••• ,.- 8.521.607 

DIFERENÇA ••••.•• ···- 1.452. 79 

-NERCADORIAS-DESVTADAS DO SEU DESTINO··.······-··· ,38:618 
-NOTAS FI AIS .. 1.49.!.408 SC DE PROCEDENCIA ILEGAL 

SAI DAS DO ESTADO SEGUNDO DECL)>.RAÇOES OUTRAS UNIDADES ••••• -.. 5.034.490 

SA!DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PRilPRIO ••••• • • • • • • • • . 8. 146.051 

DI FERENCA •••••••••• 1---3_._1_1 1_._5_61-1 

-MERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •••••• ; ••.•• ; 3.123.334 

-NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL . 11.773 

RE.SWJO GERAL 

TOTAL MERCADORIAS .. DES V! ADAS DO SEU DESTINO ••••••• 

TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL 

TOTAL GERAL •••••••••••••••••••• 

3.161.952 

1.503.18_1 

4.665.133 

Novembro de 1986 



!'Jovembro de 1986 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANfi.LISE CQJ-IPAR.!l,TlVA DAS INFOR:.f,,\ÇJ)FS FORNECIDAS PELAS_UNID_ADES 

Ú~LANr..Á cO~ti~RCIAL INTÚ{ESTADUAL --- AN0" .. 19a4-- E· c'"-s~ ·
1
h-' - m ' m> oes 

ENTRADAS ~ SAlDAS 
IDADES INFO!U·IAÇAO I NFOR:.IACI\0 oL~\J,i~'~,!so lN~ RESULTAIXJ luAS UN~,~DADES :Jl.~J..Q RESULTADO _!l;LPR<lPR O ----r---
AC o 2.048 2.048 952 207 (-) 745 
A.' I 7.056 14.978 7.922- 19.862 1.175 (-) 18.687 
PA 8. 266 7.895 {-) 371 23.521 48.823 25.302 
RO 456 8. 730 8. 274 2. 314 2. 114 (-) 200 
MA l. 264 2. 405 1.141 1Ll40 17.033 5. 893 
PI 7. 539 8.189 650 7. 060 17.939 lO. 87\1 
CE 33.624 29.484 H 4:140 36.160 71.602 35.442 
RN 16._8]._3- 90.985 74.172 42.224 4.5.249 3.025 
P8 15.061 22.698 7. 631 16.688 25.500 8. 812 
PE 65.612 49 .• 5.30 (-)16.082 119. 992' 159.265 39.273 
AL 11.513 11.751 238 13.913 'l9 .132 5.219 
SE •1.124. 5.859 4. 735 12 .. 637 21.048 8.411 
BA 56.913 63.600 6. 687 107 ~ 351 145 ,_559 38.208 
Mf 

l 
1.1. 859 36.519 24.660 ~o. 373 29.687 19. 3~4 

MS 79.807 62.188 (-)17.619 18.412 33.852 15.440 
GO 508 20.412 19.904 6.4.94 51.423 44.9 29 
DF 

i 1.003 1.$60 557 31.227 in .128 65.901 
MG 204.4.83 193.448 (-)ll.035 309.748 342.354 32.606 
ES 11.122 12.353 1 .. 231 87.0.10 54. 8_57 (-)32.153 
RJ 

ii 1_90. 908 190.852- (-) 56 - - -SP 
!: 

>.093.3oa 1.873.376 (-) 219.932 1. 556.537 2.144.610 588.073 
PR I! L345.5Y(f- 1.035.286 (-) 310.244 725.4.54 630.051 (-) 95.403 se " - - - - - -~. 

RS 1..027 .. 097 76'8. 438 (-) 258.659 837.319 848.752 11.433 
~~~ 

1- I ~ 807 ~60 147~188 I 5.190.86"6 4.512.584 838.138 J Cl2fi 3_88 
Fonte: 159.856 
Revista de FinançaS Púb1icas 

I. 9 58 '16a.__j 

ENTRADAS NO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES oUTRA.S_--üNIDADE~~.- ... - '''" •''H ENTRADAS NO FSTADO SEGUNDo· DECLARAÇO:ES no PR(5PRI9. ~ .-.-.-~- • -·- 4.512.584 

DIFERENÇA .•. -.;- •••• _. 678.282 

-~1ERCADORIAS DESVIADAS DO SEU DESTINO •• , .. --· .... 838 .13"8 

159. 856 -NOTAS FISCAIS DE PROCED8NCIA ILEGAL 

Sr\! DAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARACOES OUTRAS UN1QAD;:s . • _. · •• • • 

SAlDAS DO ESTADO SEGUNDO DECLARAÇOES DO PRÓPRIO .•• • •• ••••••• 

3.996.JBB 

4.807.360 

DIFERENÇA .......... ~1---8-10_._9_7_2_-1 
-~lERCADOR!AS DESVIADAS DO SEU PESTINO ...... .'.,-... 

-NOTAS FISCAIS. DE PROCEDENCIA ILEGAL I 
RESW.IO GERAL __ 

958.160 

147:188 

TOTAL :-oiE_RCADORIAS PES VI ADAS DO SEU DEST_INO ~.. .. .. 1. 796 · 29 B 

TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE PROCEDENCIA ILEGAL ...•• 1-_3_0_7_0_4_4. __ 

TOTAL GERAL ........ ,........... 2.103.342 

Sâbado 29 4335 



4336 Sábado 29 
·. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Novembro de I 986 

ANÃLIS'S COMPAR.ATIVA DAS INFORl-1AÇ0ES FO?:_.'~ECIDAS PELAS UNIDADES 

BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL ANO 1984-- Em Cr$ milhões 

ENTRADAS SA!DAS · 
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QU/IDI\0 DEJ:.ONS!l\ATIVO DA Nl.' "SE COMPAAATIVA DAS INRJR'V\COES Rll' :IDAS PELAS UNIDADES 
BALANÇA COMERCIAL INTERESTADUAL 

quadro l 

O SR. PRESIDENTE (João Lóbo)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Afonso Sancho. 

O SR. AFONSO SANCHO (PDS. CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) · _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a laborioSa-classe dos 
funcionários públicos, civis e militares, tem sido bastan
te sacrificada pela política de contenção salarial adotada 
a partir da reforma monetária. 

Quando implantou essa reforma, denominada PlanÓ 
Cruzado, através do Decreto-lei no 2.284, de 10 de mar
ço do corrente ano, o Goven;J.O previu o reajuste_ auto~ 
mático de salários, vencimentos, sald_os, pens6es,_pro
ventos de aposentadoria e remuneraÇão de acordo com 
a variação acumulada do índice de Preços ao Cánsu
midor (IPC), sempre que tal acumulação atingisse-20% 
depois da data da primeira ne$ociação, dissíclio_ ou data
base de reajuste. Estava instituída a escala- móvel de 
salário, regulamentada, posteriormente, pelo Decreto
lie n." 2.302, de 21 do corrente més. 

A princípio, porérri, as medidas económicas propi
ciaram ganho real para a classe trabalhadora em geral, 
porque promoveram o congelamento dos preços e logra
ram deter a escalada inflaciOnária. Verificou-se, en-tão, 
o crescimento da demanda. E o Goyemo regozijou-se 
com o fato inicialmente, certo que o Plano Cruzado 
facultara melhor distribuição da renda. No entanto, com 
a exacerbação do consumo, retraiu-se a oferta, em gran
de parte devido ao congelamento dos preços. 

Vimos as prateleiras dos supermercados esvaziarem
se paulatinamente, os açougues fecharem suas portas. 
Passamos a conviver com o ágio, o novo nome que 
se dá ao mercado negro. Importamos gêneros alimen
tícios, leite em pó, carne, gastando parte substancial 
de nossas preciosas e parcas reservas cambiais. 

A pressão inflacionária se -fez sentir riõvamente, 
ameaçando seguir nova escalada. Ante a iminência da 

NlO ;, .... l.'lB~--· • 

aplicação da escala móvel de salário, o Governo recuou, 
estabelecendo novo sistema para cálculo do IPC. 

Ora, de d_ezembro de 1985 a outubro deste ano, o 
Instit~to B!asileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
aferia o IPC com base nos preÇos da cesta básica de 
consumo de faml1ias ~classe média, cujos rendimentos 
oscilam de 5 a 30 salários mfnimos. Esse cálculo levava 
em conta náo apenas a variação dos preços de carros 
novos e usados, vestuário, cigarros e bebidas alcoólicas, 
mas também a elevação de impostos e taxas. 

Agora, através do Decreto-lei 0.0 2.290, de 21 deste 
ffiés, o Governo fixa novo sistema para cálculo do IPC, 
denominado restrito, que levará em conta apenas os 
preços da cesta básica de _consumo de familias cujos 
rendimentos vão de um a cinco salários mínimos. Os 
itens-essenciais dessa cesta básica referem-se à alimen
tação, transpo~te e moradia. Tão drástica é a medida, 
que o próprio_ Mínistro do Planejamento, João Sayad, 
admitiu o engano e afirmou que o Decreto-lei n.o 2.290 
"ser~- alterado para incluir a_ educação, a saúde _e _o 
vesTuário entre os itens cuja variação de preços Sél:á 
apurada para efeito da composição do IPC restrito, 
que a partir deste més definirá a inflação". (in "O Esta
do de São Paulo", 26-11-86)._ 

Ora; O _IPC restrit~_, ~-~sDlo- retifkado o seu cálculo, 
não refletifá o aumento real Cio custo de vida, penali
zan~o, sobretudo, a classe_ média, na qual ~ incluem 
os fUncionários públicos, -civiS e nu1itares. Trata-se, ade
mais, de uma decisão arbitrária, tomada através de_um 
instrumento de força, o decreto-lei, tão condenado pelo 
P~DB quando era oposição. 

Como sabemos, a alteração do método de cálculo 
do IPC já provocou o pedido de demissão do Presidente 
do IBGE, Edmar Bacha, que não concorda com a me
dida. 
- Critica-se, em todo- o País, a forma de divulgação 

do novo pacote económico, logo após as eleiçõe.s. Pro-
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vavelmente as críticas desferidas por políticos do pró
prio PMDB levaram o Ministro da Fazenda, Dflson 
Funaro, a apresentar ao Presidente Sarney o seu pedido 
de demissão, que, como sabemos, não foi aceito. S. 
Ex.• afirma que sempre procurou solucionar problemas, 
não criá-los. 

Ora, não desconhecemos as grandes dificuldades que 
enfrenta o GovernO neste País-continerite, no qual, a 
cada ano, três milhões de novos brasileiros são acres
cidos à população. o. próprio endividamento do País 
se deve à neçessidade premente de desenvolvimento. 
Entretanto, esse endividamento agigantou--se por força 
de condições alheias à nossa vontade, que incluem a 
crise do petróleo no início da década de 70 e a alteração 
das taxas de juros nos países credores. O pagamento 
da dívída externa, mais precisamente, dos juros da dívi
da, representa uma sangria anual de 12 bilhões de dóla
res, ou seja, absorve todas as nossas reservas cambiais, 
a duras apenas acumuladas durante o ano. Podemos 
pagaressa dívida muitas vezes, mas nunca a quitaremoS. 
E um processo de agiotagem internacional, impiedoso, 
draconiano, que pulveriza nossas economias e ameaça 
paralisar-nos. 

Encontra-se aí o grande problema do Governo, que 
terá '\te optar pela redução ou suspensão provisória do 
pagamento da dívida externa ou pela declaração de 
moratória, hipóteses já ·averitadas pela imprensa. 

Não vamos-discuti! o asSUnto. QUeremoS deixar claro, 
repito, que a fixação de um IPC ·expurgado não vai 
refletir o aumento real do custo de vida e penalizará, 
sobretudo, a classe média, _na qual s~ encontram os 
funcionários púbiícos ciVis e militares. As demais cate
gorias profissionais já ObtiVe!ani. reajuste de salários 
através de acordos, independentemente de aplicação 
da escala IQ.óvel de salário, o chamado "gatilho", 

' 
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Os funcionáriOs -públicos -civis e mifitares lião goÍ:am 
do direito de greve, porque exercem funções de inte~ 
resse público, e são os filais prejudicados. 

Ora, os jornais de hoje anunciam o aumento de 100% 
para detenninados produtos. As tarifas postais e telefô
nicas subiram, respectivamente, 80 _e 35%. De março 
a outubro, a inflação acumulada atingiu 10,25%; em 
outubro, foi de 1,9%, o maior índice n:iensal desde 
o início do Plano Cruzado. Não J?.OS esqueÇanios dos 
altos índices inflacionários de janeiro a fevereiro do 
corrente ano. -

Cabe ao Governo assegurar o poder aqUiSitivo dos 
funcionários públic_os civis e militares, reajustando os 
seus vencimentos com realismo, a partir de janeiro do 
próximo ano, tendo em vista a inflação acuritulada de 
janeiro a dezembro deste ano, 

É o apelo que dirigimos ao Presidente José Sarney, 
confiante~na sua sensibilidade de homem público.(Mui
to bem.) 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (JoãO Lóbo)- CO.Õ.cedo a pala
vra ao nobre Senador J utahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB -,BA. P~;o
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Este pronunciamento parte do pressuposto da perma
nência e persistência histórica de certos fatores e proble
mas atuantes em nossa realidade educacionaL Assim 
é que, seja através da voz dos parlamentares da primei
ra Assembléia Constituinte (1823), seja em relatórios, 
pareceres, resultados de pesquisas ou em planos e proje
tas_ do Poder Executivo Federal, o diagnóstico da educa
ção no Brasil, insiste quase sempre sobre as- mesmas 
deficiéncias ~ distorções, ainda q~an_do o contexto só
cio-económico e pol(tico tenha sofrido profundas mu
danças. 

Poderíamos começar com o pronunciamento de An
tónio Carla~, consituinte de 1823, que~ na discussão 
de um projeto de Lei sobre a educação - fazia corpo 
com os que se queixava~ da falta do ensino de primeiras 
letras no Brasil. A coõ.clusão aque c~ega, porém, repe
te-se continuamente até os noSso-s dias, ou seja: todos 
os brasileiros têm direito a gozar de uma boa educação 
-procedimento caro aos liberais-, mas não se tiram 
conseqüências práticas capazes de _gaiihar corpO nas po
líticas ou num projeto de governo. Por isso, não é de 
estranhar que a proposta de "Educação para todos -
caminho para mudança", lançado no ano passado 
(1985) pelo Governo Federal, faça esta constatação es-
tarrecedora; · 

"Não há lugar a dúvidas quanto ao -descumpri
mento das obrigações do setor público para com 
a educação do povo, em termos de destinação de 
recursos financeiros. De fato, a União, Estados 
e Municípios liãO- s.e diSpõem sequer a alocar recur
sos orçamentários compatíveis com' os requisitos 
mínimos indispensáveis à manutenção e expansão 
dos serviços de educação básica. Conseqüentemen
te, a responsabilidade civil do cidadão (a educação 
é direito de todos), o cumprimento da obrigato
riedacJ.e escolar (dever do Estado) e a qualidade 
do ensino (direito e dever de cada um) passam 
à condição de letra morta" (DOU, 5.6.85). 

Este pronunciamento, Srs. Senadores, cOnsta de duas 
ações, a saber: a primeira (A), sem a pretensão de 
oferecer uma visão detalhada dos problemas e questões 
educacionais que se vêm acumulando ao longo de nossa 
história. sobretudo a partir dos anos 30, tentará lavantar 
aqueles mais signi.ficativos em termos de pennanéncia 
e persistência; a segunda (B), procurando perscrutar 
quanto possível os novos horizontes que se abrem à 
educação com o momento atu~ de preparação pata 
a Assembléia Constituinte de 1987; abordará especifica
mente alguns pontos que se sobressaem da vasta gama 
de propostas e sugestões a serem levadas em conta. 

Para as considerações se seguem, foram destacadas 
três questões principais: I -DemocratizaçãO do ensino 
básico II - Educação e compromisso social; III -
Qualidade do ensino. 

Antes de passar ao desdobramento de cada um desses 
itens, seria conveniente indicar o seu contexto histórico. 

Temos, então, no marco da Revolução de 1930, um 
monumento privilegiado para repensar o papel do Esta- -
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do n_a democratizaç_~o do ensino bási~ (I), graças sobie~ 
tudo às tentativas dos pioneiros da década anterior, 
canalizadas e ampliadas no plano nacional. Se a ênfase 
escolanovista recafa sobre um ideal de reconstrução pe
dagógica d~ escola, mesmo assim a bandeira de uma 
nova postura do Estado em face da educação foi levan
tada e permanece ainda hoje como uma das cobrariças 
mais insistentes dos novos caminhos a trilhar. Foi a 
·par"tir da( e disso é testemUnha a Constituição de 1934~ 
que se-tOmou lirgerlte orgailíiaros "Sistemas de ensino"

- e-prover a educação dos recursos necessários à sua ma-
nutenção e desenvolvimento; a vinculação orçamentária 
de percentuais para o ensino e a formação de fundos 
especiais para a educação, inclusive nas zonas rurais, 
datam d_essa época, 

Embora a percepção idealista e romântica dos reno
vadores e pioneiros de 30 já tivesse VislUmbrado um 
efo-entre educação e estruturas sociais, meSmo deixando 
intocadas as contradrções e lutas entre as classes, somen
te a partir do final da década de 50 e no iníCio da 
de 60_, período coincidente com a discussão e cotação 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei n.,. 4,024, de 20 de dezembro de 1961), põe-se 
a educação sob a perspectiva de um plano nacional 
de desenvolvimento (II). O planejamento educacional 

- · · aparece; a P?_i1ir de então, ditado por metas e fixado 
por exigências políticas muitas vezes alheias e estranhas 
ã realidade regional e local. Nesse contexto, em que 
preponderam os aspectos económicos e tecnoburocrá
ticos da educação, surgem as duas grandes Reformas 
de Ensino, com as Leis de n<>s. 5.540, de 28 de nOVembro 
de 1968, e de n", 5.692, de 11 de agosto de 1971, que 
dão origem aos novos modelos de Ensino Superior e 
de universalização obrigatória da qualifi~ção profis
sional, em nível de 2~, grau. 

A década de 80, marcada pela distensão e "abertuia" 
política, dá nova ênfase à cha~nada pedagogia da quali
dade (III),. até .certo ponto, dos anseios liberais- dqs 
pioneiros de 32 que sempre bateram na tecla da organi
zação do processo pedagógico, principalmente no que 
diz respeito às próprias ·condições de trabalho nas esco
las e à formação, contratação, remuneração e partici~ 
pação do professor nesse processo. Tais elefnentos, dei
xados na penumbra pelos planejadoreS e teóricos da 
educação dos anos 70, voltam com enonne força nos 
questionamentos que se fazem sobre os finS e funções 
da educação e seu papel numa sociedade democrática .. 

I - DemocratizaçãO do Ensino Básico 

A questão se coloca sob duas óticas diferentes, Nt!ma 
pode~se coristata! que _o poder público, enquanto ex
pressão dOs interesses de determinados grupos, não tem 

_ um projeto de educação democrática,, pois, ·segundo 
os estudiosos, resiste a prática a dotar a educação dos 
instrumento'snecessáríós à sua universalização. Noutra, 
a inexistência desse projeto é conseqüência da própria 
ausência e falta de participação dos grupos populares 
na definição dos rumos da educação que lhes convenha. 

- Nesse último sentido, a democratização do ensino ultra
passa os estreitos limites do poder do Estado, como 
gerente da coisa pública, alargando-se através da parti
cipação popular, expressa nas mais ·variadas formas de 
mobilização da sociedade, como quer a proposta atual 
de "Educação para todos''. Ora, num projeto de demo
cracía, a educação básica é o mínimo que se pode exigir 
do poder público. 

De um leque mais amplo de problemas, compreen
didos no que se entende por educação básica, destaca-se 
o do acesso e da permanêncía das crianças e adoles
_centes.na escola de 1~. grau, ou seja o da universalização 
da escola de 8 anos, 

A primeira constatação a ser feita é a de que o cresci
mento dos sistemas escolares, na faixa de obrigatorie
dade dos 7 aos 14 anos de idade, não tem acompanhado 
o crescimento populacional. O déficit de_ escolaridade 
chega a mais de 7 milhões de crianças sem acesso â 
escola, acentuando mais ainda o problema crónico do 
analfabetismo, cujo percentual atinge 56,2% na faixa 
escolarizável dos 7 3.os 9 anos de idade, e 22% na faixa 
dos 10 aos 14 anos de idade, segundo dados de 1982 
do Ministério da Educação (2). · 

-,JUém -dessç_ déficit, os problemas da permanência 
das crianças matriculadas na rede escolar aparecem nos 
el!vados índices de evasão e repet~ncia nas 4 (quatros) 
primeiras séries e mais particularmente na passagem 
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da~_.• para a 2.• série do 1.u grau, o que revela a baixa 
produtividade do sistema e sua inadequação às peculia
ridades do alunado. 

Os estudos mais recentes apontam diversos fatores 
que contribuem para agravar esses problemas como o 
centr-alismo administrativo, vigente sobretudo a partir 
do esvaziamento do sistema federativo com o Estado 
Novo e o movimento militar de. 64; as desigualdades 
regionais com ·as bãixos níveis de renda e as caréncias 
alimentares e de saúde de suas populações; a insufi· 
ciência e má distribuição espacial da rede escolã.r; a 
inaqueada formula·ção dos currrículos e a quase inexis~ 
tência de material didático-pedagógico; a deficiente for-

- -maÇãO;-precário iC:crutamerito e irrisória remuneração 
dos docentes, cujos padrões profissionais têm atingidO 
aguda deteriorização. _ - . 

A enormidade e gravidade desse círculo de problemas 
poderia ser questionada em dois focos principais, ou 
seja: quanto à seriedade do compromisso do Estado 
para com a educação pública e gratuita quanto à viabili
dade de descentralizar os serviços educacionais para 
a órbita municipal.· 

No primeiro foco de questões, atinge-se a face oculta 
das pol(ticas educacionais, proclamadas como prioritá
rias, ao tocar na chaga sempre aberta dos financiamen
tos públiços da educação. Apesar da criação de fundos, 
do salário-educação e mais recentemente da reintro
dução da vinculação orçamentária de percentuais para 
a educação, na Constituição Federal. a prioridade da 
educação básiCa continua de diffcil efetivação, dado que 
grande parte dos recursos que seriam alocados na manu
tenção de desenvolvimento do ensino são destinados 
a atividades paralelas e acessórias dos sistemas de ensi
no. como é o caso da merenda escolar, necessária e 
imprescíridfvel por causa unicamente do empobreci
mento e da crescente miséria de grandes contingentes 
populacionais. 

No segundo, advoga-se a inadiável e ampla reforma 
administrativa e tributária, através da qual se redefi
níssem- as respon-sabilidades da União, dos Estados e 
Municípios para com a escola básica de 1. o grau e abris
sem espaços para a tomada de decisões e a participação 
dos níveis regional e locaL A municipalização, longe 
de ser mera figura de retórica, poderia ganhar contornos 
mais-realistas, inclusive pela superação das polfticas lo
cais de arraigado clientelismo e pelo concurso das infra
estruturas estaduais que poderiam evitar o alargamento 
das diferenças de atendimento da demanda escolar pe
los Municípios, Fortalecido o princípio federativo, a 
esfera pública estadual deveria exercer verdadeiro papel 
equalizador e ajudar na criação das condições objetivas 
da pretendida municipalização do ensino básico. 

A universalização da escola básica de 8 anos é, por
tanto, um programa que está longe .de ser alcançado 
e permanece ainda hoje como um dos grandes desafios 
da Reforma de 1971 (Lei n.o 5.692), cujas metas só 
estariam completas com a atendimento também à edu
cação pré-escolar, à educação especial e ao ensino suple
tivo. 

n - Educação e compromisso social. 

Se os reformadores de _30 já tinham em mente, entre 
os objetivos da construção de um sistema nacional e 
democrático de educação, a inserção da escola no pro
cesso de mudança social, somente a partir da década 
de 60, e mais precisamente no início dos anos 70, é 
que se fazem tentativas concretas de articular o planeja
mento educacional aos Planos Naciõnais de Desenvol
vimento (PND) económico. 

Variados eram os motivos e concepções que justifi
cavam os novos papéis e funções da educação. Embora 
não venha ao caso relembrar os que maior influência 
teórica exerceram nas discussões desse período, convém 
frisar, no entanto qUe-~b o peso de uma visão econo
micista da edu~_ção- é que se deu relevância ao supri
mento da demanda de um potencial mercado de traba
lho através da formação de quadros tanto de nível supe
rior como de nível médio (2.0 grau). 

· As supostas necessidades sociais deveriam ser aten
didas pelos sistemas educacionais, despreparados, po
rém, para fazer "face a tão surpreendentes exigt!ncias. 
Como o poder público mal conseguia satisfazer à expan~ 
são do ensino básico, ampliado em 1971 para as atuais 
8 séries do Logra~, coube à iniciativa priyada multi: 
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plicar a sua oferta de ensino superior e tentar o cumpri
mento, em sua majoritária rede de escolas de 2." g(au, 
dos preceitos legais da terminalidade profissiOnal. 

Assim, nem um projetado modelo de Universidade 
(Tecnológica) voltada para a integração social do ensino 
e da pesquisa, nem a obrigatória profissionalização do 
2. o grau resultaram na consolidação de novos elos de 
ligação entre a escola e a realidade económica e social 
do País. Até mesmo os cursos de pós-graduação, que 
representam, de modo geral, o que de melhor se produ
ziu no âmbito das universidades, vêm sofrendo com 
a precariedade do financiamento de seus programas 
de pesquisa e com a exigüidade dos mecanismos que 
viabilizassem a utilização social do saber por elas produ
zido. 

Atualmente, procura·se empreender, num processo 
de avaliação em profundidade, as novas relações que 
a Universidade, como "locus" por excelência do ensino 
superior de graduação e pós~graduação, deve manter 
com as estruturas e processos sociais e com a própria 
esfera do Poder Governamental. O mesmo vem aconte
cendo com a preparação para o trabalho dos adoles
centes e jovens pela supera·ç-a.o, a partir da Lei n.o 
7.044/82, da rigidez dos esquemas de profissionalização 
em nível de 2.0 grau. 

São esses os sinais mais claros, na esteira das Refor
mas de 68 e 71, da necessidade de repensar·se a educa
ção no todo da realidade social e definir também o 
grau de participação efetiva do Poder Público em sua 
manutenção e desenvolvimento. Isso tudo depende, e 
muito, de um projeto de sociedade que se qúeira reali
zar: ora mais aberta, ora menos aos anseios democrá
ticos de uma escola pública e gratuita também nos níveis 
ulteriores à educação básica. 

m - Qualidade do ensino. 
Este último tópico permeia os problemas educacio

nais desde o momento em que, no Brasil, tomou-se 
consciência da _educação como dever do Estado e a 
mais grave questão social. Talvez se pudesse afirmar 
que está é a questão síntese, pois"-ã qUã.fídade seria 
a meta mesma de um projeto sério de democratização 
dos serviços educacionais, cujas propostas e propósitos 
-enunciados sobejamente nos discursos e documentos 
oficiais- seriarit avaliados por sua eficácía qualitativa. 
Pois a qualidade decorre não apenas da reorganização 
técnica do ensino, mas também e principalmente das 
poHticas públicas que definam prioridades e aloquem 
recursos suficientes para implementá-las. De nada 
adiantaria um projetO tecnicamente perleito e de largo 
alcance social sem a correspondente vontade polftica 
que o levasse à prática. 

A deteriorização do nível de qualidade do ensino 
público, sobretudo o destinado à faixa etária dos 7 aos 
14 anos, hoje compreendendo as 8 séries do 1." grau, 
onde sobressaem os alarmantes fenómenos da evasão 
e da repetência, situa-se sobretudo na falta de c_ondições 
mínimas de trabalho nas próprias--es-colas e no avilta
mento do exercício do magistério. 

As condições mínimas de trabalho referem-se não 
apenas ao ambiente físico das unidades escolares, mas 
incluem necessariamente materiais didáticos apropria
dos aos desenvolvimento das atividades curriculares
restritas quase só à sala de aula dotada, quando muito, 
de quadro e giz - e um corpo competente de profis
sionais d(( apoio às atividades pedagógicas, co-mo, por 
exemplo, os orientadores educacionais. 

O aviltamento da carreira do magistériO" cuja- forina
ção foi -desde o século passado - ob jeto de merecido 
cuidado quando da criação das primeiras escolas nOr~ 
mais, ganha hoje proporções alarmantes, graças ao pró
prio crescimento da demanda educacional, reprimida 
em todos os graus. Além das lacunas nos cursos de 
preparação par o magistério das primeiras séries do 
1. 0 grau, também os cursos superiores, destinados aos 
professores das restantes séries do Lo e 2.~ graus, já 
não satisfazem aos objetivos da própria reforma de 7L 
Outras agravantes estão presentes para acentuar ainda 
mais a distância entre um padrão satisfatório de quali
dade do ensino e a situação vivida pelos mestres. Enúe 
aquelas apontam-se invariavelmente os baixos níveis 
salariais dos professores e a falta de critérios buscados 
no mérito em seu recrutamento e seleçã_o, que, com 
raras exceç6es, n_ão propicia aos professores estímulos 
,funcionais através de um plano· de carreira. 

DIÁRlO DO CONGRESSO N AC!ONAL (Seção II) 

A qualidade, portanto, não é uma categoriã ideal 
e abstrata-que se pudesse aplicar indistintamente, como 
padrão de desempenho, a todo o universo dos sistemas 
escolares do País, antes seriam requisitos- mínimos a 
serem exigidos como contrapartida da aplicação dos 
recursos públicoS na educação básica de todos os brasi
leiros com direito a gozar de uma boa educação. 
B) PROPOSTAS - -

Na seção a seguir serão especificados alguns dos te
mas de debate sobre a Constituição, destacando-se posi
ções amplamente difundidas, assim como seus prós e 
contras, quando for o caso. 
Faixa __ etária de obrigatoriedade escolar. 

Nota·se intenso clamor no sentido de ampliar a faixa 
etária de obrigatoriedade escolar, quer no sentido de 
abranger as crianças em idade pré-escolar (a partir mais 
freqüentemente dos 4 anos), quer no sentido de atingir 
os 16 anos de idade. A Constituição vigente fixou co'mo 
obrigatória a escolaridade primária, dos 7 aos 14 anos. 
Porém, a· reforma do ensino de t.o e 2.0 graus, em 1971, 
ampliou a obrigatoriedade das quatro séries do ensino 
primário para as oito séries do 1.'-' gra-u. A Reforma, 
efetivamente, reduziu o gargalo da 5.• série e permtiu 
que um número maior de alunos, sobretudo nas áreas 
urbanas, tivesse escolaridade mais prolongada. Assim, 
as propostas fazem certo sentido. O trabalho da mulher 
fora do lar torna aguda a necessidade de cuidados à 
criança em educação pré-escolar, num crucial período 
de vida. No entanto, os serviços existentes são, em 
grande parte, particulares e é reduzido o número de 
alunos da rede pública antes do 1.• grau, exatamente 
porque os governos se atêm ao dispositivo constitu· 
cional. 

Por outro lado, a obrigatoriedade além dos 14 anos 
pode fazer sentido, uma vez que é grande o atraso 
escolar, de modo que, aos 14 anos, é relativamente 
reduzido o número de alunos que _cofnpletaram oito 
séries. 

Os argumentos contrários frisam que, embora desejá
vel, a extensão da escolaridade enfrenta a escassez de 
recursos, podendo prejudicar a escola' de I.~ grau. A 
rigor, a obrigatoriedade do antigo ensino primário, nos 
termos da Constituição de 1946, só é inteiramente cum
prida nas áreas urbanas e, nessas últimas, pelas camadas 
de renda média e alta. Portanto, a extensão da escola
ridade levaria a um distanciamento ainda maior entre 
Lei e realidade. Ademais, tal medida provavelmente 
contribuiria" para elev-ar os requisitos educacionais de 
parte das- ocupações. Assim, o tempo de permanência 
na escola teria de ser_ ~ada vez mais longo para alcançar 
o mesmo nível ocupacional. IstO poderá, até, apresentar 
aspectos muito positivos, caso as condições de pobreza 
se alterassem rapidamente. A população brasileira, por 
necessidade de subsistência, começa a trabalhar cedo 
e; freqüentemente, exerce trabalhos que desestimulam 
a continuação da escolaridade. Desde modo, a extensão 
da obrigatoriedade escolar acabaria por não beneficiar 
Os menos aquinhoados. 

OUfrõSstm, a tendência internacional é coincidir o 
t~tmino da obrigatoriedade es_colar com a idade de_ ad
missão ao trabalho. At~,~:almente a idade mínima para 
admissão ao trabalho é de 12 anos e, o término da 
escolaridade obrigatória é de 14 anos. Há algumas evi
dências de pesquisis no sentido de que o rebaixamento 
da idade de- admissão ~o trabalho, pela constituição 
de 1967, não chegou a beneficiar significativamente as 
.crianças de 12 e 13 anos com a aquisição de direitos 
trabalhistas e previdenciários. Os pequenos trabalha~ 
d'?_!_es desta faixa continuaram em grande parte a atuar 
no setor informal ou a não ter sua carteira assinada. 
Portanto, é recomendável elevar o limite para 14 anos, 
embora estejamos lidando mais uma vez com a ficção, 
pois o trabalho infantil, antes e depois dos 10 anos, 
é uma realidade para o nosso País. 

2. Financiamento da educação. 

Há um consens-o relati;amente amplo. d~ que a vincu
lação de recursos orçamentários para a educação deve 
ser mantida. Todavia, assinala-se que a simples manu
tenção do texto da Emenda Calmon não- assegurará 
necessariamente os recursos financeiros· de que a educa
ção brasileira precisa. Dependendo do sistema de conta
b~l_ização de despesas, a União, os, Estados _e Municípios 
podem considerar até ultrapassados os percentuais m(w 
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nimos exigidos. Para garantir tais recursos, além da 
regulamentação por lei ordinária (a vigente pode ser 
aperfeiçoada), destaca-se a seguinte sugestão de dispo
Si:tivo: "Para efeito do cumprímento dos percentuais 
mínimos exigidos. Para garantir tais recursos, além da 
regulamentação por lei ordinária (a vigente pode ser 
aperfeiço_ada), destaca-s_e _a _seguinte sugestão de dispo
sitivo: "Para efeito do cumprimento dos percentuais 
mínimos e de sua efetiva aplicação somente serãO conta
bilizadas as despesas orçamentárias anuais consignadas 
aos programas do Ministério da Educação que estejam 
ligados às seguintes modalidades de ensino: ensino de 
1. 0 grau, ensino de 2. 0 grau, ensino superior (de gradua
ção e pós-graduação), ensino supletivo, ensino pré~es
colar e educação de excepcionais".e) 

No que se refere à definição da responsabilidade (o 
que, inclusive, ultrapassa a esfera do financiamento), 
em geral a educação é vista como "direito de todos 
e dever do Estado". Contudo, num País onde existe 
a iniciativa privada e onde a comunidade deve ser atuan
te, tais respon1>ab_ilidades devem ser mais amplas. As
sim, tem sido sugerido que se inclua na Constituição 
dispositivo da Lei n:o 5.692, de 11-8-71, que considera 
a educação como dever da União, dos Estados, do DiS
trito Federal, dos Territórios, dos Municípios, das em
presas, da família e da comunidade em geral, "que 
entrosarão recursos e esforços para promovê-la e incen
tivá-la". Neste particular, não se poderá omitir a partici
pação da empresa, bem como a aprendizagem, por seu 
comprovado papel de formação profissional e promoção 
social. Por uma questão de isonomia, tem sido sugerido 
algumas fontes que seja introduzida, no sistema de coow_ 
peração a que estão obrigadas as empresas, a possibi
lidade de entidades dos empregados também cuidarem 
da aprendizagem e qualificação profisSional. No CaSO 
específico do salário-educação, em face de sua arreca
dação declinante, registram·se na literatura pertinente 
duas sugestões. 

I.•) de que a contdbuição passe a incidir sobre o fatu
ramento e não sobre a folha de pagamentos; uma vez 
que o tributo hoje é mais incentivo a dimiriuiro emprego 
de mão-de-obra a utilizar tecnologia de capital inten
sivo; 

2!) de que os recursos sejam divididos em três parce
las iguais para a União, os Estados (e Distrito Federal) 
e os Municípios, Já que estes últimos têm responsa
bilidades sobre o ~nsino de 1.0 grau. 

Ainda quanto à divisão de re..c:;pom>abilidades, em face 
das sérias disparidades regionais, tem sido sugerido que 
a ação supletiva da União seja obrigatória, desde que 
indireta, atingindo os Estados e Municípios, com priori
dade para o ensino de 1. o grau nas regiões mais carentes. 
Sendo a ação indireta, esta não feriria o regime federa
tivo. 

O pagamento da educação pelos alunos e suas famflias 
é outro ponto importante. Para a Constituição vigente 
a gratuidade só deve existir ao nível da escolaridade 
obrigatória. Além dela, somente para os que tiverem 
carência de recursos e demonstrarem aproveitamento. 
Em face do problema pelo menos duas correntes se 
apresentam: 

L •) a que defende o ensino público gratuito em todos 
os níveis, pois todos pagam impostos e seria injusto 
cobrar novamente pelos serviços educacionais. Os que 
pudessem mais, pagariam mais impostos; 

2•) a que se defende tratamento diferenciado para 
alunos, segundo suas condições económicas. 

Ninguém pagaria taxas e anUidades, porém os alunos 
carentes de recursos seriam tratados de modo diferente 
para assegurar a igualdade de oportunidades. Para tan
to, ser-lheswia fornecido material didático, vestuário, 
alimentação, transporte e assistência médica, odonto
lógica e hospitalar. Este tratamento seria prioritário 
no 1. o grau e se estenderia, depois, ao 2. a grau e superior, 
sendo, porém, reembolsável sob a forma de dinheiro 
ou serviços nestes dois últimos. Como na prática náo 
se conseguiu estabelecer o pagamento para o ensino 
público em nível superior, a gratuidade é, se não mais 
justa, pelo menos pragmática. -

3. ENSINO PÚBLICO E PARTICULAR 

Há várias décadas se desenrola um debate sobre as 
vantagens e desvantagens da escola pública e particular. 
A discussão se tornou particulamente acesa durante 
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a tramitação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (1947w1961) e tende a camuflar as verdadeiras. 
questões educacionais, adquirindo um caráter em gran-
de parte ideológico. -

A pesquisa educacional mostra que, no Brasil como 
na América Latina, a escola particular tende a alcançar 
resultados significativamente me:lhores em ~ermos de 
aproveitamento_, aprovação e retenção dos alunos, as
sim como de conclusões de cursos. Todavia, na situação 
atual do conhecimento, não se sabe ainda até que ponto 
estes resultadbs se devem à clientela selecionada da 
escola particular, com seu nível sócio-económico mais 
alto, e/ou a fatores intrínsecos à própria escola. Não 
se pode, portanto, dizer se a escola pública ou a parti
cular é melhor em termos de efetividade. 

Diversas posições se manifestam hoje a respeito da 
questão, dentre elas as que defend~m a estatização ou 
a privatização total do ensino. Como estas últimas são 
defendidas por pequeno número, deter~nos-emos em 
três posições, sem:, entretanto, a pretensão de sermos 
exaustivos. 

a) Recursos públicos só devem ser aplicados no ensino 
público. 

O ensino público é custeado por toda a população, 
não havendo razão para pagá-lo de novo na escola parti· 
cular. Assim, o sistema público deve ser gratuito e ex
pandir-se significativamente em todos os níveis. O paga· 
menta pelos estudos deve ser feito através de justa tribu
tação sobre os lucros, as rendas, os aluguéis, as heranças 
etc. Se cidadãos tiveram razões privadas para matrícula 
em escolas privadas, devem arcar com o custo da esco~ 
lha. O ensino particular D.ão deve viSar ao lucro, sendo 
considerado como serviço público concedido. 

O pressUposto desta alternativa é que, destinando 
os recursos públicos só para o ensino público, os diver
sos níveis de governo terão condições de expandir am~ 
piamente o ensino oficiaL Todavia, os recursos públicos 
aplicados na iniciativa particular, executando Q salário- . 
educação, parecem ser muito modestos. Por exemplo, 
de 1976 a 1982 o auxílio finaceiro do MEC às instituições 
particulares de ensino superior foi menor que 1% das 
aplicações nas instituições federais. O grande risco qu_e 
se corre nesta alternativa é a expansão do· ensino públi
co substituir a escola particular para os que podem pa
gar, especialmente no nível superior. 

b) Recursos púbUcos devem ser aplicados para o bem 
público. 

Segundo esta alternativa, os países democráticos dís:. 
põe de uma escola pública estabelecida, forte e de boa 
qualidade em todos os graus. Ao lado desta existe, 
como alternativa, a escola particular, também forte e 
de qualidade. Assim, cabe ~, Est_ado apoiar técnica 
e financeiramente a inicl3.tíva piiVada, desde que se 
credencie através da idoneidade e da qualidade. O que 
está acinia de tudo não é a categoria do proprietário 
do estabelicimento -o Estado ou o particular-, mas 
o bem público. Interesses pl.Í.blicos devem ser atendidos 
com recursos públicos, desde que, por exemplo, um 
projeto, apresentado por instituição oficial ou particu~ 
lar, tenha em vista benefícios sociais. Da mesma: forma, 
devem serrediscutidos os mecanismos de financiamento 
para que o aluno possa freqüenta~_ ~instituição de ensino 
que ele ou sua família Venham a escolher livremente_. 

Uma variante desta alternativa propõe que este direi~ 
to de escolha seja assegurado pelo Estado através do 
apoio a escolas comunitárias, especialmente de caráter 
religioso. 

Esta proposta apresenta, do ponto de vista técnico, 
pelo menos uma vantagem: em muitos casos, compro~ 
vados sobretudo no ensino superior, o custo/aluno é 
mais baixo nas instituiçõeS prl.vadas, em determinados -
casos com qualidade equivalente ou superior à de insti~ 
tuições oficüús análogas. Entretanto, há uma grande 
distância entre o princípio e a prática. O julgamento 
sobre o bem público se reveste de ampla margem de 
subjetividade, enquanto as transferências de recursos 

, do Estado para a iniciatiVa particular estão sujeitas a 
s6rios problemas de corrupção, a exemplo do salário~e~ 

.. ducação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

c) Os recursos públicos devem conctetizar a liberdade 
de escolha assegurada pela Constituição. 

Esta linha, ligada em grande parte à defesa da escola 
partiCUlar durante a tramitação da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, defende um sistema 
predominantemente privado, dependendo da livre com· 
petição entre escolas oficiais e particufares. De nada 
adianta a liberdade de escolha se o aluno ou sua família 
não pode pagar. Tal liberdade de escolha se o aluno 
ou sua família não pode pagar. Tal liberdade passa 
a ser apanágio de uma minoria de privilegiados. Assim, 
repassando recursos para compra de vagas na rede parti· 
cu lar, o Estado asseguraria aquela liberdade, ao mesmo 
tempo que teria custos menores. 

Esta posição, praticamente superada ·pela Lei de Di· 
retrizes e Bases, do Ponto de vista económico possui 
a mesmã vantagem e o mesmo ihcónveniente, entre 
outros, apontados anteriormente. 

~ 4.ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

Den-tre as medidas propostas destacam-se a extinção 
do vestibular e a reserva de vagas para candidatos eco~ 
nomicamente carentes. Com efeito, ternos hoje uma 
situação infqua: os alunos menos favorecidos sócio~eco
nomicaniente tendem a estudar à noite em instituições 
particulares de ensino superior, enquanto os mais aqui
nhoados estudam em instituições públicas. O vestibular, 
por outro lado~ reflete o peneiramento que se faz ao 
longo da trajetória escolar, no 1. o e no 1. o graus, sendo 
afetado por fatores sócio-económicos. 

A grande questão, porém, é que o número de candi
datos ao. ensino superior é bem maior que o número 
de vagas, exigindo um processo seletivo. Este processo, 
no caso de eliminação de um exame de entrada, pode 
ser basicamente: 

a) a seleção ao longo do ensino do 2.0 grau e/ou 
através de um exame de saída; 

b) a seleção no início do ensino superior. 
a primeira alternativa, pelas evidências de pesquisa 

disponíveis, permite interferência maiS intensa dos fato
res sócio-económicos. 

A segunda alternativa tem a vantagem de adiar o 
fim da corrida, mas tem como ínconveníente tratar-se 
de uma área onde nosso ensino superior tradicional
mente não apresenta alta competência. É flagrante sua 
dificuldade de selecionar os alunos, tanto que é corrente 
a opinião Sobre ser difícil ingressar no ensino superior, 
mas, após, a entrada, não haver maiores obstáculos. 
Assim, resta considerar a alternativa de reestruturar 
o vestibular, de modo a minizar os fatores sócio-eco
nómico.-

No que se refere à reserva de vagas, as críticas têm 
sido intensas. Várias delas apontam para o fato de que 
a questão ~amática da democratização do ensino não 

- está na escola fundamental. Os que conseguem ultra~ 
passar o vestibular já são peneirados, embora o número 
de alunos de baixa renda tenha aumentado. Críticas 
ainda mais contundentes sáo feitas ao fato de se contra
riar o mé:i:iiO e Premiar~se, paiernalisticamente, os can
didatos com base na sua car~ncia. Teme-se que as insti
tuições públicas, com alunos intelectualmente tão hete
rogéneos, ou rebaixem sua qualidade em geral ou discri~ 
minem os alunos que entrem por mérito dos que entrem 
por caréncia. A qualidade, segundo os críticos, se refu~ 
giaria nas instituições particulares, que, em nome do 
padrão dos seus serviços, revindicaram o auxílio gover
namental, sobrecarregado ainda mais o etário. Por ou
tro lado, registram--se temores de que, com o rebaixa~ 
menta da qualidade, a sociedade passe a conviver com 
profissionais incapacitados, o que constituiria sério 
órius. É digno de nota que os Estados Unidos experi~ 
mentaram recuo, na adoção do sistema de cotas de matrí
culas para as minorias 6tnicas. 

Aí estão, Senhores Senadores, algumas considera
ções sobre este tema da maior importância para o nosso 
desenvolvimento • bem como para a solução de muitos 
problemas sociais que nos afligem. Através da educação 
todos os setores serão atentidos. 

Pessoalmente, em pronUllciamentos anteriores mos
trei minha preocupação com a ampliação do número 
qe Escolas Técnicas, como ensino profissionalizante de 
2.~ grau. 

Tudo que pudermos fazer para permitir que todos 
os brasileiros possam ascender economicamente, profis-
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sionalmente e até socialmente através do ensino, deve 
ser felto:-Cada dia mais vemos a necesSidade do-goVerno 
fazer um grande esforço para erradicar o analfabetismo 
do Brasil. 

É uma mancha que envergonha nossos administra
dores. No meu entendimento, as últimas eleições, entre 
tantas outras mensagens, deixaram patente a necessi
dade de aplicarmos grandes recursos na atfabetização 
dos brasileiros, pois isto será de grande ajuda ao aperfei
çoamento democrático-que buscamos. 

Para demonstrar a falta de recursos que hoje aflige 
o setor edttcacional, especificamente a área universi~ 
tária,levo ao conhecimento dos meus colegas fatos que 
têm ocorrido na Universidade Federal da Bahia. 

Há três semanas foi gravemente ferida wua aluna 
em virtude de desabamento de elemento arquitetónico 
do II;tstítuto de Letras. Na semana passada, desabou 
a cobertura da passarela da escola de arquitetura. Três 
salas de aula da Escola 'de Belas Artes estão interdi
tadas_Jnstalaçóes da Faculdade de Filosofia apresentam 
graves problemas, além de sérias dificuldades em outros 
prédios. Como acreditar na melhoria da educação em 
nosso pafs, se o Ministério da Educação não libera re

. cursos suficientes para recuperar, enquanto ainda é viá
vel, o património de nossa Universidade, permitindo 
que alunos e professores corram risco de vida para cum
prir suas obrigações? 

Aproveito este pronunciamento para levar ao Senhor 
Ministro o apelo da Bahia para que nossa Universidade 
receba os recursos que necessita, oiuito especialmente 
para a construção de um novo prédio para o Instituto 
de Letras. 

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

(1) Apud RODRIGUES; J. H.- ••A Assembléia Constituinte de 1823". 
Petrópolís, 1974, Ed. Vozes, p. 193s. 
(2) Brasíl. Ministério da Educaç4o e Cultura. "Aspectos da organlzaçilo 
e funcionamento da educação brasileira'. Brasnia, 1985, Tabela 09.13, 
p. 129 
(3) MELCRIOR,J. C.A.,financiamento da educaçáo: subsidies A Cons· 
tituínte. "Educação Brasileira', Conselho de ReitoreJ das UniveNidades 
brasileiras., 7 (14): 32·54, Ii semestre de 1985. 

O SR. PRESIDENTE (João Lóbo)- Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Mata Machado. 

O SR. MATA MACHADO (PMDB- MG. Pronun· 
cia o seguiilte discurso.) -Sr, Presidente, Srs. Senado
res: Permitam-me V. Ex. • que utilize um breve mo
mento para apresentar ao Senado aspectos do Sistema 
Integrado de Reabilitação, Traumatologia e OrtOpedia. 

Trata-se, sobretudo, de trabalho realizado nas áreas 
dos Ministérios da Previdência e Assistência Social e 
da Saúde. 

Por isso mesmo, parece-me que, de início~ devamos 
tomar conhecimento da Portaria Interministerial no 11, 
31 de outubro do corrente ano: 

MINISTÉRIO DA PREVIDêNCIA E 
ASSISTllNCIA SOCIAL 

Gabinete do Ministro 

Portaria Interministerial n." 11 de 31 de _outubro de 
1986. 

Os Ministros de Estado da Previdl!ncia e Assistencia 
Social e da Saúde, no uso de suas atribuições, e 

Considerando que o estabelecimento de Sistemas ln~ 
tegrados por Especialidades afins permite aumentar a 
efiCiência D.o planejame11to,- execução e controle das 
ações médicas; 

COnsiderando que a Traumato-Ortopedia, em seu 
estágio atual, caracteriza-se por: falta de padronização 
de procedimentos médicos, baixa adequação destes à 
nossa re_alidl).de social e nosológica e absorção acrítica 
de tecnologia, que implica no baixo retorno dos recursos 
aplicados; 

Considerando a reconhecida qualificação do Hospital 
de Doenças do Aparelho Locomotor da Fundação das 
Pioneiras Sociais na área de Reabilitação do Aparelho 
Locomotor, inclusive como C~ntro Produtor de Tecno-
logia e Centro Formador de Recursos Humanos; resol
vem: 

1 - Instituir o Sistema Integrado de Reabilitação, 
Traumatologia e Ortopedia - SIRTO -, e que se 
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destina a promover o desenvolvimento harmónico das 
atividades de controle das lesões e patologia ligadas 
ou com repercussões no aparelho locomotor, propician
do o estabelecimento de um padrão assistencial abran
gente, uniforme e consoante com os recursos .técnicOs 
e financeiros- disponíveis e r.icforializando o desempe
nho das instituições assistenciais. 
2- O SIRTO terá como objetivos gerais: 
2.1. Estabelecer normas técnicas e 'rotinas que regu

lem a prática nas especialidades que o compõem, regu
lando também o uso de equipamentos e instrumental 
adequados. 

2.2. Qualificar ó atendimento médico nas especia
lidades que o compõem, de modo a prestar assistência 
mais ampla e eficiente aos pacientes portadores de 
doenças do Aparelho Locom:otor e racionalizar os cus
tos finariceiros desse atendimento. 

2.3. Estabelecer mecanismos para formação de recurw 
sos humanos qualificados, na área médica e para médi
ca, a fim de suprir as necessidades dos integrantes do 
Sistema e prover fOrmas de intercâmbio de pessoal. 

2.4. Promover o desenvolvimento tecnológico na área 
de sua competência, dando prioridade à produção na
cional. 

2.5. Estabelecer diretrizes para utilização raciOnal das 
órteses, próteseS -e iri1Piantes. 

3 --As atividades do SIRTO serão supervisionadas 
por uma Câmara Técnica cuja cOOrdenação ficará assim 
constituída: 
Pelo MP AS: Dr. Hésio de Albuquerque Cordeiro -
Presidente do INAMPS 
Pelo MS: Dr. Aloysio Campos da Paz Júnior - Presi
dente da Fundação das Pioneiiãs Sociais. 
4- A Qhnara Técnica promoverá o apoio e a assesw 

seria necessários ao pleno desenvolvimento do Sistema, 
com vistaS à sua implantação e implementação, defi
nindo o Sistema, as institUições compone-ntes, a gerên
cia e os recursos necessários, através de a tos específicos. 
Brasilia, 31 de outubro de 1986. a.) Roberto Figueira 
Santos - Ministro de Estado da Saúde e Raphael de 
Almeida Magalhães - Ministro de Estado da Previ
dência e AssiStência Social. 
Of. 195/86 

Acrescentarei pormenores sobre os r:riotivos que leva
ram os dois Ministros a elaborar, praticamente, a cria-
ção do SIRTO: ~ 

1. Existe a necesSidade de -es"tãbelecer padrões de 
atendimento e treinamento. 

2. Existe a nece~CI3.de de cObáir responsabilidade. 
3. A unificação pressupõe a existência de uma organi

zação de trabalho, em carreira médica. 
4. Existe a necessidade de se criar um Sistema unifi

cado. 
5. Existe a necessidade da ética ser social e não CorPo

rativista. 
6. Existem -pressões advindas do coriJ.Piexo industrial 

médico que geram iatrogenia por indicações induzidas. 
7. Há a necessidade de se criar uma central de distrí· 

buição: a CEME do instrumental cirúrgico. 
8. Há necessidade de fiscalizar e controlar a qualidade 

da produção. 
9. O setor Público tem qUe -ser resgatado provendo-o 

de recursos humanos e materiais adequados. 
10. A rede conveniada deve ser pré-qualificada, mas 

também fiscalizada, assumirido a responsabilidade de 
complicações que porventura venha a gerar, e não re
passando-as. ao setor público. 

11. A norma permitirá o controle da qualidade da 
ação médica pelos órgãos corporativos (Conselhos Re
gionais de Medicina), que poderão, a partir daí, julgar 
a má pr~_tica médica, mudan~o sua atual postura. 

12. Os hospitais de referência devem ser resgatados 
para poderem exercer real efetivo controle de como, 
de onde e do quem trata. 

13. Existe a necessidade de se restabelecer a _propor-
ção correta entre médicos e paramédicos. : 

14. Existe a necessidade de se criar progtamas de 
educação continuada como instrumento qu_e viabilize 
o controle pela requalificação. 

15. Existe um hiperconsumo médico tio setor decor
rente da pressão industrial que gera mecanismos de 
corrupção. 

16. Existe a pressão económica _ _par~ _Que a pressão 
seja a mais sofisticada, alienando o conservadorismo 
e privilegiando o intervencionismo. --
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17. Existe a necessidade de se hierarquizar o sistema 
que venha a ser criado, estabelecendo responsabilidade 
de nível técnico e moral, para chefias em todos os níveis 
do sistema. 

-18. Finalmente, existe a necessidade de criação de 
um serviço nacional de saúde que contemple uma cultu
ra médica e técnica adequada às reãis necessidades do 
Brasil ~nquanto país em desenvolvimento, revendo e 
corrigindo a absorção aciiclcã de tecnologia. 

Estas constatações permitem a sugestão-de um Siste
ma Nacional de Saúde que poderia estrategicamente 
começar pela reorganização das áreas de ortopedia, 
traumatologia e reabilitação. 

À Administração 
O Grupo Coordenador e a Câmara Técnica, dentrO -

da decisão polítj_co-administrativa dos Exm.os- Srs. Mi
nistros de Estado da Previdência e Assistência Social 
e da Saúde, Dr._ Raphael de Almeida Magalhães e Pro
fessor Roberto Santos, consoante proposta de reais 
avãlfçós na Assistência Médica Especializada na área 
de Traumatologia e Ortopedia e Reabilitação Trauma
to-Ortopédica, que institue o SIRTO, mecanismo nio
derador, raciºnalizadOr das estruturas médicas envol
vidas, buscando pela resulutividade adequada e eficiên
cia desejada, cobertura abrangente e humanizada da 
população assistida, elaborou o documento em anexo. 

A diretriz fundamenta para a :rção normitiva do SIR
TO está baseada em uma visão da pertinência do ato 
médico, a partir de uma ética· social e não corporativista, 
Orij:ntada pela Câmara Técnica. 
_ Q SIR TO- Siste!fia Inte_grado de Ortopedia e Rea

bilitaçao-Traumato-Ortopédica é estruturado em níveis 
de complexíclade creSCente e compOSto de: 

1. Hospitais quaternários e especializados em medi
cina do aparelho locomotor~ 

2. Serviços de ortopedia e traumatologia, integrantes 
de hospitais de referência, gerais e multi-disciplinares. 
- Estes dois nfVeis mais complexos do_ Sistema compo· 

_rão o Aparelho Formador de recursos humanos do SIR· 
TO. 

3-. HospitaiS gerais contratados/conveniados pelo 
INAMPS, com serviço de Traumatologia-Ortopedia, 
a partir de critérios técnicos propostos pelo SIR TO. 
- 4. Pessoal médicQ e para médico especializado e 
a~ando em consonância_ com as Ações Integfadas de 
Saúde. 
- -As--ações médicas praticadas por profissionais que 
não pe~ncerem aos grupos acima menciOnfidOS estar?.o 
-submetidOS às normas e difetrizes que defmirão graus 
de competência, a partir de critérios baseados na com
plexidade da patologia envolvida. 

Estas normas e diretrizes serão explicitadas pela Câ
mara Técncia e aprovadas pelo Grupo Coordenador, 

_para sua aplicação e implementação. 
Os serviços de Ortopedia e Traumatologia dos hospi

tais da rede contratada-conveniada serão classifcados 
com base na capacitação profissiOnal do sue corpo clíni
co. nos recursos lécnicos efetivamente funcionando e 
na área física de _que díspõe. -

A preStação dos serviços será remunerada de maneira 
condigna de modo a p6rmitir uma atividade médica 
assistencial em nível ético. 

Para tal, o SIR TO propoõe que o custeio de procedi
mentos realizados será gradualmente modificado __ ;:t,tt_a
vés de um sistema correto de custos reais/benefíciOs, 
definido pelo GC (MPAS/IAMPS- MS/SARAH). 

Relações de trabalho 

O modelo jurídico que determinará a relação de traba
lho e deffuirá o sistema é o de tempo integral e deverá 
ser alcançado riO prazo de Uni ãnO-. 

Entende-se por tempo integral o trabalho em um 
só local, 8 horas por dia, no total de 40 horas semanaiS. 
Os adiciõiülis SCrão remUneradoS na forma da lei. 

Justillcao;OO: 

1 . .A- permanência do médico em um só emprego, 
com salário digno, não representa ónus adicional para 
.o EstadO. -Este é a fonte de recursos diretos e indiretos, 
nas m:Ultiplãs ocu-pã.Ções que hoje tem cada profissiinal. 

2. O emprego único irá Promover de maneria dese
jável a o_rganízação do trabalho, com conseqüente quali
ficação técnica e humanização da prestação dos servi
ços. fortalecendo a relação médico~pacient~: 
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Tecnologia 

O SlRTO estabelecerá as diretrizes para o emprego 
racional das órteses, próteses e implantes orientando 
e fiscalizando seu uso. 

O SIR TO tem consciêncià da ingerência de fabri
cantes e vendedores de materiais de implante, órteses 
e próteses e sua utilização nem sempre indicado de 
acordo com normas éticas e técnicas. 

Para que tais atas sejam totalmente e definitivamente 
afastados dos serviços por ele gerenciados, tomará a 
seu cargo as medidas corretivas necessárias desde o 
simple~ descredenciamento do médico e/ou do serviço 
até solicitação a órgãos competentes de suspensão de 
seu fabrico e/ou comércio. 

As ~armas téCiricas qU~ irão_ nOrteai o tratamento 
de pacientes portadores de doenças do aparelho loco
motor serão no sentido de definir a sua real necessidade, 
e corrigir as distorções determinadas pelo mercantilis
mo, pressões económicas ou interesses empresariais. 

Obedecidos critérios éticos e a necessidade requerida 
pelo ~to médico, o material empregado deverá ser pre
ferencialmente de origem nacional. 

O SIRTO utllficará e padronizará o uso e aquisição 
de material ortopédico ( órteseS - próteses - implan~ 
tes) a ser utilizado pelos serviços próprios, contratados 
e conveniados. 

Tal medida náo impedirá acréscímos tecnológicos de
senvolvidos desde: que os mesmos sejam analisados e 
aprovados pelo SIRTO. 

ReCUrsos Humanos 

Para exercer a especialidade de ortopedia e trauma
tologia bem como a prática da reabilitação do incapa
citado do aparelho locomotor no sistema, o médico 
deverá completar residência em instituição credenciada 
por parecer do SIRTO·,-e- iealizar treinainento em tem
po integral e dedicação exclusiva em período mínímo 
de 3 anos. 

Ao final do treinamento o médico que for aprovado 
em.concurso nacional dentro de metodologia aprovada 
pela Câmara Técnica do _SIRTO, poderá ing~sar na 
carreira de servidor público na assistência médica. 

Seu acesso aos vários níveis da carreira será por meca· 
nismo de tempo e mérito~ sendo este último regulado 
por processos de educação continuada e requalifiCação, 
a ser~m propostos pelo SIR TO. 

NOs hospitais especializados e nos de referência serão 
obrigatoriamente criadas escolas de qualificação de en
fermagem em programas de duração de 01 (um)ano 
e nível de especialização. 

Estes recursos h um. anos serão inicialmente alOcados 
nos hospitais componentes do Sistema, refazendo a cor-
reta relação médico enfermagem. -

Este projeto, deverá estender-se também às demais 
atividades de apoio, fundamentais à prática mé~ica. 

-- Justillcao;OO: 

O conjunto dessas medidas proverá o Estado Brasi
leiro de recursos humanos necessários ao resgate do 

__ _s_ç_tQ_r_público na área de compet~!!cia do SIRTO. 

Câmara Técnica: 

- Dr. Arcelino Bittar 
• Chefê do SeiViço de Órtopedia e Traumatologia do 

Hospital Municipal - Jesus - Rio de Janeiro -
RJ. 

-Dr. João Carlos Teixeira de Almeida serra 
• Superintendente Regional do INAMPS - Rio de 
- Jan.eíro- RJ. 

• Professor Titular da Faculdade de Medicina de Tere
sópolis - RJ. 

-Dr. Camilo AndtéM. Xavier 
• Professor Titular da Faculdade de Medicina da Uni

Versidade de São Paulo. 

-Dr. Sênio Alves da Silveira 
• Docente Livre de Ortopedia e Traumatologia da 
~UFRJ ~ 
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• Doutor em Medicina pela UFRJ 

• Assessoria da Equipe de Ciência e Tecnologia da 
Superintendência Regional do INAMPS - Rio de 
Janeiro- RJ. 

-Dr. Geraldo Guimaráes 
• Superintendente Regional do INAMPS - Brasília 

-DF. 

-Dr. Francisco A. S.--Cafalli-
• Diretor do Serviço de Ortopedia e Traumatologia 

do Hospital do Servidor Público Estadual de São 
Paulo. 

• Mestre em Ortopedia pela FacUJdãde dC- Medicina 
da Universidade São Paulo. 

• Membro da Comissão de Ensino e Treinamento da 
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. 

• Díretor do BOARD da Interriacionã.l ArthrOscopy 
Association. 

-Dr. José Carlos Afonso Ferreira 

• Profesor Doutor UNICAMP. 

• Presidente da Comissão de Ensino e Tiiínaniento 
da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Tiau'niat"6-
logia. 

• Chefe do Departamento de Ortopedia ~ Trauma
tologia- Centro Médico _de Campinas- SP. 

-Dr. Arnaldo Bonfim 
• Chefe do Setor de Ortopedia Infantil do Hospital 

de Traumato_-Ortopedia Mário Jorge no Rio de Ja
neiro- RJ. 

• Vire-Presidente da UNIMED- RIO. 

-Dr. João Alvarenga Rossi 
• Professor Adjunto Ortop. e Trauniãfõlogiada Facul

dade de Medicina de São Paulo - SP. 

• Chefe do Laboratório de Biomecânica (LIM- 41) 
Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Fa
culdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
-SP. 

• Membro da Comissão de Ensino da Sociedade Brasi
leira de Ortopedia e Traumatologia. 

-Dr. Ivan Ferrareto 
• Doutor em Medicina- Escola Paulista de Medicina 

(S. Paulo) 

• Professor do Curso Pós-Graduação O-rtopedia e 
Traumatologia da Escola Paulista de Medicina (São 
Paulo). 

• Diretor Clínico da Associaçã-o de Assistêncía à 
Criança Defeituosa AACD .. 

• Diret-or-dos- Cursos- InternaC-iO:n_âiS dã -AACD pãrã 
formação de Técnicos em Órteses e Próteses. 

-Dr. Sérgio Rulge 
• Diretor da Divisão Médico Assistencial · 

do Hospital de Traumato-Ortopedia-HTO
INAMPS - Rio de Janeiro - RJ ._ 

-Dr. Karlos Mesquita 
• Professor Titular de - Ortopedia 

e Traumatologia da Escola de Medicina da Urii
versidade do Estado do Rio de Janeiro - RJ. 

-Dr. Manilio Napolis 
• Professor Tit~:~lar __ de Ortopedia 

e Traumatologia da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - SP. 

• Chefe do Departamento de Ortopedia 
e Traumatologia do Hospital das Clínicas da 
Universidade de São Paulo- SP. 

-Dr. Paulo Cesar Schott -
.!t Professor Titular de Ortopedia 
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da Faculdade de Medicina da lJ_niversidade Fe
deral Fluminense. 

-Dr. Claudio Borges 
Diretor Clínico do lr_1stitu~o Ortopédico 

_ de Goiânia. 
• Professor Titular de Cinesiologia da Escola Supe

rior de Educação Física do Estado de Goiás. 
• Secretário do Conselho Regional 

de Medicina de Goiás.. 
- Dt. -Luiz Carlos Sobania _ _ 

• Chefe do Serviço de Ortopedia 
do Hospital das Clínicas da Universidade Fede
ral do Paraná. 

Coordenador da Disciplina de Ortopedi;t e Trauma
tologia da Universidade Federal do Paraná. 
• -- VrOfessor Titular de Traumatologia 

e Ortopedia· da Universidade Católica do Pa
raná. 

Presidente do Conselho Regional 
de Medicina do Paraná. 

-Dr. José da Silva Rodrigues 
• Professor Titular de Ortopedia do Centro de Saú

de da Universidade Federal de Pernambuco. 
--Dr. Mareio Ibrahim de Carvalho 

e Chefe do ServiçO de Ortopedia e Presidente do 
Conselho Médico do Hospital da Fundação Felicio 
Roxo de Belo Horizonte- MG. 

• cLivre Docente de Ortopedia e Traumatologia da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

-=-Dr. Frederico da Costa Rabelo 
_ -• Professor Adjunto de Ortopedia da Universidade 

Federal de Pernambuco. 
• Chefe da Clínica Traumato-Ortopédica dQ Hos

- -.,.pita! Getúlio Vargas-INAMPS-Pernambuco. 
-Dr. José Henrique-da Matta Machado 

• Professor Titular de Ortopedia da Universidade 
Federal de Minas Gerais. 

• Chefe do S_erviço de Ortopedia da Fundação Ben
,__ famín Gl!imarães Hospital da Baleia- Belo Hori

zonte__.,......, MO. 
-Dr. Aloysio Campos da Paz Júnior 

• Cirurgião Chefe do SARAH/Hospital das Doen
ças do Aparelho Locomotor em Brasília- DF. 

• Presidente da Fundação das Pioneiras Sociais. 
• Doutor em Ortopedia e Traumatología pela 

Universidade Federal de Minas Gerais. 
Era o que tinha a dizer, Sr. President~. (Muito bem!) 

O SR. PRJ;:SIDENTE (João Lôbo)- Nada mais ha
vendo a triü.ir, vou encerrar a presente sessão, desig
nando, p~ra a próxima,~ seguinte. 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n.~ 274, de 1986 (apresentado pela Comissão de Legis
lação Social como conclusão de seu Parecer n. o 1.035, 
de 1986), que autoriza o Poder Executivo a conceder 
à Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, o direito 
real de uso resolúvel de uma gleba de terras do domínio 
da União, adjacente à província mineral de Carajás 
e localizada no Município de Marabá, Estado do Pará, 
com área de 411.948,87 hectares (quatrocentos e onze 
mil, novecentos e quarenta e oito hectares e oitenta 
e sete ares), na fornia que indica, tendo 

PARECERES, sob n.' 1.036 e 1.037, de 1986, das 
COmiSsões: 
--=-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e,_ no mérito favorável; e 
~-_-de Agricultura, favorável. 

2 
Votação, em turno único, do Requerimento n." 271, 

de 1986, de autoria do Senador Alberto Silva, solici
tando tenham tramitação conjunta os Projetas de Lei 
da Câmara n. 0 S 112, de 1984 (n." 1.473/79, na Casa 
de origem) e 120/84 (n." 305n5, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o Plano de Assistência ao Funcionário 
e sua fanu1ia, e dá outras providências. 

Yo_tação, em turno único, do Requerimento n.u 509, 
tle 1986, do Senador Murilo Badaró, solicitando nos 
termos do art. 280 do Regime_nto interno, a retirada, 
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em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado 
n. o 182, de 1986, de sua autoria, que acrescenta pará
grafo ao artigo 150 da Lei n." 1.711, de 20 de outubro 
de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União. 

4 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto' de Lei da 

Câmara n." 18, de 1986 (n." 7.118!86, na Casa de ori
gem). que .cria cargos de Secretário de Turma e de 
Diretor de Serviço na Secretaria do Tribuna! Regional 
do Trabalho da 4." Região, teudo 

PARECERES FAVORÁVEIS, •ob n."s 1.033 e 
1.034,_ de 1986, das Comissões: - -

-de Serviço Público Civil; e 
-de Finanças. 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofere
cida pela Comissão_ de Redação em seu Parecer n. u 

1.063, de 1986), do Projeto de_ Lei do Senado n.~ 205, 
de 1980, de auto_ria do Sen~dor Humberto Lucena, que 
revo_g_a disp_ositiW da_Çonsolidasão das Leis do Tra-
bãliio. ' 

6 
Discussão, em turno único, da Redação Final (ofere

cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n." 
1.064, de 1986), do Projeto de Lei do Senado n." 290, 
de 1980, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
altera dispositivo da Lei n.u 5.107, de 13 de setembro 
de 1966. 

7 
Discussão, em turno único, da Redação Final (ofere

cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n." 
1.065, de 1986), do Projeto de Lei do Senado n.u 184, 
de 1981 -Complementar, de autoria do Senador Ita
mar Franco, que dá nova redação aos dispositivos que 
menciona da Lei Complementar n.o 5, de 29 de abril 
de 1970. 

8 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 

n.o 275, de 1986 (apresentado pela Comissão de Legis
lação Social como conclusão de seu Parecer n." 1.095, 
de 1986), que autoriza o Poder Executivo a alienar 
terras do domínio da União, destacadas de gleba lriri, 
situada no município de Colider, Estato de Mato Gros
so, para reassentamento de ex-ocupantes da reserva 
indígena Pimentel Barbosa, na forma que indica, tendo 

PARECERES, sob n."> 1.096 e 1.097, de 1986, das 
Comissões 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

-de Agricultura, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N.• 1~, de 1986 

A COrilísSãODiretora do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições legais e re_gimentais e considerando a 
edição do Decreto-Lei N." 2.300, de 21 de novembro 
de 1986, que estabe~eceu normas sobre licitações e con
tratos da Administiação Federal, 

Resolve: 
Art. 1." Aplicam-se aos serviços administrativos do 

Senado Federal, do PRODASEN e do CEGRAF, no 
que couber, as normas do Decreto-lei n." 2.300, de 
21 de novembro de 1986. 

Art. 2.0 Até 30 de junho de 1987, o Diretcir-Geral 
apresentará à Comissão Diretora projeto de Ato ade
quando as normas legais e regulamentares sobre licita
ções e contratos às peculiaridades do Senado Federal. 

Art. 3." Este Ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4." Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala da Comissão Diretora, em 27 de novembro de 
1986. --=... José Fragelli - Passos Pôrto - Enéas Fariã 
- Mário Maia - Martins Filho • 
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ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÃO ESPECIAL 

Criada com o objetivo de examinar e avaUar os 
fatos relacionados com as denóncias do jornal o 
"Estado de S. Paulo" sobre os acordos entre o Go· 
vemo da RepóbUca Federativa do Brasn e a Políinia. 

12. • REUNIÃO, REALIZADA 
EM 07 DE OUTUBRO DE 1983. 

Aos sete dias do més de outubro de mil novecentos 
de oitenta e três, às nove horas, na Sala de Reuniões 
da Comissão de Economia, presentes os Srs. SCnadores: 
Itamar Franco (PresidenteO, Virgílio Távora (Relator), 
Pedro Simon e João Calmon, reúne-se a Comissão Es~ 
pecial destinada a examinar e avaliar fatos relacionados 
com as denúncias do jornal HQ Estado de S. Paulo .. 
sobre os acordos entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e a Polónia. 

Deixam de comparecer, pot ·motivo, justificado, os 
Srs. Senadores Fábio Lucena e Marcondes Gadelha. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente, Sena
dor Itamar Franco, decla abertos os trabalhos. 

Em seguida, o Sr. Presidente concecJe __ a palavra ao 
Ministro Rubens AntOnio Barbosa, Chefe da Divisão 
da Europa li do Ministério das Relações Exteriores 
e Secretário Executivo da Celeste, na qualidade de de
poente. 

Inicialmente, o Sr. Ministro Rubens Antônio Barbosa 
declara o prazer com que comparece a esta-Comissão 
Especial e presta informações sobre a participação do 
Itamaraty nas negociações comerciais e financeiias com 
a Polónia nos últimos dez anos. 

Durante a fase inierpelatória, usam da palavra os 
Srs. Senadores João Calmon, Pedro Simon e Virgílio 
Távora. 

Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas 
traquigráficas tão logo traduziàas e revisadas, sejam 
publicadas em anexo a presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar, eu, Edson Luiz Campos Abrego, Assi
tente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publi-
cação. -

ANEXO A ATA DA 12.• REUNIA O DA CO· 
MISSÀO ESPEC1AL QUE'AVALIA OS FATOS 
RELACiONADOS COM AS DENÚNCiAS DO 
JORNAL "O ESTADO DE S. PAULO" SO!JRF: 
OS ACORDOS'ENTRE O GOVERNO DA RE
PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A PO
LÓNIA, REALIZADA EM7 DE OUTUBRO DE 
1983, A FEM DE OUVIR ODEI'OlMENTO DO 
MINISTRO RUBENS ANTÓNIO BARBOSA, 
CHEFE DA DIVISÃO DA EUROPA lJ E SE
CRETÁRIO EXECUTIVO DA COLESTE, QUE 
SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZA
ÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

Presidente_: Senador Itamar Franco 
Relator: Senador Virgílio Távora 

(íntegra do Apanhamento Taquigráfico.) 

O SR. PRESIDENTE (ftamar-Franco)- Havendo 
número legal, declaro abertos nossos trabalhos. 

Tenho o prazer se passar a palavra ao Sr. Ministro 
Rubens Barbosa e, em seguida, S. S.• receberá as inter
pelações dos Srs. Senadores. 

Com a palavra o Sr. Ministrá Rubens António Bar
bosa. 

O SR. RUBENS BARBOSA -Sr. Presidente, é 
com muito prazer que compareço a esta Comissão Espe
cial para prestar informações sobre a participação do 
Itamaraty nas negociações comerciais e finãriceiras com 
a Polónia, 

Pretendo expor aos senhore::>, de forma sucinta, como 
se efetuou a participação institucional do ltaniaraty nas 
negociações comerciais e financeiras-com a Polónia nos 
últimos 10 anos. 

De início, creio caber um esclarecimento sobre o que 
é a COLESTE- Comissão de Comércio com a Europa 
Oriental- cujo nome tem sido mencionado tantas ve
zes, algumas das quais de forma nem sempre precisa. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Em -1962, por propostã. do Chanceler San Thhigo 
Dantas, o Conselho de Ministros criou o "Grupo de 
Coordenação de Comércio coin os pafses socialistas da 
Europa Oriental -- COLESTE - pelo Decreto n." 
1.880, de 14-12-62, colegiado já com sede no MRE. 
Em 5-2-68 pelo Decreto n." 62.225 passou a ter a atual 
denominação de "ComísSãO de Comércio com a Europa 
Oriental". Finalmente, pelo Decreto n.o 79.650 de 
4w5-77, o colegiado adquiriu sua ccnnp·etência atual, mo~ 
dificando-se apenas sua r:omposição em 3-12-1979, pelo 
Decreto n." 84.254. 

Integrado hoje por representantes dos Ministros da 
Fazenda, do MIC, da Agricultura, do MME, da SE
PLAN, do Presidente do Banco Central, do Diretor 
da CACEX, da CVRD e da CNI, a COLESTE, órgão 
assessor do CONCEX, tem, por força legal, atribuição
de tratar de todos os aspectos das relações económico
comerciais do Brasil com os países e companhias da 
Europa Oriental, cabendo-lhe, entre outras, as seguin~ 
tes incumbências: 

a) __ ~ordenar a negociação dos acordos com convé
nios relacíonados com o comércio e os de cooperação 
técnica e económica dos países da Europa Oriental; 

b) preparar os trabal~os da Seçáo Brasileira nas reu
niões -das ComiSsões Mistas previstas nos Acordos de 
_Comércio en_tie o Brasil e países da Europa Oriental; 

C) acompanhar o registro no Banco Central do Brasil 
dos contratos de financiamentos de importações oriun~ 
das de países ~a Europa Oriental e conhecer os ajustes
interbancários de pagamento; 

d) planejar, coordenar e promover, em articulação 
com os órgãos de promoção comercial, a participação· 
-do Brasil em feiras e certames de natureza comercial 
em-pa"íSes·da Europa Orienlal; 

-e) aSSeSSorar as aUtoridades competentes em assuntos re
lativos à participação oifde empresas comerciais de pafses 
~uropa Oriental em feiras e exposições, individuais ou 
coletivas, no tenitórlo naàonal; 

t) incentivar a formação de consórcios e outras for
mas de associação de firmas brasileitas interessadas no 
CC?mércio com países da Europa Oriental; e, 

g) propor aos órgãos e eritidades compêtentes, no 
nível que se fizer apro-priado, medidas ou ·providências 
relacionadas com o intercâmbio económico e comercial 

--ooiífo-s páfseS da Europa ·oriental. 
A Prêsidência e a Sêcietúia-Executiva do colegiado 

cabe~ ao i1amaraty, na pessoa do Chefe do Departa
mento da Eillopa e do Chefe da Divisão da Europa-II, 
que é o itteu caso. 
_ A~_CQLES_:r.E_foi criada, assim, para planejar, coor

denar e promover o comércio com uma área específica: 
_Q Le~ Europeu. Cçmstítui _caso à p<irte, dentro da 
sistemática colllercial do país, a existênCia de um órgão 
oficial voltado para uma zona .geográfica determinada. 
A infciatiVa justificou-se iniCialmente --e continua a 
justifíCar-se na minha opinião talvez com mais razão 
ainda - pelo reconhecimento do caráter sui generls 
das transaçóes e dos contatos comerciais com aquela 
zona. 

Poder-se-ia ressaltar, por exemplo, que a economia 
e o romérd.o do bloco socialista formam um segmento 
sob_vários-aspectos f:stanque face à economia mundial 
de mercado. Nos_ diversos países do Leste Europeu, 
os preços internos e o sistema cambial são adminis
trados, p_odendo as cotações dos produtores exportáveis 
ser ftxadas arbitrariamente, ensejando a penetração e 
a conquista de mercados considerados prioritários por 
motivos de natureza económica ou ex:tra-econômica. 

Qutro aspecto a sigtilarizar a áre~, do âng_1:1Io abor
dado, é a estrutura da atividade mercantil ali prevale
ceriltY:-as trocas são processadas por grandes empresas 
ou cdilglomerados estatais dirigidos por funcionários 
do Govemo._Es~_central~a,ção fortalece seu poder de 
barganha, além de ensejar-lhes mais ampla visão c!e 
cOnjunto, capacidade de antecipação.e.de atuação tá
tica. 

NO- Ç:iso brasileiro, a COLESTE procura oferecer a va:ntageni de integrar uma estratégia governamental 
global. 

A COLESTE, dess.a forma~ sendo um órgão assessor, 
não tem poder decisório, nem executivo, devendo ser 
ressaltado que suas funções não" interferem na compe
tência específica dos diferentes órgãos do Governo que 
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a integram. Apenas a partir de 1977, o colegiado passou 
a poder "propor aos órgãos e entidades competentes, 
a nfvel que se fizer apropriado, medidas ou providências 
relacionadas com oiDtercâmbio económico e comercial 
com os países da _:Europa Oriep.tal" ._ _ 

A COLESTE tem procurado apoiar 4linhas de ação 
para a promoção cefínercial do Brasil na Europa Orif'n· 
tal: 

(a) _cooperar com os esforços do setorpúblico e ' 
do para implementação da política de reorit"; · 
importação; 

{b) estimular os entendimentos entr• '!ovemos ou 
companhias visando a negociação de operações vincu
ladas de compra e venda; 

(c) apoiar e estimular esforços no sentido de ampliar 
o relacionamento económico; 

(d) divulgar junto à iniciativa privada as oportuni
dades comerciais existentes no Leste Europeu. 

A COLESTE realiza periodicamente reuniões para 
tratar de _assuntos relacionados com o comércio com 
os países do Leste Europeu; depois de fixada a Agenda 
pela Secretaria-EXeCutiva, o Presidente convoca os 
membros permanentes e representantes de órgãos, ins
tituições ou companhias que tenham algum assunto de 
interesse para o conlércio; ao final de cada reunião, 
a Secretaria-Executiva elabora uma ata que é distri
buída a todos os participantes. 

A partir de 1977, o colegiado passou a ter uma pre
sença mais atuante nas negociaç6es com os países do 
Leste Europeu, as quais continuaram a ser conduzidas 
pelos órgãos diretamente competentes (CACEX, Ban
co Central, Ministério da Agricultura, Fazenda, SE
PLAN, Ministério das Minas e Energia). 

Com o revigoramento do CONCEX, em 1978n9, 
a CO(.ESTE foi· sôtidtada a partircipar dos entendi
mentos realizados a nível interno antes das negociações 
com os países do Leste Europeu. A fim de tomar .mais 
expeditas as dicisões comerciáis na-área do Leste Euro-
peu, por proposta de 17 de setembro de 1980, do Minis-
tério da Fazenda, o SecretáriowExecutivo da COLESTE 
passou a compor com o Assessor Internacional da Fa
zenda e com o Chefe da SUBIN. da Secretaria do Planew 
jamento um grupo de trabalho informal, que se deveria 
reunir periodicamente com o Secretário-Geral da Fa
zenda; isso, na prática, nunca chegou a ocorrer. pela 
impossibilidade de ser exercida, na sua plenitude, a 
coordenação prevista em dispositivo legal, em virtude 
das competências específicas da CACE X e do BACEN. 
A única conseqüênci_a do trabalho do grupo informal 

-foi a preparação de Exposição de Motivos ao Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República sobre opera
ções vinculadas com o Leste Europeu (DE-IIJ102, de 
8de abril de 1980). 

•. Através da Secretaria Executiva, assim, passou a CO
LE.{) TE a_ ser chamada a participar dos entendimentos 
internos setoriais conduzidos pelos órgãos competentes, 
antes de serem formalizadas, normalmente pelo Itama
rati, propostas aos governos dos países do Leste Euro· 
peu. 

A participação- do Itamarati tornou-se ainda mais 
acentuada a partir da deterioração da situação econO
mica e financeira dos países do Leste Europeu, em 
fins de 1980. 

Em decorrência dessa situação, o MRE e o Presidente 
da COLESTE, em 18 de revereirõ de 1981, propuseram 
a criação de um grupo de trabalho, integrado pelo 
MRE, MlNIFAZ, SEPLAN, BACEN e CACEX, com 
o objetivo de estudar a atitude do Governo brasileiro 
.diante das pretensões polonesas, examinar os interesses 
mais globais do relacionamento comercial bilateral, a 
situação- das importações brasileiras de carvão e das 
exportações de minério de ferro, além da concessão 
de linhas de crédito à Polônia. 

O referido grupo de trabalho tem-se reunido periodi
camente, desde o começo de abril de 1981 até o presen
te, e, no âmbito de suas competências, fez recomen
dações para decisões tomadas pelos Ministros da Fazen
da, da SEPLAN e pelo Presidente do Banco Central, 
nas díferentçs etapas da negociação financeira bilateral. 
Com instruç6es aprovadas pelos Ministérios da Fazenda 
e SEPLAN, foram realizadas negociações com a PolO
nia desde abril de 1981, até agosto de 1982. Nessa data, 
coril instruções aprovadas p~lo Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, realizou;.se·em·varsóvia a últi
ma negncia:ção direta entre os dois Governos, com a 



~344 Sãbado 29 

ida de delegação governamental brasileira, a esse país, 
a Polónia. A partir de então, as negociações têm sido 
conduzidas por via diplomática. 

Preocupado com o crescimento do volume de finan
ciamentos para os países do Leste Europeu com os 
quais mantemos acordos de "clearing" (Bulgária, Ro
mênia, Polónia, Hungria e RDA), o Itamarati, em 4 
de junho de 1981, indicou, por aviSOs e ofícios aos ór
gãos comp-etentes (BACEN, Fazenda, SEPLAN, CA
CEX), a conveniência de estudar a questão, em vista 
dos interesses gerais da política comercial brasileira na 
área, e de estabelecerem-se algumas díretrizes para apli
cação futura. Nessa oportunidade, ao sugerir a criação 
de um grupo de trabalho para propor medidas, o ltama
rati já adiantava sua posiçáo no sentido de assegurar 
que todos os créditos se destinassem a financiar expan
sões reais de comércio e de ser adotado um esquema 
de graduação rigorosa dos juros_ e_ prazos. 

A sistemática adotada até meados de 1981, por deci
são dos Ministérios da Fazenda e da SEPLAN, junta
mente com os Presidentes do BACEN e do Diretor 
da CACEX, foi, entref"anto; túOdificada, transferindo-_ 
se a responsabilidade da concessão das linhas de crédito 
do BACEN para a CACEX. . 

Durante todo esse tempo, quer oficialmente, quer 
por comunicação informal no âmbito dos Grupos de 
Trabalhos foram passados elementos de que dispúnha
mos sobre-a evolução interna da crise polonesa. 

Em janeiro de 1982, a COLESTE realizou uma reu
nião inteiramente dedicada .às conseqüêncías, para o 
comércio com a área, da crise financeira vivida pelos 
patses· da Europa Oriental. 

Esclarecida a participaÇãO iriStítucional do Itamarati, 
passarei a informar a ComissãO sobre a polftica adotada 
pelo MRE nos entendimentos, a nível interno, no __ âm
bito _do GT, mantidos com o Banco Central, a CACEX, 
a SEPLAN e a Fazenda. 

Como referido há pouco, de março de 1981 a setem
bro de 1983, o problema do endividamento da Polónia 
tem sido acompanhado, inicialmente, por um Grupo 
de Trabalho Intenninisterial. 

O Itamarati, no referido Grupo, pautou-se pelas se
guintes diretrizes gerais: 

1) procurar preservar o fluxo de exporta;ões para 
a Polónia, dentro da estratégia geral do Governo, de 
ampliar as exportações para equilibrar o balanço _de 
pagamentos; 

2) procurar mariter em vigór os acordos governa~ 
mentais de carvão e --minério de ferro e de enxofre, 
pelos seguintes motivos: 

a) assegurar·o fornecimento de carvão e enxofre sem 
dispêndio de divisas; 

b) apoiar o esforço da CVRD na manutenção de 
suas exportações, dentro do esforço geral do Governo 
de ampliar as exportações; 

c) preservar um crescente ·saldo comercial favorável 
à Polónia na relação entre os três produtos, que permi
tisse a redução da dívida polonesa. 

Depois, se os Srs. estiverem interessados, nós podere
mos voltar a esse ponto, que eu acho que é um ponto 
muito importante para se entender o desenvolvimento 
do comércio com a Polónia, porque o cresCimento desse 
comércio foi apoiado em cima desse acordo. 

Além de procurar preservar o fluxo das exportações, 
de procurar manter em vigor os acordos governamen
tais, a terceira diretriz, pela qual se pautou o ltamarati, 
foi a seguinte: · - - - --

3) no período de 13 de dezembro de 1981 até agosto 
de 1982, procurar evitãr, cOinO fiZer.am outrOs pafses, 
inclusíve da Europa Ocidental, medidas retaliatórias 
que pudessem ser consideradas como sançõ_es econó
micas do Governo brasileiro contra a Polónia (o que 
prejudicaria os interesses do comércio exterior brasi
leiro); 

4) a partir de agosto de_ 1982 até agosto de 1983, 
procurar evitar a decisão de discutir a dfvida polonesa 
no Clube de Paris, pelas seguintes razões: 

a) o Brasil nunca participou desse tipo de entendi
mento ao lado de países desenvolvidos; 

b) por acreditar que poderia ser alcançada uma solu
ção bilateralmente negociada mais favorável para o pro
blema da dívida, visto que, a partir de janeiro de 1982, 
por decisão do _Governo norte-americano, o Clube de 
Paris passou a não se reunir, ficando em suspenso qual
quer negociação da Polónia com os demais países credo-
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res: isto é, na prática a Polónia nada pagou a seus 
credores. 

c) a decisão brasileira de interromper as negociações 
bilaterais poderia acarretar a s_uspensão dos contratos 
governamentais de carvão, minério de ferro e enxofre, 
COm graveS prejuízos para a economia nacional. 

5) procurar obter compromisso polonês, por meio 
·de negociações bilaterais, para o pagamento do débito 
em condições preferenciais melhores do que aquelas 
acertadas em 1981 com o Clube de Paris ou com as 
instituições bancárias privadas internacionais, em 1981 
ou 1982, já que, nesses casos,_ o Governo polonês, na 
prática, pouco pagava, pois, obtinha 4 anos de caréncia, 
8 anos para pagamento e a obrigação de liquidação 
de parte (10%) dos juros era cumprida graças a financia
mentos a curto prazo recebidos d~s próprios _credores. 

Dentro dessas diretrizes, a atuaç.ão do MRE foi a 
seguinte: 

-nas negociações de março/abril de 1981, quando 
esteve aqui uma delegação polonesa, o MRE não se 
após à_renov_<!Ç_ão de tinha de crédito para produtos 
brasileiros com base na diretriz de preservar o nosso 
fluxo de exportação para esse pa1s, desde que ficasse 
claro o compromisso da diretriz, de que a Polónia deve
ria continuar a dar um tratamento preferencial ao Bra
sil, isso em abril de 1981. 

A renovação de tinhas de crédito deUS$ 480 milhões 
foi decLdic:l_Q pelo Ministério da Fazenda e comunicada 
ª-'? Minist_~_!io dl!?_.ReJações Exte:rioç~; (J;l)_o MR.l;-_não_ 
part.icipou da discussão da concessão de_ nova linha de 
crédito para a Polónia. 

Nas negociaçõeS de novembro de 1981, a segunda 
negoc!ação que houve com a Polônía no ano de 198f, 
porque a primeira foi em março/abril. e a segunda foi 
e~ no~m-~_@ dU_28_l~Itamaraty não se o pós à conces
São da linha de crédito de 140 milhões, solicitado pela 
Polónia, com base na diretriz geral de preservar o fluxo 
de exportação, e nós já estávamos nos aproximando 
do fim do ano, e naquela époc_a, como ainda hoje, 
era uma política do Governo ampliar as exportações; 

_-então procurou-se preservar as exportações no último 
trimestre do ano, e porque havia sido dada garantia 
aO" BancQ Central do cumprimento da diretriz de prefe
rência do Governo polonês ao Brasil. 

-O MRE participou das negociações de março de 
1982, conduzida diretamente pelos Ministros da Fazen
da e do_ Planel<Lmento, acompanhando a decisão de 
suspender os entendimentos, a utilização das linhas de 
crédito e <!-5 exporli!ÇÕes_:_jJrasileiras; pelos Ministr0_$_9_a_ 
Fazenda e do Plan:ejamento em março de 1982,_ foram 
tomada essas decisões. O ltamaraty acompanhou a deci
sâo-=que -roi tomada. 

-O MRE participou de reuniões técnicas, a nfvel 
de grupo de trabalho, de abril a junho, defendendo 
uma solução negociada que incluía, entre outros aspec
tos, uma linha de crédito com taxas de mercado, simbó
lica (US$ 50 milhões), com base na diretriz de l}lanter 
as nossas exporta-ções (1), pãra o encerramento da siste
mática seguida até então e a passagem para um novo 
esquema de prémio, sugerido pelo BACEN, pelo Banco 
Central às autoridades financeiras :Polonesas, prémio 
esse, dentro do mecanismo de clearing. 

A proposta brasileira decidida pelo Ministério da Fa
zenda, foi encaminhada pelo Ministro Emane Galvéas 
em 8/6/82, ao Itamaraty, que, por sua vez, a submeteu 
a~ _Preside_l!_te da Repúbli~ para que fg~se aprovada 
cbriio i.riStrução à Delegação brasileira que iria a Varsó
via, em àgo~t_9 de_ 1982. Ne_ssa oportunidade, _(I_ Presi
den~_E_a_ República aprovou a orientação sugerida pelo 
Itamaraty no sentido de que se deveria continuar a 
tentar uma negoç:iação bilateral, sem recorrer .ao Clube 
de Paris pelas razões já aduzidas 
-a partir de agosto de 1982 até a -presente data, o 
MRE tem coordenado reuniões do grupo de trabalho 
para preservar as posições brasileiras na negociação por 
via diplomática. O Itamaraty tem definido p<;~sições çon
juntas com os Ministérios da Fazenda, SEPLAN e com 
o Banco CentraL 
-à luz da recente decisão de o Brasil discutir a sua 
dívida de Governo com os países-membros do Clube 
de Paris e levando em conta a perspectiva de o referido 
Clube reunir-se pela primeira vez desde janeiro de 1981 
para examinar-a situação da Polónia, o MRE, o Minis
tério da Fazenda, a SEPLAN e o Banco Central coinci
diram na conveniência de suspender os entendimentos 
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bilaterais e multilateralizar, no Clube de Paris, a nego-
ciação. ' 

Finalmente, à guisa de_c_onclusão, havendo sido feitos 
diversos reparos à atuação do Itamaraty, em particular, 
e do Governo brasileiro, em geral, quanto à maneira 
de conduzir as_ negociações sobre o endividamento da 
Polónia em relação ao Brasil, cabem os seguintes escla
recimentos: 
Afirmou~se que, no período de novembro de 1980 

a junho de 1981, o Itamaraty, foi alertado sobre as 
conseqüências para o Brasil da crise económica, política 
e social que ocorreu na Polônia. 

Segundo essas declarações, a fim de reduzir os riscos 
do não pagamento, teria sido mais conveniente: 

(1) não serem realizadas outras operações financei
ras, mesmo a custo da redução de nossas exportações; 

(2) serem ampliadas nossa,s importações da Polônia 
para reduzir o desequilíbrio; nesse particular, mendo
na~se que era de nosso interesse ter solicitado o aumento 
das quantidades de carvão e de enxofre polonês e ter 
comprado navios a qualquer preço, mesmo com condi
ções menos favoráveis; 

(3) que O 'Brasil se associasse aos credores desenvol
vidos do Clube de Paris. 

No que se refere ao Itamaraty, deve ser registrado 
que: 

(1) essas preocupações eram compartilhadas pela 
Chancelaria e foram transmitidas aos setores compe
lehtes; 

(2} o Governo brasileiro, por sugestão do MRE, deci
diu criar dois GT integrados pelo MF, pelo MRE, pela 
SEPLAN, pela CACEX e pelo BACEN, a fim de reava
liar a política de concessão de linhas de crédito para 
promoção das exportações do Brasil para o Leste Euro
peu e de acompanhar as negociações financeiras e Co· 
merciais com a Polónia; 

(3) quando houve o alerta, a Polónia pagava pontual
mente o Governo brasileiro; na época, o pagamento 
pontual das promissórias era mais conveniente para o 
Brasil do que a participação em uma negociação mtlltila
teral com outros credores poloneses, com os pagamen
tos suspensos, e de resultado incerto; 

(4) o Goverrio brasileiro, por meio do Itamaraty
a nível político portanto- em coordenação com o Mi
nistério da Fazenda, da SEPLAN e com o Banco Cen~ 
trai, quando começou haver problema de atraso de pa-

- gam~nto d~s Notas Promissórias, transmitiu, através 
da Embaixada_~m Varsóv~. sua surpresa e preocupação 
ao Governo _1?9lQDês pelo não cumprimento do acor~ 
dado; 

(5) quanto adirn_inuir o déficit pela importação de 
produtos poloneses, o Governo brasileiro, em 1980, 
dentro dessa orientação, assinou contrato a longo prazo 
de fo:rne_cimento de enxofre e tentou adquirir navios 
especializados de que necessitava. As condições pouco 
atraentes.de pnan:irup.ento e a justa oposição da indús
tria_de. .. construção naval não poderiam ser ignoradas 
pelo Governo. No tocante ao carvão, pelas informações 
rece~idas pelo Itamaraty, a redução das quantidades 
foi até-conveniente, país, naquela época, o Brasil não 
teria condições de absorver as quantidades totais pre
vistas no acordo pela desaceleração da economia nacio
nal; por outro lado, as dificuldades da indústria carbo
niferª polonesa tomariam difícil um aumento signifi
cativo, caso o Brasil o solicitasse; 

(6) as linhas de crédito, para promover a exportação 
<!_e -~Kversos produtos de nosso interese, negociadas em 
abril de 1981, quando ainda a situaçao de pagamentos 
entre o Brasil e a Polônia era normal, foram imediata
f!Iente suspensas em 10 de outubro quando o Governo 
polonês comunicou a impossibilidade de homar seus 
compromissos. Apenas pequena parte dessas linhas foi 
utilizada dos seus 680 milhões; 480 mais 200 milhões 
de dólares de créditos comerciais negociados só foram 
efetivamente utilizados 160 milhões na primeira tranche 
da linha de crédito de 480 milhóes. A linha de crédito 
de novembro de 1981, (US$ 140m), amparando expor
tações para o primeirO Semestre de 1982, desde que 
fosse pago o devido em 1981, foi utilizado na quase 
totalidade (US$ 139m), embora as autoridades compeR 
tentes tenham determinado sua suspensão assim que 
ficou evidenciado o não cumprimento do acordado em 
novembro no que tange ao pagamento do débito ven
cido. 
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No período de novembro de 1980, quando começa 
a agravar~se de forma signifícativa a situação- interna 
na Polónia, a outubro de 1981 quando a Polônia suspen
de os pagamentos ao Brasil, a atitude brasileira pau
tou-se pelos seguintes pontos de referência: 

(a) manutenção da política de apoio às exportações 
brasileiras para um mercado que, em1980 e 1981, alcan
çou mais de 500 mihões de dólares, colocando-se entre 
os 10 maiores importadores do Brasli; 

(b) evitar o reescalonamento do montante devido 
pela Polónia ao Brasil a fim de preservar o esquema 
de pagamentos previstos e permitir solução negociada 
mutuamente satisfatória para os problemas pendentes; 

(c) afirmação do Governo polonês, transmitida ao 
ltamaraty pela Embaixada em Varsóvia, de que o Brasil 
não era identificado aos credoies desenvolvidos e que, 
portanto, não seria pedida qualquer moratória como 
solicitado em fevereiro de 81 ao Clube de Paris. A 
Polônia prometia manter em dia suas obrigações contra-
tuais; ---

(d) opinfâo da Emhaixada c!m Varsó-via segundo o 
qual, se alguma coisa fosse pedida, não Seria nada além 
de uma razoá":el extensão do prazo~as Unhas de crédito. 

Essa política, naquele inomento, parece ter sido a 
mais adequada para nossos interesses pelas seguintes 
razões: 

(1) a ampliação das exportações tem sido nos últimos 
anos uma das variáveis mais importantes de nossa estra~ 
tégia de desenVolvimento e a manutenç_ão de um grande 
mercado como o da Polônia era uma necessidade; 

(2) embora a Polónia tivesse, a partir de fins de 1980, 
problemas para honrar seus compromissos com os _de
mais credores; continuava pagando pontualmente ao 
Brasil; 

(3) sem a concessão de linhas de crédito, o Brasil 
perderia o mercado polonés, pois, os países da CEE 
e os EUA continuaram a dar sinais inequívocos de con
fiança às autoridades polonesass, mantend(_) seus finan
ciamentos e abrindo novas linhru. de crédito comerciais 
da ordem de US$ 2 bilhões; 

Nós estamos falando no perfodo de fins de 1980, 
começo de 1981. A Polónia corrieçou ã negocia"! a sua 
dívida com os seus_ credores no começo de 81 e assinou 
o primeiro acordo de reescalonamento de sua divida 
em abril de 1981. Então, temos que ter bem clara essa 
situação para entendermos as razões! as motivaç~es das 
decisões que foram tomadas pelo governo brasileiro. 
Nós estávamos dentro de quadro mais amplo em que 
conhecíamos a evolução da negociação da dívida polo
nesa e as repercussões sobre cada um dos sel.lS principais 
parceiros e estávamos com a garantia do Governo polo
nês de que, apesar dessa situação, apesar do começo 
da negociação com os seus credores; a Europa Ocidental 
e os Estados Unidos~ nós continuaríamos a ter prefe
rência, o que de fato ocorreu até _outubro, quer dizer, 
nós ganhamos nessa negociação quase dois anos, o ano 
de 1980 inteiro e até outubro de 1981. 

( 4) as autoridades financeíras Conseguiram niefhOraf 
as condições em que estavam baseadas as linhas de 
crédito: os juros foram atualizados, ficando próximos 
dos de mercado; os prazos foram_dimin~Qos; as Notas 
Promissórias passaram a ser livremente negociáveis; 

(5) a cessação inopinada dos financiamentos e a sus· 
pensão do comércio bilateral prejudicaria sensivelmen~ 
te o setor externo, a estratégia de limitação do risco 
e afetaria o tratamento, até então, diferenciado atribuí~ 
do ao Brasil pelas autoridades polonesas; 

(6) a proteção, a longo prazo, dos interesses econô~ 
micos brasileiros na Polónia não pôde deixar de levar 
em conta a preservação de um mercado que abs-orveu 
substanciais quantidades de produtos brasileiros nos UI~ 
timos anos e onde o Brasil acumulou no período 
1976--1980 Saldos positivos aciffii" de 1 bilhão de dólares 
pagos pontualmente pelo Governo polonês. 

Em resumo, do ponto de vista da particiação do Ita
maraty, as negociações comerciais 6 financeiras entre 
o Brasil e a Polónia foram condUzidas de acordo com 
diretrizes governamentais mais amplas de estímulo ãs 
exportações, justificando-se como uma forma de con~ 
quistar um mercado não tradicional. A questão do paga
mento da divida acumulada foi igualmente negociada 
levando em conta o resguardo de nossos interesses, 
inclusive no tocante à política de ampliação das exporta~ 
ções, mas dentro de um quadro de crescente deterio-
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ração tanto da situação polonesa, quanto da situação 
- llnanceira brasileira e mundial, o que só fez agravar 

o problema e criar uma situação que hoje se mostra 
realmente muito difícil para que o Brasil venha a nego
ciar, a curto prazo, esses saldos não pagos pelo Governo 
polonês. 

:Eiain estas as palavras de introdução que eu gostaria 
de apresentar aos Srs., e coloco-me inteiramente ãs 
ordens para, na medida do possível, na medida e,m 
que eu disponha de informações pela função que ocupo 
no ltamaraty. possa atender ao interesse dos Senhores. 

Muito obrigado.! 
OSR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo 

a palavra ao nobre Senador João Calm.on. 
O SR. JOÃO CALMON - Sr. Ministro Rubens 

Barbosa, ouvimos coin a maior atenção a sUa excelente 
exposição sobre o relacionamento entre o COLI;STE 
e o problema que provocou a constituição desta Comis· 
são Especial. 

Infelizmente o Celeste foi criado sem atribuições sig
nif.cativas, Já antes da Revolução de 1964, ele não tinha 
nenhum poder decisório nem executivo, somente 15 
anos depois é que foi decidido dar ao COLESTE o 
direito de propor medidas. Então é um organismo real
mente _c;Qm_ atribuções muito reduzidas, mas mesmo as
sim, apesar dessas limitações, V. S. a indicou alguns pon
tos que merecem esclarecimento. 

Em primeiro lugar, embora V. S.• não tivesse focali
zado esse ponto, desde o início da nossa atividade nesta 
Comissão Especial, nós estranhamos que o Brasil, país 
em desenvolvimento, tivesse decidido financiar um país 
industrializado,_ até mais desenvolvido que o Brasil e 
que contava com a assistência de uma superpotência, 
que era ·a União de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
V. S. • conhece, por acas-o, algum outro caso semelhante 
de o Brasil financiar um País mais desenvolvido, no 
caso da Polónia nós financiamos com cerca de 300 mi~ 
lhões de dólares a abertura de minas de enxofre e de 
cãivão. Claro que o Brasil tem sido beneficiado por 
empréstimos desse tipo, inclusive em Carajás, como 
foi lembrado recentemente nesta mesma Comissão, mas 
V. S.• conhece algum outro caso de o Brasil ter finan~ 
ciado um País mais desenvolvido, mais industrializado 
do que o nosso, como ocorreu esse caso entre o Brasil 
e a Polônia? 

O SR. RUBENS BARBOSA- Esses financiamen
tos que foram dados tanto para carvão qua~to para 
enxofre, de 172 e meio milhões de dólares e 120 milhões 
de dólareS, foram financiamentos que seguiram a exem

. pios anteriores de outros países da Europa. a Bélgica, 
a Fra_nç_a também financiaram a Polónia para esse tipo 
de produto, quer dizer, quando se tomou a decisão 
de se diversificar as fontes de suprimerito de carvão 
e de enxofre~ no caso-do carvão, sobretudo por razões 
estratégicas de política industrial, se buscavam alterna
tivas e todas elas implicavam nesse tipo de_ dispêndio 
e crcasuda Po1ônia não fugia à regra, os países europeus, 
o~ países que precisavam desses produtos financiaram 
exatamente a mesma coisa, não é a. primeira vez que 
se faz isso, 

O SR. JOÃO CALMON - Não é a primeira vez 
-- que um país menos industrializado financia um país 

mais industrializado, mais desenvolvido? Creio que se
ja. 

O SR. RUBENS BARBOSA- Aí depende também 
de que o Sr. entende por país industrializado. Acompa~ 
nhando a situação da Polônia, e com o Sr. sabe, era 
até muito recentemente, como o Brasil um país agrícola, 
era um celeiro, historicamente sempre foi um celeiro 
agrícola da Europa. É um pafs- eu já estive na Polónia 
muitas vezes - e a Polônia está talvez num estágio 
de desenvolvimento _inferior ao do Brasil, é um país 
de trinta e poucos milhões de habitantes, um país que 
se desenvolveu industrialmente à custa: dessa dívida ex
terna que tem justamente o grande crescimento indus
trial da Polônia foi feito na década de 1970, à custa, 
em grande parte se eu pudesse dar um número, 80, 
90% à custa do endividamento., 

O SR. JOÃO CALMON- Como o Brasil, não é? 

O SR. RUBENS BARBOSA - ... junto a países 
desenvolvidos da Europa. Então, -depende de como o 
Sr. classifica a Polónia de desenvolvido. Eu não classifi-
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caria a Polônia como um país desenvolvido, é um país 
__ em desenvolvimento, não no critérfo que n6s temos 

de paises da América-Latina, países da África em desen~ 
volvimento, mas é um País que está, eu diria ao Sr., 
conhecendo a Polônia, tendo visitado lá fábricas, enfim, 
convivido diversas vezes com delegações polonesas e 
sabendo do tipo de preocupação deles, o nível industrial 
da Polônía é inferior ao do Brasil. Então, me parece 
que a gente deve tomar com uma certa cautela esse 
critério de desenvolvido. Na minha opinião a Polónia 
não é um país desenvolvido, é um pais que está se 
industrializando, da industrialização inferior à do Bra~ 
si!, com problemas muito semelhantes aos do Brasil, 
todo o processo de desenvolvimento recente, da década 
de 1970, como estou dizendo ao Sr, foi feito ã custa 
desse endividamento externo enorme, portanto, é_um 
país que recebe capitais. 

Esse financimaent9 à Polónia, financiamento direto, 
que foram os únicos que nós fizemos, porque os outros 
todos foram financiamentos comerciais, acho que pode 
serexplicado desta maneira: primeiro, não é um país 
desenvolvido. Segui:tdo, o:S financiamentos foram feitos 
porque só se poderia obter os produtos dessa maneira, 
de outra maneira não se poderia obter os produtos. 
No caso do carvão, havia uma motivação, não sei se 
esse assunto já foi discutido aqui na Comissão, mas 
rapidamente só para mostrar a importância, no caso 
do carvão, quando foi tomada a decisão política, no 
mais alto nível aqui, no Brasil, foi o próprio Presidente 
quem tomou a decisão, decisão tomada em 1973, de 
diversificarmos as fontes de suprimento. Essa decisão 
foi tomada por uma razão muito importante, é que 
naquela época, eu não me lembro de cabeça muito 
bem, mas uma grande parte, 60% a 70% do carvão 
que importávamos vinha dos Estados Unidos, e naquele 
período houve uma greve na Costa Leste americana, 
e houve até uma siderúrgica que se abastecia com carvão 
~ericano e _esteve quase a ponto de parar porque as 
greves lá se sucediam, e se julgou inconVeniente para 
a segurança do País haver uma concentração muito 
grande. Então, houve a decisão e a necessidade urgente 
de ser tomada uma providência para reorientar essa 
compra do carvão americana. E dentre as várias fontes 
alternativas, começou-se a comprar muito fortemente 
da Polónia, chegamo& a comprar cerca de 25% a 30% 
de carvão. Isso só seria possível com o financiamento. 

O SR. JOÃO CALMON -Sr. Ministro, aqui na 
Comissão foi abordado esse problema do carvão, mas 
aqui se deplorou que o Brasil houvesse financiado mi· 
lhões de dóalres à abertura de novas minas de carvão 
lá, na Polônia. ao invés de te·:mos utilizados esses recur· 
sos aqui no_ Brasil, mesmo em relação ao nosso pobre 
carvão, inclusive. lá na terra do nosso nobre Senador 
Pedro Simon, esse carvão luta contra a carência de 
recursos, apesar da sua qualidade não ser comparada 
ao da Polónia. Esse problema aqui foi abordado soj) 
esse enfõque". 

O SR. RUBENS BARBOSA- Nobre Senador, eu 
não sou técnico, mas pelo trabalho que tenho desen
volvido nesses anos todos acompanhando esse acordo, 
ouvimos técnicos se pronunciarem, mas a explicação 
que pode ser dada a essa colocação é a seguinte: o 
carvão polonês é um carvão médio-volátil, como eles 
.chamam, é o carvão que se presta a fazer o blend, 
então, o·carvão amaricano, o carvão australiano e o 
carvão polonês servem para fazer a mistura ótima à 
indústria siderúrgica brasileira como ela está instalada. 
Então, inclusive, não se pode aumentar demais as im~ 
portações de carvão da Polônia, porque não podia, se
gundo informa a SIDERBRÁS, essa mistura de carvão 
é feita há muitos anos por computadores, e para aumen
tar a importação do carvão da Polónia, teríamos que 
cancelar contratos já celebrados há longos anos com 
fornecedores americanos, australianos, canadenses e, 
depois, alteraria todo o processo siderúrgico, porque 
teríamos que modificar a composição do carvão, Então, 
há um problema técnico muito grande aí, e o carvão 
brasileiro, sendo de baixa qualidade, não se presta a 
esse tipo de mistura, não é um fator de equíhbrio entre 
os outros tipos de carvão. São todas explicações técnicas 
que transmito a V. Ex.•, pots não sou especialista no 
assunto. 

O SR. JOÃO CALMON -Estamos desde o início 
das nossas atividades procUrando identificar a responsa-
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bilidade pela decisão de continuar a exportação para 
a Polónia, do qual resultou esse endividamento da Poló
nia de um bilhão e seiscentos milhões de dólares. Num 
certo momento, o nosso Embaixador em Varsóvia co
meçou a alertar o ltamarati para a inconveniência do 
prosseguimento dessas exportações, porque, segundo 
ele, a Polónia já estava quase falida. O Itamarati cum
priu o seu dever e transmitiu essas sugestões, essas ad
vertências, às áreas competentes, inclusive, a pedido 
do próprio Embaixador Meira Penna; essas pondera
ções ou advertências foram encaminhadas diretamente 
ao Presidente da República. Mas, além de ter sido ad
vertido o próprio Presidente da República da inconve
niência do Brasil continuar a manter essa política de 
exportação para a Polônia, aumentando o nosso ·risco 
cada vez mais, o.Sr. Gerardo Langoni, ex~Presidente 
do Banco Central, revelou aqui, ~esta COmissão, que 
ele enviou um ofício ao Mínistro da Fazenda, Emane 
Galvêas, também sugerindo que fossem suspensas as 
exportações para a Polónia, pois o Brasil não teria con
dições de receber o dinheiro. E essa ã.dverténcia- era 
insensata, pois estamos com um crédito de difícil recebi
mento da ordem de um bilhão e seiscentos milhões 
de dólares. Eu não poderia pedir a V. S.• que nos expli
casse que medidas tomou o COLESTE porque o CC
LESTE é um órgão de atuaçáo muito limitada. Mas 
num certo momento esse assunto foi debatido na área 
do COLES TE? A adve!têncía do EmbaixadOr Me ira 
Penna, a recomendação ou a sugestão do Presidente 
do Banco Central ao Ministro da Fazenda, V. S.• era 
já na época Secretário-Executivo do COLE~TE e-parti
cipou desses debates? E até que ponto V. S.• pode 
confinnar ou_ desmentir a afirmação do ex-Presidente 
do Banco Central de que o Banco não tomou conheci
mento· dessas advert~ncias feitas pelo Embaixador do 
Brasil na Polónia, Sr. Meira Penna? 

O SR. RUBENS BARBOSA -Com relação à pri
meira. informação que V .--Ex.• deu, relativamente ao 
Dr. Carlos Langoni cer ma;ndado um ofício para o Minis
tério da Fazenda, evidentemente não tenho conheci
mento disso. Tómei conhecimento disso pelas informa
ções que foram_ distribuídas pelos jornais. Em relação 
à afirmativa de que não tomou conhecimento oficial· 
mente dessas informações que o Itamarati encaminhou 
a ele, eu teria duas coisas a dizer: eu posso ler o ofício 
que foi encaminhado ao Dr, Carlos Langoni a respeito , 
desse assunto. 

O.BR. JOÁO CALMON -Seria útil porq~e -des
mentiria então a afirmaÇãO aqui feita pelo Dr. Carlos 
Langoni. 

O SR. RUBENS BARBOSA :_-Eu podería: ler, aias 
para ser muito franco aos Srs., es~_e ofício foi publicado 
quando o Ministro Saraiva Guerreiro enviOu a Informa· 
ção ao Presidente da República, os jornais publicaram 
a íntegra da nossa' informação. E já nessa informaç~o 
havia o ofício. Eu teria o maior prazer em ler aos Srs., 
mas eu não estaria revelando_ na_da de novo, _porque 
já foi publica-do nos jornais. Por o"u"fro lado, sem querer 
contrapor as minhas palavras às afirmações do Dr. Car· 
los Langoni, mesmo que por hipótese o ltamarati não 
houvesse tran~itido, coisa que não ocorreu, porque 
o fizemos por escrito, e corno eu disse, informalmente, 
nesse grupo de trabalho, há dois anos ·vimos discutindo 
isso. Quer dizer, a situação interna da Polónia é pública. 
Todas as revistas especializadas finance_iras e econó
micas, todos os jornais tém mos-trado a real situação 
desde o começo da crise. Não se trata do Itamarati 
informar ou deixar de informar qualquer órgão. Do 
ponto de vista administratíVo poder-s_e·ia dizer_ que o 
Itamarati guardou a infonriação, mas não poderia sei' 
alegado por outras partes, porque a-situação era pú· 
blica. 

Outra coisa que deve ser esclarecida também, quando 
o Embaixador em Varsóvia transmitia ess·as informã
ções ao Itamarati, evidentemente que não era, a cada 
telegrama que chegava de lá, que o Itamarati não re· 
transmitia a informação ipsis litteris a todos os órgãos, 
evidentemente, se esperava para juntar algum tipo de 
informação mais precisa, mais ampla para transmitir 
aos diversos órgãos. 

Nesta base, foi feita esta informação de fevereiiO 
de 1981~ para o Dr. Langoni assinar pelo Presidente 
da COLESTE; depois, em junho, novamente, foi feito 
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dentro de um contexto mais amplo sem dizer "a situação 
da Polónia se deteriorou", mas dentro deste campo 
mais amplo, foi feito pelo próprio -Ministro de Estado, 
diVersas informações a todos os Ministros da área eco
nómica, pedindo urna reformulação da sistemática de 
financiamento com o leste europeu. 

O SR. JOÃO CALMON - E o Itamarati não foi 
oUvido, a sugestão não foi aceita? 

O SR. RUBENS BARBOSA- Chegamos a exami
nar em algumas reuniões, depois foi tomada a decisão 
de transferir a sistemática de financiamentos comerciais 
do. Banco Central para a CACEX, porque o problema 
de financiamento de exportações não é uma coisa nova, 
e a posição do ltamarati não era para suspender -
quero deixar bem· claro isso- nós não éramos contra, 
estávamOs qUerendo que houvesse uma norma, um cri· 
téiíó, porque, como V. Ex.4 s sabem, nos Estados Uni
dc:'s há um sistema de crédito _à exportação, o chamado 
CCC,-Commodlties Credit Corporation, e a nossa idéia 
é que fosse feito aqui no Brasil, nos moldes do Commo· 
dities_ Credit Corporation, que é uma sistemática muito 
flexível, porque qualquer produto pode entrar, depen
dendo da dificuldade de colocação no mercado, o Go· 
vernó com flexibilidade poderia alterar a lista de produ
tos, as taxas de juros poderiam ser concedidas de acordo 
com o grau de interesse do Brasil em exportar os produ· 
tos. Enfim, o que estávamos querendo é que, exata
mente l'ara ter algum controle rf$ido das condições de 
fin~iamento, que nós tivéssemos regras claras, que 
fossem estabelecidas ou pelo Banco Central ou pela 
CACEX. 

Já existe na CACEX, na GEFIM, um sistema de 
concessão de financiamentos de exportação. Lá há de· 
terminadas regras, então, ·o Governo decidiu transferir 
_do Banco Central para a CACEX, e boje as linhas 
de crédito são concedidas para todos os países, ínclusive 
para o Leste Europeu, não mais pelo Banco Central, 
como era no caso do Leste Europeu, mas pela CACEX, 
isto é coisa de um ano para cá. 

~ O SR. JOÃO CALMON -V. S.• não acha que; 
nestes últímos anos, foj se acentuando perigosamente 
uma' monstruosa hipertrofia do planejamento, da SE
PLAN, em detrimento do Itamarati, que tem um qua· 
dro da mais alta qualifiCaçâo, tem tradição nessa área, 
aos poucos, o ltamaratí foi sendo esvaziado e a SE· 
PLAN passou a _concentrar de maneira cada vez mais 
imoderada, mais excessiva todos esses poderes? 

Até mesmo a SEPLAN precisou recorrer ao Itamarati 
requísitando o Embaixador Botafogo Gonçalves, se não 
me engano, que trabalha lá na área da SEPLAN, sob 
as o;rdens do Ministro Delfiili Netto. 
-· S_ei que esta pergunta é um pouco difícil para um 
funcionário do Governo, aindamãis sendo do Itamarati, 
que é a área prejudicada por essa monstruosa hiper
trafiada_SEPLAN; mas V. S.• entende que, se o Itama· 
rati tiyesse _continuado com as atribuições que sempre 
teve nessa área, talvez o Brasil não estivesse enfren
~ndo, neste momento, o perigo de perder quase 2 bi
lhões de dólares. Porque o Itamarati fez advertências 
no devido tempo, encaminhou essas observações ao 
seú Embaixador em Varsóvia às áreas competenes, o 
Presidente do Banco Central enviou um ofício ao Minis
tro daFaz__enda neste mesmo sentido, mas como a deci
s.ão .final cabe ao Palácio do Planalto - e hoje a SE· 
PLAN está inserida no Palácio do Planalto-_em última 
análise, dentro do regime presidencialista que vivemos, 
devemos chegar a uma conclusão óbvia, de que a res
ponsabilidade final desse prejuízo que o Brasil, even· 
tualmente, vai ter e está tendo com a Polónia, é do 
Presidente da República. 

V. S~ • POde fazer algum comentário em relação a 
esta observação, em relação ao desvio de atribuições 

. que eram do ltamarati e depois se concentraram na 
SEPLAN? Ou V. S.• se considera éticamente impedido 
de opinar? Deixo plena liberdade para responder essa 
pergunta. 

O SR. RUBENS BARBOSA- Poder posso, mas 
não devo, e repetiria aqui o qu~ o Ministro Sara.iva 
Gue_rreiro disse:: ''9 ltamarati_ está à disposição do Go
verno brasileiro e dos diversos setores, dentro de suas 
funções para auxiliá!, e quando for convocado, respon
derá". 
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__ Nesta área do comércio, é bom que se ressalte, o 
envolvimento do Itamarati, no caso do Leste Europeu, 
é_maior do que em outras áreas, por causa da COLES· 
TE, isso é uma coisa importante de se ressaltar, porque 
não é competência do Itamarati nos ocuparmos deste 
assunto. 

O SR. JOÃO CALMON -Promoção comercial é 
iii:riá ãrea iiiipõrtan(e. 

a SR: RUBENS BARBOSA - Mas é promoção 
comercial e voltada para o exterior, estamos discutindo 
aqui problemas de financiamento, de juros ... 

O SR. JOÃO CALMON ..:..:.-ExjJortação;- comércio. 

O SR. RUBENS BARBOSA - ... e aqui é um pro
blema interno de competência exclusiva da CACEX. 
do Banco Central, da Fazenda; eritão, só estou aqui, 
porque, como Secretário Executivo da COLESTE, cO
mo disse, participeí destes gruPOs de trabalho em que 
normalmente, o Itamarati não participa. E não foi tanto 
o Itamarati que participou, foi a COLESTE, porque 
este colegiadot embora não tenha uma função decisóri<i, 
ele, por atribuição legal, diz lá, tem que tratar de todos 
esses assuntos, porque há, evidentemente, outras cano· 
tações no comércio com essa área e os outros Ministérios 
pedem a participação do Itamarati, mas, no caso de 
form_~.tlação de política comercial, propriamente dita, 
a participação do Itamarati, normalmente, é limitada. 
Como V. Ex. • disse, somente na parte de promoção 
comercial voltada para o exterior, na parte de formu
lação de política comercial interna, enfim o Itamarati 
poderá ser chamado, se convocado, poderá contribuir, 
mas não tem atribuição ele próprio de formular um 
tipo de recomendação a outros órgãos nesta área. 

AgOra, no caso do Le_ste_ Europeu, hoje esse tipo 
de participação é por ~usa da natureza peculiar do 
comé-rcio e porqUe havia a COLESTE, se ela não exis
tisse, eu não estaria hoje aqui, porque não teríaolos, 
rigorosamente, nada a ver com isso. Se tivesse aconte
cido isso com qualquer outro país, o Itamarati não esta
J:!a prestando informaç6es a V. Ex.•s porque esta área 
de cOmércio é de competência de outros órgãos, não 
se trata aí de um esvaziamento do Itamarati, nesse cam
po, porque, realmente, esta área não é de competência, 
como __ disse o Ministro de Estado, de competência pri· 
máriã do Itamarati. 

O SR. JOÃO CALMON- Realmente, não é primá~ 
ria. Mas, no passado, o Itamarati desempenhou um 
papel de muito maior relevo do que passou a desem
penhar ... 

O SR. RU~ENS BARBOSA -Se V. Ex.• me permi
te, e aqui há um pouco de história. Há um -decreto, 
se não m~_e!:_!ga~o, da gestão Lafer, que dá competência, 
aí sim, ao Itamarati a isso que V. Ex.• está dizendo. 
Havia um de~e~o e oltamarati tinha coordenação da 
_política comercial externa. Mas esse decreto é de 30 
anos atrás, evidentemente, cessou. 

O SR JOÃO CALMON- Essa hipertrofia da SE
PLA_N se reflete em tudo. Ainda, recentemente, o nosso 
Prestdente, Senador Itamar Franco, pediu infoimaçóes 
à SEPLAN sobre esse episódio e recebeu em resposta, 
algumas linhas do Ministro Delfim Netto que não tinha 
mais nada a infoQDar, que as informações já haviam 
sido enviadas para o Senado e, por sinal, as informações 
foram enviadas em condições, eu diria um pouco orto
doxas, porque_ estava sob fogo cerrado, uma série de 
acusações, e o Secretário-_Geral do Planejamento, que 
era então, o Ministro interino do Planejamento, o Dr. 
Pécora - o Ministro Delfim Netto estava na Europa 
discutindo com os nossos credores. e quem estava subs
tituindo o titular era' o Dr. Pécora - e foi ele, que 
era um dos acusados, provavelmente, até injustamente 
acusado, mas estava sendo acusado por uma série de 
reportagens, _em favorecer grupos de exportadores e 
foi ele que encaminhou para o Senado Federal essas 
informações. Mas, obviamente, a sua posição não é 
muito confortável para comentar este ponto de vista 
que eu estou expedindo sobre hipertrofia de um deter· 
minado Ministério em detrimento do outro. 

Em relação â Companhia Vale do Rio Doce, cujo 
Presidente irá depor, dentro de poucos. dias aqui, parece~ 
não haver nenhuma dúvida de que a Companhia Vale 
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do Rio Doce não perdeu um dólar com as suas expor~~~ 
ções. Ela exporta minério de ferro, a Polónia não paga. 
a não ser na ba:.e de um percentual irrisório, esse saldo 
da balança comercial Brasil-Polónia, ultimamente, é 
da ordem de 70 ou 60 milhões de dólares para uma 
dívida acumulada de juros da ordem de 150 milhões 
de dólares. Talvez, nesse caso, a Companhia do Vale 
do Rio Doce possa deixar bem claro o esquema de 
todo esse affaire; só quem saiu perdendo foi o Brasil, 
foi o Tesouro Nacional, foi o contribuinte brasileiro. 
Os exportadores sejam os exportadores estatais ou os 
exportadores, privados, eles não perderam nada. Ainda 
essa semana nós ouvimos aqui o Presidente da CO
MEXPORT, por sinal polonês, naturalizado america
no, que também não perdeu nada, porque todo o dinhei
ro resultante das exportações, de acordo com essa siste
mática existente nesse País, quC é até COmpreensível 
os exportadores receberem integralmente o seu dinhei
ro, é o caso também da Companhia Vale do Rio Doce. 

Esta situação levou a Comissão a formular numerosas 
indagações que estão fora do seu âmbito de atuação. 
Se realmente houve nesse episódio um favorecimento 
de alguns exportadores, porque pessoas altamente colo
cadas dos escalões govername~tais, que tomam deci
sões, já tiveram ligações com alguns exportadores, co
mo é o caso da COMEXPORT. Mas, no caso da Com
panhia Vale do Rio Doce, V. S.• tem corihecimento 
de que o próprio Presidente da Companhia Vale do 
Rio Doce sempre pleiteou que essas exportações fossem 
mantidas, e, se_ possível, incrementadas, porque isso 
seria muito útil para a CVRD, que nada perderia, mes
mo na hipótese do país importador, no caso da Polónia, 
não pagar, ficar inadímplente, como se encontra hoje. 

O SR. RUBENS BARBOSA - Aqrií, talvez, se 
V. Ex. • me permite, eu posso trazer alguns elementos 
no que se refere ao contrato de carvão - minério de 
ferro. A Vale do Rio Doce tem sido sempre uma grande 
defensora, evidentemente, da manutenção desses con
tratos, porque a compra de carvão da Polónia abriu 
o mercado_ de minério de ferro brasileiro para a Polônia. 
Isso teve alguma sigriificação, rep!eseritou dezenas de 
milhões de dólares para a Vale do Rio Doce. AconteCe, 
que esse: prejuízo, ao que o Senhor se refere, coffi o 
não pagamento, ocorreu em 1981; a persp-ectiva cjUe 
se tinha an[es, em 73 e 74, em 73 quem ia ímaginar 
o que ocorreu com o Brasil? Poucos, alguns, ou mes-mo 
nenhuma pessoa podia prever o que ocorreu com o 
Brasil. .. 

O SR. JOÃO CAí.MON- Quando? 

O SR. RUBENS BARBOSA'--- Em 73, quando co-
meçou a ser negociado isso. _ ~ ~ 

Só para V. Ex.• ter uma idéia, e aí também p<ira 
dar uma perspectiva da posição do Governo brasileiro, 
do porquê nós engajarmos nisso, e por que ainda manti
vemos e procuramos salvar, até o último momento ísse; 
V. Ex.• sabe que, em 1978, foi assincido uma "eXtensão 
d~ ~trato .Çe carvão e minério de ferro, quando o 
:M:imstro Angelo Calmon de Sá esteve em Varsóvia. 
Para y . .J?x. • ter uma idéia, 3s quaritídades previstas 
de mméno de carvão - o preço unitário do carvão 
é maior do que o minério de ferro, é quase ci dobro, 
hoje o car:vão está a cerca de 55 dólares a tonelada 
e o mi~éri~ de ferro está a 20, 21, na época estava 
15 o mtnério de ferro e 55 a tonelada de carvão. O 
preço do carvão se e:srabilizou e está cairido, l;mje a 
tendência é um pouco de queda do carvão, enquanto 
o minério de ferro subindo pouco, cresceu. Então veja 
as quantidades para mostrar no período crítico de 80, 
81, 82 que é o que nós estamos examinando. 

Pelo contrato que o Brasil mantém com a Polónia, 
nós devíamos importar da Pólonia 1 milhão e 600 mil 
toneladas de carvão etn 1980. E exportar 2 -nlilhões 
e 800 mil toneladas de minério âe ferro. Ein 81, essas 
quantidades subiram sígnificatívamente, passariam a 3 
milhõ~s e 300 mil toneladas de minério de ferro, 2,5 
a 3 milhões de toneladas de carvão. Essas quantidades 
permaneceriam até 86. Então, qual era o raciocínio 
nosso em 79, 80, 81? Era procurar preservar esse contra
to. Se. V. Ex.-. fizer o cálculo, a preços da época, que 
eram por volta de 20 dólares o minério de ferro e 55 
dólares o carvão, V. Ex.• vai ver que há uma diferença 
a favor do Brasil de mais de 100 milhões de dólares 
por ano, s6 no item minério de carvão e de ferro; e 
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_tc_mos._ma_ís_ o enxofre, que foi assinado em 80, e q_ue 
começou a entrar significativamente a partir dessa data. 
Do ponto de vista do Governo Brasileiro, em 1979, 
em 1980, porq uc isso foi assinado em 78, o raciocínio 
nosso, quer dizer da Vale do Rio Doce, da Fazenda, 

. do Banco Central, da COLESTE, da SEPLAN, é que 
a ser preservado o contrato, assinado um contrato de 
governo, haveria um superavit, elas por elas, de cerca 
de 150 milhõe~ de dólares. Isso são os dados de 80, 
81, 82. Então, o que a~onteceu? Em 80 ocõrreu a situa
Jadas de carvão que iam ser necessariamente exportadas 
para o Brasil, foram exportadas - e eu estou com 
Os dados aqui - 991 mil toneladas, quer dizer, um 
pouco mais da metade. lsso atendeu, naquele momento, 
uma conviniência nossa, porque com a desaceleração 
da economia, cafia a demanda de carvão de um lado, 
e de outro lado_, era impossível a Polónia dar mais que 
essas quantidades; e essas quantidades -e nós confe

-rimos - proporcionalmente foram mais favoráveis ao 
Brasil, do que a dos parceiros da Europa Ocidental. 
quer dizer a Polónia, no auge da crise de 80, forneceu 
ao Brasil, proporcionalmente, mais carvão do que ela 
deveria fornecer à França, à Itália, que têm contratos 
também, a longo prazo, '?Om a Polónia. 

Então, quando a gente examina, hoje, há 3 anos 
de distância, o problema da dívida da Pólonia realmente 
parece que é uma loucura, ninguém previu nada, agora 
a gente tem que tomar um I_?()UCO de cautela com relação 
a essas afirmaçóes porqUe houve várias imponderáveis 
aí, houve a deteriorização da situação política na Pôlo
nia, porque no caso nosso aqui, nós estamos corn este 
problema no Brasil, mas aqui há tranqililidade na parte 
política. 

No caso da Polónia vimos que aconteceu uma convul
são social, houve o problema do sindicato e da Igreja, 
o País parou e a economia também. Então, eles tiveram 
o complicador interno que fez frustar essas quantidades 
que estavam contratadas pelo Governo brasileiro. Por 
Ol,l(ro lado, teve a _cris~ financeira polonesa. As duas 
coisas estão interligadas, mas uma coisa não depende 
da outra. Ocorreu que a Polônia, por causa do endivida
mento para se industrialízar na década passada, contraiu 
-27 bilhões de dólares em empréstimos a curto prazo. 
Ess_e foi _o _grande próblem_a 9_eles. Não havia o perfil 
da dívida polonesa. Eles tinham um empréstimo a curto 
prazo que vencera e que não tinham como pagar. Então, 
no caso do Brasil, ocorreram esse dois complicadores 
do lado polonês: eles nãa. puderam manter o forneci
mento do carvão que nos ia dar esse superavit de mais 
de 100 milhões de dólares - O Presidente da Vale 
do Ri.? _DoCe poderá confirmar isso para V. Ex. •, tenho 
aqui os éãléulos qeu foram feitos à época em que nego
ciamos iSso eu-~Stava na Embaixada, na época da nego
ciação, com O Ministro Ângelo Calmon de Sá. Para 
V. Ex.• terem uma idéia, isso foi negociado em 1978 
- o contrato tinha um prazo de 1978 a 1990, tanto 
de minério de ferro e do carvão - se este contrato 
fosse cumprido na íntegra, teríamos uma exportação 
total de minério de ferro de 650 milhões de dólares, 
contra 2 bilhões e 13 milhões de dólares, a preço da 
época que era de 15 dólares, hoje está a 20 dólares. 
Então, V. Ex.• veja, pelos cálculos do governo, se este 
contrãtO -tivesse sido cumprido, e -se não tivesse havido 
esses problemas com a Polónia, é uma afirmativa hipo
tétipa - possivelmente teria sido cvmprido tanto de 
um lado como de outro- teríamos, então, um superavit 
de 1 bilhão e 400 milhões no periodo de 1979 a 1990, 
num prazo de 12 anos. Teríamos quase 120 milhões 
de dólares de superavit _por ano. Esse é o contrato a 
longo prazo que .foi assinado. Sei que é uma hipótese .. 

O SR. JOÃO CALMON- Nã há nenhum aio insti
tucional no Brasil que no~ proiba sonhar. É uma hipó
tese que poderia ter ocorrido, sem dúvida alguma. 

o·sR. RUÉENS BARBOSA- A meta do contrato 
em 1978 e em 1979foicumprida. Em 1980 é que ocorreu 
problema~ A única coisa que esto'u 'querendo dizer é 
qUe, além de outros problemas, houve esses dois proble
mas poloneses sérios que foram: o problema comercial 
da não manu~enção dos níveis do co_ntrato e o problema 

_ financeiro que escapou d?_ autoriada4e brasileira. Por
que, me 1981, quando ocorreu o problema, a dívida 
vinha aumentando, mas eles. vipham pagandq. Nós tí
nha~os essa perspectiva de amortização pela diferença 
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élo cOntrato de milis de 100 milhúl;!~ de dólares, que 
ficou frustada. pela falência da Polónia. 

O SR. JOÃO CALMON - O que nos entristece, 
Ministro Rubens Barbosa, é que de todo esse epi'36dio 
resultou a conquista a um cidadão polonês do Prêmio 
Nobel da Paz. Nós estamos ameaçados de ganhar o 
Prêmio Nobel da Imprevidência. 

Em relação a uma afirrriação feita por V. S.•, na 
página 7, do seu excelente relatório, eu destacaria este 
trecho: 

(2) seria conveniente serem ampliadas nossas im· 
portações da Polónia para reduzir o desequilíbrio; 
nesse particular, menciona-se que era de nosso in
teresse ter solicitado o aumento das quantidades 
de carváo e de enxofre polonês e ter comprado 
naviQi a_qualquer preço, mesmo com condições 
menos favoráveis; 

Quanto a esse episódio de navios, gostaria de pedir 
um esclarecimento. Foi amplamente divulgado que, 
num certo momento, o Brasil admitiu a p-ossibilidade 
de importar navios da Polónia, mas os preços cobrados 
por ela e.ram extorsivos e muito acima do preço vigente 
no mercado internacionaL Ao que parece, alguns ele
mentos defenderam. com muito ardor, essa importação 
de navios, por isso vamos convocar uma autoridade 
governamental que esteve na época em cantata com 
esse problema. Com relação a navios, houve um escân

-dato no México, do qual acabou resultando a prisão 
do ex·Presidente da PEMEX, que há pouco era Senador 
da República Mexicana. 

O SR. PEDRO SIMON- Lá eles prendem .. 

O SR. JOÃO CALMON -Não é só lá. Outro dia, 
na Argentina, nosso vizinho, veio um exemplo -pro'V'a
velmente inspirador - o Presidente do Banco Central 
foi preso a[ravés de mandado judicial. Então, a propó· 
"Sito de navios, cuja comprá foi admitida até por preços 
muito superiores, finalmente essa tentiva foi torpedeada 
e que resultou na prisão de um Senador da República 
e- ex--Presidente da PEMEX. V. S.• teria algum dado 
para nos revelar sobre a tentativa de compra de navios 
poloneses, mesmo acima dos preços do mercado inter
nacional? 

O SR. RUBENS BARBOSA - Queria dizer, em 
primeiro lugar, que essa referência feita aqui, em meu 
relatório, é dos críticos, não é minha. Houve uma pessoa 
que recomendou que o Brasil, para reduzir a dívida, 
deveria comprar navios a qualquer preço, mesmo em 
condições não favOráVeis. 

O SR. JOÃO CALMON- É claro que essa afirma
tiva Jamais poderia partir de V. Ex. a 

O SR. RUBENS BARBOSA- Não é do Itamarati. 
Mas, houve quem defendesse essa posição para diminuir 
a dívida. 

O SR. JOÃO CALMON- Quem defendeu isso? 

O SR. RUBENS BARBOSA- Essa frase é do Em
baixador Meira Penna. 

O SR. JOÃO CALMON- V. S.• tem conhecimento 
de que alguént na área governamental. .. 

O SR. RUBENS BARBOSA -Essa frase aqui foi 
feita pelo Embaixador Meira Penna. Por isso é q11e 
ela está aqui. 

O SR. JOÃO CALMON-- V. ErX.a não citou o nome 
do Embaixador Meira Penna em nenhuma página do 
seu relatório,. por isso que ... 

O SR. RUBENS BARBOSA - Na época em que 
foi discutfdo esse assunto, havia uma demanda de 12 
navios que seriam comprados pela indústria nacional. 
Nós iniciamõs cOntlttos, através do Ministério dos 
Transportes e da SEPLAN, com armadores para ver 
como ia se fazer isso. Não quero entrar em detalhe, 
porque não é matéria afeta ao Itamarati e: haverá outras 
pessoas mais habilitadas para tratar disso. Eu não tenho 
todos os dados precisamente e poderia citar algum dado 
de forma imp_recisa._ O_ que posso dize:r é que havia 
~ma demanda mterna que não póde ser atendida porque 
faltou recurso. DesSa demanda ideal de 12 navios, o 
que ocorreu em relação à Polônia, foi a aqui-sição de 
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2 navios pelo Lóíde Nacional. A negociação dos navios 
a que V, Ex.• se refere que foi noticiada pelo jornal. 
foi de 2 navios que não texe a sua negociação efetivada, 
porque o preço era muito elevado e a Polónia Qáo tinha 
condições de entrega dos navios. Então, as autoridades 
brasileiras do Ministério dos Transportes e a SEPLAN, 
que estavam coordenando isso, acharam que não era 
conveniente fazer a compra desses navios na Polónia. 
Mas, que eu saiba, há esses dois casos-: num caso, houve 
a negociação e a compra negociada diretamente pelo 
Lóíde - nãQ tenho nenhu,m detalhe da negociação. 
O outro caSo, da operação dos dois navios, o que sei 
é que- porque participei de uma reunião na SEPLAN, -
com o Adido Comercial da Polónia - desistimos da 
negociação, porque o preço era muito elevado, e porque 
a Polónia não tinha prazo para a entrega e o armador 
brasileiro queria o navio até uma determinada época 
e a Polônia só podia entregar o navio após a data. 
Então, foi abandonada a negociação. Como eu disse, 
não tenho conhecimento çle d_etalh~s_t! ,outras opera
ções. 

O SR. JOÃO CALMON- V. S• termina o seu 
relatório com a seguinte frase: 

A questão do pagamento da dívida acumulada 
foi igualmente negociada levando em conta o res
guardo de nossos inteiess_es, inclusive no tocante 
à política de ampliação das e;,cportaçóes, as dentro 
de um quadro de crescente_deterioração tanto da 
situação polonesa, quanto da situação financeira 
brasileira 

Realmente, juntaram-se os dois (a~ores:_ deteriorou
se, para não usar um outro verbo mais violento, a sitUa
ção polonesa, e com a alarmante situação brasileira, 
finalmente, quem saiu perdendo, por enquanto, pelo 
menos, em todo esse afl'aire, é o Brasil. Por que a 
Polônia revelou a capacidade de não apenas ter um 
líder, que mareceu o Prêmio Nobel da Paz, mas a Poló
nia também conseguiu outra proeza: obteve uma ajuda 
substancial, não apenas do mundo capitalista e não de 
um país superdesenvolvido, porque o Brasil ainda será, 
um dia, um país superdesenvolvido, mas ainda não o 
é- mas obteve, também, a ajuda da União Soviética. 
De maneira que ela realizou uma proeza notável, por
que seu desenvolvimento foi_ fin,anciado, em parte, por 
motivos políticos, geopolíticos -ou ideológiCOs pela 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, também, 
por um país do mundo capitalista, como é o caso do 
Brasil. 

V. s•, a esta altura dos acontecimentos, nutre ainda 
a esperança de nós virmos a receber uma parte substan
cial dos nossos créditos com a Polónia, ou V. s• defende 
a mesma linha que nós vimos, ontem, nos jornais, se 
não me engano, do Ministro Emane Galvêas, quando 
perguntado se o Brasil teria condições de receber esses 
seus créditos, S. Ex. a respondeu da seguinte maneira: 
"Não, o Brasil terá condições de receber seus créditos, 
quando a Polônía tiver condições de pagá-los". Qual 
seria a posição de V. s• neste momento, como V. s.a 
é um profundo conhecedor desse affaire, a posiÇâo de 
V. S.•, neste momento, é de otimismo moderado, ou 
de ceticismo em relação à possibilidade do Brasil não 
perder 'esse um bilhão e meio de dólares? 

O SR. RUBENS BARBOSA- Na minha opinião, 
acho que não vamos perder esse um bilhão e meio 
de dólares. A maneira é saber como vamos receber. 
A dívida da Polónia, em nenhum moÍnento, tanto no 
nível diplomático, quanto no nfvel poHtico, foi repu
diada. Quer dizer, ao contrário, a Polónia com- quem, 
até agora, mantivemos cantatas de natureza bilateral, 
sempre reafirmou aqui que estava dentro das limitações 
dela, estava pronta a examinar o esquema de paga
mento. Acho que isso que vai acontecer. Evidentemen
te que não será uma amortização integral, nem sUbstan
cial a curto prazo. Estamos com possibi1idades de _d_u_as 
frentes de negociação: a frente bilateral, continuando 
os esforços que mantivemQs_até agora para, de alguma 
maneira, seja paga ou em dínheiro ou em mercadoria, 
que para nós_ interessa também de alguma mane'ira, 
se recebe, é uma maneira de se obter o pagamento; 
ou então, pela multilateralização <;la dívida no clube 
de Paris, que, aí, a Polónia será, enfim, através de" 
esquemas multilaterais, depois negociados bilateral
mente, terá obrigação de saldar parcialmente. E, aí, 
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o que poderá ocorrer .é o esquema sema1hante a· esse 
que nós,- agora, estamos negociando, vale dizer, são 
os nove ano-s: cinco mais quatro, em que tez:emos o 
pagamento dos juros, independentemente do pagamen
to do principal, em que uma parte dos juros é paga, 
o que daria cerca de cem milhões de _dólares por ano. 
E o principal seria reescalonado dentro do que vai ocor
rer com todos os outros _credores da Polónia. 

Esta é a minha opinião no momento. Acho que vamos 
receber esse dínfl:eiro;_o problema é saber de que forma 
e quando. Quando, se sabe, porque se juntarmos ao 
Clube de Paris a partir deste ano, passaremos a receber, 
a partir do momento em que o Clube de Paris assinar 
um acordo com a Polónia, passaríamos a receber nas 
mesmas condições. Então, é um problema de negocia
ção. Infelizmente, a Polônia não é o único caso de 
país devedor do Brasil que se encontra nessa situação. 

Temo&., agora, que negociar da maneira mais objetíva 
possíveL No caso do Clube de Paris há certas _ _regras 
que Serâo iguais- para foâos. A vantagens de negociar
lhe bilateralmente era tentar obter condições melhores. 
como eles mesmos nos çiisseram, até recentemente_, que 
dariam essa condição. Mas essas condições não signifi
Cãifain o recebimento em c ~JS h. em dinheiro vivo; signifi
cariam ó i"éeebimento de mercadorias, que atenderia 
igualmente o nosso interesse, porque seriam mercaM 
~O!ias que, de outra ma~e~ra, deveriam ser pagas em 
moçda viva de_ o.u.tras f9ntes. -

O SR. JOÃO CALMON - Muito obrigado pela 
resposta de v. S.• que representou, em última análise, 
·imi exercício de futurologia, marcada pela boa dose 
de otimlsmo. Realmente a nossa posição não é muito 
oconfortável, porque estamos, em últíma análise, num 
diálogo entre o nu e o esfarrapado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Fraoco) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR~ PEDRO SIMON --:- É uma satisfaç~o ver 
V. S.• aqui, como o titular, o Senador Fernando Hen-

~ ri__que Cardoso, que, por um compromisso de última 
hora o levou a São Paulo, estamos aqui praticamente 
com as solicitações que o Senador farta, com muito 
mais brilhantismo, é claro, se estivesse presente. 

Pelo menos, desde os fins de 1979, quando o PNB 
decresceu 17%, todo mundo já sabia das condições difí
ceis da Polónia. No final de 80, inícío de:; 81, o próprio 
Embaixador do Brasil, como foi afirmado insistente
mente, informou ao ltamaraty sobre a débácle poJo~ 
nesa. Em abril de 81. a _Polôriia deixou de pagar ao 
Brasil a primeira promissória. Como explica, então, 
a contil)l}açáo, duran_te todo este período, do aumento 
çlessa l!nha de _crédito? Se~á que nenhum órgão gue 
participa dessa decisão recebeu informação a respeito? 
Não acha meia, eu diria até infantil, a expectativa de 

_ que a Polónia parasse de pagar a todo mundo, mas 
continuasse a l)on_rar a sua dívida com o Brasil, SL 
Embaixador? 

O SR. RUBENS BARBOSA- Ab~?_rOei este ponto 
no papel que apre..<;entei. O que acclntêce é que essas 
coisas e'Stavam ligadas, a partir de outubro de 1981. 

_quando o governo polonês comunicou a impossibilidade 
de fazer o _pagamento e foi i~eâiatamente suspensa 
as nossas exportações para a Polónia, à exceção do 
minério de ferro, a negociação toda com a Polónia esta
\(a_ ligada a _duas ou trés premissas básicas é, por ísso 
que se explica a não interrupção das linhas de crédito. 
As linhas de crédito de abril de 1981 e de novembro 
de 1981, foram as duas últimas que não foram utilizadas, 
porque havia um mecanismo suspensório; elas só foram 
conêedidas porque havia preocupação de manter as ex
portações~ e porqu-e havia a declaração oficial do gover
no polonês de que o Brasil continuaria a ter prioridades 
nos pagamentos. E na época havia, realmente. Até ou
tubro de 1981, o que o governo polonês dizia ao governo 
brasileiro era cumprido. Sabemos a dificuldade da ecoM 
nom-ia polonesa. A partir de 1980, houve efetivamente 
dificuldades grandes internas da Polônia, mas, nem por 
isso os-outros credores da Polôoia suspenderam as linhas 
de _crédito. Como menciOnei, no final de 80, quando 
chegávamos alertas, quando começamos a acompanhar 
mais de perto a evolução da dívida polonesa no exterior. 
o CEE, os Estados Unidos, o Japão todos continuaram 
a comerciar, norrnalrhcnte. E, naquela época, como 
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olônia era o 10." mercado brasileiro. Isso temos que 
ter presente. Era uma exportação de 525 milhões de 
dólares. A Polón_ia era 10.0 parceiro. Colocávamos em 
grandes quantidades: cacau, soja, magnesita, têxteis, 
enfím, toda pauta de produtos que V. Ex.•s conhecem; 
não vamos nominar os 400 e tantos produtos que expor~ 
tá vamos para a Polónia. Isso era uma preocupação das 
autoridades competentes de manter e não prejudicar 
esSe esforço de exportação. Se nós, naquele momento 
em 1980/1981, quando começávamos a ter dificuldades 
internas, perdêssemos esse mercado de uma hora para 
outra 300, 400 milhões de dólares na balanc:a de comér· 
cio naquela época, para as autoridades que estavam 
acompanhãrido a perrormance de comércio exter_ior, 
era um fator importante. 

Então, a prioridade de manter as exportações estava 
muito presente. Por outro ladÇI. havia a promessa que, 
até aquele momento, estava sendo cumprida pelo Go
verno polonês, nós estávamos acompanhando, eles di~ 
ziam: "Não, vocês vão ter prioridades, vamos pagar 
a vocês, não estamos pagando a ninguém mas, estamos 
pagando a vocês". E, íamos ver, realmente, eles esta
vam negociando com o Clube de Paris e suspenderam 
todos pagamentos, de fins de 80 até 21 de abril de 
1981, quando assinaram o primeiro entendimento com 
o Clube -de Paris, eleS: não pagaram nada a ninguém, 
para o Brasil continuariam pagando. Pagavam as notas 
promissórias nas datas de vencimento e, eram notas 
pequenas, eiam 2,3 milhões, 5 milhões, o total é que, 
durante o ano, dá "x" milhões de dólares. Mas, aquelas 
notas á medida que iam vencendo, eles iam pagando. 
Então não tínhamos porque, até aquele momento, 
achar que eles iam deixar de pagar ao Governo brasi~ 
leiro. 

Então, e~ses dois fatores, acho, é que explicam, res
pondem a pergunta: como explicar a continuãção das 
linhas de crédito? Por que, àquela altura, era o 10" 
mercado brasileiro. Em segundo lugar, pelas reiteradas 
declarações, não só aqui no Brasil, em delegações, mas, 
através da Embaixada, em Varsóvia, o Embaixador em 
Varsóvia nos dizia que não, que eles iriam contiunuar 
dando preferência, achava. como está dito af no traba
lho, achava que o máximo que eles podiam fazer era 
pedir uma extensão nos prazos. 

Então, com base nessas informações que· as autori
dades internas conheciam, é que, em 81, foram dadas 
essas linhas de crédito, que, como foi dito, também, 
continham mecanismos de suspensão, no momento em 
que o que estava acordado não era cumprido; imediata-

• mente se suspendia, como foi o caso de uma linha inte
gralmente não concedida e de outra linha, que foi conce
dida 1/3 apenas -do total que tinha sido combinado. 

Então, só vejo esse tiPo de explicação para continua~ 
ção das linhas de crédito. 

O SR. PEDRO SIMON- O Brasil não foi ao Clube 
de París a fim de receber a sua dívida. O Governo 
afirma que essa deciSão foi vantajosá.. Se tivéssemos 
ido ao Clube de Paris e feita a recomposição da dívida, 
teria sido _feita, evidente, nos termos daquele Clube, 
com as taxas, senão as_ do mercado, praticamente para
lelas as do mercado. Não indo ao Clube de Paris, porque 
esperava um tratamento difei"éilciado, honestamente 
não consigo compreender como, durante muito tempo, 
a Polónia ia tratar o Brasil; não sei qual é a tradição 
e qual é a razão diferente de todos os demais. Pois 
n~Çl in~O il.o Çlube, porque esperava um tratamento 
diferenciado, nos parece que as taxas que temos e que 
se aplicam são as constantes do acordo de 3 a 7%. 
Pois, se indo ao Cube de Paris, teríamos as taxas de 
mercado e não _indo, ficam as taxas de 3 a 7%, qual 
foi a vantagem--qu-e ó Brasil teve nisso? 

O SR. RUBENS BARBOSA-É boa a sua pergunta 
porque esclarece um ponto importante. Quando se fala 
em ida ou não ao Clube de Paris, tem que se levar 
em consideração o seguinte: depois de 13 de dezembro 
1981, quando foí decretada a lei marcial na Polónia, 
os credores ocidentais suspenderam totalmente os con
tactos com a Polónia. Então, aí vamos ver a cronologia 
também: a Polónia declarou ao Brasil que deixava de 
fazer os seus pagamentos a partir de 10 de outubro 
de 1981; em 13 de dezembro, houve a lei marcial na 
Polónia e a suspensão de todos os contactos comerciais 
entre o Governo polonês e os credores ocidentais. Se 
a partir de 10 de outubro, tivéssemos começado a nego-
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ciar com o Clube de Paris, se ô.véSSe:inOS tomado essa 
decisão, levaria algum tempo, porque isso não é auto· 
mático, possivelmente a partir de 13 de dezembro, fica
ria suspensa a negociação, Então·, como de fato ocorreu, 
de dezembro até agora, até hoje, até a data de hoje, 
o Clube de Paris ainda na:o suspendeu as restrições 
políticas em relação à Polónia. ~e _tivéssemos ~~-o _a~ 
Oube de Paris, significaria que nãO teríamos recebido 
nem o pouco que recebem~! porque todas as negocia
ções ficaram suspensas. De dezembro de 81 até setem
bro de 83, nenhum credor polonês do Clube de Paris 
recebeu um tostão, um dólar. Os bancos que negocia.:
ram separadamente, - não é o nosso caso porque so
mos governo, os créditos são de governo a governo; 
não se coloca o problema da negociação junto com 
o banco -os bancos sim, receberam, negociaram para
lelamente contra, inclusive, a opinião dos governos mas, 
eles concordaram e um gtupo de mais de 500 bancos 
credores negociaram e obtiveram condições e recebe
ram parte da dívida. Em níVel de Governo, não se 
coloca esse problema, porque não houve reunião do 
Oube de Paris, até hoje. Então, as conâiÇÓes que obtf
vemos até outubro de 81, quando a PolOnia decidiu 
suspender os pagamentos, não insistiu no qube de Paris 
porque não havia reunião no Clube de Paris. Essa é 
a primeira parte da pergunta. 

Em segundo lugar, V. Ex. • não entende por que o 
tratamento diferenciado que a Polónia atribuiu ao Bra
sil. Evidentemente, que ninguém dá tratamento prefe
rencial ou diferencicido de graça: a Polónia tinha inte

. resse em dar esse tratamento preferencial ao Brasil, 
porque o Brasil era um grande supridor de produtos 
agrícolas à Polónia e a Polónia estava c_om esta restriç_ão 
justamente porque eles não podiam comprar de fOrne
cedores tradicionais porqUe havia embargos polfticos, 
havia outros proble_mas e a Polónia queria manter o 
comércio caio o Bi"ãsil. 

Então, era aí uma Questão de troca. Dava:se: uma 
certa preferência ao Brasil, pagava alguma coisa de 
um lado e continuava com o comércio nonnal de outro. 
Não era por nenhuma outras razão polftica ou prefe
rencial gratuita, havia esse interesse e nós sabfamos 
disso, havia uma consciência noss~ de que_ nãõ era gra-
tuita essa preferência. - -

O SR. l'EDRO SIMON - V. S.' podia informar 
quais as taxas de juros cobradas para outros_ países do 
Leste Europeu ou fora dele, em acordos bilaterais de 
comércio para os mesmos produtos constantes dos acor
dos entre o Brasil e a Polónia, especialmente nos_casos 
dos têxteis? Havia diferença? Se havia certa diferença, 
qual a jUstificativa para a exístl!ncia_dessa diferença'? 

O SR. RUBENS BARBOSA - Não saberia dizer 
a V. Ex. a Essa questão das condições de Unha de crédito 
são tratadas diretamente pelo Banco Central em con
sulta com a CACEX, e as informações -que tenho são 
as informaç6es que foram transmitidas pelos trabalhos 
preparados pelo Banco Central. Sei que h<i, no ca.~o 
do Leste Europeu. linhas de crédito para têxteis para 
Hungria e para a RDA, mas, não saberia dizer para 
V. Ex.• as condições em que foram negociadas no passa
do e que são negociadas hoje ainda; não tenho esses 
dados. 

O SR. PEDRO SIMON --O Sr. Maàeiia Serrano, 
Diretor dp Banco Central, afirmOu que as taxas vigentes 
eram ligeiramente abaixo das do Consenso.do Banco 
Central, de Berna. V. s.• poderia nos mostrar as taxas 
vigentes nesse consenso? E as cobradas para cada pro· 
duto constante do acordo? Informar se eram ligeira
mente ou substancialmente diferentes""? 

O SR. RUBENS BARBOSA - Confesso para Y 
Ex.a que tomei conhecimentO do Consenso de Berna 
pelo relatório do Banco Central, isso é um assunto mui
to especialiiado, muito técnico e nós lá da COLESTE 
nunca discutintos esse assunto. Não tenho nenhuma 
informação ~ respeito disso. 

O SR. PEDRO SIMON- Como V." S.' explica o 
fato de uma empresa privada, a COMEXPORT, obter 
contrato de exclusividade para importação de enxofre 
9a Polónia? Qual a razão? Qual o :s.ignificado de um 
contrato de exclusividade !lessa importação feita pela 
COMEXPORT, quando existiarri outras empresas, ín
~lusive estatais, que participavam do acordo e já imporR 
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taVS.m -o enxofre e -portanto, segundo tudo leva a crer. 
poderiam fazer em condições _até mais eficazes do que 
uma empresa que entrava no mercado? Uma comissão 
de 15%-, como~ q'ue teria recebido pela COME,XPORT 
nO caso de_ inlportação, é normal? Como se explica 
esse procedimento? 

O SR. RUBENS BARBOSA -Tenho a impressão 
de que não há um contrato de exclusividade. Eu, tam· 
bêm, não tenho muita in(ormação a respeito disto mas, 
pelo que me lembro, quando foi negociado este acordo, 
J;t.avía duas companhias que faziam a importação do 
e11xob:e- era a PETROFÉRTIL e a COMEXPORT. 
Esse acordo foi assinado durante -a ida do Secretário
Geral da Fazenda, Sr. Eduardo Carvalho, à Polónia 
e, agora, não_ tenho detalhes d~ contrato _e_não sei. 
Com relação à Comissão, também, não sabia-que havia, 
não tenho idéia. É uma coisa muito técnica que foge 
à nossa competência lá. O que entendo é que não havia, 
e posso estar inclusive enganado, mas tenho a i!" pressão 
de que a compra é P~TROFÊR'I:IL de ú.m lado ~_a 
COMEXPORT de outro. O monopólio, como V. Ex.• 
diz, a exclusividade, talvez, é do setor privado. Nesse 
lado, talvez seja mas, aqui no Brasil, tenho a impressão 
que não é só a EXPORT que importa. Mas, de qualquer 
maneira, quanto a detalhes, não tenho conhecimento. 

O SR. l'EDRO SIMON - O jornal O Estado de 
S. Paulo publicou que direigentes da.COMEXPORT 
participaram como assessores em reuniões e em nissões 
comerciais à Polónia e à União Soviética. Este fato 
não é um fato que se poderia considerar anormal? Não 
d~ a 1!?5Sa empresa inJonnações privilegiadas_ antes da 
hor~, permitindo, P_'!rtanto, seu beneficiamento inde
vido- ela par_ticipiir dessas negociações e participando 
da caravap:a n~ssas negociaç6es e, depois, em _que condi
ções ela participaria junto com as demais, sabendo, 
antes do pa~rg_ento, de tudo q_ue estava ocorrendo, 
çle_!!l_do que es_t<wa sendo acordado com--relação aos 
-~~~_::dos, ~Y_~_ntualmente, que pudesse~ ser feitos? 

O SR. RUBENS BARBOSA- Este assunto é inte· 
ress~nte. ~sto, nç ânlb_ito da COLESTE, foi discutido 
e remoÍlta_a ~976, quando se cogitou da participação 

-de empresas privadas em delegações brasileiras e o Ita
maraty considetou o assunto porque havia muitas solici
tações e muitas empresas e o assunto foi decidido no 
nívet mais alto, no ~entido de que ~e de~eria autorizar 
empresas a participarem de delegações brasileiras, na 
qualidade de_ observadoras, não como delegados, e, a 
paitír daí, então, todas as delegações, pelo menos na 
área do Leste Europeu e em muitas outras de outros 
países, há Ull!_a del~_g~ç~C? _bra_sileira, pública, ~rn que 
partícipam empresas privadas e públicas. Portanto, des
de 1977 que ocorre este fato. Nós ponderamos ruuito. 
Inclusive, houve, recentemente, até pressão legítima 
por parte da Associação das trading-company de partici
parem de maneira plena nessas delegações e nós opta
mos pela manutenção do status-quo - manter como 
observadores -justamente para impedir esse aspecto 
a .que V. Ex.• se refere. _Ocorre que certas conversas 
são-de interesse do Governo e não deve ter a presença 
de qualquer empresa. 

No caSo da COMEXPORT, ela, efetlvamente, parti
cipou de missões comerciais não só à Polónia e à União 

__ Sovíétíca mas ~-outros países também e junto com mui
tas outras. Nessa missão ã União Soviética a que V. 
Ex. • se refere, havia 70empresas. Quando o Sr. Ministro 
Delfim Netto esteve na União Soviética em 1981. havia 
mais de 120 empresas que compareceram apoiando a 
visita. Nessa de 1970, a que me refiro, foi a última 
reunião da Comissão Mista que houve em junho, agora, 
lá e!!J Moscou, em que cerca -de 70 e tantas firmas 
participaram .. 

Na Polónia, nas comissões mistas, também, há muitas 
empresas. Não era só a COMEXPORT que participava 
e nas visitas oficiais que foram feitas lá, do Sr. Ângelo 
Calmon de Sá. do Sr. Eduardo Car;~alho e do Sr. César 
Cais, muitas empresas participaram. N~o há uma exclu
siv!aade,-também, aí, da COMEXPORT por parte das 
autorídades brasileiras na participação de missões co
merciais- No caso de reuniõe!. de Comis5ão Mista, inclu· 
sive, quando a chefia cabt! ao ltamaraty, a chefia de 
delegação é do próprio Ministério, muit~s empresas 
integram normalmente~ há muitos anos. E ttuase uma 
rotina, desde que haja a manífestação de interesse da 
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firma para tratar de determinados assuntos, o assunto 
e, preliminarmente examinado e, depois, se dá o apoio 
ao fato da ida dessaS empresas nessas missões empre
sariais, porque o LeSte -Eüropeu é muito importante. 
Por isto qué se cogitou. Como as negociações _com o 
Leste Europeu são conduzidas a n(veJ de Governo, é 
muito importante ó ·apoio governamental, para que se-_ 
jam facilitados os contatõs comerciais nessa área. Foi 
por isto que o Governo brasileiro decidiu aceitar a parti
cipação de empresa!; privadas. As negociações são sem
pre conduzidas diretamente pelas empresas, sem nenhu~ 
ma interferência do Governo. Salão conduzidas seto
rialmente, com as autoridades de cada um desses p~fses. 
Mas, como disse, então, é uma situação rotineira que 
vem desde 1977. 
--O SR. PEDRO SIMON - Reuniões comô esta a 
que V. S. • está se referindo, parece-me que, pelo menos 
no que deixa-a entender O Estado de S. Paulo, há aspec
tos a serem considerados. Concordo com V. S. a, não 
há dúvida nenhuma, de que o próprio Presidente da 
República e Ministros brasileiros vão ao exterior fazer 
um estreitamento de ·relações comerciais e levam uma 
série de empresá~~s brasileiros e tem lá uma série de 
empresários, inclusive do pafs, para ouvir esse intercâm
bio. Mas o que a informação, pelo menos a notícia 
deixa a enten~er! é que, neste caso, esteja ~pecifica
m"êilté apCnã.s a -COMEXPORT. Outro aspecto impor
iinte_· a_safientar é que me parece que há -dois tipos 
de viagens e dois tipos de entendimentos e dois tipos 
de negociações. Um é este a que V. S. • se refere, quando 
é interessante que estejam empresários, que eles partici
pem e que interlacem o relacionamento e que abram, 
inclusive, novos CGmércios. O outro, é uma missão espe
cifiCa.inente do Governo que vai fazer um tipo de rela
cionamento onde se buscam aquelas condições, através 
das quais os futuros contratos sejam feitos. Então, o 
que v. s.• ~ou é ~bsolutamente correto, é óbvio 
e nós _s_abemos disto, mas o ·que se quer analisar, o 
que se quer salientar é que, neste caso, não foi o caso 

- de -uma viagem - V. S. • mesmo disse - foram 70, 
80, mas foram viagens onde estavam apenas os repre
sentanteS do Qqye.r_no brasileiro que foram lá, discutir 
apenas com os representantes do governo polonês e 
do governo soviético e lá estava apenas um represen
tallte, urff empreSário; qUe era da COMEXPORT. As
sim é que, a esta Casa chegou e a imprensa noticiou 
o Jato. J::_ntão,_ ~ão é que o que V. S.• está salientando, 
que é absolutamente correto e é praticamente constante 
a .ida de_ missões, levando empresários, para estreitar 
o entrelaçamento. O que se comenta aqui é que foi 
a ida tão--somente dos representantes pelo comércio 
externo brasileiro em que, Sllrpreendentemente, tinha 
apenas um empresário que era o representante da CO
MEX!'ORT. 

O SR. RUBENS BARBOSA -Não me lembro de 
nenhuma missão na União Soviética, que tenha havido 
só a participação -de representante da COMEXPORT. 
Não me çcorre, é possível, mas não me lembro disto. 

-o SR. PEDRO SIMON- Esta correta a informação 
do O Estado de S. Paulo? 

_ O SR RUBENS BARBOSA- Tenho a impressão 
que na União Soviética, não é correto. No caso da 
Po!ónia,·l~~bro-me de alguma~'m!ssões em que havia 
ull?-_ n~_l!l_er_o __ p_eq~eno _de_ empresários, mas, também, 
não me lembro que houvesse um só empresário. 

O SR PEDRO SIMON- Outra afirmativa do "EsL 
tado de S. Paulo" é que~ especificamente, com relação 
a uma viagem à União Sovié_t!ca, em companhia _do 
Sr. Carlos Viacava, coro. a participação de um diretor 
da COMEXPORT, e jornal inclusive me dá o nome 
do Sr. Jean Herscoic; foi tratado. foi discutido de qual
quer forma a possibilidade de negociações da nota pro· 
missória. V. Ex.> nào poderia informar sobre i!;so? 

OSR. RUBENSBARBOSA-Issoaíeusei, porque 
eu, nessa reportagem, tamb~m estou citado, essa eu 
posso lhe informar. 

Essa. missão se refere justamente à missão de julho 
deste ano. E é como eu lhe disse: foi a reunião da 
Comissão Místa, Brasil-União Soviética, chefiada pelo 
Itamarati, em que houve mais de 70 empresários. É 
exatamcnte essa reunião_ a _que eu me refiro, houve 
75 empresários e há várias coisas ditas aí nessa reporta-
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gem que eu, como participante da delegação, desce-_ 
nheço, quer dizer, não constou ao ltamarati uma série 
de coisas que foram ditas a(riessa-reportagem. 

O SR. PEDRO SIMON -Não Se tratou de prom[s
sória? 

O SR. RUBENS BARBOSA - Não se tratou de 
promissórias. Nessa reunião cOril a União Soviética, 
com o govemo soviético, não se tratou absolutamente 
de nenhum assunto da Polónia nem como está dito 
aí na negociação de compra de petróleo, Essa informa
ção, eu voudeíxar bem claro, não constou ao namarati, 
não constou da chefia da delegação, qu-er dizer, nós 
não temos nenhuma informação _de __ que esse tipo de 
contacto tenha havido e esse tipo de negociação tenha 
sido mantida. O jornal deve ter as suas fontes para 
dar essa informação, maS a implicação-que existe na 
notícia, de que o Governo;e portanto o Governo ainda 
deve ser a chefia da delegação, tivesse participado des
sas conversas, não corresponde à realidade, Não houve 
nenhuma conversa da delegação brasileira, da chefia 
da delegação da subchefia-da delegação, com nenhuma 
autoridade soviética tratando desses assuntos que estão 
aí, da Polónia e de compra de petr~leo via Polónia. 

Nós discutimos lá a compra ·de petróleo sov'iético, 
quer dizer, um contrato com a PETROBRÁS, havia 
um representante da PETROBRÁS, mas nunca se falou 
em Polónia, nem ida de alguém à Polónia, depois da 
União Soviética, para discutir o desconto de petróleo, 
nunca houv.e isso. 

O SR. PEDRO SIMON -V. S.• dessa forma, mais 
ou menos trata certamente da minha próxima pergunta. 
É que nesa reportagem é feita realmente afirmatívã: 
que, na mesma viagem, foi discutida a possibilidade 
de V. S.~ ir à Polónia. E que teria ido à Polónia com 
o Diretor da COMEXPORT, para conseguir aceitação, 
por parte da Polónia, para as negociações cOm a União 
Soviética. Não houve isso? 

O SR. RUBENS BARBOSA- Essâ afirmação vem 
de alguém que não conhece o Itamarati. Eu estava como 
delegado nessa Comissão Mista, e estava trabalhando 
como coordenador de um dos grupos de trabalho dessa 
reunião, nunca foi discutido, nem comigo, nem com 
o chefe da delegação essa possibilidade. Em segundo 
lugar, se, por uma hipótes-e tivesse sido levantado esse 
assunto com alguém, evidentemente que eu não ia me 
deslocar da União Soviética para a Polónia, sem conhe
cimento das autoridades do Itamarati; não existe essa 
hipótese. Essa informação, eu vou ser a-té enfático, por~ 
que me cita diretamente, é rigorosamente improceden
te, nunca foi mencionado esse assunto comigo, nunca· 
foi mencionado esse assunto com a chefia da delegação. 
Se alguém tinha essa idéia, era a idéia de alguém, mas 
nunca chegou a ser mencionado. 

Aí são duas cois~s: primeiro, a negociação, a idéfa 
de se fazer essa triangulação, e a segunda coisa é O 
deslocamento de um funcionário ·do GOverno acompa
nhado de um representante de uma empresa privada, 
são duas coisas. O que eu digo aqui é que nem uma 
coisa e nem outra coisa correspondem à realidade. 

O SR. PEDRO SIMON- Ui:D.a terceira coisa então: 
o Sr. Jean Herscovíci, após a via&em à Rússia, teria 
ido à Polônia? Teria mantido contato com autoridades 
polonesas? Quais seriàm o -sTgiiificado desse contato, 
teria ele alguma credencial para manté-lo? 

O SR. RUBENS BARBOSA -ISso eu também 
posso lhe responder de maneira precisa. Não consta 
ao Itamarati a ida de um empresário logo depois da 
Comissão Mista da União Soviética à Polónia, se foi, 
a Embaixada não informou absolutamente nada, e ne
nhuma autoridade polonesa informou absolutamente 
nada, evidentemente ninguém tinha credencial para fa~ 
lar em nome do Governo brasileiro, nenhuma comuni
cação existe no Itamarati a respeito da ida de uma pes
soa, vinculada a qualquer empresa, que fosse tratar 
desse assunto, ou outro assunto na Polónia. Foi uma 
surpresa para nós essa notícia, e como eu certamente 
não c_ogitei, nem cogitaram que eu fosse, nem eu fui 
à Polónia, a pessoa qUe iria--Comigo foi; nós desconhe
cemos totalmente, e soubemos disso pelo jornal. 
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O SR. PEDRO SIMON-- V. Ex.• também nãO-sabe 
de qualquer proposta, qualquer intenção da COMEX
PORT, de negociar com o petróleo. 

_O SR. RUBENS BARBOSA -Não conheço nenhu
ma negociação des_te tipo. Conheço negociações de_ Go_
verno, que estavam em curso na época, n<'io conheço 
nenhuma negociação conduzida ou sugerida pela CO
MEXPORT. 

O SR. PEDRO SIMON -Foram realizadas reuniões 
aqui, no_ Brasil, com missão polonesa, e com as autori-
dades brasileiras, para discutir sobre o relaciÕnaõ1eiitO ___ _ 
e andamento desse negócio? E teria a COMEXPORT 
participado dessas reuniões, aqui no Brásil? -

O SKRUBENS BARBOSA- Em que época ocor
reu isso? Porque há muitas, desde 1976. 

O_SR. PEDRO SIMON- Reuniões internas, nosw 
sas, brilsl.leír-as. Re-uiliões sobre a Polónia, sobre a 
União Soviética, onde as aUtoridades brasileiras debate~ 
ram, analisaram o desenvolvimento desse relaciona
mento. 

O SR. RUBENS -BARBOSA -Isso houve. 

O SR. PEDRO SIMON - E teve a presença di 
COMEXPORT? 

O SR. RUBENS BARBOSA - Houve várias reu
niões, não no âmbito do Ita_marati, mas houve. l-louve 
a presença de várias empresas, inclusive da COMEX
PORT. Isso é público, inclusive está nos jornais, alu
de-se aí a uma reunião, que é verdadeiro. Mas essas 
reuniões são feitaS de maneira muito freqüente, não 
só com essa companhia. São feitas reuniões setoriais. 

Quando se discutiu a questão da compra de navios, 
foí feito uma reunião com empresárioS iilieressados na
quele setor. Quando se discutiu uma série de assuntos 
com a União Soviética, as principais empresas que esta
varri negocfãndo com a União Soviética, foram Chama
das a uma reUnião para discutir os diferentes aspectos, 
empresas públicas, empresas privadas. Assim é comum 
no âmbito do Governo, em_ diferentes Ministérios_ con
vocar reuniões setoriaís para discutir detenninado as
sunto com essas empresas que estão tratando direta
mente do assunto. 

O SR. PEDRO SIMON - O Sr. mencionou que 
o crédito de 130 milhões de dólares, que estava condicio
nado ao pagamento devido em relação a 1981, foi total
mente utilizado, mas os pagamentos não foram efetua
dos. Esse acordo não deveria ter sido acompanhado, 
pari passo, de forma de que não se permitisse o Uso,
se a Pol~ia não estivesse cumprindo a sua parte? 

O SR. RUBENS BARBOSA- Está havendo algu
ma. imprecisão aí. O que eu disse foi o seguinte: havia 
uma _ _linha de crédito de 480 milhões de dólares, essa 
linllã de crédito er.t dividida em 3 tranchas, eu inclusive 
estou entrando em assunto que Õão é de nossa compe
tência, isso é assunto de competência do Banco Central, 
que tem os detalhes todos. Eu estou entrando nessa 
área, à risca de cometer alguma imprecisão. E estou 
dando algumas informações aqui pelo fato de ter partici
pado deste problema. Talvez eu não seja a pessoa ade
quada para dar esse tipo de informação;- mas essa1inha 
de crédito de 480 milhões de dólares dividido em três 
tranchas foi utilizado parcialmente, porque justamente, 
a partir do momento em que não foi cumprido o que 
foi prometido~ quer dizer, houve uma postergação -de 
um pagamento, o Banco Central suspendeu o forneci-

- mente da linha de crédito na 2. • e 3.• trancha; então, 
depois disso - isso foi em abril, essa linha de crédito 
foi assinada em junho, porque as coisas eram quadri~ 
riieStrãis, cada quatro ineses vencia unia linha de crédi
to. No primeiro quadrimestre a Polónia pagou, isso 
foi em junho, julho, agosto. Em novembro, isso foi 
assinado em novembro, mas foi assinado um pouco 
antes-, ·cofio ela tinha pago a primeira trancha, foi nego
ciada a segunda linha de crédito de novembro, aí a 
segunda linha de crédito, quando começou a entrar 
em funcionamento, eles coritiiiüaram a pagar. Logo·em 
seguida, em dezembro, não sei quando foi, houve o 
problema da suspensão, imediatamente essa segunda 

--.Iinha de crédito também foi suspensa. A segunda linha 
Cle crédito era de 140, foi utilizada 130, foi suspensa. 
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Então, a negociação era quase- mensal, o Banco Cen
tral fazia o controle quase diário da operação dessas 
linhas, e no momento em que havia qUalquer problema 
de pagamento, entrava em funcionamento o mecanismo 
suspensório. Essa que é a sistemática._ Mas enfim, eu 
transmito essas informações em homenagem a sua per
gunta, mas realmente esses detalhes técnicos todqs esca
pam a minha competência. 

O SR PEDRO_ SIMON - V. S.• mencionou que 
o Brasil ganhOU em u~_ ano, d~ 81 a 82,_ em re_laç~o__ 
aos outros devedores. Qual a quantia efetiva paga ao 
Brasil pela Polónia nesse petfodo, e qual o total da 
dí.vida polonesa no início desse período de um ano e 
no fim do mesmo período. 

O SR. RUBENS BARBOSA - Isso e" não tenho 
de cabeça, tenho a impressão de que, nos documentos 
do- BanCo Central, eu andei dando uma lida nos docu
mentos que eles entregaram aqui, à Comissão, onde 
esses dados estão refletidos, eles fazem esse cálculo. 
Eu não tenho de cabeça, mas certamente a ComiSSão 
dispõe desses dados pelas informações do Banco Cen
traL 

O SR. PEDRO SIMON- Na verdade, a razão real 
dessa· generosidade do Brasil com a Polónia não teria 
sido o risco de que se nós tivéssemos tomado outra 
atitude, se nós, por exemplo, buscássemos um entendi
mento no acordo que permitisse, ari invés, de promis
sórias afirniadas por alguns como incobráve"is, nós par
tíssemos para executar a Polónia, isso faria com que 
fosse exposto o modelo econômico -do Governo brasi
leiro, cuja estratégia de dependéncia externa usada no 
Brasil é comparado com a da Polónia. Em outras pala
vras, se nós partíssemos para executar a Polónia, esta
riamos abrindo a guarda no sentido de que os nossos 
credores pudessem partir para executar o Brasil. Não 
se tentOu, na realidade, esconder do povo brasileiro 
a dramaticidade da situação para o qual se encaminhava 
o nosso próprio balanço de pagamento, porque esse 
entendimento entre Brasil e Polónia, através do qual 
nós foinos acumUlando crédito e não o· executamos, 
estava mais ou menos comparado com o que o Brasil 
estava fazendo com relação aos seus credores, como 
também estávamos aumentando a nossa dívida e se che
gou a situação que se chegou atualmente? 

O SR. RUBENS BARBOSA -0 Senhor me pemíi
te. essa é uma análise crítica a posterlori. Ne momento 
em que nós estávamos envolvidos nessa negociação, 
-certamente não deve ter passado petas nossas cabeças 
essa consideração, porque nós estávamos acompanhan
do e vimos no exterior situações semelhantes. V. Ex. • 
deve estar a par de que. em fins de 1980, alguns bancos 
americanos, credores da Polónia, resolveram decretar 
o default na Polónia. E o que aconteceu? O governo 
americano comprOu os Cré~itos desses bancos para im
pedir que fosse decretado o default da Polónia. Esse 
é um aspecto muito importante. Na época nós, o gover..: 
no brasileiro, não_ c_ogitou dessa medida porque tinha 
esse exemplo recente~ o governo americano impediu 
qUe fosse decretada a default. A decretação do default 
é uma medida drástica, e eu não me lembro de nenhum 
caso que tenha Sido tomada internacionalmente em tem
pos recentes. E ninguém cogitou, nenhum credor da 
Polônia cogitou em tomar essa decisão, meia dúzia de 
bancos, no final de 80 ameaçaram em tomar essa provi
dência e foram imediatamente afastados pelo governo 
americano, porque isso geraria um problema impos
sível, internacional. 

Eu também não sou técnico nessa área mas vou lançar 
uma informação: V. Ex.• sabe que esses acordos todos 
estão ligados por cláusulas de clause default, se se decre
tar um, então é uma cadeia, todos são chamados a 
cobrar da Polónia. Se um banco americano fizesse isso, 
todos os outros bancos teriam que fazer a mesma coiSa, 
e aí é uma situação impossível, por isso, é que o governo 
americano, por considerações políticas, evitou que se 
tomasse essa medida internamente. Mas essa conside
ração a que V. Ex. • se refere é possivelmente mais 
fácil de fazer agora, com a distância do tempo, mas 
naquele momento eu, pelo menos, não vi ninguém den
tro do governo mencionar esse temor ou essa compa
ração, eram razões mais técnicas mesmo. 
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O SR. PEDRO SIMON -EVide-~-te(iUCv. s.•, 3gora 
é um problema da economia interna da Comissão, mas 
V. s.a há de convir, que há uma série de acusações, 
denúncias de fatos expostos, que essa Comissáo· está 
tentando averiguar, bus~, escl3._!'~r. Qara, inclusivet 
poder separar o joio do trígo e verif~car o que não 
é e o que é, aonde que se pode chegar, enfim, buscar 
a elucidaçáo dos fatos. Mas._ V. S.• sabe que é muito 
complexo esse tipo de atividade e não muito fácil l;l_ 

atividade dessa Comissao. Esses fatos, p-ilra argumen:
tar, verdadeiros, ou em parte, algum verdade-iro, são 
fatos que não vamos encontrar o recibo, não vamos 
encontrar a garantia, a fórmula atr<l:vés da qual nós 
saibamos qual foi a participação, quais foram os que 
ganharam, quais foram as vantagens recebidas. 

V. S.• que é responsável por um setor tão importante 
que acompanha, a nível da sua missão, todo desenrolar 
desses fatos, todo desenrolar dessas negociaçõés, que 
sugestão, que _orientação poderia nos deixar aqui, a 
título de colaboraçáo;-n-o sentido - e tenho certeza 
de que essa é a intenção de V. S_. • de que essa Comissão 
pudesse chegar a seu desiderato, ·que é-esclarecer, eluci
dar esses_ fatos. Não é fácil essa missão: primeiro, não 
é fácil por que já se está a notar que cômo são diversos 
os órgãos, diversas entidades que participaram ao lOngo 
do tempo dessas negocia-ções, não se pode chegar e 
determinar, está aqui, é este, ou é acj_üele, ou este órgão, 
ou é aquele. Em segundo lugar, porque partindo do 
principio de que é possível que essas séries de denúncias 
têm algumas realmente que sejam reais, nós também 
temos pela frente a dificuldade, e jamais imaginamos~ 
não somos tão utópiCõs em querer que vai cair nas 
nossas mâos o recibo, ou algo de concreto em que se 
poderá dizer que fulano, que beltrano, que essa firma, 
que aquela firma, que esse f!!lemento do Governo, que 
aquele participaram de algo--ilícito, pelo menos, não 
normal dentro dessas negociações. Qual é a sugestão 
que V. S. • nos. daria e .ao Presidente, Senador Itamar 
Fr~nco, que está aí no esforço eilorme, ouvindo uma 
série enorme de entidades, de pessoas, pata qoe ·nós 
pudéssemos re-almente, tenho certeza de ~e também 
é a intenção de V. S.• elucidar esses fatõs? Qual a colii-
boração, a sugestão, o conselho que V. Ex.• deixaria 
aos membros dessa Comissão. --

O SR. RUBENS BARBOSA- Para mim é muito 
difícil dar algum conselho à ComissãO. Mas acho que 
não há outra maneira de proceder a não ser ouvir as 
pessoas, e estou certo que cada um procurará, na me
dida da sua com-petência e dos conhecimentos, trans
mitir os elementos que permitirão à Comissão formar 
um juízo de valor a respeito do que ocorreu, Foi o 
que eu procurei fazer hoje aqui, dentro do enfoque 
limitado da atuação do Itamarati. Como V. EX" dísse, 
há uma complexidade muito grande do problema, por
que essas decisões são tomadas de maneira diversa por 
vários órgãos, e fica difícil eu avançar qualquer sugestão 
ou pi'oposta que possa ser de interesse de V. Ex"s. Acho 
que a colaboração de todos que foram solicitados é 
a melhor forma de contribuir para que haja um esclare
cimento, uma informação mais precisa para V. Ers. 

O SR. PEDRO SIMON- Esse é o ·nosso problema, 
ninguém tem condições de nos informar, e estamos n-es
sa luta tentando esclarecer e com as dificuldades que 
temos pela frente._ Apenas pediria a V. E~. comrefe
rência à solicitação do nobre Senador João Calmon, 
no sentido de que V. so lesse o Ofício do Itamarati 
enviado ao Presidente do Banco Central, porque o _Se
nador João Calmon fez o pedido, mas o Sr. Embaixador 
e o Senador João Calmon, no decorrer do depoimento, 
se esqueceram de reafirmar o pedido de o Embaixador_ 
ler o Ofício. -

O SR. RUBENS BARBOSA - ~ um Ofício de 
18 de fevereiro de 1981. Como disse, esse oficio foí 
publicado pela imprensa, é um aviso público e foi publi
cado em agosto quando foi divulgada a documentação 
que o Itamarati havia enviado~ à Presidência da Repú
blica. 

Esse ofício de fevereiro de 1982, resume, então, infor~ 
mações que a Embaixada em Varsóvia mandava em 
dezembro, janeiro e fevereiro sobre a situação interna 
da Polónia e transmite, então, a solicitaç~o ao Banco 

-,Central de se constituir um grupó de trabalho para 
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aéomPánhÚ esses assuntos. Depois da constituição des:· 
se grupo de trabalho, houve outras comunicações e a 
maioria ~as_ informaçóes que chegavam da Embaixada 
éram transmitidas informalmente aos membros do gru
po de ~rabalho. 

O SR. PEDRO SIMON -Agradeço. Não tenho 
condições, estou aqui inteirinamente substituindo o nos
so titular, o Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso, 
-eu não poderia fazer uma análise com relação à data, 
não sei se a _data eJn que o Itamarati enviou ao. Banco 
Central esse documento seria a data real, em outras 
palavras, se o Itamarati teria se atrasado em enviar 
o·ofíci~, _ou se o_ mandou no mo~ento exato; quanto 
a Í,\SQ eu, honestamente, não tenho condições de falar. 
Agora, com relação ao conteúdo dei ofício, quero real
mente dizer que o Itamarati cumpriu a sua parte porque, 
na verdade, fez os esclarecimentos, fez a análise, o 
histórico me parece perfeito e teria oferecido todas as 
condições para que o G-overno brasileiro tomasse as 
providências. 

Com-relação 3.0 cOnteúdo nie parece perfeito e eu 
nada tenho, a não ser felicitar o Itamarati. Agora, com 
relação à data em que foi enviado, eu me considero 
sem condições de analisar porque eu teria que ver o 
resto dos debates e dos documentos que estão no seio 
desta Comissão, para ver se a data foi oportuna. 

Mas agradeço a V. E r. e acho que os esclarecimentos 
realmente haverão de contribuir para a busca da eluci
dação dos fatos. Muito obrigado. 

6 SR. .JiuBENS BARBOSA - Só para esclarecer 
a V. Ex•. para facilitar os trabalhos, os alertas que come

- çarrun a ser dados ao ltamarati, pela Embaixada em 
ya~óyi!l, col!_f_orme o próprio Embaixador se referiu, 
começaram em dezembro e foram até junho.-esse oífcio 
é de fevereiro, foi de dezembro a junho, que foi o 
período em que ele mandava as informações, nós toma
mos as providências imt;;diatamente. 

-b SR. PEDRO -SIMON - Não levanto absolui~
mente nenhuma dúvida, só estou dizendo que não tenho 
condições,_ - -- _ 

O SR. RUBENS BARBOSA- Só pàra esc!aiei:ú. 
. . . 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o_esclareci
mentp 

O SR. PRESIDENTE (!tamar Franco)- Concedo 
a p~lavra ao nobre relator, Senador Virgílio Távora. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) - Meu caro 
Ministro; a sua exposição foi sintética, mas ao mesmo 
tempo convincente na parte referente ao Itamaraty. 
Vamos então fazer-lhe perguntas bem objetivas para 
melhor esclarecer esta Comissão_: 

Em primeiro lugar. o valor da dívida do Leste Euro
peu. 

"0 Brasil teria acumulado, nos últimos 5 anos, 
- saldos incobráveis naquela região da ordem de 5 

bilhões de dólares." 
o que é_que v. s.• tem a comentar sobre isso? 

O SR._RUBENS_B_A.RBOSA- Em relação a esse 
ponto, eu gostaria de comentar o seguinte: houve várias 
afirmações, tenho a impressão, pelo que li nos jornais, 
de que a própria Comissão r;ce_beu uma informação 
de que haveria saldos acumulados de grande porte e 
não s6 ein relação ao Leste Europeu, em relação ao 
Terceiro Mundo. O Ministro Saraiva Guerreiro, quan
do esteve na Comissão de Relações Exteriores, eSdare
ceu a questão do saldo com o Terceiro Mundo e eu 
gostari_a de _acrescenttrr aqui a parte que cabe ao ~ste 
-~urõpeu. Tenho a impressão de que essa afirmação 
de que haveria 'cerca de S bilhões de dólares de saldos 
in.cObráveis com o ~este Europeu diz respeito à soma 
dos saldos que ocorreram no comé'rcío com o Leste 
EUropeu nos últimos_ 5 anos; se nós· pagarmos ~978, 
1979, 1980, 1981 e 1982, e somarmos o saldo ocorrido; 

. em 1978, 594 milhões ... 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Devagar, 
por favor, porque V. S.• está apresentando_ dados antes 
da própria CACEX, nós manâamos pedir a ela só o 
fez em 1982. 
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O SR. RUBENS BARBOSA- Bom, em 1978, 594 
milhões; em 1979. 816 milhões; em 1980, 1 bilhão 170 
mil; em 1981, l bilhão 502 milhões e, em 1982, 764 
milhões. Se iiós somiimlos isso dá cerca de 4 bilhões 
e 800 rlli!hões. ~ntãO, ~eilho a imPressão, -isso é uma 
dedução que estou fazendo, esse dado de 5 bilhões 
de dólares., 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) - Aí há um 
eçuívoco ~amentável, não é? 

O SR. RUBENS BARBOSA- Como? 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora)- Aqui há um 
equívoco lamentável, isso aqui é somatória, o Sr. não 
pode somar esses números. 

O SR. RUBENS BARBOSA -Quando se diz que 
há um saldo de 5 bilhões de dóalres do com6rcio com 
o Leste Europeu, a única explicitção que vejo é esta, 
quer dizer, é o saldo nos últiJIIOS 5 anos, que dá 4 
bilhões e 800 mil, __ se o Sr. somar isso, dá cerca de 
4 bilhões e SOO milhões. Agora, esse é um aspecto. 

Outro aspecto, para o qual eu gostaria de chamar 
a atenção, é que -o comércio com o Leste Europeu 
é dividido no sistema de pagamentos em duas áreas: 
a área de clearing e a area de livre conversibilidade. 
Na área de clearing são 5 países: a RDA, a Bulgária, 
a Roménia, a Hungria e a Polônia; o-S' três que são 
da livre conversibilidade são a TchecO-Eslováquia, Iu
golsávia e União Soviética, os outros cinco sáo RDA, 
Bulgária, Hungria, Romênia e .Polónia. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) -Polónia é 
à pa~e, não é? __ 

O SR. RUBENS BARBOSA -Pois é, vou chegar 
lá. Os cinco Países representaram, vou dar os anos mais 
recentes_, em 1980, 62%; em 1981, representaram 57%; 
eml982, representaram 49%. O que estou querendo 
dizer é o seguinte, digamos, de 5 bilhões de dólares, 
do saldo de 5 bilhões de dólares, que foi acumulado 
nos últimos 5 anos, uma parte esteve_ dentro da área 
do cleareng, outra parte foi paga -automaticamente, que 
são os Países União Soviética, Iugoslávia e Tcheco-Eslo
váquia, em que, não havendo clearing, não houve saldo 
acumulado, é uma operitção normaf de comércio, como 
fechamento de carta de câmbio,letra de crédito, fecha
mento de câmbio normal, como o comércio com a Ingla
terra, C<im os Estados Unidos, com a França. 
Então~ essa cifra de $bilhões de dólares é duplamente 

impredsa, quer dízer, ela está somando os últimos 5 
anos _e está conside_rando dois tipos de pagamento: o 
pagamento de clearing e o pagamento de livre conversi
bilidade. No ano de 1982, por exemplo, que houve 
um saldo de 764 milhões de- dólares, 50% disso foi 
pago à vista, quando houve a exportação ou a impor
tação e não se coloca, portanto, como um saldo. Desses 
5 bilhões, realmente o problema que existe é o problema 
da Polónia,-que se resume 1 bilhão e 800 milhões ou 
1 bilhão e 600, -não eStOu -bem certo do número, os 
outros países que ffiantêm o sistema de clearing, a Bul
gária, a Hungria, a Romênia, a RDA, até o momento, 
e nãõ_ há perspectiva em sentido contrário, até o mo
mento não apresentam nenhum problema de pagamen
to. 

O outro país que tem alguma dificuldade, que está 
tendo, nestes últimos dois anos, alguma dificuldade é 
a Romênia e o Banco Central, as autoridades do _Go_
verno brasileiro tomaram as providências acautelatórias 
e há um controle prévio _de _exportação, para evitar 
justamente que ocorra a mesma coisa. E essas medidas 
já estão sendo tomadas há quase dois anos. Então, 
quando a Comissão enminar esta cifra de US$ 
5.000.000.000,U0deve qUalifiCar, quer dizer, no fundo, 
esses US$ 5.000~000.000,00 se resumem a US$ 
1.600.ooo:ooo,oo, que é o que não está pago. Todos 
os outros saldos dentro do clearing são pagos pontual· 
mente _por esseS países e a outra metade do comércio 
é pago à vista com o fechamento da carta de crédito. 

O SR. RELATOlt (Virgl!To 'rávora) -Agora vem . 
uma -pergunta, V. S.• não se aborreça não, mas vamos 
a __ 'e}a. Ninguém pode ignorar a denúncia absoluta e 
total feita pelo Estado de S. Pãulo, máxíme na sua edição 
de 19 de agosto, que diz respeito a V. Ex.• do começo 
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até o fim, em várias cOisaS: T. GT"CO.õ:iOpa!fíCipe- do 
COLESTE,~V. S.• integrou que missões? A "missão 
Eduardo", a "missão Carlos", a missão Viai:ava" ao 
Leste Europeu, está recordado? 

O SR. RUBENS BARBOSA - Integrei, como as
sessor, essas delegações, ·representando o Itamaraty. 

O SR. RELATOR- (V"rrgt1io Távól'a) - Represen
tando o Itamaraty, muito bem! Na missão do Viacava. 
V. Ex.• já nega absoluta e totalmente ... 

O SR. RUBENS BARBOSA- Com licença, Sena
dor, não se trata da "missão Via cava", o jornal colocou 
"missão_ Viacava", mas não hõi.av_e uma "missão Vlãc3-
va", houve uma reunião da Comissão Mista Brasii~U-
nião Soviética, O Dr. Viacava era um membro da dele
gação. A delegação era govetn_amental, chefiada pelp 
Secretário-Geral do ItarnaiatY~ Embaixador João Cle-
mente Baena Soares. O Dr. ViãCaVa era -um mêmbro __ _ 
da delegação_ e, pela posição que ocupa, chefiou--um 
grupo de trabalho. 

O SR. RELATOR (Virgi1io Távora) - Aqui rtão 
é nem questão de semântica, é para nós caracterizar
mos: esta missão, chefiada pelo Embaixador Baena ou 
pelo Viacava, V. Ex. • c_ontesta no que lhe toca essa 
apreciação aqui feita? 

O SR. RUBENS BARBOSA --E, nessas inforriia: 
ções que são ... 

O SR. RELATOR (Virgi1iO Távõrã) -=-=--Sim, eu estotf 
fazendo a referência ... o-sr.-pode nos dizer realmente 
se foram feitãs outras teiüitivas? Aí V. S.• vai" dizer 
que .extrapola um pouco o COLESTE, ma:s nós precisá
vamos -de carvão metalúrgico em cima do Canadá? dos 
Estados Unidos e correu-se para sair dessa pressão, 
na parte complementar do carvão metalúrgico, Justa
mente para a Polónia, rião é-isso? Pois é para in'formar 
se foram feitos esforços para se OEiter esse _carvão meta
lúrgico também, do qual necesssitamos, não há a menor 
dúvida, que não adiantaria aumentar a produção do 
nosso carvão, por que nossa siderurgia é montada den
tro dessa tecnologia. V. Ex.• pode "informar se houve
a tentativa de ficar dependente também em parte de 
outro país que não a Polónia? 

O SR. RUBENS BARBOSA'- V. Ex.• diz ein rela
ção ao carvão? 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Carvão. 

O SR. RUBENS BARBOSA - Essa negociação 
é de 1973, 1974 .. Realmente eu não poderia precisar 
a V. Ex.• agora. Do que eu_ me lembro, do que eu 
li em documentos é que naquela época havia uma con
centração muito grande, uma dependência muito gran
de nossa de um único fornecedor, que eram-_os Estados 
Unidos, e a idéia foi repartir esse mercado. Então houve 
um aumento da importação da Austrália. Eu não sei, 
mas até da África do Sul nós impOriávamos, eu achO 
que continuamos importando, não tenho certeza, e do 
Canadá. São os três: Austrália, Canadá e Brasil, cujas 
quantidades cresceram em relação aos Estados Unidos, 
quer dizer, diminuíram as dos Estados Unidos e cresce
ram as da Austrália, Canadá e -Polónia. Isso é que eu 
sei, assim de ler, porque nessa época eu não participava 
dessas ... 

foi assinadO esse_ protocolo a que me referi. Nessa época 
já se falava em importação de enxofre e durante esses 
3I!OS __ tqdos o assunto foi e:!(aminado, a çle!D-anda internª 
aU.iiientou e, em 1980, nesses grupos de trabalho, pelo 
que eu me lembro, foi examinada a conveniência de 
se fazer a diversificação; e o- parecer técnico do grupo 
de trabalho, no âmbito do Ministério das Minas e Ener
gia, foi de que havia in~eresse do Governo em diver
sificar essas fontes. Isso" é que eu me lembro desses 
entendimentos internos. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora)- V. Ex.' to· 
mou conhedmento justamente da copiosa, segundo es
tamos informados, correspondência, em 1980 e 1981, 
enviada p~lo ex-Embaixador, à época, na Polónia ao 
Ministro Saraiva Guerreiro, Chanceler, opondo-se à 
fOrma como estaVam sendo tratadas as relações Brasil
Polónia? 

O SR. RiJBENS BARBOSA - Eu, por dever de 
ofícío, coriio Chefe da Divisão da Europa II, evidente
mente ~ornei conhecimento_ da copiosa documentação 
que o Embaixador em Varsóvia mandava para o Itama
raty - ago~a, eu queria aqui fazer algumas qualifi
caÇões, porque esse assunto também foi muifo veiculadO 
pela imprensa, teve muita repercussão. 

O número que é mencíonado- são apenas pequenas 
qualificações para colocar dentro da perspectiva, pode 
ser coiSa menOr, mas eu acho que vale a pena esclarecer 
a V. Ex._• -ºª_ra V. E?L"s t~~-m uma_ noção precisa do 
que ocorreU~ ~JUa.D:do Se diz qUe forãin mandados 800 
telegralnas parâ. o It3maraty a respeito da situação eco
nómica, financeira e ,política da Polónia, há várias coisa~ 
qUe a gente tem: ijU:e qualificar. Em primeiro lugar,
o núinero-de-telegramas, quer dízei; 800 telegramas, 
dentro _da rotin~ do _ltamaraty não é nada. Há miss!)es 
qUe:-nia:ildain3, 4 riiif-fdegramas por aiio. 800 ú~Iegra
mas é uma ~issão tnédia, que informa a Secretaria 
de EstadO ·soõre·-uma variedade de_ assuntos. Para os 
Srs. terem uma idéia, chega maís de rriil telegramas 
por dia no Itamaraty. O próprio Minístro lê, na seJeçãõ 
que fazemos, 100, 150 telegramas por dia, quer dizer, 
800 telegramas durante quase um ano parece, para 
queln e-.;tá de fora, uma cifra muito grande, mas, na 
realidade, isso tem que ser visto dentro de uma perspec
tiva, não é muita coisa 800 telegramas. 

Além disso, d~s 800 telegramas, como os Srs. podem 
inlãgínar, a Embaixada em Varsóvia não tratou exclusi
vã.ritente deste assunto, havia outras coisas a informar. 

- E_eu posso dizer aos Srs. que uma fração desses telegra
mas tratava de problemas internos da Polónia, proble
mas polftic:os, financeiros e económicos, porque a gran
de massa de telegramas que vinha de lá tratava de assun
tos administrativos, de pedidos de vistos, de problemas 
de pessoal da Embaixada. Então, não é que todos os 
telegramas que chegavam a Varsóvia tratassem desse 
assunto. Dentre essa fiação de telegramas que tratavam 
desses assuntos, uma fração, ainda menor, transmitia 
sinais d.e alerta para o Itamarati. E como o próprio 
Embaixador admitiu em uma das entrevistas_ que ele 
deu, o ltamarati não deixava sem resposta nenhum de 
seus alertas. 

Nós, além de compartilharmos das preocupações de
les~ Jl6.s fiZemos o que fizemos, e retransmitimos isso, 
evidentemente, que não era cada telegrama que chega
va de Varsó_via_ que a gente retransmitia para as autori
dades. A gente, informalmente, dava conhecimento, 

o SR. RELATOR (Virg{li()Távorà)"""....::..'ífeln;-lsso --- ou esperava um número para fazer um ofício igual a 
em relação ao carvão, nós vamos passar ao enxofre esse e dar conhecimento do quadro em que se_ desenro-

que é bem mais recente a decisão. E quanto ao enXofre? ~a;sa.e ~g~f~:~ ~~~~;f~r~:~~i~~~~ii~~rs~:~=~ 
O SR. RUBENS BARBOSA- Quanto ao enxofre, 

o que eu posso dizer ao Sr. é qUe durante o ano de 
1980, eu participei de diversas reuniões técnícas, hOuVe -
um estudo aprofundado conduzido, em nível técnico 
pelo Ministério de Minas e Energia e depois, em nível 
comercial, pelo Ministério da Fazenda, e eu, tanto no 
Ministério de Minas quanto no Ministério da Fazenda, 
compareci a diversas reuniões, para verifiCar o interesse 
nosso em também ampliar a nossa diversificação de 
fontes de enxofre, e eu sei que houve uma conclusão 
técnica, conclusão essa propiciada por técnicos da PE
TROFÉRTIL, do Ministério de Minas, de setores do 
mercado, quanto ã conveniência de se fazer essa reo
rientaçã~ de importação de eriXotre para a Polónia. 
.Esse assunto viiiha se arrastando .desde 1976, quando 

Eu tei:ibo impressão de que a Câmãra taritbém recebeu 
comunicação do Ministro Guerreiro com cópias dos te

- Jegramas que-foram trocados, os particulares foram tro
ca___!!os, e s_e V. Ex. •s atenta_!~m para llm telegrama, e 
em um dos telegramas ao Embaixador Meira Penna 
faz-se referência a uma comunicação que foi enviada 
da Secretaria de Estado para a Embaixada, transmi· 
tindo os documentos que foram assinados em abr:tl, 
em maio, e ein junho de 81. Então, nãO havia nada 
a esconder ao Embaixador~ ao contrário, nós demos 
infonri-açâo a ele, e se bem que também, do outro lado, 
deva s·er dito, clar~ente, que essa foi Uma- informação 
que nós transmitiinos porque achávamos que a Embai
xada devia ficar infOrmada. Mas a presunção é que 
a Embaixada informe a Secretaria de Estado das coisas 
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que se passam lá, poi'que O Embaixador é um instru
mento de atuação diplomática e não há uma presunção 
çle que todos os embaixaQQres _devam ser informados 
de tudo o_.que ocorre~ ·a informação é transmitida na 
medida do interesse da própria Secretaria de Estado. 
Mas esse problema visto dentro dessa perspectiva é 
importante, porque fica a impressão de que o Itamarati 
foi bombardeado de comunicações·, e que nada foi re
transmitido, e que nada foi infonitado de volta para 
a Embaixada; a situaç_ão d~ve ser um pouco qualificada. 

O SR. RELATOR-(Vl!"!lJ1io Távora)- Meu caro 
Ministro, juStame:nte,_ para- ficar bem claro a sitUaÇãO 
do Itamarati é que fizeffios a pergunta, para que aqui 
ficass~ escl:uecido._-DeJsas comUnicações mandadas pe
la Embaixada em Varsóvia havia o aconselhamento da 
compra desse~ naVioS poloneses? Tem o senhor !em
branca disso? 

O SR. RUBENS BARBOSA- Havia, sim Senhor. 

-0 SR. RELATOR {Virgílio Távora)- Agora passa-· 
mos para uma parte, que V. S.• vai ter paciência, mas 
diz o seguinte: nós recusamos ir ao Clube de Paris duran
te muito tempo, porque não estamos tendo condições, 
e V. Ex. • afirma isso, e aparece que a evidência mostrava 
um tratamento senão privílegiado, mas menos ruim do 
que com o restante. 

Mas, no momento atual, quando o Clube de Paris 
está reiniciando as suas atividaes, isto é, parou aquele 
embargo americano, tem V. Ex. a conhecimento de deci
S;i9 do_Oovemo brasileíro de ir ao Clube de Paris para 
obtenção desses benefícios que os outros pretendem 
auferir? 

O SR. RUBENS BARBOSA -Eu teoho cooheci
mento. Esse assunto foi estudado e como está dito no 
próprio trabalho, pelo fato do Brasil ter decidido nego
ciar parte da sua dívida com governos no Clube de 
Pãris, foi julgado conveníente que se deveria também 
levar ao Oube de Paris à parte que diz respeito 3oi; 
nossos créditos com a Polónia. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távoia)- Por nós, esta
mos satisfeitos com a exposição de V. Ex.", com respos
tas que deu aos diferentes interrogadores, máxime ao 
Senador Simon e alguns dos esclarecimentos que lhe 
solicitamos. Agora, desde já, vejo que V. S. • nega termi
nantemente -desculpe insistir porque sou relator, e 
portanto tenho que fazer um relatório - mas nega 
insistentemente na parte _que ele toca ãs notícias vincu
ladas no dia 19 de agosto, não é? 

O SR. RUBENS BARBOSA -Se não me engano
eu vou deixar bem claro, há 3 informações que se inci~
tam. Há uma informação que eu teria havido uma reu
níão, que eu teria participado; não houve essa reunião, 
e eu não participei; há uma informação de que estaria 
havendo uma negociação de petróleo e notas promis
sórias com a Polónia. Eu disse que desconheço_ isso 
e que a chefia da rielegação autorizada tratou desse 
assunto com autoridades soviéticas. E há uma terceira 
informação de que eu iria nie OeSTocú a Varsóvia com 
uma pessoa_ de uma empresa. Essa informação eu nego 
tambem. -

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, da parte do relator eu considero 
suficientemente esclarecido. 

O SR._ RUBENS BARBOSA- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Eu quero 
agradecer a presença de V. Ex.•, Sr. Ministro, e convo
car essa Comissão para Segunda-feira, às 17 horas para 
ouvirmos o depoimento do Dr. Benedito Moreira. 

Estão encerrados oS nossos trabalhos 

Comissão Especial 

Criada com o objetivo de examinar e avaliar os 
fatos relacionados com as den1incias do jornal O 
EStado -âe S~ Pã.ulO sobre os ácordos entre o Gover
no da Repúb_Iica Federativa do Brasil e a Polônia. 

13.• REUNIAO, REALIZADA 
EM 10 DE OUTUBRO DE 1983 

Aos dez dias _do mês de outubro de mil novecentos 
e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala de Reuniões l 
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da Comissão de Economia, presentes Os SrS. Sénadores 
Itamar Franco, Virgílio Távora, João Calmon e Fábio 
Lucena, reúne-se a Comissão Especial destÚlada--a exaM 
minar e avaliar fatos relacíonados com as denúncias 
do jornal O Estado de S. Paulo'' sobre os acor~os entfe 
o Governo da República Federativa do Brasil e a Poló
nia. 

Deixa de comparecer, por motivo justifiCado, o Sr. 
Senador Maicondes Gad-elha. -

Havendo número regimental O Sr. PresiâeD.te, Sena
dor Itamar Franco, declara abertos os trabalhos. 

Em seguida, o Sr. Presidente comUnica que embora 
convocado para depor o Sr. Benedito Fonseca Moreira, 
Ex. Diretõr-da Cacex não compareceu ~ aguarda poste
riores justificativas. Em seguida, solicita ao nobr~ R~Iª: 
to r, Senador Virgílio Távora qUe faça Um histórico sobre 
o andamento dos trabalhos desta Comissão. 

Ao final, é traçado o seguinte roteiro: dia 17 de outu
bro, às 9:00 horas a Comissão ouvirá o depoimé:nto 
do Coronel Confúcio Pamplona, Presidente do IAA. 
No mesmo dia 17, ãs 16:00 horas, o depoimento do 
Sr. Jean Vejane no dia 18, ãsl7:00 hõras, o de_poimento 
do Sr. Oliveiras Ferreira, Díretor Redator - Chefe 
do Jornal O Estado de S. Paulo. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar eu, Edson Luiz Campos Ábrego, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publi-
cação. - -

14.• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 11 DE OUI1JBRO DE 1983 

Aos onze dias do mês de outubro de mil novecentos 
e oitenta e três, às nove horas, na Sala de Reuniões 
da Comissão de Economia, presentes os Srs. Senadores 
Itamar Franco (Presidente), Virgílio Távora (Relator), 
João Calmon, Fábio Lucena e Ped~o Simon, re_úne-se 
a Comissão Especial destinada a examinar 'e avaliar 
fatos relacionados com as denúncias do jornal O Estlldo 
de S. Paulo, sobre os acordos entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e a Polónia. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sr. 
Senador Marcondes Gadelha. 

Havendo número regimental o Sr. Presidente, Sena
dor Itamar Franco, declara abertos os trabalhos. 

Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao 
Embaixador José Botafogo Gonçalves, na qualidade 
de depoente. 

Inicialmente, o Sr. Embaixador José Botafogo Gon
çalves declara que devido a ampla divulgação feita pela 
imprensa sobre aspectos das_ rela_ções financeiras e co
merciais entre o Brasil e· a Polónia se jUlga- no dever 
de prestar os esclarecimentos, com possibilidade de re
latar com maior precisão sobre fatos que acompanhou, 
a partir da agosto de 1979, e na parte correspondente 
a área de atuação da SEPLAN. 

Durante a fase interpelatóríá, usam Oa palavra os 
Srs. Senadores Fábio Lucena, João Calmon e Virgílio 
Távora. · · 

Finalizando,_o Sr._Presidente determina que as notas 
taquigráficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam pu
blicadas, em anexo a presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar, eu, Edson Luiz campos Ábrego, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publi
cação. 

ANEXO Á DATA DA I4.• REUNIÃO DA CO
MISSÃO ESPECIAL QVEA.VALIA OS FATOS 
RELACIONADOS COM AS DENtJNCIAS DO 
JORNAL "O ESTADO DFS. PAULO" SOBRE 
OS ACORDOS ENTRE O GOVERNO bA RE· 
PtlBLICA FEDERATTVA DO BRASIL E A PO· 
L()NIA, REALIZADA EM li DE 011TUBRO 
DE I983~ A FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO 
DO EMBAIXADOR JOSJt BOTAFOGO GON
ÇALVES, QUE SE'PUBLICA COM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA 
COMISSÃO. -· 

Presidente: Senador Itamar Franco 
ReJator: Senador Virgílio Távora 
(íntegra do apanhamento taquigráfico.) 
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Franoo) - Have~do 
número legal, declaro aberto!'. os. nosSQs trabalhos. 

'V_ ou passar imediatamente a palavra ao .Embaixador 
José Botafogo Gonçalves, qUe terá o tempo necessário 
para suã explanação e, em seguida, S. S. • ouvirá as 
pergu-ntas dos Srs. Senadores. 

Com a palavra o S:r. Embaixador. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

Tenho a satisfação de_ comparecer a esta Comissão 
Especial do Senado Federal, que investiga o comércio 
do Brasil com a Polónia. 

A ampla divulgação feitã pela imprensa a aspectos 
das relações financeiras e comerciais entre o Brasil e 
a Polónia requer esclarecimentos que tenho a honra 
e o dever de prestar. Obviamente, só terei à possibi
lidade de relatar com maior precisáo fatos que acompa
nhei, a partir de agosto _de 1979, e na parte correspon· 
dente à área de atuação da SEPLAN. No entanto, para 
um melhor entendimento dessa questão, permito-me 
reproduzir, quando pertinentes, trechos das informa
ções e argumentos já divulgados por outros órgãos da 
Administração brasileira. 

As exportações têm sido uma das peças prioritárias 
da política económica brasileira, pois, como é sabido, 
são as receitas de exportações que têm permitído a 
importação das matérias-primas e insumos necessários 
ao desenvolvimento do País. Após o primeiro choque 
do petróleo, essa prioridade tomou-se um imperativo. 
Para não parar, o País precisava ampliar ainda mais 
suaS exportações e, para tanto, diver.:ifiCar os mercados 
importadores. 

Com este objetivo, as autoridades económico-finan
ceiros criaram, mecanismo~ específicos de apoio aos ex~ 
portadores, de modo a assegurar a competitividade dos 
produtos brasileiros em face da agressividade das gran
des potências comerciais. Os resultados dessa política 
são bem conhecidos e permitiram, a despeito da subs
tancial elevação çl.os preços do petróleo, a recuperação 
do ~quilíbrio e, mesmo, um saldo da balança çomercial 
antes do segundo choque do petróleo. 

No âmbito dessa política foram desenvolvidos esfor
ços especiais para a ampliação do comércio do Brasif 
com a América Latina, a Africa e o Leste Europeu, 
mercados em que o Brasil tinha c~ndições de aumentar 
sua presença, particularmente através da venda de pro
dutos manufaturados. 

As relações comerciais com o Leste Europeu desem
-vOlveram-se nesse contexto e sempr_e através de acordos 
bilaterais de comércio e/ou pagamentos tendo em vista 
que, em economias centralm~nte planificadas as deci
sões de comércio exterior obedecem às diretrizes esta
belecidas pelo Governo central. 

As negoci;tções QOm os países do Leste Europeu são 
orientadas pelo Decreto n. o 79.650, de 4-5-77, que refor

- mulou a ComissãO de_ .Comércio cOIP- o Leste Europeu 

Sâbad? 29 4353 

- (COLESTE), conferindo ao colegiado a competência 
de tratar de todos os aspectos das relações econômico
comerciais do Brasil com os países e empresas da Euro
pa Oriental~ tais como, por exemplo: coordenar a nego
ciação dos acordos e/ou convênios relacionados com 
o _comércio e os de cooperação técnica e económica; 
acompanhar o registro no Banco Central do Brasil dos 

_ coniratoule financiamento de importações e conhecer 
dos ajustes interbancáríos de pagamentos; incentivar 
a formação de consórcios e outras fo!mas de associações 
de firmas brasileiras interessadas no comércio com 
aqueles países; propor aos órgãos e entidades compe
tentes, no nível que se fizer apropriado, medidas ou 
providências relacionadas com o intercâmbio econó
mico e comercial com os países da Europa Oriental. 

Integram a COLES1E representantes dos seguintes 
órgãos: o Ministério das Relações Exteriores, como Pre
sidente do Colegiada; o Ministério da Fazenda; o Minis· 
tério da Indústria e do Cqmércio; o Ministério das Minas 
e' Energia; a Secretaria de Planejamento; o Banco Cen
tral do Brasil; a Carteira do Comércio Exterior do Ban~ 
co do Brasil; a Comissão Br:Jsileira de Intercâmbio do 
Ministério da Fazendâ; a Cía. Vale do Rio Doce e 
a Confederação Nacional da Indústria. Pode, ainda, 
o Presidente do Colegiada convocar, ou convidar a par
ticipar das reuniões ou negociações os representantes 
de entidades públicas e privadas, federais, estaduais 
e municipais, cuja presença Se fizer necessária. 

Foi, portanto, sob a égide da COLESTE que se de
senvolveu o intercâmbio comercial Brasil-Polónia re
gistrando um volume crescente de trocas entre os dois 
pa_íses. Em_1980"'- os resultados Qesse intercâmbio totali
zaram cerca deUS$ 590,4 milhões, caracterizando essa 
~~~~f.ão d~ _76,1% ~m _relação a 78 (US$ 335,2 mi-

Em 1982, no entanto, houve uma inversão da tendên
cia até então evidenciada petas relações comerciais en
tre as partes, verificando-se uma redução acima de 
53,0% no valor global das trocas. As_ causas dessa queda 
devem ser creditadas a uma drástica ·r~ução das expor
tações brasileiras (66,8% ), que naquele ano caíram qua
se 70% """"':_lfma vez gue as. nossas importações registram 
incremento de 29,4% em comparação com o ano de 
1981. 

A menção dessas estatísticas é feita para chamar a 
atenção para o fato de que a partir de 1982 houve uma 
drástica redução das nossas vendas por decisão do Go
verno brasileiro, enquanto nós continuamos estimulan
do as importações da Polónia. 

No período 78_ a 81, o intercâmbio com a Polónia 
representou cerca de 0,7% do comércio externo brasi
leiro. Em comparação com os .jemais países do Leste 
Europeu, a Polónia tomou-se o terceiro comprador de 
produtos brasileiros e o segundo fornecedor. Ê impor
tante também reter essa participação percentual da Po
lónia no comércio globaf do País. 

F.VOLUÇÃO 110 INTERCÂHBIQ COJ>.fE.RClAL "BRASIL POLONTA 

- -- cin- US$ 1-000 FOB -

ANOS 
EXPORTAÇOES H!PORTAÇOES 

(A) (B) 

1978 246.194 89.018 

Ül79 434.153 84.349 

1980 523.166 67.255 

1981 506.502 84.265 

1982 168.116 ~09.029 

As--exportações brasileiras para a Polônia apresen
taram_ cr~entC? durante o período, superando, em 
dinamismo, aquelas destinadas aos demais países do 
Leste Europeu, com exceção apenas da URSS que, 
em 81, posiCiOnou-se, na área, como priDtipal compra· 
dor de produtos brasileiros. 

TOTAJ; SALDO VARIAÇÃO 
(A . !l) (A" !!J EXP • 1MP. .. 

335.2.12 157.176 

~518.349 349.804 76,3 - 5,2 
590.421 . 455.9ll 20 .. 5 -20.3 
590.767 422.231 - 3,2 25,3 

277.145 59.087 -66,8 29.4 

Em valores absolutos, evoluíram de US$ 246,2 mi
lhões, em 78, para US$ 506,5 milhões em 81, impri
mindo um incremento de 105,7% e uma taxa média 
de crescimento anual da ordem de 27,2%. Esse perfil 
mantido pelas vendas brasileiras ao mercado polonês 
possibilitou que a participação da Polónia nas vendas 



4,354 Sábadü 29 _ DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II) 

globais do Brasil passasse de 1,9% para 2,2% no rnesm6 
período. 

Em 1982, no entanto, as exportaçóes brasileiras para 
a Polônia perderam o ritmo de crescimento dos últimos 
dez anos, descendo ao nível de US$ 168,0 milhões ape
nas, o que representa uma redução de 66,8% em relação 
a 81 e de 67,9% se comparado com o resultado alcan
çado em 1980, cujo valor Se constituiu na maior cifra 
já auferida pelas vendas brasileiras no mercado polonês. 

As importações brasileiras do mercado polonês ainda 
representam uma parcela m~rginal das importações to
tais. Após atingirem a cüra de US$ 89,0 milhões em 
78, iniciaram um processo de reduções sucessivas nos 
anos seguintes, com exceçáo de 1982. 

Em valores absolutos~ as importações brasileiras da 
Polónia alcançaram, em 82, cerca deUS$ 109,0 milhões, 
o que corresponde a um incremento de 29,4% em rela
ção ao ano anterior e de 62,1% se comparado com 
o ano de 1980, quando se teve o menor valor já alcan
çado, rio período, pelas importações procedentes do 
mercado polonés. . .. 

É importante salientar, do lado das importações bra
sileiras da Polónia, as corilpras de carvão e enxofre, 
que g"araritiram diversificaçáo de fontes de suprimento 
de duas matérias-primas de alta importância, com paga
mentos em moeda convênio, evitando-se desembolso 
de divisas. 

A evolução das compras desses dois produtos assim 
se expressa em US$ rnilhões/CIF: 

ANOS 1976 1977 1'978 1979 1980 1981 1982 
PROPUTOS 

Carvão 75 76 87 86 68 63 j 89 
Enxofre 3 4 3 5 6 19 37 

FONTE: CACEX e CIEF (MINI FAZ) 

-que é um outro aspecto que tenho chamado a atenção 
das pessoas que.estão estudando o assunto. Com relação 
às linhas de crédito à Polónia, é preciso salientar que 
elas ampararam as exportações de inúmeros produtos 
(café, cacau, soja, sucos concentrados, pimenta-do-rei
no, etc.) e foram estabelecidas, desde 1977, em condi
ç6es que representavam incentivos às nossas exporta
ções, tanto no que se refere a prazo quanto no que 
se refere a juros. 

Em 4 de maio de 1978, o Minístéiio da Indústria 
e do Comércio informava que_ o ~rupo de Tra6afh0 
designadó por sugestão do MinistériO-da Fazenda para 
estudar a negociação de um pacote com a Polónia, após 
meticulosos estudos sobre o mercado internacional de 
têxteis e aS ·difíceis perspectivas para as exportações 
brasileiras do setor, concluíra pela conveniência de se 
concederem incentivos financeiros· a importadores po· 
tendais, visando à abertura de novos mercados. Aqui 
estou me referindo partícularmente ao comércio ·cte têx
teis. 

Em conseqüência, o Ministério da Indústria e do Co
mércio manifestava~se favOravelinente ·à cCiilcessão, pe
lo Banco Central, de crédito para têxteis com 3 ou 
4 anos de prazo e condições que estimulassem a compra. 

Essas linhas específicas de crédito COncedidas pelo 
Brasil à Polónia, contemplandõ produtos e não empre
sas, foram divulgadas através de comunicados do De
partamento de Câmbio do Banco Central do Brasil, 
públicos, portanto, possibilitando a participação de 
qualquer empresa interessada nesse intercâmbio. 

ENDIVIDAMENTO POTENCIAL 
"EXPOSURE" (1) 

_T.a.:x.a de 
uss --miih.5es crescimento 

1977 346,6 
1978 835,4 141,0 
1979 1-110, o 32,9 
1980 1-396,9 25,8 

1981 1. 501-8 7,5 
1982 1.544,5 2,8 
1983 (2) 1-561,0 1,1 

(1) Endividamento Potencial (Exposure) I Direferiç"a 
entre créditos concedidos, de parte a parte, utilizados 
ou não. Portanto, 

(2) até julho. 
Ele não reflete realmente as operações realizadas, 

mas, sim, os compromissos ao-nível máximo de linhas 

Uma vez concedido pelo Banco Central do Brasil 
ao se.u .. correspondente polonês o chamado crédito ao 
comprador e observadas as faixas de financiamento e 
os produtos especificados, o importador, no caso, ·a 
polonês, compra de quem quiser. O trabalho de "mar
keting'_' ju_11_to ao mercado comprador compete às em
presas exportadoras e importadoras. O que não se pode 
esquecer é o objetivo presente em tais convênios: o 
incrementO da exportação brasileira. 

_----~propósito, vale esclarecer q~e aquestionada linha 
de crédit6 de 200 :r;nilhões de dólares, para têxteis, assi
nada condicionalmente em 30-7-81, â luz dos desdobraw 
mentes da crise polonesa e por decisão das autoridades 
brasileiras, não foi implementada, não se registrando 
operações aO S"eu alnparo. 

. A partir de março de 1980, o Brasil postergoU a negow 
Ciação de novas linhas de crédito à Polónia. Novas linhas 
foram negociadas somente a partir de abril de 1981, 
oom o objetivo de .se criarem condições para a Tf?CUpe
ração de_ nossos créditos, sendo de notar que taiS 1inhas~--·
-~ _exceção, tiveram caráter condicional, que nos asse
gurava sua interrupção ou cancelamento, caso a Polónia 
JiáO viesse a cumprir com seus compromissos. 

Em virtude da concessão das mencionadas linhas de 
-crédito. e da sua utilização pela parte polonesa,. o endivi

damento polonês em relação ao brasil evoluiu da seguin
te maneira - aqui tem um quadro que expõe o que 
se chama endividamento potencial, e outro, o que é 
endividarn;nto efetivo: 

.ENDIVIDAMENTO EFETIVO 

-- 267 ,3 ' 
389,4 

·sn ,8 
1.088,7 

1~470,3 
1-584.5 
)..601,0 

45,·7 
48,4 
88,4 

35,1 
7,8 
1,0 

de crédito. E o endividamento efetivo é aquele efetiva
mente realizado. 

A~evólU.ção dos números relativos ao "exposure", 
is.to..é., ao endividamento potencial, mostra a concen
tração de seu crescimento nos exercfcios de 1978 a 1979, 
em conseqüência das negociações desenvolvidas pela 
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missão do Governo brasileiro, que visitou Varsóvia em 
julho de 1978, e pela missão do Governo polonês, que: 
veio a Brasílía em junho de 1979- onde se dicidiram, 
então, tomar algumas providências no campo bilateral 
para o grande incremento das atividades. 

___ O crescimento da dívida efetiva segue com alguma. 
defasagem a expansão do "exposure", uma vez que 
representa a seguinte -foram comprometidos em um 
ano e absorvidos praticamente no ano da materialização 
nos creditas comprometidos. Como se pode verificar, 
as áreas do Governo responsáveis pelos negócios do 
Brasil.com a Polónia, a partir do 2. ~trimestre de 1980, 
desestimularam a concessão de novas linhas de crédito 
àquele país. Cómo se vê pelo quadro, que a partir dessa 
data há uma taxa de crescimento muito moderado e 
quase nulo do endividamento potencial e também do 
endividamento efetivo. 

A partir de 1982, o endividameO:to da Polt)nia cresce, 
única e exclusivamente, em função dos juros não pagos. 

Como já foi dito anterionnente, as primeiras linhas 
de crédito concedidas à Polônia datam de 1977, Nesta 
mesma ocasião, foram negociadas as primeifas notaS 
promissórias,. sem menção de sua livre negociabilidade 
- essa é a historia desde o início. Em maio de 1978 
foram negociadas novas notas promissórias, com nego· 
ciabilidade parciaL 

A livre negociação dessas promissórias foi, contudo, 
consagrada a partir de 5-9~80, através de documento 
firmado entre o Banco Central do Brasil e o Handlo· 
bank, inclusive com efeito retroatívo às promissórias 
representativas de todas as linhas de crédito desde 1977. 
estendendo-se esse princípio às novas linhas que vies~ 
sem a ser abertas_ 

Assim, desde J977, vêm sendo emitidas e liquidadas 
promissórias em que há explícita referência à possibi
lidade de abatimento parcial ou total de seu valor dos 
eventuais saldos da conta "clearing". Isto não impediu 
sua cobrança e liquidação regular, que atingiu o mon~ 
tante de 202.2 milhões de.dólares, de 1977 a 1982, sendo 
196 milhões de dólares em dólares livres e 6.2 milhões 
de dólares a débito da conta "clearing", por absorção 
de saldo polonês, da época. Acho muito importante 
chamar a atenção sobre esse ponto, porque de fato 
essas notas promissórias já foram utilizadas, cobradas 
e-pagas: 

Ocorreu ainda, nesse período, a liquidação, pela Po
lónia, de 164 milhões de dólares mediante refinancia
mento compensátorio. Tal refinanciamento, de caráter 
recíproco, fruto dos entendimentos mantidos pela Mis
são Governamental brasileira de julho de 1978, e objeto 
de acordo intergovemamental de 9-11-78, previa a con
cessão de crédito destínado ao refinanciamento de até 
60% .dos saldos devedore? apresentados trimestralmen
te na conta do "clearlng" mais o valor agregado das 
notas promissórias vincendas em cada trimestre, Este 
crédito, no valor de 220 milhões de dólares, tinha sua 
utilização limitada a 100 milhões.de dólares anuais. 
Qu~ndo se verificou a .suspensão dos pagamentos, 

a partir de outubro de 1981, pela Polônia, foram imedia
tamente tomadas medidas acauteladoras por parte do 
Ministério da Fazenda, da SEPLAN" e do Banco Cen~ 
trai, com o respaldo e alerta do Itamarati: D.egociação 
bilateral para o pagamento da dívida, suspensão das 
linhas de crédito e das exportações, à exceção do miné
rio de ferro. 

A renegodação da .dívida~ a partir de outubro de 
1981 até a presente data, procurou aLcançar as melhores 
condlções possíveis, dentro de um quadro extremamen
te delicado representado pela situação interna polonesa 
e pe!as !legociações que vinham sendo mantidas com 
os credores (Governo e bancos) daquele país. 

A decisão de se manter as negociações no nível bilate
ral justificou--se até aqui pelas seguintes razões: 

a) garantia dada pelas autoridades polÚnes;s de que 
o Brasil teria preferência nos pagamentos; 

~- b) com a suspensão unilateral das conversações pelo 
Brasil, a Polónia poderia rOmper os acordos governa· 
mentais de fornecimento recíproco de carvão, enxofre 
e. minério d~ ferro. As conseqüências previsíveis, na 
hiP?tese da mterrupçáo dessas transações comerciais, 
senam: 

i. o corte da exportação de 2;5 milhões de toneladas 
de minério de.. ferro em 1983, no valor de US$ 50 mi
lhões, a preços correntes; 
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ü. o desvio d:i importaç® ~-:-iéiii-=-Cofitrapartida -
de 1.680 toneladas de carvão para outras_ fontes de supri· 
menta, o que significa um dispêndio adicional em moe-
da conversível da ordem de US$ 100 milhões· - -

iii. -o desvio da importação - s-em contrapartida 
-de ~~ii toneladas_ d~ enxofre para outras fontes, 
o que s1gmfica um dispêndio adicional em moeda con
versível de US$ 42,4 milhões,_ isto j_á numa época em 
que nós estamos enfrentando dificuldades de recursos 
externos; 

c) a impossibilidade de se recorrer ao Clube de Paris 
naquela ocasião porque, as negodãções das países
membros daquele grupo com a Polônia estão bloquea
das desde janeiro de 1982. Agora, provavelmente se 
restabelecerá essa negociação dentro d_o Oúbe de PatiS; 

d) as condiçõe.s que estavam sendo negociadas bilate
ralmente, ~té agosto de 1982, eram melhores do que 
as conseguidas pelos países credores da Polônia para 
o ano de 1981 no âmbito do Clube de Paris. 
Es~ero que os esclarecimentos que acabo de prestar 

contnbuam para melhor entendimento das relações co
merciais e financeiras entre o Brasil e a Polônia. Estou, 
como é do meu_ dever, à disposição de Vossas Exce. 
lêncías para quaisquer informações adicíomiís que pOSsa 
prestar sobre o assunto. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Frã.ncO)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Sr. Presidente, Sr. Rela
tor, Senador João Calmon, Sr. Embaixador José Bot8-
fogo Gonçalves: 

Torna·se difícil, em face de não ter tomado conheci
mento antecipado do depoimento ba~tante condensado 
e bastante claro que v. s.· acaba de prestar a esta 
Comissão, assim de modo rápido e sumário, basear 
as minhas indagações fundamentais neste depoimento 
que, como observo foi o mesmo prestado à Comissão 
Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados 
sobre a dívida externa. 

Nestas condições, a minha assessoria, por exemplo 
e eu próprio, nos valemos de fatos de conhecimento 
público e também de elementos já em poder destaCo
missão. Em assim sendo, eu tenho algumas questões 
a formular, e, pelo que observo, as questões são ao 
amparo de grande parte do depoimento que acaba de 
serlido por V. s.~ 

Por eXemplo, o jornal O Estado de S. Paulo se referiu 
diversas vezes a acordos, protocolos e cartas de inten
ções coordenado:. e arquivados pela Assessoria Interna· 
clonai da SEPLAN de que não seria do conhecimento 
público. O jornal é bastante explícito ao dizer que esses 
atos todos eram de natureza secreta._ 

V. S.• poderia relacionar todos ou alguns deles, men
cionando o objcto, os signatários e as datas? V, s.• 
poderia enviar a esta Comissão cópias de todos esses 
acordos, protocolos e cartas de intenções a que se refere 
o jornal? São as t1ês primeiras indagações que eu coloca
ria perante V. S. • 

O SR. JOSÉ BOT AFOGO GONÇAi VES - Pols 
não, Sr. Senador. Infelizmente não posso fazer essa 
listagem porque não existe nenhum acordo ou protocolo 
secreto, confidencial ou reservado que tenha sido arqui
vado na Assessoria Internacional da Secretaria de Pla
nejamentç e que não seja do conhecimento de outras 
pessoas. E uma resposta _q~e só: po~e ser dada através 
da total negativa da existência de5Ses dOcumentos, razão 
pela qual a listagem é impossível de ser feita. 

O SR. FÁBIO LUCENA - V. $.'nega, então, pe
remptoriamente, que não houve nem acordos, nem pro· 
tocolos nem cartas de intenções, quer secretas ou não. 

O SR. JOSÉ~OTAFOGO GONÇALVES- Não. 
Essa é outra pergunta. ·os acOrdos não secretos existem 
porque são públicos; não têm nenhuma arquivagem ex
clusiva na Assessoria Internacional, da Secretaria do 
Planejamento. São acordos publicados no Dfário Ofi. 
cial, em diversas instâncias; são documentos feitos no 
âmbito da COLESTE, portanto, do conhecimento do_ 
colegiado da COLESTE, referem-se a diversos aspectos 
do comércio não_ só entre Brasil e Polónia, mas em 
relação ao mundo todo e tem ampla divulgação não 
só entre os órgãos da Administração Pública, mas entre 
o público em geraL 
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Claro que existe uma série de documento que foram, 
inclusive citados aqui nesta documentaçcío e em outra 
documentação que está sendo fornecida pelos outros 
órgãos da Administração federal. Uma listagem desses 
acordos é possível ser feita e ser encaminhada a esta 
Comissão Especial, embora eu creia que já deva estar 
incluída nessa f~a docwnentação apresentada. Agora 
algurn COnfideDCial, Secreto ou Reservado, que tenha 
sido el~orado na Secretaria de Planejamentot isso eu 
desconheço totalmente. 

O.SR.FÁBIOLUCENA-Querdizer, V. s.•desco
nheÇe, mas não nega a existênica desses atos secretos? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Eu 
nego a exístê.ticia deSseS atas secretos: desconheÇo e 
nego, por isso desconheço. 

o-sR. VIRGÍLIO TÁVORA- Os atos públicos 
nos foram enviados, estão aqui neste documento~ 

O SR. FÁBIO LUCENA- Os atos públicos. 

OSR. VIRGÍLIO TÁVORA- Estão ã disposição 
do Presidente. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Certo. Sr. (Presidente,) 
desde quando estão aqui? 

O SR. PRESIDÉNTE (Itamar Franco) -·como, 
Sr. Senador? 

O S:R." -FÁBIO Lúe?NA - Desde quando estao 
aqui? 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Já estão 
há algum tempo na Coiníssão. V, Ex. • ainda não recebeu 
essa documentação? 

O SR .. FÁBIO LUCENA- Mas eu questio.nei ape
nas a informação reiteradamente prestada pelo jornal 
O Estado de s. Paulo sobre a existência de acordos, 
protocolos e cartas de intenções de natureza Secreta. 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO GONÇALVES- Posso 
garantir a V. EX. • qUe nã_o existem. Portanto, náo posso 
conhecê-los, 

O SR. FÁBIO LUCENA- Perfeito. 
A Comissão, atendendo à orientação do Sr. Pre"si

dente e às reiteradas recomendaçõés do Sr. relator, 
tem procurado obter de todos os que aqui comparecem, 
para ajudar no esclarecimento dos fatos, infonnações 
qu-e-permitem identificar a responsabilidade peJas deci
sóes.relativas ao comércio e créditos entre Brasil e Poló
nia. V. Ex.~ foi o único, até hoje, pelo menos. que 
em-·n:ota distribuída à impresa, identificou essa respon· 
sabilídade como sendo da COLESTE e do ltamarati. 

Orã,--tanto a COLES1E quanto o Itamarati negaram 
a sua afirmativa. No caso, V. S.• poderia então identi
fiCar os responsáVéiSpela concessão de créditos penden-

- ces,-de mais ou menos 1,7 bilhão de dólares, uma vez 
q_ue Assessoria Internacional da SEPLAN -e-a outa 
_per-gllnta -~ teri~ll: participado, de qualquer forma, do 
processo decisório, seja opinando, aconselhando ou to
mando essa decisão, em face das negativas do Itamarati 
e da COLESTE, negativas a alegações feitas por V. 
s.• em nota pública? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Pois 
não, responderei às suas perguntas com muito prazer. 

Em primeiro lugar, a nota pública, que foi divulgada 
Sób_ a minha re_sponsabilidade, em nenhum momento 
iridica que fóise a COLESTE oU o Itamaiati os respõti
sáveis pelas concessões mínimas. 

O SR FÁBIO" LUCENA -Mas V. S.• menciona 
o ltamarati e a COLESTR 

O SR. JOSÉ BOTAFOGQ GONÇALVES- Abso
lutamente. Êstá expressamente dito na minha nota -
talvez eu tenha tempo até de relê-la aqui, se fo:r o caso 
- que a responsabilidade pela cónCessão de linhas de 
crédito é do Banco Central do Brasil. Portanto, não 
existe nenhuma divergê~a eritre o que eu disse e o 
que o Itamarati em seguida ou que qualquer outro mem- -
bro da COLESTE - do ltamarati ou não - tenha 
dito nos sucessivos depoimentos, seja aqui Do Senado, 
seja na Câmara Federal. A. concessão de linhas de cré
ci_it_o é uma, r~sponsabilidade do Banco Central do Brasil, 
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e isto está repetido em todos os textos, inclusive no 
meu. 

De maneira que não há divergência entre a minha 
declaração anterior e as declarações seguintes de todos 
os outr?s órgãos da Administração Federal. Eu não 
_foi o único a dizer_ que há uma perfeita coincidência 
de observações sobre esse aspecto especifico. 

Com relação à parte da sua pergunta, que já está, 
digamos, em parte respondida, a Assessoria Interna
cional da Secretaria do Planejamento efetivamente par
ticipa das reuniões da COLESTE, opina traz o ponto 
de vista do Ministério do Planejamento e tem uma parti
cipação norma], ativa, como quã.lquer outro órgão-re
presentado na COLESTE. Não cabe, contudo, à Secre
taria do Planejameqto~ qualquer medida prática e ope· 
racional na área de concessão de linhas de crédito, por 
se_ tratar da competência exclusiva do Banco Central 
do Brasil, no caso inclusive uma-ínstituição diretamente 
ligada à responsabilídade e autoridade do Ministério 
da Fazenda. 

O SR. FÁBIO LUCENA - V. S.' disporia dessa 
nota em sua mão? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Eu 
tenho aqui o tex_to~ Se V. ~- • me _penp.ite, vou até 
ler a parte referente a linha de crédito. Esta é a nota 
da mínha responsabilidade: 

"Digamos agora- duas palavras sobre o meca
nismo de linhas de crédito: 

a) as condições de pagamento de um produto, 
como qualquer vendedor sabe, são função da natu
reza do produto. Produtos agrícolas ou matérias· 
primas se vendem à vista ou financiados a curto 
prazo_, Manufaturas ligeiras se financiam a prazos 
mais Longos. Bens de capital s6 se vendem com 
longo financiamento. Taxas de juros também va
riam de acordo com a natureza do produto;" 

"b) A respeito da existência de normas técnicas, 
mais ou menos convencionaís, é iinportante salien
tai que um -exportador, para Conquistar um mer
cado novo e ~ençer o~ concorrentes já_ bem estabe
lecidos_,_ tem que oferecer melhores condições de 
preço, prazo e juros, ou desistir de conquistar aque
le mercado." 

Na aplicação desse elementar princípio, mais ex· 
traído do bom senso do que da economia, o Banco 
Central do Brasil e a CACEX, conforme o caso, 
vêm, há muitos anos, concedendo linhas de crédito 
especiais no apoio de exportação de produtos espe
dfiCos, em getal na área de manufaturados. 

Aqui a clara expressão "Banco Central do Brasil 
e a CACEX'", para outros mercados que não o 
da Polónia. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Mas a pergunta 
se refere à responsabilidade pela autorização das 
linhas de crédito, uma vez que o Sr. Diretor do 
Banco Central alegou aqui que a responsabilidade 
não é do Banco ce-ntral. O Banco Central apenas 
cumpriu determinações superiores. 

Então, proponho, ao Sr. Presidente, que se faça 
um cotejo, sem evidentemente pôr em dúvida a 
nota que S. S. • ac~b()u de ler, entre anota publicada 
no jornal O Estado de S. Paulo, cuja autoria foi 
atribuída ao Sr. Embaixador e o documento que 
ele acaba ~~_ler perante a Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)~ V. Ex.' 
será atendido. 

O SR. FÁBIO LUCENÃ-Se V. s.•permite, vamos" 
a outro item? 

O SR. JOSÉ BO'l' AFOGO GONÇALVES -Pois 
não. 

O SR- FÁBIO LUCENA- A Assessoria Interna· 
ci0na1 da SEPLAN em algum momento - aliás isso 
está beni descrito no seu ielat6rio - tomou conheci
mento da deterioração da situação polonesa, ocorrida 
desde pelo menos 1979, e mais tarde transmitida ao 
Itamarati pelo Embaixador Me ira Penna? Em caso posi
tivo. como se explica tal fato, uma vez que a situação 
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era pública? E, ainda, em caso_ positivo, que medidas 
adotou para prevenir o desastre? 

O SR. BOTAFOGO GONÇALVES- Pois não. 
A Secretaria do P1anejam6nto, ati3vés- de sua -Asses
soria Internacional, tomou conhecimento da deterio
rização da situação polonesa por diversas fontes. Em 
primeiro lugar, por informações prestadas pelo próprio 
Itamarati, em reuniões sucessivas e em expedientes en
caminhados diretamente à Secretaria do Planejamento, 
onde se transmite informações qUe o Itamarati vinha 
recebendo da sua Embaixada em Varsóvia. 

Outra forma de receber informaç-ões, é claro, é atra
vés de contratos entre empresas, entre bancos, o Banco 
Central, não do Itamarati. O Banco Central tem rece
bido e recebe dos seus congéneres, dos seus informantes 
~armações sobre situação-·especffica de um país deter
mmado ou de uma empresa determinada, A Secretaria 
do Planejamento recebia essas informações e tratou-as 
convenientemente, dentro das reuniões que se realiza
vam seguidamente dentro da COLESTE sobre a maté
ria. A deterioração da situação polonesa não data de 
1979 e, sim, de 1981. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Eu falei pelo menos 
de 1979. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Em 
1979 não havia essa situação. Ela começou a se configu
rar, a rigor, em maio de 1981, quando houve alguns 
atrasos na dívida dos poloneses. Isso já foi t{atado, 
eu creio que por depoimentos anteriOres também nesta 
Comissão, e se configurou- de maneira maiS formal em 
outubro de 1981, quando a Polônia declarou a sua inca
pacidade de honrar os compromissos vencidos naquela 
época. E daí então partiu-se pa:ra a fase da negociação 
bilateral, da renegociação e para uma política comercial 
de restrição significativa das exportações, da restrição 
quanto a qualquer amparo novo em concessões de linhas 
de crédito. Isso está refletido nas cifras da balança co
mercial, que acabei de mencionar - uma queda subs-· 
tantiva de nossas exportações. As providências foram 
tomadas, portanto, quando a oportunidade se configu
rou, e a Secretaria- do Planejamento participou, através 
das reuniões colegiadas, dessas deliberações. 

O SR. FÁBIO LUVENA- Como essas providên
cias foram tomadas se, segundo o seu_ depoimento, do 
ano de 1979 para o ano de 1980, o endividamento cres
ceu de 48% para 88%, segutido suas próprias palavras 
que estão no documento que V. S.• apresentou à Co
missão? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Certa
mente. Confirmo que essa sua ~Observação é correta. 
Como V. Ex. • verá no depoimento que acabo de prestar, 
em 1978 foram negociadas linhas de créditos muito im
portantes entre o Brasil e a Polôniã, e essas linhas de 
crédito, que foram deixadas à disposição dos expor
tadors e importadores, foram plenamente utilizadas 
praticamente 1 ano depois, quando então o comércio 
sofreu este pulo ou sentiu os efeitos dessas negociações, 
e houve incremento considerável do comércio, em fun
ção das linhas de crédito concedidas em 1978. Ora, 
em I978 ninguém, n-em no Brasil nem fora dele, espe~ 
rava que a situação polonesa viesse a ter a evolução 
que teve em 1981 e 1982. Teria sido naturalmente muito 
interessante se pudéssemos prever o futuro, mas não 
foi possível, não só às autoridades brasileiras, mas no 
mundo inteiro, que concedeu linhas de crédito e que 
estimulou o seu comércio com a Polônia. Países mais 
desenvolvidos, países com, talvez, um grau de informa~ 
ção mais sofisticado do que o nosso, certamente com 
uma rede de informãções lriais sofisticada, continuaram 
operando com a Polônia. Quer dizer, o aumento a que 
V. Ex.• se refere, que é correto, e que está expressado 
nessas cifras aí da balança comercial, se deve a conces
sões de linhas de crédito anteriores a 1979, e plenamente 
utilizadas pelos exportadores brasileiros. 

O SR. FÁBIO LUCENA_~Segundo o embaixador 
Meira Penna, houve um périodo em que o endivida~ 
menta cresceu em 1 milhão de dólares por dia, V, S.• 
foi informado disso? 

O SR. JOSÉ BATAFOGO GONÇALVES -Não 
só fui informado, como acho que essa informação é 
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mera ginástica estatística. O _endividamento cresceu, 
está aqui, todas as cifras do endividamento estão aqui. 
Se V. Ex.• quiser dividir essas cifras por 365 dias, irá 
encontrar um número qualquer, não sei qual é, mas 
isso é uma ginástica estatística talvez ilustrativa da di
mensão das linhas de crédito, da utilização das linhas 
de crédito. Ela tem um efeito talvez ótico, um efeito 
de uma dimensão qualquer. Mas isso não significa que, 
efetivaritente, a cada dia 1 milhão de dólares a mais. 
Essas utilizações são feitas ao .. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas o Embaixador afir
mou que comunicou esse fato ao Itamarati. E o Presi
dente do Banco Central aqui declarou que desconhecia 
também as informações do Embaixador. Então, pelo 
que se observa, o Itamarati trancou em algum cofre 
as informações do Embaixador Meira Penna, porque 
nenhum dos Senhores teve acesso a elas. Parece~me 
que é a conclusão óbvia, além de lógica, a que se-pode 
chegar, sem nenhuma responsabilidade de V. S.•. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Eu 
recebi e a Secretaria do Planejamento recebeu informa
çÇes dQ_Itamarati, seguidamente, sobre todos os assun~ 
tos. Aliás, especificamente também sobre esse assunto 
nó~_ recebemos informaç6es. A partir de 1981, quando 
a situação polonesa se agravou, nós recebemos informa~ 
ções da preocupação que o ltamarati, como responsável 
pela política externa, tinha, e da obrigação que sentia 
o Itamarati de transmitir essas informações a outros 
órgãos da Administração. Eu posso falar em Dome da 
SEPLAN, e sei que recebi essas informações oportuna
mente, e que essas informações geraram reuniões da 
Comissão do Leste Europeu, e geraram providências 
efetivas no sentido de se tomar medidas aCauteladoras 
para impedir o crescimento do endividamento polonês 
em relação ao Brasil. Tenho a impressão de que o Banco 
Central recebeu, embora não esteja lá, não posso falar 
em nome do Banco Central, porque o Banco Central 
também participava dessas reuniões, e também manife
tava a mesma preocupação que os outros órgãos da 
administração. 

Parece-me que há, evidentemente, uma contradição 
entre os fatos do meu conhecimerito e declarações que 
tenham sido feitas, no sentido de que essas iformações 
não tenham sido transmitidas. Eu posso dar o testemu
nho que elas foram transmitidas à Secretaria do Planeja
mento. E pelo comportamento dos funcionários do Ban
co Central, parece-me claro e evidente que eles também 
tinham infõrmação disso. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Parece_que o ano dou
rado do endividamento foi o ano de 1978, que coincide 
com o ano de OU!'O do comércio, da liberação das linhas 
de crédito entre Brasil e Polónia. Em 1981, os Senhores 
já estavam informados da débliclé polonesa e já tinham, 
evidentemente. a noção do encaminhamento desta dé--
bâclé, que seria para a decretação da lei marcial. Como 
é que o Senhor explica que no ano de 1981, ano crítico, 
o ano mais gravoso entre nossas relações com a Polónia, 
esse endividamento tenha crescido a uma taxa de 35%, 
10% a menos do que no ano dourado de 1978, uma 
vez que era público, o mundo inteiro sabia que a Polónia 
estava marchando para uma situação de falência, de 
insOlvência iriternacional com relação a seus credores, 
inclUsive, cOfu o Brasil? Então, como se explicar que 
neste anO trágico se hàja regiStrado uma elevação de 
35% ilO endividamento, contra 7% no ano seguinte, 
que foi o ano da decretação da lei marcial? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Pois 
não, com muito prazer darei esta infçrmação. Como 
V. Ex. • poderá notar, tendo sido negociadas em 1978 
aquelas linhas de crédito, elas tiveram o seu maior a pro· 
veitamento, a partir dessa época, nos anos subseqüen
tes, 1979/19?0 e 1981_. V. Ex.•verá que a taxa do endivi
damento potencial, ou seja, o total de linhas de crédito 
concedidas contra o total de linhas de crédito recebidas 
demonstra, já a partir do ano de ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Apenas para esclarec_er. 

O SR. JOSÉ BQTAFOGO GONÇALVES- Pois 
não. 
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O Sr. FÁBIO LUCENA - V. S.• menciona essa 

!~~~tii::J~~ ~~é~~~~ p~~~~~!dsC:as~e parte a parte, 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES -Exala
mente. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Foram ou não utili
zados? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES -Isso 
está no quadro seguinte, com o endividamento efetivo. 
É a metade ã direita da coluna. A metade à esquerda 
se refere ao total das linhas de crédito concedidas, utili
zados ou não, e a diferença das linhas de crédito utiliza
das ou não, concedidas ao Brasil, porque a Polània 
também concede linhas de crédito ao Brasil, ou conce
deu. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Certo. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES -Então, 
essa parte esquerda da coluna se refere ã diferença 
entre os totais, e a parte direita se refere à efetivamente 
contratada. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Perfeito. E como expli
car que em 1982 essa concessão de créditos tenha sido 
mantida? Essa me parece uma questão muito impor
tante. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Espe
ro poder chegar lá, através de complemento à resposta 
que queria dar à pergurit3: anterior de V. Ex.•. V. Ex.• 
notará que, tanto no que se refere ao endividamento 
potencial, ou seja, ao volume de linhas de crédito çonce
didas pelo Brasil, ainda_ que es<3a cifra não indique se 
ela foi plenamente utilízada ou não, a taxa de cresci
mento- Cf profundamente decadente a partir mesmo de 
1979 em relação ao ano anterior. Em 1980,- ela cresceu 
25,8% em relação a 1979-. Em 1981, 7,5%, ou seja, 
já a partir desta época, a política ... 

OSR. FÁBIO LUCE,NA- Um minutinho, o senhor 
está mencionando ... 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- V. 
Ex. • qUer deixar-me responder até o fim, assim esclare· 
cáei riielhor a V. Ex. •. 

O SR. FÁBIO LUCENA- O senhor me permita. 
O senhor está mencionando o endividamento potencial. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES -You 
chegar ao efetivo.-

O SR. FÁBIO LUCENA - E observe que com 
relação ao efetivo há também uma contradição. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Vou 
chegar lá, se V. Ex.• me permitir. 

V. Ex.• verá que em 19~1 o crescimento da dívida 
potencial, da exposure já foi de 7,5%, em 1982, 2,8%, 
e em 1983, 1,1 %. Vamos ver o que passou na prática, 
em função dessa redução da política da concessão de 
novas linhas de crédito. Em 1980 houve um crescimento 
efetivo de 88,4%. Em 1981, esse crescimento caiu. Quer 
dizer, já havia uma tendência claramente declínante 
na concessão de Unhas de crédito e na sua utilização, 
porque a utilização só pode ser feita após a concessão. 
Agora, ela tem um ritmo, ela tem um momento. Eu 
vau chegar aí, que, creio, é a preocupação de V. Ex.•. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Mas o Interessante é 
que em termos de dólares, em valores absolutos, o endi
vidamento cresceu-.. ~ 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Mas 
não há dúvida. 

Q~ SR:~FÃl!IO~l.UCENA- ... entre 1981 e 1983. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Eu 
vou chegar "lá. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Em 1981, I bilhão e 
400 milhões. Em 1982, 1 bilhão e 584 milhões. Em 
19!P, 1 bilhão 601 milhões. É isso qu~ quero questionar, 
ou melhor, é isso que quero que o senhor esclareça. 
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O SR. JOSÉ BOTAFOGOJJONÇALVES- Isso 
aqui não é a soma de um com o outro. Isso aqui é 
o acumulado. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Sim, são dados acumu
lados anuais. 

O SR. JOSÉ BOT AFOGO GONÇALVES - São 
dados acumulados anuais. Vou esclarecer a V. Ex.•, 
porque V. Ex" tem tàda a razão ne.sta observação. As 
linhas de crédito, uma vez concedrdas, têm um fluxo 
de utilização. De duas uma: ou nós suspendemos total
mente, a partir de um~ determin~d~ ~ata, _qu~lqu~r 
exportação para a Polôma, ou restnngunos a conces~ao 
de novas. As antigas continuam funcionando, â medxda 
que os exporatadores e importadore:o se beneficiam des
tas linhas de crédito. Se V. Ex.• qutsesse- está refle
tindo aqui-, a partir de 1981;uma paralisação total 
do crescimento do endividamento, isso só poderia ser 
possível através de uma total proibição das exportações, 
e uma total ruptura das relações comerciais com a Poló
nia. E isso não foi uma decisão tomada pelo Governo 
brasileiro. Nós não ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- E nem poderia ter sido. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGÓ GONÇALVES- Eu 
acho que seria negativo aos interesses do País se tivésse
mos bloqueado totalmente as expotações e importações 
a partir de outubro de 1981, quando a Polônia declarou 
a sua incapcidade de pagar, eu acho que teria sido dano
so aos interesses do País a total interrupção desse comér
cio. E isso não pode deixar de refletir nurp. crescimentp, 
ainda que bastante moderado, da dívida e do comércio 
com a Polônia. E aí V. Ex.: verá então que o cresci
mento que é explosivo entre 1979 e 1980, que passou 
de 577 milhões de dólares a 1 bilhão, é quase vegetativo, 
em função das operações que haviam sido tratadas ante
riormente. Espero que tenha esclarecido a V. Ex. • sobre 
isso. 

O SR. FÁBIO LUCENA-ESclareceu, mas a verda
de é que o endividamento cresceu, e o~maior endivida
mento foi em 1983. Até julho, quer dizer nos 6 meses 
de 83, o endividamento foi maior do que o verificado 
em todo o ano de 1982. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO ôpNÇÀi.VÊÇ-JssÓ 
aqui é a soma. É o acumulado. Não é que em julho 
tenha havido o endividamento de 1 bilhão e 600. Ele 
cresceu de 1 milhão 584 para 1 milhão 600, o que repre
senta que houve apenas um endividamento adicional 
de menos 14%, que é o endividamento atual. 

O SR. F ABro LUCENA- Que-é' o_endr\ridaniento 
total atual. E me parece que está exaustivamente, de
mostrado, Sr. embaixador que_ !I~~ esJ:_á esclarecido, 
nem compete a V. S.•, em carál:er isolad~, tentar. escla~ 
recer o porquê de o Brasil, por seu Governo, sabendo 
da situação desastrosa da Polônia, prosseguir em lhe 
conceder linhas de crédito. 

Quero entrar em outros aspectos, pois parece-me que 
estou me tornando muito extenuante. 

O SR. PRESIDENTE (Itm-ar Franco) - V. Ex.•, 
tem toda a liberdade, 

O SR. FÁBIO LUCENA- O senador Jo~o Calmon 
parece que está um pouco inquieto e gostaria de ... 

O SR. JOÃO CALMON -·Não, está, não. 

O SR. FÁBIO LUCENA- A Questão é a seguinte: 
a Assessoria Internacinal .da SEPLAN tem ou teve co
nhecimento de alguma tentativa -de negoc_iar com tercei-_ 
ros países ou instituições financeiras internacionais as 
notas promissórias polonesas? Específicamente, o Se
nhor confirma a proposta de negociação descrita em 
O Estado de S. Paulo aqui forneço a data, 17 de agosto 
de 83, sobre uma proposta do Ba_!J.CO Francês de Comér
cio Exterior para negociar estas notas promissórias? 

E, __ em cas'?, quem é e que -papel desempenhou o 
Sr. José Pinto Ramos? O Sr. o conhece? Procede essa 
informação do jornal de que o Banco Francês de Comér· 
cio Exterior fez uma proposta concreta para negociar 
essas promissórias através do Sr. José Pinto Ramos e 
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essa proposta foi reCusada? Então, que papel exerceu 
o Sr. José Pinto Ramo::. nessa recusa? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES - Co
nhece o Sr. José Pinto Ramos. 
- O Banco Francês do Comércio Exterior, que é um 

banco do Governo Francês, que tem como objetivo 
promover e apoiar as exportações e importações france
sas, tem um escritório em São Paulo - a sua sede 
em Paris - tem uma representação em São Paulo, e 
entre algumas das suas atividades tem a especialidade 
do comércio com o Leste Europeu e realiza operações 
de utilização de créditos em pafses do Leste Europeu 
para realizar operações chamadas triangulares, ou de 
suvitch, em que aproveita eventuais saldos ou .déficits 
em contas clearing para importação de produtos de ter
ceiros países. Ê um procedimento técnico, comum e 
·usual, quando existem negociações bilaterais ampara~ 
das pelo processo e pelo sistema do clearing. 

O Banco Francês tem tido cantata com as autoridades 
brasileiras, com o Ministério da Fazenda, com o Banco 
Central, teve conta to comigo, através de um dos_ seus 
representantes em Paris, e se interessou, como acredito 
que ainda se interessa, em relizar operações de expor
"tação que utilize saldo não só da conta polonesa, mas 
de outros países do Leste Europeu. 
Em nenhum momento, nesses entendimentos e nessas 
conversas, eu, pessoalmente, e creio que nenhum outro 
órgão da Administração Brasileira, tive algum relacio
namento com o Sr. José Pinto Ramos. Pelo me_nos na 
se_cretaria do Planejamento esses cantatas foram feitos 
com um senhor chamado Cladaus, é o represenrante 
do Banco- diretamente vindo de Paris para tratar desses 
assuntos. Nunca o Sr. José Pinto Ramos. Eu suponho 
que seja a mesma pessoa, porque eu conhece o Sr. 
José Amaro Ramos, José Amaro Ramos niio sei se 
é a mesma pessoa que José Pinto Ramos. Suponho 
que seja a mesma pessoa, eu o conheço, mas em nenhum 
momento essa pessoa tratou desse assunto na Secretaria 
do Planejamento. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas o fulcro dª pergunta 
é o seguinte: houve a proposta do Banco Francês para 
riégoC}açõ"es das promissórias? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES - Hou-

O SR. FÁBIO LUCENA- Por que e ias não foram 
negociadas? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO CDNÇALVES ,...-Elas 
Iõfãin negociadas, foram estabelecidas negociações. 
Não basta haver uma proposta para que ela se materia
lize; é preciso que haja condições, é preciso que se 
ettcOfifre o-produto a ser importado, o produto a ser 
exportado, é preciso que se verifique as condições que 
o comprador ou vendedor externo desses produtos ofe
riÇa -às ã.utoridades brasileiras. Isso tem havido conti
nuamente~ De algumas propostas que têm havido, umas 
funcionam outras não. 

Eu não sab-eria lhe dar, Sr. Senador, uma descrição 
pormenorizada, porque essa negociação não é feita na 
Secretaria do Planejamento. Nós não temos a menor 
interferência nisso. Recebi, por cortesia e por)nteresse, 
a visita desse senhor de . olris, e sugeri, aliás, que ele 
entrasse em cantata com o Ministério da Fazenda e 
com o Banco Central, que são os órgãos que têm respon
sabilidade direta por essas negociações. De maneira 
que essas autoridades poderiam prestar a esta Comis
são, certamente, informações promenorizadas sobre o 
andamento das negociações e as razões pelas quais fo
ram ou não realizadas. 

·<::f-SR-. FÃBIO LUCENA-- A sua informação i 
bastante preciosa. 
- sr. Presidente, quero que v: Ex.• consigne, se possí
vel em itálico, no relatório, a informação do ex-pre· 
sidente do Banco Central de que não houve interesse 
do Governo brasileiro para que essas notas promissórias 
fossem negociadas. 

-o-sR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Registrado 
o pedido de V. Ex. •. 
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O SR. FÁBIO LUCENA -Vamos a um assunto 
que, tanto quanto os outros talvez mais do que os ou
tros, é de grande importância para chegarmos. à verda
de, verdade que o senhor também quer eluc1dar, nós 
reconhecemos isto. 

O seilhor conhece o protocolo para aquisição de trata
res da República Democrática da Alemanha, mencio
nado no Jornal O Estado de S. Paulo de 20 de_ agosto 
de !983? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- V. 
Ex. • deve estar se referindo a guindastes. Houve nego
ciações com a República Democrática Alemã para a t 
compra de guindastes,.. ' 

O SR. FABIO LUCENA- E não de tratares? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES -Guin
dastes para uso da PORTOBRÁS. Eu conheço esse 
assunto. 

O SR. FÁBIO LUCENA ;-E qua!.a razão da opera
ção, do acordo entre a PORTOBRAS e a ABIMAC, 
aprovado pela CACEX, relativo ã compra desses guin
dastes? O acordo foi alterado? Qual a razão dessa alte
ração? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES -A ra
zão dessa alteração é a seguinte: as relações entre o 
Brasil e a República Democrática Alemã, no plano co~ 
mercial, se fazem através de acordos específicos, que 
estabelecem um volume global de compras da Repú
blica Democrática Alemã e de venda da República De
mocrática Alemã para o Brasil, normalmente numa pro
porção altamente favorável as nossas exportações brasi
leiras, numa relação praticamente de 4 para 1. 

Sucessivos entendimentos foram feitos desde de 1978, 
aliás, particularmente em 1978, nos quais as autoridades 
brasileiras se comprometiam a comprar um volume, 
se não me engano, de 50 milhões de dólares, contra 
uma exportação brasileira para a República Democrá
tica Alemã no valor de 4 vezes esse montante. 

A verdade é que a República Democrática Alemã 
cumpriu a parte qUe lhe cumpria nesse protocolo, ao 
importar do Brasil esse montante, e o Brasil não cum
priu, naquela ocasião, a parte que lhe competia, e não 
realizou as importações necessárias. 

A República Democrática Alemã solicitou a realiza
ção de uma nova operação de venda ~a República De
mocrática Alemã para compensar aquele montante que 
não tinha sido comprado pelo Brasil. Esta operação 
se referia aos guindastes. Aliás, acho que me enganei 
na cifra. Tenho a impressão que são 96 milhões de 
dólares, e não 50 milhões. 

As negociações iniciaram-se entre a PORTOBRÁS 
e as autoridades alemãs, e em determinado momento 
chegou-se a um acordo: vinte guindastes seriam impor
tados da República Democrática Alemã e 76 guindastes 
seriam produzidos no Brasil. 

As autoridades alemãs alegaram que este montante 
não preenchia a obrigação brasileira de comprar da 
RDA. Aquele montante de 20 guindastes não corres
pondia ao compromisso já assumido anteriormente. 

Em seguida, a isso. a INTERBRÁS, se náo me enga
no, através· de seus representantes naquele mercado, 
ainda tive a chance de fazer nova operação de compra, 
de venda de café e vários manufaturados brasileiros 
numa proporção até melhor do que a de 4 para 1 tradi
cional, e, por solicitação da parte alemã e por entendi
mento entre as partes, reviu-se este acordo existente 
e-s-e fez uma proporção, mais ou menos 50% de impor
tação com 50% da produção nacional. 

Esta é a tazáo da mudança do entendimento anterior. 

O SR. -FÁBIO LUCENA- E por que não foi feito 
o mesmo entendimento no que concerne ãs encomendas 
â indústria nacional? 

As encomendas' de guindastes ... 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Não 
foi isso. 

- O SR. FÁBIO LUCENA - ... que foram poster
gadas. Não, o Sr. falou em ... 
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O SR. JOSÉ BOTAFOGQ GONÇALVES- Mu· 
dou-se. A proporção alterou-se. Foram encomendados 
50 guindastes à República Democrática Alemã e 46 
ao Brasil à indústria nacional. 

O SR. FÁBIO LUCENA- E por que foram poster
gadas essas encomendas ã indústria nacional? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- V. 
Ex.• deve referir-se à decisão recente tomada pela POR
TOBRÁS. Pelo o que eu estou informado, a PORTO
BRÁS ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- A decisão é recent~. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- É. 
Eu acho que V. Ex.• deveria perguntar à PORTO-
BRÁS, porque eu acho... ~~ 

O SR. FÁBIO LUCENA- Perfeito. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- ... que 
se deveria cumprir rigorosamente o acordo que foi com
binado, altamente benéfico à indústria nacional, tanto 
a indústria nacional de guindastes quanto a indústria 
nacional que exportou e que não é de guindaste, mas 
que exportou. E, também a mim, me causa surpresa 
que a PORTOBRÁS hesite no cumprimento desse acor
do. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Sr. Presidente, então, 
para que a pergunta possa ser feita à PORTOBRÁS~ 
eu sugiro a V. Ex.• que faça, _P.Or gentileza, um convite 
ao Presidente da PORTOBRÃS, para prestar esses es
clarecimentos aqui. 

Eu estou chegando ao final. 
SR. Embaixador, há uma informação, também publi

cada no O Estado de S. Paulo, de que se está congitando 
da compra da Alemanha de mais SOO guindastes, que 
poderiam ser adquiridos da indústria nacional. Isso- pro
cede? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES -Eu 
desconheço esse assunto: 

O SR. FÁBIO LUCENA- O Senhor deseonhece? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Total
mente. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Qiiem poderia dar essa 
informação? 

O SR. JOS~~ BOTAFOGO GONÇALVES- Eu 
acho que O Estado de S. Paulo que publicou, deve 
saber a origem da informação. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não. O Estado de S. 
Paulo •.• 

O SR. JOS~ BOTAFOGO ÇJONÇALVES- Eu 
não sei a origem dessa informação. 

O SR. FÁBIO LUCENA- O senhor sabe que a 
lei de imprensa assegura o direito de omitir a fonte 
informativa, daí o objetivo desta Comissâq_ procurar 
essas fontes, para confirmar ou não as informações veí
culadas pela imprensa. Mas qual foi a raz3o patã a: 
inclusão da chamada SlEEL no próprio pfOtoColo com 
a Alemanha? Não seria isto motivo de negociação entre 
as partes contratantes? E a impre-nSa alega que teriam 
sido pagas comissões. O senhor teve conhecimento dis
to? Quem pagou a quem? Quanto? Em que moeda? 
Quando? 

O SR. JOSÉ BOT AFOGO GONÇALVES- A ín· 
formação que eu tenho, é que essa empresa chamada 
STEEL é representante no Brasil da empresa alemã 
que fornece os guindastes. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sim. A STEEL teria 
recebido comissões por essas encomendas. O senhor 
as desconhece, então? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Nós 
não temos a menor interferência na negociação comer
cial. Isso não é problema da Secretaria de Planejamen
to. 

O SR. FÁBIO LUCENA- De quem é o problema? 
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O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Eu 
acho que é do vendedor e do comprador. A Secretaria 
de Planejamento não é nem vendedora nem cOmpra
dora de guindastes. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Bem, nós sabemos disso. 
Mas, a SEPLA~ não foi informada a respeito desses 
fatos? -

CO SR. JOS~ BOTAFOGO GONÇALVES- Certa· 
mente n:ão. Não é competência nossa e também não 
liã por que sermos informados sobre transações comer· 
ciais. 

O SR. FÁBIO LUCENA- E de quem é a compe
tênCia para -ieci:ber essas informações no âmbito do 
Gov:emo Federal? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Tran
sações entre empresa? Não sei, eu acho que não existe 
nenhuma competência. As empresas ... 

O SR. FÁBIO LUCENA -E de Governo para 
Governo? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- De 
Governo para Governo, não há nenhum problema co
mercial. De Governo para Governo, negociam os acor
dos, mas não negociam as transações comerciais. 

O SR. FÁBIO LUCENA -E o Governo não tem 
o acesso a esses, a_cordos que dizem respeito às expor
tações? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONGAL VES- Ope
raçõeS Comerciais, não. Não é problema de Governo. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Como é que o Governo 
pode controlar a receita proveniente das exportações? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES -Isso 
através dos registras da CACEX, mas não através ... 

O SR. FÁBIO LUCENA -A CACEX não possui 
esses reg_istros. · 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Certa
mente, a CACEX regis~ra as importações e as exporta
ções, o valor das vendas, o valor das compras. A CA
CEX tem tudo, normalmente. 

O SR FÁBIO LUCENA- Eu gostada que poste:.. 
riormente ... 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Aere
dito que até comissões também sejam registradas, que 
são normais. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Bem, normais em ter
mos. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GQNÇAL VES- É cla
ro. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Eu acredito- qUe, no 
que concerne a gravfssima denUncia do O Estado de 
S. Paulo, o pagamento dessas comissões são absoluta
mente ilegais e amorais, porque elas fogem a qualquer 
ditame da ética. 

OSR. JOSÉBOTAFOGO GONÇALVES -Então, 
não devem ter sido registradas na CACEX. 

O SR. FÁBio LUCENA- A questão, eu sei que 
não é sua. Mas o senhor poderia posteriormente veri
ficar riós registras da CACEX se foram pagas essas 
comissões à empresa STEEL, o valor das comissões, 
quem as recebeu e em que moeda. Mas eu vou a minha 
última fudagação a V. S. • 

Na sua nota à imprensa o senhor afirma que o sistema 
de clearing, sistema de compensação, funcionou bem 
até 1981 - está na sua nota. Como isto J)ode ser proce
dente? Eu não quero dizer como isto pode ser verdade, 
em absoluto, não vou colocar em dúvida uma informa
ção assinada pelo senhor, mas, como isto pode ser pro
cedente se naquela data, ao invés de haver equilíbrio, 
CQ_mo previa o protocolo de 1976, havia débito polonês 
da ordem de 1 bilhão de dólares, que se agi-avaria de 
ano para ano. COürõ- e que o senhor explicaria isso'? 

0 SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Pois 
não. Aí é preciso distinguir nas operaç6es de clearing, 
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as contas comerciais das contas financeiras. Quando 
um país exporta mais do que o outro, ele acumula um 
saldo na conta clearing, ou seja, havendo um desequí
Iibrio entre compra e venda, entre dois parceiros, aquele 
que exporta mais acumula um saldo na conta, porque 
aquele montante não pode ser compensado pelas impor
tações ql}e aquele país realiza. E há regras que estabe
lecem o tratamento a ser dado a esse saldo. Normal
mente, a regra básica é pOr períodos que podem variar 
de seis meses, um ano, isso a( depende das circuns
tâncias. Esses saldos são liquidados em moeda conver
sível, ~pedido do país credor. Essas operaçõe_s sempre 
se realizaram com todos os países com os quaLs mante
nios cOntas clearing, dessa maneira. O fato de termos 
saldo na balança comercial, e a despeito desses saldos 
estarem registrados na conta clearing, não quer dizer 
qüe esta seja uma operação danosa aos interesses da 
economia brasileira. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas como, me permita, 
oãó podem ser danosas, se não havia mais o equilíbrio? 

O SR. JOS~ BOTAFOGO GONÇALVES- Não. 
Se os saldos forem compensados - primeiro eu estou 
falando como umã norma geral - por pagamento de 
moeda em livre conversibilidade, não há nenhum incon
veniente. Nós temos saldo na balança comercial com 
inúmeros pàíses, apenas somos pagos. No caso da Poló
nia é que, em virtud_e da dificuldade enfrentada por 
esse país a partir de 1981, não teve condições de pagar 
a diferença entre importaÇões e exportações, em moeda 
conversível. E este é o caso que nós estamos enfren
tando hoje, quer dizer, o individamento polonês em 
relação ao Brasil é decorrente da sua incapacidade de 
pagar-, peta crise de liquidez, o mais grave que a Polónia 
tem, e não pelo fato de ser uma operação em clearlng, 
porque nós temos clearing com outros países, temos 
mais exportações do que importações, e a diferença 
é saldada em dólares livres. O senhor compreendeu? 

O SR FABiO LUCENA- Eu estou satisfeito com 
as suas informações, e só tenho que louvar o modo 
gentil e cortês, como não poderia ser diferente, já que 
a sociedade inteira o conhece dentro desse padrão de 
comportamento. Mas, concluindo, digo-lhe que concor
do com muitas de suas colocações e discordo da maioria 
delas, conforme eu expus nas formulações e questiona

-me:õ.tcis que lhe coloquei. Muito obrigadO a V. s.• pela 
sua atenção e por suas respostas. 

O SR. JOSÊ BOTAFOGO GONÇALVES- Eu 
agradeço a V. Ex.' e me sinto muito honrado em prestar 
essas informações a V. Ex.~ 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Senador 
João Calmon, antes da interferência de V. Ex.•, o nobre 
relator quer usar da palavra. 

O SR. RELATOR {Virgi1io Távora)- Sr. Presi
dente, Srs. senadores, apenas para deixar bem claro 
à Comissão que, no resguardo dos esclarecimentos to· 
tais da matéria, foi solicitado à CACEX a listagem total 
das operações feitas com a Polónia de 1975 até julho 
deste ano; não se poderia pedir com data mais recente, 
e já demos ciência ao Sr. Presidente, na sessão anterior, 
da resposta da CACEX. É de bom alvitre que no inter
valo de tempo, dois anos antes e 2 anos depois da data 
das operações aqui citadas pelo eminente Senador Fábio 
Lucena, nós solicitemos à CACEX também a mesma 
coisa em relação a RDA - República Democratica 
Alemã. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Bem, mas V. Ex.• não 
me nega o direito de me esclarecer melhor, apesar des
sas informações. 

OSR. VIRG[L!OTÁVORA-Não, estou dizendo 
a V. Ex.• que estão à disposição da Comissão os dados 
relativos ao comércio brasileiro e polonês, de 1975 a 
julho de 1983. Sugeria, agora, que, um ano antes e 
outro depois da data por V. Ex.• aqui apresentada para 
a chamada transação dos guindastes com a República 
D~mocrática ~_emã, o Sr. Presidente faça a mesma 
êõlsã.- - -

b SR. FÁBIO LUCENA -Perfeito. Estamos de 
acordo. 
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OSR. VIRGÍL!OTÁVORA-Nósestamo>~penas 
esclarecendo o assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Apenas 
complementando, Senador Fábio Lucena e Senador 
João Calmon, essa listagem ainda não chegou às mãos 
dos Srs. Senadores, porque nós recebemos isso na sexta
feira. 

O SR. FÁBib LUCENA~ Daí V. Ex.• vê que 
eu desconhecia. - -

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Evidente
mente V. Ex.• desconhecia. As perguntas de V. Ex. • 
foram perfeitamente pertinentes~ 

Senador João Calmon, V. Ex.• tem a palavra. 

o SR. JOÁOCALMÓN -Antes de fomu!ar ainda
gação ao enbaíxador José Botafogo Gonçalves, eu gos
taria de fazer um apelo ao nosso eíninente Presidente, 
para que esta coleçáo de reportagens fossem incluídas 
nas nossas pastas para uma consul_ta t:ápida, mas na 
base do origiilal ou de um _xerox de cada coluna do 
jornal, porque realmente para ler essacoleção de repor~ 
tagens é necessário uma lupa. De mancíra que eu tive 
de me socorrer do recorte do nosso eminente relator, 
para poder fazer algumas indagaç6es ao Embaixador 
José Botafogo Gonçalves. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) ~Nós vamos 
atender V. Ex.•, Senador João Calmon, sem a lupa. 

O SR. JOÃO CALMON -Embaixador, o Brasil 
está enfrentando o problema catastrófico da inflação. 
Infelizmente, há um outro problema que nós estamos 
enfrentando; é o da crise da polidez. E eu estou preocu~ 
pado, porque esta crise de poridez está atingindo até 
o Itamarati, os seus punhos de renda famosos no passa
do e no presente, Houve apenas álgumas exceções. Por 
exemPlo: nós abrimos os jornais e lemos uma declaração 
do Embaixador aposentado, Meira Penna~ que diz que 
é safadesa do Embaixador Rubens Gonçalves fazer tal 
afirmação. Safadesal O Ministro das Relações Exterio
res, certamente, num momento de irritação, na Comis
são de Relações Exteriores, referindo-se a estas críticas 
â política terceiro- roundista do Itamarati, perdeu a 
calma e disse: "isso não passa de uma imb~ilidade'". 
Por outro lado, o Ministro Delfim Netto, que realmente 
não ganharia nunca o Prêmio Nobel de polidez, com 
muita frequência se refere, por exemplo, ao episódio 
da dívida da Polónia para com o Brasil da seguinte 
maneira: ''Isso é wna tolice; a divida âe 1 bilhão e 
SOO milhões de cruzeiros foi manchete nos jornais". 
Pouco antes ele tinha dito que uma declaração do Depu
tado Herbert Levy era uma mentira deslavada. O negó
cio ia também nuni certo momento dominado peta irri
tação e se expediu um diploma de burro s.e não_ me 
engano ao Embaixador Meira Penna. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Não. 

O SR. JOÃO CALMON - A V. EX-' Eu estou 
lamentando é a crise de poli_d~. _ Re~~fl~e foi o Embai
xador Meira Penna que injusfwnente expediu esse di
ploma ao Senhor. apesar do se_u currículo ser muito 
conhecido, de o Senhor ser muito admil;-;;tdo pela sua 
inteligência, pela sua cultura e não merecia, de forma 
nenhuma, receber o rótulo de '~burro" .. Mas, de qual
quer forma, V. S.\ lá de Paris, desfechou um petardo, 
que foi considerado da mais alta periculosidade, se não 
me engano, convocou o.S correspondentes dos jornais 
brasileiros em Paris e lhes entregou uma nota, que foi 
publicada no O Estado de S~ Paul4;1 do dia 20 de agosto, 
intitulada: "A dívida polonêsa com o Brasil". 

Provavelmente V. S. • estava sob o domínio de uma 
irritação, e eu não qualifiCo a irritaÇão de JUsta ou iniUs~ 
ta, mas V. s.• realmente estava muito irritado, e acerta 
altura declarou o seguinte: 

"Por disposição legal, a coordenaçãó do comér
cio com Leste Europeu se faz. por in,terméd.io de_ 
uma comissão interministerial, _COLESTE_, sedia
da no Itamarati, cujo SecretáriO Executivo é o Mí
nistro Rubens Barbosa.". 

Que foi também injustamente acusado pelo Embai
xador Meira Pena. 
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"b) Aléiii dos seus representantes govermtmen
tais, a COLESTE ouve os empresários públicos 

-~-epiiVados. 

c) As decisões tomadas na COLESTE são imple
mentadas pelos diversos Ministérios ou agentes go· 
veroamentais dentro de suas respectivas compe
_t_ências." 

-Imediatamente V. S. • foi desmentido da maneira mais 
enfática Pelo porta~voz do Itamarati. 

, .--.Logo abaixo da sua declaração à imprensa, o mesmo 
jornãl O Estado de S.Paulo publica o seguinte: 

-.,0 Itamarati, através do s~u porta-voz, reagiu, 
Ontem-, âe forma enérgica, a uma nota emitida, 
em Paris, pelo Embaixador José Botafogo Gonçal~ 
ves, Chefe da Assessoria Internacional da SE
PLAN, na qual é analisada a dívida com a Polónia." 

Sem ler as declarações feitas em Paris pelo Embai
xador Botafogo, o porta-voz do Itamarati declarou: 

"Nem o Itamarati nem a COLESTE têm compe
--tência executiva na concessão de linhas de crédito; 

2. o No que se refere às linhas de crédito para 
a Polônía, a COLESTE simplesmente acompanha 
o registro do Banco Central." 

E os desmentidos continuam através do porta-voz 
do Itamarati. 

V._~.·, -ouvido pelo O Estado de S. Paulo à noite, 
em Paris, através de telefone, eu acho que fez um ato 
de confissão, submeteu-se a uma autocrítica e reco
nheceu~_ 

"Cõncordo plenamente com as informações 
prestadas pelo Itamarati, estão corretas. Quanto 
âs declarações para falar em nome da diplomacia 
brasileira, também concordo que não estou dele
gado para isso, pois falei em nome próprio, para 
me defender de acusações injustas. Não tenho mais 
nada a declarar sobre o assunto." 

V, S.-'- rec;onbece, portanto, que nesse episódio de 
Paris houve __ uma certa precipitação nas suas criticas 
ou nas suas afirmações que constam da sua declaração. 
V. S.' confirma, portanto, esse ato tão louvável de auto· 
crftíca que eu acabo de ler. . 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES -Eu 
acho que para responder corretamente à pergunta de 
v: .Ex.• é preciso dar um pouco de atenção aos detalhes. 

A nota que publiquei em Paris e que li e reli ínúmeras 
vezes em função 4as diversas interpretações que possam 
ter sidõ elidas a ela parece-me absolutamente correta, 
e parece~me confirmada por depoimentos prestados su
ces_siYamente por vários representantes da Administra
ção Federal seja nesta Casa, seja na Câmara dos DepU
tados. Portanto, não há o que corrigir. As minhas decla· 
rações, ao tomar conhecimento das declarações do por
ta-voz do Itamarati, a não ser num ponto que mencio
narei Jt segu_ir ,_ não _são _um reconhecimento de um erro 
comeuao;-mas uma confirmação de que tanto a minha 
n(')ta quanto o eSclarecimento do Itamarati estão absolu
tamente coincidentes. O Itamarati, se não me engano, 
menciona três pontos: um, sobre a competência execu
tiva da COLES1E, que é um órgão consultivo, eu con
cOrdo, e a minha nota é muito precisa, ainda que através 
de u_Itla preposição nem sempre lida com atenção -
eu digÕ: '"'as decisões tomada~ na COLESTE", e as 
decis6es são tomadas pelos diversos órgãos na COLES· 
TE e não pela COLESTE. 

O SR. JOÃO CALMON -E não tem força execu· 
tiva nenhUJlla. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- E de-~ 
peis C!.! digo: "cada um cumpre rta sua área". 

O SR._ JOÃO CA-LMÓN-- Não, não é obrigado 
a_ cumprir, porque as decisões .. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGÜ GONÇALVES- É ela
to, e·u aigo, o planejanlento, na sua área, cumpre o 
que lhe compete; o Banco Central cumpre o que lhe 

-- compete; o Ministério da Fazenda também. Então isso 
está explicitamente indicado na minha nota. Talvez. 
V. Ex.• mesmo leu_;;tí que o porta-voz do Itamaraty 
.=.-talvez tenha sido essa razão..:.,.._ talvez não tenha 

lido com atenção a nota e interpretou, corno e::;tava 
dizendo, que as decisões eram tomadas pela COLES~ 
TE. 

Se"gt.indÓ, ·em nenhum momento em da minha nota 
eu digo que o Itamaraty concede linhas de crédito. 

Portanto, esses dois primeiros pontos são esclareci
mentos que complementam e não divergem do que eu 
mandei através desta nota de Paris. Não há nenhuma 
divergCncia entre a minha nota e esses esclarecimentos 
adicionais. Creio que houve uma preocupação Jegftima 
e compreensível do It:amaraty de precisar e comple
mentar as informações que mandei de Paris. 

Realmente, a última frase mencionada por V. Ex. • 
na minha declaração telefónica, é que eu não tinha 
mandato para falar em nome da carreira e criticar o 
Embaixador Meira Penna. Eu concordo. Falei em nome 
pessoal. Certamente, dent:J:o da tradição discip-linar da 
Casa, ultrapassei os !imintes e fui advertido pór isso. 
Considero, porém, o menor dos pecados. 

O SR. JOÃO CALMON - Embaixador, o jornal 
O Estado de S. Paulo, na sua edição de 16 de agosto, 
re-produz palavras suas, que eu gostaria de ler aqui. 
Na sua exposição feita na Câmara dos Deputados e 
lida novamente, hoje, aqui no Senado, V. S.• em deter
minada altura, afinna: 

"Para não parar, o Brasil precisava ampliar ainda 
mais as suas exportações, e, para tanto, diversificar 
os mercados importadores." 

Mas se o Brasil fosse depender, para não parar, de 
exportações do tipo que fez para a Polónia, ele já teria 
parado há muito tempo, porque dessas exportações re
sultou um rombo, até agora sem solução, da ordem 
de quase um bilhão e seiscentos milhões de dólares. 
Este tipo de exportação é absolutamente indesejável. 
De- maneira que esse trecho de seu pronunciamento 
deve ter pelo menos uma exceção; o Brasil deve ampliar 
as suas exportaç-ões, mas não de maneira tão desas.trma 
como-as exportações feitas para a Po!õnia. No caso 
especial da Polónia, nto se tratava exclusivamente, se
gundo a opinião de V. S. • apenas de um desejo ou 
d~ u_ma necessidade do Bra!>il exportar para aquele País, 
havia um certo sentido filantrópico, segundo declara
ções de V. S.• que vou passar a ler. Então, não era 
só para o Brasil não paraL v. s.· declarou, segundo 
O Estado de S. Paulo, e V. S.• poderá confirmar isso, 
que o Brasil tinha determinados deveres para com o 
povo da Polóriia. Esse o trecho que honra, por sinal 
o espírito filantrópico de qualquer ser humano que se 
preocupa com a fome,.-com a crise em outros;, pafse~. 
O texto~ o seguinte: 

'"Em contraste com os .Estados Unidos. os de
mais pafs.es ocídentais e a própria Rússia, que insis
te em fazer pres~o sobre a Polónia, o Embaixador 
Botafogo Gonçalves, defende ··a flexibllídade bra-

- sileira em relação à Polónia'', justificando·se com 
um argumento de que "se trata de evitar o rompi
mento total do fornecimento de bens es.senciais 
à população polonesa'', cabendo-nos cuidar da sua 
alimentação (Cacau, _café, soja) e do seu vestuário 
-têxteis- a fim de "ajudar um pais em dificul
dade," 

De acordo com aspalavrasde V. S.' o grande objetivo 
aão era melhorar a posição do arasil através de _exporta
ções; havia o objetivo de ajudar um país em dificuldade. 
um país chamado, no -pa:-;s.ado, cortina de ferro, hoje 
chamada área sociaiista. Então, o objetivo, eu pensei, 
através da primeira página da sua declaração, que fo~se 
ampliar a exportação para que o Brasil não parasse. 
Mas vejo, se é o que V. S." confirma nesse texto, havia 
uma preocupação de ajudar a Polônia, de aJimentar 
o povo polonês, diminuir as dificuldades que a Polónia 
estava enfrentando. 

E prossegue com <?lltra afirmação: 

''No dia 4 de março de 1982. quando se acertou 
a última renegociação da dívida com a Polónia, 
após a reunião das nossas autoridades monetári~ 
com o Ministro polonês Antony Karas, o Embai~ 
xador Botafogo Gonçalves comunicou à imprensa 
os dois aspectos essenciais do ajuste: em primeiro 
lugar, que continuaríamos a procurar garantias 
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além dos interesses do «nosso exportador", o con
sumo do povo poloné!i.." 

Isso honra muito o espfrito filantrópico de V. S.• 
e por isso, agorã mesmo ·a POlOriía nierCceú 0-Prê.mío 
Nobel da Paz, através de Walesa. 

Prossegue V. S. • 

"Continuamos a vender soja, cacau, tecidos, ou 
seja, produtos importantes para o consumo popu
lar." 

Em segundo lugar, que se tratava de "um acordo 
polftico", e que antes da reunião- palavras suas 
- ~·o Ministro polonês já conhecia previamente 
a decisão brasileira e fiCou satisfeito;embora tCrl
tasse aumentar o nível dO teto fixado para as vendas 
brasileiras." 

O Ministro sabia, antes de entrar na reunião, 
das decisões do Governo brasileiro." 

E o jornal comenta: 

"Tal declaração do porta-voz do Governo era 
espantosa - porta-voz do Governo, Embaixador 
Botafogo" Gonçafves -pois revelava que o delc
gadj> polonês já entrara na reunião sabendo previa
mente que decisão as nossas autoridades iriam tO
mar." 

E o jornal indaga: 

.. Quem lhe teria adiantado essa informação que 
deveria constituir um sigilo oficial? Um serviço es
tangeiro de espionagem ou apenas algum diretor 
da COMEXPORT, a quem O Sr. José Flávio Péco
ra deixara escapar uma informaçãO? Além disso, 
patenteava-se que os poloneses tinham mais inte
resse em incrementar os nossos fornecimentos para 
o seu país do que em vender para o Brasil os seus 
produtos. A única explicação para esse procedi
mento inusitado, no qual os objetivos da Polónia 
coincidiam com ós das tradings nacionais, lideradas 
pela COMEXPORT- da_qual o Sr. Pécora foi 
anteriormente Presidente do Conselho de Admi
nistração, isso é mera coincidência, P.ão é acusaÇão 
e nem aqui estamos para fazer acusações, estamos 
para fazer apurações - é que o pagamento seria 
feito com promissória ínConbráveis, semelhantes 
àquelas que já somavam um e meio bilhão de dóla
res, que a partir do protocolo_ secreto, então assina
do, chegariam a mais de 1,7 bilhões de dólares." 

Gostaria de ouvir os seus_ Comentários sobre esses 
trechos que acabo de ler, das suas declarações e .sobte 
as perguntas formuladas pelo O Estado de S. Paulo, 
na sua edição de 16 de agosto. 

O SR, JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Pois 
não, o jornal deve referir-se a comentários, declarações. 
feitas por mim durante as diversas reuniões e em presen
ças de missões polonesas ao Brasil, a partir de outubro 
de 1981. Certamente, seja a ênfase, seja o fraseado, 
sejam as palavras, citações tiradas de um contexto geral, 
isso é uma técnica conhecida, desfiguram totalmente 
a natureza e os objetívos de quem faz essa declaração. 
Eu irei, ponto por ponto, aos aspectos levantados por 
V. Ex.• para mostrar que não existe ne-nhuma contra~ 
dição entre esse depoimento, os fatos como se passavam 
na Polónia, e certamente esclarecerei o sentido das mi
nhas declarações durante esse tempo todo ao O Estado 
de S. Paulo ou a qualquer outro jornal brasileiro, não 
me lembro bem a quem. para mostrar que elas estão 
distorcidas e manipuladas no sentido que não corres
ponde a intefição de quem fez essas declarações. 

O SR. JOÃO CALMON - Manipuladas pelo O 
Estado de S. Paulo? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES -Pelo 
articulista, não sei. - -

O SR. JOÃO CALMON - Não há articulista. A 
reportagem é de responsabilidade da direção. 

O SR.JOSÉ BOT AFOGO GONÇALVES- Exata-_ 
mente. 
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Em pYifneiró"lugar, eu disse que as exportações para 
esse país são necessárias para o Brasil. dadas as nossas 
dificuldades, porque é um~ maneira de continuar cres
-cendo. Acho isso absolutamente correto. E uma das 

- -técnicas, um dos instrumentos-é a diversificaÇão de mer~ 
cados, tanto na áreas das exportações quanto na área 
da importação, porque através das operações de impor
tação nós conseguimos ampliar o nosso ffiercado expor
tador. ~ claro que quando se pratica uma política de 
diversificação de mercados, envolve-se automaticamen
te--numa diversificação de riscos, como também uma 
política de diversificação de mercado dilui o risco even~ 
tualmente existente em qualquer operação. Isso é uma 
regra elementar de qualquer operação de investimento, 
de comércio, e não significa a total ausência de risco. 
Realmente, seria ideal, seja em transações privadas, 
s-eja- em~ transações comerciais internacionais, que se 
inventasse uma fórmula que evitasse qualquer risco por 
parte seja do vendedor, seja do comprador. Obvia
mente, estamos com problemas, é inegável, de 1,6 bi
lhão de dólares que a Polõnia nos deve, e_esse problema 
está tendo o seu equacionamento difícil, isso é um fato, 
ninguém nega, não _é um assunto de menos importância. 
Agora, dizer que essa medida foi tomada por uma polí· 
tica arriscada, ameaçaqora e irresponsável, parece-me 
uma diferença muito grande._ Como no meu depoimento 
está esclarecido, no período de 78 a 81 o intercâmbio 
cOin 'a -POlôilÍi:t. representou cerca de 0,7 do comércio 
externo brasileiro. Ora, desculpe-me V. Ex.• disse há 
pouco que se nos fizéssemos operações deste tipo com 
todos os países nós estaríamos quebrados. Certamente 
estãiiamos qUebrados se todos os países deixassem de 
nospagar. Mas o risco tomado nesta operação, nesse 
período considerado, não chega a 1% do comércio ex
terno brasileiro. É impossível ser mais cauteloso e mais 
seguro numa operação de comércio tão diversificada, 
como essa que nós estamos enfrentando. Infelizmente 
ocorreu o problema com a P()_lônia. 

O SR. JOÃO CALMON - Apenas com relação 
à Polónia. Não há outra dívida semelhante com qual
quer outro país do Leste Europeu? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Nós 
temos créditos com outros países do Leste Europeu, 
que estão sendo liquidados normalmente. Pode haver 
algum problema aqui ou ali, mas nada se assemelha 
a esse caso sui generis, na sua expressão q_uantitativa, 
porque, com razões também explicativas na minha nota 
de Paris, a Polónia tinha um programa de desenvol
vimento muito intenso, muito acelerado, e baseou esse 
programa num· comércio e nuni financiamento externo 
muito dinâmico, que é uma fórmula. Não foi só o Brasil 
a: participar dela. mas todos os países ocidentais, sem 
nenhuma conotação ideológica, sem nenhuma conota
çao sequer filantrópica. Então, ii primeira observação 
de V. Ex• eu respondo desta meneira: Nós, apesar de 
termos um problema Com o comércio com a Polõnia, 
definimos uma -política de diversificação, que faz com 
que este problema _é menor em relação ao comércio 
externo-em geral. Não é dizer que nós Só concentramos 
(I nosso esforço exportador na Polônia. 

Durante essas negociações que se sucederam desde 
outubro de 81, e na qual o Ministério do Planejamento 
e eu pessoalmente tomei parte em várias reuniões, nós 
prestamos esclarecimentos e eu particularmente - à 
imprensa sobre a razão porque se mantinham determi
nadas exportações e PC?r que aqueles produtos faziam 
parte dessa exportações. Eu expliquei que esses produ
_tos primeiro estavam ao amparo de linhas de créditos 
já negociadas anteriormente, como o senhor sabe, essas 
linhas de crédito são dadas por produtos, e esses produ
tos cobriam alimentação, vestuário, de modo geral eram 
aqueles que constituíam a maior parte dessas exporta
ções. além de millérios. Eram produtos que foram nego
ciados, por que primeiro a Polônia tinha uma demanda 
por ess-e produto. Não adianta nós oferecermos linhas 
de créditos para vender aviões para a Polônia, se a 
Polónia não tem demanda por aviões. É natural que 
essas e~portaçõ_es fossem feitas ao amparo de linhas 
de crédito,- conseqüentes de conversas havidas entre 
autoridades brasileiras e polonesas para definir a natu-

- reza dos produtos objeto dessa transação. A Polónia 
havia solicitado - estou fazendo um resumo do que 
é _ _iun processo Contínuo de negociação - a compra 
desse tipo de produtos, porque eram produtos de consu-
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mo popular, produtos de alimentação, produtos deves· 
tuário. Quem toma a decisão é ambos os países. em 
função de demanda de cada um. Eu estava apenas expli
canc!_o o porquê_ esses produtos fC:_z_í~_l!l partt:_ da lista. 
Não houve opção brasileira, de ser caritativo, de ser 
caridoso, com a Polónia, ou filantrópico, como V, Ex.• 
está sugerindo, dizer "bom nós vamos, coitadinhos, 
vender esses produtos". 

O SR. JOÃO CALMON- Eu, não foi V. S.• 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Não. 
Não corresponde à realidade, porque está tirada do 
contexto. 

O SR. JOÃO CALMON ,-São palavras de V. S.• 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES -Não, 
as palavras tiradas do _contexto, a não ser que haja 
uma gravação. Gostaria de conferir se essas palavras 
estão ipsis litteris correspondentes àquelas que foram 
pronunciadas, mas de acordo com os produtos que cons· 
tam da lista, através do financiamento dessas linhas 
de créditos. 

O SR. JOÃO CALMON -Então V. S.' põe em 
dúvida então a autenticidade dessas palavras? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Não. 
Eu disse, desde o princípio de que, tiradas do seu con
texto elas podem ter uma visão, uma apreciação comple
tamente diferente daquelas que faz a exposição. Eu 
estou explicando que como essas declarações foram fei
tas há muito tempo, mtO posso reproduzir, nem confir
mar, iienl: desmentir a exatidão das palavras, mas não 
há dúvida alguma que o.objetivo era explicar que esses 
produtos estavam na lista em função dessas linhas de 
crédito, que eram_ produtOs de consi.imo popular, por
que ·estavam demandadas e solicitadas pela Polónia, 
e que estavam num contexto em que havia uma conside· 
ração política global. Mas não era uma política de filan
tropia, mas uma política de relações econômicas e co
merciais. 

O SR. JOÃO CALMON - Dava a impressão que 
V. S.• estava se referindo até ao Nordeste, ao Ceará, 
à área assolada pela seca, ao expressar sua preocupação 
com a alimentação do povo polonês. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES -É ver
dade:. 

O SR. JOÃO CALMON -Agora V. S.' levanta 
essa_dúvida aqui, de que realmente essas suas palavras, 
tais como. foram apresentadas, não refletem o seu pensa
mento. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES -Não. 
Certamente não refletem. Refletem é'um pensamento 
de que havia uma política comercial, uma política eco
nômico-finãnceira de diversificação de mercados de 
atendimento às necessidades do consumidor, porque 
é impossível fazer-se uma política de venda sem atender 
às necessidades do consumidor, que eram perfeitamente 
compatíveis com a nossa política de diversificação de 
mercado. 

Mas, vou adiante, porque V. Ex.• fez outras ob~rva
ções sobre a matéria do jornaL 

V. S." se refere _à entrevista com o Ministro Karas 
e as autoridades brasileiras. 

O SR. JOÃO 'CALMON- Ele feria adiantado essa 
irifonriação,_que se deveria constítuir um sigilo oficial. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Evi
dentemente, eu vou procurar adivinhar o que essa parte 
da matéria do O Estado de S. Paulo pretende transmitir 
a seus leitores, porque ela está bastante _confusa e_esoté
rica neste aspecto. de maneira que_eu procurarei adivi
nhar. 

O SR. JOÃO CALMON- Eu não acho. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Eu 
vou lhe dizer. Então eu imagino que ele esteja se refe
rindo ao fato de que o Conselho Monetário Nacional 
teria deliberado, como deliberou, em fins de 81, o llimi~ 
te para o exposure braSileiro à Polônia. 
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Esse limite é da orde-m de 1,6 bilhõf:S-de-dótares. 
Naquela época se estabelece~ e~e limite, ou seja, ne~ 
nhuma utilização de linha~ de- crédito seria autorizada, 
se esta utilização superasse o limite de 1,6 bilhões no 
exposure. 

Essa decisão foi tomada pelo ConselhÓ Monetário, 
e serviu de base para as negociações do Governo brasi
leiro com~o Governo pOlonês. Durante toda a fase de 
discussão bilateral da dívida polonesa para com o Brasil, 
foi uma constante nas dcdara~ões nossas, da':> autori
dades brasileiras, em geral, às autoridades polonesas, 
que nenhum arranjo de renegociação da dívida,_ de con
cessão ou não de novas linhas 4e crédito, poderia ser 
íe1to se houvesse a perspectiva de aumento de ex:posun.• 
de 1,6 bilhões. de dólares. 

Então esta inforrriação, primeiro, não é sigilosa; se~ 
gundo, ela é a base da negocil!_ção,_ ela é aci.uelá que 
defendia os intii:esses comerciais brasileirbs. Portanto, 
qualquer especulação sobre quem teria prestado essas 
infonnações â parte polonesa e_ que e~sa _i~for~ação 
era sigilosa, não conhece o assunto ou está falando 
de outra coisa que eu não consigo adivinh_ar._Por i_sso 
é que eu digo: ou é uma informaçãO esotérica, Cujo 
alcance me escapa. ou se refere a informações transmi
tidas às autoridades polonesas, de que o exposure não 
podia ultrapassar a determinados limites. Era um~ in
formação necessária a ser dada às auto-ridades polonesas 
e a base para a discussão de qualquer esquema de rees· 
calonamento. 

Nessas circunstâncias, todos os outrOs comelltáriOs 
seguintes perdem_ a sua substância: quem teria dado 
essa infoiiiiB.çãO?- FOí o Sr. Fulano de Tal que secreta
mente soprou no ouvido do polonês? Tudo isso passa 
a ser absolutamente ocioso e irreverente dentro do fato 
de que essa informação não só é_ sigilOsa. cOffio ela 
é necessária para guiar as negociações entre o BrasÍI 
e a Polónia. Se foi o Secretário-Geral ou não foi, tudo 
isso perde substância. Agora, se não é sobre i!:isO, eu 
não sei sobre o que se está referindo a matéria do jornal. 

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrig•do. 

Antes de formular a próxima pergunta, eu gostaria 
de reforçar o pedido que já foi encaminhado a V. s.~ 
pelo nobre Senador Fábio Lucena sobre es5e protocolo 
secreto que teria sido assinado entre o Brasil e a Polônia. 
Sou relator de um projeto do S~n_ad_9r Humberto Luce: 
na, na Comissão de Relações Exteriores, que_ enfatiza 
a necessidade do Congresso to_mar conhecimento _de 
toda essa documentação sob o fótulo de "reservado', 
"sercreto'' ou "confidencial". Então, esse pedido do 
Senador Fábio Lucena conta também com o meu apoio, 
e eu gostaria de reforçá-lo. 

O SR. JOS~ BOTAFOGO GONÇALVES -''l>ó. 
não posso atendê-lo porque eu desconheço o assunto. 
Não há nenhum documento secreto, não há nenhuma 
negociação secreta entre Brasil-Polónia, como aliás en
tre Brasil e qualquer outro País. 

Lamento não poder atender a sua solicitação, porque, 
ao meu conhecimento, esses documentos secretos não 
existem. 

O SR. JOÃO CALMON- Eu VQU_Citar um autor 
que eu sei não é de sua predileção: é_o Embaixador 
aposentado Meira Penna. Quando esse diplomata era 
nosso representante em Varsóvia, ele alertou o Go
verno brasileiro, em centenas de: telex, sobre a situação 
pré-falimentar da Polónia, qué: -dej)oiS._eÍlticiu- numa pa- -
ne total. Houve advertências e observações do Embai
xador Meira Penna, transmitidas ao itamarati. Numa 
outra oportunidade ele pediu que essas obJ>ervações _ 
fossem levadas ao conhecimento do Presidente João 
Baptista Figiieir"edo. Além do Embaixador Meira Pe
nna, que não é autor da predileção de alguns diplo
matas, também o Sr. Langoni, ex-Presidente do Banco 
Central, declarou, aqui, nesta Comissão Espe:c~al, que 
enviou um ofício ao Ministro da Fàzend::t, Emane Gal
veas, sug~rindo a suspensão das exportações. do Brasil 
para a Polónia, Tá que ã Polónia estava inadimplente 
e não havia -nenhuma perspectiva próxíina de recupe
ração f'manceira daquele País. 

Ora; se nós eXaminarmos o quadro que V. S.• apre
sentou na página 6 do seu relatório, nós vemos que 
o endividamento efetivo da Polónia teve um salto espe
tacular depois do início da gestão do atual Presidente 
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da República. Nós tínPamos um crédito com a Polônfá, 
em 1978, de apenas 389 milhões de dólares; em 197-9, 
no ano da posse do atual Presidente, se não me engano, 
o aumento foi relativamente modesto, passou de 389 
milhões para 577 milhões. Entretanto, n9 ano seguinte 
o- :aumento foi realmente espetacular. de 577 milhões. 
passamos a ter um crédito de 1 bilhão e quase 100 
milhões de dólares. Foi um aumento de 88,4%, coinci
dindo com a gestão do Presidente João Figueiredo. 

Eu creio que tendo havido um grito de alerta do 
nosso representante diplomático em Varsóvia, que foi 
levado ao conhecimento do Presidente João Figueiredo. 
tendo havido também uma advertência do Presidente 
do Banco Central. não deveria ter ocorrido esse aumen

_ta____de 8~~ do nosso_ crédito para com a Polônia, já 
notoriamente, incontestav_elmenre, esse país já estava 
inadimplente, não tinha capacidade de pagar as suas 
exportações. Como se justifica que um ano depois da 
posse do Presidente João Figueiredo tivesse havido um 
aumento do nosso crédito para com a Polónia da ordem 

cde 88.4%, elevando o total do nosso créditO a quase 
1 bilhão e 100 milhõe~ de cruzeiros? 

A propósito, o President~ Figueiredo tomou posse 
em 1979, mas o Ministro Delfin Neto foi inicialmente 
para o Ministé!io _da Agricult~r~. Qual foi o ano em 
que o MiníStro Pelfin Neto passou a ser o Ministro 
do Pta.nejamento1 

- O SR. F ÁB!O LUCENA -Em agosto de 1979. 

O SR. JOÃO -CALMON - EnúiO coincidiu real
mente com a atuação ,;J_o Minfstro Delfin Neto e obvia~ 
mente do seu dinâmico Secretário Geral, que é um 
homem profundo conhecedor da área de comércio exte
ri_or, tanto que no período em que ele era funcionário 
púbHco, colocado em posto de_ relevo, ele_ chegou a 
-~~! ºir~tor-Pre:;~~-en~-~-~~-~Q~_panhia exportadora, 
o que_ não é absolutam_~nte proibido pela nossa legisla
ção. Então, esse aumento de 88% da divida para com 
a Polónia, coincidindo com a atuação do Ministro Delfin 
Neto e do seu Secretário Geral José Flávio Pécora. 
provoca uma certa estranheza, porque só no ano seguin
te esse ritmo de crescimento da dívida para coma Poló· 
nia diminuiu um pouco, de 88% para 35,8%. Mas queda 
mesrrio ou diminuição do ritmo do endividamento para 
com a Polónia só ocorreu a partir de 1982. A taxa 
de crescímento passOu par-a 7,8 em 1982, e para 10é 
até julho de_1983. 

V. S.• não entende que diante ~e indícis tão veemen
tes~ tão inconteStáveis de deterioração do nosso comér
cio com a Polónia, deveria ser aplícado um freio muito 
mais violento do que foi aplicado? Eu não me oporia, 
de forma alguma, que o Brasil continuasse a exportar 
minério de ferro para a Polô_nia, porque nós precisamos 
do enxofre e do carvão da Polônia. Eu gostaria de ouvir 
o seu comentário sobre essa reação tão tímida ou tão 
condenáve! do atul Go.verno em relação a um devedor 
já inadimplente. Eu tive oportunidade de lembrar outro 
dia, nesta mesma Comissão, de_que o problema é_com~ 
plexo, o problema não é simples. não há nenhun.,~ solu
_ção mágica _e imediata. Inclusive um dos depoentes, 
aqui, já não me lembro quem foi, disse, com muita 
clareu; "O Brasil não pode executar a Polónia. Aliás, 
nenhum País tem condições de exe-cutar o outro". No 
_entanto. a gente abre os jornais e vé declarações dos 
Ministrai> da área financeira afirmando o seguinte: "O 
Brãsil não pode decretar uma moratória unilateral por
que os governos estrangeiros vão seqüestrar e se apode
rar dos nossos navios, dos aviões da VARIG que voam 
para outros países e de muitas outras coi!:ias''. 

De maneira que a ·posição do Brasil é incómoda, 
porque o que nós estamos vendo, e eu digo isso pela 
segunda vez em todo esse_ episódio, é um diálogo entre 
o nu e o esfarrapado. O Brasil realmente es.tá numa 
situação péssima, e_ eu não gostaria de responsabilizar 
ninguém por essa situação, mas realmente a nossa situa~ 
çáo é· péSsima, para não dizer que a nossa situação 
é desesperadora, e a situação da Polónia também é 
exatremamente difícil, mas gostaria de ou vir os seus 
comentários sobre a evolução do endividamento efetivo 
da Polónia, que consta na página seis do seu excelente 
relatório. 

O SR. JOS~ BOTAFOGO GONÇALVES - Pois 
não. Eu acho que o Senhor se concentrou em aspectos 
de_ grande relevância para um melhor entendimento 
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deSse problema. e fico felii em poder cont~ibuir para 
esclarecer esse ponto específico. A introdução ao meu 
comentário seria de que é preciso prestar muita atenção 
à cronologia dos eventos, aos efeitos que têm sobre 
o comércio, conce-ssóes de linhas de crédito anterior
mente negociadas e sobre o momento em que se caracte
rizou a dificuldade polonesa. porque esses fatos todos 
não têm a mesma data. As manifestações do Embai
xador em Varsóvia, transmitidas ao Itamarati, se situam 
numa determinada faixa de tempo, as declarações e 
as preocupações, melhor dizendo, das autoridades bra
sileiras com relação a deterioração da situação polonesa 
se, situam em outra faixa de tempo. Tudo isso é preciso 
estar muito claro para responder a sua indagação sobre 
a timidez eve_ntual das aturidades brasileiras quando 
se caracterizou a deterigração da situação polonesa. 

Em primeiro lugar, é natural que entre 1979 e 1980 
tenha havido CS!f>e salto, porque nesta época se fazia 
política de dinamização das nossas exportações não ape
nas para o mercado polonês. mas para outros países 
também. A Polónia utilizou. de maneira sub:-.tantiva 
essas facilidades de exponação negodadas precerlen· 
temente a partir de 1977. 

A crise polonesa só veio ocorrer em 1981. Até 1980. 
todas as operaçõe!:i- comerciais e financeiras entre Brasil 
e Pólónia se vinham reaiizãrido com absoluta regulari~ 
dadc. Se o Senhor me permite fazer apenas uma refe
rência a um dado que mencionei també.rp. nesse contex
to, nas trocas dos decontos das linhas de crédito, que 
nós até este período já tínhamos desc_ontado a cobrança 
e a liquidação regular das notas promissórias entre 1977 
e 1982 atingiu 202 milhões de dólares, sendo 196 em 
dólar~s livres e 6,2 em saldos eventuais que a Polónia 
tinha na conta clearing. 

Entre 1979 e 1980 não havia nenhuma razão especial 
de alerta com relação à deteriOração da situação polo
nesa que justificasse uma medida__ severa da parte brasi
leira. Esta r.ealidade de deterioração da situação polo
nesa só veio ocorrer a par(ir de 1981. Em maio de 
1981 a Polónia teve as primeiras dificuldades para paga
mento das suas !lotas promissórias. Em- outubro, por
tanto, no fim do ano da 1981, foi que a Polónia declarou 
a sua incapacidade de honrar essas notas promis~órias. 

Há uma perfeita coinciâêncía nessas cifras que o Se· 
nhor acaba de comentar e que estão aqui neste papel 
entre a deterioração da situação polonesa e as medidas 
acauteladoras das autoridades brasileiras. Não houve 
nem timidez nem atraso, porque cronologicamente elas 
têm um paralelismo. Na medida em que se agravou 
a situação polonesa, em 1981. foram tomadas merlidas 
tanto no plano da exec·Jção do comércio como de even· 
tuais concessões de novas linhas de crédito, e essas 
novas linhas de crédito a serem utilizadas seriam acaute· 
!adoras. 

Isso está pela taxa de crescimento tanto do endivida
mento efeti'.'O quanto do endividamente potencial, que 
caiu, de 80 para 81, de 35,1%, e daí por diante caiu 
drasticamente. 

De maneira que eu acho_que há uma perfeita coinci
dência no tempo entre as preocupaçoes manifestadas 
desde Varsóvia ou que eram do conhecimento dft corou~ 
nidade internacional e as medidas tomadas pelo Go· 
verno brasileiro. 

Em segundo lugar, o comércio exportador do Brasil 
com a Polónia :ao 8.mparo de linhas de crédito, desde 
.finS de_ 1981. está restrito Unica e exclusivamente ao 
minério de ferro. Todas as outras exportações_ para a 
Polónia só se fazem através de pagamentos à vista, 
Quer dizer, a única etapa adicional, no sentido de ser 
mais cauteloso, se é que se justificaria, seria o total 
rompimento das relações comerciais com a Polónia. 

O SR. JOÃO CALMON- A Polônia está compran· 
do alguma coisa ao Brasil pagando à vista, 

O SR. JOS~ BOTAFOGO GONÇALVES -Acho 
que compra alguma coisa. 

O SR. JOÃO CALMON- Acha! 

O SR. JOS~ BOTAFOGO GONÇALVES -A CA· 
CEX pode dar essa ínformação mas tenho a impressão 
de que existe alguma compra à vista, que está sendo 
paga à vista. Eu tenho a impressão que tem. Eu não 
conheço as estatísticas comerciais deste ano. Uma coisa 
eu posso garantir: a não ser minério de ferro, não há , 
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nenhuma exportação ao arnparo de linhas de crédito. 
Portanto, _se houver uma diferença entre o qüe se está 
exportando ao amparo da linha de crédito, que é miné
rio de ferro, e as cifras totais de exportações para à 
Polónia, só pode ser a vista. - -

O SR. JOÁO CALMON- A Companhia Vale do 
Rio Doce recebe_ 100% os cruzeiros correspondentes 
às exportações _que está continuando a fazer para a 
Polónia? 

O SR. JOSlÕ BOTAFOGO GONÇALVEs=- Rece
be. Agora, não é possível ir mais além desta medida 
acauteladora, porque na verdade existem três vantagens 
-duas são fundamentais- em manter esse comércio 
de minério de ferro, enxofre e CarVão: p-rimeíio, existe 
a vantagem do suprimento de carvão e enxofre, que 
são duas matérias-primas muito irilportantes para a in
dústria nacional e o suprimento sem recursos a divisas. 
Então esta é a primeira vantagem. 

A segunda vantagem é que o total das vendas polo
nesas para o Brasil, de carvão e enxofre, superam o 
valor das nosssas vendas de minério de ferro. Conse
qúentemente esse saldo é a favor, ou melhor, esse déficit 
é a favor do Brasil, seja no plano bilateral, seja futuro, 
quando viermos a discutir isso no contexto do Clube 
de Paris. 

A terceira, naturalmente, a Vale do Rio Doce, uma 
empresa estatal, também está tendo benefício de expor
tar esse minériO de ferro. Segundo informações da pró

,pria empresa, ela está tendo uma unidade que pratica
mente funciona só para vender esse minério de ferro 
para a Polónia. 

Na verdade, do ponto de vista do Governo, eu peS
soalmente, aliás, considero o interesse exportador da 
Vale do Rio Doce aí num segundo plano em relação 
aos benefícios de obter tanto carvão e enxofre sem utili
zação de moeda conversível, como utilizar esses saldos 
eventualmente como uma compensação, ainda que mo
derada , dos nossos créditos. 

Parece-me se o Senhor analisar as medidas que foram 
tomadas na época em que se declararam as dificuldades 
polonesas e as cifras tanto do intercâmbio comercial 
quanto do financeiro, parece-me que as medidas toma
das não foram nem tfmidas nem atrasadas. 

Com relação ao problema que V. Ex.• mencionou 
com muita propriedade, da execução de um pafs, acho 
que é necessário precisar-üni-pmiCO essa -idéia. Um 
país é sempre executável juridicamente, teoricamente. 
O que é preciso saber é qual é a eficária dessa medida 
de execução e quais as vantagens e inconvenientes. 

A norma geral, a prática iriternacional, é de que quan
do um país, mesmo em dificuldades de pagamento, com 
dificuldades de liquidez, ou mesmo em casos mais gra
ves como o de insolvência de um país, ele se dispõe 
a negociar com os seus credores uma recomposição da 
sua dívida, então ninguém executa, porque a execução 
é a alternativa da negociação: ou se faz uma discussão 
amigável ou se faz uma discussão judicial. As duas são 
incompatíveis. Então, entre os países há um consenso 
internacional habitual de que se um país em dificuldade 
se dispõe a renegociar cOrii --õs-seus credores as suas 
dificuldades reescalonar os seus pagamentos, então não 
há por qde executá-lo. Se esse país se recusa a negociar, 
então a execução pode ter cabida. Apenas o seu efeito 
será maior ou menor em função da capacidade de impé
rio que tem a jUstiça daquele país em relaçãO aos bens 
do país devedor. A avaliação qoe· foi feita - e que
contiilua sendo feita - pelas autoridades brasileiras, 
é de que, em primeiro lugar, não cabe uma execução 
da dívida polonesa, porque a Polônia nunca se recUsoU 
a discutir conosco uma renegociação, ümto Do piaria 
bilateral como no plano multilateral. Aliás, a Polónia 
não se recusou a negociar com nenhum país, e creio 
que foi o Ministro Rui Barbosa que, num depoimento 
aqui, chamou a atenção para um aspecto que me parece 
muito relevante~ o Governo americano, a despeito de 
não ter simpatia pelo regime polonês, de não procurar 
fazer nenhuma comparação entre o crescimento do co
mércio dos Estados Unidos com a Polónia e a presença 
de algum Ministro ou :Secretário-Geral simpático ao 
GOverno polonês, mesmo que não se pOssa fazer nenhu
ma comparação entre a Visão ideológica americana em 
relação à Polónia e de qualquer outro pafs em relação 
à Polônia,.não permitiu que bancos privados americanos 
executassem notas promiss6ila5- polonesas vencidas e 
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comprou esses créditos, e assumiu a responsabilidade. 
O conflito pólfiico existente entre o Governo norte-a
mericano e o presente Governo polonês e o Governo 
soviético, na verdade, é o contexto de um debate Leste
Oeste.. Nem assim pareceu interessante ao Governo 
americano deixar que empresas privadas executassem 
uma dívida polonesa. Isso ilustrativo.Nós não temos 
que fazer a me~ma coisa que fazem os Estados Unidos 
da América mas issõ é -para explicar: que primeiro, 
há perfeita coerência em não ter tomado providências 

· para executai, embora a nota promissória seja combrá
vel ou executável; e, segundo, é perfeitamente coerente 
essa atituda com relação às declarações feitas por minis
tros e por autoridades da área econõmica,, de que se 
houver uma moratória brasileira, nós corremos o risct:l 
de execução. Acho is~ perfeit~mente possível e corre~ 
to, porque nenfium país, neiii a PO!ônía, nem o México, 
nem a Argentína, que tenha declarado uma moratória 
bilateral e te-nha _decidido suspender suas negociações 
com os credores, não conheço nenhum, está sofrendo 
a execução de IDJ,as dívidas vencidas. E se um país tomar 
essa providência,-pode haver Cei:tã.mente uma niedida 
de preservação do interesse do credor privado ou públi
co que se julgue prejudicado por esse país. 

O SR. JOÃO CALMON- V. S.• pode confirmar, 
desmentir ou desconhece o fato focalizado pelo jornal 
O Estado de S. Paulo do dia 17 de agosto, que diz: 
"Dívida polonesa demite diretor da CACEX". V. S.• 
tem conhecimento de alguma vinculação entre a saída 
do Dr. Benedito Moreira da direção da CACEX e a 
dívida polonesa? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Não, 
Senador João Calmon, não conheço e não tenho a me
nor informaçãO- sobre o assunto, Acho que, pelo que 
leio e pelo que eu li nos jornais, houve algumas di ver-. 
gências e alguns problemas entre o então Diretor da 
CACEX e s_e_u superiores. Pelo menos na minha memó
ria, não vi nenhuma referência ao problema polonês 
como fazendo parte dessa demissão. 

O SR. JOÃO CALMON - Queria pedir, dentro 
. da áiea que V. S.• ocupa na SEPLAN, uns esclareci

mentos adicionais sobre esse quadro da folha do n.u 
6 do seu relatório, desse total de endividamento efetivo. 
Quero saber o que é o principal e o que são juros, 
em primeiro lugar, porque aqui "endividamento efeti
vo". Talvez isso não resulte, conforme o nosso eminente 
Relator_salientou, de aumento da Polónia, em conse
qüência de défícit do nosso intercâmbio comercial, mas 
apenas a cobrança de juros. QuaiS os juros que o Brasil 
estaria cobrando da Polónia por essas promissórias não 
pagas. Este seria o primeiro pedido: o que é juro e 
o que é principal? Qual a taxa de juros que nós estamos 
cobrando? Desse total do endividamenteo conhecido 
até julho de 83, 1,6 bilhão, qual o percentual referente 
ao principal e qual o percentual referente a juroS? 

Finalmente, o Estado de S. Paulo, principalmente, 
que se tem ocupado desse assunto com maior freqüên
cia, anunciou que houve tentativas de vender essas pro
mi$s6rias, hoje tão populares, chamadas de "polonetas" 
com deságios, em alguns casos com o deságio de 20% 
e até de 30%. Há uma informaçãõ mais concreta de 
que, num certo momento, 9 Brasil teria- e_cautf!losa
_mente uso o condiciÕnal ''teria" - tentado negociar 
essas "polonetas~' com a Rússia. Por exemplo, se o 
total fosse 1,8 bilhão, o Brasil concordaria em entregar 
1,_8 bilhão de "polonetas" à Rús~a em troca de 900 
milhõ.es de d61ares de petróle·o impoitado da União 

""""Soviética pãra à Brasil. Até que ponto essas informa
ções têm algum fundamento? São inteiramente menti
rosas ou fantasiosas? 

JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES'--Poís não, Co
-mo tiVe a-Qcasião de esclarecer a uma pergunta anterior 
do Senador Fábio Lucena, existe a possibilidade de 
se fazer negociações com créditos vinculados à conta 
de compensação Clearing, isto é uma prática interna
cional que ocorre não só com relação ao Brasil, como 
em relação a vários países que mantêm o mesmo tipo 
de procedimento comercial. E como também esclareci 
na resposta ao eminente Senador, eu, pelo menos, co-
1\heço uma entidade, que é o Banco Francês de Comér
cio Exterior, que: é uma entidade governamental france-
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sa, que se interessou e se interessa por operações desse 
gênero. 

Portanto, a primeira parte da sua pergunta está res
pondida, do que ocorre de fato, há interesse. Se eles 
são concretizadOs ou não, depende do andamento daf> 
negociações e_ das propostas recíprocas. E não só em 
relação à Polônia, como também a outros países, há 
interesses em utilizar saldos para operaçõeF. tringulares. 
Creio até que a documentação distribuída pelo Banco 
Central, seja aqui ou na Câmara dos Deputados, con
tém uma nota, uma informação, sobre esse tipo de ope
rações de Clearing de suvitch, como se chama. 

Com relação_ à segunda parte da sua pergunta, se 
em algum momento se discutiu isso com contexto das 
nosSas negociações com a Rússia, posso declarar que, 
da parte do Ministério do Planejamento, desconheço 
qualquer iniciatiVa:· ilesse SêiltidO. Primeiro, eu posso 
dizer o seguinte: O Ministé-rio do Planéjamento, nunca 
se interessou por uma operação desse gênero, que me 
parece totalmente estapafúrdia. Segundo, nunca tomou 
conhecimento de nenhuma proposta, feita por quem 
quer que seja, pública ou prívada, brasileira ou estran
geiro, nesse conte_xto. Terceiro parece-me que também 
outros órgãos da administração desconheçam isso, por
que nas reuniões colegiadas que sempre temos, seja 
para -discutir o problema polonês, seja para discutir 
as relações com a União Soviética, jamais esse assunto 
foi mencionado. Particularmente, eu posso dar o meu 
testemuriho, por ter participado de recentes comissões 
mistas na União Soviética desde 1980; jamais vi mencio
nado nem público nem prtVado, nem oficial nem oficio~ 
samente, qualquer menção a esse problema. 

O SR. JOÃO CALMON -Em que· ano foi criada 
dentro da estrutura da SEPLAN (!. divisão que V. S. • 
hoje é responsável? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Ela 
data talvez de_ mil novecentos e ... 

O SR. JOÃO CALMON - Desde a implantação 
da Secretaria de Planejamento? 

O SR. JOSÉ. BOTAFOGO GONÇALVES - Pou
quinha diferença. Ela deve datar de 67 ou 68 . 

O SR. JOÃO CALMON - Muito obrigado. Estou 
plenamente satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nobre Se
nador VirgíliQ Távo;a, V. Ex.•, como Relator, tem a 
palavra. 

O SR. RELATOR (Virgl1io Távora)- Meu caro 
Embaixador, vamos fazer algumas perguntas que po
dem até lhe parecer repetitivas, mas é para deixar bem 
esclarecida determinada situação. 
Apar~cem nas diferentes reportagens de O Estado 

de S. Pãulo uma, duas, três, quatro referências justa
mente a essas- õpei:ações de deságio feitas com papéis 
ou a fazer, ou propostas com papéis obtidos das transa
ções Brasii-Polônia. Em linguagem comum nessas ope~ 
rações de clearing, de switch. 

Nós gostaríamos, embora não seja bem da área de 
V. S.",-_siibfúriOS que não está na ação da SEPLAN 
dirigir operações de swltch, que V. S.' dissesse à Comi
são para, em_ função_ de sua resposta, podermos justa
mente colocar deteffilinados pingos nos ii, como se pro
cessa a_ operação de switch, se ela é normal entre todos 
os países, ou se a operação de switch, é uma exce-ção 
feita no caso dos países do Leste europeu, especifica
mente da Polônia. É óbvio que não vamos lhe pedir 
os dados técnicos. Depois;- se é ou não verdade esse 
teta de no máxúno 12% que o Banco Central - não 
seíSe é do seu conhecimento- estabelece para o desá
gio nessas operações. Independente disso, nós comple
mentaresmos a pergunta. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Pois 
não. Essa operações de switch -vamos falar em tese, 
de um modo geral - podem se justificar, eu diria, 
sem, talvez, muita pre_cisão técnica, por duas razões: 
havendo um des.equilíbrio no intercâmbio comercial en
tre o país a e o b, e o país a acumula um saldo, 
este saldo normalmente é .representado por um título 
de crédito. Aliás, no passado, nem por título de crédíto 
era, ficava apenas registrado na conta do Banco Central. 
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Mas desde 1978, como eu mesmo tive oportunidade 
de expor, as autoridades brasileiras negociaram com 
a Polónia e com outros países, âigamos assim, a materia
lização desse saldo através de notas promissórias. Então 
o governo do país credor fica com notas promissórias 
que serão, em princ(pio, pagas no seu vencimef!.tO. 
Bom. O detentor desses títulos de crédito pode adotar 
o seguinte procedimento: Não estou interessado_ em 
receber esses. créditos antes do vencimento. O dia que 

vencer, eu vou lá e cobro; não estou interessado em 
receber antes. 

Segunda hipótese: Estou interessado em reCeber an
tes. Terceira" hipótese: Estou interessado eril receber 
mesmo antes, porque acho que esse título, hoje, tem 
uma cotação inferíor ao -nórmãl. O país devedor está 
em dificuldades fmânceiras, e, talvez, avalio quC vale 
mais :! pena liquidar esse crédito com o deságio do 
que ficar com o crédito que pode, um dia- x ou y, llão 
ser atendido. 

Então pode haver- estou simplificando, porque não 
sou muito técnico na matéria - duas razões para um 
país liquidar antecipadamente um crédito qualquer. Ou 
que ele precisa desses recursos, e acho que vale a pena 
receber recursos antes, ou ele tem alguma dúvida quan~ 
to à validade plena daquele título de crédito. É uma 
operação que qualquer comerciante faz ao vender no 
mercado uma mercadoria, um material de construção 
e pega o seu papel e desconta no banco. O banco, 
naturalmente, recebe uma diferença entre o desconto 
da duplicata do comerciante, e depois, no vencimento, 
é o banco que vai cobrar do comprador, do comercia'nte, 
A situação é a mesma. --

Então, se houver interesse do pafs credor em receber 
antecipadamente ou, no caso de inadimplência, ou mes
mo de não haver inadimplência ele querer negociar, 
em virtude do critério, do raciocínio que ele faz, de 
que é melhor liquefazer aquele- CfédíiO, em termos con
cretos, do que mantê-lo como crédito, então ele se dis
põe a nego-ciar essas operações chamadas de switch, 
e, evidentemente, dependendo da ~valiação global_
e isto é uma apreciação técnícit que nao tenho condições 
de fazer, porque não sou especialista na área -,-se 
estabelece um limite para o deságio. E esse limite para 
o deságio pode ser de 12%, no caso do Banco do Brasil 
ou do Banco Ceritral - eu não conheço em detalhes 
-. nem creio que essa seja uma cifra fixa e eterna; 
ela pode variar com as circunstâncias. Talvez, naquele 
momento ou neste momento, o Banco Central tenha 
considerado que um deságio de U% seja razoável para 
materializar e liquefazer um crédito que temos sobre 
a Polónia:-E se as operações não se realizarem, foi 
porque não houve um encontro de interesses entre uma 
parte e outra. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -Então quer 
dizer que a operação switch é uma operação normal 
no mercado internacional. 

Houve alguma operação swftch- e aqui é mais repe
titivo, mas é para deixar bem claro- que seja de seu 
conhecimento, com as chamadas promissórias polone
sas? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES -Que 
eu saiba, nemhuma foi materializada. Discutiu-se, con
versou-se, mas, pelo que eu saiba, nenhuma foi materia
lizada. 

O SR. RELATOR (Virgfiio Távora)- Muito bem! 
V. Ex,• aqui já disse, mas nós queremos deixar bem 
consignada a sua opinião. 

As chamadas promissórias polonesas, a seu ver, sáo 
cobráveis? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- São 
e foram. Quer dizer, não é um problema de definição; 
é um problema de fato: elas são cobráveis, foram cobra-
das e serão cobradas. "' - -

O SR. VIRGiLIO TÁVORA- Foram~ cobradas, 
não é? 

O SR. JOSÉ BATAFOGO GONÇALVES- Fo· 
ram,já foram pagas. Elas foram cobradas, foram pagas. 
Hoje elas não estão sendo pagas e não estão sendo 
executadas. Cobradas estão sendo, não estão sendo exe
cutadas. Elas fazem parte da negociação que até apre
sente data se realizou a nível bilateral, e daqui por 

_ ~iante se realizar:i a nível multilateral, ou seja, haverá 
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um reescalonamento da dívida polonesa, e a parti!" de 
um ac:ordo de r~esc~onamento que se alcancará no 
futuro, esses créditos farão parte do bolo total e serão 
pagos, como nós estamos reescalonando a nossa dívida. 
Ç)uer dizer, elas foram cobradas, foram pagas, hoje 
estão sendo cobradas e não estão sencio pagas; terceiro: 
são executáveis; quarto: nãO estão- sendo execUtadas; 
quinto: serão apresentadas para serem pagas no contex
to da renegociação. 

O S}it. J9_Ã.O CALMON- Com permissão do n9bre 
Relator, em face da sua pergunta tão pertinente;- eu 
faria uma indagação: Essas promissórias estão incluídas 
nas nossas reservas? Vi referé:ncia de que temos reservas 
de tantos bilhões de dólares. O total das "polonetas" 
estaria incluído nas nossas reservas? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Supo· 
nho que sim. Creio que sim. 

OSR._JOÃO CALMON -Quer dizer, parcialmente 
discutível. 

O SR. RELATOR (Virgflio TávoraY- Já que dei 
a permissão de fazer a pergunta, vamos também dar 
um adicional aqui à resposta de S. Ex. • Estão sim, com 
a clásula, entre parênteses, tanto da Polónia, tanto dis
so, quando foi dado pela SEPLAN e pelo Banco Central 
a discriminação dessas reservas. 

MaS, coitlinuando, então, Embaixador, permita-me 
-- agõra entrar em detalhes: V. S.• tomou parte na missão 

-desculpe-me chamar assim, mas _é para bem caracte· 
rizar- de Eduardo Carvalho e do Carlos Viac<iva? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Para 
onde? 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora) - À Polónia 
e à Rússia? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES -Eu
não participei da delegação brasileira que foi a Varsóvia 
no tempo em que o Sr. Eduaido Carvalho era Secretário 

· Geral da Fazenda. Não fui nessa viagem. Fui, sim, à 
viagem ... 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora)- A memória 
não lhe trai? 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Não 
é questão de memória. Não fui mesmo. Nunca estive 
em Varsóvia. Participando da delegação brasileira" à 
Comissão_Mista Brasil-U'nião Soviética, chefiada pelo 
Embaixador Baena Soares, estive em Moscou neste 
ano. Participei da última reunião da Comissão Mista, 
impropriamente mencionada Comissão Viacava, por
que era uma Comissão Mista presidida pelo Embai
xador Baena Soares. 

O SR. RELATOR (Virgfiio Távora)- Quer dizer 
que qualquer interferdncia de V. S.• em qualquer nego
ciação com a Polónia ter-se-ia verificado no Brasil, na 
SEPLAN? 

O SR. JOSÉBOTAFOGO GONÇAL VES-Exata· 
mente! 

O SR. RELATOR (Virgfiio Távora)- Desculpe-me 
estar descendo a perguntas tão pequenas. 

Uma pergunta aqui já está prejudicada, por que V. 
S. • disse que essa célebre_ reunião secreta da SUBIN-SE~ 
PLAN, de 11-6-80, não existiu? 

O SR.JOSÉ~ BÓT AFOGO GONÇALVES - Não 
conheço. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) · É porque nesta 
daí é dado como V. S.• fazendo parte. Desculpe-me, 
mas o Relator tem que ser mais casuística. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Nunca 
houve nenhuma reunião secreta na SUBIN-SEPLAN 
sobre, aliás, qualquer assunto. 

O SR. RELATOR (VIRGÍLIO TÁVORA)- A 
outra já está ... 

O SR. FÁBIO LUCENA -Com a permissão do 
Relator. Ele aftrmou, ao iniciar as respostas âs suas 
perguntas, que não tinha conhecimento dessa reunião 
de 11-6. Também quando eu ftz ao Sr. Embaixada per
gunta quase da mesma natureza, ele afirmou, em pri-
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- meiro lugar, que não tinha conhecimento, e agora-afir
ma enfaticamente que nunca houve reuniões. Agora 
eu pergunto, através de V. Ex.·, Sr.Relator: nunca hou
ve reunião secreta da qual ele tenha participado, ou 
nunca houve reunião secreta de espécie alguma? Eco
mo ele pode afirmar que nunca houve reunião secreta 
de espécie alguma? 

O SR. JOSÉ GONÇALVES BOTAFOGO- Per· 
mi te V, Ex. •, Sr. Relator que eu respondo. 

O SR: RELATOR (Virgfiio Távora) - Poi• Não. 

O SR. JOSÉ GONÇALVES BOTAFOGO -O Se· 
nador Fábio Lucena me perguntou, por ocasião da sua 
inquisíção, se eu conhecia acordos, protocolos, docu
mentos, cartas ~e intenções se;cretas, que envolvessem 
a minha área de atuação, SEPL~N-sUBIN. E eu ne
guei enfaticamente, e confirmO que nunca houve, não 
existe nenhum documento, nenhum ato, nenhum acor~ 
do, nenhuma cartá de intenção, nenhum projeto,_ ne
nhum protocolo secreto. Não só não desconheço, não 

__ -existe nada secreto que tenha sido tratado na Secretaria 
de Planejamento, na minha área de atuação. A pergunta 
agora do Senador F~bio Lucena _é se por acaso houve 
reuniões secretas. Não houve nenhuma reunião secreta 
de que eu tinha participado. Não houve nenhuma reu
nião secreta em que assessores meus tenham partici
pado. Se houve alguma reunião secreta, ela foi secreta 
em relação a mim, e eu não posso dar nenhum teste
mu2ho. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Com a sUa permissão. 
Se houve a.Iguma reunião secréta, foi sem a participação 
de S. Ex.•, o Sr. Embaixador. :É o que V. s.• declara. 

O SR. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES..:_ Na 
minha Assessoria lnternacionál, eu posso testemunhar 
que não houve nenhuma reunião secreta, Feita alhures, 
realmente, V. Ex.• tem razão, se houve uma reunião 
secreta em alguma parte do Brasil, eu não tomei conhe
cimento dela. Mas, na minha área de atuaçáo, na minha 
secretaria, com os meus assessores, eu posso lhe afirmar 
que não houve nenhuma reunião secreta. 

O SR. RELATOR (VírgílioTávora) -Embaixador, 
finalmente-, o quadro da página 6 do seu relatório. Estou 
um pouco mais familiarizado do que os demais membros 
da Comissão, porque sou o Relator, tenho ouvido vários 
depoimentos, e V. S. • é a décima pessoa que aqui com· 
parece: o pedido feito a V. S. • se não me engano pelo 
Senador João Calmon, é de uma pertinência muito gran
de. Naturalmente poderíamos obter a resposta por ou
tras fontes, mas gostaríamos que fosse por seu intermé
dio. Era para mostrar, durante os anos, o que é real
mente o principal e os j1;1ros. E se esse limite de 1 
bilhão e 600, como realmente estatuído no protocolo 
-de 1976, o responsável pelo protocolo era o nosso colega 
aqui, já depôs a respeito -quando começou realmente 
o grande comércio Brasil ~Polónia, em quanto foi 
ultrapassado? Eu acho que números são dados que não 
podem ser contestados. De maneira que me dando satis· 
feito pelo interrogatório feito a v. s.·. frisaria mais 
uma vez a necessidade de que ao seu depoimento fosse 
~crescentado essa discriminação do quadro da página 
6 do seu depoimento, porque aí já teríamos dados ofi
ciais, o que para n6s não custaria também faz!-lo, mas 
dado por V. S. •, eu acho, completaria o seu depoimento. 

Sr. Presidente, estru:nos satisfeitos. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)-Sr. Embai· 
xador, consulto se '51. S.• quer acrescentar alguma coisa 
à sua explanação e às perguntas endereçadas pelos Srs. 
Senadores? 

O s'R. JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES- Não, 
muito obrigado. Naturalmente continuo a disposição 
da Comissão para qualquer informação adicional, for
mal ou informal, que considere útil, para o melhor escla
redrnento--cto assunto. 

O SR. PRESIDENtE (Itamar Franco) -Algum 
dos Srs. Semi.dores deseja ainda proceder a alguma in
terpelação? (Pausa,) 

A Comissão fica convocada para hoje, às 17 horas, 
para o depoimento do Dr. Eduardo Carvalho. 

Sr. Embaixador, como Presidente, desejo expressar
lhe os meus agradecimentos pela atenção com que rece
beu o nosso convite. Os trabalhos da Comissao estão . 
encerrados. 
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!.l-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofício do Sr. t•-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Enc~rninhando d revisão do Senado aut6grafos 
dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da' Câmara n~ 130/86 .(n~ 
6.697/85, na Casa df: origem), que dispõe sobre o 
ensino no Ministério da Aeronáutica. 

-Projeto de Lei da Câ_mara _n° 131/86 (no 
7.245/86, na Casa de origem), que concede pensão 
especial a Maria Barbosa da Silva e dá outras provi~ 
dências. 

-Projeto de Lei da Câmara no 132/86 (no 
8.061/86, na Casa de origem), que ~utorlza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministério da Educação o cré
dito especial até o limite de Cz$ 7.3?4.020,007 para 
o fim que especifica. -

-Projeto de Lei da Câmara na 133/86. (no 
6.057185, na Casa de ·orl&Cm), que altera o Anexo 
II da Lei no 3324, de 18 de junho de 1985, que 
cria a 13' Região da Justiça do Trabalho e o respec
tivo Tribunal Regional do Trabalho, institui a cor.; 
respondente Procuradoria. ~egional do Ministério 
Público da União junto à Justiça_ do Trabalho e dá 
outras providências. 

-Projeto de L e~ da Câmara no 134/86 (no 
8.062/86, na Casa de origem), que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministério da Ciência e Tetno· 
logia, em favor do Jnstituto de Pesquisas Espaciais, 
o crédito especial de Cz$ 9.307.000,00, para o fim 
que especifica. 

-Projeto de Lei da C~mar"!_. n~ 135/86 (ri~ 
5.538/85, na Casa de origeln), que reorganiza os 
Quadros de Oficiais Auxiliares da Marinha. 

-:-o:JProjeto de Lei da Câmara no"t36186"(no 
8.060/86, na Casa de origem), que autoriza o Poder 
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ExeCutivo ·a abrir ao Ministério da Aeronáutica o 
crédito especial, até o limite de Cz$ 1.050.000,00, 
para o fim que especifica. 

-Projeto de Lei da Câmara na 137/86 (no 
7.222/86, na Casa de origem), que estende aos equi
pamentos importados para uso do Minístério do 
Exército a isenção de pagamento de armazenagem 
prevista no art. 12 do Decreto-lei no 8.439, de 24 
de dezembro de 1945. 

-'"'"-Projeto de Lei da Câmara J1° 138/86 (n~ 
7.506/86, na Casa de orlgem), que concede pensão 
especial a Oeonice dos Santos Azevedo e dá outras 
providências. 

-Projeto de Lei da Câmara no 139/86 (n° 
8.391/86, na Casa de origem), que introduz altera~ 
ÇÕC!! na Lei n~ 5.701, de 9 de setembro de 1971, 
que dispõe sobre o magistério do Exército. 

-Projeto de Lei da Câmara n, 140186 (no 
7.632/86, na casa de origem), que dispõe sobre o 
Valor da remuneração dos Juízes do Tribunal Maríw 
timo. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 141/86 (no 
8.381186, na Casa de origem), que autoriza o Poder 
Executivo a abrir à Justiça Federal de _Primeira Ins
tância o crédito especial de Cz$ 3.800.000,00, para 
o fim que especifica: 

-,-Projeto de Lei da Câmara n• 142/86 (n' 
7.75.01.86, na Casade origem), que autoriza o Poder 
Executivo a constituir uma base naval em São Fran
ci~. do Sul, no Estado de ~~nta Cata_rina. 

1.2.2:..:... Pareceres enc~inhados à Mesa 

1.2.3 -·Comunicação da Presidência 

Prazo p<:ita apresentação de emendas aos Projetas 
de Lei tia Câmara n•s 131 a 134, !36 e 141, de 1986, 
lidos anteriormente. 

1.2.4- Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n~ 255186, de autoria 
da Comissão Diretora, que altera o § 2~ do artigo 

~daLein~6.323, de 14de abril de 1976, que reajusta 
os vencimentos dos senr_idores do Senado Federal. 

-Projeto de Resolução n~_276i86, quC altera a 
Resolução n~ 12, de 1985, e dá outras providências. 

-Projeto de_ Resolução no 271/86, que altera a 
Resolução no 21, de 1980, a fim de estender as suas 
vantagens a todos os servidores aposentados em çar
go em comissão. 

-ProjetO d~ -~eSOiução no 278186, que cria, no 
Seriado Federal, o Centro de Formação em Admi
nistração Legislativa e dá outras providências. 

-Projeto de Resolução no 279/86, que dispõe 
sobre o abono de faltas não justificadas de servidores 
do Senado Federal. 

1.2.5- Comunicaçio da PresidêDcia 

Prazo para apresentação de emendas aos Projetes 
de Resolução nos 276 a 278186, lidos anteriormente. 

1.2.6 - Oficio 
N~ 762/86, do Sr. Presidente da Câmara dos Depu

tados, comunicando a a12rovação pelo Plenário da
quela Casa da prorrogaÇão-do prazo da Comissão 
Especial Mista, criada pelo Requerimento no 712183, 
destinada a programar comemoração pela passagem 
dos centenários da Proclamação da República e da 
Primeira Carta Republicana no País. 

1.2.7- Comunicação 
Do Sr. Senador Cesar Cais, que se ausentará do 

Pafs. 

1.2.8- Comunicação da Presidência 
----:- Refe~ente ã abertura das inscrições para inter

PelaçOes aos Srs. Ministros Dante de Oliveira, Dil
son Ftmaro e João Sayad, que comparecerão ao 
Senado, respectivamente, nos dias 2, 3, e 4 do cor
Tente mês. 
· 1.2.9- Discursos do Expediente 

SENADOR LUIZ VIANA, para uma comuni· 
cação- ObSCIVaçóes sobre os acont~entos ocor
ridos em Brasilia, quinta-feira última, contrários ao 
Plano Cruzado 11. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor~Geral do Senado Federal 

JOS~ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 
I 

MÁRIO téSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor-lndustrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

SENADORES LOURIVAL BAPTISTA e OC
TAVIO CARDOSO, como Uderes -Análise sobre 
movimento popular havido em Brasflia, dia 27 de 
novembro, de protesto ao Plano Cruzado II. 

SENADOR IAM/L HADDAD, como Líder -
Críticas ao institUto do decreto~tei, como forma de 
legislação. Necrológío do Sr. Adhemar Vida!. 

SENADOR JOÁO LOBO-:_:- Observações sobre 
o Decr.eto 0° 93.607 e Decreto~ lei D 0 2.304, baixados 
recentemente pelo Presidente da República, alte
rando a política de reflorestamento. Telex recebido 
de participantes do V Congresso Brasileiro de Reflo
restamento solicitando a revisão dos de_cretos citados 
anteriormente por S. Er 

SENADORJORGEKALUME-Defesadepos
tulados da Amazônia na Constituinte. 

SENADOR NELSON CARNEIRO, oomo Líder 
-Considerações sobre o último pleito eleitoral. 

1.2.10- Requerimentos 
- N<> 518/86, de urgência para a Mensagem n<> 

472/86, relativa a pleito ~o Governo do Estado de 
São Paulo {Instituto do CofaÇão). -

- NG 519/86, de urgência para a Mensagem no 
487/86, relatiVa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Serra-ES. 

1.2.11 - Comunicação da Presidência 
- Comparecimento, amanhã, dia 2, às 15 horas 

e 3_Q minutos, ao plenário do Senado Federal, do 
Sr. Dante de Oliveira, Ministro de Estado da Refor
ma e do Desenvolvimento Agrário. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n.o 274/86, que aUtOriza 
o Poder Executivo--a conceder à Companhia Vale 
do Rio Doce-CVRD o direito real de uso resolúvel 
de uma gleba de terras do domíníO da União, adja
cente à província mineral de CarajáS e localizada 
no município de Marabá, Estado do Pará, com área 
de 411.948,87 hectares na forma que indica. Apro
vado. À Comissão de Redação. 

- Requeriniento n. o 271/86, de autoria do Sena
dor Alberto Silva, solicitando tenham tramitação 
conjunta os Projetas-de Lei da Câmara n.o 112/84 
(n." 1.473n9, na Casa de origem) e n." 120/84 (n.o 
305n5 na Casa de origem), que disp6e sobre o Plano 
de Assistência ao FunciOnáriO e -sua família e- áá 
outras providências. Aprovado. 

-Requerimento n." 509/Bô, solicitarido, nos teniios 
do art. 280 do Regimento Interno, a retirada, em 
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caráter definítiVo, do Projeto de Lei do Senado n." 
f82/86, que acresCenta parágrafo aO artigO 150 da 
Lei n." 1.711, 4e 20 de outubro de 1_9;52 ~Estatuto-

-dos Funcionários Públicos Civís da LJníão.- A )irO-
v ado. 

-Projeto-de Lei da Câmara n~ 18/86 (n?7.118!86, 
na Casa de origem),_ que cria cargos de Secretário 
de Turma e de Diretor de Serviço na Secretaria 
do Tribunal RegiQnal do Trabalho da 4~ Região. 
Aprovadn em primeiro turno. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado 
n.~ 205/80, que revoga dispositivo da Consolidação 
das Leis do Trabalho. Aprovada. A Câmara dos 
Deputados. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado 
n~"290180; que altera dispoS:itivó âa Lei n. o 5.107, 
de 13 de ::;etembro de 1966. Aprovada. A Câmara 
dos Deputados. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado 
n.o 184/81 -Complementar, que dá nova redação 
aos dispositivos que menciona da Lei Complementar 
n.~ 5, de 29 de abril de 1970. Aprovada. A Câmara 
dos-Deputados: -

-Projeto de Resolução n. o 275/86, que autoriza 
o Poder Executivo a alienar terras do domínio da 
União, destacadas da gleba Iriri, situada no muni
cípio de Colíder, Estado de Mato Grosso, para reas
sentamento de ex-ocupantes da reserva indígena Pi
mente! Barbosa, na forma que indica. Aprovada. 
A Comissão de Redação. 

1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

Redação final do Projeto de Resolução n. o 274/86, 
-constante do item 1. o da presente sessão. Aprovada 

nos termos do Requerimento n. o 520/86. A proniid
gação. 

Redação ~ai do Projeto _de Resolução n. ~ 275/86, 
constante do item 8? da presente sessão. Aprovada 
nos termos do Requerimento n.? 521/86. A promul
gação. 

Mensagem n. o 472/86, em regim~ de urgência, nos 
termos do Requerimento n." 518/86, lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovada nos termos do 
Projeto de Resolução n.o 280/86, após pareceres das 
comissões competentes. A Comissão de Redação. 

_Redaçãofinaldo Projeto de Resolução n."280/86, 
e!n regime de urgência. Aprovãda. À promulgação. 

Mensagem n. ~ 487/86~ em reg_ime de urgência, nos 
termos do Requerimento n.<> 519/86, lido no Expe-

_cliente da presente sessão. Aprovada nos termos do 
Projeto ~e Resolução n.o 281/86, após pareceres das 
comissões competentes. À Comissão de Redação. 

Redação final do Projeto de Resolução n." 281186, 
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação. 

1.3.2- Discursos após a O_rdem do Dia. 

SENADOR CID SAMPAIO, como Líder- Si
tuação económica do País. Despedindo-se da Casa, 
em virtude do término do mandato senatorial. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Expo
sição que seria feita por S. Ex. • na Associação Co
mercial do Estado da Bahia, contendo uma síntese 
dos objetivos preconizados em suas atividades parla
mentares. 

SENADOR GASTÃO MÜLLER- Problema 
educacional brasileiro. Manifesto de autoria de S. 
Ex!, intitulado "A Educação e a Constituínte". 

SENADOR MARCELO MIRANDA - Neces
sidade da urgente liberação de recursos para o cus
teio agrícola. 

-SENADOR CESAR CALS- Apoio de S. Ex.• 
à política externa do atual Governo. 

SENADOR NIVALDO MACHADO- Dia Na
cional e Internacional da Doação Voluntária de San
gue. 

1.3.3- Comunicações da Presidência 

-Cancelamento da sessão conjunta que se reali
zaria hoje às 18 horas e 30 minutos. 

-Convocação de sessão conjunta a realizar-se 
amanhã, às 11 horas, com Ordem do Dia que de
signa. 

-Convocaç-ão de sessão. extraordinária a reali-
zar-se hoje, às 18 horas, com Ordem do Dia que __ _ 
designa. 

!A-ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 309' SESSÃO, EM !•DE DEZEM-
BRO DE 1986 

2.1- ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
_2.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da Re· 

pública 
Submetendo à deliberação do Senado a escolha 

de nome indiciláo para função cujo provimento de
pe_nde de sua prévia aquiesc2ncia: 

- N~ 509/86 (n~ 727/86, na origem), referente ã 
escolha do Sr. Am.aury Banhos Porto de Oliveira, 
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Ministro de Primeira Classe, da carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador doBra
sil junto ã República de Cingapura. 

2.2.2- Ofícios do Sr. !~-Secretário da CAmara 
dos Deputados 

Encâminhado à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetas: 

-Projeto de Decreto Legi~lativo no 16/86 (n~ 
109/85, na origem)~ que-aprova o texto do Acordo 
de Comércio, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
da Tailândia, em Brasflia, a 12 de setenibro de 1984. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 17/86 (no 
120/86, na ori&eiit), qUe aprova o texto do Protocolo 
Adicional à Convenção Internacional para Conser
vação do Atum e Afins -do Atlântico, aprovado pela 
Conferência de Plenipotenciários, em 9 e 10 de_ julho 
de 1984. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 18/86 (no 
122/86, na origem), que aprova o texto do Convénio 
Zoossanitário para o- intercâmbio de Animais e de 
Produtos _de Origem Animal, celebrado ent.re o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Oriental do Uruguai, em Monte
vidéu, a 14 de agosto de 1985. 

-Projeto de Decreto Legislativo na 19/86 (1!0 

123/86, na origem), que aprova o texto do Acordo 
Internacional do Açúcar de 19S4, concluído em Ge
nebra, em 5 de julho de 1984. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 2nl86 (no 
129/86, na origein), que aprova o te:rcto do Acordo 
de Cooperação Econôntica e Técnica, celebrado e~
tre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, em Moscou, a 10 de dezembro de 1985. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 21/86 (no 
130!86, na origem), que aprova o texto do Protocolo 
Adicional ao Convênio -Cultural entre a República 
Federativa do Brasil e a República Oriental do Uru
guai na área de Rádio e Televisão, celebrado em 
Montevidéu, em 14 de agosto de 1985. - · 

-Projeto de Decreto Legislativo no 22/86 (no 
110/85, na origem), que aprova o texto do Acordo 
sobre a criação de Comissão Mista entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 

República de Gana, celebrado em Brásília, a 5 de 
julho de 1985. 
~Projeto de Decreto Legislativo no 23/86 (no 

121/86, na origem), que aprova o texto do Acordo 
sobre Sanidade Animal em Áreas de Fronteira, cele
brado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia, a 
16 de julho de 1985. 

-Projeto de Lei da Câmara no 143/86 (n" 
-8386/86, na origem), que dispõe sobre a aplicação 
do disposto no Decreto-lei n" 2.251, de 26 de feve
reirO de 1985, aos servidores policiais dos Territórios 
Federais. 

-Pro-jeto de Lei da Câmara n~ 144/86 (n~ 
8.086/86, na 9rigem), que dispõe sobre a criação 
de cargos e empregos permanentes na Secretari~ 
do Tribunal Federal de Recursos e dá outr~ provi
dências. 
~Projeto de Lei da Câmara no 145/86 (no 

7.963/86, na origem), que dispõe sobre os incentivos 
da produção de aço, nas condições que estabelece. 

:-PrQjeto çle Lei da Câmara n" 146186 (n" 
6.881/85, na origem). que altera dispositivos do De
creto-lei no 1.801, de 18 de agosto de 1980, que 
dispõe sobre o Adicional ao Frete para Renovação 
da Marinha Mercante, bem como o Fundo de Mari
nha Mercante. 

-Projeto de Lei da Câmara no 147/86, que dispõe 
sobre honorários advocatícios. 

2.2.3_""'"': Reque_rfmentoS 
- _N~ 522!86, de autoria do Sr. Senador Carlos 

Chiarelli, solicitando a prorrogação, por 4 dias, do 
prazo concedido à Comissão Parlamen~ar de I~qué
rito, criada pela Resoluçãon~2/85, destmada a Inves
tigar e analisar as causas que determinaram a inter
v_enção no Banco Sulbrasileiro S/ A e no Banco Habi
tasUt: Aprovado. 

- N" 523/86, de autoria do Sr. Senador Carlos 
Chiarelli, solicitando a prorrogação por 4 dias do 
prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inqué
rito. criada pela Resolução n~ 99/82, destinada a 
investigar a crise na Previdência Social brasileira. 
AproVado. 

- N" 524/86, _9e urgência para a Mensagem no 
507786, relativa -a pleito do Estado do Rio Grande 
do Sul. 
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-N" 525/86, de urgência para o Projeto de Lei 
daCâmaran"76/85 (n"3.707/84, na Casa de origem), 
que- dispõe sobre a Procuradoria Especial da Mari
nha e dá outras providências. 

2.3- ORDEM DO DIA 
......... Projeto de Lei da Câmara n" 13/86 (n" 3.289/84, 

na Casa de origem), que dispõe sobre o Código 
Brasileiro de Aeronáutica. Aprovado o projeto, sen· 
do rejeitadas as emendas_, A sanção. 

2.3.1 - Matérlais apreciadas após a Ordem do Dia 
-Mensagem no 507/86, em regime de urgênciá 

nos termos do Requerimento n" 524/86, lido no Ex· 
pedíente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resó~ 
lução no 282/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Re4.açáo. 

- Redação final do ProJeto de Resolução na 
282186, em regime de urgéncia. Aprovada. A pro
mulgação. 

-Projeto de Lei da Câmara no 76/85, em regime 
de urgência nos termos do Requerimento no 525/86, 
lido no Expediente. Aprovado, nos termos do substi
tutivo da Comissão de Cosntituição e J'tstiça, após 
pareceres das comissões competentes. A Comissão 
de Redação. 

- Redação do vencido para o turno suplementar, 
do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara ne 76/85 (n" 3.707/84, nà Cas~ de origem), 
em regime de urgência. Aprovado. A Câmara dos 
Deputados. 

2.3.2 - Comunlcaç.Ao da Presidência 
ConVocação de sessão extfaordinári3. a realizar-se 

amanhã, às 10 horas, com Ordem do Dia que de-
sígna. - _o -

2.4- ENCERRAMENTO 
3- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO N:s 

112 e 113_ de 1986 
4- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CE-

GRAF 

Atas da 119~ a 123: Reuniões do Conselho 
5- ATAS DE COMISSÃO 
6~ MESA DJRETORA 
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTI

DOS 
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER

MANENTES 

Ata da 308. • Sessão, em 1. o de dezembro de 1986 
4_' Sessão Legislativa Ordinária, da 47. • Legislatura 

" Presidência dos Srs. José Fragelli e Mário Maia 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS.-SENADORES: 

Jorge KaJume- Altevir Leal- Mário Maia -Euni
ce Michiles- Fábio Lucena- Odacir Soares- Aloy
sio Chaves - Hélio Gueiros -- Alexandre Costa -
Américo de Souza - Helvfdio Nunes - João Lobo 
- Cesar Cais - Dias Macedo - Afonso Sancho -
Carlos Alberto - Moacyr Duar_te - Martins Filho -
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Maurício 
Leite - Cid Sampaio - Ni\taldo Machado - Carlos 
Lyra- Luiz Cavalcante- Albano Franco- Lourival 
Baptista -Passos Pórto - Jutahy Magalhães - Lo
manto Júnior - Luiz Viana - José Ignácio Ferreira 
- Moacyr Dali a-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro 
- Jamil Haddad - Benedito Ferreira --Henriq!le 
Santillo - Gastão Müller -José Fragelli :._Marcelo 
Miranda- Affon'io Camargo- Arno Dami<!ni ~ Car
los Chiarelli- Octávio Cardoso. 

O SR- PRESIDENTE (José Fragellí) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

·sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, 

O Si. 1 °-Secretário irá proceder à leitura do J;:x_pç
ãícifite:---

É liºo o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 

Do Sr. l 0·Secretário da Câmara dos Deputados, enca
minhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetos: 

I'ROJÉTO DE LEI DA. CAMÂR" 
Nl' 130, de l986 

(N-• !1.697/85, n~t Casa. lle orlpm) 
- !De lnlclatlva do Senhor Presidente 

da ~pública) 

Dls).>Õe sobre o ensino no Ministério 
da Aeí'!má!J,tica. 

O Congresso Nacl<linal decreta: 

,AJ,t. !_o o 'Ministério da. Aeronáutica 
manterá Sistema de Ensino próprio, com a 
flnàlidade , de proporcionar 'op: seu ~1 
m!lltar, da atlva ou da rése'rva, e a civis 
a necessária habilitação para o exerciclo, 
na paz e na guerra, dos cargos e funções 
previstos em sua orgax$açlio, para o cum
prlinento li~ su:a. destinação c,on.stituclonal. 

'ParágrMo único_ O Mlnl.stérlo da Ae
ronáutica poderá manter, ainda, ensino de 
1.• e 2.• Grau.'l, suP.,rior, e de caráter assis
tencial e supletivo. 

Art. 2:" o Ministério da Aeronáutica de
finirá a Politica de En.slno da Aeronáutica, 
estabelecendo selis objetlvoo, e baixará dire
txlzes ao órgão de direção setorlal respon
sável pelas atlvldades relat!va.s ao ensino 
da. Aeroni\utlca.. 

Art. s.o A axlnünlstraçlio da Politica de 
Enslno da Aeronáutica é da competência do 
órgão Central do ~tema, como 'tal defi
nido pelo P<>der Executivo. 



- · 4368 Terça-feira 2 

Art. 4.0 Os cursos do si.stema de Ensino 
do Ministério. da a<>ronáutica .-rão criados 
mecUa111te à.to fo·rmal da autoridade coni
!><'tente, nos ter.mos do disposto no regula
mento dMta lei. 

Art. 5.0 CoMiderar-.--ão ll!tiv!dades d\> 
ensino no Ministério da Aeronáutica: 

I - as que, pertinentes ao conjrm to in te
grado <lo eMlno e da pesquisa, se rea.l!zarem 
nas Jnst!tuiçõe.s <lo Ministério da Aeronáu
tica; 

n ·_ oo cursos e estágios de Lll.teresses da 
Aeronáutica, Illin1strados ou real.izado.s em 
organisações mil!tare.s QU civis, nacionais ou 
estrangeiras, estmnhas oo Ministério da A<>
ronáutica; e 

III - as de caráter aasistenc!ll!l e suple-
tivo. --

Art 6 ° Respeitados os as!><'ctos peculia
res, O eMmo no Minlstérto. da Aeronáutica 
observará as norma.s e d!retrlzes da legis
lação !ederal vigente. 

Art. 7.0 Os dlple>mas e cert!!lçados expe" 
dldos pelas organizações integrantes do Sis
tema de Ensino no Ministério da.Aer<>náu
tica. terão valid..wde na_c_ional e serão regis
trados no Orgão Central. do Sistema. 

Art. 8.0 Os processos sobre equivalência 
ou equiparação dos cursos do Sistema de 
Ensino do M!nlstér!o da Aeronáutica aos 
cursos civis serão en=Unhados segundo as 
leis vlgento..s à apreciação dos.çonseihos Fe
deral ou ·Estaduais de Educaçao. 

Art. 9.0 A organização e as atr!buiçÕM 
do quadro do Magistério da Aeronáutica 
obedecerão oo que dispõe lei especifica. 

Art. 10. o corpo de instrutorles e món!
tores de organizações do M!nistér!o.da Ae
ronáutica, integrado por militares sel~io
nados para o .desempenho de ativ!dades 
docentes, obedecerá ao que dispuser do
cumento especifico. 

Art. 11. o Poder Executivo regulamen
tará esta lei no prazo de 180 (cento e oi
tenta.) dias, contados da. data de sua pu
blicação. 

Art. 12. Esta lei entra._el!l.'\'igor na data 
de sua publicação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em 
contrário, e espQc!almente a Lei n.0 7 .233, 
de 29 de outubro de 1984. 

MENSAGEM N.0 509, DE 1985 
Excelentíssimos Senhores Membros do 

Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Ool:lStltuição 
Federal, tenho a honra de subm~ter ~ ele_-
vada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de E"]))S!ção <)e Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da AerQI!.áutl
ca, o anexo projeto de lei que ,"dispõe sobre 
o ensino no Ministério da. Aeronáut!c•/' .. 

Br.;,ílla, 17 de outubro d.e i9~5. - J.OSÉ 
SARNEY. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVO.S N.0 54/GM3, DE 
. 20 DE SEI'EMBRO DE 1985, DO MINIS-

TERIO D1). AERONAUTICA 
·Excelentíssimo Senhor Presidente da ·Re

pública 
Tenho a- honra de submeter à el,evada 

consideração de Vossa Excelência .antepro
j e to de lei que dispõe sobre o ensino no 
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Ministério da Aeronáutica e revoga a Lei 
n.0 7.233, de 29 de outubro de 1984. 
'2.-,A-le! de eMlno do Ministério da Ae-. 

ronáut!ca sancionada em 29 de outubro de 
1984, carece de ajustes em ·sua estrutura 

- para se adequar às neee.ssidaQ.e.\3 ~a Aero-
náutica, ajustes esses que foram Inseridos 
neste novo anrteprojeto. 

3. Dentre esses ajustes cabe destacar a 
Inclusão do parágrafo único ao art. 1.0 , pre
vendo os níveis de ensino no Ministério, bem 
como o caráter supletivo e. assiste_nclal o 
que, em- realidade, representa uma lacuna 
dll. lei vigente. 

Alproveito o ·eru;eJo para renovar_ a yossa 
Excelência os protestos do . meu mais pro
fundo re5P<'lto. - Octávio Júlio Moreira 
Lima, Mlnistrp da Aeronáutica. 

Aviso n.0 698-S'UPAR 

Elli. 17 de outubro ·de 1985. 

A sU:ã. Excelência o Senhor 
DêpU~aido HaroJdo Saniord 
nl5.':Prime!ro-5ecretár!o · 
da Câmara dos Deputados 
BrÓ.Sílla - DF . 

Excelentissimo Senhói'-Pi:fniéiro-Secretá-
r!o: . 

Tenho a honrá de encaminhar a essa Se
cretária a Mensagem do Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República. acompanha
do, de Exposição de Motivos do Senhor Ml
illstro de Estado da Aeronáutica, relativa 
~a-projeto de lei que "dispõe sob i' e o ensino 
no- Ministério da Aeronáutica". 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vo.ssá Excelência protEstos de elevada es--: 
tima ·e considerãção. - José llugo Castelo 
Branco, :Ministro_ Chefe do Gabinete Civil. 

LEGISLAÇA:O CITADA 

LEI N. 0 7.233 
DE: 29 P.E OUTUBRO DE ;!984 

Dispõe sobre o ensino no :Ministério 
da- Aeronáutica. 

O Presidente da Repúbl!ca, faço saber 
aue o Congresso Nacional decreta e eu san~ 
ciono --a seguinte lei: 

Art. 1.0 o M!1U.stér!o da Aeronáutlc~ 
·mant€rá sistema de ensino pT6prio, de for
ma integrada, com a finalidade d·e propor
clonar ao seu .oossoal, civil e militar, da ati
va ou da reserva. a necessária habilitaçá<l 
para o exercício; . na paz e na -guerra, dos 
c_a_rgos e funções previstos. em sua organi
za-ção, para o cumprimento de sua destina
ção cOnstitucional. 

Art. 2.0 O Mirustér!o da Aeronáutica de
f!n!rá-~ Política de Ensino da Aeronáutica, 
e~<:;·~.abelecendo ~eu.s objetivos, e baixará dire
trizes ·âo órgão de direção setorial res;pon .. 
sável pelas ativldadoo relativas ao pess.oal 
da Aeronáutica. 

Art . .3.0 Ji!. execução da Politica de En
sino da Aeronáutica é da eompeténcla de 
11m órgão Central do Sistema, como taJ 
deflnldo !><'lO Poder Executivo. 

Art .. 4.0 Os cursos do Sistema de Ensi
no do Mlnistério da Aeronáuticaserào r.ria
do.s.mediante ato formal da autoridade coro~ 
pe-~nte. na forma que dispuser o regula
mento .da presente JeL 
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Art. 5,0 Considerar-se-ão ativ!dades do 
ensino no- Ministério da Aeronáutica: 

I.-' a.sque, pertinentes ao conjunto inti> 
grado do. ensino _e d::J. pesquisa, se re-aliza
rem nas instituições do Ministério da Ae
ronáutica; 

-IT- os cursos- e e.stágios de inter-esse da 
Aei"-Ol1-ãutica, ministrados ou realizados em 
organizações- militares ou civis, naeionais 

· ou estrangeiras, estranhas ao Ministério da 
A•eronáutica. 

Art. 6.0 . Respeitados os aspectos peculia
res, o ensino do Ministério da Aeronáutica 
observará as ne>rmas e d!retr!zes da Iegis· 
Jação federal vigente. · 

Parãgrafo único. As características bá
sicas e os fatores condicionantes dos cursos. 
do en.sino no Ministério da Aero::p.áutica 
serão regulai:nentados pelo Poder Exacuti
vo, no prazo .de 180 (cento e oitenta) dia$ 
da data da presente lei. 

Art. 7.& Os d!plomâ.s e cert!r!cados expe
didos pelas organizações integrantes do Sis· 
tema de Ensino no Mlnl.stár!o da Aeronáu
tiCa terão validade nactonal e serão reg~
frados no órgão central do Sistema. 

Art .. _8.0 A equivalência Qu equ1paraçãc 
dos cursos dO Sistema de Ensino no 1\.1in1s

·têrio da Aeronáutica aos cursos civis cabe
rá ao Conseiho Federal de Educ<~Çáo. 

Art. 9.0 A organização e_- as atribuicõeS 
~o corpO docente das organizações do S!s
\êma de Ensino no Ministério da Aeronáu
!ica obedecerão ao que dispõe !e! especifica. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na uata 
de sua j)ub1icação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em 
contrário. · 

Brasil!a, 29 de outubro de 1984; 163.0 da 
Independência e 96.o da Repúbl!ca. - JOAO 
FIGUEIREDO - Délio Jardim de Mattos. 

(A Comissão de Segurança Nacional.! 

.PROJETO DE LEI DA CâMARA 
N~ 131, de 1986 

(N.o 7.245/86, na Casa de origem) 
(De Iniciativa do 

Senhor Presidente da Repúbl!ca) 

Concede pensão esptecial a Maria 
Bar]La-sa da Silva é dá outras provi
dências. 

O COngresso Nacional decreta: 

Art. 1.° Fica concedida .a Maria Barbosa 
da Silva, filha de Cândido Vieira da Silva e 
P aulina Barbosa ãa Silva, mãe do menor 
severino B~rbos~ de Andra.de, fahcido em 
decorrência da ,exPlosão acidental <i·e uma 
granª'da, ~m 13 d,ejulho de 1956, no Muni
cípio de Naza.ré-PE, em local onde- for.am 
realizado.s exercícios militares, a pensão es
pecial, mensal, equivalente .a 2 (duas) ve
z·es o salário minimo vigente no País. 

Art. 2.0 O beneficio instituído por esta 
lei é intransferível e extinguir-se-ã com a 
morte da beneficiãria. 

Art. 3.0 A d·espesa decorrente desta .lei 
correrá à conta .de Encargos PrevidenCiá
rios da União - Recursos sob a Supervisão 
d-o Ministério da Fazenda. 

Ãrt. 4:o Está l-ei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 5.0 Revogam-se· as disposições em 
contrário. 
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MENSAGEM N.0 067, DE 1986, 
DO PODER EXECUTIVO 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do a:rt. 51 da Constituição Fe
deral, tenha a honra de submeter à elevada 
deliberação de Vossas Excelências, acom
panhado de Expaslção de Motivos do Se
nhor Ministro do Exército, o anexa projeto 
de lei que "concede pensão especial a Maria 
Barbosa da Silva e dá outras providências". 

Brasllla, DF, 18 de março de 1986. - José 
Samey. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 120, DE 7 DE 
OtJTUBaO DE 1983, DO MINISTJ!:RIO 
DO EXll:RCITO 

Excelen tísslmo senhor Preslden te da Re
pública: 

Tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de- Vossa Excelêricia o ante
projeto de_ lei anexo, pela qual a União con.,_ 
cede amparo a Maria Barbosa da Silva, 73 
anos de idade, residente na cidade Jle Car
pina - PE, mãe do menor Severino Barbosa 
de Andrade, falecido em 13 de julho de 1956, 
em conseqüência da explosão acidental de 
uma granada, deixada em local onde tropas 
do OPOR de Recife realizaram exerciclos. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

Olamentável acidente foi objeto de In
quérito Policial, instaurado pelo Delegado 
de Polícia de Nazaré da Mata PE, em 
cUja solução ficaram patentes os Indicias 
de culpabll!dad• da União. 

Com profundo respeito, 
Aviso n.0 076-SUPAR. 

Em 18 de março de 1986. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Haroldo Sanford 
DD. Primeiro-Secretário da 
Câmara dos Deputados 
Bras!lla- DF. · 

Excelentíssimo Senhor 1.0-Secretârlo: 
Tenho a honra de encaminhar a essa Se

c_retaria a Mensagem do Excelentíssimo Se-
--- -rihor Presidente da República, acompanha

da de Expaslção de Motivos do Senhor Ml
nlstro de Estado do Exército, relativa a pro
jeto de lei que "concede pensão especial a 
Maria Barbosa da Silva, e -dá outras provi
dências". 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de elevada esti
ma e consideração. - 1\larco Maciel, Mi
nistro-Chefe do Gabinete Civil. 

(A Comissão de Finanças.J 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N9 132, de 1986 

(N.0 8, 061/86, na Casa de .origem) 
(D.:.> iniciativa do Senhor Preside-nte da Repúblicã) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Ministério da Educa-ção o crédito espe
cial até o limite de Cz$ 7.374.029,09 (se::.~ 
milhões, trezentos e setenta e quatro 
mil e vinte cruzados), para o fim qu"' 
especifica. 

O congre.s.so Nacional ctecre:a: 

Art. ~.0 Fica. o .Poder Executivo autoriza
do a abrir ao M!nlstério da Educação, em 
favor da Secretaria Geral - Entidades Su
pervisionadas, o crédltc especial, até o limi
te de Cz$ 7.374.020,00 (s.ete milhões, tre
zentos e setenta e quatro mil e vinte cruza
dos), para atender ao seguinte programa de 
trabalho: 

Cz$ 1,00 

1500 - MINtSTJ!JRIO DA EDUCAÇAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.374.020 
1503 -Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas . . . 7.374.020 

1503.08440251.829 - Projetas a Cargo do · ééiitro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca . . . . . . . . . . . 355.791 

1503. 08440251.834 - Proj e tos a Cargo do Centro Federal de EducaÇão 
Tecnológica de Minas Gerais ... ·~. -~·.... .. . . . . . . 37 _061 

1503.08440251.838 -Projetes a Cargo do Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Paraná ...... _ ......... ""'"' 74.123 

1503.08440250.850- Projetas a Cargo da Esci)ía-Paul!sta de Medicina 528.941 
1503.08440251.851 - Projetas a Cargo da Escola Superior de Agricul-

tura de Lavras ..................... »·......... 29.649 
1503.08440251.853 - Projetes a Càrgo da Faculdade' de Ciências Agrá-

rias do Pará ....................... _ .. _ .• _ . . . . . . ... _35_579 
1503.08442081.861 - Projetas a Cargo da FUndação Unlvers!dade Fe-

deral de Uberlândia .. : .............. - ..... - ... 1.600.355 
1503.08442081.868 - Projetas a Cargo da Fundaçãa Universidade Fe-

deral de Sergipe ............... _ . . . . . ... . . . . . . .. . . 341.083 
1503.06442081.877 - Prajetos a Cargo da Universidade Federal de Mi-

nas Gerais ............ ··~·--.. ..... . .. . . . .. . . . . . . . . . 592.983 
1503.08442081.881 - Projetas a Cargo da Universidade Federal de Per-

nambuco ............ _:~--·---·-··--··---·--·~·· 830.178 
1503.08442081.883 - Projetas a Cargo da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul ............. _,_,,; ... ~·--··········· 494.104 
1503.08442081.884- Projetas a Cargo da Universidade Federal da Rio 

de Janeíro . . . . . .. . .. • . . .. .. . . . . ... . . .. .. . . .• . . . . . . . 1.334.214 
1503.08442081.885 - Projetas a Cargo da Universidade Federal de Santa 

Catarina ......................... ---·-·········--- 948.774 
1503.06442081.886- Projetas a Cargo da Universidade Federal de Santa 

· Maria . ··················-,----····· .. ·-········ .. ~ 51.886 
1503.08442081.888 - Projetas a Cargo da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro ................... _ ........... . 59.299 
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Art. 2.0 os recursos necessários à exe
çuçã9~ desta lei, decorrerão do produto de 
operação de crédito interna, contratada pe
la União, junto à Caixa Econômica Federal. 

Art. 3.0 Esta lei entra em vigor na data 
de. sua publicação. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N.0 374, DE 1986 
DO PODER EXECUTIVO 

Excelentíssimos SenhOres Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do artigo 51 da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à eleva· 
da deliberação de Vossas Excelências, acom· 

. panhado de Exposição de Motivos do Senhor 
1\finistro-Chefe da Secretaria de Planeja
mento da Presidência da Repúbllca, o anexo 
projeto de lei que autoriza o Poder Executi
vo a abrir ao Ministério da Educação o cré-

. dito especial de Cz$ 7.374.020,00 (sete mi
lhões, trezentos e setenta e quatro mil e vin~ 
te cruzados), para o fim que especifica. 

Brasllia, 29 de julho de 1986. - (ass. ile
gível). 

EXPOSIÇAO DE MOTivos·N.ó 250, DE 17 
DE JULHO DE -1986, DO SENHOR MI
NISTRO-CHEFE DA SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO DA PRESID:Jl:NCIA DA 
REPúBLICA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública:·:-

O Ministério da Educação solicita a aber~ 
tura. de crédito especial de Cz$ 7.374.020,00 
(sete_ milhões, trezentos e setenta e quatro 
-mil e vinte cruzados), em favor da Secreta
ria. Geral -- Entidades Supervisionadas. 

2. O crédito destina-se à recuperação, re· 
:corma e conclusão de obras em 15 (quinze) 
instituições de ensino superior mantidas pela 
União, e com a- ·at;lministraçãO. da ex~cução 
desses projetas. 

3 Esta Sçcl;'etaria ~ favorável à conces~ 
s~ci do valor sallcitado. As despesas serão 
atendidas através de operação de crédito 
contratada junto à Caixa EconOmica. F& 
deral, e em conformidade com o arti~o 43, 
§ 1.0, item IV, da Lei n.0 4.320, de 17 de mar
ça de 1964, obedecidas as prescrições do ar
tigo 61, § 1.0 , letra c, da Constituição. 

4. T.enho a hanra de submeter à elevada 
consideração de Vossa Excelência os anexos 
projetas de mensagem e de Iel. 

Renovo a Vossa Ex-celência os votos do 
meu mais profundo respeito. - João Sayad, 
·Ministro. 

r A Comissão de Finanças.) 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N" 133, de 1986 

(N.0 G.US'l/85, na Casa· de origem) 

me Iniciativa do Senhor Presidente) 
da República) 

Altera o Anexo II da Lei n.0 7 .324, 
de 18 de junho de 1985, que "cria. a. 13.a. 
RegiãO da .Justiça do Trabalho e o res
pectivo Tribunal Regional do Traba
lho, institui a. correspondente Procura
doria Regional do Ministério Público 
da União junto à Justiça do Trabalho, 
e dá outras providências. 

O Ootlgresso Nacional decreta: 

Art. 1." o Anexo II, da Lei n.• 7.324, de 
18 de junho de 1985, na parte referente a 
cargos em comissão, passa a vigorar com a 
seguinte alteração 

Número 
CARGOS EM COMISSAO 

Cargo Código 

Procurador - PRT-13.•-DA8-101.4 
Regional 
do Trabalho 

Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3.0 _Revogam-se as <lisposições em 
contrário. 

MENSAGEM N.O 374, DE 1985 

Excelentíssimos Se'tlb.o.te_s Membros do 
COngre.sEo Nacional · 

Noõ termos do art. 51 da constituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à elevada 
deliberação de Vossas Excelências, aC<lm
panhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado da Jusjjça, o anexo pro
jeto de lei que "altera <> Anexo TI, da Lei 
n.0 7.324, de 18 de junho de 1985", que "cria 
a 13.• ~<,egião da Justiça do Trabalho e o 
respectivo Tribunal Regional do Trabalho, 
institui a correspondente Procuradoria Re
gional do Ministério Público da União junto 
à Justiça do Trabalho, e dã outras provi
dências". 

Bras:lia, 12 de agosto de 1985. - Ulysses 
Guimarães. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DAJ/338, DE 29 
DE JULHO DE 1985 DO MIN1ST.i!LRIO DA 
JUSTIÇA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
p\blica 

Acolhendo proposta do Douto Magistério 
Públic0 .lia União junto à Justiça do Tra
balho, t:enho a honra de submeter à eleva
da coru;lderação de Vossa Excelência a ini
ciativa de se criar em caráter excepcional, 
em regime de urgência, mais um cargo €-m 
comissão de Procurador Regional do Tra
balho, Código DAS-101.4, no Estado da Pa
raiba, na 13.• Região da Justiça do Traba
lho, criada pela Lei n.0 7.324, de 18 de ju-
nho de 1985. · · -

Saliento que, excepcionalmente, foram 
criados 12 (doze) cargos em comissão, códi-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

go DAS-101.4, de Procurador Regional do 
Trabalho nas 12 (doze) Regiões da Justiça 
do Trabalho, via da Exposição de Motivos 
n.0 37, de 21 de ,Janeiro de 1985, da Secre
taria de Planej amen to da Presidência da 
República, merecedora da aprovação Pr_e
sidencial, conforme publicação no Diário 
Oficial da União de 23 dos mesmos mês e 
ano, com o objetivo _de propiciar aos Pro
curadores do Trabalho que exerciam ativi
dades de dir-eção nos órgãos Regionais uma 
remuneração compatível com -as responsa
bilidades e complexidades_ de suas atribui
ções. 

Informo, ainda, a Vossa Excelência, que 
pela Portari~ n.0 104, _de 6 de_ março de 
1985, in DOU, de 8 seguinte, desta Pasta, os 
referidos eargos em comissão criados foram 
providos nas 12 (doze) Procuradorias Re
gionais do. Trabalho de cada uma das 
Regiões da Justiça Trabalhista já existen
tes. 

Todavia, a Lei n.O 7.324, de 18 de junho 
de 1985, no seu art. 16, criou o órgão do 
Ministério Público da União junto à Justl-
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ça do Trabalho na 13.• Região e não previu, 
conseqüenterriente,- no Ariexo II, o cargo 

· em COmis?_ão de Procurador Regional na 
1-:-ova Reglao, a exemplo de suas semelhan
teE nas demais Regiões da Justiça ·do Tra
balho já !ru;tituídas. 

Tendo em vista o exposto, faz-se neces
sà~·ia, portanto, a criação de mais um cargo 
cm comissão de Procurador Regional, Có
d.'go DAS-lO 1. 4, a ser exercldo pelo Pro
curador do Trabalho de Segunda Ca_tego
fia, a s-er noineadõ _para titular da nova 
Procuradoria Regional do Trabalho na 13.• 
Rog!ão, no Estado da Paraiba. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vo:~sa Excelência !Protestos de estima e con
Ei::-eração. _- Fernando Lyra, 1-rinistro da 
Ju(tic;a. 

l'roces.so- MJ i:t.O 19.290/85. 

(}. s Co1nissões de Serviço Público e 
de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N'1_134, de 1986 

(N.O 8.062/86, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Minis_tério da Ciência e Tecnologia, em. 
favor do Instituto de Pesquisas Espa-
ciais, o crédito especial de Cz$ ..... . 
9.307.000,00 (nove milhões, trezentos e 
sete mil cruzados), para o fim que es-
pecifica. , 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. · 1.0 Fica o Poder Executivo autoriza
do a abrir ao Ministério da Ciência e Tecno
l<>gia, em favor do Instituto <le Pesqnisas.Es
paclaís, o crédito esperoal de Cz$ 9.307. 000,00 
(nove milhões, trezentos e ilete mil cruza
dos), com " finalidade de Incluir e atender 
à seguinte programação: 

Cz$ 1,00 
3600- Ministério da Ciência e Tecnologia .. .. .. .. ... .. . .. .. 9.307.000 
3610- In.stltuto de Pesquisas Espaelais ........ .... .. .. .... .. 9.307.000 

3·610.03100566.538- Contribuição ao Fundo de Ativldades Espaciais ...... 9.307.000 
3214- Contribuições a Fundos (Fonte 050) .. .. . .. . .. .. .. .. . 6.307.000 
4313- Contribuições a Fundo (Fonte 050) .. .. .. .. . .. .. .. .. . 3.000.000 

Art. 2.o Os recursos necessários à exe~ 
.>CUção desta lei decorrerão do excesso de ar
recadação de receitas diretamente arreca
dadas, conforme prevê o inciso II do § 1.o 
do art. 43 da Lei n.O 4.320, de 17 de março 
de 1964. 

Art. a.o A incorporação ao Orçamento do 
Fundo, de_ recursos decorrentes de eventual 
excesso de arrecadação das receitas próprias, 
será efetuada através da abertura de cré
dito suplementar, observados os llmltes de 
efetiva arrecadaçãO de caixa do exercício e 
a destinação especifica. 

Art. 4.o ESta lei entra em vigor na data 
_ de sua publicação. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM. N.O 375, DE 1986 

Excelen tíssinios Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do 'art. 51 da Constituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à elevada 
-deliberação de Vossas Excelências, acampa
ilhado_ de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro-Chefe da Secretaria de Planej a-

mento da Presidência da República, o anexo 
projeto de lei que ~autoriza o Poder Exe
cutiv_Q __ a abrir ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia, em favor do Instituto de Pes
quisas Espaciais, o crédito especial de .... 
Cz$ 9.307.000,00, para o fbn que especifica". 

Brasilla, 29 de julho de 1986. - J"osé 
Fragelli. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O 248/8S, DE 
17 DE JULHO DE 1986, DO SENHOR MI
NISTRO-CHEFE DA SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO DA PRESID:mNCIA DA 
REPúBLICA. 
Excelentissimo Senhor Presidente da 

República: 

O Ministro da Cilincia e Tecnologia soli
cita a abertura de Crédito Especial de .... 
Cz$ 9.307.000,00 (nove milhões, trezentos e 
sete_ mil cruz~os), em favor do Instituto 
de Pesquisas Espaciais - INPE, e destinado 
à coru;trução do ]fundo de Ativ!dades Espa
ciais - FAES, instituído pelo art. 4.0 do 
Pecreto n.0 91.994, de 28 de novembro de 
1985. 
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2. A criação do FAES ~eveu-se à neces
sidade de se operacionalizar as receitas di
retamente arrecadadas pelo Instituto, 
oriundas da venda de imagens do sa~élite 
LANDSAT para universidades e pesquisadO
res do Pais e da América Latina, do for
necimento de placas de circuito impresso 
com qualificação espacial-m;ilitar, da trans
ferência de metodologia na área de senso
riamente remoto, do fornecimento de dados 
meteorológicos, o que somente se efetivara 
com a· inclusão, ~o Orçamento da União, 
de dotação especifica para ·o -Fundo, con
forme disciplina o art. s.o do Decreto-lei 
n.o 1.754, de 31 de dezembro de 1979. 

3. Assim, esta Secretaria é favorável à 
concessão do crédito especial, ressaltando 
que as despesas resultantes serão atendidas 
com recursos provenientes do excesso de 
arrecadação daquelas receitas, conforme
prevê o art. 43, § 1.0 , item II,da Le! n.o 4.320, 
de 17 de março de 1964. 

4. Em face do exposto, tenho a honra de 
submeter à elevada consideração ·de Vossa 
Excelência os projetas_ de Mensagem e ·cte 
Lei. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os votos do meu mais 
profundo respeito. - João Sayaô, 'Minfstró:. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.0 4.320, 
DE 17 DE MARÇO DI!! 1964 

Estatui normas gerais de direito fi
nanceiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Fe~ 
dera!. 

Disposição Preliminar 

Art. 1.0 .Esta lei estatui normas gerais de 
direito financeiro para elaboração e contro
le dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Munlcfplos e do Distrito Fe
deral, de acordo com o disposto no art. 5.0

1 
inciso XV, letra b, da Constituição Federal. 

TíTULO V 
Dos Créditos Adicionais 

Art. 43. A abertura dos créditos suple· 
mentares e especiais depende da existência 
de recursos âlsponíveis para ocorrer à des
pesa e será precedida de exposição justifi
cativa. 

§ 1.0 consideram-se recursoo para o fim 
deste artigo desde qué não comprometido&: 

II - os- provenientes de excesso de arre_- __ 
cadação. · 

(A Comissão de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N9 135, de 1986 

(N:<> 5. 538/85, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Sr. Presidente 

da República) -

Reorganiza os Quadros de Oficiais Au
xiliares da Marinha. 

o Congresso N&eional decreta: 

c·Art. 1.0 Os Quadros de Oficiais Auxilia
res da Marinha - QOAM" destinam~se a SU· 
prfr a _Ma:rínha. nos seus diversos setores, 
de pessoal hab1l!tado para o exerc!cio das 
funções de caráter operativo, técnico e ad
i:Uinistrattvo, compatíveis com seus postos~ 
qualificações e especialidades de origem. 

Art. 2.° Compõem os Quadros de Oficiais 
Auxiliares da Marinha - QOAM: 
--I - o Quadro de Oficiais A:uxiliares da 

Armada - QOAA; e 
ll ..::.... o· Quadro de Oficiais Auxiliares do 

Corpo de Fuzileiros Navais - QOACFN. 
Art. 3.? Os Oficiais dos QOAM provêm de 

seus respectivos Corpos_ de Praças, selecio· 
nados de acordo: com as suas capacidades 
técnico-profissionais e com as qualidades in
te).ectuais e morais que os habilitem ao ofi
Cialato. 
· Art. 4.0 "os Oficiais dos QOAM aplicar

se-ão, além das disposições desta. lei e de 
siiã r13gulamentação, as normas_ e os dispo
sitivos legais aplicados aos Oficiais do Cor-

- po da Armada e do Corpo de Fuzileiros 
Navais. -

Art. 5.0 A admissão dos candidatos aos 
QOAM será feita através de c()ncurso, para 
o qual estârão habilitados as praças que sa
t!sf"lzerem às s"guintes condições: 
I- possuir ·a segundo grau completo; e
II- sêr, na··mfnimo1 Terceiro-SargentO.-

Parágrafo único. As normas para o con
curso de adm.íssão e para-os cursos ou está~ 
gios de adaptação ao oficialato serão baixa· 
das pelo Ministro da Marinha. 

Art. a.o As normas para o ingresso nos 
QOAM serão estabelecidas na regulamenta· 
ção desta lei. 

Art. 7.0 As promoções dos Oficiais dos 
QOAM serão processadas conforme previsto 
na-lei que dispõe sol;Jre as promoções de Ofi
ciais da Ativa das Forças Armadas e na sua 
regulamentação para a Marinha. 

Art. a.o O Poder Executivo regulamenta
rá o disposto nesta lei no prazo de 90 (no
vcntaLdias de sua publicação. 

Art. 9.o Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em 
contrãrio. 

MENSAGEM N.o 261, DE 1985 
Excelentíssimos Senhores Membros do 

Congresso Nacional. 

Nos termos do art. 51 da Constituição, te
nho a honra de submeter à elevada delibe
ração de Vossas Excelências, at!ompanhado 
de exposição de motivos do senhor Ministro 
de Estado da Marinha, o anexo l'rojeto de 
lei que "reorganiza os Quadros de Oficiais 
Auxiliares da -Marinha11

• 

BJ:a.silia, 15 de maio de 1985. --.José 
Sarney. 

1200 - Ministério da Aeronáutica 

1201 - Ministério da .A!éronáutlca 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N~o 049, DE 6 
DE MAIO DE 1985, DO MINIS'l'll:RIO DA 
MARINHA. 
Excelentisslmo Senhor Presidente dá Re

pública. 
Os Quadros de O!lclals Auxiliares da Ma

rinha ( QOAM) , criados pelos Decretos-lei 
n. o 329 e 335, de 15 de março de 1938, e r~r
ganlzados pela Lei n.o 6 .158, de 5 de dezem
bro de 1974, clestlnaram-se a suprir a Ma
rinha, nos seus diversos setores, com pes
soal habilitado para o exercício de !unções 
de caráter operativo, técnico e administra
tivo, compatíveis com seus postos,' qualifica
ções- e especialidades de origem. 

Estes Quadros são Integrados por Oficiais 
provenientes de seus respectivos Corpos de 
Praças, selecionados de acordo 002!1 as suas 
capacidades, qualidades inteleetuais e mo
rais, que os habilitem ao Oflclalato. 

Estudos realizados no âmbito deste Mi
nistérlo concl uiram pela necessidade de 
consolidação dos diplomas legais vigentes, 
bem como de tornar a legislação mais fle
xível, no que concerne aos ,pro_eessos para a 
seleção e admlssao aos QOAM. 

Em. face do exposto, tenho a honra de 
submeter à elevada consideração de Vossa 
Excelência o anexo anteprojeto de lél, que 
reorganiza os QOAM. 

Por <>portuno, participo a Vossa Excelên
cia que os Ministérios do Exército e <la Aero
náutlt!a, bem eomo o Estado-Maior das For
ças Armadas, defxaram de ser ouvidos pre
viamente, per ser matéria de Interesse ex
clusivo da Marinha. 

Aproveito a oportunidade para renovat a 
Vossa Excelência os protestos do meu mais 
profundo respeito: - Henrique Sa.bóia., MI
nistro da Marinha. 

rA Comiss/io de Segurança Nacional.! 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N9 136, de 1986 

(N.0 8.060/86, na Casa de origem) 

<De iniciativa do Sr. Presidente 
da República) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Ministério da Aeronáutica. o crédito 
especial, até o limite de Cz$ 1.050.000,00 
(um milhão e cinqüenta. mil cruzados), 
para o fim que espe-cifica. 

O Congresso Nacional decreta: 

Ai"t. 1.o Fica o Poder Executivo autori
zado a abrir ao Ministério da Aeronáutica 
o crédito es.pecial, atê o limite de ..... 
Cz$ 1.05().000,00 <um milhão e cinqüenta 
mil cruzados) , para atender à seguinte 
programação: · 

Cl$ 1,00 

~ 1.050.000 

1201.06260212. 122 - Manutenção dos Serviços Administrativos .. 

1. 050.000 

1.050.000 

1.050.000 3192 - Despesas de Exercícios Anterlorea ........ . 
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Art. 2.0 - Os recursos- necessários à exe
cução desta lei decorrerão de anulação 
parcial da Re<lerva de Contingência, nos 
termos do Inciso III do § J.o do art. 43 da 
Lei n.0 4.320, de 17 de março de 1964, obe
decidas as prescrições da alinea c do § 1.0 
do art. 61 da ConstituiçãC> Federal. 

Art. 3.0 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em 
cC>ntrário. 

MENSAGEM N.o 370, DE 1986, 
(Do Poder Executivo) 

Excelent!ssimo5 Senhores Membros do 
COngresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da COnstituição F~
deral, tenhC> a honra de submeter à elevooa 
dollberação de v~ Excelências, .acompa
nhado de Expo&lção de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado Chefe da Seeutar!a de 
Planejamento da PreSidência da Repilb!iCá, 
o ane"" projeto de lei que "autoriza o _Po
der Executivo a abrir ao Ministério da 
Aeronâiutlea o crédito especial, até o limite 
de CZ$ 1.050.000,00 (um milhão e c!nqüen
ta mil cruzados) para o fim que especifica". 

Brasllia, 25 de julho de _1006. - .José 
Sarney. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o 247, DE 
17 DE JULH:O DE 1986, DO SENHOR 
M[NJ)STRO DE ESTADO OHEF.E DA 
SECRIEli'AiEUA DIE PLA:NEJA:MENTO DA 
PRElSIDll:NCIA DA REPúBLICA. 
Excelentiss!mo Senhor Pre.sidonte da Re-

pública: 
o Mlnlstro da Aeronáutica solicita a aber

tura dC> crédito especial de CZ$ 1.050.000,00 
(um milhão e cinqüenta mil cruzados), 
objetivando a Inclusão de elemento de des
pesa espeeífioo pata a cobertura de gastos 
com despesas de eXJ3reicios anteriores, na 
atividade "Manuten('áo dos Serviços Admi
nistrativos", '(}.ec-orrentes da Emenda Cons
tltuciona~l n.0 26, de 27 de novembm de l'98!;;, 
qu:= conced-e anistLa aos servidores públicos 
civis e militares, punidos por ates d-e exce
ção, institucionais ou complementru:es. 

2. Esta secretarta é favorá-vel à con":' 
cessão do crédito solicitado. As despesas 
resultantes serão atencUdas sob a forma 
de compensação, conforme_ prevê o art. 43, 
§ 1.0 , item III, da Lei li.0 4.320, de "7 d.e 
março de 1964, obedecid_as as_ prescrições 
do art. 61, § 1.0, letra c, da Co-nstituição. 

3. Tenho a honra d~ submeter à el-e
vada consideração de VosSa_ Excelência os 
anexos proj etos de mensagem e de lei. 

Renovo a Vossa Excelêhcia os votos do 
meu mais profundo respeito.,- João Sa.yad, 
Ministro.· 

LEGISLAÇ1i0 CIT./WA, .ANEXADA 
PELA COORDENAÇAQDAS 

COMISSOES PERMANENTES 
LEI N.0 4.320, 

DE 17 DE 1\:IARÇO DE 1004 
Estatui normas gerais de Direito Fi

nanceiro para elaboração e ~ntrole- dos 
orçamentos e balanços da União, dos 
Estadós, dos Municípios e do Distrito 
Federal. 

DISPOS11ÇAO PRELIM!NAR 
Art. 1.0 Este lei <l<!twtui norma.s gera.is de 

Direito Financeiro para elaboração e con
trole 1dns orçamentos e bala.n~_ da lJni~1 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

dos Estados, doo MunieiJpios e do Distrito 
Ferler~ de aco·rdo com o disposto no 
art. 5.0 , inciso XV, letra b, da COnstituição 
]1ederal. 

TíTULO V 
Dos Créditos Adicionais 

Art. 43. A abertura dos créditos suple
meutare.s e especiais depende da e~lstê:q.cia. 
de recursos disponíveis para ocorrer à des
pesa e será precedida de e:xposição just!f!· 
cativa. 

§ 1.° Col:liSideram-s-e recur.ros para o fim 
d~te artigo, d·e.sde que não comprometidos: 

III - os resu.ltM>tes de anulação parcial 
ou total de ó!otações orçamentárias <>u de 
créditos ~1cionais, autorizados em lei; 

OONSTI:r'l]lÇAO DA REPúBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Emenda Constitucional n. 0 1~ 
de 17 de outubro de 1969 

TiTlJLO I 

Da Organb:a.ção Nacional 

. . CiJ\P1TULO·vr 
Do Poder Legislativo .... -.. -. ~,, .......... "'-' ... ~.~ .. , .. " ..... " ... ~ .. 

SEÇAO VI 
Do Orçamento 

Art. 61. A lei federal disporá sobre o 
e_:&·erCiclO-finance~ro, a ·alaboração e a orga
nização dos orçamentos públicos. 

§ 1.0 ll: vedada: 

c1 a abertura de c:•édlto especl:ü ou su"':' 
plementar sem prévia autor!zaçã;o legisla
_tiYa e sem indi-cação dos recursos corres
pondentes; '2 

(A Comíssão de Fin(mçasJ 

-· PROJETO DE LEI DA CAMARA 
Nl' 137, de 1986 

(N.0 _7-.222/86, na c8.sa de origem) 
(De iniciativa do 

Senhor Pre.Sidente da República) 

Estende aos equipamentos importa
dos para. uso do Ministério do Exército 
a. isençâ.Q d~ pagamento de annazena
gem prevista no art. 12 do Decreto-lei 
n. 0 8. 439, de 24 de dezembro \le 1945. 

o congresso Nacional decreta: · 

Art. 1.0 Fica estendida aos equipamen
tos importados para uso do Ministério do 
Exército a isenção de pagamento de arma
zenagem de que trata o ·art. 12 do Decreto
lei n.0 8.439, de 24 --de dezembro aa 1945. 

Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Dezembro de 1986 

MENSAGEM N.0 60, DEl 1986 
DO PODER EXECUTIVO 

Excelen tí.s.slm.os Senhores Membros do 
COngresso Nacional: 

Nos termos do artigo 51 da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à teie
vada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de exposição de motivos do 
Senhor Ministro do E:xército, o anexo pro
jeto de lel que "estende aos equipamentos 
Importados para uso do M!n!stérlo do Exér
cito a isen('áo -de pagamento de armaze
nagem prevista no artigo 12 do Decreto-lei 
n.0 8.439, de 24 de dezembro de 1945". 

Brasilia, DF, 13 de março de 1986. - José 
Sarney. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N_o 1()1, DE 26 
DE NOvr;;MBRO DE 19S5, DO SENHOR 
MINISTRO riO EXJ!:RCITO. ... . 
Eli:celen t!&slmo Senhor Presidente da Re

pública 
o· art. 12 do Decreto-lei n.o 8 .439, de 24 

de dezembro de 1945, eetabelee~ que as mer
c®orias e peças aces.sórias importadas para 
uso de aerona.ves e navios de guerra goza
rão de completa Lsençãx> de pagam•nto de 
armazenagem durante os primeiros trinta 
diaa, a contar da data do respectivo. depó
Bl to nos armazéns ou locais definidos no 
árt. 1.0 daquele diploma legal . 

Em !ace da isenção citada não alcançar 
os equipam<>ntos importados destinados ao 
uso da Força Ter~estre, !o! encaminhado 
ao Exm.0 Sr. M!nlso/o dos Transportes o 
Aviso n.0 45, de 24 de maio último, em que 
se. tratou. da_ hipótese de extensão da alu
dida medida àqueles equipamentos. 

Em atenção, o Senhor Ministro dos 
Tra_nsportes, em Aviso n.o 369-GM, (!Je 4 de 
novembro fluente, encaminhou a este Mi
nistério cópia do parecer da COnsultaria 
Jurídica daquela Secretaria de Estado e 
:Põf ele aprov9.:dq, ~m_ que se lê, em sintése, 
a opinião favorável quanto ao pleito em 
lide e que a Iniciativa na modificação da 
legislação em vigor não deve partir daquele 
Ministério, mas sim do Ministério do Exér-

-,cito. 
Evidentemé);li>e, o Interesse d$te Minis

tério é no sentido de que igual tratamento 
seja conferido aos equipamentos Importa
doa que se de.stfilem ao seu uso. 

Assim sendo, Senhor Presidente, !lenho a 
honra õ.'e encaminhar a .Vossa Excelência 
anteprojeto d_e lei que consubstancia a me
dida em _c a usa. 

OOm profunílo respeito, Leônidas Pires 
Gonçalves. 

Aviso n.o 69-SUPAR. 

.Em 13 de março de 1986. 

À Sua Ex"olênc!a o Senhor 
Deputados HID:oldo Sanford 
DD. Primeiro-Secr-etário éla -Câmara doo 
Deputados 
Brasilla.-DF. 

Tenho a honra de encaminhar a essa Se
cretaria a Mensagem do Excelen tísimo Se
nhor Presidente da República, acompanha
da -cte exposlçã<> d.e motivOs do Senhor Mi
nistro de Est.acto do Exército, •elat!va a pro
jeto de lei que 11este~de aos equipamento~ 
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im'P(>rtados para uso do Mlnlstérlo do EXér
cito a isenção de pagamento de armazena
gem prevista no artigo 12 do Deereto-J;ei 
n.o 8. 439, de 24 ele dezembro de 1945". 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de elevada es
tima e co.n..slderação. '"" ... Marco- Maciel, Mi-. 
nlstro-Chefe do Gabinete Civil. 

LEGISLAÇÃO CITADA. 

DECRETO-LEI N.0 8. 439, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1945 

R~gula. o serviço de armuenagem n9s 
portos organizados e dá. outras provi
dências. 

O Presidente da República, usando dá 
atribuição que lhe confere o artigo 180 d'a 
Constituição, decreta: 

Disposições Gerais 
Art. 1.0 As mercadorias depositadas nos 

armazém, pátio.s, pontes ou 

Art. 12. As mercadorias e objetos men
clanadoa nos n.os 1~ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 
l5, 16 e 36 do ·art. 11, do Decreto-Jel n.0 300, 
d<i 24 de fevereiro d:e 1938, e ainda as mêr
ca.dorlas e peças acessór!as!mportadas para 
uso de aeronaves e .navios de guerra, bem 
como de navios-escola, ainda que mercan
tes, de na~ões amigas, e aquelas pertencen
tes à.s respectivas tripulações, gDzarão de 
completa l!enção de pagamento de arma
zenagem durante os Jlrlmelros trinta dias, 
a éont"' da data de seu depósito nos arma
zéns ou locais à!efinidos no art. 1.0 

§ 1.0 Expirado ·o prazo ·d-e !s6nção, as 
mercadorias e obj~tos referidos neste artigo 
f1carão .sujeitos ao pagamento de armaze
nagem, como qualquer oUtra mercadoria, 
excluindo-se. porém, na Contag~m do_ pra
zo dessa armazenagem~ aqUJe:r.e petiodo de 
isenção.- · -

I 2.0 Quando náo se fizer a classi!lcação 
aduaneira das mercadorias ou objetos refe
ridos neste artigo, para conhecimento dos 
1'9.Specti'l'os dir<lltos, as percentagen.s !lxa
das na tabela D de armazenagem· serão, 
-para o cálculo da_ armaz.enagêm devida, 
aplicada.s ao valor comercial .dessa.s merca--
dorias ou objetos -e, se não houver· prpva 
desse valor, será o mesmo arbitrado pelo 
chefe da repartição depoSitária,. ouvida a 
na.rte hüenessada. · - · 

f (A Comissão de Finanças) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N'l 138, de 1986 

(N.0 7.506/86, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Sr.Presidente 

da República) 

Concede pensão especial a Cleonice 
dos Santos Azevedo e dá outras provi
dências~ 

O Congresso Nacional ,decreta: 
Art. 1,0 Fica concedida a Cleonice dos 

Santos Azevedo, filha de Etot!ldes dos San
tos, considerada inválida em decorrência de 
acidente ocorrido durante uma instrução de 
tiro de Obus 105mm, realizado por tropa do 
Exército, em 18 de outubro de 1985, pensão 
especial, mensal, equivalente a 2 (duas) ve
zes o salário mínimo vigente no País. 

DIÃRLO DO CONORESSO NACIONAL(Seção II) 

---.Ait~--2.0 A pensão instituída Por eSia -lei 
é intransferível e extinguir-se-á com a mor
te da beneflelár!a. 

Art. 3.o A despesa decorrente desta lei 
correrá à conta de Encargos Previdenciário.<; 
da União - Recursos sob a supervisão do 
Ministério da Fazenda. -

Art. 4.0 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

__ Ai-t: 5.0 Revogam -se as disposições em 
contrário. _ 

MENSAGEM N.0 102, DE 1986, 
DO PODER EXECUTIVO 

Excelentissimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à eleva
da deliberação de vossas Excelências, acom
panhado ele Exposição de Motivos do se
nhor Ministro de Estado do Exército, o ane
xo projeto de lei que "concede pensão espe
cial a Cleonice dos santos Azevedo e clá ou
_t.ras p-.rovidência.s". 

Brasília, 16 de abrll de 1986. - José 
Sa.rney . __ 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.O 017, DE 8 
DE ABRlL DE 1986, DO SENHOR MlNIS
TRO DE ESTADO DO EXÉRCITO. 
Excelent!ssimo Senhor Presidente da Re-

pública: 

Tenho a honra de submeter à ~levada 
consideração de Vossa Excelência o ante
projeto de lei em anexo, com vista à con
,cessão de amparo do Estado à Sr.• Cleonice 
dos Santos Azevedo, que teve sua residência 
atingida por explosão de artefato bélico dis
parado durante a realização de uma instru
ção de tiro, em 18 de outubro de 1985, por 
Organlzação MUltar desta Força. 

o lamentável acidente foi objeto de In
quérito Pollclal-Mllltar, Instaurado por-de
terminação do comandante do 8.0 Grupo 
de Ar.tllnaria de Campanha Pára-quedista, 
em cuja solução ficou patente a responsa
bilidade. ci'l'!l da União pelo evento, nas pes
soas de militares que concorreram para o 
infausto acontecimento e que, assim, Jncl
~r7r.:r~m erlme capitulado no Códlgo Penal 

A vitima, em decorrência da explosão, .so ... 
freu amputação traumática dos membros 
superiores em nív-eis de terço superior es
querdo e terço médio c!lrelto, sendo consi
derada, após submetida a inspeção de saú
de, Inválida J paralltica. 

Com proL ando respeito. -Leônidas Pires 
Gonçalves. 

AVIIO n.o 127-SUPAR 
Em 16 de abril de 1986. 

A Sua. EXcelência o Senhor 
Deputaclo Haroldo Santord . 

- DD. PrJmeiro-Secretárlo da Oàmara. do& 
Deputados 
Bra.sllla - DF. 

EJ:celentlsslmo Senhor . Prlmelro-seere
tárlo: 
-TeDho a honra_ de encaminhar a essa Se

e.reta,T}a a Mensagem do Exeel~ntlssimo ~
-nhor Presidente da República, acompanha
da de Exposição de Motivos do Senhor Mi

_nJ.stro de Estado do Exército, relativa a pro-
jeto de lei que "concede pensão especial a 
Cleonice dos Santos Azevedo e dá outras 
provldências''. 
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Aproveito a oportunidade para renovar ii. 
Vos.'la EXcelência protestos de elevada esti
ms. e comlderação. - Ma,..,o Maclel, Minis
tro-Chefe do Gabinete Clvll. 

(A Comissão de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
Nl' 139, de 1986 

(N.• 8.391/86, na Casa de origem) 

(De Iniciativa do Sr. Presidente da 
República) 

Introduz alterações na Lei n.0 5.701, 
de 9 de setembro de 1971, que dispõe 
sobre o Magistério do Exército. 

O Congresso Naclonal decreta: 
Art. r.o A Lei n.0 5.701, de 9 de setem

bro de 1971, que dispõe sobre o Magistério 
do Exército, passa a vigorar com as seguin
tos alterações: 

r - O.caput do art. 17 passa a ter a se
guinte redação: 

"Art. 17. O candidato a cargo de 
professor permanente aprovado e_o indi
CfldO pela com.issáo julgadora é nomea
do pelo Ministro do Exérctto, e: 

II - Fica acrescentado ao art. 27 o se
guinte parágrafo único: 

"Art. 27 ............... , .............. . 

Parágraío único. O professor permanen
te militar poderá requerer exoneração do 
cargo e conseqüente retorno ao desempenho 
das funções peCUliares à sua Arma, Quadro 
ou Serviço de origem, ficando o atendimen
to de sua pretensão condicionado à apro
vação prévia do Ministro do Exército." 

Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3.0 ~evogam-se as disposições em 
cqntrãrio. 

MENSAGEM N.O 683, DE 1986, 
DO PODER EXECUTIVO 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à eleva
da deliberação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor 
1\linistro de Estado do Exército, o anexo 
-projeto de lei que "introduz alterações na 
Lei n.0 5. 701, ele 9 de setembro de 1971, 
que dispõe sobre o Magistério do Exército". 

Brasílla, 20 de novembro de 1986. - José 
Sarney. 

EXPOSIÇ.~O DE MOTIVOS N.0 68, DE 20 
DE NOVEMBRO DE 1986, DO SENHOR 
MIN!S'I1RO DE ESTADO DO EXll:RCITO. 
Excelent!ssimo Senhor Presidente da 

República: 
A Lei n.0 5. 701, de 9 de setembro de 1971, 

que dispõe sobre o ·Magistério do Exército, 
não possui d!sposl ti v o que possibilite a 
exoneração do milit~r nomeado para o 
cargo de professor pennanente. 

Com vistas a propiciar a mais adequada 
flexibilidade e desejada ~eleridade nos atas 
de nomeação dos Pl'Ofess01·es permanentes, 
afigura-se altamente vantajosa para a 
Administração de Pessoal da Força, atri-
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buir ao Ministro de Estádo do Exército a 
competência para a prática. daqueles atos_. 

MINISTÉRIO DA MARINHA 

Demais disso, eni determinadas circuns
tãncias, considerad_as_ a_ manifestação de 
vontade do professor_ e a __ conveniência do 
serviço, poderá se efetivar a exoneração do 
citado_cargo, com o conseqüente_reto:rno do 
militar ao desempenho das funções peculia
res aos seus Quadros de origem, no Exérci
to, facultando-se ao requerente formular 
pedidos nesse_ sentido, reserva_nda-se à 
Administração, contudo, a faculdade --de 
acolher ou não a pretensão. 

Tabela dê- -Vencimentos d~ JUÍzes _do Tribuna1 M':alitimo 

Com os propósitos acima, Senhor Pre
sidente, tenho a honra de s1,.1bmeter à eleva
da apreciação_ de Vossa Excelência o inclu
so projeto de lei. 

Com prófundo respeito. - Leõnidas _Gon
çalves. 

LEGISLAÇ1f.O CITADA 

LEI N.0 5. 701, 
DE 9 DE SETEMBRO DE 1971 

Dispõe sobre o l\-laglstério do Ex.éicito 
O Presidente da República faço saber 

que o Congresso Nacional decreta e eu san
ciono a seguinte lei: 

Art. 17. O candidato a cargo de profes
sor permanente aprovado e indicado pela 
comissão julgadora é nomeado por decre
to do Presidente da República, e: 

I - se Oficial da ativa, permanece re
lacionado entre· os Oficiais de sua Anna, 

Quadro ou Servíço, onde concorre às -pro
moções por antigüldade e merecimento; 

II - se civil, incluído, nesta condição, 
no Quadro do Pessoal - Parte Permanen
te - do Ministério do Exército. 

Art. 27. A passagem para a !natividade 
ex <>ffieio do professor permanente militar 
é aplicada de acordo com a Lei de !nativi
dade dos Militares. 
-. -...... - ............. ~. -........ -~ ··-· .. ~ .. 

(A Comissão de Ségurança Nacional.} 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N9 140, de 1986 

(N.O 7.633/86, na casa de origem) 

DENOMIN"AÇAO 

Juiz Pl'e<lidente 

VENCIMENTOS 
MENSAL 

Oz$ 

10.111,92 

10.111,92 

MENSAGEM N.0 144, DE 11l1J6, 
DO PODER EXEOUTIVO 

ExeelentiBslmos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do artigo 51 da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à ele .. 
vada deliberação de Vossas Excelências 
acompanhado de Exposição de Motivos do 

~ Senhor M!n!.stro de Estado· da Marinha, o 
~ an'!ll>o projeto de lei que "dispõe sobre valor 

de remuneração doo JuiZes do Tribunal 
Marit!mo". 

Brà.síl!a, 12 de maio de 1986. - José 
Sarney. 
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O 0026, DE 

29 DE ABRIL DE 1986, DO MINISTÉRIO 
DA MARINHA 
Excelen tissimo senhor Presidente da 

República: 
O Tribunal Marll.imo, órgão autônomo, 

vinculado ao Ministério da Marinha e auxi
liar do Poder Judiciário, com jurisdição em 

- todo o Território Naeional, pcssul em seu 
quadro de pessoal, den tne outros servidores, 
7 (sete) Juizes. 

:Este M!n!stér!o há bastante tempo sente
se preocupado com a situaÇão funcional 
dºª Juizes do Tribunal Marítimo, dado o 
fato daquele coleg!ado vir se ressentindo 
'de adequada atenção com referência ao 
restabelecimento da igualdade de venci
mentos acs Juizes Fedro:a!.s, de modo a res
guardar o status compatível com a res
pon.sabíl!dade daquele cargo, cuja função 
judlcante tem aleançado 'elevado prestigio. 

(De iniciativa do senhor Presidente da República) 

Permita-me e.selarecer a Vossa Excelên
cia que pela Lei n.O 7. 035 de 5 de outubro 
de 1982, os valores previstos no Decreto-lei 
n.o. 1.902 de 22. de dleZembro de 1001, foram 

Dispõe wbre o valor dia remuneração fiXados em Cr$ 223.71)2, em igualdade de 
dos Juízes do Tribunal Marítimo. çondlções aos Jumei F'ederals, cujos efeitos 

financeiros retroagiram a maio de 1982. 
o Congresso Nacional decreta: _ Po>; oca.s!ão do reajuste dos vencimentos 

dos serv!dóre.s civ!.s do Poder Executivo de 
Art. 1.0 OS cargos de Juiz-Presidente e que tmta o Decreto-lei n.O 2.130 de 25 ~de 

Juiz do Tribunal Marit!mo passam a ter os junho de 1984, os Juízes do Tribunal Mari- ~ 
valores de vencimento e representação timo tiveram os seus vencimentos fixados 
mensal na forma da tabei:í. anexa a esta em Cr$ 1.108.~874, valor este Idêntico ao 

fixado para os Juires Federais pelo Decreto-
lei. lei n.0 2 .131, de 25 de _jnnho de 1984, lei 

Art. 2.0 OS efeitos financeiros do di&- ESta especifica para oo membros da Mag!s-
posto nesta lei retroagem a 1.0 <le janeiro tratura F'ederal, não ineluidos os Ju!zes-4o 
de 1

9
86. Tribunal:Maritimo. ~ 

Art. 3.0 A despesa decorrente da exe- Pelo Decreto-lei n.o 2.172, de 19 de no-
cução desta lei correrá à conta do Orça- _vembro de 1984, foram alterados oo valores 
men to Geral da U!lião. ~ c ~ -~ -c" dos~ venc!men tos dos membros da magistra

tura Federal, de que trata o Deereto-Iel n. 0 

Art. 4.0 Esta lei entra em vigor na da.ta 2.131 de 25 de junho de 1984, p<U<sando o 
de sua publicaÇão. o Juiz Federal a perceber vencimentos de 

Art. 5.0 Revogam-se a.s d!.spcsições em Cr$ 1. 612. 907 e os Juizes do Tribunal Ma-
eontráTio. rit!mo não tendo sido- anteriormente inclui-

REPREsENTAÇAo 
MENSAL 

% 

120 

110 

Oà 

12.134,30 

11.123,11 

~Ul!ÇAO 
MENSAL 

Ot.$ 

22.245,22 

21.~35,03 

dos no Dec~eto-lei n.o 2 .131 de 25 de junho 
de 1984, _ conseqüentemente não foram 
il.brang!des com o reajuste, iniciando ai a 
defa,agem salarial que taml>érn não foi 
corrigida qt>a.ndo ocorreram os reajustes 
.f!e ve-ncimentos dos servidores civis da 
União, autorizados pelo Decreto-lei n.o 2. 204 
de 27 . d.e dezembro de 1984, pela Lei n. o 
7 · de janeiro de 1986, dirigido ao Ministro
pela Lei n.0 7.419 de 17 de dezem,bro de 
1985, alterada pelo Decreto-lei .n.O 2.281 de 
17 de Janeiro de 1986. 

Tal preten.são dos Juires do Tribunal Ma
rítimo já foi objeto da Exposição de Moti
vos n.O 0060 de 2 de julho de 1985, que ac 
ser encaminhada a. Vossa Excelência me
receu· a manifestação do Ministro Extraor
dinário para As.suntos de Administração 
que após concordar com o projeto o enca.~ 
minhou para a Secretaria de planeja.mento 
da Presidência da República. 

A Secretaria de Planejamento da Prem
dência da República. pelo A viro n.O 005 de 
7 de janeiro de 1986, dirigido· ao Ministro 
Chef•e do Gabinete Civil da Presidência do. 
República, também manifestou-.se favorá
vel à aprovação da matéria, esclarecendo 
que as despesas decorrentes de sua implan
tação deverão eorrer à conta de Reserva de 
Con t!ngênc!a. 

Restituído . o processo ac Ministério da 
Marinha pelo A viso n.o 004/SUMAR do Ga
binete Militar da :Presidência da República. 
foi :reformulado o Projeto de lei,' de acord~ 
com o parecer da Secretaria de Planej a
mento da Presidência da República. 

Desta forma, tenho a honra de submeter 
à alta apreciação de Vossa Excelência o 
anteprojeto de lei em anexo, que visa res
tabelecer a .paridade de vencimentos do., 
Juízes do Trlbunrul Maritlnio ..00 Jul""s 
Federa!.s. 

Aprovei~ a -opq_I:t~nidade para renovar 
a vossa Exc.elência os protestos do meu 
mais profundo respeito. - Henrlqne Sabóla., 
Ministro da Marinha. 

Aviso n.O 227-SUPAR. 

Em 12 de maio de 1986. 

A Sua Exoolêncla o 8enhor Deputado Ha
roldo Sanford 
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados 
Bta.sllla - DF. 

ExcélentiBslmo senhor Primeiro-secretá
tárlo: 

Tenho a honra de ez;~aminhar a essa 
8ecDetarla a Mensagem do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, acoli11'a-
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nhada de Exposição de Motivos do Senhor 
Mlnl.stro de Estado da Marinha, relativa a 
projeto de lei que "dispõe sobre valor de 
remuneração. doo JUizes do Tribul)al Mar!-· 
timo". 

Aprov>eito a oporiunidade · para renovar 
a Vossa Excelência protestos d·e elevada es
tima e consideração. - Marco Ma.ctel, MI
nistro-Chefe do Gabinete Civil. 

LEGISLAÇli.O CITADA 

DECRETO-LEI N.0 1. 902, 
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981' 

Reajusta os valores de vencimentos, 
salários e proventos dos servidores civis 
do Poder Executivo, bem eomo os das 
pensões, e. dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da 
atribuição que lhe oonfere o artigo 55, !tem 
W, da Con.stltuição, decreta: 

Art. 1. 0 Os valores de vencimentos, salá
r!oo e proventos do p'essoal civil do Poder 
Executivo, bem como os· das pensõ_es, decor
rentes da aplicação do Decreto-lei n.0 1. 820, 
de 11 de dezembro de 1980, serão reajusta
dos em: 

I - 40% (quarenta por cento), a partir 
de 1.0 de janeiro de 1982; 

II - 40% (quarenta .por cento), a partir 
de 1.o de maio de 1982. -

§ 1.o O percentual fixado no !bem II 
incidirá.sobre os valores resultantes do rea
juste de que trata o !tem L 

§ 2.0 Em dcoorrência do disposto neste 
artigo, os vencJinentoo, salários e grat!fica
ções do péssoal em atlvidade, constantes 
dos Anexos do Decreto-lei n.o 1.820, de 
1980, vigorarão com os valores fixados nos 
Anexos deste· decreto-lei, sob~e os quais 
incidirão os percentuais de representação 
mensal neles .estabelecidos. 

Ar!. 2,0 os valores de vencimentos ou 
salârlos do Magl.stérlo Superior e de 1.0 e 
2.0 graus, decorrentes da aplicação dos 
Decretos-leis n.oo 1. 820, de 11 de dezembro 
de 1980, e 1.853, de 16 de fevereirO de 1981, 
passam a ser os constantes dos correspon
dentes Anexos deste decreto-lei. 

Art. 3.0 Os servidores ativos e os fun
cionários !nativos, não beneficiados pelos 
reajustes prevl.stos no artigo 1.0 deste de
creto-lei, terão os atuais valores de vencl
mlfllto.s, sal.árlos -e proventos niajoradoo em 
duas' parcelas, sendo a primeira de 40% 
(quarenta por cento), a partir de 1.0 de 
janeiro de 1982, e a segunda de 40% (qua
renta por cento), a partir de 1.0 de maio 
de 1982, incidente sobre o valor resultante 
da aplicação do percentua(da prlrile!ra par
cela. 

Parágrafo único. O disposto neste arti
go 'se aplica ao pesroal civil docente e coad
juvante do magistério dos ministérios mili
tares. 
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Ar!. 4.0 Fica elevado para Cr$ 600,00 
(sel.scentos cl'II2Jeiros) o valor do sa!ário
fam!Iia. 

Art. 5.0 ·cont'íili:ta em vigoro disposto no 
§ 1.0 do artigo 6.o da Lei n.o 6.036, de 1.0 
de maio de 1974. 

Ar!. 6.0 Nos câlculos decorrentes da apli
cação deste decreto-lei serão desprezadas 
as !rações de cr)llle!ro. 

Art. 7.0 Ó Departamento Administrativo 
·do Sérvlço Público expedire as normai. 
complementares à execução do disposto 
noste decreto-lei. 

Ar!. 8.0 A despesa decorrente da aplica
ção deste decreto-lei correrá à conta das 
dotações constantes do Orçamento Geral 
da Uriião para o elreNlcio de 1982. -

:Art. 9.0 Este decreto-lei entrará em vi
gor em 1.0 de Janeiro de 1982, revogadas as 
disposições em contrário. 

:Srasfli!l.,_~id~4e~embro de 19B1; 16o.o da 
Independência e 93.0 da República. 
.JOAO FIGUEIREDO - Delfim Netto. 

DECRETO-LEI 'N.O 2 .130, 
DE 25 .DE JUNHO DE 1984 

Reajusta. os atuais valores de :venci .. 
mentos, salários e proventos dos servi
dores· civis do Podetr Executivo, bem 
como os-~las pensões e dá outras provi
dências. 

o Presidente da Rcpúbilca, no usil ila 
atribuiçãO que lhe oonfere o artigo 55, Item 
III, da Constituição, decretá: 

Art. 1." Os atuais valores de v·encimen
lv<s, salários e proventos dos servidores civis 
do Poder _Executi-vo, bem como os das ~n
sõcs, resultantes da aplicação do Decreto
lei n.o 2.079, de 20 de dezembro .rue '1983, 
sã.o reajustados em 65% (S<!ssenta e cinco 
por cento)' res.Sa.Ivado o disposto no pará
grafo único desve artigo._ 

Parágrafo único, OS vencimentoo, salá
ros e proventos relativos. ao pessoal de nivel 
médio passam a vigorar na forma do Anexo 
deste. decreto-lei. 

Art. 2.0 Fica elevado para Cr$ 4. 800,00 
(quatro mil e oitocentos cruzeiros) o valor 
do sa!árlo-famíl!a. 

.1\J.'_t. 3.o O _De]lartamento Admlnlstrat!vo 
do-Serviço Público elaborará as tabelas com 
oS valores reajuStadOs- na. fõrma deste de
creto-lei e expedirâ normas_ complementa
reS para -a s-ua execução. 

Art. 4.0 Fica suspensa, até 31 de dezem
bro de 1984,, a concessão de nova.s eXlCep
cionalidades com ·b~e _. no D~reto n.0 

86. i95, <!e 28 de--dez~mbro de 1981. 

Art.' 5.o OS. órgãos e •entidad"s, no cor
rente exercic!o, adotarão medidas para re
duzir despe.sa.s, -ajustando a sua :execução 
orçamentária à efetlva disponlb!Iidade dos 
crédltoo autorizados. 
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Parágrafo único. . Para cumprimento do 
-disposto neste artigo, os órgãos e entidades 
reeJtaminarão a. sua programação de tra
balho, de torrn.a ·11- evitar quaisquer sollci
tacõés de m:édi tos adicional!l, bem como 
re.;;er o, já encaminhados à Secretaria de 
Planei amen to da· Presidência da República. 

Art. 6.o A despesa d<ICOrrente da exe
cução deste decretO-lei correrá à conta das 
dotações do Orçamento Ge\ral da União 
pará o eÍ<ercicio. de 1984. 

Ar!. 7.o Este decreto-lei entmrá em vi
gor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiroo a partir de 1.o de julho de 1984, 
revogadas as -disposições em contrário. 

:Srasíl!a, 25 de junho de 1984; 163.0 da 
Independência e 95.0 da Rlepública. -

ANEXO 
CARGOS E EMPREGOS DE 

NíVEL Ml!:DIO 
(Art. 1.0, parágrafo único, do Decreto-lei 

n.0 2.130, de 25 de junho de 1984). 

Venchnento ou Salário 
Referência (Cr$ 1,00) 

A Partir de 1-7-84 

NM-1 100.000 
NM-2 104.700 
NM-3 109.800 
NMC'! 115.000 
NM-5 120.600 
NM-6 126.500 
NM-7 131.500 . 
NM-8 137.200 
NM-9 143.200 

-NM-10 148.800 
NM~ll 154.500 
N.M-i2 160.300 
NM-13 166.600 
NM-14 173.000 
NM-15 179.000 
NM--16 186.500 
NM-17 192.700 
NM-18 200.000 
NM-19 207.700 
NM-20 216.700 
NM-21 227.400 
NM-22 238.600 
NM-23 250.400 
NM-24 262.900 
NM-25 275.900 
NM-26 289.500 
NM-27 303.900 
NM-28 318.900 
NM-29 334.600 
NM-30 351.200 
NM-31 368.500 
NM-32 396.400 
NM-33 432.000 
NM-34 470.700 
NM-35 512.800 
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DEOREI'O-LEr N.O 2 .131, 
DE 2& DE JUNHO DE 1984 

Dezembro de 1986 

Reajusta os valores de vencimentos e pro'l'entos dos membros da Magistratura 
Federal, do Distrito Federal e Territór.ios e do Tribunal de Contas da. União, bem 
como os das pensões e dá outras providências. 

ANEXO 
(Art. 1.0 do Decreto-lei n.O 2.131, do 25 de junno~~de 1984) 

óRGAOS/CARGOS 

I - .SUPREMO -TRIBUNAL FEDERAL 
Ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral ............................ . 

li - JUSTIÇA FEDERAL 
Ministro do Tribunal Federal de Re-
cur.so.s ......... ~···· ........ ~--·-·· 
Juiz FeQ.erai ............. ~ ....... . 

III=cJ'USTIÇA MILITAR 
Mlnls :ro oo Superior Tribunal Mi-
litar ............................ .. 
Auditor Oocrregedor .............. _ 
Auditor Militar .................. . 
Auditor &bstltuto ............. , .. 

IV - JUSTIÇA DO TRABALHO 
Ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho ........................ _ 
Juiz de Tribunal Regional do Tra-
balbo ........... ; ........ : ...... .. 
Juiz Presidente de Junta de ·con-
ciliação· e Julgamento ............ . 
Juiz do Trabalho Sull.stltuto ..... . 

V - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL 
E TERRITóRIOS 
Desj,'mbaJ:-gador .................. . 
Julz de Direito .................. .. 
Juiz Substituto ...... : ........... . 
Juiz Temporário .......... , . ~-- ... . 

VI - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO 
Ministro do Tribunal de Contas (la 
União ........... - ............. .. 
Auditor do Tribunal de Contas da 
União ........................... . 

A partir de 
1.0-7-84 (Cr$ 1,00) 

1.450.516 

1.318.661 
1.108.874 

1.318.661 
1.106.874 
1.108.874 

957.666 

1.318.661 

1.142 .. 476 
• 
1.108.874 

957 .6'66 

1.142.476 
1.108.874 

9õ7.666 
659.320 

1.318.661 

1.142.476 

DECRETO-LEI N.O 2.172, 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 1984 
Altera os valores e percentuais cons

tantes do Anexo ao Decreto-lei númet·o 
2 .131, de 25 de junho de 1984, e dá 
outras :Providências. 

n.~ "35, de 14 de março de 1979 consideram-se 
venchnentos exclusivamente e vencimento
base e a. rePreSentação inerentes aos cargos 
de Sedretár!os de Estado e , de Secretários 
de Governo do Distrito Federal. 

o Presl<lente da República, no uso da 
competência que lhe confere o art, 55, !tem 
UI, da Constituição, e ten<lo em vista o dls
I:<Jsto no art. 144, § 4.0 da Constituição e nos 
arts. 61 a 63 da Lei Complementar n.o 35, 
<le 14 de março de 1979, decreta: 

Art. 1.0 O Anexo ao Decreto-lei n.O 2.131, 
de 25 de junho <le 1984, passa a vigorar com 
os valores e percentuais constantes <lo Ane
xo a este Decreto-leL 

Art. 2.0 Para efeito da equivalência de 
que trata o art. 63 da Lei Complementar 

Art. 3.o A despesa decorrente <leste De
creto-lei correrá ã ·conta <las dotações oo 
Orçamento Geral <la União para o exerc!cio 
de 1984. 

Art. 4.o Em nenhuma hipótese puderão 
ser pagos vencimentos superiores aos fix.a
oos neste Decreto-lei. 

§ 1. 0 O Tesouro Nacional lião se obriga 
a- etetuar o pagamento resultante das deçl
sões dos Tribunais em procedimentos admi
ilistrativos, que importam elevação de ven
cimentos. 

Representação 

100 

80 
60 

80 
'ro 
60 
&O 

80 

70 

60 
50 

70 
60 
50 
40 

80 

70 

§ 2.0 o funcionário que requisitar ou~ 
autorizar adiantamentos, à conta de crédito 
orçamentário ou adicional, para atender o 
pagamento de <lespesa decorrente da deci
são· declaratória administrativa contrário 
ao illsposto neste arllgo, incl<lirá nas san
ções do art. 315 <lo Código Penal, além <la 
<levolução da quantia paga e demais co
minações legais. 

Art. 5.0 Este Decreto-lei entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brastlla, 19 de novembro de 1984; 163.0 

da Independênciac e 96.0 d(J. República, -
JOAO FIGUEIREDO -Delfim Netto. 
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·(Artigo 1.0 do Decreto-lei n.O 2.172, de 19 de novembro de 1984) 

6RGA0/CARGOS 

I .:_ SUPREMO TRIBuNAL FEDERAL 
Ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral ............................. .. 

II - JUSTIÇA FEDERAL 
Ministro do Tribunal Federal de Re-
cursos ····~·······-·····-·········· 
Juiz Federal ...................... . 

III - JUSTIÇA MILITAR 
Ministro do Superior Tribunal MI-
litar ............................... . 
Auditor Corregedor . ~ ...... , ...... , 
Auditor Mllltar . , ................ . 
Auditor Substl.tuto ..••............ 

rv - JUSTIÇA DO TRABALRO. 
Ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho ......................... .. 
Juiz do Tribunal Regional do Tra-
balho ................ , ............ . 
Juiz Preslden te de Junta de Conci
liação e· Julgamento ........•...... 
Juiz do Trabalho Substituto .... , .. 

V - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL 
E TER.RITóRIOS 
Desembargador .................... . 
Juiz de Direito .................... . 
Juiz Substituto ........ _ .......... . 

VI - TRIDUNAL DE CONTAS DA UNIAO 
Mlntstro do- Tribunal de Contas da 
União ... -...........•••••. ·-· •...... 
Auditor do Tribunal de Contas da 
União ............................ . 

DECRETO-LEI N.0 2.281, 
!DE 17 DE JANEIRO DE 1986 

Altera o percentual de reajuste de que 
trata.·a Lei n.o 7 .419, de 17 de dezem
bro de 1985, e dá. outras providências. 

O_ Presidente da República, no uso das 
a.tribulçóes que lhe confere o art. 55, item 
III, da Cons;tltulção, decreta: 

Art. 1.0 O percentual d<i reajuste de 75% 
(setenta e cii)co por cento) de que trata 
a Lei n.0 7 .419, de 17 de dezembro de. 1985, 
fica acrescido de 14,35 (quatorze virgula 
trinta e cinco) pontos percentuais, perfa
zendo o total de 89,35% (oitenta e nove vir• 
gula trinta e cinco por cento). -

Art. 2.0 Este Decreto-lei entra em vigor 
na data de sua publicação, retroagincl.D os 
seus efeitos f!nanCJel.ros a 1.0 de janeiro de 
1986 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasilla, 17 de janeiro de 1986; 165.o da 
Independência e 98.0 da República . ...,.. JOSÉ 
SARNE:!! - Alulzio Alves. 

LEI N.0 7 .035, 
DE 5 DE OUTUBRO DE 1982 

Altera o valor da retrib-uição dos . car
eos que especifica, constantes do Anexo 
I do Decreto-lei n.0 1.902, de 22 de de
zembro de 1981. 

O Presidente da República, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a segulnte Lei: 

Art. L 0 08 valores. de vencimentos, 're
presentação mensal e gratificação de nível 

Vencimentos 
(Cr$ 1,00) 

2.1}16.134 

1.814.520 
1.612.907 

1.814.52{) 
1.612.907 
1.612. 907 
1.411.293 

1.814.520 

1. 713.714 

1. 612.907 
1.411.293 

1. 713.714 
1.612.907 
1.411.293 

1. 814.520 

1. 713.714 

Representação 

100% 

80% 
70% 

00% 
75% 
70% 
60% 

80% 

75% 

70% 
60% 

75% 
70% 
60% 

81}% 

75% 

superior referentes _aos cargos de .Juiz-Pre
sidente e de Juiz do Tribunal Marítimo, pre
vistos no Anexo I do- Decreto-lei n.0 1.902, 
de 22 de dezembro de 1981, passarão a cor
responder aos fixados no Anexo desta lei. 

Art. 2.0 A despesa decorrente da exe
cução desta Lei correrá à conta do Orça
mento Geral da União. 

Art. 3.0 E.sta lei entrará em vigor na da-
ta de sua publicação. · 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

·srasll!a, 5 de outubro de de 1982; 161.0 

da Independência e 94.o -da República. -
JOAO FIGUEIREDO - lbrahlm Abi•Ackel. 

LEI N.O 7 .333, 
-DE 2 DE JULHO DE 1985 

_ ReajuSta. os vencimentos, salários e 
soldos dos servidores civis e militares 
da União e dos Territórios Federais, dos 
membros do Poder Judiciário da União, 
do Distrito Federal e Territórios, do Tri
bunal de Contas da União, bem como 

-revê proventos e pensões e dá outras 
providências. 

o Presidente da República: faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu san
ciono a seguinte Lei: 

Art. 1.0 08 atuals valores de vencimen
tos, salários e proventos dos senidores ci
Vis da União, dos Territórios e autarquia-s, 
dos membro.. do Poder Judiciário da União, 
do Dlstrito Federal e Territórios e do ~-
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bunal de Contas da UzÚão. bem como os das 
pensões ficam reajustados em 89,2% (oiten"· 
ta e nove virgula dois por cento). 

.§ •. 1. o ,Os 'atua!,s Vl\lo;res qas !'ratificações 
'de' que tratam os Anexos II; segund.a parte, 
V, VI e VIII do. Decreto-lei n.o 1.902, de 22 
de dezembro de . l9ll1, com a modificação 
feita pefo Anexo I do Decreto-lei n.o 2 .228, 
d,e 17 de janeiro de 1985, ficam reajustados 
.10 mesmo perGentual fixado neste artigo. 

§ 2.0 Na revisão dos proventos dos apo
sentados civis, bem como das peru;ões civis, 
o perc.entual fiXado neste artigo será acres
ciclo de 10,8 (dez virgula oito) pontos per
centuais-;- a titnlo de abono 'especial. 

§ 3.0 Não se aplica o dl.<lposto no caput 
deste artigo aos funcionários pertencentes 
às carreiras instituídas pelos Decretos-leis 
n.os 2.225, de 10 de janeiro de 1985, e 2.251, 
de 26 de fevereiro de 1985, cujos vencimen
tos são reajustados- de aoordo com os arts. 
s.o e 9.0 , respectivamente, desses Decretos
leis, observado o disposto no parágrafo úni
co do art. 3.0 .desta Lei. 

Art: 2.o O valor do soldo resultante da 
apl!ca~ão do disposto no art. 4.0 do Decreto
lei n.o 2 .201, de 27 de dezembro de 1984, 
fica reajustado em 89,2% (oitenta e no>e 
virgula dois por cento). 

Art. a.o Os atuals !ndlces corresponden
tes à representação mensal de que tratam 
os Anexos do Decreto-lei n.O 1. 902, de 22 
c'.e dezembro de 1981, com as modificações 
feitas pelos Anexos dOs Decretos-leis n.Os 
2.267, de 13 de marQO de 1985, e 2.205, de 
27 de dezembro de 1984, e pelo Decreto-lei 
J.o 2.268, de 13 de março de 1985, ficam 
"crescidos de 40 (quarenta) pontos. percen
tuals. 

Parágrafo ún!C'O. Para os efeitos do dis
posto~ :Q.QS art.s. :f>~o e 9.0 , respectivamente, 
dos Deeretos-le!s n.0s 2. 225, de 10 de j a
'11e1ro de 1985, e 2 .251, de 26 de fevereirD 
de 1985, considerar-se-á o .percentual de re-

esentação fixado anteriormente à data 
de publicação desta Lei. 

Art. 4.0 Os atuals valores de salários fi
Xfidos para a.s funções de asse?SQramen to 
·uper!or, de que tratam os arts. 122 e 124 do 
Decreto-lei n.o 200, de 25 de fevereiro õ.e 
'067, com a redação dsda pelo Decreto-lei 
n.o 900, de 29 de setembro de 1969, e pela 
Lei n.o 6. 720, de 12 de novembro de 1979, 
serão reajustados no mesmo percentual 
'trlbuido por esta Lei oo Grupo-Direção e 
Assessoramento superiores. 

Parágrafo único. _ o atual montante de 
- 'espesa com a retribuição das funções é.e 

a.'lsessoramento super_lor fica reajustado no 
"'"""'o percentual de que trata este artigo. 

-Art. s.o ci- varor do vencimento ou salá
rio inicial dos cargos ou empregos de nivel 
médio, do Quadro ou . da Tabela Perm anen

"', pa&sa a ser eorrespondente ao valor 
., tual da Rleferêncla NM-3 da escala de ven
imentos e salários de que trata o Anexo 
', Decrfrto-lel n.o 2.130, de 25 de junho de 
1984. 

Art. 6.0 A gratificação a que se referem 
_, incisos :lOITV. e XXVII do Anexo II do 

., cc"eto-lel n.o 1.341, de 22 de agosto de 1974, 
'eferlda aos membros do Mlnlstérlo Públi
co. da União, terá como base de cálculo o 
"nclmento luerente ao cargo de Subpro
~lJrador-Gera.r ~do quadro respectivo. 

Art. 7.0 As atuals diferenças salariais 
·:enflcadas no enquadramento cl.Ds senldo

,,, alcançados pelo !Decreto-lei n.0 2 .161, de 
' de setembro de 1984, e pelo art. 2.0 elo 

·,ecreto-lel !!-o 1.874, de 8 de julho de 1S81, 
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ficam igualmente reajUBtadas com base no 
percentual fixado no art. 1.0 - desta lei. 

Art. 8.0 Excluem-se da ressalva constan
' do inciso XVII oo Anexo VII do Decreto
e! n.o 1. 445, de 13 de fevereiro de 1976, <>S 
· ocentes dos quadros e tabelas permanentes 

dos órgãos da Admlnl.stra~ão Federal d!reta 
e das autarquias federais, vinculados ao Mi
nistério da Educação, observada, quando for 
o caso, a norma do art. s.o do Decreto-lei 
1.0 2.204, de 27 de dezembro de 1984. 

ParâgraJo único. Na hipótese désb ar
:igo, o percentual da, gratificação incidirá 
S·-bre o vencimento ou ·salârio percebido 1}3-
Io docente, por !orça do regime de trabalho 
a que estiver sujeito. 

Art. 9.o Fica inclu.ida na ressalva cons
bnte do Anexo do Decreto-lei n.0 2.211, d·a 
3 de dézo:nbro de _1U84, a gratificação !ns
tHuida pelo Decreto-lei n.0 2.121, de 16 do 
ma!ó de 1984, com a redação dada pelo De
Cl"eto-1ei n.0 2.123, de 5 de junho de 1984. 

Parágrafo único. A gratificação mencio
n.J.da neste artigo será calculada sobre o 
valor de vencimento ou salãrio da maior 
1 eferéncia da categoria Funcional a que 
p-:r'.encer o servidor. 

Art. 10. A Gratificação de Apoio à Ali
vidade de Ensino, devida ao.s ocupantes de 
cargos é empregos de nível .superior, p:!r
tencentes aos órgãos da Administração di
reta e às autarquias de ensino federal, será 
per<>ebida cumulativamente com a grat!fi
~ação de Atlvidade Técn!eo-Admin!strativa. 
o: e que tratam os Decretos-leis n.0 s 2 .200, d-e 
26 de dezembro de 1984, e 2 .249, de 25 de 
fevereiro de 1985. -

Art. 11. O valor do salârio-família fica 
elevado para Cr$ 16.000 (dezesse!s mil cru-
zeiros). · 

Ar:. 12. O.s órgã_o-s competentes, nas 
reps·ctivas áreas de atribuição, elaborarão 
as tabelas com os valores reajustados no.c::: 
termos desta lei. 

Art. 13. O disposto nesta lei aplicar-se-à, 
n? que couber, aos servidores ativos e in~
tivo~, hzm oomo aos pensionistas, da Câ
mara -do,s Deputados e do senado Federal. 

Art. 14. A d-espesa Clecorrente da ex_e
Cl!çi'.i.o desta l-ei correrá;- à conta das ct_o:_a_- __ 
cõas do Orçamento-Geral da -União· para o 
exercício de 1985. 

Art. 15. Esta lei entra em vigor no dh 
1.0 de julho de 1935. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em 
contrário, especialmente os §§ 2.0 e 3.0 do 
art. 2.0 do Decreto-lei n.O 1. 709, d.e_ 31 de 
outubro de 1979. 

Brasilla, 2 de julho de 1985; 164.0 da In
dependência e 97.0 da República. - Jo::é 
S·arney. 

LEI N.0 7.419, 
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1985 
Reajusta os valores de vencimentos~ 

salários, soldos e proventos dos servi
dores civis e militares da União, dos 
Territórios e das autarquias federais, 
dos membro-s do Poder Judiciário da 
União, do Distrito Federal e dos Terri
tórios, do Tribunal de Contas da União, 
bem como os valores das pensões, e dá 
outras providências. 

O Presidente da República. 
FaÇo .s-aber que o _Congresso Nacional 

decreta e ·eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0 __ Os_ a tu-ais valores de_ vencim·en

t-os, salãrios, soldos e proventos dos servi-

dores civis e militares da União, dos Terri
tórios e das autarquias federais, dos mem
bros do Poder Judiciário da União, do Dis
trito Federal e dos Territórios, do Tribunal 
de eonta.s da União, bem como· os das pen
sões, deCorrentes da aplicação da Lei n.o 
7 .333, de 2 de julho de 1985, ficam neaju.s
tados em 75% (setenta e cinco por cento). 

Art. 2.o Os alljais valor-es dos sa.lârios 
fixados para as Ftmçõe.s de Assessoram-ente 
Superior - FAS, de que tratam os artigos 
122 a. 124 do Decreto-lei n.O 200, de 25 de 
fevereiro de 1967, e alterações posteriores, 
ficam majorados no mesmo percentual fi
xado no artigo 1.0 desta Lei. 

Parágrafo único. O atual montante da 
de.:pe.sa com a retribuição das Funçõe.s de 
A.ssessoi'amento Superior, fica ~ajustado 
na meSma proporção prevista neste artigo. 

ArL 3.0 As grati_Ucações, _J:pdenlzações e 
auxílios, cujos valores são fixados moneta
riamente, bem como a vantagem pecuniã
ria de qu-e ~!cata a Lei n.0 7.374, de 30 de 
setembro de 1985, ficam reajustados no 
mesmo percentual fixado _no artigo 1.0 des
ta Lei. 

Art. 4. o o valor do soldo de Almirante
de-Esquadra, resultante da. _·aplicação do 
disposto no artigo 2.0 da Lei n.o 7 .333, de 
2 de julho de 1985, fica re,ajustado em 75% 
f&etenta e cinco por cento). 

Art. 5.0 A« atua!s difer0nças salariais 
v·erificada.:; rto enquadramento dos servido
res alcançados pelo Decreto:-lei_ :Q-.0 2 .. 161, 
dé 11 de setembro de 1984, e pelo artigo 
2.0 do Decreto-lei n.O 1.874, d-e 8 de julho 
de 1981, ficam igualmente reajustadas com 
base no percentual fixado n:o- artigo 1.0 

desta Lei. 

Art. 6.0 O valor do salário-!amilla fica 
elevado para Cr$ 30.000 (trint:>. mil cru
zeiros). 

_Art._ 7.0 A ~plicaçãu das nmmas refe
renteS ã, OpçãO ~ontida.s -noS artigos 3.0 , 4.0 

e 7.0 do"-,Decreto-lel n.0 1.971, de _30 de 
no-r.•embro de 1982, na área das autarquias 
fedel:ai:;. de re-gime e.s'pecial, restringe-se 
aos dirigentes das entldad·es de que tra
tam as Leis .. n.os 4.595, de--3J. de dezembro 
de 1964. e 6. 385, de 7 de dezembro de 1976, 

--\J- outras da 'mesma espécie, cujo regime 
de remuneração . Qe pessoal não obedeça, 
int2gralmente ao dispo-sto na Lei n.0 5. 645. 
de- 10 de dezembro de 1970, observadas as 
dispo::ições _regulamentares p·ertinentes. 

____ Art. 8.0 A despesa decorrente da ex-e
cução-- desta Lei correrã à conta das dota
cões do O:rça41ento Geral da União para· o 
exercicio de 1986. - - -

Art. 9.0 Os _órgãos colnpetente.s, nas res
pectivas áreas de atribuição, elaborarão as 
tabelas com os valores r·eajustado3 nos ter
·mos desta LeL 

Art. 10. Aplicar...se-á o disposto- nesta 
Lei, no-que couber, aos servidores ativos e 
inativo.s, bem como aos pensionistas da Câ
mara dos Deputados e do Senado Federal. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor no dia 
1.0 de janeiro <le 1986. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em 
contrário, (vetado). 

Brasilia, 17 de dezembro de 1985; 164.o 
da Independência e 97.0 da República. -
Jf)~é Sarney. 

( A.s Comissões de Servigo Público_ e 
de Finanças.) 

Dezembro de 1986 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~ 141, de 1986 

(N.0 8 .381/l!fi, na Casa de origem) 

(De lnleiat!va do 
Senhor Presidente da República) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir à 
.Justiça -Federal de Primeira Instância 
o crédito especial de Cz$ 3.800.0.00,00 
(três milhões e oitocentos mil cruza
dos), para o fim que especifica. 

o Congresso Naci~::mal de_creta: 

Axt. 1.0 Fica o Poder Executivo autori
zado a abrir. à Justiça Federal de Primeira 
Instância,_ -o-~_ Ci-edito -especial de Cz$ 
3.800.000,00 (trés-niilhões e oitocentos mil 
ci-u:z:ados). para dar início às obras de cons
trução do prédio para a Seção Judiciária do 
Estado do Maranhão. como segue: 

Cz$ 1,00 
09. oo - Justiça Federal 

de 1. • Instância 3 . 800. 000 

09.01 - Justiça Federa) 
de 1.• Instância 3.800.000 

02040257. 582 - Construção do 
edifício-sede da 
Justiça Federal 
no Maranhão . . . 3 . 800 . 000 

Art. 2.0 os rectii'sos necei:fsãrios à exe
cução desta lei decorrerão de anulação par
cial de_ dotação orçamentária consignada no 
vigente Orçamento da União, aprovado pela 
Lei n.~ 7 .420, de 17 de dezembro de 1985. 

Art. 3.0 Esta !e) entra em "VIgor na data 
de sua publ!cação. 

Art. 4.0 Revogam-se· as disposições em 
contrãrio. 

1\ffiNSAGEM N.O 639, DE 1986 

Excelentíssimos_ Senhores Membros do 
Congresso Na clonai: 

Nos termos do art. 51 da Constituição 
Federal, tenho a honra de subm,eter à ele
vada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de exposição de motl vos do 
Senhor Ministro-Chefe da Secretaria de 

- Planejamento da Presidência cta;-· República, 
o ané:X:o projeto· de lei qUe "aUtoriza_ o_Po
c!er Ex~cutivo a abrir, à Justiça Federal de 
-primeira Instância,-- o_ crédito especial de 
czrs. Silo. 000,00, para ó fim que especifica". 

- Brasilia, 14 de outubro de 1986. - José 
Sarney. 

EXP.OSIÇAO DE MOTIVOS N.o 492, DE 9 
DE OUTUBRO DE 1986, DO SENHOR MI
NISTRO-CHEFE DA SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO DA PRESIDlmCIA DA 
REPúBLICA 

EXcelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública: 

A Justiça Federal de Primeira Instãncla 
· solicita. a abertura de crédito especial de 

Cz$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos 
mil cruzados), para a construção do edifí
cio.-sede da Seção Judiciária do Estado do 
Maranhão. 

2. Diante da necessidade do órgão de dar 
início aos serviços de _fundação- e estrutura 
dà obra, ·antes do período de chuvas, para 
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evitar um desaconselhável atraso na exe
cução do- projeto, que exige velocidade -~m 
seu cronograma, pelos problemas atuals de 
espaço flsluo que tem gerado situações gra
ves e insolúveis à atlvidsde daquela Seção 
Judiciária. 

3. Após examinar o assunto, esta Secre
taria. Ilil.anlfesta-se favoravelmente à con
cessão da solicitação, devendo a despesa 
resultante ser atendlds sob a forma de com
pensação, conforme prevê o art. 43, § 1.0 , 

iteJ:r> m, da Lei n ,o 4. 320, de 17 de março 

de 1964, obedecidas as prescrl_ções do art. 
61, § 1.0 , letra c, de Constituiçao. 

4. Tenbo a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossa Excelência o anexo 
projeto de lei. 

Renovo a Vo.ssa ~xc·elêhciã. o~·-v_atos de 
líleU mais profundo re~péito, Joã.o Sayad, 
~stro. 

(A Comissão de .l"inanç~.J 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
NQ 142, de 1986 

(N.• 7. 750/86, na casa de origem) 

Autoriza o Poder Executivo a. consti
tuir 11IJia base W..va.l em São Francisco 
do Sul, no Esta.do de Santa Ca.tarlna. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Flca o Poder Executivo autorlz!!-

do a constituir uma base na.val. em São 
Francisco do Sul, no Estado de Santa Cata
rina. 

Art. 2.o o Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de 12.0 <sento e vinte) 
dias a. contar de sua publlcaç!IO. 

Art. 3.• Esta lei entra. em vigor na. data 
de sua. publicação. 

Art. 4.• Revogam-se as d!spO<J!ções em 
contrM!o. 

LEGISLAÇAO PERTINENTE 

OONSTITUIÇ!l.O DA 
REPúBLIOA-FEDE&ATIVA DO BRASIL 

TíTULO I 

Da Organização Nacional 
........... -............. ~ .......... - .......... . 

cAPíTULO vn 
Do Poder Executivo 

•••••••••••• -• •••• o ••••••••••••••••••••• ~ •.•. 

SEÇAO V 

Da. 8"11Jl"&nça. Na.cional 

Art. 36. Toda pessoa, natural OU! juridl
ca, é responsável_ pela segurança nacional, 
nos limites definidos em lei. 
•-•-• ......... -... ·-· -~-· ....................... ~-
••••• o •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• 

Art. 89. N> COnselho de l;legurança. Na
clonai compete: 

1 - estabelecer os objetivos nacionais 
permanentes e as bases pa:r:a a politica. na
clonsl; 

II - estudar, no âmbito ln temo e. ext_er
no, os assunt<Js que Interessem à segurança 
nacional; 

III - Indicar as áreas Indispensáveis à 
segurança nacional e os municipios consi .. 
d 3rados de seu interesse; 
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IV - dar em relação às áreas !ndlspen
,!á.veis a se~ranç.a naclçmal, assentimento 
prévio para: 

a) concessão de terras, aberturo. de vias 
de transporte e instalação' de meios de co
municação; 

b) construção de pÓntes, estradas Inter
nacionais e campos !).e pouso; e 

e) estabelecimento ou exploráção de Jn
"dústrlas que Interessem à segurança naclo• 
nal; _ .................. ,; .-.... ' .. •.• ............. . 
················~······~·-~--~-~--~······· 

(As Comissões de Segurança Nacf<lrial 
e ele Transportes, Comunicaçiles e Obras 
Públicas.! 

PARECERES 

PARECERES 
N's 1.103 e 1.104, de 1986 

Sobre o Projeto de Lei do Senado no 150, de 1984, 
que "acrescenta dispositivo à Lei n• 4. 771, de 15 
de setembro de 1965, com vistas ao estabelecimento 
de mais restrições ao desmatamento''· 

PARECER N• 1.103, DE 1986 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Moacyr Duarte 
O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador 

Nelson Carneiro, pretende tornar ainda mais rigorosas 
as exígéncias para desmatamento já contidas em nosso 
Có~go ~orestal. 

Consoante o Projeto, somente será permitido a derru
bada de florestas_ localizadas em áreas que estejam devi
damente .inscritas no registro imobiliário competente, 
devendo o pedido ser formulado em nome do titular 
do domínio. QuandO-si trãtar de arrendamento, o pedi
do, poderá ser formulado pelo arrendatário, desde que 
a~mpanhado de consentimento expresso do proprie-
táno. . 

Na justificação afirma o autor"que: <-<o que se quer, 
em suma, é qu_e os pedidos de desmatamento de áreas 
fi_quem mais __ circunscritos_, com a exigência de que se 
façam somente com relação a te:r:ras devidamente trans
critas no registro imobiliário e em nome do titular do 

- -o.omínio, a flm de que isto não ocorra tão indiscrimina
damente como_ até aqui, a pedido de qualquer possui
dor, legítimo ou ilegítimo". 

A-· proposição, como se vê, fixa critérios objetivos 
pa_~ que o desmatamento seja autorizado ou negado 
pela autoridade administrativa, a partir do exame da 
situação le.gal do requerente. Representa, sem dúvida, 
um aperfe1çoamento do Código Florestal e uma contri~ 
buição inestimável para a preservação ecológica de nos
s? país. Não colide com qualquer dispositivo constitu
Cional e encontra-se versada em boa técnica legislativa. 

Merece, portanto, aprovação. 
Sala das Comissões, em 12 de março de 1986. -

José Ignácio Ferreira, Presidente - Moacyr Duarte, 
Relator- Helvídlo Nunes- Jutaby Magalhães- Fábio 
~~a - Octávio Cardoso - Roberto Campos - José 

- PARECER N•1.J04, DE 1986 
Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Álvaro Dias 

O.E.rojeto ora em exame, de autoria do nobre Sena~ 
dor Nelson Carneiro, visa acrescentar ao art. 10, da 
Lei nQ4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Flores
tal), dois parágrafos de suma importância, para o aper· 
feiçoamento da lei. 
- Nada mais justo é reforçar. o texto do artigo, visto 

que se assim especificar a maneira de como se deve 
proceder derrubadas de florestas em áreas legalmente 
registradas, haverá uma cóiiipatibilidade metodológica 
para controlar e coo.rdenar tais derru_badas, e, com o 
acréscimo destas disposições se estará reforçando o tex-
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to e dando el~mentos definitivos para que se estabeleça 
normas de como s~ deve formular o pedidor pelo pro
prietário ou então arrendatário de uma gleba, que forço
samente terá que obter o consentimento do verdadeiro 
proprietário da terra. 

Por outro lado, restringindo-se aos legítimos usuários 
da terra _o direito de procederem derrubadas que visem 
a ocUpação do solo para a sua exploração compatível 
com _o fim pré-estabelecido para a sua real utilização, 
evitar-se-á destarte que, indiscriminadamente, terceiros 
venham a se instalar em locais de matas e florestas, 
ocupando glebas que pertençam legitimamente a outras 
pessoas. __ _ 

Assim, no sentido de racionaliz;ar e normalizar um 
preceito justo, opinamos pela aprovação do presente 
Projeto, estabelecendo-se os parágrafos propostos pelo 
seu autor. 

É _o parecer, 
S~a das Comissõe's, effi 25 de novembro de 1986. 

- Martins Filho, Presidente - Álvaro Dias, Relator 
::=·Amor Damiani - Benedito Ferreira. 

PARECER 
No 1.105, de 1986 

Da Comissão de Redação 
Redação do vencido para o 2. • turno regimental 

do Projeto de Lei do Senado n• 63, de 1984, que 
dispõe sobre as letras comerciais. 

Relator: Senador José Ignáclo Ferreira 
Encontra-se para exame desta Comissão o Projeto 

de Lei do Senado no 63, de 1984, do nobre Senador 
Albano Franco, que dispõe sobre as letras cambiais. 

Uma vez que a esta Comissão não compete examinar 
nem alterar o méiito das proposições, e tendo em vista 
a mudança no rumo da política económica do Governo, 
através da emissão dos Decretos-leis nas 2.283 e 2.284, 
de 1986, e suas regulamentações, opinamos no sentido 
de serem ouvidas, nOvamente, as CõiDiSSões de Consti
tuição e Justiça, Economia e de Finanças, de acordo 
com despacho inicial da presidência. 

Sala de Reuniões da Comissão, 1. • de dezembro de 
1986.- Jorge Kalume, P~esidente - José Igoácio Fer
reira, Relator - Martins Fllbo. 

PARECER 
N' 1.106, de 1986 

Da Comissão de Redaçáo 
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 

58, de 1983, que dispõe sobre a cobrança de multa 
pelas concessionárias de serviço público. 

Relator: .senador José l~ácio lterretra 
O projeto de lei eni exame pretende instituir, como 

limite de cqbrança de multa pelo atraso de pagamento 
dos servíços prestados por empresas concessionárias de 
se-rviçp público, a taxa de reajuste da ORTN do nlês, 
propdrcional aos dias de atraso. 

Esta Comissão, entretanto, ao examinar o projeto, 
a fim de elaborar a sua redação final, viu-se impossi
bilitada de fazê-lo, uma vez que, em atualizandoo termo 
ORTN para OTN. inviabiliza a cobrança de multa, pe
los referldos órgãos, até f~vereiro de 1987, visto que 
a taxa de variação da OTN, até aquela data, será zero. 

Diante do exposto, e não sendo atribuição desta Co
missão alterações que envolvam o mérito das propo
siç~~-~ _9pinamos no sentido do reexame do projeto 
pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, 
de .. acordo..com o despacho inicial da presidência. 

Sala de Reuniões da Comissão, to de dezembro de 
1986 - Jorge Kalume, Presidente- José lgnácio Fer
reira, Relator - Martins Filho. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Do Expe· 
diente lido constam os P!ojetos de Lei da Câmara n"s 
131 a 134, 1:36 e 141, de 1986, que receberão emendas, 
perante a primeira comissão a que foram distribuídos, 
pelo prazo de cinco sessões_ordinárias, nos termos do 
art. 1_41, II, b, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1oRSecretário. 

É lido o seguinte 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N: 255, de 1986 

Altera o § 2: do artigo 2~ da Lei n~ 6.323, de 
14 de abril de 1976, que reajusta os vencimentos 
dos servidores do Senado Federal. 

O Congresso NaciOnal decreta: 

Art. lõ O § z,, do artigo 2' da Lei oe 6.323 de 14 
de abril de 1976, passa a vigorar com a seguinte r~dação: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N: 276, de 1986 

Altera a Resolução n• 12, de 1985 e dá outras 
providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? O artigo 1~ e seu parágrafo único o artigo 

2?, o artigo 4? e o artigo 5? da Resolução ~~ 12, de 
1985, passam a vigorar com as seguintes redações: 

"Art. 2e .................• -··-···--· -·-~·--·---

"Art. 1 o Fica criado o Pecúlio dos Servidores do 
Senado~Federal e dos 6r_gãos Supervisionados, com 
a destinação de amparar a fami1ia do servidor fale
cido. 

Parágrafo único. São considerados participanteS 
do pecúlio os ocupantes de cargos, empregos e 
funções dos Quadros de Pessoal do Senado Federal 
e dos_ órgãos supervisionados, pãrtes permanente 
e suplementar em atividade na data da adesão." 

§ 2'! É facultado ao servidor, investido em cargo 
em comissão integrante do Grupo-Direção e Ases
soramento Superiores, optar pela retribuição de 
seu cargo efetivo, acrescida de 20% (vinte por cen
to) do vencimento do cargo em com.issã.o, sem pte-
juíio da correspondente R~presentação Mensal." 

Art. 2~ Esta lei "entra em vigor na data de sua publi
cação, retroagindo os seus efeitos a 14 de março de 
1985. 

Art. 3~ Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

Justiftcação 

Pretende-se, com o presente projeto de lei, simples
mente estender aos servidores do Senado Federal, ocu
pantes de cargos de Direção e Assessoramento Superio
res, as vantagens_previstas nó Decreto-lei n~ 2.270, de 
13 de março de 1985, segUndo o qual podem os servi
dores do Poder Executivo, também ocupantes de cargos 
do Grupo-Direçáo e Assessoramento Superiores, optar 
pela retribuição do seu cargo efetivO, acrescido de 20% 
(vinte por ~nto) do valor do nível do cargo em Comis
são, sem fazer jus à Representação Mensal. 

Ora, como se pode observar, necessário se toma alte
rar a Lei n~ 6.323, de 14 de abril de 1976, pois ela 
contém dispositivo que veda a percepção, pelo ocupante 
de Cargo em Comissão e no caso de opção pela retri
buição do cargo efetivo, da Representação Mensal rela
tiva ao cargo comissionado, contrariando, assim, o dis· 
posto no Decreto-lei n~ 2.270, de 13-3-85. 

Por essa razão é que se propõe o presente projeto 
de lei, alterando o§ 2~ do art. 2~_da Lei n~ 6.323, de 
14 de abril de 1976, a fim de, em obediência ao manda
mento constitucional relativo à paridade de vencimen
tos, estender ao servidor do Senado Federal o mesmo 
tratamento dispensado aos seus paradigmas do Poder 
Executivo. 

Sala das Sessões, 1~ de dezembro de 1986. -José 
Fragelli - Passos Pôrto - -Eunice Michiles - Mário 

. Maia - Martins Filho. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI Ne6.323 

DE 14 DE ABRIL DE 1976 
Reajusta os vencimentos dos servidores do Senado 

Federal e dá outras providências. 

(As ComisstJes de Constituição e Justiça de Ser-
viço Público Civil e de- Finanças.) ' 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O projeto 
que vem a ser lido será publicado e remetido ãs comis
sões competentes. 

Sobre ã mesa, projetas de resolução que vão ser lidos 
pelo Sr. !"-Secretário. 

São lidos os seguintes 

"Art. 2" O pecúlio será constituído mediante o 
desconto mensal em folha de 2 (duas) diárias de 
cada participante. 

§ lo O benefício por óbito corresponderá a três 
mil diárias do servidor morto, descontados 20% 
(vinte por cento) para o fundo de reserva. 

§ 2." O conceito de diária é o estabelecido no 
art. 405, da Resolução no. 58, de 1972." 

"Art. 4" Fica a Comissão Diretora autorizada a 
regulamentar a presente resolução no prazo de 60 
(sessenta) dias." 

"Art. 5" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua regulamentação." 

Art. 2~ O pecúlio ora instítuíâo será adininistracio 
P.or uma comissão integrada por participantes dele, de
signados pelo Diretor-Geral da Casa. 

Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A presente prOposiÇão visa tão-somente sanar óbices 
~e .na~u_reza jurídica atuarial e financeira que estavam 
mviabihzando a regulamentação da Resolução n" 12/85, 
que criou o pecúlio dos servidores do Senado FederaL 

I;- modifi~ação proposta prevê a participação volun
t_ána d_o serv1d~r para escoimardo texto original a argüi
Ção de inconstitucionalidade e infurfdicidade levantada 
pela douta Consultaria da Casa. 

Com? desconto mensal de 2 (dUas) diárias de cada 
servidor como prêmio e o beD.efício correspondendo 
a 3.0~0 (três mil) diárias do servidor morto, ficaram 
soluciOnados os problemas de origem atuarial e finan
ceira -~~- pec~lio, assegurando-lhe, probalisticamente, 
uma e~tstencta_!emporal e financeira por longo período. 

Ademais, a retribuição proporcional à contribuição 
do servidor morto, confere uma maior justiça ao insti
tuto ora criado, servindo, também, como poderoso in
centivo à adesão de todas as categorif'!S funcionais do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Em sint~se, as modifica_ções sugeridas proporcionam 
cons~stência ao instítuto criaâo, que será de giande rete
vâncta no amparo da família do_ s_ervidor da Câmara 
Alta do Congresso NacionaL 

Sala da Comissão Diretoria, to de dezembro de 1986. 
-José Fragelli - Passos Pôr to- Enéas Faria.;... Mário 
Maia. 

.PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N.' 277, de 1986 

Altera a Resoluçãon.~ 21, de 1980, a fim de esten
der as suas vantagens a todos os servidores aposen~ 
tados em cargo em Comissão. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ O art. 6.~ da Resolução n.~ .21, de 1980, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6.~ Na aplicação do disposto nesta Resolu
ção, será considerada a representação mensal insti
tuída pela Lei n.~ 6.323, de 14 de abril de 1976." 

Dezembro de 1986 

Art. 2~0_ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sUa publicação retroagindo os seus efeitos financeiros 
a L" de janeiro de 1980. 

Art. 3.~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente Projeto de Resolução tem por objetivo 
estender o pagamento da Gratificação de Represen
ta~ão Mensal aos servidores _ap?sentados no cargo de 
D1retor ou com proventos correspondentes ao cargo 
de Diretor, sintonizando, assim, a legislação do Senado 
Federal com a orientação traçada pelo Tribunal de Con
tas da União, em sucessivas decisões no estudo.de casos 
semelhantes. 

Procede-se, para solução do problema, a uma altera
ção no artigo 6:'> da Resolução n."21, dé 1980, subtrain
do-se a restrição contida na redação do referido disposi
tivo, que condicio-na o pagamento da gratificação ao 
exercício do cargo em Comissão com essa vantagem 
pelo prazo mfnimo de 2 (dois) anos. 

Assim, por uma questão de justiça e de adequaçao 
das nossas normas administrativas às decisões do Tribu
nal de Contas da União é que apresentamos o presente 
Projeto de Resolução, para incorporar aos proventos 
dos aposentados que ainda não tiveram acesso a esse 
benefício. · 

Sala da Comissão Diretora, em t.o de dezembro de 
1986. - José Fragelli - Passos Pôrto - Enéas Faria 
- Martins Filho - Mário Maia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
RESOLUÇÃON.•21, DE 1980 

Altera a redação do art. 405 do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, aprovado pela 
Resolução n. ~58, de 1972, e alterado pela Resolução 
n.~ 30, de 1978, e dá outras providênicas. 

···A·;;~·6~~·N;··;~ú-;~ã~-d~--~ú~P~~~·~~~t;··;;~~i~-~ã·~: 
ser_á considerada a representação mensal instituída pela 
Le1 n.o 6.323, de 14 de abril de 1976, desde que o servi
dor tenha exercido o cargo com essa vantagem durante 
pelo menos 2 (dois) anos. 

Parágrafo único. Em decorréncia do disposto neste 
artigo, é autorizado, a partir de janeiro de 1980, descon
to da contribuição previdenciária sobre o valor da repre
sentação J?ensal a que se refere a Lei n.o 6.323, de 
14 de abnl de 1976, calculada na forma da legislação 
de Previdência Social. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N' 278, de 1986 

Cria, no Senado Federal, o Centro de Formação 
em Administração Legislativa e dá outras provi
dências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1" Ê criado: no Senado Federal, o Centro de 
Formação_em Administração Legislativa - CEFAL, 
subordinado diretamente ao Diretor-Geral. 

Art. 2o Compete ao CEFAL planejar e executar, 
de acordo com orientação superior e em colaboração 
com outros órgãos do Senado Federal, programas de 
recrutamento e seleção para ingresso no Quadro de 
Pessoal dQ Senado Federal; o desenvolvimento dos re
cursos humanos da Casa; e executar outras atividades 
correlatas, através dos serviços que integram a sua estru
tura. 

Art. 3° Integram a estrutura do CEFAL: 
I - Comissão de A vatiação; 
II - Diretoria. 
Parágrafo único. São órgãos da Diretoria do CE-

FAL: 
I-Gabinete; 
II -Coordenação de Planejamento; 
III- Coordenação de Instrutores; 
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IV - Seção de Àdministração; 
V- Serviço de Treinamento Interno; 
VI -Serviço de Treinamento Externo. 
Art. 4o _ A__Çomissáo de Avaliação é presidida pelo 

Diretor:Gefal e-integrada pelo Diretor do CEF AL, pe~o 
Diretor da Subsecretaria de Administração de Pessoal, 
como membros natos, e por mais dois s~rvidores do 
Senado Federal, indicados pelo Presidente, dentre 
aqueles de reconhecida compe~énc_ia. __ _ 

Parágrafo único. A COmissão de AvaHaçáo com
pete examinar programas ·cte treinamento especialízado 
de pessoal; analisar proposta5de convênios.com entida
des de formação e aperfeiçoameiltci-de recUisos huma
nos; e emitir parecer sobre pedidos de servidores para 
freqüentar cursos, participai- de congressos e de outras 
missões ou convites da mesma natureza, avaliandg sua 
importância, utilidade c aproveitamento para o Senado 
Federal. 

Art. so À Diretoria coinpete realiz"a.r a integração 
administrativa do CEFAL;. estabelecer normas inter
nas, com o- apoio dos demais órgãos de sua estrutura; 
e executar a política da Administração, quanto a recur
sos humanos, consoante norm-as legais e deliberações 
da ComisSão Diretorã e- da Comissão de Avaliação, 
propando, através de instrumentos específicos, meios 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ePeraCionais de t:ormação e aperfeiçoamento cto pessoal 
do Senado Federal. 

~rt. 6o Ao Gabinete compete providenciar sobre 
o expediente, as audiências e a representação do titular; 
e_xecutar _a$ tarefas de suporte administrativo vinculadas 
à -competência do órgão; e auxiliar o seu titular no 
desempenho de suas atividades. 

Art. 7o A Coordenação de Plan_ejamento compete 
planejar todas as atividades do órgão relacionadas com 
recrutamento_de pessoal, quer no _tocante a processo 
s~Ietívo_ interno ou externo; promover levantamentos 
estatísticos dos cursos e concursos realizados; e manter 
cadastro atualizado de cursos e entidades conveniados. 

Art. go À Coordenação de Instrutores compete 
propor a designação dos instrutores e dos responsáveis 
pelos cursos a serem realizados; tnanter o cadastro dos 
instrutores permanentes e eventuais; estabelecer crité
rios, metodologias e técnicas didáticas para os treina
mentos; acompanhar e avaliar o desempenho dos instru
tores e trein_andos; e defin_ir_ o material didático a ser 
utilizado nas âiversas atividades do CEF AL. 
- Art. 9~ À Seção de Admi~istração compete rece

_bei, controlar e distribuir o material e o expediente 
do órgão!_ secretariar a Comissão de Avaliação e as 

~ Çoordenaçóes; executar trabalhos mecanográficos; or-
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ganizar a consolidação dos dados estatísticos; proceder 
ao controle .interno do pessoal do órgão; e executar 
outras tarefas correlatas. 

Art. 10. Ao Serviço de Treinamento Interno com
pete executar, em colaboração cOm os outros órgãos 
da Casa e após anuência da Comissão de Avaliação, 
programas de treinamento e aperfeiçoamento de servi
dores no Senado Federal, realizando cursos, seminá
rios, palestras e atividades análogas; e executar outras 
tarefas correlatas. 

Art. 11. Ao Serviço de Treinamento Externo com
pete executar; em colaboração com os outros órgãos 
da Casa e após anuência da Comissão de Avaliação, 
programas de treinamento especializado de pessoal, no 
país e no exterior; instruir processos relativos a convê
nios de intercâmbio com entidades brasileiras e estran
geiras; controlar e aferir a realização dos cursos, dos 
estudos e da participação dos servidores em congressos 
e seminários; e executar outras tarefas correlatas. 

ArL 12. Fica extinto o ServíÇo de -Seleção e Aper
feiçoamento de Pessoal da Subsecretaria de Adminis
tração de Pessoal, cujo acervo é transferido para o CE
FAL. 

Art. 13. Fica criada, no CEFAL, a seguinte t~bcla 
de funções gratificadas: 

l-------------... ----~""·----------'-~--------~..:-;._..;___.:_-;_ __ ;;.;...;-_;-______ .,;._ 
NR. OE FUNÇõES DENOM1N{iÇAO SiMBGLO 

C do is) 
C do i :s:) 

1 C um) 
10 (dez) 

1 Cum) 
1 (urn) 
B (o i to> 
1 (Uhl) 

Chefe de Se1·v iço 
Assis·te11h:• Té-cnico 
Instrui:o1· de n·eith<~mento 
Chefe de Se.~=ão 
Ata. Cont. de 1nforrna,t:dt:~ 
Aux. Treinamento 
Aux i li •ir de G<ib i nete 

FG..;.l 
FG-1 
FG-l 
FG-2 
FG-2 
F'G-3 
FG-4 
FG-4 

---~ ~ -~--------"------"-----------~'-~---'--" 

CA10/Cec i' li_, 

Parágrafo único. Ficam criadas, na "forma do art. 
538 do Regulamento Administrativo, 6 (seis) gratifi
cações de representação, a serem atribuídas aos contí· 
nu os lotados no CEF AL. 

Art. 14. O cargo em comisãõ -de Diretor do CE
FAL, código SF~DAS-101.4, é privativo de servidor 
do Senado Federal, a ser indicado pelo Diretor-Geral, 

que possua as condições e qualíficáç6es necessárias ao 
-exercício do cargo. 

§ 1~ Enquanto não for criado e provido o cargo 
em comissão de Diretor do CEF AL, responderá pela 
Sua direção um encarregado indicado pelo Diretor-Ge· 
ral e designado pelo Presidente, que atenda aos requi· 
sitOS deste artigo. 

3 

§ 2o O encarregado a que se refere o parágrafo ante
rior perceberá a retribuição do cargo ou emprego efe· 
tivo que ocupa no Senado, acrescido da gratificação 
de representação respectiva. 

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação 

Com o presente Projeto _de ResOlução propõe-se a 
criação, no Senado Federal, de um órgão com estrutura 
própria, para cuidar da política de desenvolvimento de 
recursos humanos da Casa. 

- Inegavelmente-, não se pode cÕnce~r que uma orga
nização complexa como o Senado Federal, não possua, 
ainda, uma política de Treinamento, definida de ma
neira técnica e cientffica. Esta -é a razão pela qual a 
Comissão Diretora, preocupada em aperfeiçoar de for· 
ma permanente os servidores da Casa, nos vários cam
pos da Administração LegislaCíva, tem a iniciativa de 
instituir o Centro de Formação em Administração Le.: 
gislativa- CEFAL, com o objetivo de disciplinar pro
gramas d_e recrutamento de pessoal e de treinamento 
funcional no país, no exterior e no próprio ambiente 
de trabalho, fazendo com que a administração procure_ 
estabelecer normas que visam à melhoria da força de 
trabalho à disp.osição dos serviços da Casa e dos Senho-
res Senadores. - -

Sala das Sessões, 1.0 de dezembro de 1986,- José 
Fragelli- Passos Pôrto- Enéas Faria- Martins Filho 
-Mário Maia. 

PROJETO _DE RESO_LUÇÃO 
N.' 279, de 1986 

bispõe sobre o abono de faltas não justificadas 
de servidores do Senado Federal. 

O Senado Federal decreta: 
Art. Lu São abonadas as faltas, não justifil.!adas, de 

servidores do Senado Federal, até o limite de 15 (quin
ze), ocorridas no período compreendido entre 30 de 
outubro de 1975 e a data. em que entrar em vigor esta 
Resolução. 

§ t.o.Õ abono das- faltas d_e que trata este artigo não 
dará direito ao ressarcimento de vant_agens financeiras, 
nem anulará ou modificará quaiSquer atas administra
tivos. 

§ 2. 0 A Subsecretaria de Administração de Pessoal 
cancelará, ex officio, as faltas a que se refere este artigo. 

Art. 2..0 Esta ReSolução entia em vigor na dâ.ta_de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Visa nossa proposição, a exemplo de medidas simila
res que ocorrem de tempos em tempos, dentro do atual 
clima político-democrático que a Nova República nos 
impôs com o seu advento, inclusive anistiando a todos 
os servidores públicos civis da administração direta e 
indireta, a tornar insubsistentes, ao ensejo do Ano In
ternacional da Paz (1986), pequeno número de faltas 
não justíficadas, na maioria das vezes até por razões 
que impossibilitam ao funciOnário comunicar-se com 
a sua repartição, mas que acarretam para o servidor 
irreparáveis prejuízos. 

Em fins de.1955, por ocasíâ.Cl-do 36.° Congresso Euca
rístíco Internacional, realizado no Brasil, por iniciativa 
do Deputado Armando Falcão, apresentou S. Ex.• pro
jeto de l~i nesse sentido, que se transformou na Lei 
n.o 2.839, de 2 de agosto Je 1956, com regulamel"!tação 
dada pelo Decreto n.o 40.000, de 17 de setembro de 
1956-

Mais recentemente, em 1975, esta Casa aprovou ini
ciativa no mesmo sentido, configurada na Resolução 
n- • 60, de 1975-

Isto posto, e dentro dos prop6sitos que nos animam 
~este A~o Inte_rnacional da Paz, é que submetemos 
a alta dehberaçao do Senado Federal a proposição em 
tela. _ 

Sala das Sess_ões, em Lu de dezembro de 1986. -
José Fragelli - Passos Pôrto - Enéas Faria - Mário 
Maia - Martins Filho. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 2_839 

DE 2 DE AGOSTO DE 1956 
Dispõe- SobN ca-ncelamento de penalidades aPlica

das a senidores civis e o abono de faltas não justifi
cadas. 

O Presidente da República 
Faço. saber. _que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 
Art. 1~ O&._ órgãos de pessoal dos Ministérios e das 

entidades autárquicas e parestatais cancelarão ex: officfo 
as penalídades de advertência, repreensão e suspensão, 
desde que não excedentes de 30 (trinta) dias, aplicadas 
aos seus servidores, abonando~lhe, também, as faltas 
não justificadas, limi!adas ao mesmo prazo de 30 (trinta) 
dias. 

Parágrafo i1nic0. _9 cancelamento das pe-nalidades e 
o abono das faltas de _que trata este artigo não darão 
direito a res~rcimento de vanta&ens pecuniárias ou ven
cimento, nem a revisão de quaisquer aros decorrentes_ 
das penalidades e das faltas. 

Art. 2o Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3_o_ Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 2 de agosto de 1956; 135° da Indepen

dência e 68° da República. 

ÓECRETON' 40-000 
DE 17 DE SETEMBRO DE 1956 

Dispõe sobre a aplicação da Lei número 2.839, de 
2 de agosto de 1956. 

O Presidente ~a Rej>~blica, usando d3 atribuição que 
lhe confere o art1go 87, 1tem I, da Constituição, decreta: 

Art. P Os órgãos de pessoal do Serviço Público Fe
der~~ e das ent~dades autárquicas ou paraestatais da 
Uru~o cancelarao ex offieio as penalidades de adver
tência, repreensão e suspensão, desde que não exce
dentes de 30 (trinta) dias, aplicadas aos servidores abo
nando-lhes, também, as faltas não justificadas, limita
das ao mesmo prazo de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo úriico. O cancelamento das penalidades e 
o abono das faltas de que trata este artigo não darão 
direito ao ressarcimento de vantagens pecuniárías ou 
vencimentos ou salários, nem acarretarão a revisão de 
quaisquer atos deles decorrentes. _ 

Art. zo Consideram-se como falta não justificada, pa
ra os efeitos deste decreto, as licenças para tratamento 
de saúde e para tratamento de pessoa da família, desde 
que não ultrapassem o limite previsto neste Decreto. 

Az:t. 3~ A. soma das faltas, das licenças de que trata 
o art1go antenor e das penalidades, não poderá exceder 
o total de 30 dias. 

Art. 4o quando o número de dias de suspensão ou 
de faltas e licenças for superior a 30 (trinta), o cancela
mento ou o abono incidirá sobre esse número manten-
do-se o período excedente. ' 

Art. 5o Somente serão canceladas penalidades e abo
nadas faltas até 3 de agosto de 1956 inclusive data 
da vigência da Lei n~ 2.839, de 2 de ag~sto de 1956. 

A:_rt. 6" É facultado ao servidor indicar ao competente 
órgao do pessoal, em _requerimento apresentado no pra
zo de 60 (_sessenta) d1as, contado da vigência deste de
~ret<?•. os 30 ~trinta)_ dias de suspensão e os de faltas, 
mclus1ve as hcenças referidas no art. 2", cujo cancela
mento o abono preferir. 

Parágrafo único. Não havendo indicação do servidor, 
no _prazo _fixado -neste ~rtigo, o órgão do pessoal compe
~e~te _cancel?Iá os dias ?e sus-pensão e os de faltas, 
mclusrve as hcenças refendas no art. 2", mais próximos 
de 3 de agosto de 1956. 

~if. 7o As certidões de tempo de serviço mendo· 
narao as suspensões e faltas, inclusive licenças, com 
expressa declaração do respectivo cancelamento ou 
abon?, bem como de seu fundamento legal. 

Art. 8~Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 9" Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1956. 135·• da 

Independência e 68" da República. · 
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RESOLUÇÁO R' 60. DE 1975 
Dispõe sobre o abono de faltas não justificadas 

de servidores do Senado Federal. 

Art. _1." São abonadas as faltas, não justificadas, 
de sery1dores do Senado Federal, até o limite de 15 
(quinze), ocorridas antes da vigência desta Resolução. 

§ L" O abono das faltas de que trata este artigo 
nã? dará díreito ao ressarcimento de vantagens finan
~lras,_nem anulará ou modificará quaisquer atos admi
mstrahvos. 

§ 2." A Subsecretaria de Pessoal cancelará, ex offi
cio, as faltas a que se refere este artigo. 

Art. 2." Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal. 28 de outubro de 1975. -José de 

Magalhães Pinto, Presidente, 

(A Comís~tlo de Constituição e Justiça.) 

O SR~ PRESIDENTE (José Fragelli) -Os Projetes 
de Resolução n. 0 S, 276 a 278,lidos anteriormente, serão 
publicados e em seguida ficarão sobre a mesa durante 
três sessões, a fim de receberem emendas de acordo 
com o Regimento Interno da Casa, Findo esse prazo 
serão despachados às comissões competentes. 

O Projeto de Resolução n.e 279 será publicado e re
-metido à comissão competente. 

Sobre a mesa ofício que vai ser tido pelo Sr. 1. "-Se
-_ cretário. 

É lido o seg_uinte 

GP-0-762 Bút.sília, 28 de novembro de 1986. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

o Plenário da Câmara dQs Deputados aprovou na sessão 
de 25-fl-86, a prorrogação do prazo da Comissão Espe
cial Mista, criada pelo Requerimento n. 0 712/83, desti
nada~ programar comemoraÇão pela passagem dos cen
tenános da Proclamação da República e da Primeira 
Carta Republicana no País, objero do Of. SM/717/86. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de apreço. - Ulysses Guimarães, 
Presidente ~a Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!li) -O ofício lido 
vai à publicação. -

L''~~~:e~á~~-sa. comunicação que vai ser tida pelo Sr 

É lido-a Seguinte 

Em 1.0 de dezembro de 1986. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência 

de acordo com o disposto nn art. 43. alínea a, do Regi
mento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa 
a partir -~do dia ~27 do corrente. para breve viagem ao 
estrangerro, em caráter particular. 

Atenciosas saudações - Cesar Cais. 

O SR. PRESIDENTE (Jo:!>é Fragelli) - A comuni
cação lida vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
comunica ao plenário que estão abertas as inscrições 
para interpelações aos Senhores Ministros Dante de 
Oliveira, da Reforma Agiária, Dilson Funaro, da Fa
zenda, e João Sayad, da Secretaria de Planejamento 
da Presidência da Repu'blica, que comparecerão ao Se
nado, respectivamente, nos dias 2, 3, e 4 do corrente 
mês. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Luiz Viana. 

_ O SR. LUIZ VIANA (PMDB- BA. Para uma comu
nicação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, V. Ex.•s 
vão-me permit~r que faça algumas ligeiras observações 
sobre os acontecimentos que agitaram e inquietaram 
Brasl1ia na última quinta-feira. Não o faço dC mandra 
precipitada, pois já decorreram vários dias, as águaS-
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baixaram, todo mundo teve tempo para pensar e medi
tar para chegar a alguma conclusão sobre os lamentáv~is 
fatos da última quinta-feira: gr; Presidente,_ é um acon
tecimento que, embora não seja grave- digamos assim 
-na sua extensão, no que ele realmente poderia repre
sentar para a República e para nós, mas deve ser medi
tado. Nós devemos pensar um pouco. Estávamos saindo 
de uma eleição, uma eleição à qual compareceram -
creio - cerca de 60 milhões de eleitores, ou seja, 60 
milhões de brasileiros, e aind~ não_ haviam sjclo fechad~-~ 
as umas e já havia uma demoilstração que, na sua raiz, 
era um ato de hostilidade à eleição: Era a negação 
da eleiçãO, era a negação d9 regime repi'esefltativo, 
e isto, para mim, é o que há de mals grave. Nós, brasi
leiros, ou aceit'.lmos o regime representativo, no que 
ele representa, no que ele é, no que ele significa como 
testemunho da democracia nadonãl, ou então não sabe
minhar. Isso é grave, Sr. PreSidente, sobretudo quando 
estamos ãs portas da Constituinte, da Assembléia que 
se reunirá a Lo de fevereiro e que--deverá promulgar 
uma nova Carta Constitucional para o Brasil. Para essa 
Assembléia foram eleitos representantes de todos os 
Estados para a Câma-ra dos Deputados e para o Senado 
Federal. Representam eles a vontade do voto de cerca 
de 60 milhões de brasileiros. Entretanto, pela pequena 
mostra que tivemos na semana passada, ficamos com 
impressão, Sr. Presidente,_ de que um pequeno grupo, 
que não sei se de esquerda, se de direita ou se de centro, 
mas um pequeno grupo de agitadores deseja e pretende 
se sobrepor à vontade externada por todos os eleitores 
que compareceram às urnas em 15 de novembro. Isto 
é grave, Sr. Presidente. 

Tenho aqui os jornais que noiiciãrani,-que-mostrarani 
o que foi aquilo que o Ministro da Justiça chamou de 
"o badernaço". Realmente, o que houve naquele que
bra-quebra, naquele queima-queima foi uma manifes
tação de anarquia, anarquia que não foi contida, não 
pôde ser contida pela polfcialo~al. P~rg1:1nt_o eu: S!!rá 
que vamos poder fazer uma Constit!Jição num ambíente 
semelhante? É esta a pergunta que eu queria também 
deixar aqui, e é uma pergunta que·deye inquietar to_dos. 
Nós vimos que era um grupo pequeno -eu acompanhei 
em parte pelo menos aquelas manifestações, era um 
grupo pequeno, relativamente pequeno de pessoas -
não de trabalhadores. Os trabalhadores, àquela hora, 
estão nas suas fábricas, nas suas Unidades, no comércio, 
na indústria, jamais na -rua. Foram Velhos agitadores, 
não sei de q~e lado, de que f~cçáo, mas que vieram 
para agitar, para provocar reãlffiente um ambiente de 
inquietação em Brasília. - -- -

Mas, Sr. Presidente, para justificar esta minha inqUie
tação, digamos assim, eu desejaria aqui inVOcar o patro
no da liberdade, da democracia n.o Brasil, que foi Ruf 
Barbosa. São dele, na campanha de 1919 e justamente 
no discurso em que tratou da questão social, estas obser
vações: "Quando me preocupo com a iminência de co
moções e subversões não é porque aÇalmeje, bu5que 
ou estime, mas porque as temo, as pressinto, as diviso, 
e quero convencer os que as prómovem de que nos 
devemos unir todos contra os seus tremendos perigos". 

Realmente, Sr. Presidente, essas palavras de Ruy 
Barbosa caem bem, caem com justeza, no ambiente 
que vivemos na semana passada,porque temos que estar 
prevenidos e temos que advertir o Brasil de que aquilo 
que ocorreu~ aquilo que assistimos pode ter sido obra 
de todo mundo, menos daqueles que almejam para o 
País um regime de democracia e de liberdade. É a nega
ção de tudo aquilo que realmente, eu acredito, o Brasil 
aspira, o Bra5il deseja. Por certo, a democracia com
preende, traz no seu bojo a discussão, o debate, a troca 
de opiniões, as divergências, mas não pode trazer nem 
a violência nem a agitação. Com víolência e agitação 
nós não estaremos fortalecendo, não estaremos plan~ 
tando e revigorando a democracia no Brasil. Pelo con· 
trário, Sr. Presidente, pelo contrário. Nós estaremos. 
talvez, propiciando um ambiente do qual poderá emer
gir tudo aquilo que nós não desejamos, e que o Brasil 
também não deseja, que é uma explosão de reaciona
rismo, uma explosão de direita, uma explosão até dita
torial. 

Costum<;~-se dizer que no Brasil nada acontece. Entre
tanto, talvez por ser um pouco mais velho do que os 
outros, eu já vi tudo no BrasiL Desde 1930 até hoje 
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eu já vi tudo_. Já v~ fascismo, já vi ditadura, já vi sub~er
são, já vi baderna, já _vi 11_~ fresidente suicidar-se, en
fim; l!ldo que é possível se ver dentro do Brasil eu 
já vi. E o que nós devemos almejar é que isso não 
mais ocorra e que o Brasil realmente caminhe para 
um regime de estabilidade. E para que alcancemos essa 
estabilidade, Sr. Presidente, acredito ser fundamental 
~-nosso _apoio, a -nOsSá- solidariedade ao Presidente da 
República. Acredito que é uma solidariedade que não 
lhe falta e que lhe é dada pela grande maioria não 
somente desta Casa, mas de todo o Parlamento Bra
sileira. 
- Não há de ser com o enfraquecimento do Presidente 
da República que nós tomaremos os borís caminhos 
da democracia e da liberdade. Não, Sr. Presidente_, de~ 
v_emOS procurar novOs caminhos; de~emos mesmo ad.~ 

- vertir aqueles que tentam provocar, pois é eVidente, 
Sr, Pr_esidente -e nisso não há ninguém que tenha 
dúvidas de que foi um movimento dirígido, organizado, 
provocado, embora contasse com um am_biente favorá· 
vel. Foi um fósforo que se riscou num palheiro, isso 
não há dúvida; havia palha, palha seca, e ali se riscou 
um fósforo e daí tudo que vimos e assistimos nos preo~ 
cupa, Sr. Presidente. Creio que tudo isso deve preocu
par, e preocupa certamente, o Senhoi Presidente da 
República, que como todo homem público aspira à po
pularidade, ama a popularidade. Todos nós a queremos, 
e amamos, a disputamos. Mas os homens de Governo. 
em muitas ocasiões, não devem ser demasiadamente 
preocupados com a popularidade. 

Lembro-me que, de certa feit~, lendo algumas pági
naS do Presidente Charles de Gaulle, homem tão discu

. tiâO, tãõ. -pOlémico tànto na França como no mundo, 
de dizia que todas as vezes que se encontrara sozinho 
? te~po IJlOStrara que ele tivera razão. De forma que 
não nos devemos intimidar por essas ondas e por essas 
vagas de opinião, profissionais, emociotiaís, até porque" 
já q_ue s~ d_ebat(! aqui o centro de tudo, que o famoso 
P!_ano _Çt_:u?a_d_q II. Q_qsta_r_ía_de_ perguntar se não fosse 
o Cruz:~d?, -~~ l!~:9 {_osg:: .Q Plano é o Cruzado, qual 
s_~Iiã_ h~j~ o preço da ~asolina_! qual seria o preço dos 
autOmóVeis e-"dos vários gêneros de utilidade pública? 
Não _esqueçamos que chegou ele em fevereiro, numa 
época em que se_adjcíoP:~va mensalmente _uma infl~ção 
de 15%. Ora, se de fevereiro até hoje tivéssemos conti
nuado a aumentar 15% mensalmente, pontualmente 
sobre tudo, sobre todos os gêneros, sobre toda a vida 
do País, não sei realmente onde gostaríamos, se nós 

;tarfa_mos aq~o~i. _ _ 
De forma qUe é necessário que se renha alguma com

preensão, alguma paciência, Sr. Presidente. Eu, embo
_raüãõ-se]a-versado em economia, infezismente aliás, 
não tenho dúvida de que primeiro era necessário fazer 
alguma coisa como o que foi feito com o Plano Cruzado. 
E também tenho uma velha convicção de que a econo-_ 
mia nãq __ é_estátka. Então, ela por si só iria provocar 
movim~htos, ajUstame"ntos, traqsformações. isso é ine: 
vitável. As leis econômicas podem ser detidas, podem 
ser espaçadas, mas, sem dúvida, elas acabam por se 
impor. E é isso, Sr. Presidente, que temos de compreen
der muito; temos que ser compreensivos e, portanto, 
tolerantes. Mas sobretudo nós do Parlamento devemos 
ter _c~nfiança e devemos propugnar para que as coisas 
n;!úfSe façam na_ rua, não se façam no clima de agitação 
e de perturbação da ordem, mas dentro das Casas que 
rep-resentam o povo brasileiro. Enquanto vivermos, en
quanto estivermos sob o sistema representativo é aqui 
ou na Câmara dos_ Deputados que se há de escrever 
as grandes páginas da História, do progresso, do desen
volvimento do País. Não há de ser nas ruas, na agitaç-ão, 
no badernaço, co~o diria o Ministro da Justiça, que 
-o- Brasil há de encontrar os seus caminhos. Não, Sr. 
Presidente, ele .há de encontrar os seus caminhos no 
Parlamento, na Câmara, no Senado, através das discus
sões, dos debates travados entre aqueles que, como 
nós~ representam legitimamente o povo brasileiro. E 
é com essa legitimidade e com esses objetivos que quero 
deixar aqui a minha palavra, que acredito ser a palavra 
do Senado, de solidariedade ao Sr. Presidente da Repú
blica. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, pela Lide
rança do PFL 
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O SR. LOURIVAL BAPTISl'A (PFL- SE. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O Presidente José Sarney, em face dos lamentáveis 
acontecimentos de quinta-feira passada que tumultua
r~m Brasília - provocando distúrbios, saques, incên
dtos, depedrações. cenas de vandalismo e violência irra
cional -dirigiu à Nação no dia seguinte, sexta-feira, 
28 de novembro, através de uma cadeia de rádio~eM 
misSoras __ e teJevisão, u-ma mensagem tranqüilizadora, 
profun_damente sincera e densa de informações relativas 
aos esforços e decisões do Governo no concernente 
à preservação das conquistas do Plano Cruzado, visando 
~ssegurar _ ~ :sua plena _e_xe_qüibilidade e adaptação às 
exigências da atuãl conjuntura económico-social do 
País. 

Levando em _consideração a transcendental impor
tância do pronunciamento do Presidente José Sarney, 
requeri, de imediato, ainda na sexta-feira, a sua trans
crição nos Anais do Senado Federal. 

A_ iniciativa de. apresentar o aludido requerimento 
teve a dupla finalidade de registrar os esclarecimentos 
prestados e, ao mesmo tempo, demonstrar a minha 
irrestrita solidariedade pessoal ao eminente Chefe da 
Nação, nesta fase- difícil e ameaçadora que o BrasiJ 
atravessa. 

Na verdade, as dimensões, rapidez e intensidade dos 
protestos lev.ados a efeito contra as medidas comple
mentares do Plano Cruzado, foram surpreendentes. so
bretudo em virtude do insofismável desvirtuamento das 
manifestações -originalmente programadas com o ob
jetivo de externar possfveis divergências, críticas e des
contentamentos dos segmentos inconformados com 
aquelas providências. 

Na verdade, o que ocorreu - conforme a televisão 
registrou com impressionante realismo- foi a inftltra
ção de grupos organizados de ati vistas radicais e desor· 
deiros tecnicamente adestrados nas técnicas das guerri
lhas urbanas, que se aproveitaram da ocasião para desM 
virtuar o sentido das manifestações populares. 

-Aconteceu então, o inevitável-ou seja, o desenrolar 
de insólitas cenas de vandalismo, quando agitadores 
ensadecidos promovera!Jl as desor_9e_p.s, agressões e vio
lências de uma al!téntica guerrilha urbana, trágica ante
visão do que seria_UDla guerra civil à semelhança do 
que ocorre em países do Oriente Médio e da América 
Central. 

Quase uma centena de feridos, dezenas de detidos, 
30 veículos do Governo, ônibus e viaturas particulares 
incendiadas, destruição de cinco agências bancárias e 
sete empresas do Governo, diversos menores agredidos 
e levados ao Juizado de Menores, estabelecimentos co
merciais saqueados e depredados - este foi o saldo 
dos confrontos entre o aparato policial e os manifes~ 
tantes que realizaram ato pi.iblico de protesto, quinta
feira, contra o Plano Cruzado II. 

Os prejufzos ainda não foram calculados, presumin
do-:;e, todavia, que serão de vastas proporções. A agên
cia do Banco do Brasil, no Setor Comercial. teve um 
dos pavimentos totalmente incendiado. Foram destruí
dos oito terminais de computador e todo o mobiliário. 
A agência da CEF, Utmbém no setor comercial, foi 
depredada e teve um princípio de incêndio qu_e_ dani
ficou 11 máquinas de xerox e de datilografia, A luxuosa 
agência d()o Banco Safra foi destruída pelo fogo. No 
c_en_tro comercial CONlC, ao lado da Rodoviária Cen~ 
trai, três grandes óticas foram totalmente saqueadas. 
A maior banca de revistas e jornais do local foi destruí
da. O posto de atendimento da Cruz Vermelha e o 
armazém da Cabal foram inteiramente destruidos ... e 
assim por diante. 

Não preciso alongar-me sobre as dramáticas ocorrén
cias de Brasília, que traumati~aram os seus habitantes 
e continuam estarrecendo a Nação, à medida em que 
prosseguem as investigações periciais e os inquéritos 
a respeito das manifestações que transformaram em 
praça de guerra a Esplanada dos Ministérios, a Estação 
Rodoviária e, o ceotr.aLcomercial da cidade. 

As operações de segurança e a repressão às desor
deiras mobilizaram milhares de homens, 11 tanques de 
guerra, 8 caminhões de choque, helicópteros, e um 
grande número de viaturas logrando o Governo do Dis
trito Federal - graças à lucidez, energia e serenidade 
do Governador José Aparecido- restabelecer a ordem 
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ameaçada e controlar a situação, evitando-se, destarte, 
uma tragédia _de conseqüências inconcebíveis. 

O eminente Ministro de Estado da Justiça, Paulo 
Brossard, ainda na sexta-feira à noite, através de uma 
rede de televisão e rádio-emissoras, durante 27 minutos, 
fe~ u~a magnífica e convincente exposiÇãO sobre os 
ep1s6dws exibindo, no decorrer do seu didático e exaus
tivo pronunciamento, manchetes dos principais jornais 
do País e fotos coloridas dos distúrbios, saq-ues; fncen-
dios e depredações. __ _ 

Nesta oportunidade felicito- õ- Ministro Paulo Bros
sard pelo seu excepcional desempenho. através da rele
visão, no que tange à análise dru. dramáticas oconéncias 
e avaliação dos seus efeiros e, sin\ültaneamente, solicito 
a incorporação do seu pronunciamento ao texto destas 
sucintas considerações. 

O Sr. Cesar Cais- V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Com prazer, nobre 
Senador Cesar Cais. _ _. _ 

O Sr. Cesar Cais - Na realidade. nobre Senador 
Lourival Baptista. acho que todos nós somos solidários 
com a decisão do Presidente José Sarney em manter 
a sua autoridade e_a coeréncia na linha econômica que 
vem seguindo. Mas não posso concordar com o pronun
ciamento do Ministro Brossard, dizendo que foram 
aqueles que perderam as eleições que fizeram esse ba
demaço. Foram os que ganharam as eleições que se 
sentiram frustrados por um motivo ou por nutro, ou 
por falta de comunicação do Governo. Na verdade, 
eu entendo que faltou também ao PMDB - que é 
o grande vencedor nessas eleições - se inco-rp·orar ao 
Governo e procurar manter diálogo com o povo. Era 
uma passeata e uma manifestação previamente anun
ciada. Se ela era inoportuna, cabia ao Partido do Go
verno e à Liderança política procurar contornar e não 
ficar de braços cruzados, assistindo verdadeiro ato de 
vandalismo. Agora, procurar colocar-se a culpa cm radi
cais de direita ou de esquerda, acho que não existe. 
Acho que existe, sim, uma incitação de forças não con
troladas, forças essas foram despertadas na campanha 
e não foram controladas repito, porque nem avaliadas 
na sua dimensão. Entendo que seria muito importante 
-até para restaurar a trariCJ.üilidade do País. em termos 
de poder votar uma CoriSl:ituinte e sem essa presSão 
-que o Governo fizesse aquilo que está prom-etendo, 
fosse a fundo no problema; examinando se, realmente, 
foram atas de agitação de extremistas de direita ou 
de esquerda - o que me parece tenha sido. parece 
ter sido forças não controladas, forças que foram des
pertadas nos palanques da campanha eleitoral, onde 
foi feita a apologia do Plano Cruzado, apologia que 
merece, pois era a úníCa salvação do Pafs, ma:s deveriam 
também ter colocado que esse plano teria que ter ajus
tes. Parece-nos que tenha havido, isso sim, uma grande 
falha no sistema de comunicação e uma grande falha 
do Partido do Çioverno que deveria ter ido para a linha 
de frente procurar um diálogo do povo com a própria 
ação da polícia. Por outro lado, como ex-governador, 
e como V. Ex• e o Senador Luiz Viana, é para mim 
estranho que a Poücia Militar assista quatro horas de 
bademagem, vendo incendiar 30 e tantas viaturas. É 
estranho! verdadeiramente estranho. EntãO,-acho que 
esse assunto deva ser estudado a fundo para tranqüilizar 
a Nação. Estou solidário com V. Ex• quanto à autori
dade do Presidente, que não a pode perder até o ponto 
de se tornar impopular, mantendo a coerência da linha 
económica. Estou solidário. Mas, realmente, não posso 
querer incriminar forças radicais de direita ou de esquer
da o que foi a essência do pronunciamento do Ministro 
Paulo Brossard - e até dizendo que foram os perde
dores~ Não. Se se ouviu e_ouvi aqui, quando passavam 
as forças, elas diziam: "Nós votamos nele e agora está 
fazendo issol" Então, foram os que vOtaram nos vence
dores e não os perdedores, como--colocou o Ministro 
Paulo Brossard no seu pronunciamento. Eram essas 
ponderações que eu desejava fazer a V. Ex•, sem querer 
diminuir a autoridade de ninguém. Mas acho que não 
está bem colocado acusar os perdedores da eleição. 

O Sr. AméricO- de Souza -- V. Ex• permife i..Lm aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Antes de_dar o 
aparte a V. Ex•, quero agradecer_ ao eminente Senador 
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César <:als.~e_dizer~lb.e que ouvi o seu aparte com muita 
atenção. Concordo em alguns pontos. Agora, quanto 
ao Ministro Paulo Brossard ter dito que foram os perde
dores que fizeram a baderna. S. Ex• não particularizou 
quem era ou quem não era. Se era partido a, partido 
b, par(ido c, partido d, partido h. S. Ex• disse que 
tinha alguém, naturalmente re55entido por ter perdido 
as eleições, que organizara a baderna. 

Na verdade estou há 40 anos na política e nunca 
vi espetáculo como aquele que vimos em Brasl1ia, inclu
sive sabe V. Ex• que o nosso Pavilhão Nacional, aqui 
defronte ao nosso Senado, foi descido e substituído 
por um boneco. Eu não quis dizer isso no meu pronun
ciamento. Quero dizer que a falta de respeito que hoyve 
naquele dia, em que a Polícia do Distrito Federal que 
agiu durante quatro horas não usando da violência -

-não tendo ocorrido nenhuma morte, o que muito lamen
tarfatnos; incendiaram-se carros, até inclusive um óni
bus do Senado. O que nós vimos foi isso. Agora, quanto 
ao Plano Cruzado, concordo, em parte, com V. Ex•; 

--- deveria ter sido feito antes uma explanação, um esclare
cimento a respeito dele, mas não houve má fé do Gover
no. r:-aqueles inimigos do Governo, interessados na 
baderna, se_aproveitaram disso para fazer o que fizeram 
na última quinta-feira, que é uma vergonha para o nosso 
País. 

O Sr. Américo de Souza- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Concedo o aparte 
ao eminente Senador Américo de Souza. 

O Sr. Américo de Souza - Nobre S_enador Lourival 
Baptista, em verdade o assunto que V. Ex~ traz_ como 
Uder do meu Partido a este Plenário, vem sendo um 
motivo de divulgações, de comentários e de notícias 
d_e to~ a imprensa nacional desde as últimas 48 horas. 
Eõi verdade digo a V. Ele que o que fi Ouve em Brasília 
não foi combustão espontânea. Nós todos temos vivên
cia na política e na Administração Pública e sabemos 
que movimento desta ordem não pode ter sido defla
grado sem uma voz de comando, e a voz de comando 
houve. Ninguém substituiria o Pavilhão Nacional por 
um boneco, se não tivesse sido trazido, este boneco, 
previamente com esta intenção. Quanto ao fato da polí
cia não ter entrado em ação com violência, como bem 
disse V, Er., é resultado da Nova República, do Go
verno democrático do nosso eminente Presidente José 
Same_y~ Não houve morte, não houve espancamento. 
A Pol[cii,-Certamente, se tivesse intervido com a segu
ra~ça ou com a violência que havia em outras épocas, 
com certeza hoje estaríamos lamentando e vendo este 
País se transformar num caldeirão de pólvora em função 
de espancamentos ou em função até de mortes. Entre
tanto, o que assistimos foi exatamente um espetáculo 
deprimente para n6s b~~ileiros e. para nós políticos, 
Senadores de responsab1hdade nacional. Com relação 
ao anúncio do Plano Cruzado n? IT, concordo com todos 
aqueles que asseguram que o grande defeito foi ter 
sido posto em prática sem um anúncio prévio, pelo 
menos tal como foi feito no Plano Cruzado n~ I. Ora, 
o problema do INPCA que vem sendo trãtado em todos 
os pronunciamentos como uma das causas da revolta 
popular, não prevalece. Sabemos perfeitamente bem 
que o INPCA que atingia uma gama de pessoas que 
recebiam até 35 salários núnímoS, era um índice total
mente irreal. Acredito que tenha sido exatamente colo
cado em prática, ampliando para 35 salárioS. mínimos 
- e o nosso povo, a nossa classe média não ganha 
35 salários mínimos - para poder atender às necessi
dades daqueles que tinham fortunas aplicadas no mer
cado financeiro e até mesmo no sistema bancário, que 
tinha interesse em que ess.e índice inflacionário "fOSse 
o maior,_ cada lrlês, para que ·as suas torreções-inOnetá
ria:S, atingindo somas fabulosas pudessem realmente ter 
repercussões bem grandes nos seus patrimónios. Na 
verdade, o Índice de Preços ao Consumidor restrito, 
esse é que realmente deveria ter sido mantido e não 
alterado nos Governos anterióies, e esse é o que deve 
realmente ser mantido para que possamos ter um índice 
ip.flacionário coerente e compatível com a realidade na
cional e com a realidade do nosso trabalhador. Louvo 
V. EX! pelo brilhante discurso que vem fazendo, trazen
do a esta Casa considerações das mais valiosas para 

Dezembro de 1986 

as nossas reflexões e para conhecimento da Nação. Digo 
a V. Ex~ que o nosso Pr~~~nte JC!sé Sarney, atento 
a todas as reações do País e da soc!edade, vai à televisão, 
talvez dentro de 48 horas, para dizer à Nação o que 
o levou a implantar o Plano Cruzado n~ 2, e todos 
nós depois de ouvírmos Sua Excelência, certamente 
estaremos com a nossa convicção mais alicerçada, por
que somente o es~frito pl1blico, somente o interesse 
pela Nação e, principalmente. pelo bem-estar do povo, 
levaria Sua Excelência a implantar o Plano Cruzado 
n! 2, tal como foi. Muito obrigado a V. Ex~ e parabéns 
p~o discurso que_ vem pronunciando. 

O SR~ LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. 
Ex•, eminente Senador Américo de Souza, pelo seu 
aparte-que muito enriquece_ o pronunciamento que faze
mos na tarde de h_2je. Sou muito grato a V. EX". 

O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex• um aparte? _ 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Pois não. Ouço, 
com prazer, o aparte de V. Ex•; eminente Senador Oda
cir Soares. 

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Lourival Bap· 
tista, sabe V. Ex~ que nós temos sido nesta Casa solidá· 
rios com o Presidente José Same_y, nos momentos mais 
difíceis do seu Governo e, também, evidentemente, 
nos momentos em que o Governo tem acertado. Em 
relação a esse episódio da última quinta~ feira, dia 27, 
entretãnto.devo diScordar da posição assumida pelo Go
vemo. A meu ver, a manifestação foi previamente con
vocada por entidades, por sindicatos, por partidos polC
ticos com pers-onalidade jurídica e identificados até nos 
panfletos que foram expedidos e que foram jogados 
à opinião pública nos dias anteriores. No meu entendi
mento, o papel do Governo deveria ter sido no sentido 
de autodz~r a ~anifestação e _Q.e assegurá-la através 
dos ínstrum~ntos de que dispõe o Governo. Ora, no 
riloinento em que o Góve:rno, a pretexto de fazer valer 
uma lei ou leis ultrapassadas e consideradas casuísticas 
até mesmo pelo Ministro Paulo Brossard quando esteve 
aqui no Senado da República, a pretexto de fazer cum
prir leis que_definem locais de manifestações, o Governo 
tentou impedir a manífC:stação. E ao tentar impedi-la, 
V. Er. tem que convir que nuin priineiro momento, 
num momento de conter a população, de conter os 
manifestantes, as fo!ças policiais, até mesmo a força 
do Exército, qu~_ transitou livremente pela Esplanada 
d9s Min~stérios numa m~ifestação desnecessária. por~ 
que o Exército vem recuperando sua credibilidade ao 
longo da administração do Presidente José Samey e 
ao longo mesmo da administração do Ministro Leónidas 
Pires Gonçalves. quer dizer, as forças policiais até o 
momento em que desejaram conter a manifestação. o 
fizeram com absoluta habilidade e com absoluta eficiên
cia. Ora, V. Ex~ há de convir comigo que do badernaço, 
como chamou o Ministro Paulo Brossard, resultou pe
rante a opinião p"dblica uma grande indagação. Porque, 
na_ realidade, nós não podemos admitir que durante 
quase quatro horas bademeiros ou radicais de direita 
los, sem que as forças policiais tomassem qualquer pro
vidência. Ora, Senador Lourival Baptista, estamos ao 
lado do Governo pretendendo implantar neste País uma 
democracia, e, principalmente agora quando o Presi
dente José Sarney quer fazer um Governo transparente. 
Parece-me que, lamentavelmente, nós que estamos do 
mesmo lado; mas que temos o dever de inclusive infor
m;tr e sugerir ao Presiden.te da República medidas que 
levem o País efetivamente à democracia, temos que 
convir, não podemos fechar os olhos, é uma realidade 
transparente, que é a de que o Governo saiu machu
cado, saiu ferido, a· Governo saiu chamuscado com o 
episódio. A fala do Ministro Paulo Brossard, a meu 
ver, ·não contribuiu em nada para esclarecer nada, por
que o Ministro desenw>fveu seu raciocínio sobre uma 
legislação que ele mesmo sempre considerou casuística 
e autoritária. Ora, se vamos íustificar a intervenção 
da polícia num episódio, baseada em leis consideradas 
autoritárias e casufsticas, estaremos ao mesmo tempo 
considerando que a opinião pública não tem discerni
mento nem sabedoria, e todos nós sabemos que a opi
ni~o pública é sábia e tem discernimento. A meu ver, 
a fala do Ministro Paulo Brossard lamentavelmente, 
ao invés de contribuir para um maior esclarecimento 
da questão, ela deixou o Governo descoberto. poraue 
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a argumentação de S. Ex~ i Si. Ministro da Justiça 
se fez toda ela sob uma legislação que e~e sempre consi-
derou autoritária e casuTstíca. ~ _ _ -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Peço a V. 
Ex• para terminar o aparte, porque o orador já venceu_ 
no seu tempo e solicito também ao nobre Senador Leu
rival Baptista para concluir o seu discurso. 

O Sr. Odacir Soares- Vou concluir, Sr. Presidente. 
Mas o que g()St_aria de dizer ao ~_minente Senador Leu
rival Baptista, a quem tenhO grande estima e admiro 
a sua íntetigéncia e seus pronunciamentos, é que na 
realidade, nós Senadores que, inclusive no dia 27 de 
março ficamos aqui dentro de braços cruzados enquanto 
o povo lá fora fazia sua manifestação, quero dizer é 
que nós temos o dever de levar ao Presidente José 
Sarney a verdadeira face da questão. O Governo ficou 
mal no episódio, o Governó deveria ter autorizado a 
manifestação e de ter assegurado a manifestaçáo,-e digo 
isso nesta tarde porque outras manifestações virão. Es· 
pero que o Governo assegure- as manifestações, chame 
os dirigentes e os presidentes das associações, dos parti· 
dos e dos sindicatos que as estão programando para 
que se responsabilizem por elas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Nobre Sena
dor, o seu aparte já se excedeu: 

O Sr. Odacir Soares- Vou concluir, Sr. Pre5idente. 
Nobre Senador, era isso que queria trazer ao discurso 
de V. EX", dando uma contribuição a essa questão que, 
não tenhamos dúvida, vai-se repetir no Brasil, principal
mente neste momento em que o Governo procura sa
near as finanças e a economia do País. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Aceito o aparte 
de V. Ex•, eminente Senador Odacir Soares. Devido 
à exigüidade do tempo, tenho poucos minutos parares
ponder ao seu aparte, lamentando discordar de alguns 
pontos de vista de V. Ex• - _ 

Ouvi a fala do eminente Ministro Paulo Brossard, 
afirmando não haver sido solicitado local para a concen
tração popular a ser realizada. S. Ex" declarou, na televi
são, que aqui em Brasília existem 32 ou 331ocais destina
dos a reuniões para atos públicos. 

O Sr. Luiz Viana- Trinta e três locais. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Vou concluir, Sr. 
Presidente. 

Desejaria formular um veemente apelo à totalidade 
das lideranças responsáveis do P_'!fs- políticas, empre
sariais, sindicais, culturais, eclesiásticas e populares, em 
síntese, a todos os segmentos e forças vivas da Nação 
-no sentido de que se integrem num vasto movimento 
de integral apoio ao Presidente José Sarney, cuja inex-
cedível competência, patriotismt? e exemplar probidade 
justificam a sua credibilidade perante a Nação e a ilimi
tada confiança que soube conquistar. 

Urge ampliar e fortalecer as bases de susteritação 
do seu governo. -

Este é o momento.bistórico-em que o BriSil inteiro, 
unido e coeso, deve reiterar ao Preside:fite José Sarney 
as manifestações dã sua indispensável solidariedade, 
a fim de que o Chefe da Naç~_o possa implantar, de 
maneira irreversível, o Estado Democrático de Direito 
-aspiração máxima de todos os brasileiros. 

A democracia é uma conquista quotidiana, perma
nentemente ameaçada pela sabotagem do radicalismo 
incendiário e irracional. - - - ----

Daí decorre o imperativo de um pacto nacional de 
apoio e colaboração, que possibilite ao Presidente José 
Samey tranqüilidade, e condições objetivas de atuação, 
no sentido da consecução daqueles objetivos. supremos 
de consolidação da Democracia brasHeira. 

Finalizando,_ Senhor Presidente, não me seria- Iíclto 
omitir os nomes dos ilustres Ministros Dilson Funaro; 
João Sayad e Almir Pazzianotto, da área económica 
do Governo, os quais assessorados por uma das mais 
talentosas. equipes de espe.cialistas, possibilita o advento 
de uma Política Económica, vi_sando rrimordialmente 
a eliminação dos resíduos inflacionários, o controle da 
dívida externa, a eliminação da dívida interna, em sínte-
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se, a acel~raçáo do processo da emancipação global 
e desenvolvimento auto-s_ustentado da Nação brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Pal· 
mas. O oradoi é cumprimentado.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Correio Braziliense 
Biasílía. sábf!dO, 2? de novembro de 1986 

PARA BROSSARD, ''FIASCO ELEITORAL 

FOI O QUE GEROU OS DISTÚRBIOS'" 

A íntegra __ 
"Estou aqUi para conve-rsar com os brasileirÇtS acerca-

de acontecimentos ontem ocorridos em Brasília. A pro~ 
pósjto de medidas eçonómicas adotadas pelo Governo, 
su!giu um movimento de protesto no Distrito Federal. 
Enquanto este protesto se formula em críticas, em obje
ções mais ou inenos veementes, mais ou menos prece~ 
dentes, nada a objetar. Muito ao contrário. A crítica 

_ _só pode ajudar se ela for procedente, e mesmo quando 
inexata, e mesmo quando improcedente, ela contribui 
de-alguma forma para evidenciar a verdade. De modo 
que é preciso distingüir desde logo de uma forma muito 
ní_:tida, a crítica a manifestação contrária, o protesto 
até veem~nte, da depredação, do saque, do incêndio, 
de manifestações violentas e ilegais. 

Anunciado o protesto, se verificou "que ele se faria 
contra a lei. Por que contra a lei? É preciso dizer as 
cóiili claramente: É porque as manifestações coletivas 
se fazem através de reuniões públicas. No Brasil, o 
direito individu~l de reunião é garantido pela Consti
t_úiÇ<'io, o exercício do direito de. reunião é regulado 
por lei. E a lei, que não é de Ontem, é uma lei que 
vem_ de 1950- está em vigor, por conseguinte, há 
36 anos- estabelece_ que anualmente a autoridade pú
blica deverá publicar os locais ~e reunião pública e 
determina talnbém que aquele que quiser realizar uma 
reunião deverá comunicar à autoridade com prazo mí:õi
mo de 24 horas, a fim de que as providências devidas 
à autoridade, inclusive de_polfcia, sejam tomadas, para 
evitar que duas pessoas ou dois partidos realizem no 
mesmo local, no mesmo dia, na mesma hora, reuniões, 
comício~, o que evidentemente não poderia ocorrer.
Pois bt;l;Il, ammciada a manifestação para o dia de on
tem, diga-se de passagem o Dia Nacional de Ação de 
GraÇas,- a -lei não foi cumprida. Primeiro porque foi 
escolhido um local que não é nem um dos 33 locais 
fixados pela autoridade do Distrito Federal para realiza
ção de reu!liões, de comícios, de atas públicos. Eu tenho 
aqui a portaria, que é de agosto, indicando só em Brasí
lia, só na capital, na cidade, sem falar nas cidades-sa-: 
téli_tes, só em Brasília _ _propriamente dit<!,___~3 locais para 
reuniões. Pois bem, nenhum dos 33 locais foi escolhido 
pelos manifestantes. Mais ainda: Nenhuma manifesta
ção nenhum sinal para- a autoridade pública, a fim de 
que ~la m~sma pudesse tomar as medidas_ necessáJi_as 
para ã.ssegurar o normal funcionamento da reunião. 
Foi escolhido o centro administrativo do País, e assim, 
cQp.trariando a lei duas vezes, a uma certa hora de on
tem, uma determinada massa humana, uma quantidade 
de pessoas se pôs em movimento direção ao Palácio 
do Planalto. Ora, o Palácio do Planalto é uma casa 
de vidro, não tem muros, não tem portões, não tem 
·grades. Ali está a sede do Governo da República e 
evidentemente não é a sede de manifestações, de comí
cio~ _9U __ c_oisas _eql!ivalentes. 

.Eois. bem, a despeito de a Secretaria de Segurança 
_do Distrito Federal ter feito a de .. ·ida advertência sobre 
a lei e sá5re os locais de reunião, os manifestantes 
preferiram_ descumprir a lei e afirmar desta forma a 
sua independência em relação â ordem legal. 

Agora, faço uma pergunta ao_s senhores. Descumprir 
a _leí leva à 9cmocrada? Subverter o parlamento legal 
contribui para o fortalecimento das instituições? Essa 
é a primeira indagação que eu faço, porque as coisas 
mal feitas depois têm conseqüências. Mas é preciso, 
primeiro, v~rilicar co~o elas começaram. Pois bem: 
prétendeu-5!!-fazer uma manife~tação, indo até __ o Palácio 
do Planalto, até a sede da Presidência da República, 
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sede do Governo e aos ministérios. E os ni"inistérios 
são locais· de trabalho, não são locais de manifestação 

. e os locais de manifestação estão inc;licados na forma 
de lei, e em Brasília são 3310cais. Pois bem; os abusos, 
os excessos não tardaram. A bandeira nacional, hastea
da diariameilte na frente do Congresso, foi -posta "abai
xo. E_ em seu lugar foi colocado um boneco. Mais adian
te oós vamos ver que a bandeira hasteada em frente 
ao Ministério da Fazenda foi incendiada. Quer dizer: 
foi ultrajada. Isso em nome de um direito legítimo de 
crftica, de protesto,_ de divergência. Eu pergunto aos 
ouvintes ~e manifesfaÇóes desse tipo contribuem para 
o fortalecimento da democracia. Se contribuem para 
o funcionamento das instituições. E faria uma outra 
pergunta; a quem pode interessar desmoralizar a lei, 
dtsacreditar a democracia, debilitar as instituições? E 
claro que desobediência à ordem legal, um passo mais 
e tivemos o incêndio, o Saque e a depredação. 

Tenho em mãos jornais de hoje. Tenho aqui por 
exemplo, o Correio Braziliense: "Vândalos ocupam e 
saqueiam a cidade" e aqui encima uma fotografia onde 
aparecem algumas cenas da selvageria praticada. Inclu
sive, o incêndio a iluminar a noite. Alguns estabeleci
mentos, inclusive públicos, depredados, incendiados. 
bem como veículos. O Jornal do Brasil tem uma foto
grafia que é magnífica: ocupa todo o alto da primeira 
página. Dois carros incendiados e outro Virado e incen
diado. O _que eu pergunto, senhOres, é se isso acontece 
apenas com mrl-iíscir de um fósforo. O Globo na sua 
primeira página também estampa fotografias extrema
mente ilustrativas. Alguém jogando os pés para des
truir, amassar~ arreb.entar u_m carro, um veículo. Aqui 
um carro- deitado, virado, outro aqui ao lado, em pé 
mas, incendiado. E o título: "Manifestações em Brasília 
degeneram em quebra-quebr~. Funaro acusa CUT" O 
Correio Braziliense internamente faz essa indagação que
é de toda procedência:_"A quem interessa a radicali
zação? Após um dia de _cão, muitas perguntas no ar." 
"O Governo vence batalha de Brasília", diz O Estado 
de S. Paulo, e o Jornal da Tarde resume tudo com 
esta manchete "O Badernaço de Brasília", 

Eu pergunto o que isso tem a ver com o exercício 
regular do direito de crítica, de censura, de protesto, 
que é um_ direito legítimo, constitucionalmente assegu
rado. Isto é a negação formal, substancial, do verda
deiro direito de crítica, de reunião, do direito de censu
ra, que todo cidadão tem. Isto também é a negação 
da democracia. Agora, não é difícil identificar .exata
mente entre os manifestantes~ aqueles que nas umas 
de quinze de novembro realizaram os maiores fiascos 
eleitorais. Não tendo êxito eleitoral, recorreram ao ex-. 
pediente da violência, do saque, do incêndio, da depre
dação, para afirmãr as suas idéias. Isto é a negação 
formal da democracia. 

Eu tenho aqui um jornal, o JorDal de Brasília, onde 
a b<!ndeira brasileira aparece arrancada e sendo ç:ondu
zida. E depois, a mesma bandeira brasileira sendo inci
nerada. Eu pergunto aos senhores, às senhoras, se isso 
tem alguma coisa a ver com o direito de crítica, com 
o direito de protestar, de divergir, de censurar. E per

_gunto, ai~da. se com;titui uflla prática democrática ou 
se contribui de algt!ma maneira para o real funciona
mento das instituições e o seu enraizamento no sólo 
pátrio? 

Trouxe algumas fotografias: esta é de uma agência 
da Shis, um sistema que financia inclusive a habitação 
para as pessoas de baixa renda, da casa popular. O 
estado em _que ficou: nem um vidro, nem um móvel 
sobrou da devasta)ãO. Trouxe outra, que é apenas de 
uma agêncía do Banco do Brasil ... - será preciso 
dizer que o Banco do B_rasil não __ é do Governo, que 
o Banco do Brasil é do Brasil? ~ O Banco do Brasil 
é uma instituiÇão secular, que serve o Brasil inteiro. 
Pois bem: uma agência do Banco do Brasil, situada 
na capital da República foi reduzida a isto (cinzas), 
a isto. Eu pergunto: Isso tem alguma coisa a ver com 
o direito de- crítica, com o exercício dos direitos demo
cráticos? 

A Caixa EConômica Federal é outra instituição de 
maior benemerência e cont8 com mais de cem anos, 
com cento e tantos anos. E conhecida como "o banco 
do pobre". Pois b~m: uma agência da Caixa Econômica 
Federal, na capital da Repúblíca, o estado em que ficou 
(depredada). Não terminaria essa conversa se fosse in-



4386 Terça-feira 2 

vent~riar todos os documentos que tenho em mão"s. 
Mas trouxe duas fotografias altamente significativas: 
uma de um ônibus em chamas, ao fuildo, os ministériOS. 
Pergunto: Isto acontece com um simples pau de fósforo 
riscado? Ou isto tem outra explicação? A outra fotogra~ 
fia, já quando caia a noite, e como aparecem as chamas 
a iluminar, tragicamente, as imediações da rodoviáiia. 
Trinta e três veículos foram destruídos ontem pela selva~ 
geria, não pela democracia, pelos baderneiros, não pe· 
los crí~?os. Pel?s incendiári~s, não p~los c_e_fl:sores do 
GoV'emo. Trinta e três vetCulo~, dos quase vinte e_5ete 
de entidades públicas, património do povo brasileiro 
que foi destruído ontem. Patrim-6rií0 do povo brasileiro 
e seis veículos de particulares que talvez hoje, quando 
tiveram de ir para o trabalho, não tinham condução. 
Bens que talvez, e seguramente, lhes custaram o suor 
do rosto, mas que foram destruídos ontem. Em nome 
da democracia? Não, em nome de tudo, menos da de~ 
mocracia. Quantos estabelecimentos, bancas e lancho~ 
netes que eram sede de trabalho de alguns brasileiros 
que ali estavam. Hoje, eles estão sem o seu local de 
trabalho e sem tudo aquilo que pelo trabalho tinham 
acumulado. AgênCía da Caixa Económica, Banco -do 
Estado do Parafba, edifício Israel Pinheiro, eaifício Sô~ 
nia, agéncia dos~Correios e Telégrafos, devastada, de~ 
predada, arrebentada. Em nome da democracia, em 
nome do direito de crítica, de censura, de protesto? 
Não, não. Ainda arrebentaram uma agência da Cabal, 
que servia exatamente às pessoas mais pobres. Não 
restou nada. Foi incendiada, destruída. Eu poderia con· 
tinuar ... 

Mas acho que não há necessidade disso. Eu acho 
que este relato é bastante para mostrar aos brasileiros 
que há alguém que não quer que as institUições demo
cráticas se fortaleçam. Que não quer que a democracia
seja praticada. Porque eles começam exatamente via· 
!ando os prindpíos furidamentais do con víYío democrá~ 
tico. Mas é preciso levar em conta ainda que se _estas 
cenas, se estas coisas ocorreram onte_m, muitas coisas 
já vinham ocorrendo antes. 

Uma onda de boatos, por exemplo: os postos de gaso
lina vão fechar, os bancos vão fechar, os negócios que 
se opera:m na Bolsa_ tremeram e~ conseqüência da boa~ 
taria. E o Ministro da Fazenda foi demitido não sei 
quantas vezes. Por falar em Ministro da Fazenda, gostª· 
ria até de chamar a atenção para um fato que me parece 
particularmente grave: um grande jornal, em sua edição 
de hoje, publica textualmente isto: "Ontem o Ministro 
Dilson Funaro deixou a Catedral de Brasl1ia debaixo 
de uma pesada vaia, cercado de soldados e protegido 
por carros de combate, chorando". Chorando! Pois 
bem, ontem foi o Dia NaCíõnal de Ação _de Graças, 
na catedral estava o Preside!':te da República, estava 
o seu ministro da Justiça. estâvam os ministros, estava 
o corpo diplomático. O f\..iinistro Funaro não foi à Cate~ 
dral, não foi ã miSsa, não p8de ir. Não à missa. No 
entanto, se divulgou para o Brasil inteiiõ Que o Ministro 
Funaro deixou a Catedral de BrasíÍia debaixo de unia 
pesada vaia, cercado de soldados e protegido por carros 
de combate, carros de combate. Chorando! Mas isto 
o que é? É um propósito de denegrir a imagem do 
Ministro da Fazenda, que tem percebido as manifes
tações de verdadeira gratiâão nacionai pdo- que- tem
efeito à frente do Ministério da Faz~Iida: Esta notícia 
foi divulgada hoje. O Ministro Funaro não foi à missa. 

O resto eu não preciso dízer. Agora também se disse 
que houve a repressão da Polícia. Mas eu pergunto 
se o Governo pode assistir de braços cruzados cenas 
de vandalismo destas, e não fazer nada? Se não faltaria 
ao seu dever, se desse as costas para o incéndio, para 
o saque, para a depredação e se não era o seu dever 
estrito defender a sociedade e defender os homens que 
trabalham nesta cídade da açáo deletéria dos delinqüen
tes? 

Eu disse dos delinqüentes, dos que praticarani o in
cêndio, o saque, a depredação, o roubo e depois repres~ 
são cOntra o povo. Brasília tem 1 milhão e 700 mil 
habitantes, os manifestantes seriam o que, 1 mil, 2 mil, 
3 mil, vamos botar 4 mil, isto é uma fração, um frag
mento do povo ordeiro, trabalhador de Brasilia. Agora 
ainda tem uma coisa, é que estes 2,3, 4- mil, não incen
diaram, não queimaram, não depredaram mas grupos 
dentro deste conjunto, deste contexto, é que souberam 
armar porque são os profissionais da desordem, são 
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os profissionaiS do "badernaço", para repetir uma man
chete de um jornal paulista de hoje. O dever da autori~ 

-dade_.é p!oteger a sociedade, e_ não poderá ficar indife
rente diante de procedimentos deste tipo. E logo se 
diz, mas isto é o autoritariSmo que age ·dentro da lei, 
qUe age limitada pela lei, isto não é o autoritarismo, 
nãO é o arbítrio não, mas é a autoridade __ que tem noção 
dos seUs deveres, que há de cumpri-los. 

Eu sinto que devo encerrar e vou fazer, mas eu queria 
dizer no encerramento, eu queria dizer que exatamente 
ontem, quando os homens estavam genuflexos, agrade
cendo ao senhor de todas as graças pelos benefícios 
dispensados a nós, ao nosso País, algumas pessoas exa
tamente ali, nas imediações da catedral 1 faziam o incên
dio, a depredação, o saque e depois dali seguiram. O 
fato fái lamentável, mas ele serve para mostrar em pri
meiro lugar que h~ determinadas pessoas que não sabem 
conviver com a democracia, com as suas regras, com 
os seus preceitos. Reunirem-se pessoas e insultar o Pre
sidente da_República, agravá-lo, isto não_é argumento, 
isto nãO contribui em nada e para nada. Não contribui 
especialmente para que as instituições se fortaleçam. 
Mas a sociedade brasileira também pode ter a certeza 
de que o Govern6, á cuja frenle está o presidente Sar~ 
ney, tem a firme determinaçáo de, nos termos da lei, 
debaixo da autoridade da lei, manter a ordem e assegu
rar ã liberdade dos brasileiros. Por fim, eu gostaria 
de lembrar que até aqui nós estamos, desde que o presi
dente Sarney assumiu o Gowrno, desde a eleição de 
Tancredo Neves, nós temos obtido avanços sobre avan
çOs, conquista sobre conquista, em todos_ os sentidos. 
O Brasil de hoje é um Brasil muito diferente do que 
era há dois anos. Pois bem, eu perguntaria se aconteci~ 

-mentes como os de ontem contribuem de alguma forma 
para que nós continuemos a avançar ou, se ao contrário, 
como indagava ainda hoje o Correio Brasiliense, a quem 
interessa isto? Esta é a pergunta que eu faço aos meus 
conterrâneos, aos brasileirOs que me ouvem. E por fim, 
vejam ainda mais, depois de-vencidas dificuldades muito 
grandes no plano interno no setor económico e tendo 
outras dificuldades por vencer, o País inteiro volta os 
se~s-olhos para _o dramático problema d~ dívida externa. 
Eu pergunto a quef!i interessa que o ministro da Fazen
da fique fraco;·nqu~eimfraquecido, tenha a sua posição 
COifiprometida, a q~em interessa? Será que interessa 
aci"Btasn; será qu_e interessa ã sOciedade brasileira, será 
que interessa ao homem· CO!_!lJ:Ifil· ao_ trabalhador, ao 
homem que ·produz, ou interessa a quelquer pessoa, 
menos aos brasileiros? Pode interessar a quem quer 
que seja, menos_ ao Brasil. O Brasil enfrentando uma 
dura luta neste setor exatamenle no momento em que 
estas coisas devem ·ser enfrentadas. Enfrentadas elas 
vêm sendo, o que se deve é encontrar uma solução. 
Exatamente neste momento, bombardea-se o ministro 
d3:FaZenâa nesta hora, noticia~se a sua demissão duas 
vezes pOf-·dia. Incendeia-se na _capital, saqueia-se na 
capital, depedra-se na capital. rouba~se na capital, na 
ca-pítal do Brasil. Será para ajudar uma boa solução 
neste sentido? Eu me despeço dos senhores dizendo 
que o presidente Sarney continua a confiar no patrio
tismo .. no discernimento dos brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, como Lí
der. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Como 
Líder pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Penso que os acontecimentos da última quinta-feira 
precisam ser comentados nesta Casa pela profunda re
percussão e pelo terrível antecedente que pode repre
sentar. Naturalmente, não concordamos com os atos 
de yio_lência desnecessários, com o vandalismo, com 
a depredação, o saque, o roubo ou quaisquer que sejam 
as figuras delituosas daqueles que se propõen:t protestar 
contra o Governo. 

Enire.tanto, cham-a a atenção, Sr. Presidente, dePOis 
do pronunciamento do ilustre Ministro da Justiça, que 
foí um dos mais destacados Senadores desta República, 
um homem seguramente de talento, um homem de bem, 
chama a atenção no pronunciamento que S. Ex.• não 
f~z •. s~g!-!-n~o e p~-~~ce_, qualquer alusão à preocupação 
do Governo em investigar a violência da repressão, 

Dezembro de 1986 

a violência que representou em alguns episódios uma 
violência inútil, como, por exemplo, a detenção de um 
rapaz que pilotava uma moto que a Polícia insistia em 
prender e ele a dizer que não tinha feíto nada; que 
nada devia; que acompanhava a.manifestação e foi vio

. lentamente espancado, maltratado, preso e até hoje 
desaparecido. Não se sabe notícia dessa pessoa; não 
se sabe quem era essa pessoa e não foi possível identi
fíca·la. 

A violência n-ão foi apenas dos manifestantes, dos 
amotinados. Houve violência na repressão, uma violên~ 
cia desproporcional à agressão. 

Ora, Sr. Presidente, não tenho provas para afirmar 
que o Governo tivesse algum int!;!'resse em certos atos, 
mas, veja bem, o Governo tratou de bloquear o Eixo 
ao lado do Anexo do Senado; tratou de bloquear o 
Eixo que se Situa-e-ntre o Congresso e o Supremo Tribu
nal. Alguns ma_qifestantes passaram aqui por dentro 
do Congresso ou pelos jardins do Congres_s~, não sei 
como, e aí aparec_eram tropas com cachorros. E verdade 
que os cachorros eram bastante democratas, parece que 
não morderam IÍinguém. Então, essas pessoas acabaram 
sendo rechaçadas e recuadas até a Estação Rodoviária 
porque não podiam fazer manifestações aqui. · 

Eu abro um parênteses, Sr. Presidente. A autoridade 
da Velha República foi de5estabilizada com esses tipos 
de manifestaçóes mais ou menos assim, não com essa 
violência, mas com manifestações na frente do Palácio, 
aí era possível; com manifestações na frente do Congres
so, aí, também, era possível; com manifestações aqui 
dentro deste Congresso, as quais, muitas vezes se reali
zaram com uma_ certa complacência das Mesas. Não 
estou censurando V. Ex.•, Sr, Presidente, mas com a 
melhor das intenções, os Presidentes, às vezes, não coi
biam as primeiras manifestações e essa Casa chegava 
a se tornar intransitável nos seus corredores. 

Não tenho nenhuma prova para dizer, mas parece 
que até o Gave.mo estava interessado em algumas mani· 
festações para poder reprimir e dizer: "Olha, a Nova 
República é democrática, é transparente é pacifista, 
mas em face dessas manifestações, nós temos de agir". 

É incrível o que fizeram os manife-stantes, com abso
luta Hber~ade, sem a tutela, sem o policiamento, sem 
o confinamento da polícia do Distrito Federal e do Exér~ 
cito Nacional. Não sei por que, se é uma estratégia 
ou alguma tática, não sei por que colocar vinte ou trinta 
veículos na estação rodoviária, justarriente num local 
de grande concentração pública. E _para ond~ foram 
levados os manifestantes e os amotinados? Até parece 
que era realmente pano. que acontecessem essas coisas 
num lugar propício a isso, com lojas todas de _vidros. 
Af o MiniStro da Justiça diz: "Lembrem-se de que o 
Palácio é de vidro". Acho que não é só o palácio, acho 
que agora o telhado do Governo tamb~m ê de vidro. 
Essas pedras são perigosas, Sr. Presidente. Não tinha 
porque a polícia do Distrito Federal e forças do Exér
cito, confinar as pessoas justamente onde estavam os 
veículos e a grande aglomeração do Distrito Federal, 
como são as estações rodoviárias e rodo(erroviárias, 
locais. de aglomeração permanente, haja ou não haja 
tumulto. Então, são coisas realmente inacreditáveis, 
t~ como o despreparo da polícia do Distrito Federal. 
Agora vem o Sr. Governador do Distrito Federal e 
nomeia uma Comissão. Não discuto,_deve ser uma Co
missão de pessoas ilustres, mas. afinal de contas., para 
se inv~estigar a violência do policial existem as comissões 
própriaS, de funcionários, presididas por um rePresen
tante do Ministério ~úblíco, ou fiscalizada por um repre~ 
sentante do Ministério Público, este, sim, representante 
da sociedade, órgão da lei e fi~ cal da sua execução, 
pessoa capacitada, técnica e moralmente, por força da 
sua investidura, para esse tipo de acompanhamento. 
Vem o Govern_ado.r do Distrito Federal e põe lá na 
C_9~is_são o St:_. Lindber_g, candidato derrotado ao Sena
do da República pelo Distrito Federal. Acho que depois 
da censura que fez o Ministro da Justiça aos que não 
ganharam a eleição o Governador até estaria iníbido 
de COlocar na Comissão um derrotado. O Ministro não 
gosta dessas pessoas. Acho que há uma capitis diminu
tio, do ponto de v~sta do _julgamento do Se Ministro 
da Justiça. Onde é que já se viu colocar lá, como usou 
o Ministro da expressão "homens que fizeram fiasco 
na eleição"; Essa, a expressão usada pelo Ministro: 
"Fizeram fiasco na _eleição". Então, eu não sei se esse 
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homem, hoje ressentido pelo insucesso eleliõ!ãi;é caM 
paz para fazer este tipo de investigação. Eu penso que 
não. 

Ouço V. Ex:.•, nobre Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira- Senador Octávio Cardoso, 
realmente, é preocupante, como foi colocado diante 
da opinião pública, este episódio teitível de terrorismo 
que ocorreu em Brasília. E deixa Iria], até, os nossos 
experts da imprensa, que são tão ciosos e_ tão ze-losos 
em informar, e só hoje, num espaço muito pequeno, 
daquele pequeno informativo, aquela sfntese noticiOSa 
que nós recebemos em casa, é qye eu tive notfcia do 
que há de mais terrível naquela desordem, ou naquele 
"badernaço", assim adjetivado pelo Ministro da Justiça. 
É que aparece lá, de_ maneira muito ténue, naquele 
informativo, a grave, a seriíssima informação, de que 
a agência dos Correios que foi destruída naquele cham
do "badernaço", foi por uns manifestantes especiais, 
porque mascarados e portanto metralhadoras. E, no 
entanto, não sei por falta de atenção minha, mas o 
certo é· que não vi issO D.OSDoticiários e nein- vi isso 
nas graves advertências aos hademeiros·, na alocução 
do Sr. Ministro da Justiça. Então, vê V. Ex.• que, real
mente, há coisas que precisam ser apuradas, e apuradas 
em profundidades. Por que mascarados? Por que por
tanto metralhadoras para irem destruir uma agência 
dos Correio~ e Telégrafos? Esta, a colocação que eu 
queria que V. Ex.• consentisse constasse do seu dis-•= . .. 

O Sr. OdaCir Soares- Permite V. EX. • um aparte? 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO - Ouço V. Ex. •. nobre 
Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Octávio Car
doso, eu não desejava entrar mais na discussão geral 
do problema. Mas parece-me indiscutível que as depre
dações, os fatos mais importantes da manifestação real· 
mente foram produzidos por pessoas estranhas ã mani
festação. Se são_ militantes de direita ou de esquerda, 
essa é uma questão facilmente identificada, porque, 
inclusive, no sábado, o Jornal de Brasflia, numa reporta
gem belíssima e brilhante, publicou uma série de foto
grafias, através das quais se pode facilmente identificar 
os I{ deres do famoso "badernaço ". A meu ver, como 
integrante do Partido da Frente Liberal, como Vice
~íder, com as responsabilidades da Vice·Liderança, o 
Governo tem o dever de apurar efetivamente essa ques
tão. Como as coisas estão me parece que nós estamos 
perdendo credibilidade perante a opinião púb!ica. Por
que não há nenhuma dúvida, nobre Senador Octávio 
Cardoso, de que os fatos que geraram a depredação, 
geraram o quebra-quebra, geraram o incêndio nos ban
cos, na SHIS, na agência da ECT, foram, indiscuti
velmente, provocados por pessoas estranhas, por _mili
tantes de organizações realmente institucionãiiiadas. 
Eu não vou me aventurar, conforme disse muito bem 
V. Ex.•, a acusar a ou b, mas o Governo tem, indiscuti
velmente, meios para isso. Queria, também;· registrar, 
aproveitando o discurso de V. _Ex.•, a prisão_ de um 
rapaz, filho de uma funcionária do Gabinete do Senador 
Alfredo Campos, que fâi preso, foi agredidO, ficou deti
do na delegacia por horas e horas, e o próprio Senador 
Alfredo Campos, como Líder do Governo e Lfder do 
PMDB no Senado, teve dificuldade em soltá-lo. E só 
o fez depois da interferência direta do Governador José 
Aparecido. Então, o que eu quero dizer, afinal, nobre 
Senador Octávio Cardoso, é que nós que demandamos 
estabelecer neste Pafs uma democracia plena, um estado 
democrático de direito, e que queremos que o Presi
dente José Sarney realmente atinja- essas metas, nós 
temos que dar nossa contribuição ao Governo, e não 
podemos fechar os olhos a essa realidade lamentável 
que aconteceu na última quinta-feira. Porque o povo 
tem o direito de se organizar pata p~otestar contra aqui
lo que ele considera que firã-Os'SeUs-direitos. Ora, ale
gar-se que a greve é uma greve polftíca, não se está 
dizendo nada, porque as medidas que o Governo ado
tau, certas ou erradas, o povo achou por bem que elas 
feriam interesses seus, o povo achou que elas a prejudi
cavam, atingiam a sua remuneração, o seu salário, e, 
por isso, organizou-se ele, através das entidades já exis
tente_s e dos partidos políticos existentes e fez uma-mani-
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fes.ta~ polftica perfeitamente legal e legítima _em um 
Pais- democrático. Ora, o fato de a manifestação ser 
polftica não lhe retira o caráter de legalidade nem de 
legitimidade, pelo contrário, lhe acrescenta legitimida
de. Nos regimes democráticos o povo se manifesta nas 
praças públicas. Em Washington, o povo se manifesta 
em frente à Casa Branca, e nem por isso o governo 
americano perde importância, perde substância, ao con
trário, cada l,_'ez mais ele._se agiganta e adquire legltimi
dade. Era esse o aparte que eu queria fazer a V. Ex.'-

0 S.It. OCTÁVIO CARDOSO - Sou ~mito grato 
aV.Ex.• ·-

Sr. Presidente então eu devo dizer, em nome da mi
nha Bancada. ·Primeiro: nós não concordamos com 
qualquer espécie de atas violentos que impliquem em 
prejufzo da propriedade privada ou dos bens, tutelados 
pela lei, do cidadão brasileiro. 

Mas, Sr. Presidente, não podemos concordar em que 
o .Goxerno seja tão descuidado na prevenção desses 
movimentos, na preservação dos loCais onde não podem 
ocorrer certos _tipos de aglomeração, não somente no 
Palácio, que é de vidro, mas, também, em tocais como 
a Estação Rodoviária, com aquela imensa concentração 
de vefculos da Segurança Pública. 

Nós pensamos que é dever do Governo esclarecer 
esses fatos, fartamente documentados por fotografias 
e filmes de televisão. Claro que não póde ser documen· 
tado com muita fartura pela TV Globo, porque o povo 
identificou na TV Globo umã. certa responsabilidade 
na divulgação das coisas do Governo, uma espécie de 
emissora oficial. Então, esses meninos que faziam a 
filmagem para a TV Globo acabaram sendo corridos 

-também pelos manifesta1;1tes amotinados. Mas nós pen
samos, Sr. Presidente, que o Governo deve fazer esse 
tiPo de investigaç8o, para saber aqueles que se excede
ram na iépreSsão, qúe prenderam com violência d~ne
cessária, que Sumiram com pessoas que, até hoje, não 
puderam ser localizadas e sequer identificadas. 

O Si. Ministro disse que "indiscutivelmente, neste 
País, as coisas andam melhores''. Disse o Ministro. Pode 
ser_,_ mas isso não exclui o direito do povo de achar 
que não está bom aquilo que o Ministro acha que está 
bom. 

Por exemplo, tenho aqui um telex dos vitinicultores 
do Rio Grande do Sul que protestam contra o aumento 
de 100-% do IPI dizendo: 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Dr. Octávio Cardoso 
DD. Senador da República 

A região vitiv1nfcol_a_do Rio Grande do Sul, re· 
present_ada pelos Municípios de Garibaldi, Bento 
Gonçalves, Farroupilha, Veranópolis, Caxias do 
Sul, São Marcos, Antônio Prado e Flores da Cu
nha, tendo em vista as últimas notícias da área 
económica, especificamente a respeito da tributa
ção do !PI sobre vinhos, champagnes, filtrados do
ces e todos os demais derivados vinfcos, sente-se 
na obrigação de levar ao conhecimento de V. Ex• 
a perplexidade com que o setor vitivinícola foi apa
nhado com estas medidas_. Este setor representado 
por mais de 300.000 empregados diretos e indire
tos, não yê_ saída para o desenlace de uma crise 

. .sem precedentes. Garibaldi é responsável por 96% 
da pro.dução nacional de champagne, além de ser 
o maior produtor de vinhos finos do País, produtos 
estes que representam 70% de sua economia. Dian· 
te do exposto, manif~tando o nosso geral descon
tentamento, pedimos uma revisão imediata dos 
atuais índices do "IPI" publicados (De_creto-lei no 
2.303/86, de 21-11·1986). Jamais a indústria viní· 
cola sentiu-se tão esmagada pela carga tributária, 
con1p ago_ra. Daf o nosso r:epúdio e insatisfação 
pelas medidas descriminatórias tomadas. 

Cordialmente . 
Ambiósio Chesilli- Prefeito Municipal de Óari

baldi (RS) 
~re;~~~~ar Pieta - Presidente da Câmara de Ve-

Roberto Luis Lorenzi - Presidente do Centro 
da Indústria Fabril 
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Danilo Spader- Presidente da Associação Co
mercial 

Valmor Milani- Presidente da Associação Ga
ribaldense de Avicultores 

Danilo Zanettin - Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais 

Valdemiro José Brandelli- Presidente da Ter
ceita-Festa Nacional do Champange. 

Garibaldi, 26 de novembro de 1986." 

Então, não se pode dizer que está bem para todo 
o mundo. Pelo menos para aqueles operários que canso-_ 
mem açúcar, subir25% o açúcar, não está bem. Aqueles 
operários-que tomam banho de chuveiro ou que usam 
uma làmpada elétrica não devem estar bem com o au
mento de energia elétrica; para aqueles opearários que, 
numa emergência, precisam tomar um táxi, numa enfer
midade, num acidente, ou numa outra ocorrência ex
traordinária, certamente, não estará bem o aumento 
Considerável, ocorrido no álcool e gasolina igualmente 
para os que precisam de remédio; muitos setores, como 
os que utilizam o telefone, embora proibidos de compra
rem telefohes usados pelo Ministro Antônio Carlos. 
Muitas pessoas estão achando que não está bem e têm 
o -direito de pro~estar, o que, naturalmente, defendemos 
nesta Casa, achimos que é uma prerrogativa demo
cr4ticã e é uma decorrência do estado de Direito, con
tra, como somos à violência e a esse tipo de vandalismo 
qué cabe ao Governo investigar e punir para que não 
se repita e não estímule futuras manifestações. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, que falará 
como Líder do PSB. 

O SR. JAMJL HADDAD {PSB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A história do deçreto-lei caminha, no Brasil, paralela· 
mente com a do autoritarismo. 

Perfilhado na Carta de 1937, ele foi banido pelo retor
no da democracia com a Constituição de 1_8 de setembro 
de 1946. 

Todavia, quando começaram a soprar os ventos do 
arbítrio e da prepoténcia, em 1964, com o advento dos 
chamados A tos Institucionais, ele reapareceu, tal como 
ave migratória que retorna ao ninho antigo em função 
dos fatores climatéricos. 

-E dos Atas acabou passando ao texto da Constituição 
de 1967, elaborada em plena fase de desprestígio do 
Legislativo. Seus defensores eram os mesmos que, con~ 
siderando u_ltrapassada a teoria da separação e divisão 
dos poderes, pregavam a interdependência e a coope
ração dos poderes. 

Nós sabemo:;., Srs. Senadores, o que, na prática, signi
ficaram essa interdependência e cooperação. Nunca se 
viu o Legislativo tão desfigurado e tão abastardado. 
b certo que houve vozes corajosas que se altearam 
contra os arreganhas da força, mas o arbítrio e a usurpa
ção se instalaram no próprio texto constitucional. 

Basta ver que os Constituintes de 1967 admitiram 
o decreto-lei para os assuntos de finanças públicas e 
para os da segurança nacional. A porta aí já fora aberta, 
pois ao conceho de segurança nacional se emprestou 
um desmedido elastério. 

O Executivo não se contentou, porém, com essa con
cessão e a Emenda Constitucional nn 1, de 1969, quando 
da reabertura do Congresso, já trazia modificação no 
seu bojo, para permitir o decreto-lei nas questões tribu
tárias e no referente à criação de cargos públicos e 
fixação dos respectivos vencimentos. 

E essa vigência persiste, já dura há dezessete longos 
anos, para gáudio dos tecnocratas, para satisfação do 
autoritarismo_, para humilha-ção do Congresso. 

Vimos todos, com esperanças, o movimento de rua, 
o movimento popular, que culminou com a escolha do 
P~~~c!ente Tancredo Neves. Recprdamos a sua prega
ção. Pensávamos que a chamada Nova República ofere
ceria não apenas novos quadros, mas sobretudo novos 
comportamentos. 

Assumiu o Presidente José Sarney, com a promessa 
de que o decreto-lei_ era coisa do passado e que, apesar 
de constar da Constituição, não pretendia utilizá-lo. 
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Mas, Sr. Presidente, se essa_ era a intenção, outro 
foi o procedimento. - - -

Acionado algumas vezes esse recurso, o espanto foi 
geraL Quando da edição do Plano Crul:a<Jo, nos úttimo"s 
dias de fevereiro do corrente ano, às vésperas da reaber
tura da sessão legislativa, calamo-nos sob o argumento, 
então difuiidido, de que as medidas determiri.adas esta
vam a exigir um sigilo que outra forma não poderia 
resguardar. 

Entretanto, agora, quando no dia 24 de novembro 
passado, vimos serem baixados, de um só jato, treze 
decretos-leis, acolitados por duas dezenas de decretos, 
é evidente que não nos podemos conter. 

Não é a inoportunidade ou inabilidade política do 
ato que pretendemos ressaltar. Não é o engano que 
se praticou com o eleitorado que aqui buscamos anali
sar. Tais aspectos 'têm sido veiculados na imprensa, 
à farta, e sido objeto de declarações, inclusive de ilustres 
Governadores eleitos sob a legenda do partido oficial. 

O que desefalnos frisar é a nossa profunda frustração 
como congressista, ao ver, ainda uma vez, e de forma 
tão gritante, tão insistente, tão reiterada, espezinhados 
os nossos poderes. 

Precisamos, Sr. Presidente, falar com absoluta since-
ridade. _ _ ~ 

Essa pletora de decretos-leis está ainda por chegar 
ao Congresso. Depois disso, eles serão lidos em sessão 
conjunta, e a partir dessa sessão _conjunta é que se 
contará o prazo de sessenta dias para a apreciação dos 
atas. 

Ora, ê sabido que estamos no final da sessão_legisla
tiva. Aquela leitura só se dará no próximo ano. Quan
do? A Constituinte instala-se a 1~ de fevereiro~ Dela 
farão parte os Senadores e _os Deputados. E quando 
terão lugar as sessões do Congresso? 

Enquanto isso, vigem os atas do Executivo, atas con
testados aqui e acolá, a tos que não podem ser aprecia
dos, atos que não podem ~r julgados. 

Se o Governo considera que escolheu os dias seguin
tes às eleições para desfechar essas medidas como os 
melhores, temos de reconhecer. também, que o Go
verno adotou a estratégia de maior esperteza, porque 
preferiu esperar a época de recesso d_o Poder Legis
lativo. 

Sr. Presidente, é_ claro que diante de tanta enormi
dade não podemos silenciar. 

Num dos decretos-leis baixados, o de n'' 2.303, que 
dispõe sobre a legislação referente ao Imposto de Ren
da, vimos o artigo 21 iSentar o contribuinte _a que se 
dirige de processo penal. Ora, não existe na Consti
tuição essa largueza de confeiír -ao decreto-lei incidir 
em matéria penal. É manifesta a sua inconstituciona
lidade. 

Nesse dispositivo, de conveniência ba~tante duvido-_ 
sa, asseguram-se vantagens a contribuintes irregulares, 
faltosos. 

Tais considerações, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
fazemo-las, desde já, para advertira Assembléia Consti
tuinte que aí vem contra essa excrescência que é o decre
to-lei. Enquanto tal norma figurar na lei básica, estare
mos condenados a assistir espetáculos como o presente. 

Nas democracias verdadeiras, o princípio só pode 
ser o da real independência entre os poderes. Do contrá
rio, não haverá como eles funcionarem harmonicamen
te etp. prol do todo. 

O Legislativo não pode ceder, não pode capitular 
e deve se lembrar sempre que, de todos os poderes, 
é o único_diretamente ligado à soberania p<;~pular, por
que formado exclusivamente por sua vontade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Quero aproveitar o pouco tempo que me resta para 

fazer também constar, nos Anais da Casa, o faleci
mento, ontem, no Rio de Janeiro, aos oitenta e sete 
anos, vítima de longa enfermidade, do Dr. Adhemar 
Vida!. 

Natural do Estado da Paraíba, de quem foi filho dos 
mais ilustres, ligado à legendária figura de João Pessoa 
teve destacadíssima atuação no processo da Alianç~ 
Liberal, que culminou com o triu~fo da Revolução de 
1930. Publicação do Congresso, relativa âs comemo
rações do cinqüentenário desse movimento, registra, 
nos depoimentos então rec_olhidos, a intensa partici
pação de Adhemar Vida! no mesmo. 
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Transferindo-se para o Rio de Janeiro, à época Capi
tal do País, ele foi elc'Vado à condição de Procurador 
da República e nesse mister_ teve ensejo de, por muitos 
e-fu1,1itos anos, colocar a sua futeligência, o seu denodo 
e a sua cultura a serviço da defesa da União. -

É famosa a sua atuação no resguardo dos direitos 
õa União no tocante àS terras de Guaratiba e Sepetiba, 
ameaçadas pela cobiça de aventureiros. 

Autor de vários livros, senhor de estilo fluente e agra
dável, militou também na Imprensa e a sua persona
lidade, a um só tempo vigorosa e cativante, encantava 
os interlocutores. 

Registro, com muito sentimento, na qualidade de 
Senador pelo Rio de Janeiro, o passamento do eminente 
vulto, para que fique constando dos nossos Anais a 
homenagem do Senado à memória de um verdadeiro 
democrata e notável cidadão brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador João Lobo. 

Q S_R. JOÃO LOBO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMEN
TE. 

- O S""R. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Mário f\1~~2__::-:- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder 
doPMDB. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O onipotente tudo pode. Não há força que o supere. 
Não há obstáculo que não transponha. O onipresente 
está em toda parte, em todos os lugares, no mesmo 
instante. Tenho para mim, entretanto, que mais que 
onipotente, mais que oníp-ieSell.te-, o Senhor foi, na Cria-
ção, onisaente. - --- ---------- -- - -

Foi assíin que meu velho amigo Agapito Durão ini
ciõu, na longa conversa de fim de semana, a examinar 
os resultados das últimas eleições e Sua repercussãO 
no Senado Federal. Porque tinha ciência de que era 
preciso antes de tudo varrer as trevas em que vivia 
o Cao-s, todo o caos, o Senhor começou por iluminá-lo, 
depois modelou a natureza, bela, estuante, majestosa. 
Ao lado da terra, colocou o mar. E uniu um ao outro 
pelos rios, que nascem nas montanhas e se afogam nos 
oceanos. Semeou_ astros e estrelas pelo espaço. O sol 
clarearia os dias, as noites teriam a conivência romântica 
da lua. Para que pairassem sobre toda a terra e sobre 
to~o_o mar, fe~ o planeta girar sobre si mesmç.. Por 
fim, cioso de_ Sua obra, cobriu-a com o manto azul 
dos céus. Povoou os mares de peixes, os céus de aves, 
a terra de milhares de espécies animais. Vivessem todos 
e cada qual em seu mundo e todos seriam felizes. A 
chuva fertilizaria a -terra, Os mares se esponjariam, can
sados dos murmúrios das ondas, na alvura das praias. 
As árvores dariam frutos, espalhariam sombra, evita
riam secas, e algumas predestinadas se abririam em 
flores, para enfeitar e perfuinar a Mãe-Natureza. O 
Ciiador fez mais, muito mais, antes de modelar, à Sua 
imagem e semelhança, o primeiro homem. A Adão, 
porém, não bastaram tanta beleza, tanta fartura, tanto 
poder, tanta liberdade. SentiU-Se só. E- teve medo da 
solidão. Implorou ao Senhor i..tma companheirà, quem 
sabe se com as mesmas palavras da súplica de Gonçalves 
Dias, tantos -séculos depois: -

"Vem comigo, ó doce amada, Que eu te direi 
os caminhos IJonde se enxergam os anjinhos Don
de se trata com Deus 

Agapito paroU um momento olhando as árvores aJUGs 
torturadas e hoje ameaçando ultrapassar o gabarito dós 
edifíCios da Quadra, para continuar, voz pausada e sere
na. Foi só então, depois do pecado original, que o Se-
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nhor percebeu que corria risco a obra da Ciiação. E 
seu suspiro se fez vento, se fez voz c advertir o homem 
para sua própria fragilidade. Milénios se passaram, a 
voz do Senhor ganhou_ todas as tonalidades, do sussuro 
da brisa à loucura dos tufões, e o homem continuou -
de ouvidos fechados à mensagem do Criador. Destruin
do cada Vez mais a natureza, nem se apercebe o coitado 
que a si mesmo destruindo. 

Entendi de interromper a meu irmão mabaça, interes
sado em saber a que vinha toda aquela exposição. Com 
a candura que jamais se lhe apagou na face septuage· 
nária, Agapito me -cOnfidenciou que vinha acompanhan
do os discursos dos que aqui se despedem, por algum 
tempo, do amorável convívio de seus colegas. Passou 
a sustentar, pacientemente, que os políticos, mais do 
que os militantes em qualquer outra atividade, mais 
do que as birutas dos aeroportos, tnais até do que os 
barcos sem leme e sem destino perdidos na imensidão 
dos mares, sim, os políticos são os que mais dependem 
da variação caprichosa dos ventos. Porque até Lúcifer, 
em sua ânsia maldita de ser deus, consegue fazer do 
vento a sua voz, nos instantes de descanso ou de fastio 
do Senhor. Acendeu um cigarro Leite &Alves, relfquia 
dos tempos de juventude na Bahia, e continou sua curio
sa explicação. 

Vários Senadores, que por decênios convíveram com 
os afagos e a instabilidade dos ventos que transitam 
nos arraiais da política, resolveram abrigar-se, volunta
riamente, no castelo de suas próprias preferências. No 
drama de Shakespeare, Natanael diria que ~<muitos con
seguem suportar o tempo~ -embora detestem o vento". 
Aq_ui, não foi bem assim. Como as palmeiras reais, 
res1stíram aos ventos, décadas a fio. Se algum tem quei
xa do tempo, todos deixam escancaradas as janelas para 
ouvir o assobio do vento. E quantos voltarão às lides 
políticas depois de havê-las abandonado? O Senado 
os espera, com as galas com que se recebem os filhos 
pródigos. 

Um vento de rachar, vento impetuoso e incontrolável, 
que destelha casas, afunda embarcações, inunda cida
des, desbriga multidões, e nem sequer se ameniza quan
do lhe dão nomes femininoS, vento tempestuoso -e va
dio, que zomba dos observatórios políticos, colheu em 
seus redemoinhos experimentados vencedores de duras 
e desabridas ventanias. Depois virá a bonança. 

O vento·que sacudiu esse 15 de novembro não será 
o mesmo que soprará em 1990. Nada é mais volúvel, 
na história do tempo, do que o vento. Um fato inespe
rado muda-lhe o curso, espalha desencanto onde viviam 
ilusões fagueiras. Em 1954, um disparo fatal desviou 
o vento da vitória. Nove anos antes, o 29 de outubro 
não fora bastante para premiar aos que, por décadas, 
lutaram por alterar o destino dos ventos. Mas terá sido 
o vento salteado, que no mar, como na política, sobre
vém de improviso? Ou foi o vento ponteiro, que vem 
do lado contrário daquele para onde se quer navegar? 
Por que indagar? O sucesso fala por si mesmo~ Tem 
a seu lado o vento feito, caminhando no sentido que 
se deseja. Já o revés tem muito motivos. Melhor será 
ouvir a Arthur Hugh Clough: - "É melhor ter lutado 
e perdido, do que nunca haver lutado". 

~ -- O vento de repiquete, aquele vento endiabrado que 
corre por todos os rumos e nã.o pára em nenhum, colheu 
a um dos nossos. Em tempo de mudança, mudou quan
do devia fiCar. 

Há os que tentam atravessar as divisas que separam 
a tranqüilidade do Senado da turbulência da Câmara. 
A voz das umas ainda não se calou no Pará, nem no 
Ceará. Mas quem perde nesta travessia é o Senado. 
A vida pública necessita de todos eles. Deus e os ventos 
duros, brisa regular e sem refregas, os ajudarão. 

"Não se cometa ao mar quem teme o vento", ensi
nava Metastásio. Houve quem o escutasse. A voz dos 
ventos vinha, não do mar distante, mas das montanhas. 
Sabia que não seriam ventos leves. Enfrentou-os. Tinha 
a missão didática de ser fiel a si mesmo. Cumpriu~a. 

Ou_tros quiseram enfrentar os ventos, sem indagar-se, 
na hora das urnas. se s-eriam ventos travados, com os 
-da costa da Guiné, ou ·ventos de servir,, ventos favorá
veis, veritos da cauda, ventos que os ajudassem a supe
rar as dificuldades que o Executivo lhes reserva. E ven
ceram. Deus os ampare. 

Um vento novo, ainda inominada, o vento brasileiro 
da sublegenda fez quase-vítimas. Não ganharam, mas 
não perderam. Melhor. Ganharam mais do que perde-
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ram. Porque ajudaram a vencer, que é a vitória dos 
que lutam pelo Partido e pela mensagem que ele repre
senta. 

Agapito Durão parou de falar. Mas não o fez sem 
antes esconjurar os ventos que lhe roubavam, numa 
só lufada, tantos de seus mais paCientes ouvintes. Logo, 
porém, se refez. Levantou-se, alisou os raros cabelos 
que servem de pífia moldura à calvice irreprim(vel, e 
se refugiou em Camões para saudar aos colegas que 
se afastam temporariamente desta Casa:--

"Depois de procelosa tempestade, 
Noturna sombra e sibilante vento, 
Traz a manhã serena claridade, 
Esperança de porto e salvamento". 

Cada manhã que nasce, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores é menos um dia para o nosso reencontro, nestas 
mesmas bancadas a que Vossas Excelências, os que 
ora se despedem, deram o melhor de seu esforço, de 
sua dedicação, até às vezes de seu sacrifício, para servir 
ao povo e à Nação. 

Aos que partem, nós, os que ainda ficamos, dizemos 
a uma -s-6--Vói,-ã-VOi-dó Veritó-"dil JuStiÇa terrena: até 
breve. Nós esperamos ansiosos o dia de abraçá-los de 
volta. E espalhamos nossos votos ao quatro ventos até 
que Deus diga amém. -

O Sr. JOrge KalUme ~Permite V. Ex- um apa:rte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muito prã.zer. 

O Sr. Jorge Kalume -Esperei que V. Ex• conclufsse 
para dizer que a sua vitalidade física, cultural e poética 
seja o segredo dessa sua alegria contagiante e da sua 
longevidade. O homem já septuagenário produziu nesta 
tarde, numa linguagem pura, amena, saudável, digna 
de um erato,,_ .. 

O SR. NELSON CARNEIRO~ Muito obrigado. 

O Sr. Jorge Kalume --~-;-:Uma saudação aos que 
saem, naturalmente assim compreendi, e que me tocou, 
tocou a minha sensibilidade e, por que não dizer, de 
todos que aqui se encontram, V. Ex• é merecedor da 
nossa homenagem permanente, da nossa admiração, 
peta maneira inclusive educada com·que saudou aqueles 
colegas que colaboraram com esta Casa, com o Con
gresso Nacional e com o Brasil. Eu não digo adeus, 
sou como V. EX" um permanente otimista, sou um obt>ti
nado, sou unr idealista no bom sentido, e direi com 
os meus agradecimentos que hei de voltar ao Congress_o 
Nacional. Muito obrigado. 

O SR. NELSON -CARNEIRO - Muito _ObrigãdO a -v. 
Ex! 

A palavra dos que ficam é -exa:tamente -aquela: até 
breve! 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESID"ENTE (MáriciMaia) -Sobre a mesa, 
requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. !".Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUEJUMENTO 
N• 518, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem no 472, 
de 1986, relativa a pleito do Governo do Estado de 
São Paulo (Instituto do Coração). 

Sala das Sessões, 1. o de dezembro de 1986. - Hélio 
Gueiros - Octávio Cardoso - OQãcir Soares. 

REQUERIMENTO 
N: 519, de 1986 

Requeremos urgéncia, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para -a Mensagem no 487, 
de 1986, relativa a pleito da PrefeitUra Municipãl da 
Serra (ES). ~ 

Sala das Sessões, em 1 o de dezembro de 1986. -
Hélio Gueiros- Murilo Badaró- Carlos Chiarelli
Jamll Haddad. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do art. 375, item II do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE {Mário Maia) - Lembro aos 
Senhores Senadores que amanhã, dia 2, âs 15 horas, 
e 3(J minutos comparecerá ao Senado o Dr. Dante de 
Oliveira, Ministro de Estado da Reforma Agrária, con~ 
vacada nos termos do Requerimento no 303, de 1986, 
aprovado' no dia 16 de setembro último. 

De acordo com o disposto no art. 419, letra e, do 
Regimento Interno, não serão designadas matérias para 
a ordem do dia. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Está finda 
a Hora do Expediente. 

Passa-se ã 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

o Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução il" 274, de 1986 (apresentado pela Comissão 
de Legislação Social como conclusão de seu Parecer 
no 1.035, de 1986), que autoriza o Poder Executivo 
a conceder â Companhia Vale do Rio Doce -
CVRD o direito real de uso resolúvel de uma gleba 
de terras do domínio da União, adjacente â provín
cia mineral de Carajás e localizada no Município 
d.e Marabá, Estado do Pará, com área de 
411.948,87 hectares (quatrocentos e onze mil, no
vecentos e quarenta e oito hectares e oitenta e 
sete ares), na forma que iridica, teildo 

PARECERES, sob n"s 1.036 e 1.037, de 1986, 
das Comissões: . 

....;. de Constituição e Justi-ça, pela constituciona
lidade, juridicidade e, no mérito, favorável; e 

- de Agricultura, favorável 

A díscussao da matéria foi ericerrada na sessãO ordi
nária anterior, tendo a votação ·adiada por falta de quQ« 
rum. 

Votação do projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Apro"\1ado. 

O projeto irá à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)
Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento no 
271, de 1986, de autoria do Senador Alberto Silva, 
solicitando tenham tramitação conjunta os Projetas 
de Lei da Câmara nos 112, de 1984 (no 1.473/79, 
na Casa de origem) e 120/84 (no 305175, na Casa 
de origem), que dispõe sobre o Plano de Assis
tência ao Funcionário e sua familia, e dá outras 
providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penna

riec.er seritados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)
Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento no 
509, de 1986, do Senador Murilo Badaró, solici
tando, nos termos do art. 280 do Regimento Inter
no, a retirada, em caráter defmitivo, do Projeto 
de Lei do Senado no 182, de 1986, de sua autoria, 
que acrescenta p~rágra(o ª-o a_rtigo 150 da Lei no 
1. 711, de 20 de outubro de 1952 - Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

Jiecer sentado_s. (Pausa.) 
Aprovado. 
A-- Presidência detenninará o encaminhamento do 

Projeto de Lei no 182, de 1986, ao Arquivo. 
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -
nem 4: 

Discussão, effi pr-ímeiro tu!no, do Projeto de U~i 
da Câmara no 18, de 1986 (no 7.118/86, na Casa 
de origem), que cria cargos de Secretário de Turma 
e de Diretor de Serviço na Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4•. Região, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n"s 1.033 e 
1.034, de 1986, das Comíssões~ 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

Em discussão o Projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis'C:us

são. 
Passa-se à votação da matéria que, nos termos do 

inciso II, alínea b, do art. 322, do Regimento Interno, 
depende para aprovação do voto favorável da maioria 
absoluta da composição da Casa, devendo ser {eita pelo 
processo eletrônicó. Tendo havido, entretanto, acordo 
entre as Lideranças, a matéria será submetida a Plenário 
pelo processo simbólico. 
~~ Y_Qtª~_q_g prçj~~9_,. ________ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma~ 

necer sentados. {Pausa.) 
Aprovado o projeto em to turno e decorrido o inters~ 

tício da 48 horas previstas no art. 108, § 3o da Consti
tUição, o projeto será ínclufdo em Ordem do Dia para 
a apreciação em 2" turno. 

:É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N: 18, de 1986 
(N.• 7.184/86, na Casa de origem) 

Cria cargos de Secretário de Turma e de Diretor 
de Serviço na Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4. • Região. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. o Ficam criados, no Quadro Permanente da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da, 4. • Re
gião, 3 (três) cargos de provimento em comissão de 
Secretário de Turma TRT 4.•, Cód. DAS~101.2 e 3 
(três) cargos de provimento em comissão de Diretor 
de Serviço TRT 4.', Código DAS-10!.2. 

Parágrafo único. Os cargos de Diretor de Serviço cód. 
DAS 101.2 destinam-se ao Serviço de Distribuição reS
pectivamente das Juntas de Conciliação e Julgamento 
de Caxias do Sul, Canoas e Novo Hamburgo, no Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Art. 2. o As despesas decorrentes da execução desta 
lei serão atendidas pelos recursos orçamentários pró
prios do Tribunal Regional do Trabalho da 4.• Região. 

Art. 3. o Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 4. o Revogam~se as disposições em contrário. 
I-5: 
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -

Discussão, em turno único, da-"Redação Final 
(oferecida pela Comissão de Redação em seu Pare
cer n. o 1.063, de 1986) do Projeto de Lei do Senado 
n.o 205, de 1980, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que revoga Dispositivo da Consolidação 
das Leis do Traba)ho. 

_ ~m discussão_ a redação final._ (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a_discus

são. 
Encerrada a discussão, ~ redação final é considerada 

definitivamente aprovada, rios termos do Regimento 
Interno. 

O projeto vai à _Câmara dos Deputados. 
É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação ímal do Projeto de Lei do Senado n. o 

205, de 1986, que revoga dispositivo da Consoli
dação das Leis do Trabalbo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 É revogado o art. 566 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 
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Art. 2." Esta lei entra em vigor na- data de sua publi~ 
cação. 

O SR. PRESIDENTI> (Mário Maia) -
Item6: 

Discussão, em turno úniCo, da redação final (afere~ 
cida pela Comissâo de Redação em seu Parecer 
n" 1.064), do Projeto de Lei do Senado n" 290, 
de 1980, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que altera dispositivos da Lei n" 5.107, de 13 de 
setembro de 1986. 

Em discussão a redação final. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. _ -
Encerrada a discussão, a nü:ltérfa e considerada defi~ 

nitivamente aprovada, nos termos do Regimento lnter~ 
no. 

O projeto irá à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a redação final aprovada: 
Redação f'mal do Projeto de Lei do Senado n• 

290, de 1980, que altera dispositivos da Lei n• 5.107, 
de 13 de setembro de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"0 art. 6" e seu§ 1" da Lei n" 5.107, de 13 

de setembro de 1966, modificados pelo art. 1" do Decre
to-lei n" 1.432, de 5 de dez_em_bro de 19_7,5, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6" Ocorrendo rescisão do contrato de tr_a_- _ 
balho, por parte da empresa, sem justa causa, ficará 
esta obrigada a pagar, diretamente ao empregado 
optante, os valores relatjvos aos depósitos refe
rentes ao mês de rescisão e ao imediatamente ante· 
rior, que ainda não houver sido recolhido ao banco 
depositário, além da importância igual a 20% (vinte 
por cento) desses valores e do montante dos depó
sitos, da correção monetária e dos juros _capitali
zados na sua conta vinculada, correspondente ao 
período de trabalho na empresa. 

§ 1 o Quando ocorrer despedida por culpa recí~ 
proca ou força maior, reco"nhecídas pela Justiça 
do Trabalho, o percentual de que trata este artigo 
será de 10% (dez por cento), obrigada a empresa 
aos_demais pagamentos nele previstos." 

Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 3o Revogam-se as disposições em contráriO. 

O SR. PRESIDENTI> (i\1ário Maia) -
Item 7: 

Discussão, em turD.o -umco, da Redação Final ( ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n." 1.065, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
n.o 184, de 1981- Complementar, de autoria do 
Senador Itamar Franco, que dá nova redaçâo aos 
Dispositivos que menciona da Lei Coniplemerifãr 
n." 5, de 29 de abril de 1970. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é consíderada 

definitivamente aprovada, nos termos do Regimento 
Interno. 

O projeto vai à Câmarã dos Deputados. 
É a seguinte a redação finai aprovada: 

Redação ímal do Projeto de Lei do Senado n. • 
184, de 1981 - Complementar, que dá nova reda
ção aos dispositivos que menciona da Lei Comple
mentar n.• 5, de 29 de abrO de 1970. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." O item I, do art. t.o, d3 Lei Complementar 

n." 5, de 29 de abril de 1970, passa a vigorar com a 
seguinte redação: _ _ 

"Art. 1. o São 'inelegíveis: 
I-para qualquer cargo eletivo: 
a) os inalistáveis; 
b) os que não estejam filiados a partido po1ítico 

que atenda aos preceitos da legislação específica; 
c) os membros do Poder Legislativo que hajam 

perdido os mandatos pelos motivos referidos no 
artigo 35 da ConstituiÇão; -

d) os que, por ato de improbidade na adminis
tração pública, direta ou indiretã, ou na particular, 
tenham sido condenados à destituição de cargo, 
função ou emprego, em virtude de sentença judi
cial, transitada em julgado, ou mediante processo 
admiriistrativo em que lhes tenha sido assegurada 
ampla defesa; 

e) os que forem declarados indignos do oficialato, 
ou com ele incompatíveis; 

f)"os que estejam privados dos direitos- políticos, 
_enquanto perdurar a sanção; 

g) os que tenham comprometido, por si ou por 
outrem mediante abuso do poder económico, de 
ato de corrupção ou de influência no exercício de 
cargo ou função da administração, direta_ou indire
ta, ou de entidade sindical, a lisura ou anorma
lidade de eleição; 

h}_ os que tenham tido os seus bens confiscados 
porenriquecimento ilícito; 

i) os condenados em process.o criminal, enquanto 
não reabilitados, cuja sentença implique em inca
pacidade temporária para investidura em função 
pública; 

j) os que, em estabelecimentos de crédito, finan
ciamento ou seguro, que tenha sido ou estejam 
sendo objeto ·de liquidação judicial ou extrajudi
cial, hajam exercido, nos 12 (doze) meses ante
riores à respectiva decretação, cargo ou função de 
direção, administração ou representação, enquan
to não_ forem exonerados de_ qualquer responsa
bilidade." 

ArL 2. o Esta leLentra em vigor na data de sua pl,lbli
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em coritrário. 

O SR. PRESIDENTE(Mário Maia)
Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n" 275, de 1986 (apresentado pela Comissão 
de ~gislação Social como conclusão de seu Parecer 
n"_1.095. de 19"86) que autoriza o Poder Executivo 
a alienar terras do domfnio da União, destacadas 
da gleba Iriri, situada no m~nicípio de Colíder, 
Estado de Mato Grosso, para reassentamento de 
ex-ocupantes da reserva indígena Pimentel Barbo
sa, na forma que indica, tendo 

PARECERES, sob n"s 1.096 e 1.097. de 1986, 
das Comissões 

-de ConStitUição e Justiça, pela constituciona
lidade, JQridicidade; e 

-de Agricultura, favorável. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em VOtação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necetsentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto írá à Coinissão de Redação. ' 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Sobre a mesa, 
redaçóes finais de proposições aprovadas na Ordem 
do Dia de hoje que, nos termos do parágrafo único, 
do 311. 355 do Regimento Interno, se não houver obje~ 
çáo do Plenário, serão lidas pelo Sr.l 0 ·Secretário. (Pau
sa.) 

São lidas as seguinte.c; 

PARECER 
N• 1.107, de 1986 

Da Comissão de Redação 
Redação final do Projeto de Resolução n• 274, 

de 1986. 

Relator: Senador José Ignácio _FeiTeira 

A Comissão- apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 274, de 1986, que autoriza o Poder 
Executivo a conceder à Companhia Vale do Rio Doce 

- :.:..... CVRD, o direito real de uso resolúvel de uma gleba 
de terras do domínio da União, adjacente à Província 
Mineral de Carajás e localizada no Município de Mara

- bá, Estado do Pará, com a área de 411.948,87 hectares 

Dezembro de 1986 

(quatrocentos e onze mil, novecentos e quarenta e oito 
hectares e oitenta e sete ares), na forma que indica. 

Sala de Reuniões da Comissão, to de dezembro de 
1986.- JOrge Kalume, Presideti.te-- José Ignácio Fer
reira, Relator. 

ANEXO AO PARECERN" !.107, DE 1986 
Redação final do Projeto de Resolução n• 2i4, 

de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 171, parágrafo único, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1986 
Autoriza o Poder Executivo a conceder à Compa· 

nhia Vale do Rio Doce - CVRD, o direito real 
de uso resolúvel de uma gleba de terras do domínio 
da União, aqjacente à Província Mineral de Cara
jás, e localizada no Município de Marabá, Estado 
do Pará, com a área de411.948,87 hectares (quatro· 
centos e onze mil, novecentos e quarenta e oito hecta
res e oitenta e sete ares) na forma que indica. 

O Senado Federal resolve: 
Art. to É o Poder Executivo autorizado a conceder 

à Companhia Vale do Rio Doce-. CVRD, o direito 
real de uso resolúvel de uma gleba de terras do domínio 
da União, adjacente à Província Mineral de Carajás 
e localizada no Município de Marabá, Estado do Pará, 
com a área de 411.948,87 (quatrocentos e onze mil, 
novecentos e quarenta e oito hectares e oitenta e sete 
ares). 

Art. zoA á_rea de que trata o artigo anterior tem 
as coordenadas geográficas aproximadas dos vértices 
a seguir indicados: 

Partindo do vértice V-1, situado na Rodovia PA-275, 
de coordenadas geográficas aproximadas de 06"00'00" 
Se 50°19'49" W Gr.; daí segue com azimute de 
90°00'00" e distância aproximada de 25.200,00m até 
o vértice V-2, situado na margem direita da Ferrovia 
Carajás, sentido Serra Norte - São Luís, de coorde
nadas geográficas aproximadas de 06°00'00" S e 
50°06'13" W Gr.; daí, segue pela referida margem da 
ferrovia no sentido ger~ leste e distância aproximada 
de 18J)(X),OOm, até o vértice V -3, situado no cruzamento 
da ferrovia com a linha da faixa de domínio dos 100km 
da BR-158.(Decreto-lei no 1.164, de 1971), de coorde
nadas geográficas de 06°00'03" S e 49°57'37'' W Gr.; 
daí, segue pela linha da referida faixa no sentido geral 
sudeste e distância aproximada de 7 .OOO,OOm, até o 
vértice V -4, situado na margem esquerda do rio Paraua· 
pebas, de coordenadas geográficas aproXimadas de 
06°01'54" Se 4!)054'15" W Gr.; daí, segue pela margem 
citada do rio Parauapebas, à montante, no sentido geral 
sudoeste e distância aproximada de 63.000,00m, até 
o vértice V-5, situado na foz do igarapé das Neves ou 
Sossego; daí, segue pela margem esquerda do referido 
igarapé, à montante, no sentido geral sudoeste e distân
cia aproximada de 31.000,00m até o vértice V-6, de 
coordenadas geográficas aproximadas de 06"25'17" S 
e 50°15'56" W Gr.; daí, segue com os seguintes azimutes 
e distâncias aproximadas: 180°00" - 4.050,00m, 
270"00" - 4.500 OOm 00"00'" - 2 400 OOm 270"00" 
- 6.300,00m, 1s'oooo·~- 6.600,00~. pa;sando respec
tivamente pelos vértices V-7, V-8, V-9, V-10 até V~ll, 
Situado na margem direita do igarapé Verde, de coorde
nadas geográficas aproximadas de 06°30"00"_ S e 
50021'43" W Gr.; daí, segue pela referida margem do 
igarapé Verde, no sentido geral sudoeste e distância 
aproximada de 6.000,00m, até o vértice V~12, situado 
na sua foz, no rio Itacaiunas; daí, segue o rio Itacaiunas, 
margem direita à jusante, no sentido geral noroeste 
e distância aproximada de 120.000,00m, ã.té O vértice 
V-13, de coordenadas geográficas aproximadas de 
05°54'19" Se 50042'51" W Gf.; daí, segue confron
tando-se com o Título de Demosthenes Azevedo Filho, 
com os seguintes aiiritutes e distâncias aproximadas: 
158"30" ,-- 7.000,00m, 67"30" - 5.500,00m, 338'30" 
-4.aoo;oom, passando pelos vértices V-14 e V-15 até 
o vértice V-16, situado na margem direita do rio Itacaíu
nas, de coordenadas geográficas aproximadas de 
05°)4'45" Se 50039'32" W Gr.; daí, segue pela margem 
citada do rio· Itacaiunas, à jusante, no sentido geral 
leste e distância aproximada de 26.000,00m até o vértice 
V-17, situado no cruzam~nto da Rodovia PA-275 (Es-
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trada Serra Norte), com o rio Itacaiunas; dai, segue 
pela Rodovia PA-275, margem direita, sentido rio lta· 
caiunas/Serra Norte e distância aproximada de 
21.000,00m~ até o vértice V-1, ponto ínicia:I da descrição 
deste perímetro. _ _ _ _ _ _____ _ 

Art. 3o A concessão do direitO real de uso sobre a 
gleba referida nesta resolução é por tempo indetermi
nado e tem validade a partir da inscrição do ato conces
sivo, que explicitaFá os direitos_ e _deveres da concessio
nária, no registro de imóveis competente, contendo 
cláusulas obrigacionais de: 

a) defesa do ecossistema; 
b) proteção e conservação no se\!- ambiente natural 

de exemplares de todas as espécies e gêneros da flora 
e da fauna indígenas, incluindo aves migratórias; 

c) proteção e conservação das belezas cénicas natu
rais, das formações geológicas extraordinárias ou de 
interesse estético ou valOr histórico ou científico; 

d) produção de alimentos para atender ãs populações 
envolvidas nos projetas de mineração; 

e) amparo das populações indígenas existentes às pro
ximidades da área concedida e na forma do que dispuser 
o convênio com a Fundação Nacional do Índio - FU
NAI, ou quem suas vezes fizer; 

fl conservação-e vigilância das concedídas terras dO 
domínio da União; 

g) aproveitamento das jazidas minerais; e 
h) proteção e conservação dos. recurs-os- hídricos exís~ 

tentes na área e outros serviços indispensáveis. 
Art. 4o A concess-ão de que trata_ esta resolução é 

intransferível, vedado_ à concessionária manter a gleba 
sem usO por tempo superior a 3 (três) anos, a-contar 
da assinatura do ato concessivo. 

Art. 5a Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER 
N' 1.108, de 1986 

Da Collli$ão de Redação 

Redaçáo final do Projeto de Resolução n• 275, 
de 1986. 

Relator: Senador José Jgnácio Ferreira 
A Comissão apresenta a redaça.o final do Projeto 

de Resolução na 27~- de 1986, que autoriza o Poder 
Executivo a alienar tenas do domínio da União, desta
cadas da gleba Iriri, sitl!_ada no Municípío de Colider, 
Estado de Mato Grosso, para reassentamento de ex-o
cupantes da Reserva Indígena Pimentel Barbosa, na 
forma que indica. 

Sala de Reuniões da Coniissão, 1" de deZembro de 
1986. -Jorge Kalume, Presidente- José lgnácio Fer
reira, Relator. 

ANEXO AO PARECER N• 1.108, DE 1986 . 

Redação final do Projeto d~ Resolução n• 275, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art.l71, parágrafo único, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N". , DE 1986 

Autoriza o Poder Executivo a alienar terras do 
domínio da União, destacadas da gleba Irlri, situada 
no Munfcíp(o de Colíder, Estado do Mato Grosso 
para reasse-~tamento de n:-ocupantes das Reserv~ 
=~=~=-ntel Barbosa, e Parabubure, na for-

O Senado Federal resolve: -
Art. 1a É o Poder Executivo autorizadO a alienar ter

ras. do domínio da União, destacadas da gleba Iriri 
situada no Município de Col!der, E~ado do Mato Gros: 
so, com ã área que se indica, aos se&llintes ex-oCUpantes 
das Reserva Indígena Pime~tal Barbosa e_ Parabubu
re;- Uta-Agropecuária, lndústria- e ComérciO- Ltda., 
5.495 hectares; e 

-Arthur Wigderowitz, 9.999 heCtares. 
Art. 2,0 As alienações de que trata o artigo anterior 
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se fazem nos termos dos Decretos nas 84.832, de 24 
de junho de 1980, 85.210, de 29 de setembro de 1980 
e ~:68I, de 2 -~~f~y_eEit:o_ d_e_l_2_8l, com a expedição 
de título definitivo de domínio. 

__ !tft.--3,-g"f"ti!.~ResçJução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR~ ~RESIDENTE_: (Mário Maia) - As redações 
finais que acabam de _s__etJidas vão à publicação, 

Sobre_ a mesa, requerimento que vai ser lido pelo 
Sr. 1°-SI;!cretár_io. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 

N' 52o; de 1986 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, reguei· 
ro dispensa de publicação~ pafã -imediata discussão e 
votação da redação final do Projeto de Resolução n" 
274, de 1986, que autoriza o Poder Executivo a conceder 
à-COiriPãnhia Vale do Rio Doce -:- CVRD, o direito 
reãl de uso resolúvel de uma gleba de terras do domínio 
da União adjacente à província minera[ de Carajás e 
localizada no municfpio de Marabá, Estado do Pará, 
co·m área de 4t1.948,87 hectares (quatrocentos e onze 
mil, novecentos e quarenta e oito hectares e oitenta 
e_ sete ares), na forma que indica. 

Sala das_Sessões, to de dezembro de 1986.- Jorge 
Kalwne* 

O S~R. PRES~DEJ"ffE (MáriQ Maia) -Aprovado o 
requerimento, passa-se a imediata apreciação da reda
ção_ final ~o ~rojeto d_e Resolução no 274/86. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são.-
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma~ 

necer como estão. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia.)-Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. lo~Secretário. 

E lido e ciprová-cto o_ seg~inte: 

REQUERIMENTO 

N• 521, de 1986 

Nos terrnosdo_Cl!t. 356_o_~egimento ln temo, requeiro 
dispensa de publicação-; pã.fa ímediata discussão e vota
ção, da redação final do Projeto de Resolução no 275, 
de 1986, que autoriza o Poder Executivo a alienar terras 
do domínio da União, destacadas da gleba Iriri, situada 
no Município de Colfder, Estado de Mato Grosso, para 
reasse_J?-t~mento de ex_-ocupantes da reserva Indígena 
Pimentel Barbosa, na forma que indica. 

Sala das Sessões, to de dezembro de 1986. -Jorge 
Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Aprovado o 
requerimento, passa-se â apreciação -da redação final 
do Projeto de Resolução no 275/86. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo oradores, encerro a discussão. 
Em-votação. 
Os Srs- Senadores que aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprgvada. 
U projeto Vai ã promulgação. 

O S!l-. PRESIDENTE (Mário Maia) -Está suspensa 
a sessao, para ordenamento dos trabalhos da Me~. 

_(Suspensa às 16 horas e 54 minutos, a sessdo 
é reaberta às 17 horas e 2 minutos~) 

Ó SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Está reaberta 
a sessão. 
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Passa-se, agora, à apreciação do requerimento de 
urgência~ lido no Expediente, para a Mensagem n. o 

472, de t986, relativa a pleito do Governo do Estado 
de São Paulo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma· 

nece_r_ sentados. (p_~usaJ_ 
Aprovado. 
Aprovado o requeriniento, passa-se â apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

- Solicito ao nobre--senador Cid Sarnpaio o parecer 
da Comissão de Economia. 

O SR. CID SAMPAIO (PL - PE. Para emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a_ Mensagem n.o 472/86, o Senhor Presidente 
da República submete: à deliberação do Senado Federal 
pfeito cfo Governo do Estado de São Paulo que objetiva 
contratar junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora_do Fu~do de Apoio ao Desenvol
vimento Social~ FAS, a seguinte operação de crédito: 

Caracteifs1iCaS da Operação: 
L PROPONENTE 
1.1 Denominação: Estado de São Paulo/Secre

taria de Estado da Saúde. 
t.2 Localização (sede): Palácio do Governo 

Avenida Morumbi 
São Paulo /SP 

2. FINANCIAMENTO 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

514.495,76 OTN. 

2.2 Objetivo: conclusão e adaptação de um pré
dio para implantação do Instituto Dante Pazzanese 
de cardiologia. 

2.3 Prazo: Carência: até 2 (dois) anos. 
Amortização: 10 {dez) anos. 

2.4 Encargos: juros de 6% ao ano, cobrados tri~ 
mestralmente, sendo o saldo devedor reajustado 
de acordo com o índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de Liberação: o financiamento se
rá liberado em parcelas, de a:cordo com o crono· 
grama a ser apresentado. 

l.6 Garantia: fiança do Banco do Estado de São 
Paulo SIA- BANESPA. 

2.7 DíspositívosLegais: a formalização da opera
ção deverá estar consignada na Lei de Meios do 
Estado no exercício em que se verificar a contra
tação da proposta. 

Considerando os aspectos social, económico-finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol~ 
vimento Social- FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N. • 280, de 1986 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 514.495,76 OTN. 

9 Senado Federal resolve: 

Art. la É o Governo do Estado de São Paulo, nos 
termos do art, zo da Resolução n.a 93, de onze de outu
bro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Fede:~ 
ral, autorizado a contratar operação de crédito no valor 
:orr~spondente, ~m cruzados, a 514.495,76 OTN, junto 
a Ca1xa Económxca F:deral, esta na qualidade de gesto
ra do fu_ndo de Apoto ao Desenvolvimento Social -
FAS~. destinado à conclusão e adaptação de um prédio 
para tmplantação do Instituto Dante Pazzanese de Car· 
diologia. _ 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, 
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do projeto de resolução que autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 514.495,76 
OTN, pa:rã os fins que especifica. 

Dependendo de parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. -

Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Queiras, 
para proferir o parecer. 

O SR: HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presiçlente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de 
Econoniia-do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem n." 472/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Governo do Estado de 
São Paulo a contratar empréstimo no valor correspon
dente, em cruzados, a 514.495,76 OTN, destinado a 
financiar a conclusão e adaptação de um prédio para 
implantação do Instituto Dante Pazzanese de Cardio
logia. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2. ~ da Resolução n. o 93, de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, 
a não observância dos limites fixados no artigo 2. o da 
Resolução número 62, de 1975, também do Senado 
Federal, haja vista que os recursos a serem repassados 
serão provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS. 

Assim, verifica~se que a proposiçáci foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis ã 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
l~dad:, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESWENTE (Mário Maia) - O parecer 
da Comissão de Constftuição e JuStiça também é favo
rável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto; em turno único. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os srs..._-senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçáo. 

O SR. PRESIDENTE {Mário Maia)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redaç:lo que será lido pelo 
Sr. L o-Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER 

N.• 1.109, de 1986 

DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Redação fmal do Projeto de Resolução n.• 280, 
de 1986. 

Relator: Senador José lgnácio Ferreira 
A Comissão apresenta -a redação final do Projeto 

de Resolução n. o 280, de 1986, que autoriza o Governo 
do Estado de São Paulo a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 514.495,76 
OTN. 

Sala de_ Reuniões da Comissão, L o de dezembro de 
1986.- Jorge Kalume, Presidente- José lgnácio Fer
reira, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N." 1.109. DE 1986 

Redação 11nal do Projeto de Resolução n. o 280, 
de 1986. ~ 

Faço saber que o_Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu~ , Presi
dente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N." , de 1986 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 514.495,76 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1. o É o Governo do Estado de São Paulo, nos 

feimoS"do art. z.oda Resolução n.<'93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela de_ n.o 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contra
tar operação de_ crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a514,49-5,76 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social-FAS, destinada à conclusão e adapta
ção de um prédio para implantação do Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia, naquele Estado. 

Art. _ 2. ~Esta resolução entra em vigor na data de 
- sUa publicaçâ:O. - · -

O SR. PRESIDENTE (Mário Mãia)- Em discussão 
a redaçãq final. (Pausa.) . 
__ N!lo havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer 

_sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n.o 519 de urgência, lido 
no Expediente, para Mensagem n.o 487 de 1986, relativa 
a pleito da Prefeitura Municipal de Serra, Espírito San-
to. _ 

Em votação o requerimento. (Pausa.) 
Os_Srs, Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. 
Aprovado. _ 
-Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação dã 

matéria que foi despachada ãs Comissões de Econó
mica, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Economia 
que vai ser lida pelo Sr. 1. "»Secretário. 

.é lid_o o seguinte: 

PARECER 
N.: 1.110, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
n.• 487, de 1986 (Mensagem n.• 693, de 20~11-86, 
na origem), do Senhor Presidente da República, 

- ~subl!letend~ à aprovação do Senado Federal, pro
posta do Senhor Ministro da Fazenda, para que 
seja auto~da a Prefeitura Municipal de Serra -
ES, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 127.680.000,00 (cento e vinte e sete milhões, 
seiscentos e oitenta mil cruzados), junto ao Banco 
de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. 

Relator: Senador Arno Damiani 

Com a Mensagem n.o 487/86, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Serra- ES, que obje
tiva contratar junto ao Banco de Desenvolvimento do 
Espírito Santo S.A., este na qualidade de agente finan-

__ ceiro do Banco N_acional da _Habitação - BNH, a se
--guinte operação de crédito: 

Características da operação: 
A- Valor: Cz$ 127.680.000.00; 
B- Prazos 
1-de carência: 30 meses, 
2-de amortização: 240 meses; 
C- Juros: 4% a.a. )1% Ci_.a. para o Agente 

Financeiro; . 

D- Garantia: vinculação de quotas-partes do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias- ICM; e, 
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E- Destinação dos recursos: implantação de 
projetes de urbanização no MunicípiO {Programa 
Cura e Plano Promunicípio). 

Considerando os aspectos social, económico-finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. 
- BANDES, a operação sob exame é viável técnica, 
económica e financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acOlhimento da Men
sagem. nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N." 281, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Munfdpal de SeiT& - ES, 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
127.680.000,00 (cento e vinte e sete milhões, seiscentos 
e oitenta mD cnJZados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. f.o ~-a Prefeitura Municipal de Serra, Estado 

do Espírito Banto, nos tennos do art. 2. o da Resolução 
n. o 93, de onze de outubro de mil novecentos e ·setenta 
e seis, do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor de Cz$ 127.680.000,00 (cento 
e vinte e sete milhões, seiscentos e oitenta mil cruzados), 
junto ao Banco de Desenvolvimento do Esplrito Santo 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação - BNH. destinado à implan» 
tação de projetes de urbanização no Município (Pro~ 
grama Cura e Plano Promunicfpio). 

Art. 2_o _ _Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986. -
Álvaro Dias, Presidente - Arno Damiani, Relator -
Ivan Donato - Carlos Lyra - Cid- Sampaio - Mário 
Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
de projeto que autoriza a Prefeitura Municipal de Serra, 
Estado do EspíritO Santo, a realizar operação de crédito 
no valor de Cz$ 127.680.000,00 para os fins _que espe~ 
cifica. 

Dependendo de parecer das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

Solicito do nobre Senad_or José Ignácio Ferreira o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça . 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB - ES. 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem n• 487, de 1986, do Senhor 
Presidente da· República, autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Serra (ES) a contratar empréstimo no valor 
de Cz$ 127.680,000,00 (cento--e vinte e sete milhões, 
seiscentos e oitenta mil cruzados), destinado a financiar 
a implantação de projeto~ de urbanização no Município 
(Projeto Gura e Plano Promunicípio). 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no art. 2° da Resolução no 93, de 1976, 
do Senado_ Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fixados no art. 2" da Resolução 
no 62, de 1975, também dv Senado Federal, haja vista 
que os recursos a s_erem repassados serão provenientes 
do Banco Nacional da Habitação- BNH. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as pre~çóes legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
fãVclfáVf:l, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técniC? legislativa. 

O SR. _PRESIDENTE (~árío Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado, para pro
ferir o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Para pro~ 
ferir parecer.) - SL Presidente, Srs. Senadores, sob 
exame o Projeto de Resolução n~281, de 1986. de auto
ria da Comissão _de Economia do Senado Federal, que 
objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Serra (ES) 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
127.680Jl00,00 _(Cento e vinte e sete milhões, seiscentos 
e oítenta mil cruzados), destinada ã implantação de 
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projetas de urbanização no MunicípiO (Programa Cura 
e Plano Promunicípio). 

A matéria foi apreciãda pela Comiss-ãO-de Economia 
no que diz respeito aoS aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legaL 

A Comissão de Constit-uiçãO -e iustiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que c_ompetem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. -- -

O SR. PRESIDENTE {Mário Maia) - Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto em turno- úníCo. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComisSão -de Redaçáo. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) --Sobre a mesa 
o parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. to-SecretáriO. -- - --

É lido o seguinte: 

PARECER 
N• 1.111, de 1986 

Da ConUssão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n• 281, 
de 1986. 

Relator: Senador Octávio Caifdoso 
A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto 

de Resolução n. o 281, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Serra (ES) a contratar operação de crédito 
no valor correspondente a Cz$ 127.680.000,00 (cento 
e vinte e sete milhões e s._eiscentos e oitenta Iníl cruza
dos). 

Sala de Reuniões da_ ComísS:ão, to de dezembro ~e 

1986. - Jotge Kahune, Presidente - Octávio Cardoso, 
Relator -Arno Damiani .. 

ANEXO AO PARECERN" 1.111, DE !986 

Redaçâo final do Projeto de Resolução n• 281, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição_, e eu, , Presi-
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Serra, Estado 
do Espírito Santo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente a Cz$127.680.000,00 (cen
to e vinte e sete milhões, seiscentos e oitenta mil 
cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. lo É a Prefeitura Municipal de Serra, Estado 

do Espírito Santo, nos termos do art. 2. o da Resolução 
n.o 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n.o 
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente a Cz$ 127.680.000,00 (cento e vinte e 
sete milhões, seiscentos e oitenta mil cruzados), junto 
ao Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo s:A., 
este. na qualidade de agente financeiro da operação, 
destmada à implantação de projetas_ ~e urbanização 
(Programa CURA e plano PRO MUNICÍPIO), no Mu· 
nicípio. --

Art. zo Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

O_SR. PRESIDENTE (Mário Maia}- Em discussão 
a r.edação final. (Pausa.} 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-
são. - -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

_O P~?'j~to V~i"ã -promulg~ç~o. 

- O SR. PRESIDENTE (Mário Maia}- Está esgotada 
a matéria constãnte da Ordem do Dia. 

l.:lá orac;l.ores tn~çritos. 
Concedo a p~lavra ao nobre Senador Cid Sampaio, 

como Líder do PL. 

~ OSR. éiDSAMPAJOPRONUNCIADiSCUR· 
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA· 
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMEN· 
TE. ~ -

Q_~·- -~-R~S~DENTE (Nário _M~ia) - Cop_cedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. iuTAHY MAGALHÁES (PMDB - llA. Pro· 
nuncia o SC:guirite OiscúrSo.) .:....__Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Este pronunciamento era para ser feito :ila Associação 
. Com_e_rcial da B_ahia, mas, como não foi possível conci
liar minha agenda ~m as datas disponíveis, jp.screVo 
nos aDãis do Senado a exposição que faria na nossa 
tradicional Associação Comercial da Bahia: 

'-'Não é sempre que podemos conversar e debater 
com uma Oasse que tanto tem contribuído para 
o desenvovimento do Estado. 

Não é todo dia que se abre ao político a oportuw 
nidade de discorrer sobre seu trabalho e seus ideais 
precis3inente no seio de uma entidade que lhe tem 
sido fonte permanente de_consulta. 

Eis por que estou feliz em vir a esta Casa, aten
dendo à convocação de sua digna diretoria! 
---Concebendo que Deus nunca transferiu a qual
quer mortal o direito de ser o titular da verdade, _ 
creiam que estou aqui muito menos para trazer 
idéias e planos que tenha ou formule, mas para 
levar subsídios que possam ser úteis à caminhada 
a que !lle propus. 

Porque muitos os temas colocados, está claro que 
um exame meticuloso de cada wn não poderá ser feito. 

Mesmo na síntese que buscarei realizar, assegu
ro-lhes, porém, que se têm constituído eles-todm 
eles- objeto de minhas atividades parlamentares, 
e que hoje, sob tal título, se encontram reunidos 
nos livrQs que fiz publicar: foi o meio de que me 
utilizei para que sirvam à análise de quantos dese
jem dar o seu contributo- até mesmo para-corrigir 
.Dunos. 
_ Todos_rle_..._emos sempre ter a coragem de buscar 

- o apririmramento .. , 
~m prim~iro lugarJ_imperioso deixar claro que 

é substrato de minha ação a defesa da Iniciativa 
Privada, enquanto esteja ela consentânea _com os 
postulados da democracia social. 

O capitalismo, como eu o entendo, encontra seus 
limites no respeito a:o homem~ à sua dignidade e 
ao seu trabalho. 

A empresa- não se pode tê-la meramente pelo 
lado de uma ficção jurídica ou de um de seus com
ponentes. Antes, são homens e trabalhÕ que a mo
vem e_ que lhe perm-item a:tiilgir seus fins. 

- A dimensão úníca e verdadeira do mundo é, 
pois, o homem. Tudo o mais que exista ou que 
porventura sua capacidade criadora faça existir, 
deve ser direcionado à satisfaç-.lo de suas necessi-

. -dades e ao seu bem-estar. 
Por isso mesmO, se actlnito a existência da proprie

. da de privada, jamais a dissocio de sua finalidade e 
jamais dela retiro o gravame da hipoteca social 

A igualdade entre o~ homens é premissa a que 
ine encontro atreladO, 

Não tenho, porém, resquício algum do Libera
lismo Econôm.ico :-a pofuição que asfixiou os ho
mens no século passado. Sob_a pretensa e enganosa 
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suposição de que iguais em tudo,_tudo teriam con
seguido, aí o que se viu foi a geração das mais 
fortes injustiças sociaTs. 

Caril isso. prezados empresários, quero dizer
lhes que admito, reconheço e enalteço a interfe
rência do Estado nas relações privadas. Ou, no 
dizer dos juristas, o "dirigismo contratual". 

_O Estado deve.r_egrar,_ pelo direito, certas rela
ções,_ delimí~ando a autonomiá privada, _para assim 
tratar diversame-nte quem é-d1stlnto. -

Esta a lição que Rui nos legou e lá mesmo no 
Senado Federal outro nosso ilustre conterrâneo, 
João Mangabeira, magistralmente sintetizou: 

''Consiste a igualdade, sobretudo em considerar 
desigualmente situações desiguais, de modo a 
abrandar, tanto quanto possível, pelo direito, as 
cdiferenças sociais, e- por ele promover a harmonia 
social, pelo equilíbrio dos interesses e da sorte de 
classes." 

Não confundamos esta verdadeira igualdade com 
a abusiva interferência do Estado no domfnio econó
mico - feOômeno que virou regra nestes últimos anos 
da vida nacional. 

O Estado existe para prover o bem público para 
harmonizar os interesses, para ser e criar o equi
líbrio. 

Não para se pôr e Se sobrepor às atividades dos 
homens quando voltadas também ao fim público . 

Isto,NÁO! -
Na economia, o Estado deve participar quando 

o interesse público o reclama. Assim, vejo-o quan
do se trata de matéria de soberania nacional; recla
mo-o quando a iniciativa privada ainda não está 
apta a suportar o ônus da atividade. 

O pior que se tem constatado é até o Estado 
concorrendo com o particular- sem os riscos des

-- te. ·enquanto proliferaram as "Estatais", como fi
cou a saúde pública? 

A educação como está? 
Inverteram-se os papéis, em detrimento do prin

cípio de igualdade. Hoje, a educação está cada 
vez mais privatizada~ foi o particular quem supriu 
a deficiência pública, O inverso do que seria plau~ 
sfvel admitir·se. E a saúde pública é assaz precária. 
Eã: previdê.iJ.cia só há bem pouco saiu de sua caótica 
e deficitária sítiiãçáo. A saúde é um direito do 
cidadão e uma obrigação do Estado. 

Fique o Estado com o que lhe é pertinente e 
deixe ao particular o exercício da atividade econó-
mica. · 

Neste apanhado, genérico é verdade, resta con
cluir que a Constituição deverá consagrar: 

a) preservado o interesse coletivo, é livre a ini
ciativa; 

b) o Estado, afora suas regulares funções, só 
deve participar do processo produtivo: 

Lo--= qua~do a inciativa privada ainda não su
portar o ónus da atividade~ 
2.~-quando assim o exigir o interesse público; 
3. o- quando se tratar de matéria concernente 

à soberania nacional. 
c) sem prejuízo do controle. que lhe cabe, o Esta

do deve, tanto qUanto posstvel, delegar à atividade 
privada a execução de suas tarefas; 

d) as _entidades públicas assim se distinguirão: 
1. 0 -a que executa meramente atividade públi

ca, gozando, assim, de suas prerrogativas; 
2. o --a que executa atividades comerciais e in· 

dustriais, quando assim se submeterão a to_das as 
regras do direito e da economia privada. 

Neste particular,_ o B!asil não pode mais suportar 
qUe estas se jaln benefiéiadaS só no que convém: 
empréstimos, livre negociação sem o pr,incípio da 
licitação, falta de controle de suas atividades e, 
afinal, o socorro do erário quando mal adminis
tradas . 

. Daí decorre _que o controle e a fiscalização de
vem-se tornar mais intensos quanto possível. 

Aliás, nossos tribunais de conta haverão de dei
xar de ser uma ante-sala da aposentadoria. Seus 
membros, não simples conselheiros. 

A eficáCia do órgão está adstrita às funções que 
lhe sejam cometidas e a_C?s instrumentos de que 
d~_pus~r paiã. sua atuação. 

Chega do só exame formal e rotineiro\ 
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As contas, devemos tomá-las como exp(essão, 
a significar a atuação do adimfuS:tiador da coisa 
pública. __ _ 

A tudo precede, no entanto, a unicidade dos 
orçamentos. 

E estes - que sejam discutidOs, anãli~3.dos e 
vinculados pelo Poder Legislativo. 

Que não se retire do Executivo o exame do juízo 
de conveniência e da oportunidade. Não pode ser 
ele, porém, ilimitado. Traçar a meta, estabelecer 
e desenvolver sua política -lhe é pertinente. Dei
xar coberto, sob esta proteção, toda sorte de des
mandos - é o que não cabe. 
· Será malversação do dinheiro público o construir 
de um aeroporto - dispensável, ineficaz, inope
rante - da mesma maneira que desperdiçá-lo de 
qualquer outra das suas formas ... 

Isto, que julguem os Senhores! 
Como o Legislativo é o fiscal c;!o povo, e o orça

mento o documento que espelha um trabalho a 
ser desenvolvido, que seja ele explfcito de tal ma
neira que essas distorções se encerram. 

E mais: a nossa Carta Magna deve, de seu turno 
instituir o limite de responsabilidade de malgestão 
da coisa póblica. 

Ao Tribunal de Contas- o exame, o parecer. __ 
E o povo tem de contar com o ombudsman, figu

ra que ainda não chegou a nosso Direito -embora 
insistentemente solicitado por- riOSsos-ãdininístra
tivistas. - _:__ -_ 

Instituído na Suécia de 1808, hoje em mais de 
vinte países, tem a seu cargo investigar reclamações 
de cidadãos contra a autoridade pública. Vai velar 
pelo fiel cumprimentO da lei e dos regulamentos, 
como protetor dos direitos do cidadão nas suas 
relaçóes ~m autoridades da administração pública 
e do judiciário. -

É o procurador do povo, com livre acesso às 
informações, que contribuirá para que sejam fisca
lizados os atos do poder público. 

Tendo sido no Congresso Nacional um defensor 
da co-gestão e, por isso mesmo, apresentei projeto
de-lei assegurando uma vaga na diretOrüi e nos 
conselhos fiscais das entidades integrantes do poder 
público, a um de seus empregados, com mais de 
cinco anos de exercício efetivo na empresa. 

Quero demonstrar com este eXemplo como acre
dito na administração participativa. 

O Estado somos nós que o formamos. Deve
mo-nos fazer presentes em tudo que nos diz res
peito. 

Fico ao lado da reivindicação empresarial para 
admitir também a participação de entidades empre
sariais nos organismos que propõe ma põlítica go
vernamental. 

Por coerência, fiquei com _o _v_erbo propor. 
Com a sistemáticaae fiScaliiação aqui definida, 

a aprovação da política é matérià-do Legislativo" 
-que através do Tribunal de .Contas acompanha 
seu fiel desempenho. 

No passo seguinte, na execução, reitero o mesmo 
pensamento que tenho com respeito aos empre
gados. Se estes devem participar da gestão da em
presa, o empresário deve estar também onde seu 
interesse não pode ser negligenciado. 

No torm~ntoso assunto relativo à política tributá
ria, muito tenho combatido a sistemática vigente 
que descaracterizou a Federação e levou a uma 
situação aflitiva nossos Estados e municípios. Parti 
para a ação e consegui fosse aprovada a emenda 
constitucioriai que aumentou de 5 para 9% o per
centual dos seus respectivos fUndos de participa
ção. 

Nossa pugna assim direcionada continuará para 
restituir- a essas _esf~as de poder as suas firianças. 

No âmbito próprio dos limites do poder de tribu
tar, sustento a restauração plena dos princípios da 
legalidade e da anualidade. _ _ =,~ 

No âmbito da legalidade, proponho a eliminação 
das exceções vigorantes, aceitando apenas a majo
ração e reduçã-o de tributos se nos tetas e piso 
fixados em lei e na área do comércio exterior. 

Quanto à anualidade, faço acrescer a obrigação" 
de que a legislação pertinente a cada tributo seja 
listada em anexo próprio do orçamento anual de 

cada pessoa jurídica de direito público. O objetivo 
está em que terá o contribuinte segurança e certeza 
de qual a lei aplicável. 

Urge, também, o restabelecimento da autoriza
ção para criação de pedágio - inSfruméllfo ·que 
poderá permitir a intensificação da política de 
transportes até, quem sabe, com a participação da 
iniciativa privada. 

Por fini, creio ser .. útil restabelecer a competência 
plena dos Estados para a concessão da isenção do 
!CM, 

Políticas socüU, agrícola, industrial e comercial 
- te_!_lho-n~_s _.._,inc_uladas a aspeçtos constit_m:ionais. 

Foí surrada, eu mesmo a repeti fanfas e imhneras 
vezes, já esfa até debilitada a expressão "trata
mento difere_~ciado", com a qual pretendíamos tra
zer, afinãf.-õ desenvolvimento para o Nordeste. 

Estou conVencido de que tudo não passa de uma 
decisão política. -

Num passado sempre alegávamos por estas ban
das que o Nordeste necessitava apenas de um Presi
dente que fosse seu filho. 

J?stou mais do que convencido de que isto não 
é tudo. Precisamos de fõrça política capaz de rever
ter todo este quadro que mantém os desníveis re
gionais. -

----A--COD.stituinte será um grande passo se nós, 
do Nordeste, conseguirmos criar no PaíS uma real, 
verdadeira e significativa Federação. 

Onde qs :ÇStados-M~mbros sejam respeitados e a 
sua COesão seja a força. 

Temos juntos- políticos, empresários, associa
ções de classe -de levantar a bandeira de que, 
lançada a ::.emente da Nova República por Tao
credo Neves, agora é hora de impalantarmos a Fe
deração brasileira. 

-~=----~ãq_ quero o ceticismo - ·ma:s a não ser por 
dádiva, afora isto, nunca teremos extinguido o fos
so que nos separa do Centro-Sul senão pela efetiva 
força do Federalismo. 

E é simples: se toda planificação governamental, 
se suas_ políticas ficassem sujeitas ao princípio da 
Federação, estariam os Estados-Membros a se pro
nunciar - e não a força económica de cada um 
deles. 

Nunca teríamos ouvido o que Paulo Lira, então 
Presidente do Banco Central. chegou a dizer: 

"A concentração do crédito nas regiões Sul e 
Sudeste (78. 7% em 1974) é uma conseqüência lógi
ca das suas participações na formação do produto 
_<!g_r9pecuário." 

Este absurdo denunciei em maio de 1981, em 
pronunciamento lá no Senado_, Hoje retomo como 
exemplo: não nos dão crédito porque não temos 
retomo. 

Mas, não temos retorno, por falta de instrumen
to.-:. 

- -ora, se- ao invés de "produto" pesasse a força 
de cada Estado calcado no princípio federativo, 
o Norte-Nordeste não teria sido vítima de tantos 
acintes. 

Como fazé-lo? 
Se é esta a pergunta, vamos pôr logo na Consti

tuição a ser elaborada a aplicação de investimentos, 
respeitados certos limites, inversamente proporcio
nal à renda per capita de cada Estado brasileiro. 

E mais: o Senado Federal, onde estão igualitaria
men_te representados os Estados, passa a ter compe
tênCia para apurar e suspender os planos do Executivo 
que não mantenham sintonia com o princípio segundo 
o qual ~ Regiões mais carentes devem ser prioritárias. 

Priorid~de na polftica agrícola é dar a_o País uma 
nova estrutura fundfaria, onde â terra tenha acesso 
quem produz. 

Em 1981, Michael Scaillet, Representante da 
FAO no Brasil, assegurou que o nosso País é consi
derado pela enticiade como o que possui em todo 
Mundo a maior disponibilidade de terras agricul
táveis ainda não exploradas", 

Sobre a reforma agn\ria, tenho sido um defensor 
e os. pronunciamentos que sobre a matéria ftz hoje 

-estão em um livro exclusivo sobre o tema - à 
disposição de todos- para um melhor juízo sobre 
minha posiçifo. 
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Ela, esclareço, não se contrapõe à propriedade 
produtiva, senão unicamente aó latifúndio ímpfO
dutivo. 

Qualquer que seja o dono da terra! 
A.Grec;!ito firmeriiente no exemplo. 
Como conseqüéncia, repito o que disse no Se

nado_~ 

'~:Uma próxima reforma constitucional deye pre
ver a ocupação real dos latifúndios da União, tão 
vastos que o INCRA não consegue administrá-los, 
pois configuram qUase-1/4 da terra arável do País, 
sem contar c_om as reservas florestais necessárias." 

Hoje, felizmente, já temos o Usucapiáo Espe
ciaf, que tanto me toca quando vi coroãda de êxito 
esta nossa pugna: hoje é lei. 

Espero a reforma agrária, mas admíto que não 
basta distribuir t~rras. Não basta apregoar-se a ne
cessidade de _uma produção. 

De um lado, há que se fornecer todos os meios 
a que a atividade rural se torne possível; de outro, 
se impõe o aumen-ro da produtividade. 

Nada se faz sem o homem! 
O preParo dO homem é o insumo primeiro. Tem 

ele de se fixar ao lado de seu trabalho - mas 
há de ter condições de habitabilidade para si e 
sua família. 

Hoje, de_sassistidos e pessimamente remunera
dos, de tudo carentes, que deles se poderá esperar? 

Só o êxodo- aumentando os bolsões de pobreza 
dos centros urbanos menos desaparelhados. 
Tome~se a estat(stica: -
"O pessoal ocupado na agropecuária cresceu de 

apenas 0,3 entre 1960 e 1980", enquanto o êxodo 
rural, no mesmo período, envolveu cerca de 30 
milhões de pessoas. 

E vejam o que iios diz o Ministério da Agricul
tura, em estudo divulgado em fevereiro último: 

"Em 40 anos, a população do País quase que 
triplicou, e nos próximos 30 anos estima-se que 
seja duplicãda. ESse crescimento democrático foi 
acompanhado do maior êxodo rural da história con
temporânea. Entre 1940 e 1980,ou seja, em 40 
anos, a população rural decresceu em termos ralati
vos de 7_q% para 30% no total da população do 
País. Esta velocidade na tranferência do campo 
para a cidade, associada a um processo de industria
lização poupador de mão»de-obra, fez crescer a 
subocupação, o desemprego e a marginalidade na 
periferia das cidades. Em 1984 o País encerrou 
o ano com 15 milhões de desempregados e uma 
população empobrecida, pois 54% da População 
Economicamente AtíVa só -recebiam até três salá
rios mínimOs-, e-1~%. ou seja, 16 milhões, recebiam 
menos de um salário mínimo." 

De tudo isso, -ficO mesmo com a certeza de que 
jamais seremos nação desenvolvida se não levar
mos aos campos e aos pequenos e médios Muni
cípios toda condição de habitalidade. 

Agindo ao contrário, sufocaremos os grandes 
centros, trazendo as maiores inquietações a quan
tos aí residem. 

Olhemos nossas Capitais! 
O modelo a se instalar precisamente é o de levar 

condições plenas de vida. 
Isto;porém, interessa bem mais a nós, de regiões 

subdesenvolvidas, que os brasileiros do Sul. 
Lá, a industrialização é efefiva em seus quatro 

cantos. Lá, o emprego chega em todos os rincões. 
Lá, o processo económico desc_ortina horizontes 
para os homens. 

Vêm as escolas, os hospitais, as creches, a saúde, 
o saneamento. 

E entre nós? 
1.0 Na nossa região mais rica, assim constatou 

pesquisa da CEPLAC: 
"40% dos produtos rurais e seus familiares na 

região cacaueira _são_ analfabetos e não dispõem 
de outra cultura de subsistência, além da mandioca. 
A posse e o domínio da terra não têm titulação, 
registro ou carecem de outras_ providências legais. 
Desconhecem o benefício da assistência técnica ou 
creditícia e suas famílias estão em nível de vida 
abaixo dos padrões toleráveis, concorrendo com 
alta faixa de mortalidade infantil." 
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2.0 Nossos grandes centros refletem toda preca
riedade, porque incapazes de suportar a demanda 
dos serviços públicos. 

Temos que lutar, então, para consagrar o princí
pio do fortalecimento ,dos Municípios, indicando 
percentuais de aplicação de recursos, considerando 
sua renda per capita. 

Se foi este _o raciocínio defé:ndido para o Brasil, 
quando visto por regiões, este há de ser ·o raciocí
cinio no âmbito de cada Estado. 

No específico do Crédito Rural, não mais pode
remos tolerar ~ descaso e a burocracia que apenas 
prejudicam o pequeno e o médio produtor. Nem 
poderemos aceitar a discriminação para com nossa 
Região. 

Registre-se: em 1979, a fundo perdido, repre
sentou para a Região SuVSudeste 250 bilhões de 
cruzeiros. _Apenas 17 vezes mais qUe todo o orça-
mento da SUDENE... -

Insisto: enquantO não estabeleceremos a Federa
ção e- Regionalizarmos Os- orçamentos, alocando 
recursos em razão de suas carências, ficaremos 
sempre s6 e só a debater, a apontar soluções e 
a vivenciar dias piores. 

Quanto à Comercialização, em um Pafs que tahto 
vem o Estado intervindo na economia, a ínsegu
rança toma conta do agricultor. Com ela, mais e 
maiores riscos. 

Risco é peculiar a uma atividade económica. Mas 
deve ser sempre minimizado pelo Estado, enquan
to seu resultado é muito mais que sociaL Tem por 
destino a própria mesa da população. 

As garantias mínimas não podem prescindir o 
agricultor e sem elas estimula-se a especulação; 
gera-se o atravessador. 

Senhores- Apaixona-me o tema. Ao agora re
sumi-lo, porém, tenho como inadiável a democra
tização da polltica agrícola- que seja ela definida 
ãs claras a participação da sociedade. 

Muitas outras proposições hoje existem. Outras 
tantas surgirão. 

Sobre_elas hei de debruçar-me. Fiquem aqui para 
a reflexão inicial: 

a) completa reforma fundiária, com a garantia 
da propriedade privada produtiva; 

b) reforma agrária que se faça acompanhar dos 
meios necessários a que a terra seja efetívamente 
explorada; 

c) impalntação de política que crie condições de 
habitabilidade no meio rural, nos pequenos e mé· 
dios municípios; 

d) definição de aplicação dos investimentos con· 
siderada a renda percapta do Município; 

e) ampliação dos direitos do trabalhador rua!, 
reconhecendo os mesmos direitos à mulher traba
lhadora. 

E mais: 
a) aprovação pelo Cong~es~~ Nacional de plano 

plurianuat para o setor agrfCola, elaborado a partir 
da participação de toda a sociedade; 

b) acompanhamento pelo mesmo Congresso e 
pela própria sociedade deste plano, sujeito a perw 
manente ajustamento; 

c) definiÇão de preços mínimos, normas de cré
dito e seguro agrícola para conhecimento dos inte
ressados, com larga antecedência ao início do plan
tio da safra à qual se referem; 

d) simplificação de procedimentos à obtenção do 
crédito, especialmente para os pequenos e médios 
produtores. 

Como detalhamento, pO"de-se acrescentar: 
a) definição de um percentual orçamentário com 

específica destinação a. pesquisa agl'íCOla; 
b) implantação de escolas no meio rural com in

centivo ao magistério que para lá se desloca; 
c) difusão de escolas técnicas agrícolas, de 1. o 

e 2. G graus, especialmente entre muilicfpios cuja 
receita da agricultura compreender mais de 60% 
de sua receita total. 

Tudo isto- quero crer -é apenas um contorno 
de nossa política agrfcola. É, porém, e isto creio, 
essencial para que possamos algum dia reconhecer 
que ela existe- para todos os brasileiros. 

Para a nossa política industrial de logo saltam 
aos olhos os dados estatísticos: 
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"mais de 70% do valor de transformação indus
trial e mais de 60% d_O: pessoal ocupado na indústria 
se localizam na Região Sudeste." 

E ainda: São Paulo continua responsável por 
mais_ de 5Q% da política industrial brasileira. Nos 
anos trinta, o valor médio era de 55% ... 
B~ta isto, prezados E~presários, para termos 

uma nOção exata de como vem sendo o setor trata
do", a nfvel nacional. De como estamos nós, no 
Nordeste_. 

Por isto, princípio a ser levado em conta na defi
nição da Política Industrial é precisamente a sua 
regionalização. 

Por isso, ·transplanto para aciui as noções expen
didas_e defendidas quando tratei da Polf~ica Agrí
cola. 

É imperioso que -se leve a todas as_ regiões -
do País e_do Estado-:- o processo industrial. Neste 
poiito~-também, é ~e se consagrar na Constituição 
norma que asse~_!e a implantação e promoção de 
parques industriais por todo o País. 

Dentro daquele mesmo prisma de consolidação 
da Federaç_ão, e da pemocracia, há que se ter um 
i?lan<:?, _elab_orado ~om a participação de toda a so
ciedade, e aprovad() pelo Congresso ~acional, Cl_n
de se definam todos os parâmetros de iiidustria
Hzaçao no Brasil. - --

---- lncenti~os mesmo- deve~ ser a tónica quando 
se quiser superar desafios. Investimentos maciços 
- devem ser a re~ra, quando se quiser fazê-los 

~'-'-eficientes. 

fim às distorções- há de ser a p~gna. 
E aqui me volto para um problema local: aí está 

o desembanco, promotor do desenvolvimento da 
Bahia. Uma instituição de crédito ... 

Seu saldo de aplicação, no entanto, está em torno 
de 80% direclOriado para o setor público. 

Como querer-se _industrializar a Bahia; como 
pretender-se fortalecer a iniciativã privada, quando 
Urii Banco - vejam bein, um Banco - só em 
um ínfimo percentual de 20% se destina ao setor 
privado? 

Não sou contra os -ínvestimentos públicos. Sou 
contra a política de um Banco de Desenvolvimento 
que praticamente alija o setor privado. 

Que_ podemos nós exigir da área federal, se este 
é-o-e-Xemplo que apresentamos? 
-Quero a consolidação e a ampliação do COPEC, 
o estímulo à metalurgia, à metalomecânica, à mine
ração, à produção de alimentos. 

Quero a participação do Estado, atra':és d_e li
- nhas de crédito que possibilitem o empresário de

senvolver seu negócio, a partir de definições preci
sas in~n_tes a cada parque industrial. 

Pretendo, enfim, que se dissemine a indústria 
nacional, com o fortalecimento dos Distritos lndus
friafsJáTffiplantados e o surgímento de outros, de 
maneira a manter e transferir a riqueza em todos 
os lo_cais. 

Sempre quando ponho em destaque a indústria 
e--o Nordeste, destaco o Turimos - este há de 
ser definido como prioritário para nossa Região 
-inteiramente vocacionada para esta atividade. 

Seu efeito multiplicador permite o incremento 
do comércio -em todos os seus níveis, inclusive 
no que tem de mais identificado com a cultura 
local. 

De nada adiantará a industrialização se a seu 
lado, pari passu, não se desenvolverem as ativi-

dades comerciais. -

QUanfà i" COmercialização, em um País que tanto 
vem o Estado intervindo na economia, a insegurança 
toma conta do agricultor. Com ela, mais e maiores 
riscos. 

Toda corrente se fonna através de seus elos. 
Faltando um comércio sólido, nunca formaremos 

o desenvolvimentO brasileiro. 
A intervenção dó Estado- lembremos os pará

metros que aqui coloquei - é para garantir ao 
comércio a sua livre atuação que significa e repre-
senta um risco previsto; não a íildefinição que atar- -
menta. . . 

E uma vez mais lhes. atoseguro que nunca haverá 
política para o setor se ele não for cc-partícipe 
de sua elaboração. 
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Nunca haverá a aplicaçáo desta política se não 
10r ela aprovada e acompanhada pelo Legislativo. 

As relações de trabalho, nunca esquecendo as 
lições de Rui e que João Mangabeira magistral
mente nos transmitiu, só as concebo dentro do pris· 
ma do equilíbrio, 

Sou contra o arbítrio - em quaisquer de suas 
formas. Tanto mais será ele danoso quando insta· 
lado nas relações de emprego. A rotatividade de 
mão-de-obra, ilude-se quem imagina só danosa a 
uma das partes. 

O homem~ com sua força-trabalho, é a mola mes
tra da empresa- mesmo no capitalismo. Ele deve
rá ser sempre preparado para suas funções; qualifi
cado ao desempenho de suas atribuições. 

É empresário, verdadeiramente empresário, 
quem confia nos recursos humanos de que dispõe 
.,..... e neles investe! _ 

O homem quaiifiCãdo torna-se o maior patriw 
mônio da empresa. 

Demais disso, não pode ele ficar sujeito à von
tade exclusivi;;ta de seu empregador, como se fora 
~te o dono 'da relação trabalhista. 

Senhores, 
Filio-me à ~co_rrente que deseja _a Estabilidade 

do Emprego, dentro de uma visão distinta da que 
a CLT adotou. 

O sistema do FGTS tem sua face positiva: a ou
tri!, por:ém~ é o oposto na medida em que permite 
a insegurança da relação laboral, precisamente pa
ra o empregado. 

Se o regime anterior era tef_rível para com as 
empresas, o atual se contrapõe a todos os intresses 
do empregado. 

Quero o_ equilíbrio. Quero a compatibilização 
entre um e outro sistemas. 

Torno atuais minhas palavras proferidas no Se
nado Federal, em maio de 1980, quando sobre o 
assunto discorria: 

"Antes de tudo, é imperioso que se dê a 
todo brasileiro o direito ao_ trabalho, à livre esco
lha do emprego, às condições justas e favoráveis 
do trabalho, a proteção contra o desemprego". 
Ao assim fazermos mantemos a mais perfeita 
sintonia com a Declaração Universal dos Direi
tos Humanos. 

Na relação de emprego, o que se deve abomi
nar, o que não se pode permitir é a· rótatividade 
da mão-de-obra. 

A segurança do trabalho também repousa na 
estabilidade do vínculo laboral. 

É induvidoso, Sr. Presidente, que o sistema 
de Consolidação das Leis Trabalhistas causou 
sérios transtornos, notadamente ã vida das em
presas, enquanto instituiu a eStabilidade do em
prego após. 10 anos de serviço e impós sérias 
restrições ao desfazimento da relação de empre
go. 

Seu sucedâneo não pode servir de base para 
retirar a garantia do trabalho ao empregado. 

Voltamos a sustentar que as relações de em
prego hão de ser presididas pelo equihbrio entre 
os interesses da classe patronal e os da classe 
dos empregados. 

À vista dis1o - Srs. Senadores- - sem que 
retire o direito do empregador de dispensar o 
trabalho de seu empregado, entendemos que o 
exercício desta faculdade deve ser sempre moti
vado. Ou por outra: justos motivo~ devem sem
pre fundaJl!-entar a dispensa do empregado. 

Sem a elasticidade que permite o sistema do 
FGTS; sem o casuísmo restritivo da atual justa 
causa." 
Assim ainda penso! 

Acrescento~ ademais, que condições de trabalho 
e justa remuneração são os outros pilares a suste o· 
tara relação de emprego. 

Çomo naquela oportunidade salientei, "a partici
paÇão nos lucros se nos afigura esseilcial, eis que, 
por seu intermédio, se opera claramente a partici
pação _do empregado no sistema económico que 
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não menospreza o capital porque os resultados da 
empre.•.-a são a razão de sua própria vida". 

Daí, 
''O lucro deve ser partilhado: tanto uma como 

a outra parte despenderam energias para o mesmo 
fim." 

Vale"' ressalva que fiz também à oCasião: a parti
cipação só existirá à medida que ocorrer o lucro 
e na proporção em que se verificar. Nunca haverá 
de integrar os salários. 

Por fim, a cõ-gestão. Ela é da essência da demo
cracia; ela é própria da democracia-sociaL 

Como persigo esta, cõritinua"rei-a lutar pela sua 
introdução na vida nacional. 

Da pauta sugerida pela Associação Comercial, 
constam as Políticas Sociais. O planejamento fami
liar; o menor e a força de trabalho; a segurança; 
a educação e_ a habitação. 

Com a devida licença, inverto a ordem para tra
tar do menor e a força de trabalho, porque matéria 
correlata com a que vinha abordando. 

Dentro de um exame teórico~ o menoi nâo deve_
ria despender energias com o trabalho. Resguardá~ 
las-iam apenas a seus estudos, seu lazer, seu desen
volvimento físicõ. -- -

Nossa realidade s_ocial, no entanto, põe um dado 
diferente: o menor, via de regra, auxilia seus pais 
na própria manutenção do lar. 

Proibir-lhe o trabalho é retirai" da família um 
meio de sustento. 

Eis a realidade! 
Que caminho seguir? 
Em primeiro lugar, o que não se pode é pessima

mente remunerar o chefe de fam1lia. Nosso País 
registra- para tristeza nossa- um dos mais eleva
dos desníveis salariais em- todo o mundo. 

É vergonhoso vermos mundo afora uma escala 
salarial que aproxima os homens, ao passo que 
no Brasil a cada dia as desproporções se alastram. 

E remuneração condigna é simplesmente aquela 
que permite ao chefe de faml1ia o mínimo neces~ 
sário ao seu sustento. 

Isto seguramente não existe entre nós! 
Por isso sacrificamos os menores, sacrificando 

a nossa vida futura. O Brasil de amanhã é dessas 
crianças subnutridas, analfabetas, sem qualifica
ção. 

Onde resolver o impãsse? Em seu trabãlho? 
Usando suas já minadas forças? 

O menor trabalhador haVerá de existir, até como 
meiO de aprendizado_. Mas, somente deverá ser 
permitido com este Sentido, e uma vez satisfeitas 
todas as suas necessidades_ básicas. 

Atendida a política agrícola, a ruralização _do 
ensino, a regionalização do desenvolvimento, en
tão o menor terá no trabalho disciplinado o comple~ 
mento de sua educação. Não para que com aquele 
se afaste desta. 

Com um ensino cada vez mais atrelado aos aspec
tos profissionalizantes, o menor poderá, até satisfa
zendo a currículos, ingressar tlCicarripo de trabalho. 
Com a supervisão de seus professores; como meio 
de qualificar~se; como instrumento de tornar práti
cas as aulas recebidas. 

Do resultado, igualmente, poderá participar e 
aí contribuir, Ii a educação, com sua própria família. 

o trabalho do menor que "deYe se-r riscado -do 
nosso meio é aquele que o explora, que não lhe 
leva progresso, que o calcifica mi escala 80cial -
porque tudo isto se_contrapõe à sociedade pluralista 
e democrática onde tod_os merecem ter em sua fren
te horizontes que se descortinem. 

Poder-se-ia argumentar que o menor é usado 
à medida em que as familias não tl!m um planeja
mento -e que as proles numerosas se multiplicam. 

Não sou adepto de se colocar nas relações sociais 
a causa-efeito, inclusive pOrque suas questões têm 
origem variada. 

Mas, a falta do planejamento familiar nos tem 
conduzido a problemas diversos. Na base de tudo, 
porém, está a educação. 

Fazem-se campa-nhas - não são poucas, neste 
País onde caudalosos rios de dinheiro público desa-

vergonhadamente têm servido à autopromoção e 
ao culto da personalidade. -

Intensificá-Ias no que é essencial é um passo só 
não mais inlporta-nte quanto se vencer medos e 
tabus e se levar às salas de aula as "noções gerais 
de urbanidade e cidadania". 

Sob tal r-õiulo, capítulos do Planejamento fami
liar ---:- e de logo mais adiante também a própria 
cidadania e seu exercício; o trânsito; os direitos 
elementares de todos na comunidade; seus deveres 
perante terceiros. 

Se neste caminho trabálharmos o adoleScente 
hoje estará preparado para ter família coinO dese
jar; o adulto da atualidade poderá corrigir rumOs 
e levar ao seio de sua família tais pTincípTCis indis
pensáveis, reforçando o ensinamento que seus fiw 

-lhos das escolas receberem. 
Já que tratei da educação, de passagem, vamos 

agora ·cent_rar nela nossas preocupações. Talvez 
fonte de maior parte dessas nossas todas preocuw 
pações. - -

Somos um povo analfabeto. Põem-nos, a cada dia, 
distante de uma realidade a enfrentar. 

Repousa aqui a Maior Inversão de que se tem 
notícia na vida recente nacional. Ê princípio Uni
versal que a Educação é dever do Estado - só 
que se ao particular fosse vedado participar da ativi
dade a situação }á eStava muitO mais crítica. Inqua
lificável mesmo. 

Afora no nível superior, qual dos Senhores quer 
ter seus filhos em escolas públicas? Por quê? 

COmo os Senhores, na qualidade de empresários, 
têrit recebido a mão-de-obra que sai de nossas escow 
las e de nossas universidades? 

Distorções e distorções se avolumam. 
Hoje, os cursos universitárioS noturnos são en

contrados em universidades pagas, enquanto o Es
- tado gradativamente fê~ los desaparecidos. 

O turno matutino, pelo menos com maior inci
dência, é procurado precisamente por quem dispõe 
dele: só raramente pelo homem que trabalha e 
que tem no estudo o caminho para melhorar de 
vida. 

Mas será este que vai arcar com o ónus do ensino 
pago. À noite, minguam os cursos gratuitos. 

No mínimo, um contra-senso. 
De fato, a elitização do ensinO. 
Como cons_eqüência, mais sacrifício ao hoinem 

que _trabalha. 
O ensino profissionalizante há que ser- intensi

fiCado. 
Não vou traz_er, nem _nela ora m~ aprofundar, 

por falta absoluta de tempo, a polêmica sobre o 
currículo deste ensino, especialmente se deve satis
fazer apenas a aspectos regionais do mercado. 

A este respeito, remeto ao discurso sobre o as
suntO pronUnciado a 5 de novembro de 1981. 

Digo· lhes., todavia, que nunca devemos estreitar 
conhecimentos. Que não se chegue a Em11io de 
Rosseau; nem ao tecnicismo moderno. Como lem
brou Marçal Versiani: 

"Que meu aluno esteja destinado às armas, ao 
clero ou ao fórum, pouco me importa. Antes do 
chamado dos pais, chama-os a natureza à vida hu
mana. Viver é a profissão que quero lhe ensinar. 
Saindo de minhas mãos não será, estou de acordo, 
magistrado, soldado ou padre; será homem primei
ramente:- tudo o que um homem deve ser, ele sabe· 
rá sê-lo no momento oportuno, como qualquer ou
tra coisa: a fortuna poderá fazê· lo mudar de situa· 
ção; ele guardara sua condição." 

Nosso eminente conterrâneo Prof. Lafayete de Are
vedo Pondé sustentou que: 

''Cada Estado deve ser seu sistema, pois cada 
um representa diferentes realidades." 

Hoje, concordo com um e com 9 outro. A regio
nalização do ensino é inprescindível. A atenção 
às suas peculiar~dades, ao mercado a ser atendido 
é .condição mesmo à eficácia do ensino profissio
nalizante. 

O homem, porém, é indispensável à sociedade. 
Os mercados flutuam, ele permanece. As situações 
mudam, a condição é uma só, 

De tudo isto resulta que matérias básicas, de 
formação, devem estar incluídas nestes cursos -
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_no m_ais, um currículo flexível e adaptável às situa
ções. 

À empresa, a tarefa complementar. Ela é quem 
vai detectar e indicar as necessidades do mercado. 

Para ela, incentiv_os pela absorção desta mão-de
obra a nível dos estágios. Sem estes, a formação 
não estará integral. 

O ensino, assim, será resultado da conjugação 
de esforços e de propósitos entre setor público/ 
setor privado. 

A ruralização do ensino é etapa a ser consumida 
o quanto antes. · 
Pados_~e 19_7A_ dão conta de que havia número 

três vezes maior de alunos matriculados nas cidades 
e, ainda assim, no "campo se observava os maiores 
íridices de evasão e repetência escolar. 

Aqui, outro contra·senso. 
Na base de todo desenvolvimento está a educaw 

ção, donde se conclui que o magistério é a mais 
relevante das funções. -

Aos professores, no entanto, em todos os níveis, 
são destinados os piores salários, não condizentes 
mesmo com suas responsabilidades. 

E o contra-senso se torna mais efetivo. Ainda 
que inóspita a região; ainda que precárias as condi~ 
ções de trabalho, uma mesma remuneração. Não 
se trata desigualmente 

Por que isto, quand "por- condi-
ções especiais de tra incluídas nos 
Estatlitós dos Funcionários Públicos? 

E ainda há quem proclame que o atual Governo 
da Bahia voltou-se à valorização do servidor públi-
co ... 

É valorizá-lo, não reconhecendo as condiõesdifí-
ceis com que se defrontam estes professores? 

- A educação, para ser estendida a todos, deve 
fugir das "Guerras das Estatísticas". Todo Gover
no, senhores empresários, alardeia ter construído 
maior número de salas de aulas. A qualidade do 
ensino, onde fica? A preparação, a recilagem dos 
professores, como está? A justa retribuição do tra
balho,_onde a vimos? Quantos alunos são matricu
lados para cada sala de aula? 

Investir na educação é tudo isto. 
É de tudo isto_ gu_e estamos a necessitar. 
Na nova Constitl.liçâO mudaremos também o con

ceito tradicional de investimentos, para exigir que no 
percentual mínimo do orçamento a ser destinado ao 
setor, uma parcela dele se aplique à melhoria da quali
dade do ensino. 

Substituamos esta visão meramente quantitativa, 
por isto mesmo turva em toda sua extenção. 

E roguemos, e~ benefício mesmo desta quali~ 
dade, e em respeito à legalidade, princípio que 
deve presidír os atas do Poder Público, que a Nova 
Consfitr.i.lção seja obedecida. 

O ·que não ocorre com atual! 
Quantas contratações foram feita~ para o magis

tério d_e grau médio, sem a observância do concurso 
público, exigido pelo art. 176. § 3.~. inciso VI, de 
nossa Carta Magna? 

Nem a Con:.tituição tem merecido o respeito ... 
Muito menos a comunidade -esta, inteiramente 
jogada ao abandono porque vítima cada vez mais 
o precário e deficiente ensinO que lhe é ministrado. 

Educaçao - é questão de ordem; é premissa; 
é pré-requisito a tudo mais que se deseje discutir 
ou realizar no País 

A impunidade tem sido a força geradora de toda 
insegurança em que vivemos, 

A, impunidade - de quem desrespeita a norma 
constitucional; a impunidade - de quem lesa o 
Erário; a impunidade de quem desperdiça o dinhei
ro público; a impuntdade de quem difama, injuria 
a calunia. 

A impunidade de quem pratica qualquer crime 
-e a mesma. 

Tra~ar de segurança é constatar-se que só um, 
dentre cem crimes, tem sido punido. 

É claro que nosso aparelho policial não tem rece
bido tratamento adequado. São precários todas as 
condições oferecidas aos nossos policiais - na 
maioria das vezes abnegados em excesso ante suas 
responsabilidades. 
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Creio rio exemplo] 
Onde o crime não é repriinido, encontra ele res-

sonância. -
Onde se tem população carente e revoltada: -

o crime prolifera. --
Onde não se satisfazem as oeondiçóes--de- vida 

-a revolta aumenta. 
Não creio que o simplório aumento- da -pena, 

a introdução no direito de penas mais severas, re
solva qualquer problema atinente à segurança. 

Vamos, pelo menos vamos tentar; simplesme_n!e 
aplicar as penas. Vamos, pelo menos, tef qualidade 
no aparelho policial - dando os meios essenciais 
à função. 

Ensinam os juristas que uma lei, para ser lei, 
traz consigo uma sanção, Esta, corre~ponde _ao J!í-
cito. . 

Ora, então a todo ilícito vamos aplicara sanção~ 
Eis o passo seguinte? -- -
Com a políCia aparelhada, resta o Poder Judi-

ciário. -
Façamo-lo dotado de todas as condições de bem 

servir, dando eficácia ao direito, e teremos corilple
tado o ciclo que_se nos leva à plena segurança. 

Da vida, do património, e sobretudo da cida
dania. 

Afmat, a habitação. 
Não vou negar o trabalho desenvolvido nos últi

mos anos tendente a satisfazer esta aspiração de 
todo homem. 

Com seus fluxos e refluxos, alguma coisa foi fei
ta. 

Mas, distorções ocorreram. Urge redirecionar 
a política habitacional. 

Primeiro; para que se volte mais a Caixa Econó-
mica Federal para as camadas carentes, financian
do sempre e mais as habitações populares. 

Segundo, que se respeite o Homem e não apenas 
se construam amontoados de casas e/ou aparta
mentos, verdadeiros caixotes de formigueiros hu
manos. 

Terceiro, que se consolide a-Pólftica do lote urba
nizado, com financiamento para construção da haR 
bitação, de caráter popular, porém atendidas as 
aspirações do futuro morador. 

(Entre parênteses: não é-iSSO que queremos para 
cada um de nós?) 

Quarto, que se crierri os req-uisitos sérios--e- objew 
ti vos a obtenção do direito__~ aquisição da moradia. 

Quinto, que a habitação popular não seja privi~ 
Iégio de algumas cidades e/ou Regiões. 

Números mostram quanto estamos, e cada dia 
mais, defasados na Bahia no atendimento à prOcura 
da casa própria. 

Enfim, tal qual pregam oS técnicos, que a habita
ção seja a moradia, tambt:m área de _lazer, igual
mente infra-estrutura. 

É só o que o tempo me permite dizer. En-cerro 
com a habitação, porque aqui me sinto em casa. 
Onde venho, e recebo o a_conchego; 

Onde- quando ProcUro -Tecebo a orientação. 
Onde me sinto à vontade_ para conversar~ Porque 

sei que vou ser ouvido- muito mais para ser anali
sado e enriquecido, com as· colocações que venham 
a ser feit~s. 

São estas que agora espero. 
Com a tranqüilidade _suficiente para debater; 

com a humildade essencial para reconhecer a neces
sidade de correção, com a coragem indispensável 
para mudar. 

Obrigado!" 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 

bem!) 

O SR. PRESIDENTE (MárTo Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR- GASTÃO MLLER (PMDB --MT .. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Como candidato à reeleição ao Senado, em Mato 
Grosso, defendi sempre a tese que o principal entre 
os principaiS problemas do Brasil é a educação. 

Educação no sentido amplo da palavra, pois confun
. ·de-se saber ler e escrever, como se o cidadão, por essa 
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ra:Zãc;; seja um cidadão ed~Cado. A mirlha coD.cepção 
é outra e existem muitos fatores que marcam as falhas 
dessa educação parcial, paralelamente, há razões que 
pbdem chegar no futuro à educação que sonhamos (global). 

Diante disso, apresentei ao povo de Mato Grosso 
um manifesto intitulado "A Educação e a Constituinte" 
· qÜe lerei no fim deste pronunciamento. 

As minhas considerações a respeito da primeira prio
ridade a educação são as seguintes: 

Segundo dados do Governo Federal, cerca de 70% 
dos brasileiros_encontiam-se em estado de extrema pro
breza material em contfaste com a minoria de grupos 
privilegiados que detêm o usufruto privado da riqueza 
que é social. Isso significa que as aspirações da coletivi
dade pela democracia económica, social e política são 
obstaculizadas pela organização social injusta, e, em 
decorrência, por políticas governam~ntais incapazes de 
promover a justiça social. 

___ P_e_rs_isle. uma política económica e particularmente 
salarial marcada pela distribuição desigual da renda. 

Os profissionais da área educacional estão (ou preci
sam e5.tar) cientes de suas responsabilidades na constru
ção de uma Nação democrática, onde todos os brasi
leiros venham a usufruir dos bens materiais e culturais 
que ajudam a produzir coletivamente e possam exercer 
plenamente os_direitos de cidadania, sem discriminação 
de qualquer espécie. 

É a luta pela transformação da socíed~de, da qual 
a e~colafização é um meio, que irá assegurar a modifi
cação da escola. 

O problema da edu~ção, antes de ser da criança 
ou da cultura, é da própria sociedade. 

.Eiá necessidade da socialização do saber- elaborado 
e articulado com as necessidades individuais e sociais 
do aluno com o objetivo de preparação de um cidadão 
inserido na vida social, onde se dão efetivamente as 
lutas pela transformação da sociedade. A luta pela supe
ração das Qesigualdades sociais, estã.s sim, geradoras 
da fome, da pobreza, do abandono das_ crianças, passa 
pc;:lo domínio dos co-n1eúdos do ensino, da ciência, da 
tecnologia. A sonegação destes conteúdo mais aumen
tará a injustiça sOcial. Daí ser preciso generalizá-los. 
urgentemente, a toda a população, sobretudo àquelas 
camadas que têm sido marginalizadas no processo so~ 
ciat. 

Esta é a medid~ da democratização escolar, esta é 
"caráter rev:olu_cionário" d~ ~scola, pois é a forma pela 
qual os trabalhadores poderão participar ativamente 
das lutas poHticas mais amplas. 

No âmbiio da educação, nosso País continua convi
vendo com problemas crónicos, como a universalização 
-(acesso a todas) e a qualidade de ensino, a gratuidade 
escolar, as condições de trabalho do magistério e a es~ 
cassez de verbas públicas. 

Relembrar dados que revelam o estado precário da 
educação nacional: 

- Dos 28.000.000 de brasileiros na faixa etária de 
7_ a 14_anos {faixa esta com obrigatoriedade garantida 
pela Constituição)_. 7.000.000 estão fora-das escolas; 

-Em Mato Grosso 100.000 (de 7 a 14 anos) estão 
fora da escola; 

- Dos alunos matriculados na 1•. série do 1 ~. grau 
-mais de 50% são repetentes; 

-:-:-30% dos adultos são analfabetos; 
- 25% dos professores são leigos (precária fonnação 

e aperfeiçoamento profissional em serviço de professores 
de todo Pais); 

____ -:-Salários aviltados em todos os graus de ensino, 
particularmente dos professores da zona rural. 

Para se garantir acesso a todas as crianças em idade 
escolar e um ensino de boa qualidade, propõem-~e al
g_uns princípios constitucionais; 

1. A e_ducação escolar é um direito de rodos os brasi~ 
leiros e será pública, gratuita, universal e laica. 

2. O ensino fundamental é obrigatório do pré-es
colar à s•. série. 

3. É permitida a existência de estabelecimentos de 
~ ensinõ- privado, desde que atendam às exigências legais 
e não necessitem de recursos públicos para sua manu
tenção. 

4. Os recursos públicos destinados à educação serão 
apllcados exclusivamente nos sistemas de ensino criados 
e mantidos pela União, Estados e Municípios . 
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5. Será definida uma carreira do magistério, abran
gendo todos os níveis e que inclua o acesso com o provi· 
mento de cargos e funções por concurso, salário digno 
e condições satisfatórias de trabalho; aposentadoria 
com proventos integrais e direito à sindicalização. 

6. As universidades públicas terão funcionamento 
autónomo e democrático e devem ser parte integrante 
do processo de elaboração da política de ciência e tecno~ 
logia do País, é agente primordial na execução dessa 
política, que será decidida, por sua vez, no âmbito do 
Poder Legislativo. 

7. Será definida a responsabilidade dos Estados e 
Municípios na administraÇão de seus sistemas de ensino 
e a participação da Uníão para assegurar um padrão 
básico comum de qualidade dos estabelecimentos edu
cacionais. 

8. O Estado ~verá garantir à sociedade civil o con~ 
trote da execução da política educacional em todos os 
níveis (federal, estadual e municipal), através de orga~ 
nismos colegiados, democraticamente constituídos. 

9. O Estado assegurará o estabelecimento de for· 
mas democráticas de participação dos diversos setores 
sociais, com vistas a assegurar o direito à educação 
em todos os níveis. 

10. Fica mantido (talveZ propor ampliação da Cal· 
mçn) o disposto pela Emenda Calmon (EC 24, § 4.Q 
do art. 176 da Constituição atual), assim como pelas 
Emendas Passos Pórto (EC 23) e Irãjá Rodrigues (EC 
27) e a lei estabelecerá sanções no caso do não cumpri~ 
mento destes dispositivoS. 

Ser favorável a: -
- gratuidade educacional em todos os níveis, porém 

obrigatoriedade da pré-escola à~·· série; 
-elabor~ção de 1.1ma nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional a partir dos princípios inscritos 
na Constituição. 

Luta: educação pública, gratuita, democrática e com
petente. 

-fundamental: Mudança nas formas de relação en
tre os 3 Podetes_ (União, Estado e Município) e destes 
com a sociedade; 

-criação de novas formas de participação popular 
nas decisões do Governo; 

-necessidade de mobilização e organização da socie
dade, durante e_ após a Constituinte. 

Diante do raciocínio acima declarado, elaborei o ma· 
nifesto "A Educação e a Constituinte", a fim de que 
o povo de Mato Grosso sentisse a minha posição quanto 
â problemática educacional brasileira. 

Eis o documento: 

A EDUCAÇÃO E A CONSTITUINTE 

A Educação, entendida no seu sentido amplo, 
representa hoje a mais elevada aspiração da socieR 
dade brasileira. 

Relegada por muitos anos a uma posição secun
dária, é agora reconhecida como fator preponde
rante para a emancipação política, social e econó
mica do povo. 

Muitos exemplos podem ser tirados de socie
dades hodíernas, que encontraram na priorização 
da Educação o caminho da sua soberania e do seu 
desenvqlvimento. _ 

Com este sentimento já Ciistatlzado na cotisciên
cia da população, o contrato soda! a ser extraído 
da Assembléia Nacional Constituinte, que .regerá 
as novas relações entre o Estado e a Nação, deverá 
conter necessária e obrigatoriamente os termos que 
definam claramente esta opçao de prioridade so
ciaL 

Reivindicar e exigir esta condição é um compro
misso que assumo perante a sociedade mato-gros
sense. E o faço de uma maneira especial, como 
professor que fui durante 28 anos de minha vida. 

Concretamente, assumir tal compromisso repre
senta a defesa do professor por: 
_-aplicação do Estatuto do Magistério 
-eleições diretas para díretures e delegados 
-pagamento do salário em dia 
-aplicação do piso salarial de 3 mínimos a partir 

de 87 
-aplicação de programas que combatam a eva

são e a repetência-
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-remuneração das horas ocupadas com ativi
dade de preparação de aula. 

Este compromíSso rej)i"eserita.-Concretamente, a 
defesa das interesses da sociedade por: 

-priorização de recursos para a educação, prin
cipalmente ao ensino do 1. ~ grau 

- gratuidade em todos os nfveís 
-valorização e condições de trabalho para o 

magistério 
-redefinição de currículos e metodologias 
-escola pública democrátiCa - -----
A nova ConstituiçãO representa a expectativa de 

mudanças sociais, entre elas a democratização da edu
cação escolar. 

Era_o que tinha a dizer, Sr. Presidente_ (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mârío Mi:ú"ã.) -- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda. 

O SR. MARCELO MIRA-NDA (PMDB- MS. Pro· 
nunciao seguinte discurso)- Sr. Prisidente, Srs. Sena· 
dores: 

O Governo do PreSidente- Sarney estabeleceu que, 
ao final de sua gestão, o Brasil estará produzindo pouco 
mais de 70 milhões de toneladas de grãos, num acrés
cimo de cerca de 20 milhões de toneladas, se compa
rarmos com a média produzia nos últimos anos. 

Este é um objetivo económico da maior significação, 
na medida em que permitirá saciar-a fome _do povo 
brasileiro, aspiração e compromisso fundamental da 
Noya República. 

E evidente que, para atingir este objetivo, é funda
mental entregar aos produtores rurais recursos em 
quantidade e a custos adequados para o aumento da 
produção agrícola, 

Em 17 de julho próximo passado, através de contato 
pessoal, manifestei ao Presidente Sarney preocupação 
com a lentidão na liberação dos recursos para investi
mento e custeio agrícola, ocasião em que o Presidente 
determinou aos Ministros o exame aprofundado do pro
blema. 

A continuidade da falta de recursos tem trazido enor
mes dissabores ·aos produtores rurais, chegando, inclu
sive, a tumultuar o plantio. Compromete~se,_ assim, a 
próxiina safra e até as metaS de produção estabe-lecidas 
pelo Governo para os próximos anos. 

O mais grave é _que essa falta de recursos começa 
a disseminar a desconfiança junto aos produtores, aliada 
à falta de_ perspectiva para o futuro. Esse clima de inse~ 
gurança é altamente prejudicial ao desenvolvimento 
económico nacionaL 

Precisamos voltar a infundir confiança aos produtores 
rurais. E só há uma saída: liberar rapidamente os recur
sos para custeio agrícola e começar a aplicar, efetiva
mente, a nova política agrícola contida no Plano de 
Metas, com as corrcçóes que se fazem necessárias. 

Esta preoc1.1paçao. que acàbo de transmitir ao Presi
dente José Satney, sei que é de todos o_s membros desta 
Casa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mario Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador César Cals. 

O SR. CESAR CALS (PDS - CE: Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Antes de encerrer as minhas atívidades parlamen
tares, desejo algumas considerações sobre o papel que 
o Brasil ocupa junto ao mundo em desenvolvimento. 

Estou certo de que a nossa posição de "Nação não 
alinhada" e o estágio que alcançou o nosso parque in· 
dustrial, o nosso desenvolvimento científico e tecnoló· 
gico nos abrem as portas de todos aqueles países que, 
não sendo satélites das grandes potências, necessitam 
e desejam desenvolver-se, mantendo sua soberania. 
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Para isso é necessário que o Brasil se mantenha atento 
aos fatos políticos internacionais, e que busque manter 
um diálogo com os países desenvolvidos, sem esquecer 
a nossa identificação com os países em desenvolvimen
to, principalmente quanto a dois assunto que nos afli
gem: a dívida e:xtema e o baixo preço das matérias
primas. 

-Quero, neste momento, aplaudir a p-Olítica ex-terna 
que vem sendo desenvolvida pelo Presidente José Sar
ney, em buscar um estreitamento nas nossas relações 
com a América Latina e África. 

São dois continentes cujas raízes cultUrais se confun
dem com _as do :Sra_siL _ _ 
Com~ ex-miniStro· das Minas e Energia, busquei, no 

mundo em desenvolvimento, abrir espaço para tecno
logia energética nacional, como as fontes renováveis, 
o avanço tecnológico já alcançado por nossa indústria 
petrolífera, ou ainda na rica diversidade de nossos mine
rais. Trago a esta Casa a mais viva impressão de que 
os. nossos irniãos subdesenvolvidos muito esperam do 

-- Brasil. 
A nossa políticil externa, fUndamentada na autodeter

mínaÇã(Ydos povos, que leve a uma posição de respeito 
do Brasil em relação à política externa ou interna de 
outros países, masque também não admite interferência 
nas nossas decisões, vem sendo mantida pelo Presidente 
Sarney. 

Vejo, pois, que essa política de o Brasil escolher 
os _seus próprios parceirOs na área política, Científica, 
te_cnológica ou económica, teria, porém, de ter respaldo 
na área econélmica. 

É nC?:Cessário que se mantenham razoáveis reservas 
cambiais, estimule-se a produção nacional, e se faça 
pré-investimentos nos países pobres. 

Parece que a assistência técnica a esses países deve 
s-er mantida, pois atráS dela virão os nossos servi~os 
de engenharia, os bens de capital, gerando emprego 
no Brasil. 

Esta foi uma diretriz que segui, com aprovação do 
Presidente João Figueiredo; embor~ com aliuma resis~ 
tência da área ec:.onómica, mas com apoio- do Ministério 

-- das Relações Exteriores. 
Por isso, entendo que o encoiltro do Presidente Sar

ney com outros presidentes de países da América Latina 
ou a viagem do Chanceler Abreu Sodré à África devem 
ser seguidos de_ medidas na área económica, visando 
restabelecer a nossa posição superavitária na balança 
comercial, para que se possa ter credibilidade em nossa 
posição independente de país não alinhado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun· 
cia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Cpmemorou-se, no último dia 25, o "Dia Nacional 
e Internacional da Doação Voluntária de Sangue". 

O fornecimento voluntário de sangue é um "ato em 
que se manifesta da forma mais significativa o ·senti· 
rn:ento de solidariedade humana" (Preâmbulo do De
creto n"s. 53.988, de 30 de junho de 1964, que institui 
o "Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue"). 

A24•. Assembléia da Organização Mundial da Saúde, 
reunída em Genebra, Sufça, em 1975, reçomendou aos 
Estados-Membros o estabelecimento de programas na
cionais de sangue, que asSegurem às respectivaS popula
ções a utilização terapêutica correta do sangue humano, 
de seus componentes e derivados. promovendo-se para 
isso a doação vo!_untária e desvinculada de lucro. 

A mercantilização do sangue humano tem sido conde
nada internacionalmente pelos riscos que acarreta aos 
futuros receptores, uma vez que os que chegam a vender 
seu sangue são pessoas socialmente já espoliadas, recru
tac:l_as entre mendigos, desnutridos, dependentes de dro-
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gas, onde a probabilidade de existência de doenças 
transmissíveis é muito elevada. Entre estas, a Síndrome 
da lmunodeficiénc1a Adquirida (AIDS), flagelo que as
sola o Mundo atualmente, é apenas uma das doenças 
que podem ser transmitidas por sangue contaminado. 

As instituições que c_ompram sangue extraem desse 
comércio lucros fabulo_sos, destinando-o muitas vezes 
a outros pafses. O comércio de sangue-é um crime social 
e atenta contra a dignidade humana. 

O fõrnedme_nt_o de sangue, s_eu processamento, con
trole e artp.a:Zenagem não podem nem devem visar ao 
lucro, sob pena de vivermos constantemente sob os 
riscos _de.transmissão de doenças graves e muitas v~zes 
letais. 
· Somente a doação Voluntária de sangue a serviços 

públicos ou de henemeréncia deve ser praticada no País. 
É por isso, Sr. Presidente, que apresentamos, no ano 

passado. o Projeto de Lei no. 372, que recebeu parecer 
favorável na Corrlissão de Constituição e_ Justiça, o qual 
proíbe a remuneração do fornecedor de sangue pelos 
bancos de sangue, postos de c_oteta e serviços de hemote
rapia em geral," e sujeita os ,seus dir~tores ou respon
sáveis que infringirem a proibição às penas constanres 
do art. 268 do Código Penal. 

b bom ressaltai', Sr. Presidente, que os fornecedores 
de sangue são apenas vítimas, exploradas por inescru
pulosos donos de bancos de sangue. O projeto de nossa 
autoria visa a protegê-lOs contra a ganância desses últi· 
mos. 

Por ocasião da comemoração do "Dia Internacional 
de Doação Voluntária de Sangue", desejo congratu· 
lar-me com a Associação Brasileira de Doadores Volun
tários de Sangue, com as igualmente beneméritas asso
ciaç_ães estaduals que têm a mesma finalidade, pela con~ 
tfnua e pertinente luta para banir do Brasil a mercanti
lização do sangue humano. 

Finalmente, é ao doador voluntário de sangue que 
quero expressar neste momento minha homenagem e 
o reconhecimento da Nação pela atitude digna, altruís
tica, atitude de amor, que periodicamente pratica ao 
doar seu sangue para salvar a vida de seu semelhante, 
que na grande maioria das vezes, lhe é, até mesmo, 
desconhecido. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Não há mais 
oradores inscritos. A Presidência comunica aos Srs. Se
nadores que resolveu cancelar a sessão conjunta que 
seria realizada hoje, às 18 horas e 30 minutos, e convoca 
outra, a realizar-se amanhã, às 11 horas, no Plenário 
da Câmara dos Deputados,_ destinada à apreciação das 
Mensagens n".s 46, 49 e 51186-CN. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária e realizar-se hoje, às 18 
horas, neste plenário, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da 
Câmara Ng. 13, de 1986 (n". 3.289/84, na Casa de ori~ 
gem); de inicia ti vã do Senhor PresideO.te da República, 
que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, 
tendo 

PARECER, sob n". 1.099, de 1986, da Comissão 
Especial, favorável ao Projeto e_Contrário às Emendas 
de no .s 1 a 11, apresentadas nos termos do inciso III 
do art. 389 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 56 minutos.) 
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Ata da 309. • Sessão, em 1. o de dezembro de 1986 

4•. Sessão Legislativa Ordinária, da 47•. Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 18 HORAS, ACHAM-SE: PRESENTESIYSSRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Al~evir L~l-Mário Maia- Eul_?.i~~ 
ce Michiles -Fábio Lucena - Odacir Soares - Afoy
sio Chaves - Hélio Gueiros - Alexandre Costa -
Américo de Souza - Helvídio Nunes - João Lobo 
- Cesar Cals - Dias Macedo - Afonso Sancho -
Carlos Alberto - Moacyr Duarte -Martins Filho -: 
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Maurício 
Leite - Cid Sampaio - Nivaldo Machado - Carlos 
Lyra- Luiz Cavalcante- Albano Fr~nco- Lourival 
Baptista - Passos Pôrto ~ Jutahy Magalhães - Lo
manto Junior- Luiz Viana -José lgnácio Ferreira 
- Moacyx: Dalla -Amaral Peixoto- Nelson Carneiro 
- Jamil Haddad - Benedito Ferreira - Henrique 
Santillo - Gastão Müller - José Frage1li - Marcelo 
Miranda - Affonso Camargo - Amor Damiani -
Carlos Chiarelli- Octávio Cardoso. -

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos 11ossos trabalhos. 
O _Sr. 1. ~Rse_cretário irá proceder à leitura do Expe

diente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO SENHOR 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de 

nome indicado para função cujo provime_nto depende 
de sua prévia aquiescência: - - - --

MENSAGEM 
N•. 509, de 1986 

(N.• 727/86, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fe
deral: 

De conformidade com o artigo 42 (item III) da Consti
tuição, tenho a honra Q_e submeter à aprovação de Vos
sas Excelências a escolha, que desejo faze~,-~o Senhor 
Amaury Banhos Porto de Oliveira, Mfnisiro Cle Prim~i
ra Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República de 
Cingapura, nos termos dos artigos 5~ e 58 do Regu_la
mento de Pessoal do Serviço EXterior baíxado pelo De
creto n". 93.325, de to. de outubro de 1986. 

2. Os méritos do Embaixador Amaury Banhos Por
to de Oliveira; cju-e me ind-Uiír-a:ili a escolhê-lo para 
o desempenho dessa elevada função, constam da anexa 
informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, em 1°. de dezembro de 1986. -JOSÉ SAR· 
NEY. 

INFORMAÇÁO 

Curriculum Vitae: 
Embaixador AMAURY BANHOS PORTO DE 

OLIVEIRA. 

Belém/PA, 12 de novembro de 1925. 
Filho de Miguel Pôrto de Oliveira e Maria Lydía 

Banhos Pórto de Oliveira. 
Curso de Prática Diplomática, Instituto Rio-Branco. 
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 15 de dezembro 

de 1945. . . .. 
Segundo-Secretário, antiguidade, 31 de março de 

1952. 

Presidência do Sr. Mário Maia 

Primeiro-Secretário, antiguidade, 25 de janeirO de 
195L-._~---:-c~c:-

Conselheiró, títUlo", 8 de janeiro de 1963. 
Conselheiro, merecimento, 1~. de janeir9 de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 21 de ju-

nho de-1979. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 1°. de ju-

lho de 1986. 
Divisão de Política e Diplomática, 1945. 
Divisão Económica, 1947. 
Revisor da Mecanografia, 1950. 

- Divisão de Material, 1954. 
Chefe da Divisão do.Oriente Próximo, 1964/66. 
Chefe, interino, da Divisão da África, 1966. 
São Salvador, Terceiro-Secretário, 1950/52. 

--São Salvador, Encarregado de Negócios, 1951 e 1952. 
São S_alvador, Segundo-Secretário, 1952. 
_Tegucigalpa, Segundo-Secretário, 1952153. 
-Tei-Aviv, Segundo-Secretário, 1956/59. 
Tel~Aviv,_En~rf~gãdci de N~g6cios,_1958 e 1959. 

. Southa~pton, Cónst].l, 1959/61. 
Rabat, Primeiro-Secretário; 1961/63. 
Rabãt, CO-nselheiro, 1963/64. 
Rabat, ·Encarregado de Negócios, 1961 e 1964. 
Haia, ConseUlf:iro~ 1906/69. 
Haia, EnCarregado de Negócios, 1966 e 1968. 
Cair<?_, Conselheiro, 1969/73; 
-Cairo, Encarreg-ado de Negócios, 1970 e 1973. 
Beirute, COnSelheirO, 1973/76. 
Beirute, Encarregado de Negócios, 1974. 
Caracas, Encarregaâo -de negócios, 1979. 
Caracas, Conselheiro, 1976/79. 

Caracas, Ministro-Conselheiro, 1979/80. 
Rotterdam, Cônsul-Geral, 1980/86. 
Comissão de Concorrências, 1954/56 (meinbro) 
Missão Especial nãs Exéquias do Presidente da Repú-

blica 
Árab_e Unida, 1970 (Ministro Plenipotenciário)~ 
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito, Grande Oficial, República Árabe 

do Egito. 
O Embaixador Amaury Banhos Pôrto de Oliveira 

se ~ncontra_ nesta data no exercíciO de suas funções 
de.Cónsui-Geral do Brasil em Rotterdam, Reino dos 
Países Baixos. 
- Secretaria de EStado -das Relações Exteriores, 

em de de 1986. -Paulo Monteiro Lima, Che
fe do Departamento do Pessoal. 

(A Comissão de Relações Exteriores.) 

OFÍCIOS 
Do Sr. 1• .RSecretário da Câmara dos Deputados, enca

rilfõhando à revisão dO Senado autógrafos dos seguintes 
projetos: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 

N9 16, de 1986 
(N.0 109/85, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o teXto do Acordo de Comér
cio, celebrado 1'2ntre o Governo da Re
públi~ Federativa do Brasil e o Go
verno --'-do Rf:iÍtÕ da Tailândia, em Bra
sília, a 12 de setembro de 1984.. 

Q. COI;gresso ~;lcio_n~ d·ecreta: 
.Ut. 1.0 _FI~ aprovado o texto do Acor

do de Comércio, celebrado entre o Gov ,:.rno 

da República Federativa do Brasil e o Go' 
verno -do Reino da ",,'aUândia, em Brasília, 
a 12 de $tembro de 1984. 

Parágrafo único. Ficam suj-eitos à eprc
vação do congresSo- Nacional quaisquer 
atos de que possam r·eSUltar revisão deste 
Acordo, bem como- aqueles que se des.tinem 
a estabelecer Ajustes C4:>mplementares. 

Art. 2.o· Este decreto Iegi.slatlvo -entra 
em vigor na d~ta de sua publicação. 

MENSAGEM N.0 430, DE 1984 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Em conformidade com o ·disposto no art. 
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a __ honra de. submeter à elev:ada considera
ção de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo de Comércio celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Bras!! 
e o Governo do ·Reino da Tai!Andia, em 
Brasilla, a 12 de setembro de 1984. 

Brasília, 12 de novembro de 1984. - João 
Figueiredo. 

EXPOS!ÇAO DE · MOTIVOS DAI/264/830 
(B 46) . (E 15), DE 8 DE NOVEMBRO DE 
1984, DO MINISTmtiO DAS RELAÇõES 
EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à a:! ta apre

ciação de V~a Excelência o anexo texto 
do Acordo de Comércio entre os Governos 
do Brasil e da Tailândia, assinado em Bra
sília, em 12 de setembro de 19.84, por mim 
e pelo 1Vlinlstro dos Negócios Estrangeiros 
da Tailândia, Tenente-Brigadeiro Slddhi 
Savetslla. 

2. O referido Acordo de Comércio esta
belece a concessão reciproca do tratamento 
de naÇãO mais favorecida, ressalvados os 
compromissos de amba.s as Partes Contra
tantes em esquemas supranacionais de in
tegração econôm!ca ou com paí.se.s l!mitro
fes; Institui medidas que facil!l>em a reali
zação de feiras e exposições comerciais 
tanto no Brasil quantç na Tailândia; e 
cria uma Comissão Mista bilateral, que se 
reunirá, quando julgado necessário, para 
estudar a implementação do Acordo e re
comendar a adoção de medidas tendentes 
a estimular o desen-volvimento da coope
ração- _ _e-conômica entre os dois :paises. 

3. A.. conclusão . do Acordo Comercial 
com a Tailândia justifica-se, em particular, 
pela conveniênci~ de :proporcionar-se apoio 
oficial aos agentes privados e governamen
tais do intercâmbio bilateral, com vistas à 
superação dos ob.stãculos antepostos pela 
distância geográfica entre os dois .pal.ses. 
Presentemente o Bra.síl é o maior supridor 
latino-am.eriCRl!O de mercado tailand_ês, e 
a pauta brasileira de exportações já apre-
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senta apreciável grau de diversificação, com 
significativa pa.rtlcipação de -produtos in
dustrializados. 

4. O intercàmbio comercial Bra.sll-Tai
Iândia, posto que de valores globais Irregu
lares,. tem 'apresentado tendência · asc-en
dente ao longo dos anos, especialmente .no 
tocante às exportações brasileiraS, que se 
tem expandido em va1or e em grau de di
versificação. o Acordo Comercial cujo texto 
é ora submetido à apreciaçã-o de·~vossa Ex
celência deverã constituir um marco insti
tucional út!l para a expansão do comércio 
bilateral e, em particular, das vendas para 
o mercado tanandês, que tem _dado mos
tras d·e apreciável capacidade de absorção 
de produtos brasileiros. 

5. Em face do exposto, permito-me res
saltar a Vossa ~xcelência a conveniência 
de Ser ratificado- o presente_ Acordo. Sendo, 
para tanto, necessária a aprovação do Po· 
der Legisla tlvo, nos termos da --eonstitui. 
ção, tenho a honra de submeter o anexo 
projeto de Mensagem Pres!denclal para que 
Vossa Excelência, se _assim houver por b~m, 
encaminhe o texto do Acordo ao_ .Congresso 
Nacional -- - -

Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência, Senhor Pr·esidente, os -
protestos do meu mais profundo respeito. 

- Ramiro Saraiva Guerreiro. 

ACORDO DE COMI!:RCIO ENTRE O 
GOVERNO DA REPúBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL"lltO 
GOVERNO DO REINO DA TAILANDIA 

o Governo da República Federativa do 
Bra.sil 

e 
o Governo do- Reino da Tailândia, 

(doravante teÍeriàos tomo ~tp,arteg contra~ 
tantes"), 

Desejosos _de promover rel~çõ.es amistosa.s 
e criar uma base para o comermo entre seus 
respectivos países, - -

Concordaram no .seguinte: 

ARTIGO I 
As Partes Contratantes· se es!or_çarão por 

desenvolver relações comerciais entre si 
dentro do ordenamento legal e administra
tivos em vigor em cada pais. 

ARTIGO II 

As Partes COntratantes se e_onc_ederão re
ciprocamente o-- tratamento de nação mais 
ravorecida com respeito a direitos aduanel~ 
ros, impostos e outras taxas, bem como a 
formalidades alfandegárias relac!onada.s à 
importação e à exportação de mercadorias 
d.e. um pais para outro. 

ARTIGO m 
O disposto no Artigo I do presente Acor

do não se aplicará a vantagens, isenções ou 
prlvilégioo que as Partes Contratantes te
nham concedido ou venham a conceder a: 

- p-aises vizinhos no comércio de frontei
ras:; 

- palreS participantes com qualquer da.s 
Partes Cohtratantes numa· união aduanei
ra, zona de __ livre~comércio, zona monetária 
ou ·num esquema de associação :r:egional 
para cooperação econômica já em existên
cia ou que possa ser estabelecido no futuro. 
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ARTIGO IV 

De lnodo a de.':lenvolver o coniércio entre 
seus países, cada Parte Contratante faci
litará na medida de suas .possibilidades, a 
participação da outra em felra.s comer
ciais a se realizarem em qualqu_er dos dois 
pais_es_,__bem comp a organização de exposi
ções comerciais. de qualquer dos dois pa!ses 
no território do outro, em termos a serem 
acordados pelas -autoridades competentes. 

.ARTIC\0 V 

1. Cada Parte Contratante isentará de 
dlreit~ aduane:lro_$ _ 9U_ de qualquer_ Q~tro 
gravame fiscal, .sujeito às suas leis e regu
~I~m~nto;; . em vigor, as seguintes merca
dorias ol:iundas de um país da outra p·arte: 

a; be~ns e mãteriai.s a serem usados tem
porariamente em feiras e exposições comer

-ciais ,e _q\1-e_ não se destine!_ll _à _V~:t].j:la; 

b) amostras de mercadorias, adequadas 
.somente para esse uso ·e sem valor·com-er
clal. 

2_. As mercadorias, materi~ _e _amostras 
referidas no pa-rágrafo 1 do pr-esente Artigo 
não poderão ser nacionalizFt.das no pais em 
que forem introduzidos e serão_ reexporta
das desse país, a não ser que, para a sua 
nacionalização tenha sido obtida permissão 
prévia das autoridades competentes desse 
país ·e tenha· sido feito, quando for o caso, 
o_ -~ga_mentQ d,gs. ~irei tos: ad,uaneiros ou 
()J.J,tro~JciTW~~s~s gpJ.:omJaçlgs~_ . -~ 

.. AR'l'IGO.VI 

-,.:todoS os pagameritoà refeientes a benS e 
serviços comerciados entre os dojs países 
serão feitos em· moeda livrem-ente conver~ 
síVei, de conformidade com os regulamen
tos. _cambiais. e.m __ vigor __ em,. -Cada país~ - . . . 

ARTIGO VII 

De modo a alcançar os obj.etivos do pre
sente Acordo, Será estabel·ecida uma Co
·m!s.são. Mista, composta por representantes 
de- ambos os_ países, que se reunirá, sempre 
que necessárló, a pedido d·e qualquer das 
Partes Contratantes, alt_ern~damente em 
Brasília e em Bangkok. 

A Comissão Mista deverá. rever a imple
menta,ç_~o _do p_r_~~_n_te Acordo e recomendar 
meclidas a~_ Goverpos das Partes Contra_
tantes com- viSt.as -=-ao desenvolvi"mento da 
cooperação e das relações comerciais entre 
os dois pa!se.s. 

ARTIGO VIII 

_A pedldQ de _qualquer da.s Partes: Contra
tantes, o pr-esente Acordo poderá ser re
viSto medjante consentimento mlltuo. 
2. Qu;a:lquer-- revisãO ou denúncia do pre
::;ente Acordo será efetuada sem prejuízo 
de quaisquer direitos ou -obrigações adqui
-ridos ou incorridas sob a sua égide ante.,. 
rlormente à data efetiva d~ tal re!vsão ou 
denúnCia. · 

ARTIGO IX 
Cada Parte Contratante notifl"car_.á a ou

tra do· cumprimento de todos os requisitos 
constitucionais internos para a aprovação 
deste Acordo, que entrará em vigor na data 
da segunda notificação e permanecerã em 
vigor pelo periodo de trm ano. A ·não ser 
que qualquer das Parte.s Contratantes ve
nha a notificar a outra por escl'ito õa sua 
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o_.lnten~ão de denunciá-lo, noventa dias an
tes da expiração do- m~cionado periodo de 
um ano, o presente Acordo serã conside
rado automaticamente prorrogado por ou
tro ano e_ ?'-Ssim suc-essivamente, por iguais 
per1odos de rim ano, sujeito ao mesmo .pro
cedimento com respe!t<> à sua den}inc!a. 
2. As disposições do presente Acordo se
rão aplicadas após a sua -denúncia com 

. respeito a contratos que não tenham sido 
inteiramente implementados até a data da 
d-enúncia_ 

Em fé do que, oo abaixo ass!nadoo, devi
damente autorizados por seus respeetivos 
CTQ_vernos; assinaram _o presente Acordo e 
n~Ie apus-eram seus selos. 

Feito em Brasília, ·aos 12 dias do mês de 
setembro de 1984, em dois exemplares ori
ginais, nos idloma.s português, tailandês e 
inglês, send~ _?S te:xtos igualmente autên
ticos. No cásB -de -qualquer divergência de 
interpretação, o texto em inglês prevale-

-cerá_ 

Pelo Governo da República Fedorat!va do 
Bra~il: Rantiro SaJraiva Guerreiro. 

Pelo Governo do Reino da Tallànd!a: 
Siddhi Savetsila. 

I A.s Comissões de Relações Exteriores 
e de Economia.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N9 17, de 1986 

-(N.0 120/86, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Protocolo Adicional 
à Convenção- Internacional para Conser
vação dO Attun e Afins . do Atlântico, 
aprovado pela Conferência de Plenipo
tenciárlos, em 9 e 10 de julho de 1984. 

_ O C~iliresso Nacional decreta: 
Art. r.o Fica aprovado o texto CIO Proto

colo Adlocional à Convenção Internacional 
para Con.ser'Vãção do Atum -e Afins do 
Atlântico, aprovado pela Conferência de 
Plenipoteneiários1 reunida em Paris, em 9 
e 10 de julho de 1984. 

Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N.0 471, DE 1985 

ExceientisSimOS ·senhores Membi-os do 
-- Cóngres.so Nacional: 

Em conformidade com o disposto no 
al"t. 44, inciso I,· da const!tu!çâo Federal, 
tenho a honra de· submeter à -elevada con
sideração de Vossas· EXcelências, ·acompa
nhado de ExÍ?<JS!çâo de Motlvoo do Sennor 
Minl-Stro · de Estado da.s Relações Exterio
res ,texto do Protocolo Adicional à Con
venção Internacional para Conservação do 
Atum e Afins do Atlã.n tico, aprovado pela 
COnferência de :EJ'illnipote_nctários. reunida 
em Paris, em 9 e lO de julho de 1S84. 

Bra.silia, 24 de setembro de 1985. -
Ulysses Guimarães. 

EXPOSIÇAO" IJíE MOTIVOS DMAE/CAI/ 
DPB/DE-I/83/662.8/016, DE 16 DE AGOS
TO DE 1985, DO -MINISTERIO DAS RE
LAÇOES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Sarney 
Presidente da IRepúbllca. 

Senhor Presidente, 
Levo ao Conhecimento de Vossa Excelên

cia que se reé.lizou, em Paris, no periodo de 
9 a 10 ele Julho de 1984, Conferência de 
Plenipotenciãrios, convocada com ba.se en:1.. 
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decisão tomada d ui ante a VI1t Reunião ~ 
Ordinária. da Comissão Internacional para 
a COnservaÇão do Atum e Afins do Atlân
tico, com vistas a permitir a admissão da 
COmunidade Eoonômlca Européia (CEE) e 
de outras organizações intergovern·amen
ta!s similares naquele organismo. 

2. Durante a referida COnferência, foi 
elaborado Protoeolo Adicional à. COnven
ção Internacional para a Conservação do 
Atum e Afins do At!ântloo, pelo qual os 
arts. XIV, XV e XVI daquela Convenção 
são modificados com a finalidade acima 
Indicada. 

3. Colocado à assinatura, até a data !I
mite cte lO de setembro de 1984 haviam as
slnado o Protocolo Adlcional os Estados 
Unidos da América, o Canadá e o Brasil, 
este ad-referendum do Congres.<;o NaciO" 
na!. Nenhum desses pa!ses, entretanto, de
positou um instrumento. de ratificação. 

4. Até o momento, a FAO já reec-beu os 
lnstrumentos de adesão ao Protocolo Adi
clonai dos Governos da França, São Tomé e 
Príncipe, República da Goréla, Afrlca do 
Sul, Japão e Senegal. 

5. o texto do Pl'9tocolo resolveu a con
tento as poucas dúvidas (Inclusive brasi
leiras) surgidas com a :iJ:l,i_ciativa, relativas 
às questões da dupla representação e da 
contribuição da OEB à CICAA. O parágra
fo 6 do novo artigo XIV' exclui a dupla re
presentação. É de ver, ademais, que os 
próprios estatutos da OEE a proibem. 
Igualmente, pelo parágrafo 5 do . novo 
artigo XIV, a OEE passarâ a ser uma Par
te COntratante, gozando, assim, dos mes
mos. direitos e obrigações que as outras 
partes da CICAA.. Reza o referido parágr-t
fo 5: "assim qu~ deposite o instrumento ae 
confirmação~ oficial ou adesão; qualquer or
ganização à qual se refere o -parágra~o 4 
será Parte Contratante, com os mesmos di
reitos e obrigações, em virtude do disposto 
no COnvênio, que as demais Partes Contra
tantes. Qualquer referência no ·texto do 

Convênio- ao termo "Estado" no artigo XIV, 
parágrafo 3, e ao termo "Governo" no 
preâmbulo e no Artigo 'lUll, parágrafo 1.", 
será interpretada nesse sentido". 

6. Levando-se em__cbnta que, pelos seu.s 
estaturos, a CEB tem competência exclusi
va para os assuntos de peJca da Comuni
dacl.e, a proposta da admissão da CEE à 
Cofn.fssão Interhacional para a· Conserva
ção do Atum Atlântico- torna-se pretensão 
que decorre logicamente daquela delegação 
de competência pré-existente. O período 
que se seguiu à primeira proJJ()sta nesse 
sentido, de origem francesa,- em 1979, foi, 
na realidade, consumido ~ negociações 
sobre procedimento, na buscit da forma pe
la qual se deveria fazer a pret.Bndida mu
dança no convênio. 

7. A iniciativa da proposta coube à 
França em virtude de ser, ess~ país, o úni
co Estado-membro da C'EE, até a_ recente 
admissão da Espari.ha e Portugar à Comu
nidade, a ser parte na CICAA. A título ilLlS
trativo; enumeram-se, _a .seguJ_r_, os atuais 
pa!se.s membros da CI.CM: Angola, Bras!!, 
Cabo Verde, Canadá, Cuba, França, Gana; 
Costa do Marfim Japão, COréla; Portngol. 
Senegal, Espanha, Estados Unidos da Amé
rica, URSS. 

8. À vista do exposto, tenho a _honra de 
encaminhar à alta apr.eclação de Vos.;a Ex
celência projeto de mensagem que subme" 
te ao Congresso Nacional o texto do Pro
tocolo Adicional à Convenção Intemnclo
nal para a Conservação ao Atum Atlânti
co, o qual modifica os artigos XIII, xrv- e 

XV da citada Convenção, com o objetlvo 
de permitir a admissão da CEE e de outros 
org_anl.smos internacionais similares à Co
missão Internacional para a conservn.cãn 
do Atum Atlântico. · 
---AProVeli:~- a opOi-tunidade_ para renOvar 

a Vossa Excelência, senhor Presi_dente, os 
protesto_s do meu mais profundo respeito. 
Olavo Setúbal. 

~ PROTOOC!LO ANEXO A ATA FINAL 
DA CONFER1!JNCIA ·DE 

PLENIPOTENCIARTOS DOS 
ESTADOS PARTES NA 

C~ÇAO ~AC!ONAL 
PARA CONSERVAÇAO DO ATUM 

E AFINS DO N.l\LANI'.IOO 
(Paris, ~ a 10 de julho de 1984) 

I. OS artigos XIV, XV e XVI da Convençã.o 
ci'o Abum~e AfiiliS do Atlântico passam a 
ter a seguinte redação: 

AI:tfgQ XIV 
1. A presente C<Jnvenção estará aberta 

à ~atura dos Governos de qualsquer. Es
tados que sejam membros da Organização 
das Nações Unidas ou de qualsquer de suas 
agências e~pecializada.s. Um desses gover
nos que não assinar a ConvençãO poderá a 
ela aderir em qualquer momento. 

- 2. A. presente- Convenção será submet-i
da à ratificação ou à aprovação dos pai.ses 
signatários de acordo. com suas Constitu1-
çõe5. Os i:n.strumentos de ratificação, de 
aprova:ção ou de ade$ão serão depositados 
junto_ ao Diretor-Geral da Organização da..s 

-Nações. Unidas para a Alimentação e Agri
cultura. 

3. A presente Convenção ~ntrará €m vi.:. 
gor quando forem depositados os instru
me:rit-õs de ratificação, de aprovação ou de 
adesão de sete Governos; ela entrará ern 
vigor -para cada um dos Governos que pos
teriormente depositarem seu instrumento 
âe ratificaçãO, de aprovação ou de adesão 
na data do depósito desse Instrumento. 

4. A presente Convenção €stará aberta 
-à; assinatura ou ad~ão de _qualquer organi
zação intergoyernamental de integração 
econõmica coustituida por Estados que a 
ela tenham transferido competência nas 
mat-érias regidas pela presente Convenção, 
incluida a competência para celebrar tra
tados s:o.bre tais m~téria.s. 

5. Ao depositS:r õ instrumento de aceita
ção formal ou adesão, qualquer organiza
oqãõ a que se refere o parágrafo 4 será Par
te Contratante, com os mesmos direitos e 

-·obrigações! em virtude do disposto na Çon
venção que as de_mal.s Partes Ooi:ttratantes. 
Qualquer referência no texto da Conven
ção ao- termo "Estado" no Artigo IX, parã
grafo 3, e ao termo uaoverno" ao Preâm
bulo e no Artlgç XIII, parágrafo 1.0, será 
interpretada nesse _sentido. 

6. Tão pronto. _as organizações a que se 
refer-e o parágrafo 4 se convertam em Par
tes Contratantes da presente Convenção, os 
Estados membros dessas organizações e os 
que a ela venham no futuro a aderir, del
xar.?.o de ser Partes na ·convenção. Estes 
Estados membros comunicarão por escrito 
sua retirada da ConvençãO a-ô- Diretor-Ge
ral _da_ Orgarii~ação das Nações Unidas pa
ra- a Alimentação e Agricultura. 

Artigo XV 

~ O Diretor-Geral da Organização das Na
---=--ções UnidaS para· a Alimentação 1e Agricul

tura riollf!cará a todos ~os Governos rele- . 
ridos no parágrafo primeiro do Artlgo XIV, 
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e ii~. toi!is as organizações mencionadas no 
paragrafo 4 do m-es~o ârtigo. o depósito 
dos Instrumentos de ratificação, de apro
Ví:fção ou de adesão, a data da entrada em 
vigor da Convenção, as propostas de emen
das, a notlfica~ã<> de aceitação de emendas 
e as notificações de retirada. 

Artigo XVI 

o onglnal da presente convocação será 
depositado junto ao Dlretor-Geral da or
ganizaÇão ~das Nações Unidas para a Ali
mentação e Agricultura, que remeterá có
pia.s autenticadas aos GOvernos menciona
dos no parágrafo primeiro do Artigo XIV, 
bem como às organizações a que se retere o 
parágrafo 4 do mesmo Artigo. 

IL O original do presente Protocolo, 
cu.jos textos em inglês, francês e espanhol 
são ·igualmente autênticos, será deposita
do junto ao Diretor-Geral da Organização 
das Nações Unidas para -a Alimentação e a 
Agricultura e ficará aberto pará. assinatura 
em Roma. até o dla 10 de setembro de Í984. 
As Partes Contratantes da Convenção In
t~macional para a conservação dó Atum e 
Afins do Atlântico que não hajam assina
do o Protocolo até aquela data poderão a 
qualquer momento depositar o instrumen
to de aceitação. 

O Dlretor-Geral da Ol'gani•ação das Na
ções Unidas para a Alimentação e a Agri
cultura enviará uma cópia certificada do 
~presente :Protocolo a cada uma das Partes 
ContratanteS dã. convenção Internaci·:mal 
para a COnservação~ do Atum e Afins do 
Atlântico. 

m. o presente ~ Protoeolo entrará em 
vigor a partlr do depósito, junto ao Dire
tor-Geral da Organl3ação das Nações Uni
das para a AUmentação e a Agricultura dos 
instrumentos de aprovação, ratificação ou 
aceitação- por todas as Partes Contratantes. 
A esse respeito, as disposições previstas na 
última sentença do parágrafo primeiro do 
Artigo xnr da COnvenção Internacional pa
ra a · Oonservação do A tum e A,!lns do. 
Atlântico aplicar-se-ão mutatis mutandis. 
A data de entrada em vigor será o ';rigési
mo ~dia após o depósito do último instru-
mento. · 

Feito em Paris, em 10 de junho de 1984, 

r As Comiss6es de Relaç6es Exterio
res e de Agr_tcultura.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N\' 18, de 1986 

(N.• 122/86. na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Convênio- Zooss~
nitário para o Intercâmbio ~ Animais 
e de Produtos de Origem Animal, ce
lebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Gove'rno da 
~públi,ca Orje.Q.ta.l, do Uru_guai, em 
Montevidéu, a 14 de agosto de 1985. 

O Congresso Nacional dec~reta: 
Art. 1.0 Fica aprovado o texto do Con

vênio Zoossanitário para o Intercâmbio de 
Animais e de Produto.s de Origem Animal, 
celebrado entre o. Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Oriental· do Uruguai, -em Montevidéu, 
a 1~ de agosto de 1985. 

~ Parágrafo ún!co. Ficam sujeito à apro
v.aç_ão do Congresso Nacional quai'!quer 
Atas, Protocolo ou Ajustes Complem,enta
re.s de que. _possam resultar revisão ou mo
d!flcação deste acordo. 
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Art. 2.0 Este decreto legi.slativo entra em 
vigor na data .:!e sua publicação. 

MENSAGEM N.O 479, DE 1985 
Submete à consideração do Congresso 

Nacional o texto do Convênio Zoossani
tárlo entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Re
pública Oriental do Uruguai para o 
Jntercâ"'bio de Anlmais e de Produtos 
de Origem Animal, celebrado em Mon
tevidéu, a 14 de agosto de 1985. 

<As Comissões de Relações Exteriores 
de Oonstltulç!io e Justiça e de Agrlcul• 
tura e !Politica Rural.) 

Excelentisslmos Senhores Membros do 
Congre.sso Nacional: 

Em conformidade eom o disposto no art. 
44, inciso I, da Constituição Federal,. tenho 
a honra de submeter à elevada considera
ção de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Sr. Ministrq de 
Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Convênio Zoossanltário entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Oriental do Uruguai para o 
Intercâmbio de Animais e de Produtos de 
Origem Animal, celebrado em Montevidéu1 

a 14 de agosto de 1985. 
O Convênio em apreço dispõe sobre a tro

ca mensal de boletins zoossanltârios com 
dados estatístieos das doenças infecto-con
tagiosas e parasitárias dos animais cons
tantes das listas A e B do Escritório Inter
nacional de Eplzoot!as (Em). 

Bras!lia, 27 de setembro de 1985. - José 
Soares. 

EXPOSIÇAO DE MO'l;'IVO DPB /DAM-I/ 
CAI/DCOPT/112/EIND L/E/6, DE 19 DE 
SETEMBRO DJ!: 1985, Db MINIB'I'l!:RIO 
DAS RELAÇOES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José sarney, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de submeter a alta consi
sideração de Vossa Excelência o anexo 
Convênio Zoossanitário entre o Governo da 
República Federativa. do Brasil e o Governo 
da República Oriental do Uruguai para o 
Intercâmbio de An.imais e de Produtos de 
Origem Animal, concluido oom o Governo 
do Uruguai, em Montevidéu, a 14 de agosto 
de 1985 .. 

2. Como se recordai-â Vossa Excelêneia., 
o Convênio foi celebrado no tran.scurso da 
visita presidencial, recentemente r!al!zada 
ao Uruguai. O lnstrumen to prevê a criação 
de um Protocolo em que se fixarão as eondi
ções sanitário-veterinárias para a importa
ção e a exportação de animais e de produ
tos de origem animal entre o Brasil e o 
UrugUai. O Convênio destina-se a ate:nder 
antiga reivindicação de setores exportado
res brasileiros que têm efetuado importa~ 
ções sistemãtJ.cas de carne uruguaia -em re
gime de "draw back". A celebração de Con
vênio, em que se estipulam os ·requisitos sa
nitários para a.s Importações de carne de 
procedência uruguaia, visa igualmente pre
venir a imposição cl.e eventuais barreiras 
sanitárias contra as exportações de carnes 
e derivados brasileiros tanto para o Uruguai 
quanto para terC'elros pa!se.s. 

3.. Assim sendo, o Convênio dispõe sobre 
a troca mensal de boletins 2'/Qossanitários 

- com dados estat!stlcos das doenças Infecto-
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contagiosas e parasitárias dos animais cons
tantes das listas A e B do Escritório Inter- . 
nacioruif de ]jjp1zootlas~{Eml. Ambos os pai
ses se comprometem igualmente a comuni
car imediatamente o eventual apareclmento 
em áreas de exportação, de qualquer foco 
de uma nova doença da lista A, fornecendo 
informações :Ponnenorizad:as sobre su_a_·e~ata 
localização geográfica seus dados eplzootio~ 
lógicos ou. de difusão, bem ~como as medi
das adotadas para sua erradicação ou con~ 
trole. Na eventualidade de reconhecimento 
de uma nova doença no território do pais 
exportador, que possa estend·er-se ao 
pais importador, o Brasil e o Uruguai se 
eomprometem a suspender Imediatamente 
a exportação de animais e de produtos de 
origem animal. 

4. Para administrar a execução do Con
-vênlo o Bra.sll e o Uruguai atribuirão a 
Subc~missão Mista Agropecuária Brasllelro
Uruguaia de Sanidade Animal, criada pelo 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 
Cooperação Cientifica e Técnica Brasil-uru
guai, firmado por troca de notas em 27 
d:e janeiro de 1978, a função de propor me
didas e sugeir alterações para a aplicação 
mais eficaz de seus di&poslth-os. 

- 5. Ambos os rpalses prosseguirão igual
mente os -esfoiç_os no sentido de desenvolver 
ações cOordenadas em favor da erradicação 
da feb.-e aftosa nas suas regiões fronteiri
ças, já contemplados no quadro do :Ajuste 
Com~le~_entar anteriortn:ente menmonado. 
Com -a celebracão do atual oonyêlp.o, con .... 
clui-se a tela de instrumentos aptos a re
ger a cooperação bilateral em matérias 
relativas à sani_dade animal. 

~6. Eln vi.sta do exposto, e considerando 
não só a Importância do presente Convênio 
pau a· consoUdação do. comércio bilateral 
de animal& e de produtos de origem animal 
mas também a sua contribuição para o con~ 
trole e a erradicação das doenças animais 
Julg.o que o ConVênio Zoossanitário entre .; 
Govemo da República Federativa do Brasil 
e -O_ Govern.o da República Oriental do Uru~ 
guai para o Intercâmbio de Animais e de 
Produtos de Origem Animal merece ser 
submetido à ap-rovação do COngresso Na
cional~ nos termos do art. 44, incizo I, da 
COnstituição Federal. 

Aprovei to ~ opQJ;-tunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presid€nte, os 
protestos do !lle~u !llais profundo respeito. 
-- Olavo Setúbal. 

.CON~NIO ZOOSSANIT ARIO ENTRE O 
GOVERNO DA REPúBLICA FEDERATI
VA DO BRASIL E O GOVERNO DA RE
PúBLICA ORIENTAL DO URUGUAI 

--PARA O INTERCAMBIO DE ANIMAIS E 
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. 

O Governo da Repúbl!ca Federativa do 
Brasil . e o Governo da República Oriental 
do Uruguai, 

Com o fim de facilitar o oomérclo <!e 
an!niais e -de produtos de origem animal, 
assim como de preservar seus res-p_eetivos 
territórios de ocasionais introduções de 
doenças infecto-contagiosas e parasitárias 
dos animais, inclusive doençrus transmis
:::iveis ao horr,tem, 

Decidiram estabelecer o presente Cone 
_vêrio: 

Dezembro de 1986 

~Artigo I 

-.As ati!Qrfdactes centrais de sanidade 
animal do.s dois países redfgirão um Pro~ 
tooolo mediante o qual se fixarão as con
d_ições ::;anitãrlo:veterinãrias para a im
portação/exportação de animais vivos e 
produtos de origem animal, originários , 
proc<>dentes do território de uma das Partes 
Contratantes e destinados ao território da 
outra. 

Artigo n 
Ambos os -Governos se comprometem a 

oferecer as garantias· e cumprir os. (I"equi
sltos zoossanltários estabelecidos pelas au
toridades centrais de sanidade animal de 
cada pais para a importação de animais e 
produtos de origem animal, de acordo com 
a;s condições estipuladas no P·rotoaolo que 
seja acordado. · 

Artigo Ill 

1 ~ Os serviços de .san!da.d<> animal dos 
dois Estados trocarão mensalmente bole
tins zoossan!târios com dados estat!sticos 
da.s doenças infe·cto-contagio.sas e parasi
tárias dos animais constantes das listas A 
e B do Escrltdrio Internaelonal de Epl-
zo-otias - EIE. -

2. ~ Igualmente se eomprometem a comu
nicar !mediatamente, por via telegráfica ou 
similar, o eventual aparecimento, em áreas 
de .exportação, de qualquer fOco de uma 
nova doença da lista A, detalhando sua 
exata localização geográfica, os dados epi
z.ootiológicos ou de difusão, bem como as 
medidas ·adotadas para sua erradicação ou 
controle, inclusive as medldas referentes à 
exportação. 

Artigo IV 

As autoridades centrais de sanidade 
animal das dois Estados se entenderão di
retarne:r'te nos assuntos relacionados_ com 
a execução do presente Convênio e no 
estudo de eventuais modificações do Pro
tocolo, relacionadas oom a apl!cação deste 
Convênio. 

Artigo V 
Os Governos respe>Ctivos se comprometem 

a suspender imediatamente a exportação 
de animais e seus produtos no caso de re
conhecimento de uma nova doen_.;:a no 
território do pais exportador, que possa es
tender-se ao pais Importador, restrita a 
suspensão às espécies animais ou produtos 
de origem animal que possam veicular 
aquela doença -e a.s -que venham a ser espe
cHic.adas no Protocolo que sej-a mutuamen
te acordado. 

Artigo VI 
Para facilitar a aplicação do presente 

Convêlllo, a Subcomissão Mista Agropecuá
ria Bras)!eiro-Uruguaia de Sanidade Animal, 
criada pelo Ajuste complementar ao Acordo 
Básico de Cooperação Cientifica e Técnica 
Brasil-Uruguai, firmado por troca de notas 
em 27 de ia.ne!ro de 1978, terá também as 
seguintes ·funções: 

a)· estudar· o dese:O.volvini.ento da ·aplica
ção do preSente convênio e propor aos res
pectivos Governos as medidas a serem to
m<J<las para conseguir-se a aplicação mal8 
eficaz das disposições do mesmo; 

b) apres-enta.r para aprovação dos .respec
tivos Governos, as proposições relativas ·a 
modificações do presente convênio; 
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c) buscar soluções para as questões liti
giosas reJ.acio;nadas com a interpretação do 
Convênio; 

d) submeter aos respectivos Governos 
propostas de coo(i<>ração sobre temas rela
cionados com o presente Convênio. · resul
tantes de critérios emanados de organis
mos Internacionais reeonhecidos como 
competentes pelos Governos de ambos os 
países. 

Artigo vn 
Da mesma forma, o GOverno da República 

Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Oriental do Uruguai desenvolverão 
ações coordenadas destinadas à erradica
ção progressiva da febre aftosa na região. 

Artigo VUI 
1. O presente Convênio entrará em 

vigor trinta dias após a data em que ambas 
1.s Parte3 notifiquem reciprocamente, por 
via diplomática, o cumprimento de seus 
requisitos constitucionais para a wtrada em 
vigor. 

2. A duração deste Convênio será de 5 
(cinco) anos, prorrogáveis tacitamente por 
períodos sucessivos de 5 (cinco) anos. a 
não ser que uma das Partes Contratantes 
o denuncie por escrito com uma antecedên
cia mínima de 6 (seis) meses da data do 
imediato vencimento. · 

3. A denúncia do presente Convênio não 
afetará os programas e projetas em exe
cução, acordados durante seu periodo -de 
vigência, a menos que ambas ElS Partes 
convenham em contrário. 

Feito em Montevidéu, aos 14 dlM do mês 
de :.gosto de 1985, em dollS exemplares ori
glnaJs, nos idiomas português e espanhol, 
sendo ambos os textos igualmente autên
ticos, · 

Pelo Governo da República F'ederativa 
do Brasil: Olavo Egydio Setúbal. 

Pelo GOverno da República Oriental do 
Uruguai: Enrique Iglesias. 

{As Comissões de Relações Exteríores 
e de Agricultura.) 

PROJETO DE DE.ORETO LEGISLATIVO 
Nq 19, de 1986 

<po Pod,er Executivo) 
(N.0 123'/86, na Câmara 'dós Deptitiiáos) 

Aprova o texto- do Acordo InterJla ... 
clonai do Açúcar de 1984, concluído em 
Genebra, em 5 de julho de 1984. 

, O'Congresso'Naclónar ãéàeta:' 
Art. 1.0 Fica aprovado ·o' texto do Acor

do Internacional do Açúcar de 1984, con· 
cluldo em Genebra, em 5 de julho de 1984. 

Parágrafo único. Ficam ·sujeitos à apro
vação do CongresSo Nacional quaisquer 
atos de que possa resultar revisão deste 
acordo: - · 

Art. 2.0 Este clecreto legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação. 

Excelen tíssimoo Senhores M:embros do 
Congresso Nacional: 

De canformld"-de, com o 'disposto no ar
tigo 44, inciso !, da Constituição Federal, 
teni10 a homa de submeter à elevada con
sideração de Vossas Excelências, aro)llpa
nb!ado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exter!cfres, 

o texto do Acordo Internacional do Açúcar 
tle 1984, ·concluido em Genebra, em 5 de 

, juTho de 1984. · 

Brasília, 28 de outubro de 1985. - José 
Sarney. 

EXPOStÇJiO DE MOTIVOS N.0 DPB/CAI/ 
SIW/127/PEMU OIA, DE 15 DE OUTU'
BRO, DE 1985, DO SENHOR MlNISTiRO 
DE ESTADO DA,S RELAÇÕES EXTE
RIORES. 

A Sua Excelência o senhor 
Doutor Jooé Samey, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Como é do conhecimento de vossa Exee

lência, o Representante do Brasil junto à 
Organizaç'ão das Nações Unidas assinou, em 
nome do GOverno brasileiro, no dia 28 de 
dezembro de 1984, o Acordo :rnternacional 
do Açúoor, cujo texto fora aprovado na 
Sessão Plenária final da ID Parte da Con
ferência das Nações Unidas sobre Açúcar, 
encerrada em Genebra, em 5 de julho da
quele ano. 

2. Em 'l'lrtude do disposto no a:rtigo 37 
do mencionado Acordo, o Representante 
brasileiro efetuou, igualmente·, o depósito 
da notificação de aplicação provisória. 
!lesse modo, o Acord() :rntemacional do 
Açúcar de 1984 passou a vigorar, proviso
riamente, no Bras!l, a partir de 1.0 de ja
ne:Lro do ano em curso. 

3. Em 4 de abril, foram alcançados os 
números dos votos, tanto dos exportadores 
(570) quanto dos Importadores (535), ne
cessários a sua entrada em vigor em earáter 
definitivo. Tendo em vista a ultimação dos 
process6S de ratif.!cação nos· pa!sescmem
bros, o cOnselho_ Internacional do- Açúcar, 
em sessão realizada em Londres, em 23 de 
mala, decidiu, ao ampa;ro do ,artigo 36 do 
mencionado convênio, prorrogar até 31 
de dezembro vindouro o :prazo-limite pMa 
o depósito dos instrumentos de ratificação. 

4. Nesse contexto, é oportuno tecer al
gumas considerações sobre o Acordo de 1984, 
em comparação com o -de 19'77, que expirOu 
em 31 de dezembro passado. 

. 5. o Acordo de 1JJ77 continha d!spos!tl
. vos eoonômicos que visavam a regulamentar 
cerca de 75% do comércio mundial de açú
car, excluidos os volumes transacionals no 
quadro da Convenção de Lomé e ·dos ar
ranjos preferenciais .entre os palses oocta
listas. Para tanto o referido convênio ln~
tituira um mecanismo automático de par~ 
tlJha,.{le méreadO; baaell<la r,o 'Cl'ltérlo' de 
participação nas vendas mundiais do pro
duto. Tmtava-se de um sistema miSto de 
quotas e . estoques reguladores que previa, 
originariamente, a estabilização das cota
ções internacionais numa faixa de preços 
entre 11 e 21 centavos de dólar a llbra-peso. 

6, Apesar desses dispositivos, o Acordo 
de 1977 não logrou promover o equllibr!o 
entre oferta· e demanda, nem estab!llzar os 
preços aos n!veis almejados. Dentre as ra
zões, que levaram a uma gradual erosão do 
.sistema montado pelo· Acordo~ destaca-se o 
fato de a CEE não ter aderido ao instru
mento e ·de ter aceleradamente aumentado 
sua produção interna a preços subsidiados, 
tornando-se, .em alguns anos, o maior ex.
pOl'tador de açúcar do mercado !lwe. Asslm, 
eni dezembro de 1982, prezo inicial pa;ra a 
expiração do Aoordo, iniciou-se um árduo 

Terça-feira 2 4403 

procésso de negoCfações, com vistas à cele
bração de um Instrumento mais aprimora
do. Os trabalhos desenvolveram-se ao longo 
de 1983 e ps.rte do &no ~e 1984, com a reali
zação de três sessões da Conferência Nego
ciadora, sob . os auspícios da UNCTAD, e 
várias reuniões de consulta>S entre os países 
produtores maJs importantes. 

7. Apesar doS esforços empreendidos por c 

alguns países, em particular o Bra.sll, qne 
adotou postura construtiva e conclllatórla 
durante: a Conferênci<l, registraram-se sé-

' rias divergências entre os exportadores, 
sobretudo quanto a questões de partilha de 
mercado e faixas de preços. Constatado o 
Impasse e esgotadas as posslb!lldades de 
superá-lo, a Conferência optou pela cele
bração de um convênio meramente admi
nistrativo. 

8. Deve-se recordar que a conclusão de 
acordos adminiStrativos na área dos pro
dutos de -base constitui prática usual quan
do se torna inviável a ass!natuna de acordos 
com dispositivos econôm!cos ou a Imple
mentação de tais dispositivos nos instru
mentos em vigor. Especificamente no que 
toca ao açúcar, registre-se que o Acordo de 
1958 teve suspensà a vigência de suas cláu
.sulas econômlcas em 1.0 de janeiro de 1962. 
No rano seguinte, ao expirar o convênio, e 
persistindo as dl!lcu!dades existentes, ne-

1SO<Jiou-se um instrumento administrativo, 
que vigorou até .1968, quando se concluiu 
um acordo com cláusuias eeonôm!cas. Em 
1973, conflgurando0se novas dificuldades, 
voltou-se a adotar .um acordo admiiilstra
tivo, até que se vlab!llzasse a celebração 
de um convênio efetivo, o que veio a ocorrer 
em 1977. 

9 • O Acordo de 1984 difere ipois em 
substância, do Acordo de 1977. danstltuém.
se s-eus obj-etiv"Os, conforme preceitua o ar
tigo _l. 0 , incrementar a cooperação ~terna
c!o;>aJ em questões açucare!ras e, em última 
análise, propiciar ·as condições adeqUadaS 
para o encetame:nto, em momento opor
tuno, de negociações para a obtenção de 
um acordo destinado a regular o mercado. 

10. Para dar cumprimento a tais obje
tivos, o novo Acordo garante a continui
dade da Organização Internacional do Açú
car, sediada em Londres, a qual foi esta
belecida pelo Acordo de 1968 e mantida peJos 
Acordos de 1973 e 1977. Compete à Orga
nização atuar não só como Centro de coleta 
e publicação de éStatistlcas e estudos sobre 
produção, exportação e importação, preços, 
consumo, estoques e outras informações 
pertinentes, mas também func!onM" como 
foro de consultas entre os países-membros, 
com vistas, inclusive, à conclusão de um 
Instrumento com cláusulas . econômlc·as. 
A e..sse respeito, convém obse.r.-var--que o-a-r;.. 
tlgo 31 do Acordo de 1984 estipula que o 
Conselho . Internacional do Açúca,r, órgão 
supremo da Organização, poderá estudar a.s 
b:.ses e a ,estrutUl'a de um futuro Acordo 
apresentâ-las aos pa!ses-olllembros pará 
e:mme e formular as recomendações que 
julgar apropriaidilS. Além disso, poderá so
licitar ao Sec.retár!o-Geral da UNCTAD a 
convocação de nova Conferência Negocia
dora. 

11. o GOverna· brasileiro, mediante ação 
coordenada do Ministério das Relações Ex
terior-es e do Ministério da Indústria e do 
Comércio, bem como do Inst! tu to do AçúcM" 
e do Alcool, tem desempenhado papel ativo 
nos trabalhos da oxganlzação Internacional 
do Açúcar, em consonância com sua desta
cada partldpação no lllel'Cado Internacional 
desse produto. Ao lado de todos os grandes 
produtores mundiaJs, dentre os quais des-
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taco a Austrál!a, Cuba e a própria Comuni
dade Eoonômi.ea Européia, quero crer que 
o Brasil deve manter-se presente naquela 
Ox-g~ização e continuar a exercer a _influ
encia que lhe cabe na busca de um melhor 
ordenamento do mercado açucareiro. 

12. Neo.sas condições. Senhor Presidente, 
escamJnho à alta apreciação de Vossa Ex
celência o anexo projeto de mensagem ao 
Congresso Nacional, juntamente com cópia 
do convênio em Português e relação dos 
pafses .signatários, com vistas à ·ratificação 
do Acordo Internacional do Açúcar de 1984. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência, Senhor P.residente, os 
protestos do meu mais profundo respeito. -
Ola v o Setúbal. 

ACORDO INTERNACIONAL 
DO AÇúCAR, 1984 

CAPíTULO! 

Objetivos 
ARTIGO I 

Objctivos 
Os objetivos _do ~ordo Internacional dO 

Açúcar, 1984 (doravanl{l chamado "<:,ste Acor
do") à luz dos termos··da Resoluçao n.O 93 
(IV)' adotad& pela Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, 
são fomentar a coop-e-ração internacional 
em questões açucareiras e, em particular, 
propiciar condições adequadas para a pos
sível negociação de, um acordo internacio
nal do açúcar dotado de provisões eco-
nômicas. -

CAPíTULO .II • Definições 

ARTIGO 2 

Definições 

Para os fins deste Acordo: 
1. ''Organização" significa a Organ:Lzação In

ternacional do Açúcar, mencionada no 
artigo 3; 

2. ''Conselho" significa o Conselho Interna
cional do Açúcar, mencionado no arti
go 3, parágrafo 3; 

3. "Membro" significa uma Pi!-rte Contra
tante deste Acordo; 

4. "Membro exportador~' sigilifica todo 
Membro relacionado no anexo A deste 
Acordo, ou ao qual seja conferida-~ con
dição de Membro expcrrtador quando de 
sua adesão a este Acordo, ou em caso 
mudança de categoria conforme o ?rtigo 
4, parágrafo 3; 

5 . "Membro importaddr" significa todo 
Membro relacionado no anexo B deste 

, Acordo, ou ao qual seja conferida a 'con-
dição de Membro importador quando de 
sua adesão a este _ Acordo ou -em caso 
de mudança de categoria conforme o 
artigo 4, parágrafo 3; 

6. ''voto especial". significa a votação que 
requer pelo menos dois terços dos ·votos 
dos Membros exportadores presentes e 
votantes e pelo menos dois terç'Os dos 
voto:5 dos Membros importadores pre
sentes e votantes, desde que tais votos 
sejam ~ressos ao --nwnos-pela metade 
dos Membros_ presentes e votantes; 

7. "maioria distribtúda simples" significa 
a votação que requer mais __ da metade 

dos votos totais dos Membros exporta
dores presentes e votantes e mais da 
metade dos votos totais dos Membros 
importadores presentes e votantes_. desde 

---__ que tais Votos __ sejam expressos ao me~ 
nos pela metade dos Membros de cada 
categoria presentes e votantes; 

8. "ano" significa o ano civil; 
9. c•açúcar" significa o açúcar em qualquer 

de suas formas comerciais .reconhecidas, 
derivado da cana-de-açúcar ou da be
terraba, :inclusive méls comestíveis e de 
fantasia, xaropes e quaisquer outras for
mas de açúcar 1íqu1do . utilizado para 
consumo htunano, porém não inclui 
méls finais ou tipos de açúcar não c cen
trifugado de qualidade inferior produzi
dos por métodos primitivos ou açúcar 
destinado para outros usos que não o 
consumo humano como alimento; 

lO. "entrada em vigor" significa a data em 
que este Acordo entrar em vigor~ provi
sória ou definitivamente, nos termos do 
artigo 38; 

lL umercado livre" significa o total das im
portações líquidas do mercado mundial, 
excetuadas aquelas que resultem da exe
cução dos arranjos especiais, conforme 
-definido no capftulo IX do Acordo Inter
n:tcional do Açúcar, 1977; 

12. '_'mei"pado mundial" significa_ o mercado 
interilacional de açúcar e inclui tanto o 
açúCai ·comercializado no mercado livre 
como o açú.cai" comercializado sob os 
arranjos especiais nos terl'n:os do capf~ 
tuJo IX do ~cordo Internacional do Açú
car, 1977. 

CA:EíTULO III 

Organização Intérnacional do Açúcar 

ARTIGO 3 

Continuação, sede e estrutura da 
Organização Internacional do Açúcar 

1. A Organiza~ão Internacional do Açúcar, 
estabelecida pelo Acordo Inte~acional p,o 
Açúcar de 1968 e mantida pelo Acordo Inter
nacional do Açúcar de 1973 e q Acordo Inter
nacional do Açúcar de 1977, éontinuará em 
eXistência a fim de executar o presente Acor
do e superintender seu funcionamento, c9m 
os Membros, poderes e funções estjpulados 
neste Acordo. -·-

-2. A Organização tem sede em LOndres, a 
_menos que o_Conselho decida em contrário. 
por voto especial. 

3. A Organização exercerá sUas f~ões 
por intermédio do Conselho rnternaclo
nàl do. Açúcar, de seu Comitê Executivo, 
de seu Direto:r Executivo e de seus funcio
nários. 

ARTIGO 4 

Membros da Organização 

1. Cada Parte Contratante deste Acordo 
constituirá uin Membro da Organização. 

2.. Deverá haver duas categorias de Mero-
pras da Organização, a saber: 

a) Membros exportadores; e 
b) Membros importadores. 
3. Um Membro poderá mudar· sua cate

goria de Membro nas condições a serem 
estabelecidas pelo Conselho. 
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ARTIGO 5 

Afiliação de organizações 
intergovernamentais 

Qualquer -referência neste Acordo a "Go
verno" -oU ''Governos" deverá ser entendida 
como- abrangendo a Comunidade Económica 
Etli:'o:Péfa e qualquer outra organização in 
tergovemamental com responsabilidades so
bre a negociação, conclusão e aplicação ·cte 
acordos internacionais, em particular acor
dos de produtos básicos. Da mesma forma, 
toda referência neste Acordo, a a.ssinatura, 
Tatificação, aceitação ou aprovação, ou a no~ 
tificaçãó de participação provisória ou ade
são deverá~ em se tratando de tais orgamza
ç'ões intergovernam~tais, ser entendida como 
incluindo uma referência a assinatura, rati~ 
ficação, aceitação Ou aprovação, ou a noti
ficaÇão de participação provisória, ou a ade
são, por parte daquelas organizações inter
governamentais. 

ARTIGO 6 

Privilégios e imunidades 
1. A Organização possui personalidade ju~ 

rídica .. Ela é dotada, em especial, da capaci
dade de firtnar contratos, de adquirir e alie
nar bens móveis e imóveis, e de demandar 
em Juizo. 

2~ o status, os_p~ivilégios e as imunidades 
da Organização no territõrio do Reino Unido 
continuarão sendo regidos pela Acordo de 
Sede, entre o Governo do Reino-Unido da 
Grã:Bretanha e Irlanda do No r te e a Orga
nização Internacional do Açúcar, celebrado 
em Londres a 29 de maio de 1969, com tan~ 
tas emendaS quantos forem necessárias para 
o funcionam_en to deste Acordo. 

3. Se a sede da Organização for transfe
rida _para um país Membro da Organização, 
tal Membro deverá, assim que passivei, cele
brar um acordo com a Organização, a ser 
aprovado pélo Conselho com respeito ao 
status, Privilégios e imunidades da qrganiza
ção, de seu· Dir~tor E_xecutivo, de seu:;; fun
cionários e peritos, bem como dos repre
sentantes dos -Membros durante sua perma
nência naquele pais com a finalidade de 
exercerem suas funções. 

4. A menos que sejam postas em exe
cução outras medidas -riscais noS termos do -
acordo previsto no parágrafo 3 deste artigo, 
e até que se celebre tal acor~o, o novo Mem
bro anfitrião deverá: 

(a) conceder isenção fiscal sobre a re
muneração paga pela Organização a seus 
funcionários, conquanto tal isenção não 
deva necessatiamente estender-se aos na
cionais do país anfitrião; e 

(b) conceder isenção fiscal sobre Os ha
veres, a receit-a e outros bens da Organi
zação. 

5. Caso a sede da .Organização deva -ser 
tra1)Sferlda para um pais que não seja 
Membro _da Organização, o Conselho, antes 
da transferência, deverá obter uma garan
tia por 1e.s:ertto do Governo desse_ país rio 
sentido d·e que: 

(a) celebrará com a Organização, assim 
que pÓssivel, um acordo nos termos daque
le previsto no parágrafo 3 deste artigo; e 

(b) até que se celebre tal acordo, conce
d•erá as isenções previstas no parágrafo 4 
deste artigo. 

6. O Conselho, antes de efetuar a trans
féência da sede, esforçar-sa-á para con
clttiJ: o acordo descrito no parágrafo 3 ·des-



Dezembro de 1986 

te artigo ·com o Governo do pais para o 
qual será transferida a .s,ede dâ :Organiza
ção. 

CAPíTULO IV 
Conselho Internacional do, Açúcar 

ARTIGO 7 

ComposiçãO do Conselho 
IDternacional do Açúcar 

1. A autoridade suprema da Organiza
ção é o conselho Internacional do Açúcar, 
que é composto por todos os Membros da 
Organização. 

2. Cada Membro será representado por 
um representante e, s.e assim o deséjar, por 
um ou mais suplentes. Todo Membro pode 
igualmente designar um ou mais assessores 
do repres.entante ou d·e _seUs !::Uplentes. 

ARTIGO 8 
Poderes e funções do Conselho 

1. O Conselho · exercerá todos os pode
res e desempenhará, ou providenciará' que 
sejam desempenhadas, todas as funções 
necessárias ao cumprimento das disposições 
expressas deste Acordo ou de solicitação 
ql>& possa ter sido adotada pelo Conselho 
do Acordo Internacional do Açúcar de 1977, 
com vistas à I!quidaçàç> do Fundo cte FI
nanciamento de Estoques estabelecido em 
confornúdad-e com o artigo 49 daquele 
Acordo. 

2. O conselho, por voto especial, ado
tará as normas e os regulamentos neCies
sários ao cumprimento das disposições des
te Acordo e com o me·mo compativeis, in

. clusive os regim~:p.tos financeiros e de pes
soal d:a Orgailização. O ConselhO, em seu 
regimento, pode estabelecer um proeé<ji
mento que lhe ~ermita, sem s_e __ reuilir, de
c1dir sobre questões espet.ificas. 

3. O Conselho manter a em ã.rqui V o a 
documentação necessária ao desempenho 
das funções que lhe atribui este Acordo e 
qualquer outra documentação que considere 
con:veniente. 

4. O Conselho publ!cará um relatório 
anual e quais_quer outras informações qUe 
julgue apropriadas. · 

ARTIGO 
Presidente e Vice-Presidcltte do Conselho 

1. A c~da ano, o Conselho elegerá den
tl"e as delegações um Pres!dlmk e \lm Vice
Presiden'be·, que não setão remunerados pela 
Organizaçã~. -

2. O Presidente e o Vice-Presidente se
rão eleitos, um dentre as delegações dos 
Membros importadores ,a o outro dentre as 
delegações dos Membros exportadores. 
Colho geral, em cada ano, cada um desses 
cargds alterna.r-se-á entre as duas catega ... 
rias de Membros isso não impede, contu
do~ que o oonselho em circunstâncias ex_
cepcionais, reeleja, por voto especial, o 
Presidente, o Vice-Presidente ou ambos. 
Em caso de reeleição .do titular de um des
ses cargos; continuará a aplicar_-s~ a re':'_ 
gra enunciada na primeira frase deste pa
rágrafo. 

3. Na ausência temporária tanto do 
Presidtmt? quanto do Vice-Presidente, ou 
na au.s_ência permanente de um·ou d!e am-
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bos, o Conselho pode eleger dentre as de
l_~gações _.novos titulares para esses cargos, 
em earáter temporário ou pe·rmanente, con
forme apropriado,_ levando .em co:p.ta o 
princípio de represestação alternada cons
tante do parágrafo 2 deste artigo. 

4. Nem o Pre.tidente nem qualquer ou
tra pe·ssoa no exercicio da presidência terã 
direito a voto. Poderá, entretanto, designar 
outra pessoa para exercer o direito de voto 
do ;Membro que representa. 

ARTIGO 10. 

Sessões do Coil.Selho 

1. Como regra geral, o Conselho reali
zará uma .sessão ordinária em ca-da semes
tre do ano. 

2. Além dessas reuniões, o Conselho reu
nir-se-ã em sessão especial qUando assim 
o decidir ou. conforme solicitação: 

(a) de cinco-Membros quaisquer; 
(b) de dois ou mais Membros que dispo

nham de pelo menos 250 votos;-
(c) do Comitê Executivo. 

3. A13 sessões serão convocadas- eom uma 
antec~dê_p.eia_ de pelo menp.s 3o dias, exc;e
to 1e·m caso de· urgência, quando a conyo_c_a::-_ 
cão sexá feita com uma anteced_ência de 
pelo menos 10 dias. 

4 As sessões terão lugar na sede da 
Organização, salvo decl.são em contrário da 
Conselho por voto especial. Se algum Mem
bro convidar o Conselho a .l'leunir-se fora 
lia_sede, e o Conselho eoncordar em fazê
io, -o -Membro em questão arcará com os 
custos ·adicionais daí decorrentes~ 

ARTIGO 11 
Votos 

1. Os Membros exportadores disporão 
conjuntame!nte de LOOO votos e os Mem
bros importadottes disporão conjuntamente 
de 1. 000 votos. 

2_ N.enhum Membro disporá de mais de 
soo· votos ou de menos de 5 vot-Os.-

3. --Não haverá votos f~acionários. 
·- . 

4. O total de l.oo_o votos dos. Membros 
exportadores será distribuído entre eles pro
porcionalmente à média ponde·radaJ em 
cada caso, de (a) suas exportações liquidas 
para o tnercádo livre, (b) suas exportações 
líquidas totais, (c) sua produção t.otal Ali 
cifras a serem- empregadas para estes fins 
serão, com respeito a cada fator, a média 
das três cifras mais altas para os __ anos de 
19aO_a_1983 Inclusive. No cálculo da média 
pondl€-·rada para cada Membro exportador, 
serão alocados um peso de_ 50 por cento 
para: o-primeiro fator-e um peso de 25 por 
cento para cada um dos outros dois fa
tores. 

5. -Os votos dos Membros Importadores 
serão dtstribuídos entre eles prOporcional
mente às suas imp-ortações líquidas do mer
cado livre e sob arranjos especiais, calcula
das separadam-ente de acordo com a se
guinte fórmula: 

(a) ~9oó votos $erão Jiistribuldos- com-base 
ria pfopcirção que a ffiédia anual das im
portações liquidas dp mercado livre <!e clJ.da 
M§mbro impoJOtador, nos anos de 1980 a 
1983 inclusive, desprezado o ano de meno
res importações, guardar com relação ao 
total dessas médias de importa~ão do mer-
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ca.do livre de tOdos os Membros' importado
res; 

(b) 100 vótoS--serão distribuídos com-base 
na proporção ·que a média das importações 
de cada Me·mbro importador sob arranjos 
e;peciais nos anos de 1980 a 1983 inclusive, 
guardar 'com relação ao total dessas im
portações sob arranjos especiais de todos 
os Membros importadores. 

6. as votos serão distribuídos no início 
de cada ano de conformidade co_m o dispos
to neste artigo, permane-cendo tal distribui

--ção em vigor durante- todo o alio, exceto 
nos casos previstos no parágrafo 7 deste 
artigo. 

7. Sempre que ocorrer modificações no 
número- de Membros da Organização, ou 
quando os direitos de voto de um Membro 
forem suspensos ·ou restabelecidos consoan
te qualquer dispOsição deste Acordo, o Con
selho procederá à redistribuição do total 
de votos no âmbito da categoria oU cate .. 
gorias de Membros af,etadas, com base nas 
fórmulas con.stant~s dãste artigo. 

ARTIGO 12 
Procedimento de votação no Conselho 

1. Cada Membro dLsporá dos votos a 
-que tem diréi"tp nos termos do artigo 11, 
não pÓdendo dividi.,Jos. 

2. -Mediante informação por escrito ao 
Presidenúe, todo Membt'll exportador pode 
autorizar outr{) Membro exportador, e todo 
Membro importador pod·e autorizar outro 
Membro Importador, a representar seus in
-teress·es e- exercer ·seu direito de voto em 
(ltialquer reunião ou reuniões do Conselho. 
Uma cópia de taLs autorizações será ex_a

·itilnada pelo Comitê de Credlenclais que p·os
sa ser estabelecido s·egundo _o regimento in
terno do Conselho: 

-3,- Um Membro autoriz:.do a expressar 
os votos de que disponha outro Membro nos 
termos do artigo 11 ex!e<Ic·erã o direito de 
voto segundo a autorização rec·ebida e de 
con(ormidade cor~ o parágrafo 2 deste ar
tigo. 

~TIGO 13 

neciSÕes dO Cons~lho 
1. Todas as decisões e recomendações 

d_3 Coru.-elho SJerão adotadas por maioria 
dlstribulda simples dos votos, salvo quan
do e.ste Acordo exigir voto especial. 

2. No cÔmputo. do número de votos ne
c~ssárlos para a adoção de quaiquer deci
sao pelo Conselho, não serão ·contados os 
votos dos Membro3 que se áhs.tiv'e·rem.-Sem
·pre qu-e .. um Mem_bro recorrer ao disposto 
no patll grãfo 2 do artigo 12 e tiver seus 
votos expressos numa reunião do Conselho 
tal Membro, para· os -fins do parágrafo- i 
des_te artigo, será considerado como pre
sente e votante. 

3. Os Membros· comprometem-se a acei
tar_ como obrigatórias todas as decisões ado
tadas pelo Conselho nos termos deste 
AcQr4o~ -

ARTIGO 14 

Coop~ração com outras organizações 

1. O COnselho .póderá tomar as provi
dências que ju_Igar oonV"enientes ·para con~ 
sulta~ ou cooperar com as Nações Unidas e 
seu.s órgãos, en:t especial a UNCTAD, bem 
c:omo com s: Organização para a Alimenta
ção e a Arg~c.:::ltura e outras agências es-
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peCiall~adas e .organizaçõEs intf.rgOverna
~entaiS qU:e co:n.sidere anrourlada.s. 

2. o Conselho, tendo em vista- o papel 
especial da UNO'l'AD :no comércio inter
nacional de._produtos de bas.e1 d-everá man
ter a UNCTAD adequadamente Informada 
da sua3 atividades e· progr.ama.S de traba
lllo. 

3 . .Q" Conselho pode igualmente tomar as 
providências que julgar apropriadas a fim 
de manter contato eficaz com as_organiza
ç:ões internacionais de produtores, comêr
ciante3 1_e. fabricantes_ de açúcar. 

ARTIGO 15 
Adm.Dssão de observado-res 

1. o Con.selho pode convidar qualquer 
Estado rião-Membro para comparecer a suas 
reuniõe-s na qualidade de observ!tdor. 

2. o conselllo pode Igualmente cçnvldar 
quaisquer das organizações mencionada!; no 
parágrafo 1 do artigo· 1~ para comparecer 
a suas reuniões na qualld'ade de observador: 

ARTIGO 16 
QUorum para o Conselho 

1. o quorum para qu·alquer reunião do 
COl;lS.elho .consistirá na presença de mais da 
metade de todos .os Membros exportadores 
e de mais da metade de todos os Membros 
importadores, conquanto que os Membros 
presentes det.enham pelo menos dais terços 
dos votos de todos· os Membros em suas 
respectiv-as categorias. Se não houver quo
rum no dia marcado para a abertura de 
uma ses.são , do Conselho, ou se, no curso 
de umÇL sessão do COnselho, não houver 
quorum em três reuniões . sucessivas, con
vocar-.se-â a nova reunião do Conselho 
para sete dias mais . ta.r.d e; nessa ocasião, 
e durante o restante d.e.ssa sessão, o quorum 
consistirá na pr~ença de mais da metade 
de todos os ·Membros exportadores e de 
mais da metade de todos os Membros lm
portador<S, conquanto que os !Membros pre
sentes _ _detenham mais da metade doo-votos 
de todos os Mqmbroo em suas respectivas 
categorias. A representação nos termos do 
parágrafo 2 do artigo 12 será considerada 
como pres-ença. 

CAPiTULO V 
O Comitê Executivo 

ARTIGO 17. 
Composição do Comitê -Executivo 

1. O Comitê Executivo será constituído 
de dez Membros eXportadores e dez Mem
bros importadores, qu-e serão eleitos para 
cada ano de conformidade com o artigo 18 
e podem ser reeleitos. 

2. Cada Membro do Comitê Executivo 
designará um representante e poderá de~ 
signar um ou mais suplentes e assessores. 

3. O Comitê Executivo elegerá 11;,. pre
sidente para cada ano. O presidente lião 
terá direito de voto e pOde ser reeleito. 

4. O . Comitê Executivo reu.nir-se-á na 
se'de da Organização, a menos que decida 
em contrárto. Se algum Membro convidar 
o Comitê Executivo a r,eunlr-se fora da sede 
da Organização, e o ·comitê Executivo con
cordar em fazê-lo, o Mt!mbro em questão 
arcará com os custos adicionais daí decor
rentes. 
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ARTIGO 18 
Eleição do Comitê Executivo 

1. Os Membros exportadores e Importa
dores do Comitê Executivo serão eleitos em 
sessão do Conselho pelos Membros expor
tadores e importadores_ d:'á Organização, 
respectivamente. A eleiçao dentro de cada 
categoria obedecerá ao disposto nos pará
grafos 2 a 7, Inclusive, deste artigo. 

2. Cada Membro votará por um só can
didato, conferindo-lhe todos os votos de 
que dispõe nos termos do artigo 11. Um 
Membro pode conferir a outro candidato 
os voto.s que estiver autorizado a expressar 
nos termos do parágrafo 2 do artigo 12. 

3.. Serão eleitos os dez candidatos que 
receberem o maior número de votos; toda
via, para ser eleito no primeiro eserutinio, 
o candidato deverá receber pelo menos 
60 votos. · 

4. Se ·:rneD.os de dez -candidatos forem 
eleitos no primei-ro escrutinio, proceder-se-â 
a novos escrutínios dos quais só participa

-rão os Membros que não houverem votado 
em nenhum dos candidatos eleitos .. Em cada 
novo escrutínio, o núm·ero mínimo. d,e votos 
exigido para a eleição será reduzido suces
sivamente de cinco unidades, até que os 
dez candidatos tenham sido eleitos. 

5. O Membro que não houv-er votado 
-por--nenhum dos membros eleitos pode 
subseqüentemente ·atribuir seus votos a um 
deles, respeitado o disposto nos parágrafos 
6 e 7 des~e artigo. ' 

6. _Considerar-se-ã que o Membro dispõe 
dos_ votos que receb-eu ao ser eleito e dos 
votos . que lhe tenham sido posteriormente' 
atribuídos, contanto qUé nenhum Membro 
eleito disponha de m!l)s dê .300 votos. 

7. Se os votos au~· se considerem rece
bld·os por um membro eleito ultrapassarem 
o limite de 3()(), os Membros que nele vota
ram, ou lhe atribuíram seu:s votos, provi
denciarão ,entre Si para que um ou_ mais 
retirem os votos dados àquele Membro e os 
atribuam ou transfiram para oU'tro Membro 
eleito de modo que os votos recebidos por 
Jlada 'Membro el~lto não excedam o limite 
de 300. 

8. Caso um Membro do Comitê Exec 
cu ti v o tenha seu direi to de voto suspenso 
em virtude de qualquer das diSposições per
tinentes deste Acordo, cada !Membro que 
nele·_ tiver votado ou lhe tiver atribuidó seus 
votos de coliformidade com o disposto neste 
artigo pode, eriqua:nto perdurar a referida 
suspensão, atribuir seus· votos a qualquer 
outro Membro do COmitê em sua categoria, 
respeitado o disposto no parágrafo 6 deste 
artigo. 

9. Se um Membro do Comitê deixar de 
ser Menibro" -dã- OTganização, ~ Membros 
que nele · tiverem votado ou _lhe tiver,em 
atribuído seus votos, assim coma os Mem
bros que·não-votaram em outro M-embr-o do 
Comitê e nem atribuíram seus votos, elege
rão -na -se.Ssão s-eguinte do CotiseUlo, um 
Me{nbro para preenCher a vaga no Comitê. 
tJm Membro_ que tiver votado no M-embro 
que deixou-de s·er Membro da Organização; 
ou que lhe houver atribuído .seus votos, e 
q,ue não tenha votado na Membro ele! to 
para pre·encher a vaga aberta ri'o Comitê 
pode atribuir seus votos a outro Membro 
do comitê, respeitado o disposto no pará
grafo ·6 deste artigo. 

10. Em circun.stâncias especiais, e após 
ctmsultar com o Membro do COmitê Exe:.. · 
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cutivo no qual tiver votado ou ao· qual hou
ver atribuído .seus votos d·e conformidade 
com o disposto neste artigo, um Membro 
pode retirar seus votos daquele Membro du
rante o restante do ano. Tal Membro pode 
então atribuir seus votos a outw Membro 
do Comitê Executivo em sua categoria, mas 
não pode retirar seus· votos . desse outro 
Membro atê o final do ano. O Membro do 
Comitê Executivo do qual tenham sido reti
rados os vDtos permanecerá no Comitê Exe
cutivo durante o restante do ano. Qu-alquer 
medida tomada de conformidade com o 
0isposto neste parágrafo vigorará a. partir 
do momento em que o Presidente do Co
mitê Executivo dela houver sido informado 
por escrito. 

ARTIGO 19 

Delegação de poderes pelo Conselho 
ao Comitê Executivo 

1. O Conselho, por voto especial, pode 
delegar ao Comitê Executivo o exercício ·de 
qualquer ou de todos os seus poderes, com 
exeeção dos SOg\lintes: 

a) localização da sede da Organização, 
nos. termos do pa;-ágrafo 2 do artigo 3; 

b) designação <lo Dlretor Executivo e de 
funcionários de nível superior, nos termos 
d<J artigo 22; 

(c) aprovação ·do .. orçamento administra
tivo e fixação das contribuições, nos termos 
do artigo 24; 

(d) solicitação ao Secretário-Geral da 
UNCTAD no sentido de convocar uma con~ 

· fE;!rência negociadora, nos termoS do pará
grafo 2 <lo artigo 31; 

(e) decisão de !ltiglos nos termos do ar
tigo 32; 

(f) suspen.são dos direitos de voto ou de 
outros direitos de um Membro, nos tennos 
do parágrafo 3 do artigo 33; 

Cg) exclusão de um Membro da Organi
zação, nos termos --cio artigo 41; 

Ch) recomendaçãO ·de emendas, nos ter
mos do artigo 43; 

(i) prorrogação ou terminação deste 
Acordo, nos te_rmos do artigo 44. _ 

2. O CQnselllo pode, a qualquer momen
to, revogar q~alsquer poderes que . tenha 
deiegado ao Comitê Executivo. 

ARTIGO 20 

ProCedimento de voto 
e decisões do Comitê Executivo 

1. . Cada Membro do coiru tê Ex.ecu ti v o 
dispor;j. dos votos por ele recebidas nos ter
mos do artigo 18, não podendo dividi-los. 

2 ... Toda declsiio do Comitê Executivo 
exigirá maioria igual à que seria necessária 
para ser- adotada pelo conselho. 

3. Todo Membro poderá recorrer ao 
Coli.selho, nas condições que o Conselho 
.estipular em seu regimento interno, contra 
qualquer decisão do ~omitê Execu.tivo. 

ARTIG021 

Quorum para o Comitê Executivo 

o· Qüói'üin para qUB.lq_u.er ~eunião do .Co
mitê Executivo consistirá na presença de 
mais da metade de todos os membros ex
portadores do Comitê e de iis da metade 
de todos os membrOO"'!nillõJ dores do Co
mitê, conquanto que o.S Mem ros presentes 
repr.e.sen~m pelo . menos dois tercos dos 
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votos de t<>dos os _membr.o.s do Comitê em 
suas respectivas categorias. 

CAPíTULO VI 

O Diretor Executivo e o }JC~Ssoal 
ARTIGO 22 

O Diretor Executivo e o pessoal 

1. O Conselho, após consulta ao Comitê 
Executivo, designará <> Diretor Ex.ecutlvo 
por voto especial. As condições ct.e emprego 

. do Diret.Dr Executivo serão __ fixadas p·eio 
ConseH10 à luz das condigõe<; aplicáveis a 
funcionários de igual categol"ia em o_rgani
zaçôes intergovernamentais similares. 

2. o Direto_r Executivo é o principal 
funcionário administrativo da Organização, 
da artigo 22; 

3. O Conselho, após consulta_ ao Diret.or 
E.."tecutivo, nomeará, por voto especial, os 
outro.s funcionários de nivel superior da 
Organ~zação, em condicões a serem detçr

minada.S pelo Conselho, ~ lu~ .~as cpndiç_ões _ 
aplicáveis a funcionários de- igual categoria 
em organi~ações lntergovernamentais si
milares. 

4. o Diretor Executivo nomeará o.S de
mais funcionários de acordo com as normas 
estabelecidas_ pelo Conselho. Ao estabelecer 
tais normas, o . Conselho levará em conta 
as regras aplicáveis a funcionários de orga
nizaçõe.s intergov.ernamentals similares. _ 

5. Nem o Diretor Executivo nem qual
quer outro funcionário devem ter interes
ses financeiros na indústria ou no comércio 
de açúcar. -· ---

6. No e:x;ercicio das funcõe.s que lh·es 
competem nos termos deste __ Aj!ordo, o Dire
tor Executivo e os funcionários não .solici
tarão ou receberão instruções_ de nenhum 
Membro nem de autoridade estranha à 
Organização. _Devem ab,st_er-se de atas in
compatíveis com sua condição de funcio-· 
nários internacionais, responsáveis 'unica
mente perante ·a Organização. os Membros 
comprometem-se a r·espeitar o caráter ex
clusivament.e internacional das responsabi
lidades do Diretor Exe:cuU\'O e dos funcio-
nários, não procurando influen.ciá-lo~ ___ no 
desempenho de suas funções. 

CAPiTULO VII 

Fin3nças 

ARTIGO 23 

Despesas 

1. 1\s despe.sas das delegações ao Canse- · 
lho, bem como dos representantes no Co
mitê Executivo ou em quaisquer dos comitês 
do COnselho ou do Cori:útê Executivo, cor
rerão por conta dos Membros em que.stão. 

2. 1\s despesas neoossária.s ã adminis
tração deste Acordo serão ·custeadas mec!lc 
ante contribuições anua!.s dos Membros, fi
xada.S de conformidade com o artigo 24. To
davia, se um Membro solicitar serviÇ()S ~
cia!s, o C!lnseL'lO pode exigir que tal Mem
bro pague por esses serviços. 

3. Serão mantidaS -C<mtas adequadas 
para a administração deste Acordo. 

ARTIGO 24 

Determinação do orçamentO administrativo 
e fixação das contribuições 

1. Durante o segundo semestre dJe cada 
ano, o Conselho aprovará o orçamento ad-

ministrativo da OrganiZação para o ano 
seguinte e fi~ará a contribuição de cada 
Membro para esse orçamento. 

2. A contribuição de cada Membro para 
o orçamento adm!nlstrativo de cada ano será 
proporcional à relação que existir, na data 
em que for aprovado o orçamento adminis
trativo para aquele ano, entre o número- de 
s-eus votos e o total dos rotos _de todos os 
Membros. Na fixação das contribuições, o 
número de votos de cada Membro será cal
culado sem tomar em con·ta a_ eventuãl sus
pensão do.s direitos de voto de qualquer 
Membro e aredlstri)lttição de votos gue dela 
tenha resultado. --

3. A contribuição inicial de qualquer 
Membro que entre para a Organização de
pois da entrada em vigor deste Acordo será 
!il<ada pelo Conselho com base no número 
de votos que lhe forem atrlbuidos e .em 
fu_n_ç.ãó _do-_período restante do ano ·eorren
t~·-- b~m com<:J par~_ o_ ano_ seguinte, se tal 
1\Rinbi'"õ ~entrar- para- a- Qrganiz:ação no pe
río_do que d·ecorrer entre a aprovação-- do 
orçamento- para tal ano e o inicio do ano, 
permanecencto_ cPlltudo. i)l_alteraliaS as con.
tribuições fixadas para os outros Membros. 
AQ fixar as ÇO.l?-_tlibuições de Jy.tembros q_ue 
entrarem para a organi~aç.ão a-pós a apro.;, 
vação :do QZ:Ç~ento . .par.a um determtnago 
ano ou anos, o.s votos de tais Membros serao 
ca_lç1Il~do.s s~m to171ar em conta ~-eventual 
suspensão dos-direitos de votO _de quaisquer 
Membr"'i e a redistribuição de votos que 
dela tenha resultado. 

<1. ·-Se este Acordo entrar em vig<llr quan
do faltarem mais -de oito meses para o iní
cio do primeiro ano completo do ·Acordo, o 
Conselho, em sua :primeira sessão, adotará 
um orçamento administrativo :para o perío
do que se estende até o início do 1)rlmeiro 
ano completo. Em qualquer outro caso, o 
primeiro. orçamento administrativo cobrirá 
tanto o período inicial quanto o primeiro 
ano completo. 

5. Q __ Qonselho, ao adotar o orçap1ento 
para o primei;ro ano deste Acordo, bem como 
para o primeiro ano que se seguir à '},)ror
rogação de.ste Acordo no.s termos do artigo 
44, tomará as medidas que julgar apropria
das pru-a atenuar os efei-tos sobre o montan
te da.s eontrlbuições que se verificarem 
nesses anos . caso _ este Acordo eoote com 
um nú~ero reduziçlo de_ l\relllbros, no mo
nien-to em que -sejam adotados os: orça
mentos para aqueles· anos. 

-ARTIGO 25 

--pagamento daS contribuições 
1. oS- MffinbrOS JWe~ão paga.r--S:uas- con

tribUições "-9 orçamento "clminlstrativo de 
cada ailD de aoordo com seus· respectivos 
prooocllméntos oonstltuciotlilJs. As contribUi
ções ao orçamento acl.tnln!slreativo de cada 
ano serão pagas em moeda livremente con
versível, sendo exigíveis 1!10 IPrime!xo dia da
quele ano; ru; oontribuições de um Membro 
com respetto ao ano em que entre para a 
OrganiZação. serão exigíveis na data em que 

-t::e tornar Membro. 

2. s<o·-;--passa:dos quatro mesés da daJta 
em que sua contribuição for exlgivel nos 
termos do parágrafo 1 deste atrigo, um 
Membro não houver :pago integralmente sua 
contribuição para o orçamento administra-· 
tivo, o Dlretor Executivo .solicitará ao Mem
bro que efetue o pagamento dentro do me
nor prazó po.s.sível. Se, passadoo dois meses 
a contar da data da solicitação do Diretor 
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.O:Xecutivo, o Membro iíãO houver alnda pago 
sua contribuição, seus direitos de roto no 
Conselho e no CO:qtltê _:WX:ec_utivo ser_ão sus
pensos atê que a -contribuição seja integral
mente paga. 

3 . Os Membros cuj o.s <!irei tos de voto te
nham sido suspensos nos termos do pará
grafo 2 deste artigo não serão privados. de 
quaisquer de seus outro.s direiros ou dispen
sados de quaisquer da.s obrigações que lhes 
impõe este Aoor:do, a menos que o Conselho 
dlecida em contrário por voto especial. Tais 
Membros continuarão responsáveis pelo pa
gamento de suas contribuições e por quais
quer outras obrigações f!naneeiras assurili
da.s nos termos do Acordo. 

ARTIGO 26 

Verificação_ e P.ublicação das contas 
O 1llais cedo .possível após o encerramen~ 

to de cada ano, será apresentada ao con
-s_elho, p-ara .aprovação e publkação, a pi-es-. 
tação de ·contas da Organização !Para aquele 
ano, verificada por !Perito em eontabllldade 
independente da Organização. 

CAPíTULO vm 
Compromissos Ger~is dos Membros 

ARTIG0-27 
C..mpromissos dos Membros 

Os -Membroo comprometem-se a adotar 
as medidas que §;ê fizerem necessárias para 
cumprir as obrigações assumida;; nos ter
mos doote Acordo e a cooperar ellltre si a 
fim de garantir a eonse.cução dos objetivos 
deste Aooroo. 

ARTliGO 28 

Normas trabalhistas 
Os Membros garantirão a manutenção dJe 

normas trabalhlsta.s justa;; em suas respe.c
tiva.s Indústrias açucarelra.s e, na medl<1a 
do possãvel; esforçar-~-ã.o para melhorar o 
nivel de vida dos trwalhadores agrícolas e 
industriais nos cllversos setores da produ~ão 
açucareira, assim como dos cultivadores de 
cana e de beterraba. 

OAPttUwiX 
Info-~ções e estudos 

AR'IlLGO 2~ 

Informações e estudos 
1. A Organização -'ltuará conio centro 

para a coleta ·e publicação de informações 
estatísticas e estudos .sobre a :produção, os 
preços, as, exportações e impol'taçõe.s, o con
sumo e os estoques de açúcar no mundo, in
cluindo açúcar cru e refinado, conforme 
apropriado, · asslm como impostos sobre 
açúcar. 

2. Os Membros comprometem-se· a tor
nar dlspon!vel.s e a !ornooer, dentro dos 
prazoo que possam ser estipulados no regi
mento interno,. todos os daqos estatlsticoo 
e a.s informações que, segundo tal regimen
to, sejam nece.ssária5 p,.ra que a Organiza
ção , desempenhe suas ~unções nos termos 
deste Acordo_ OMO ne=àrio, a Organiza
i~ utiliza3.1á ·as WQrllllaÇÕe.s pertinentes 
que po.ssa obter de outras fontes. A Orga.
n!zação não !PUblicará qualquer Informação 
que possa servir pata. !dentiflcaT as opera
ções de pessoas ou empre;;as que produzam, 
proces.sem ou comercializem açúcar. 
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AR'I'IGO 30 
Comitê de Coti.-,umo de Açúcar 

L O . Conselllo e$taOOleoorá um cOmi tê 
de OOnsumo de Açúcar composto de Mem
bros. expoi:tadores e importadores. 

2. O OOmltê examinará., inter alia, as 
seguintes questões: 

a) os efeitos sobre o consumo· de açúcar 
do uso de quaisquer sucedâneos, Inclusive 
os adoçantes naturais e sintéticos; 

b) o tratamento fiscal dado ao açúcar 
comparado àquele que se dê aos demais ado~ 
çamtes ou à.s matérias-primas empregadas 
na fabricação desses adoçantes· 

(é) os efeitos sobre o consum~ de ~çúcar 
nos diferentes paises, (i) do regime !Iscai 
e de_ medidas restritivas, (ü) das condições 
economicas e, em particubr, das dificulda
des de balamça de pagamentos e (iii) das 
condições climáticas e de cubra natureza; 

(d) meios de promover o consumo so
bretudo nos países em que o consumÓ p~r
capita é baixo; 

(e) meios de cooperar com os organismos 
Interessados na expansão do consumo de 
açúcar e produtos alimenticios correlatas; 

(f) .pesquisa ele novos 'usos para o açúcar, 
seus subprodutos e as plantas de oue é ex
traído; 
e a~resentará seus relatórios ao Conselho. 

CAPíTULO X 
Preparações para um novo acordo 

ARTIGO 31 
Preparações para um novo acordo 

1. O Conselho poderá estudar as bases 
e a estrutura de um novo acordo interna
cional do açúcar, apresentã-las aos M-em
bros e fazer recomendações, na medida em 
que considere apropriado. 

2. O Conselho poderá, conforme julgar 
apropriado, solicitar ao Secretário-Geral da 
UNCTAD a convoeaçãõ de uma conferêp.
cia negociadora. 

CAPíTULO XI 
Litígios e reclamações 

ARTIGO 112 
Litígios 

1. Qualquer litígio relativo à fnterpreta
ção ou aplicação desta Acordo que não seja 
resolvido entre os Membros interessados 
será submetido, wr solicitação de qualquer 
das partes no litigio, à decisão do Conselho. 

2. Caso um litígio seja submetido ao 
Conselllo nos termos do parágrafo 1 deste 
artigo, uma ma.loria de :Membros dispondo 
de pelo menos um terço do ·total de votos 
pode solicitar que o COnselho, após exami
nar o assunto e antes de tomar uma deci
são, ouça a opinião de uma comissão con
sultiva, constituída de conformidade com- o 
disposto no parágrafo 3 deste artigo, sobre 
a questão em litigio. 

3. (a) A menos que o conselllo rlecida 
de outro modo por voto especial, a cnmissão 
será composta de cinco pessoas,· assim se
le-clonadas: 

(l) duas pessoas designadas pelos :Mem
bros exportadores, das quais uma com gran
de experiência no a.ssunti> objeto_ do litígio, 
e a outra com renome e experiência jurí
dicos; 
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(!!) duas pessoas com idênticas qualifica
ções ·designadas pelos Membros importado
res; e 

(!ti) um Presidente escolllido pe>r unani
midade .pelas quatro pessoas designadas de 
conformidade com os incisos (i) e (ti) aci
ma ou~ em caso de desacordo, pelo Pre
sidente do Conselho. 

(b) Poderão ser designados para integrar 
a comissão consultiva cidadãos de paises
Membros e não-Membros. 

(c)_ As pessoas designadas para integrar 
a comissão consultiva agirão a título pes
soal e não xe"Ceberão instruções de nenhum 
-governo. 

(d) As despesas da comissão consultiva 
serão custeadas pela Organização. 

4. O parecer fundamentado da comls
sãq..,consuJ,tiva será submetido ao Conselho, 
o 'titlal, levando em conta todas as infor
m-ãções pertinentes, decidirá sobre o litígio 
por voto especial. 

ARTIGO 33 

Medidas a serem tomadas pelo Conselho em 
caso de reclamações ou de não-cumprimen-

t~ de obrigações pelos Membros 

1. Qualquer reclamação no sentido de que 
um Membro deixou de cumprir as obriga
ções que lhe ·impõe este Acordo .será, a pe
dido do Membro que formule a reclamação, 
submetid·a ao C<;>nselho, que, apó.s consultar 
com os Membros interessados, tomará uma 
decisão sobre o assunto. 

2. Toda decisão do Conselho no sentido 
_de que um Membro deixou de cumprir as 

--- obrigações que lhe im!>Õe este Acordo es- _ 
pedficará ·a natureza da infração. 

.. 3. Sempre que o Con~elho, em conse
quência de uma reclamaçao ou de qualquer 
outra forma, concluir que um Membro in
fringiu o disposto nesta A!cordo, poderá, 
por -voto _e_special e sem prejuízo das me
didas especificamente previstas em outros 
artígos deste Acordo: 

(a) suspender os direitos de voto desse 
Membro no Conselho e no COmitê Executi
vo; e, se considerar necessário, 

(b) suspender outros direitos de tal 
Membro, inclusive o de ser ele~to para exer
cei" funções no __ Conselho ou em qualquer 
de seus comitês, ou o de exercer tais fun .. 
ções, até que haja cumprido suas obriga
çõo.s; ou se a 1nfração prejudicar de forma 
significativa a implementação deste Acordo, 

(c) aaotar as medidas previstas no arti
go 41. 

CAPíTULO XII 
1>ispQsiçijes. finais 

ARTIGO 34 
Depositário 

o Secretário-Geral das-NaÇões Unidas fica 
designado, por este melo, como depositário 
deste Acordo. 

ARTIGO 35 
.AsSinatura 

Este Acordo estará aberto na sede das 
Nações Unidas, de 1.0 de setembro a 31 de 
dezembro de 1984, à assinatura de. qual-
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quer gov'érno oón vida:do a pa;rticipar da 
Ço1;1ferência dª-8 __Nações Unidas sobre- o 
Açúcar de 1983. 

ARTIGO 36 
Ratificação, aceitação é aprovação 

1. Este A!cordo estará sujeito a ratifica
ção, aceitação ou aprovação pelos Governos 
signatários de conformidade ®m seus res
pectivos procedimentos constitucionais. 

2. Os instrumentos de raÜficação, acei
taçãQ ou aprovação serão depositados junto 
ao Secretário-Geral das Nações unidas no 
mais tardar até 31 de dezembro de 1984." O 
COnselho poderã, entretanto, conceder pror
rogãgõe.s 'deste prazo aos governos signa
tários que não te'\ham podido depositar 
seus instrumentos até aquela data. 

ARTIGO 37 

Notificação de aplicação provisória 
1. Todo governo signatário que tencio

ne ratificar, aceitar ou aprovar este Acor
d9, ou todo Governo para o qual o Conse
lho haja estabelecido condições de adesão, 
mas que não tenha podido depositar seu 
instrumento, pode, a qualquer momento, no
tificar o depositário de que aplicará este 
Acordo provisoriamente, seja quando o mes.
mo en t_rar em vigor de conformidade com 
o artigo 38 ou se já estiver em vigor em 
determinada data. 

2. Todo· GoverJ,+o que houver notificado, 
de conformidade com o parágrafo 1 deste 
artigo, que aplicará este Acordo quando o 
mesmo entrar em vigor ou .se já estiver em 
vigor, em determinada data serã, a partir 
de então, Membro provisório até que depo
site seu instrumento de ratificação, aceita
ção, aprovação ou adesão, convertendo-se 
assim em Membro. 

ARTIGO 38 
E:õ.tr::Wa eln. vigor 

1. _ Este Aoordo entrará definitivamente 
em vigor a 1-0 de janeiro de 1985 oo em 
qualquer data posterior se, nessa data, go
vernos que detenham 5G por cento dós vo
tos dos paises exportadores e 50 por cento 
dos votos dos paises importadores, segundo 
a dlstrlbuição constante de> Anexo A e do 
Anexo B deste Acordo, tenham depositado 
seus respectivos instrumentos de ratifica
ção, aceitação, aprovação ou adesão. 

2: Este Acordo entrará provisoriamente 
a 1_.o de jEineiro de 1985 se, nessa data, go
vernos que .satisfaçam as exigências per
centuais constantes do parágrafo 1 deste 
artigo tenham depositado seus instrumen
tos de ratificação, ,aceitação, aprovação ou 
adesão ou notificado que aplicarão este 
Acordo pr<>viwriamente. 

3. Se, a 1.0 )'!e janeiro de 1985, os re
quisitos percentuais para entrada em vigor 
deste Acordo nos termos do parágrafo 1 ou 
parãgrafo 2 deste artigo não forem satisfei
tos, o Secretário-Geral das Nações Unidas 
poderá con_v.idar os governos que tenham 
depositO!do Instrumentos de retiflcação, acei
tação ou aprovação, ou notificações de apli
cação provisória, a decididir se este Acordo 
passará a vigorar definitiva ou provisoria
mente entre ·eles, no- todo ·ou em parte, em -
data a ser .determinada por eles. Se este 
Acordo _entrar em _vigor provisoriamente nos 
termos deste parágrafo, ele passará a vigo
rar definitivamente na· medida em que se
jam satisfeitas as condições dispostas no 
parágrafo 1- deste artigo, sem que seja ne-
cessárto tomar outra decisão. · 

4. Para GOvernos ·que tenham dep<>sita
do instrumentos de ratificação, aceitação 
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aprova~ ou . B:desão,. ou · notificações ~e 
aplicaçao prov1soria. após .a entrada em VI
gor deste Acordo, conforme o disposto nos 
parágrafos !, 2 e 3 deste artigo, os in.stru
mentos e notificações terão efeito na data 
de depósito e; no caso de notificações de 
ap!lcação provisória, nos termos_ das pro
visões do parágrafo •1 do artigo 37. 

ARTIG039 

Adesão 
Poderão aderir a este Acordo os Governos. 

de todos os Estados, nas condições estipu
ladas pelo Conselho. A adesão será efetuada 
mediante o depósito de um Instrumento de 
adesão junto ao depositário. Do in.strumen
to de adesão constará que o governo aceita 
todas as condições estipuladas pelo Conse
lho. 

ARTIGO 40 
Retirada 

1. Todo Membro poderá retirar-se deste 
Acordo a qualquet' momento após sua en
trada em vigor, mediante notifiCação por 
escrito da <retirada junto ao depositário. Tal 
Membro informará. simultaneamente o 
conselho da decisão que haja. tomado. 

2. A retirada· nos termos deste artigo 
torna-se efetiva 30 dias a oontar da data 
em que o d.epositário tenha recebido a no
tificação. 

ARTIGO 41 
Exclusão 

Se o Conselho julgar que um Membro 
infringiu as obrigações decorrentes deste 
Acordo, ·e decidir que tal Infração prejudica 
seriamente o funcionamento deste Acordo, 
pode, por voto especial~ e~cluir tal Membr:O 
da Organização. O COnselho notificará ime
diatamente essa decisão ao depositário. 
Noventa dias após a decisão do Conselho, 
esse JV.embro deixará de pertencer à Orga
nização. 

ARTIGO 42 
Liquidação das contas 

1. O COnselho deterl$ará a liquidação 
de contas com todo Membro que se retire 
deste Acordo ou seja excluldo ·aa Organiza
ção ou que, por outra ramo, tenha deixado 
de pertencer a este Acordo. A Organização 
reterá qualsq uer importánctas já pagas pelo 
Membro, o qual ficará. obrigado a pagar 
quaisquer Importâncias que deva à Organi
zação. 

2, Quando este Acordo expirar, qualquer 
Membro mencionado no _parágrafo 1 deste 
artigo não terá direito a qualquer parcela 
resultante da liquidação ou de outros have
res da· Organização; tampoucC> será res
iJlOillS;s.'Vel por qualquer deficit q11e possa 
incorrer a. Organização .. 

ARTIGO 43 
Emenda 

L o Conselho; por voto espt!cial, pode 
recomendar aos :Membros uma emenda 
deste Acordo. O COnselho pode fixar ·um 
prazo ·ao fim do qual cada Membro deverá 
notificar o depositário de que aceitou a 
emenda. A emenda <mtrará em vigor 100 
dias após haver _o depositário recebido a 
notificação . de aceitação de Membros que 
detenham pelo menos 850 dos votos totais 
dos Membros exportadores e representem 
pelo menos três qua:rtos desses Membros, e 
de Membros que detenham pelo menos soo 
dos votos •totais dos Membros importadores 
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_ e representem pelo menos três quartos respeito; deixando de participar deste 
desses Membros, ou cm· data posterior que Acordo a partir do inicio do periodo de 
o Conrelho determine por voto especial. prorrogação. 
o· Conselho pode fixar um prazo dentro do 3. o Conselho, por voto especial, pode 
qual ·cada Membro notl!icará ao depositário a qualquer momento dar por terminado 
sua aceitação da emenda, a qual será con- este Acordo, .a. partir da data e nas condi-
siderada como retixada se, tra.nscorrido tal ções que est·abeleça. 
prazo, a emenda não -houver entrado em 
vigor. O Conselho fornecerá ao depositário 4. Ao término deste Acordo, a Organi-
;LS il).formações necessárias para determinax za:ção permanecerá em existência pelo 
se as notificações de aceitação recebidas tempa que for necess.ário .para executar sua 
são suficientes para que a emenda entre em ___ liquidação, exercendo os poderes e funções 
vigOr. -- .. > que sejam neoossários para tal finalidade. 

_- 2. Todo Menib_ro em cujo nome não se _ 5. o Conselho notificara. o depositário 
tenha feito notificaçãQ de aceitação de uma sobre qualquer ação adotada-nos termos do 
emenda, antes da data em que tal emenda parágrafo 2 e do parágrafo á deste artigo. 
entrar em vigor, deixará de participar deste 
Acordo, a menos que o Conselho aceite as ARTIGO 45 
explicações prestadas por esse Membro no Med!das_ ~ransitÓrias 
S@tldq_!)_e_g_u_e nfu!._conseguiu obter a acei-
tação a tempo, devido a dificuldades para o orçamento adrulnlstrativo da órgani-
conduir seu.s procedimentos constitucionais zação para o ano de 1985 será aprovado 
e decida prorrogar, c:om respeito a tal pelo Conselho em~caráter provisório,_ con-
'M:embro~ o prazo fixado para a aceitação. forme o disposto no Acordo .lnteTnacional 
Es&e Membro nãó ·estará _obrigado pel~ do Acúcar de 1977

1 
em sua últim-a sessão 

emenda até que •tenha notificado sua acel- regulãr de 1984, sujeito a aprovação !!na! 
tação da mesma. pelo Conselho nos termos deste Acordo, em 

sua pr~m-eira sessão de 1985. 

ARTIGO 44 

V_i_&:ê_n,<l:ta1 prºr:rogação ~~ terminação 

Em testemunho do que, os abaixo-assina
-dos, devidamente autorizados para isso,. de
posi·baram suas ~s:~inaturas sobre este Acor
do nas datas Indicadas. 

1. Este Acordo permanecerá em vigor 
até 31 de dezembro de 198&, a menos que 
seja prorrogado nos termos do pa;-ágrafo 2 
deste artigo ou terminado anteriormente 
de conformidade com o parágrafo 3 deste 
artigo.-

Elaborados em -Genebra, ao quinto dia de 
julho, de mil novecentos e oitenta e quatro, 
os textos deste Acordo e·m ára;be, inglês, 
francês, ru.sso e_ espanhol são considerados 
igualmente autênticos. O texto autént!co 
deste Acordo- em chinês será estabelecido 
pelo depositário e submetido à adoção de 
todos os signatários e GDvernos que tenham 
aderido a este Acordo. 

2. O Conselho pode, por vo·to especial, 
prorrogar este Acordo anualmente. Um 
Me:inbro que não aceite a prorrogação deste 
A~rdo ç:_evetá .i~4:}~~- o_ Co~~I~o a esse 

ANEXO A 

Lia:ta de paises exportadores e atrlbniçio dt- votos para os fins do artiro SB 

Afrka do Sul 
ArgenUnn 
Austrália 
Austrla 
Barbados 
BeUze 

Bolivla 
Brasll 
camarões 
Colômbia 
comunidade ·Eeonõmk:a Européia 
COngo 
Coo~ do Marnnl 
CO.S_t.a_Rlca 
CUba 
El Salvador 
Equador 
.EUópla 
>"111 

-JNUplnas 
Gab!o 
Guatemala 
Guiana 

_Balti 

Bondura.s 
Hungria 
Indonésia 
tndla 
Iugo.s;láv!a 
Jamaica 
Kên1a 

31 Madagasca.r 
24 Maláui 
87 Mauricio 
5 México 
5 Moçambique 
5 Nlcarâgua 

··s Paquistão 
110 Panam:!. 

5 Papus Nova Guiné 
13 Paragua! 

190 Peru 
5 Po!ô:Õ.iii 

Repúblt~ã · Dominicana 
Romênia 

128 São Crl.stóv!io e Nevis 
5 Suazilàndia 

Sudão 
TaUándla 

12 Tan.Zânia 
51 Trln.ldad e Tobago 
5 Upnds 

11 UruguELi 

5_ Venezuela 
5 Zimbabue 
5 Arábia Saudita 

Bulgária 
Canadá 

39 Chile 
6 Egit.o 
5 Espanha 

5 Eetadas Unidos da América 

!O 

30 

5 

51 

, 
10 

61 
19 

" 5 

"' 
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.nlând!a 
Iraque 
Israel 
Japão 
Líbano 
Marrocos 
Nova Zelândia 
Norue-ga 

8 

42 

17 

149 

RELAÇAO DOS PAíSES SIGNATARIOS 

Exportadores: Africa do Sul - Argentina 
- Austrál!a - Barbados - Bel!se - Boli
v!a - Bras!! - Colômbia - Comunidade 
Econômlca Européia - congó - Costa do 
Marfim - COsta Rica - Cuba - Equador 
- El Salvador - F!ji - Fllip!nas - Gua
temala - Guiana - Honduras - Hungria 
- futlia --Jamaica- Maláui ~Mauricio 
- México - N!earâgua - Panamá - Pa-

República da Coréia 
República Democrática Alemã 

5 

20 
12 
12 
32 
6 

pua - Nova Guiné - Paquistão- Paraguai 
- Peru - República Dominicana - Re
pública Malgache - São Cr!stóvã.óCNevis -
Suazllil.nd!a - Ta1lil.ndia - Trinidad e 
Tobago - Uganda - Zlmbabue. 

Senegal 
Srl Lanka 
Suécia 
Suíça 

5 
16 

12 
Uuíão das Repúbl!cas Socialistas 

Soviéticas 271l 

Importadores: Canadá - Estados unidos 
da América .,.- Ta!lândia - Japão - Nó
ruega - Suécia --República Arabe do Egi
to - Repúbllca da Coréla - República De-
mocrática Alemã - União Soviética. -

(As Comissões de Relações ExtertOres 
e de Economià.) 

PROJETO DJ<:: DECRETO LEGIS-.,ATIVO 
NV 20, de 1986 

(n.0 129/86, na Cil.mara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo di'! Coope
ração Econômica e Técnica, celebrado 
enfre o GoVi-erno da República Feder:t
titiva do Brasil e o Governo da União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
em Moscou, a. 10 de dezembro de 1285. 

O COngresso. Nacional decreta: 

A,rt. 1.0 Fica aprovado o texto do Acor
do de Cooperação- Econômica e Técnica, ce-:
lebrado entre o .Qov.erno da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da União 
das Repúbl!cas Sodal!stas Soviéticas, em 
Moscou, a 10 de dezembxo de 1985. 

Parágrafo úilico~ Ficam ·sujeito.s; à apro
vação do· Congresso Nacional qu!llsquer a tos 
de ·que possa resultar reviSão do Acordo. 
bem como aqueLes que se destinem a esta
belecer Ajustes Complementares. 

A"'· 2.0 ·Este decreto legislativo entra em 
vigor- na data de, sua publicação. 

MENSAGEM N. 0 83, DE 1986 
Excelentíssimos Senhores Membros do 

COngresso Nacional: 
Em conformidade com o dlspotso no art. 

44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeúer à elevada considera
ção de VosSas Excelências, acompanhado 
de exposição de motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo de Cooperação Econômica e Téc
nica entre o Governo da República Fe
derativa do Bras!! e o Governo da União 
das Repúbl!cas Soclal!stas SoviéticM cele
brado em Moscou, em 10 de dezembro de 
1985. . --

Brasíl!a, 7 de abr!l de 1986. - ;José 
Sarney. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DE ll/CAI/55/ 
ETEC. ECON LOO J09, DE 20 DE MARÇO 
DE 1986, DO MINIS'I'lllRIO DAS RELA
ÇOES EXTERIORES: 

A Sua Excelência o Senhor 
DouWr José Sarney, 
Presidente da República. 

Senhor Presid1ente, 
Tenho _a honra de submeter à alta consi

deração de Vos3a Excelência o anexo texto 

do Acordo de Cooperação Econômica ,e Téc
niCa, celebrado entre o Go_vemo da Repú
blica Fede-rativa do Brasil e a União das 
Repúblic_as Socialistas Soviéticas, em Mos
cou, em 10 de dezembro de 1985. 

2. O presente ato destina-se a estabele
cer uma moldura institucional .para as ne
gociações com o Comitê Estatal de Relações 
Econômica.s com o Exterior (CEREE), ôrg&o 
com status ministerial, diretamente subbr
d!nado ao. Conselho de Mlni.stros da URSS. 
O Acordo permite, ademais, no âmbito da 
Comissão Intergovernamental de COopera
ção COmercial, Econômica, Científica e 
'IIecnológ!ca, llm acompanhamento mais efi
caz por parte do G<Jvernodos vroJetos de 
cooperação com a URSS no campo econô
mico, negociados com empresas subordina
das_ ao CEREE. 

3. O AcordO de Cooperação Econômica 
e Técnica é um Acordo-quadro específico a 
?xemplo dos Acordos de Comércio e_ Paga
mento e de Cooperação Científica e Tecno
lógica que já firmamos, respectivamente 
com o Ministério do Comércio Exterior eni 
1963, e com o Comitê Estatal de Ciência e 
Tecnologia, em 1981. 

4. O referido Acordo é resultado de ne
gociações luíe!adas 'em 1981, durante a VII 
_Rei.ullão- da Comissão Mista Brasil-URSS, 
quando a parte soviética apresentou pro
posta inicial de texto, o qual passou por 
várias modificações. No deco~r da reunião 
preparatória da X Comissão Intergoverná
mental Brasil-URSS de Cooperação Comer~ 
ciaT, Económica, Científica e ':Decnológic_a1 
realizada em Brasília no período de 2 a·~:4. 
de outubro de 1984, chegou-se a conseruó
qúanto à sua redação !!na!, tendo sido o 
A_cQrdo assin_ado p-or oqasião da _visita do 
ex-Ministro Olavo Egydio 1letubal' ó. capital 
soviética, em dezembro último. 

5. P.erirl..ito-me, finalm~ente, recordar que, 
jâ em 1981, em face- da impm:tãncia de que 
se reveste111 as· negocfaçõ-es: C9rri ó CEREE, 
o Governo autDrizou a ampliã.ªão da quota 
d_e pe~.soal da Em.baixr~da Soviética, a fim 
~e ampar:;tr :?. vinda de doi:;; representantes 
--go referidq 0Qmitê, assunto que foi objeto 
da Informação n.0 15S, de 1931, cuja cppla. 
encanúnl~o a Vossa Excelência em anexo. 

6. Em ovlsta do exposto, submeio a vos
sa Excelência. projeto de mensagem, rogan
do. que, .se ru:;sim houver por bem. o enca
minhe ao Poder Legislativo, para fins d,e 
exame e eventual aprovação. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito. -
Paulo de Tarso, Flecha de Lima. 

ACORDO DE "COD?ÉRAÇAO ECONOMICA 
E TF:CN!Cll: ENTRE O GOVERNO DA RE
PúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GO'IiXRNO -DA UNIAO DAS REPúBLICAS 
SOCIALISTAS S<YV1ll:TICAS 

O Governo da República Federativa do 
Bras!! e 

O Governo da União das Repúblicas So
c!al!sta$ Soviéticas, 

Aniir~:ados do desejo mútuo de consolidar 
as -relações amistosas existentes entre am
bos os países, 

D~josos de d~senvolver a cooperação 
econômica e __ técnica, com base nos princí
pios do respeito a soberania, independência 
nacional, não-intervenção nos assuntos in
úe-xno.s, igualdade e vantagens recíprocas, 

Acordam o seguinte: 

. Artigo I 

o G<lverrio da República Fed·erat!va do 
Bras!! e o. Governo da União das Repúbl!
cas Socialistas Soviéticas desen~olverão a; 
cooperação- eoonômlca e técnica entre os 
dois pafses- e, para- tal fim, emp.rtaenderão 
es~orço3 para um melhor conhecimento 
mútuo dos respectivos planos de desenvol
vimento a longo prazo. 

Artigo II 

:-Às Pártes ~COnvêm -em impiementar a co
operação referida no Artigo I do pi'lesente 
Acordo, nos segulptes __ campos: 

a) energético; 
_b). indústrias qulm!cas ~ farmacêuticas; 
c) indústria d:e mineração; e 

d) outro-..3 campos sobre os quais venham 
a aco-rdar. 

-Artigo III 

A co<mpação es.t!pulacda no Artigo I do 
presente Acordo poderá ser de-senvolvida no 
s~gulnte sentido: 
~) estudo de projetos, especialmente de 

sua viaf:lilidade técnica e econômica; 
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b) exame de processos tecnológicos e de 
documenta;;ãa téCnica, com vistas ao pos
sível fornecimento de equipamentos indus
tria!.s; e 

c) !ntercãmbl'o de dados téccn!cos e de do
cumentação técnica, com vistas à possível 
transferência de tecnologia. 

Artigo IV 

As Partes deverão c.ele]lrar Ajustes Com
plementares ao presente AcordO, no3 quais 
serão pormenorizados os programas e as
sunlos concretos de coop-eração no quadro 
do presente Acordo.-

Artigo V 

A cooperação prevista no presente Aoordo 
será realizada sem prejuízo para os com
promisso.; in ternacicnais assumidos por ca
da uma das Partes e de acordo com a 
l-egislação interna de cada país, 

Artigo VI 

A documentação e as Informações técni
cas recebidas pelas organizações das Partes 
em processo de cooperação não serã_o_ dadas 
a conhecer a terceiro.s sem prévio consen
timento da outra Plil-rte. 

Artigo,VII 

O I)resente Ac'otdo .entrará em vi_gor na 
data da última notificação a respeito ·do 
cumprimento das formalidad,cs legais' ne
cessárias à sua entrada em vigor. 

O presente Acordo terá vigência húcüil 
de três anos após a sua entrada em vigor 
e será prorrogado automaticamente por pe
ríodos ·de um ano. 

Qualquer das Partes poderá denunciar o 
prerente Acordo notificando a outra Parte 
de sua intenção com um prazo minimo de 
6 meses antes da expiração do período 
anual. 

Feito em Moscou, aos 10 dias do mês de 
dezembro. de 1985, em dois .exemplares ori
glnals, cada um nas linguas portuguesa e 
russa, sendo ambos -os __ textos igualmente 
autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil - Olavo Egydio Setubal. 

Pelo Governo da União . das Repúblicas 
Socialist.as Soviéticos - Çonstatin Katu
chev. 

r As comissões de Relações Exterior•• 
e de Economia.) 

PROJETO DE DEORETO LEGISLATIVO 
N9 21, de 1986 

(N.• 130/86, na. Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Protocolo Adicional 
ao Convênio Cultural entre a. ReJ?úbli
ca Federativa do. Brasil e a Republica 
Oriental do Uruguai na. área de Rádio e 
Televisão, celebrado em Montevidéu, em 
14 de agosto de 1985. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• Fica aprovado o texto do Prol'o

colo Adicional ao C<>nvênlo Cultural entre 
a República Federativa do Brasil e à Re
pública Oriental do Urugual na. área de Rá
dio e Televisão, celebrado em Montevidéu 
em 14 de agosto de 1985. ' 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apro
vação do congresso Nacional quaisquer atos 
de que ,possam resultar revisão total ou par
ela! do Protocolo, bemo como aqueles que se 
destinem a esta!>elecer ajustes complemen
tares. 

Art. 2.0 Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. · 

MENSAGEM N.O 480, DE 1985 

Excelentisslmos Senhores Membros do 
C<>ngresso Nacional: 

Em eonfornúdade com o disposto no art. 
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada considera
ção de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de :Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, o texl'o 
do Protocolo Adicional áo Convênio Cultu
ral entre a República Federativa do Brasil 
e a República Oriental do Urugual na Area 
de Rádio e Televisão, celebrado em Monte
vidéu em 14 de agosto de 1985. · 

O novo instrumento estabelece as bases 
pax:a cooperação entre os dois paíseS noS 
campos do rádlo e televisão, prevendo-se o 
ln tercâmbio ele expe.riênc!as nas áreas da 
produção, dlfusão e veiculação de progra
mas, sendo a Fundação Centro Brasileiro de 
Televisão Educativa - FUNTEVJ!J - o ór
gão executor pela parte brasileira e o Ser
viço_ Oflclal de Dltusão, Rádlo, .Televisão e 
Espetáculos - SODRE -o responsável pela 
parte uruguala. 

Brasilla, 27 de setembro de ·1985. -.José 
Samey. · 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DDI/CAI!DAM
IJ.ll3/POIN Lc/><f>, DE 19 DE SETE.MBRO 
DE 1985, DO MINIS~RIO. DAS RELA
ÇÕES EXTER!ORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José SarneY, 
Pres!den te da :El,epúbllca. 

Senhor Presidente: 
Submeto à consideração de Vossa Exce

lência O-Protocolo Adicional ao Convênio 
Cultural entre a República Federativa do 
BraSil e a República Oriental do Uruguai, 
na Area de Rádio e Televisão, firmado em 
:Montevidéu em 14 de agosto de 1985, du
rante a visita oficial de Vossa Excelência 
àquele pais. 

2. É já supérfluo enfatizar que a comu
nicação de massa desempenha um papel 
extremamente i.mportan te nas sociedades 
modernas, seja como veiculo de entreteni
mento, seja como Instrumento de educação. 
No Brasil, a Fundação Centro Brasileiro. de 
Televisão Educativa (FUNTEVÉ), ligada ao 
Ministério da EducaçãQ, é o principal órgão 
do Governo na execução de proj e. tos nessa 
área, tendo ainda como tarefa a coordena
ção do- Sistema- ":Nacional ·de RB.cllodlfusão 
Educativa (SINREDJ, rede de emissoras 
educatlvà.s ligadas a Governos estaduals. 

3. A Televisão Educativa é, portanto, o 
principal agente do ·Estado na comunicação 
de massa, mormente em se tratando de 
situação - como a brasileira - em que 
predonúnam as televisões e.omerclals. Por 
outro lado, observa-se, sobretudo na Amé
rica Latina, uma crescente Importância 
atribuída pelos res~tlvos Governos à cria
ção de emtssoras com preocupações desse 
teor, geralmente vinculadas, .aos :Minlsté" 
rios de E_ducação •. Ç~mseqüentemente,· :ten~ 
dem as 'divérsas telev)sõ~ educativas a 
"'prox!mar-se, na ]lle_dida em que o pr<lprio 
continente. procura integrar-se cultural--
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mente, propiciando uma comunicação ho
rizontal. entre seus poVos ., permitindo, 
atr!'vés _da cooperáção; um aperfeiçoamento 
téci:úco oonst:mte. · · 

4. Com a assinatura do :Protocolo Adi
cional ao Convênio Cultural entre o Gover
no da Rlepública Federativa do Brasil e o 
Gover'!_o da República Oi:!ehtal do Uruguai 
na Ãrea. de Rádio e- Televisão, tal apro~~ 
mação lnstltuclonallza-ae. Do ponto de vtsta 
da política externa br!!Silelra, Integra-se o 
presente Prol'ocolo perfeitamente nas metas 
e objetlvos de relacionamento com os pil.!se~ 
da América Latina. · 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência, Senhor Presidente os 
protestos do meu ma!.s profundo rei!Peltó -
Olavo SetúbaL · 

PROTOCOLO ADICIONAL AO CONV:tmlO 
CULTURAL ~O GOVERNO DA. 

REPilBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DA 
REPúBLICA ORIENTAL DO 

URUGUAI, NA AREA DE 
·RAD;ro E TELEVISAO 

O Governo da República Federativa do 
Brasil 

e 
o Governo da República Oriental do Uru-

guai, · 
Doravante denominados "Partes Contra

tantes", 
VIsando a adaptar à nova realidade con

tinental~ mormente J:W ~que tange ao_ d~en
volvimento d<>s meios .. de comunicação de 
massa, "" termos do C<>nvênlo Cultural as
sinado em Montevidéu, a 28 de dezembro 
<!!>. 1956. ratificado peloo De8pectlvos CoJl
gressoo Naciona!.s, " em vigor desde 14 de 
junho de 1968; 

Tendo presente o esplrito do Tratado de 
Amizade, Cooperação e C<>mérc!o, subscrito 
em Rivera a 12 ·dtl junho_de 1975; 

Atentos· à necessidade de serem esses 
me.:.os utilizados para o melhor conhecimen
to ... dos _PC?VOs,_ e_ regi!5trap.do com satisfação 
os __ plY"'gre.ssõs obtldõs_ na,._ aplicação do Ar
tigo :X: do Convênio Cultural, 

Convieram no seguinte: 

Artigo I 
E:st;chelecer, por ·melo do presente Prol'o

colo, U,m p_ro_z;:am~ d,.e cooperação no campo 
de ~á1io .e TeleviSão. 

Artigo n 
o Governo da República Federativa do 

Brasil designa como responsável pela for
mulação .de ·projetas dentro do presente pro
grama a "Ji'undação Centro Brasileiro de 
Televisão Educativa (FUNTEVJ!J)", e· o Go
v·arno da República Oriental do Urugual de
signay com a mesma finalidade, através do 
Ministério da Educação e Cultura, o "Ser
viço Oficial de Difusão, Rádio, Televisão e 
Espetáculos (SODRE) ", sem prejulzo do 
encorajam-ento à e.xpansão dos contactos 

- mantidos na área privada. 

Artigo m 
Sob a coordenação da FUNTEVE, outras 

tundações ou entidades vinculadas a ór
gão Governamentais e Integrantes do 
Sistema Nacional de •Radiodifusão Educati
va (S!NRlEID) da Repílbllca Federativa do 
Brasil poderão colaborar na execução do 
Programa de Trabalho referido no Artigo V. 
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Artigo IV 

As Partes Contratantes se1ecionarão ·as 
áreas geográficas onde deverão ser reali
zados os programas, bem como os setores 
de cooperação que deverão ser explorados 
o conteúdo dos programas e determinarão' 
ainda, o modo de sua execução. -' 

Artigo v 
A OO<lperação mencionada no Artigo I se 

desenvolverá em áreas de competência das 
entidades a serem oportunamente designa
das mediante: 

. a) intercâmbio de informações e ·=eri-
ênci~; · 

b) intercâmbio de lc'cnlcos; 

c) programação de estágios para. treina
mento de pessoal; 

d) organização de seminários, curs.os e 
conferências; · 

e) fornecimento de programas de televl· 
são de caráter cultural, cientifico e educa
tivo; 

f) fornecimento de programas de rádio; 
g) realização de programas conjuntos; e 
h) qualquer outra modalidade conven

cionada pelas Partes contratant ... 

Artiga VI 

1. ·Caberá às Seções Brasl!elra e uru
guaia da Conússão ·Geral de Coorde!lação 
criada ·pelo Tratado de Anúzade, COopetac 
ção e COmércio, celebrado entre oll dois 
paíSes em Rivera, em 1975, ·analisar, pro
gramar, coordenar, e avaliar a e:X:ecução 
dos projetas previstos neste Protocolo, bem 
como propor âs Partes as medidas que jul
garem pertinentes. 

2. Sem prejuízo do previsto no Item 1 
deste Artigo, cada uma das Partes COn
tratantes wcterá, a-~- qualquer momento, 
apresentar à outra através. dos canais di
plomãticos usuâls, solicitações relativas à 
aplicação deste Protocolo. 

Artigo VII 
AS Partes contratantes poderão comple

mentar o pr..,ente Protocolo através de 
contratos ou qualquer out!a form~ de 
Ajuste. 

Artigo VIII 
1. O presente ~Protocolo entrará em vi

gor uma vez cumpridas as formalidades 1~
ga.ls requeridas pela legislação das Partes 
COntratantes. Será vãlldo por um período 
J1e- 4 anos, renováve-l automaticamente, por 
períodos idênticos, a menos que uma das 
Partes Contratantes notifique rà. outra por 
escrito, por via diplomática, três meses an
tes do término da vigência, sua intenção de 
denunciá-lo. 

2. Qualquer das Partes Contratantes po
derá solicitar, igualmente por escrito e por 
via diplomática, a revisão total ou parcial 
deste Protocolo. 

3: AS disposições revistas, ou emenda
das, por consentimento mútuo, por via di
plomática, entrarão em vigor na data de 
sua aprovação pelas Partes COntratantes e 
não afetarão, em principio, os programas 
em execução. · 

Feito em Montevidéu, aos dias do mês 
de agosto de 1985, em dois exemplares ori
ginais, nos Idiomas português e espanhol, 
fazendo ambos os textos Igualmente fé. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Pelo Governo da República Federativa 
do Brasll: Olavo Egydio SetúbaL 

Pelo Governo da Repúi>I!ca Oriental do 
Uruguai: Enrique lglesias. 

! As Comissões de Relaç6es Exteriores 
.- rle Erlucação e .Cultura.) 

PROJE'rO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N9 22,. de 1986 

(N.o 110/85, na. Câmàra dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre a 
- criação de ComissãO Mista entre o Go

verno da. República Federativa.do Bra
sil e o Governo da República de Gana, 
celebrado em Brasília, em 5 de julho 
de 1985. 

O Congresso Naeional decreta: 
Art. 1.0 Fica aprovado o texto do Acor

do sobre a c:riação de Comissão Mis·ta en
tre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo d'a República de Gana, 
celebrado en1: Brâsílla, .em 5 de julho de 
19115. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à 
aprovação do Congresso Nacional quaisquer 
atos de que possam resultar Implementa
ção deste Acordo, bem como aqueles que 
_s,e destinem a estâbelecer ajustes operacio
nais compltemen tares. 

Art. 2.0 Este decreto legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação. 

MENSÀOEM N.0 377, DE 1985 
Excelentl&llmos Senhores 
Membros do Congresso Nacional: 

Em conformic!ade-~oom o di"Posto no 
art, 44, inclso I, da Cc:llrustituiÇão Federál, 
tenho a hom·a. de submeter à elevada con
slderagão ele Vossas Excelências, acompa
nhado de j;:xposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado, Interino, das Relações 
Exteriores, o texto do Acordo .sobre a cria
ção da Comissão Mista entre o Governo da 

ll.epúbl!ca FedeTatlva do Brasil e o Governo 
'da República de Gana, celebrado em Bra
sflla, em 5 de julho de 1985. 

O referido Acordo tem por flnil.lldade o 
des,envolvl:m;ento da cooperação elll1lre os 
dois pa.ises, sol>retudo nos campos da coo
peraçãO ~onõmica, comercial: financeil"a, 
clentiflca, tecnológica, técnica e cu1tural. 

A COmissão Mista Bra.sll-'-<l'a.na r.eunir
se-ã a: cada dois anos, altern-ad-an:nente em 
A era e Brasllia, -e terá por atribuição a 
definição d~ orientação a ser seguida. para 
a consecuça.o dos objetivos do presen':e 
Acordo. 

A agenda de cada sessão será acordada 
por via diplomática com a antecedência 
mínima de um mês da data de abertal'a 
dos trabalhos, mas a inclrusão de outros 
assuntos depend,erã do consentimento dos 
ch~fes das duas· Delegações. 

O Acordo entrará em vig<>r na data da 
troca dos .Instrumentos de Ratificação e 
.erá validade por um período de 5 (cinco) 
anos, sendo tacitamente renovável por pe
r!Od'l" ,de igual duração. 

Brasilla, ·12 de agooto de 1985. - Ulysses 
Guimarães.· 

Dezembro de 1986 

EXPOSIÇAO DE M'CY.l'IVOS DAF-I/CAI/68/ 
800(B46)A(38), DE 30 DE JULHO DE 1985, 
~~S'I'l!:RIO DAS RELAÇOES EX-

A Sna Ex<>elência. o Senhor 
José Sarney, 
Presidente da Repúbllea 

Senhor Presidente, 

""Foi assinado em Brasllia, em 5 de julho 
de 1985, o Acordo Sül>re a c:r!açáo da co-~ 
missão. Mista entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo' da. Re
pública de Gana. 

. 2. · O referido Acordo ylsa a desenvolver 
cooperação mais ef-etiva entre os dois países. 
possibtlitando a consolidação, diversificação 
e fortalecimento das relações elfl todos o; 
a.~p.ectos de interesse comum. 

3. Cc:lirusubsta.nclado na contraproposta 
brasllelr_a, aee!ta integralmente pelo g<>ver
no gan·ense, o presente· A to segue o padrão 
de Acordos já assinados com outros países 
africanos, definindo parâmetros em matéria 
de cooperação econômlca, comercia~ finan
ceira, científica, tecnológica, técnica e cul
tural.. 

4. Demonstrando o :mais vivo interesse 
em ver Implementad<> o citado' i\cordo, o 
aoverno da República de Gana propôs que 
a Prlmelra Reunião da C<:>IniSsâo Mista se 
r.aallze em Brasilia, tão logo OCOI"I'8lU a ra
tificação <lo Acordo pelo congresso Na.clo
nai e i sua entTãda. em vigor. 

5. AS relações comerelâls entre Brasil e 
Gana vêm-se consolidando progressivamen
te, revelando ·sempre superavit favorável ao 
Brasil o valor de nossas eaq>Ortações foi 
de aproximadamente US$ 30 Inllhões nos 
dois últimos anos. Os principads produtos 
que compõem a pauta de ""'JIrtações bra
allelra.s são manufatura.dos, Inclusive pneu
ni·á:'Jcos, tratores e acessórios para veículos~ 
e alguns produtos agricoJas, tais como carne 
bovina, açúcar, papel e algodão. 

6. Modiflc:mdo as direbrlzes da politica 
econômica que vinha sendo empregada no 
país desde que a&;unúu o .Governo em de
zembro de 1981, o Presl:dllnte Jerry Hohn 
Rawlings tem procurado redirecionar a po
lítica .zxterna ganense p8JI"a o Ocidente por 
meio de uma cooperação mais estreita com 
os países de economia de mercado. Esse 
redireclonamento posslbllltou, Inclusive, o 
apoio do FMI . e do Banco Mundial, que 
tem suprimido volume Importante de re
cursos para a recuperação que se vem re
gis '_rando na economia de Gana. 

7. Permito-me, pois, enea:recer a V. Ex.a. 
a conveniência de o GovertlQ brasileiro ra
tificar o 'P""sente Acordo, .sendo para tanto 
necessária a prévia aprovação do congresoo
Na<lional. eonfonne os termos do art. 44, 
inciso I, da COnst!tnição Federal. 

8. Nessas condições, tenho a honra de 
sul:>meter projeto de Mensagem Presidencial 
para que V. Ex.•, se assim houver !POr bem, 
enoamlnhe o texroo do Acordo anexo à apro
vação da Poder Legislativo. 

~ Aprovei to a O poli; unidade para renovar ~a 
V. Ex. •, Senhor Presidente, os protestos do 
meu profundo raspei to. - Paulo de Tarso 
Flexa de Lima.. 
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ACORDO SOBRE CRIAÇAO DE OOMISSAO 
MISTA ENTRE O GOVERNO DA REPú
BLICA FEDERATIVA DO BRASIT. E O 
GOVERNO DA REPúBLICA DE GANA 

O Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Gana, 

COnscientes oos laços de amizade e de 
solidariedade que unem os oois países; 

De.sejosos de oonsolidar, diversificar e 
fortalecer as relações de caop.eração em 
toc100 os aspectos de Interesse comum; 

COnvêm o seguinte: 

Artir;o I 

trma Comissão :Mista de ~ração Bra
sil--Gana fi~a Instituída pelo presente Acor
do. 

Artigo n 
A ComiSsão :Mista. tem por a;tribulção de

finir a orientação devl.da para que os obje
tivos do presente Acordo seJ'am atingidos. 
especla!Jnente em matêria de ooop;eração 
eco.nômica, comercial, financeira, cientifi
ca, tecnológica, têcnloa e cultural. 

Artigo m 
A COrn.isSão Mista se reunirá a cada dois 

anos e, extraorc!lnarlemente, de oomum 
acordo en'tre as Part<:e. As reuniões se rea
lizarão sJternwameJtt;e em Acra e Bmsilia. 

Artigo IV 
Á Delegação de cada país será chefiada 

por autQridade de nível ministerial e Inte
grada por memb:roo d€1l!!gna;d<>s pelos res
pectivos Governos. 

Artigo v 
COncluídos os trabalhos, a COmissão Mis

ta elaborará Ata e <iml.tirá Comunicado de 
Imprensa. 

1. os Cbefes das duas Delegações pode
rão· e<>njuntamente fruller_ reoomendaç1íes 
sobre assuntos urg'entes durante o período 
entre duas, sessões sucessivas. Tais decl
ções e reoornendaçõe.s serão incluídas na 
Ata da sessão seguinte. 

2. As Atas da Oolnissão Mista bem CO'lllO 
os COmunicados COnjuntos deverão ser pre
parados em dols originais, nos idiomas por
tuguês e Inglês, sendo ambos os textos Lgual
mente autênticos. 

Artigo VI 

A agenda de crada ~ão será aoordada 
por via diplomM!ca com a antecedência mi
nima de um mês da data de abertura dos 
trabalhos. 

Parágrafo único: Nas sessões "~ traba
lho, outros assuntos poderão ser incluídos 
na. agenda, com o consentimento dos Che
fes das duas Delegações. 

Artigo VII 

A composição da Delegação dei pais-visi
tante deve ser comunicada ao pais anfitrião, 
por via diplomática, com antecedência m!
nlma de quinze dias da data da reunião. 

Artigo vm 
O pais anfitrião responderá pelas despe

sas necessárias à realização das sessões de 
trabalho. 

Parágrafo único: Cada Parte ãreará com 
a sua respectiva despesa cmn transporte in
ternacional, alimentação e alojamento. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Artigo IX 

o Governo da. República Federativa do 
· BrasJJ· e o PNDC (Conselho ProviSório d,e 
Defesa Nacional) da República de Gana 
designam, respectivamente, o Ministêrio das 
Relações Exteriores e o Mlnlstêrio doo Ne
gócios Estrangeiros oomo ói"gãos compe~en
té.S para implementar ""te Acord<> e coorde
nar outros assuntos a ele relativos. 

Artigo X 
Qualquer questão ou controvérsia que pos

sa surgir em deOOI:l"êncla da implementação 
do presente Acordo se<"á solucionada amiga
velmente por "'1llbas as Partes da COmissão. 

-Artigo XI 
_ _ _O presente Aooroo entrará em vig<>r na 
data da troca dos Instrumentos tle ratifica
ção pelos dois Governos, obedecidas a.s res
pectivas disposições constitucionais. 

Artigo XII 
O presen ~e Ac<>roo t&á validade por um 

período de 5 (cinco) anos. Será tacitamente 
renovado, por periodo de igual duração, sal
vo se uma das !Partes Contratantes comul:ú
car à outra, por nota diplomática, e oom 
antecedência mlnlma de 6 (sais) meses, sua 
decisão de denunciá-lo. 

Artigo xm 
Cada Parte pode propor a revisão do Acor

do ou emenda ·a qualquéT de S1IS8 disposi
ções. AS cláusulas revisadas ou emendadas 
d.e __ comtu:Q. aoot'ldo entrarão em vi·gor na 
data de sua aprovação por ambas as Par
tes, obedecidas as respectivas dlSIJlQSições 
constitucionais. 

Artigo XIV 
Nada no presente ACOJ)dO afetará outros 

acordos de cooperação entre os dois Go
vernos~ -nem derrogará qualquer obrigação 
Internacional .assumida pelas Partes con
tratantes. 
. Felto em Brasília, ~ 5 dla.s do mês de 
julho de 1985, em dois eJremJ>'a;res origlnals 
em português e inglês, sendo ambos os tex
to.s: iguahnen te autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil: Olavo Eadio Setúbal. 

Pelo Governo -<la República di Gana: Kofi 
Nydevu Awoonor. 

(As Comissões de Relações Exteriores 
e de EconomlaJ 

PROJETO DE DECRETO I,EGISLATIVO 
N'l 23, de 1986 ,«' 

~-cN.o 121/86, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o tejX.tO do Acordo sobre Sa
nidade Animal em Areas de Fronteira, 
celebrado entre o Governo da 'al",t>Ublica. 
Federa_tiva do Brasil e o Governo da. Re
r:::ica da Colômbia, a 16 rle jullio de 

O CongresSo' Nacional decreta: 
Art. 1.0 Fica aprovado o texto do Acordo 

sobre Sanidade Arúmal em Areas de Fron
teira~ celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e -o ·aovernc5 da · 
it')f:;~bl!ca da Colômbia, a 16 de julho de 

P-arágrafo único. Ficam sujeitos à apro
vação do Congresso Nacional quaisquer atas 
de que possam resultar revisão deste Acordo, 
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bem Como aqueles que se destinem a esta
belecer AjusteS Complem~ntares. 

Art. 2.0 · Este decreto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N.0 . 473, DE 1985 

Excelentíssim-Os Senhores Membros do 
COngresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no 
art; 44, inclSo I, da Constituição Federal, 
tenho a honra de submeter- à elevada con
sideração de Vossas Excelências, acompa.~ 
nhado de Exposição de Motivos do senhor 
Ministro de Estado das Relações Exterio
res. o texto do Acordo sobre Sanidade Ani
~al em Are as de Fronte ira, entre o Gover~ 
no da República Federativa do Bras!! e o 
Governo da ,República da Colômbia, cele
brado em Bogotá, a 16 de julho de 1985. 

O Acordo em apreço dispõe sobre_ a exe
cução de programa coordenado para a 
cqhseCuçãá de .seus obj etivos, reoomei1dado, 
para tanto, a estreita cooperação técnica 
na.s área.s de formação de pessoal, de con
trole de_ vacinas e produtos zooterápieos, 
de diagnóstioos, pesquisas e outras tarefas 
similares, e o. intercâmbio de informações 
de interesse para o controle das enfermi
dades a que se ·refere. 

Brasilia, 24 de setembro de 1985. -
Ulysses Guimarães. 

EXPOSIÇAO DE MQIITVOS DAM-TI/CAI/ 
DOOPI/iDPB/96/862.1 (B 46) (B 31). DE 
30 DiE AGOSTO DE 1985, DO MINISTÉ
RIO DAS IllELAÇõES EXTERLORIES. 

A sua Excelência o Senhor 
Doutor J"osê Samey, 
Presidente da ~epúbllca. 

Senhor Presidente, 

T·enho a hon:r~a de submeter à alta con
~ideraç.ão de Vossa E~celência, o anexo 
Acordo entre a República Federativa do 
Brasil e a República da Colômbia sobre 
Sanidade Animal em Areas de Fronteira 
concluído com o Governo da Cólômbia enÍ 
Bogotá, a 16 de julho último. ' 

--. 2. O docuri:terito em apreço crta um con
J t;nto de normas e esquemas de coopP.ra
çao no que se refere ao controle das enfer
midades animais na área de fronteira en
tre a Colômbia e o Brasil, no âmbito do es
tabelecido pelo Convênio Interamertcano 
de Sanidade Animai e do recomendado na 
IV Reunião Ordinária da comissão SUJ
~ericana de- Luta contra a Febre Afto.';a, 
alem de se assemelhar aos Acordos já fir
m~dçs .nes.sa área com a Venezuela, a Ar
gentina e . o Uruguai. 

3. ~im sendo, o Acordo disPõe .sobre a 
execuçao_ de programa coordenado para a 
consecuçao de seus objetiros, 'recomendan
d?, para ~to, a estreita_ cooperação· têc
n.ca na.s areas ~e formaçao de pessoal; de 
controle de vacma.s e produtos zooterápi
cos, de diagnósticos, pesquisas e outras ta
ref~ similares, e o lntarcámblo de ln!or
maçoe.s de interesse-- para o controle da.s 
enfermldades a que se ·refere o Acordo. 

4. o Acordi} prevê, também a ce!el>ra
ção de convênios especiais de' ajutla reci
proca, q~and_? nece.ssãftos, e a _colaboração 
das institulçocs nacionais e de organismoo · 

.lnternaclonals P'!""a a ,realização das medi
das destinadas a Implementação do prec 
visto no Acordo. 
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5. Por melo deste Acordo, o :Sra.sil e a 
Colômbia constituem uma Conússão MJ.sta 
Bra.sUe!ro-OOJombiana de Sanidade Ani
mal, a ser integrada por ·entidades dos dois 
países afetas ao a~unto, que se .:eunirá 
ordinariamente, uma vez por ano, e, extra
ordinariamente, sempre que necessário, 
tendo como atlvldades princlpals a de for
imular Plano dé Ação para .o programa 
coordehado d.e sanidade animal e a de' ava
liar a.s atividades de execução do Acordo. 

6. Em vista dp exposto, e considerando 
não só a Importância do presente Acordo 
para o controle e futura erradicação das 
doenças anlmals na área de tron teL'"a, mas 
também a contribuição deste para a efetl
va Integração regional do Brasil com os. 
países fronteiriços, em especial c<>m a Co
lômbia, julgo que o Acordo entre a Reptt
bllca_ F.ederatlva do Brasil e a .República 
da dolômbla .sOJ:>ré sanidade ·Animal_ em. 
Are as dé ·Fr<Jn te ira merece sei" suJ:>m..etido à 
aprovação do Congresso Nacional, nos ter
mos do art. 44, Inciso I; da Constltulção 
Federal. ' · 

Aproveito a oportunidade para reno.var a 
Vossa Excelêilcla, Senhor Presidente, _os 
protestos do meu mals profundo respeito. '-
Oiavo Setúbal. 

. ACORDO $NTRE A REPúBLICA 
FED1l!RATIV A DO BRIIS!L 

E A R;EP'OBLICA DA COLO'MBIA 

·-~~~~ 
o Governo da RepúbliCa Fedel'ativa do 

Bra.,"il e o Governo da Rep\lÍJllca ~a . Co-
lômbia:,· · · 

Considerando o estabelecido-no Item .2 do 
art. II e no art. III do Convênio lntlérain<;
ricano de Sanidade Animal, firmado na cic 
dade do Rio de Janeiro enr 18 de julho de 
1967; 

Considerando, ademais, as recomendaç_õ~ 
emanadas da IV Reunião Ordinária da Co
missão Sul-Americana de Luta contra a 
Febre Aftosa - COSALFA, realizada nos 
dias 10 e 11 de fevereiro de 1977, na cidade 
do Rio de Janeiro, bem como as resOluções 
da X Reunião _Interameric-ana, em nível 
ministerial, sobre o controle da Febre Aft!l
sa e outras zoonoses - RICAZ-1{}, realiza
da em Wash!ngt!ln, nos dias 14 a 17 de 
março do mesmo ano; 

Desejando Chegar a uin- acordo- ni.útuo 
para um programa barmônfco de- sanidade 
animal em áreas de fronteira; 

Declarando que as Obrigações recíprocas 
serão cumpridas dentro de um espírito de 
cordial cooperação, 

Acordam· o seguinte: 

Artigo I 

As Partes Contratantes se comprometem 
a elaborar e executar um programa coorde
nado de sanídade animal, destinado às 
áreas adjacentes -à fronteira entre ambos 
os pai.ses, ·com o obj'etivo de lograr um me
lhor controle das enfermidade de animais 
cooperação essa que se realizará dentro dÓ 
QUãàrõ àas nonnas legais e regulamentar-es 
de seus respectivos ordenamentos jurídicos. 

Artigo II 

Para os fins da execução do _programa 
coordenado a. que sé ·refere o -artigo pre-
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ced_en te, as Partes Contratantes c.omprome
tem.;.se a: 

I) coordenar as medidas que devam ser 
tomadas em amboo os paises para com
-bater e controlar a.s enfermidades nas re
giões da fron telra; 

2) prestar colabbração de earáter técni
co nas ativldades relacionadas com· o con
trole de V'aelnas e produtos zOoterápleos, 
d!agnóstieóS, pes<julSas e outras tarefas si
milares: 

3) . coop-erar no aprimoramento recíproco 
de pessoal técnico, através dos serviços de 
capacl.tação exlst.!>!ltes em cada um dos dois 
paíseS; 

4)- realil!iar lntercã.mbio permanente de 
Informações epizoôticas, na região da fron
teira, bem como de outras ·informações de 
Interesse !Para o controle da.s enfelmlldades 
a que se refere este Acordo; 

5). celebrar conv.ênlos especiais de ajuda 
l'eelproea, quando sejam indispensáveis, 
para o controle da si.tuação sa.nlltári'l-, oon, 
vên!os asses que serão estudados e formu
ladas no selo da Comissão Mista a qoo s,e 
refere o Ar(,!go IV do presente Instrumento; 

0) solicitar, de comum acordo, a colabo
ração de suas l:nstttuições nacionais, bem 
como a de prgantsmos internaelonals, para 
a realização de atlvldades destinadas à Im
plementação do presente Acordo; 

7) examinar conjuntamente as normas 
que sej aiil ditadas em cada um dos dois 
palses pa.í'a a aplicação deste Acordo, com 
a finalidade de que o ajuste e revisão das 
mesmas contribuam ao melhor êxlw dos 
objetivos assinalados. 

AJ.1;igo III 
Para maior eficácia das medidas tenden

tes a resolver os problemas que se apresen
_tem na região da fronteira, em matéria 
de enfermidades dos animaJs, a ação coor
denada das autoridades competentes de 
ambas a.s Parles Contratantes compreen
derá o seguinte: 

1) estreita e permanente coordenação das 
medidas destinadas ao- controle sanitário 
do trânsito de anlmals em pé e de produtos 
derivados, através da fron1teira comum; 

2) si.ncronização das datas de vacinações 
.e.Ae qualquer outra atlvldade que se julgue 
conveniente, de confOrmidade com os pro
pósitos deste Acordo, e que sejam desen
volvidas nas áreas de fronteira a que este 
se refere. 

Mt;igo IV 

1. As Parles Contratantes convêm .em 
c·anstltuir, em caráter permanente, l.Ull) 
~o :M.Wta Brasileiro~Colomblana ~de 
Sanidade Anln:ial. 

2. A Comissão a que se refere o pará
grafo 1 será Integrada, pela Parte brasi
leira, pelo seere.tárlo da secretaria de De
fesa Sanitária Animal e .pelo DJrewr da 
Divisão de Profilaxia e Combate às Doen
ças da Secretaria de Defesa Sarútárla Ani
mal, do Ministério da Agricultura; e, pela 
Parte Colombiana, pelo Diretor Nacional de 
Criação_de Qllo<l<:> <l<:> M:\I1~:ért9 Jia Agricul
tura, pelo Dlretor de Sanidade Animai do 
Instituto COlombiano Agropecuário e pelo 
Dlretor da Campanha Nacional Antlaftosa 
dn In.st!tuto COlombiano Agropecuário. 

Artigo v 
.!!.. Conússão Mista Brasileiro-COlombiana 

de sanidade Animal reunlr-se-á, ordinaria-
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mente, uma vez por anq.~;: extr~ordinaria
ment.e, -~mpre qu_e ;c.~~lo, pre!elivel
mente nas regióe.s· de fronteira. 

Artigo VI 

A Comissão Mlsta BrasUeiro-Oolombfana 
de Sanidade Animal terá as seguintes -tuh-
ções: · 

a.) assessorar, os respectivos GoVernos no 
quadro das 1!-tiVidades do pre<;ente Acordo; 

b). formula.r !Plano de Ação destinado ·;,. 
implementação dO .progmma coordenado de. 
sanidade ·animal, &..que se .refere 9 ..;rtlga: I 
do presente _Aoord<:>; 

c J designar eomlssões técnicas regionais 
e especificar suas áreas de ação; 

d) avaliar as ativ!dades de execução do 
presente Acordo e atuallzar, periodicamen
te, as dil'Ctrlze,s formuladas no Plano de 
Ação ·referido 'na alinea a do presente Ar
tigo; 

e) elaborar seu Regimento Interno. 

Artigo vn 
Cada uma das Partes. COntratantes no

tificará a outra do ewnprlmen to das !OI'
malldades requeridas ;por seu ordenamento 
juridico para a aprovação dó presente Acor
do, o qual entrará em vigor na da!ta da 
segunda notificação. 

Ai-tigo vm 
1 ... O presente Acordo vlgor~á pelo pra

zo de três anoo. e será prorrogado automa
ticamente por iguais períodos. 

2. O presente Acordo poderá ser denun
ciado, a qualquer -mOmento, mediante no~ 
tiflcação de uma das Parles à oul>ra, por 
via d!p16inO,tlca. A denúncia su"tlrá efeito 
seis meses após a data da respectiva no
tificação. 

3._ O presente Acordo poderá ser modifica
do por mútuo consentimento da.s Partes. As 
modl!lcaçôes entrarão em vigor na forma 
prevista no Artigo VII. 

Feito em Bogotá, aos 16 dias âo mês de 
Julho de 1985, em dois exemplares, nos 
idiomas ·português e espanhol sendo ambos 
os ·teJ<tos Igualmente auténticos. 

Pelo Governo da Repúbllca Federativa do 
Brasil: Carlos Alberto Leite Barbosa, Em
baixador Extraordinário e Plenlpotenclário. 

_ Pelo Governo da República da Colômbia: 
Augusto Ra.mírez Ocampo, Ministro das Re
lações Exteriores. 

Aviso n.0 628-suPAR 

Em 24 de SJ>tembro de 1985. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Haroldo San!ord 
DD. Prlmelro-Seeretárlo da 
Câmara · düs De-putados 
Brasília - DF 

Excelentíssimo Senhor 1.0 -Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a essa 

Secr,tarla -a Mensagem do Excelen t!sslmo 
SenhOr Presidente da Repúhllea., aoompà-;.. 
nhada de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exterio
res, relativa- ,ao ·texto_ do Acordo sobre Sa
nidade Animal em Areas de Fronteira, en
tre o Governo da Reptlbllca Federativa do 
:Brasil e o Governo da República da Colôm
bia, celebrado em Bogotá, a 16 de julho 
de 1985. 
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Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de elevada esti
ma e consideração. - José Hugo Castelo 
Branco, Mlrustro Chefe do Gabinete Civil. 

(As Comissões de Relações Exteriores 
e de Agricultura.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
· Nl' 143, de 1986 
(n.0 8.386/86, na Casa de origem) 

(de iniciativa do Sr. Presidente 
da Repúbllca) · 

Dispõe sobre a aplicação do disposto 
no Decreto-lei n.O 2.251, de 26 de feve .. 
reiro de 1985, aos servidores policiais 
dos Territórios Federais. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Aplica-se, no que· couber, o 

disposto no Decreto-lei n.0 2 .251, de 26 de 
fevereiro de 1985, aos servidores públlcos, 
ativos e inativos, dos Territórios Fi:!derais, 
incluidos os transformados em Estado. 

Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, ratroaglndo seus efeitos 
financeirOs à data de inicio da vigência do 
Decreto-lei n.O 2 .251, de 1985. 

Art. s.o Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N.0 656, DE 1986 
DO PODER EXECUTIVO 

Excelent!sslm.os Senhores Membros do 
Congresso Nacional: . 

Nos termos do art. 51 da Constituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à eleva
da dellberação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos da Se
cretaria de Administração Púb!lca da Pre
s.\dêncla da Repúbl!ca, o anexo projeto de 
lei que "dispõe sobre a aplicação do dis
posto no Decreto-lei n.o 2.251, de 26 de fe
vereiro de 1985, aos servidores po!lciais dos 
Territórios Federais". 

Bras!Ila, 24 de outubro de 1986. - · José 
Sarney. 
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idênticos pertinentes à Admlrustração de 
Pes&oal devem ser estendidas a esses ser
vidores' ainda não beneficiados as normas 
de classificação de- cargos, insertas no m-en
cionado Decreto-lé! n.0 2 .251, de 1985. 

5. Em face do eXposto, tenhÇ. a honra de 
submeter_~à_elª-V"4& cons(deraçao de vo.s.sa 
EJreelêiúila anteprojeto de lei, destinado a 
estender a Incidência do Decreto-lei n.o 
2 .251, de 1985, aos servidores de que se tra
ta, vigorando os e fel tos financeiros a partir 
de 27 !le fevereiro de 1985, a exemplo do que 
se verificou em relação aos po!lclais fe
derais. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os meus protestos de ele
vada estima e dlstlnta consideração. -
Aluízio Alves, Ministro-Chefe da Secretaria 
de Administração Púb!lca da Presidência da 
República. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N.O 2.251, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE .1985 
Dispõe sob,J:e a. C-riação da C3.rreira 

Policial Federal e seus cargos, fixa 
:---os valores de seus vencimentos, e dá ou

tras providências. 

o Presldenteda República, no uso da atrl
bu'iç_ã_o que lhe confere o art. 55, !tem m. 
da Constituição, decreta: 

Art. 1.o Fica criada, no Quadro Permanen· 
te do Departamento de Policia Federal, a Car
reira Policial Federal, composta de cargos 
de Delegados de l'ollcia Federal, Perito Cri· 
mlnal. Federal, Censor Federal, Escrivão de 
Policia Federal, Agente de Policia Federal e 
Papl!oscoplsta Policial Federai, conforme o 
Anexo I deste .decreto-lei, com os encargos 
previstos na Constituição Federai e na legis
lação específica. 

Art. 2.0 As atuais classes integrantes das 
Categorias Funcionais do . Grupo Policia 
Federal (PF-500) existentes ficam trans
formadas nas seguintes: Segunda Cll'SSe, 
Primeira Classe e Classe EsJJecial. 

Art. 3.0 Os ·ocupantes dos cargos das 
aluais categorias funcionais do Grupo 
PF-.500 serão transpostos, na forma do 
Anexo II, para a carreira a que se refe-

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o 98, DE 23 ro o a.rt. 1.0 deste decreoo-le!. 
DE OUTUBRO DE 1986, DO SENHOR Parágrafo .. único. Ficam considerados 
MINISTRO-CHEFE DA SECRETARIA DE extintos os cargos das categorias deslgna-
t;D~~J'~~~CA DA PRESI- .. ___ das pelos Códigos PF-501, PF-502, PF-503, 

PF-li04, PF-505 é. PF-506. 
Excelentlll.simo Senhor Presidente da Re- Art. 4_0 0 ingresso nas categorias Fun-

pública. clonais da carreira Policial Federal far-
O Decreto-lei n.0 2.251, de 26 de feverei- se-á mediante concurso públ!co, sempre no 

ro de 1985, disciplinou a carreira Policial Padrão I da Segunda Classe, segundo ins-
Federal, fixando a correspondente retribui- truções a serem. baixadas pelo D!retor-
ção, de modo a assegurar aos funcionários Geral do Departamento de POlícia Federai, 
dela integrantes remuneração condizente observada a legls!ação pertinente. 
com a relevância dos serviços prestados. 

2. Da mesma--forma, o Decreto-lei n.o 
2 .266, de 22 de março de 1985, criou idênti
ca carreira no Distrito Federal, com disci
pllnamento e retribuição Idênticos. 

3. Não· se incluem nessas carreiras os 
servidores que desempenham atlvldades po
liciais nos Territórios Federais e os exer
centes de atribuições de mesma natureza 
nos extintos Territórios Federais do Acre e 
Rondônia. 

4. Vez que se trata de mesmas atlvlda
des, exercidas em unidades da federação 
(União, Distrito Federal e Territórios Fe
derais) Que se suJeitam a disclpl!namentos 

Art. 5.0 
• A progressão fU'llclonal será 

feita na conformidade com a Lzi n.0 5. 645, 
de 10 de dezembro de 1970, e o Decreto-lei 
n.o 1.445, de .13 de fevereiro de 1976, e suas 
modificações subseqUentes. 

Art. 6.0 ~ao haverá tranSferência nem 
ascensão funcional para a Carreira Polí
cia! Federal. 

-Art. 7.0 Para progressão à -crasse Espe
cial das Categorias Funcionais de nivel 
superior e ~~dia~_ constitUi r~quisito básico 
a conclusão cOm aproveitamento, respecti
vamente, do Curso Superior de Polícia e 
Curso Especial de Policia. 
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§ 1. o Os curSos referidos neste artigo, 
destinam-se ao c aperfeiçoamento dos servi
dores policiais que se encontram no Padrão 
final da Primeira .Classe das Catego~!as 
Funcionais de nível superior e médio, obe
decidos os ·critérios estabelecidos nos res
pectivos planos de curs~. 
- § 2.0 Os atuais ocupantes da Classe Es

pecial das Categorias Funcionais de nivel 
superior e médio _serão matriculados nos 
referidos cursos, por ordem de antigüi
dade. 

Art. 8.o Ao servidor que completar com 
aproveitamento os cursos de formação 
profissional e os mencionados no artigo 
precedentes, real!zados pela Academia Na
clona! de Policia, será atrlbuida Indenlza
ção de Habilitação Policial Federal, com 
os pércentuais calculados sobre o venci
mento básico correspondente. na forma se
guinte: 

1 - 10% (dez por cento): Curso de For
mação Policial Profissional; 

II - 20% (vinte por cento): Curso Es
. pecial de Policia; 

m - 20% -(vinte por cento): Curso Su
perior de Policia. 

§ 1.0 Na ocorrência de niais de um 
curso, será atribuída somente a indeniza
ção de maior valor percentual. 

§ 2.o A Inden!zação de HabUitação Po
licial Federal é incorporada aos proventos 
da aposentadoria do servidor. 

§ 3.o o policial federal que já tiver con
cluldo os cursos de FOrmação Profissional 
e CUrso Superior de Policia, fará jus à in
denfzação referida neste artigo. 

Art. 9.0 O valor do vencimento do 
Age!Ilte Pollclal \Federal da Classe Espe
cial, Padrão I, que corresponderá a 40% 
(quarenta por cento) da retribuição, repre
sentação e vantagens mefl:SaiS do cargo em 
comissão de Díretor-Geral do Departamen
to de Policia Federal, servirá como base 
para fixação do valor do vencimento dos 
demais integrantes da Carreira Policial 
Federal, observados os lndlces estabelecidos 
na Tabela de Escalonamento Vertical, Ane
xo III, deste decretO-lei. 

Parágrafo único. Nenhuma redução de 
vencimentos poderá resultar da aplicação 
do disposto neste artigo, devendo, quando 
ror o c:aso, ser assegurada ao funcionário 
a diferença, cama vantagem pessoal, nomi
nalmente identificável, a ser absorvida no 
primeiro reajuste subseqUente. 

Art. 10. Ficam asseguradas a todos os 
ocupantes dos cargos da Carreira Policial 
Federal as gratificações, incienizações e 
vantagens atualmente concedidas aos in
tegrantes do Grupo-Policia Federal (PF-
500), aplicando-se as mesma.s bases de cál
culo e percentuais ou _yalores para a res:
pectiva elasse a que pertença o funcioná
rio. 

Art. 11. Os funcionários aposentados, 
cuj~ cargos tenham _sido transfoJ;"mados ou 
dado origem aos cargos componentes do 
Grupo-Policia Federal, terão seus proven
tos revistos e as vantagens ora concedidas 
aos servidóres em atividade, inclusive quan
to ao reposicionamento e denominação de 
cargos, com -efeitos financeiros a partir da 
publicação deste decreto-lei. 

Art. 12. Considerado o interesse da Admi
nistração em aperfeiçoar o éOht!ngente de 
recursos humanos do Departamento d~ Po-
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licia Federal, à Direção Gerat do órgão po
derá atuorlzar, assegurados todõs os direi
tos e vantagens, inclusive o tempo de ser
viço, o afastam.ento de. funcionários para 
cursas de pós-graduação, - especialização e 
extensão, no Pais ou no exterior. 

Art. 13. o funcionário do Departamento 
de Polícia Federal em serviço ativo fará jus 
a uma indenização mensal para moradia 
correspondente a 30% (trinta por cento) cto 
vencimento da respectiva classe. 

Parágrafo único. Quando o servidor 
ocupar imóvel da União, descontará, em 
favor do órgão responsável, da Indenização 
a que faz jus, a importância corresponden
te às taxas de ocupação, conservação ou 
condomínio. 

Art. 14. O percentual de que trata o 
o Decreto-lei n.0 2.179, de 4 de dezembro de 
1984, incidirá sobre os valores correspon
dentes ao.s vencimentos do Padrão I da Se
gunda Classe da respectiva Categoria Fun
cional. 

ANEXO I 
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Art. 15. As despesas decorrentes da exe
cução deste decreto-lei correrão à. conta 
das dotações constantes do Orçameni:<l da 
união. 

Art. 16. Este decreto-lei entra em vigor 
na data de sua publicaçãol revogadas as 
d!spo.slções em contrário. 

Bras!lia, 26 de fevereiro de 1985;. 164.0 da 
Independência e 97,0 da República. - João 
Figueiredo - lbrahim Abi-Aekel. 

(Art. r.o do Decreto-lei n.0 2.251, de 26 de fevereiro de 1985) 

Carreira Polfcial Federal 

Denominação d-os CargOS Classes e Quantidades de Cargos 

Nível Médio/Nível Superior * 
Delegado de Policia Federal "' 

Censor Federal "' 

Perito Criminal Federal* .......... ·+· ·-~···••+•··· 
EScrivão de Polfcla Federal ....................• 

Agente de Polfcla F'ederal ....................... . 

Pap!loscoplsta Policial Federal ................. . 

ANEXO Il 

Especial 1.a Cla.sse 

399 477 

115 . J.37 

99 117 

257 307 

3.231 3.876 

175 210 

(Art. 3.0 do Decreto-lei n.o 2.251, de 26' de fevereiro de 1985) 

Situação Anterior 
(Grupo PF-500) Situacão Nova 

2.• Classe 

716 

205 

176 

461 

5.814 

315 

CategOria 1Funcional Ref. Padrão Classe Denominação -

Delegado de Policia Federal 25 m E.s~al DelegaJdo de Polícia Federal 
24 n 
23 I 

22 VI Pí:'ini.eira 
21 v 
20 rv 
19 III 
18 n 
17 r 
16 v Segunda 
15 rv 
14 nr 
13 n 
12 I 

Perito Orlmlnal 25 m Especial Perito Criminal Federal 
24 n 
23 I 

22 VI Primeira 
21 v 
20 rv 
19 m 
18 II 
17 I 

16 v Segunda 
15 rv 
14 III 
13 n 

5 a 12 I 
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Técnico de Censura 

Situaçã<> Anterior 
(Grupo PF-500) 

23 

22 
21 
20 
19 
18 
17 

16 
15 
14 
13 

5 a 12 

m 
II 
I 

VI 
v 
IV 
III 
II' 
I 

v 
IV 
III 
II 
I 

Categoria Funcional Ref. Padrã<> 

Agente Polícia F'ederal 32 
Escrivão Policia :Flederal 31 
Papl!oocopista Pol Federal 30 

29 
28 
27 

25, 26 
24 
23 
22 
21 

m 
II 
I 

IV 
III 
II 
I 

IV 
m 
II 
I 

Especlal C'ensor Federal 

Primeira 

Segunda 

SitufÇ~" Nova 

Classe Denominação 

Especial Agente Policia- Federal 
Escrivão Polícia F'ederal 
Pap1loscopista Polícia Federal 

.Prim~ii'a 

Segunda 

ANEXO III 

(Art. 9.0 do Decreto-lei n.o 2 .251, de 26 de fevereiro de 1985) 
Tabela de Escalonamento Vertical 

Categoria Funcional Classe Padrão· ... ,.,;.:f!ldlce 

Delegado de Políci~>. Federal ............. . 
Perito Criminal Federal ................. .. 
censor Federal ...................... : .. .. 

Age!;\ te de Policia Federal ................. . 
Escrivão de l'olicia F'ederal .............. . 
Pap!loscoplsta Policial Federal ............ . 

(As Comissões de Serviço Pú~ltco Ci
vil e de Finanças.) 

Especial 

Primeira 

Segunda 

Especial 

Primeira 

Segunda 

m 
II 

I 
VI 
v 

IV 
m 
II 
I 
v 

IV 
m 
II 
~ 

m 
II 
I 

IV 
m 
II 
I 

IV 
m 
II 
I 

·- 220 
215 
210 

200 
~9ji 
190 
185 
180 
175 
165 
160 
1.<55 
150 
145 

- 115 
110 

·roo 
95 
90 
85 
80 

75 
70 
65 

-60 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N: 144, de 1986 

(N: 8.086/86, na Casa de origem) 
De iniciativa do Tribunal Federal de Recursos 

Dispõe sobre a criação de cargos e empregos pennanentes na Secretaria do Tribunal Federal de Recursos 
e dá outras p~vidências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 19 - Ficam cri a dos, no Quadro e Tabe 1 a Perma
nentes da Secr-etaria do Tribunal Federal de Recursos, os cargos e em
pregos constantes das Anexos I e II desta lei. 

Art. 29 - Os cargos e oempregos a que se refere o 
Anexo II desta lei serão distriburdos pelas classes das respectivas Ca 
tegorias Funcionais, de acordo com a lotação-fixada e observados os 
criterios legais e regulamentares vi3entes. 

Parãgrafo unico - b preenchimento dos cargos a que 
se refere este artigo far-se-ã gradualmente, na medida das necessida
des e dos recursos financeiros disponíveis, na forma da legislação em 
vigor. 

Art. J9 - As Categorias F!JnçiQI)ajs de Tecnico Judi
ciãrio, CÕdigo TFR-AJ-021, e Taqurgrafo Judiciãrio, CÕdigo TFR-AJ-023, 
do Grupo-Atividades de Apoio Judiciãrio,da Secretaria do Tribunal Fe
deral de Recursos, passam a ser estruturadas na forma constante do 
Anexo III desta lei. 

§ 19 - Os funcionãrios integrantes das Categorias 
Funcionais de que trata este artigo serão posicionados nas classes a 
que correspondam as referências de que são ocupantes e, quando suprimi 
das tais referências na nova estrutura constante do Anexo, serão posi~ 
clonados na referência inicial da Classe A da respectiva Categoria. 

§ 29 - As disposições deste artigo aplicam-se, no 
que couber, aos inativos da Secretaria do Tribunal Federal de Recur
sos. 

Art. 49 - As despesas provenientes do disposto nes
ta 1 e i correrão ã~conta -das dotações 6rçamentãri as prõpri ás do tri bu
nal Federal de Recursos ou de outras para esse fim destinadas.· 

blicação~ 
Art. 59 ~ Esta lei entra em vigor na data de sua P!:!_ 

Art. 69 - Revogam-se as disposições em·-éonhãrio.-
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A N E X O 

(Art. 19 da Lei n9 , de de de 198 ) 

NDMERO 

2 
2 
6 

15 

TRIBUNAL FEDERAL OE RECURSOS 

CARGOS EM COMISS~O 

DENOMINAÇM 

Diretor de Secretaria 
Diretor de Subsecretaria 
Diretor de Divisão 
Assessor Judiciãrio 

A N E X O II 

CliDIGO 

TFR-DAS-101 
TFR-DAS-101 
TFR-DAS-101 
TFR-DAS-102 

(Art. 19 da Lei n9 , de de de 198 ) 

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 

CARGOS E EMPREGOS PERMANENTES 

GRUPO CATEGORIAS CliDIGO 
FUNCIONAIS 

ATIVIDADES DE APOIO TtCNICO JUDICI~RIO TFR-AJ.021 
,JUDI CI ~RI O AUXILIAR JUDICI~RIO TFR-AJ.022 
(TFR-AJ.020) TAQUTGRAFO JUDICI~RIO TFR-AJ.023 

ATENDENTE JUDICI~RIO TFR-AJ.024 
OUTRAS ATIVIDADES MtDICO TFR-LT-NS.901 
lE NTVEL SUPER! DR B IBLI OTECJIRI O TFR:.L T -_NS _ 932 
(TFR-LT-NS.900) 

ATIVIDADES DE PROCES PROGRN4ADOR TFR-LT-PR0.1602 
SAMENTO DE DADOS PERFURADOR-~GITADOR TFR-LT-PR0.1604 
(TFR-LT-PR0.1600) 

OUTRAS ATIVIDADES AGENTE DE SERVIÇOS DE 
DE NTVEL MtDIO ENGENHARIA TFR-LT -NM.1013 
(TFR-LT-NM.1000) AUXILIAR DE ENFERMAGEM TFR-L T -NM.1 001 

AGENTE DE TELECOMUNICA-
ÇOES E ELETRICIDADE TFR-LT-NM.1027 
AUXILIAR OPERACIONAL DE 
SERVIÇOS DIVERSOS TFR-LT-NM.1006 
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N9 DE 
CARGOS 

25 
212 

05 
50 

03 
05 

. 05 
10 

01 
06 

13 

20 
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CATEGORIAS 
FUMCIOMAIS 

A H E X O III 

{Art. 39 da Lei n9 • de de de 198 } 

TRIBUNAL FEDERAL DE RE.CURSOS 

Re-feri!nchs de vencimentos dos C..rgos efei:ivos 

COO!GO CLASSES RtFERI:NCIAS O! 
VENCIMENTOS 

') T[CNICO JUDICJJ.RIO TFR-AJ.021 ESPECIAl NS Z'Z 1 ZS .,. NS 18 1 21 . ,. NS H 1 17 
~) TAQUTGRAFO JUDICIARIO TFR•AJ.023 tSPECIAL NS 22 a 25 .,. NS 18 a 21 .,. NS14.al7 

MENSAGEM Nll O~ /GP Em O i de agosto de 1'986 o 

Senhor Presidente: 

Nos termos dos artigos' 56 e 115, inciso II. da 

Conati tuição Federal. tenho a honra de encaminhar a Vossa E~ 

celência, acompanhado d81 J U S T I- F I C A T I v A pertiner: 

to, o anexo Anteprojeto de lei, dispondo sobre a criação de 

Co!rgos e empregos permanentes na Secretaria do Tribunal F! 

dera! de Recursos, bem assim sobre a reestruturação das Cat~ 

aorias Funcionais de Técnico e Taqulgraf'o Judiciários. do G~ 

po-Atividades de Apoio Judiciário, para apreciação pelo Augu! 

t.o Congresso Nacional. 

Valho-me da oportunidade para reafirmar a Vossa 

Excelência as expressões de minha elevada consideração e mti-:ls 

a1 to apreço. 

&xm• Sr. 

~u-:.-v.~dc= M~O LAURO LEITÃO 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 

Deputado ULYSSES GUIMARÃES 
D1gn!ssimo Presidente da CÃMARA DOS DEPUTADOS 

EMENDA CONSTITIICIONAL W 7 

O PresidmtC' d:.~ República. no uso da atribuiçio que lht= confere o § 1• 
do ;ITiiJi::O 20 de.. Aro InstituCional n9 .5, de IS de dezembro lk 1968. e 

Cun .. itll'ldtUiu <JU<.'. nu)> IC'rmo~ do Ato Complt'mcntar n. 102. dC' 1• de 
al)l i.l d(• 1977 .lui thH'Iado. a panir dt"\~a d.a1.a. o l't""C.esso do Congrts!JO Na· 
nu11.al: 

Cumidt•r:.mdo lfut'. d('tl't't.ldt\ o r('("(':\\U parlamt'ntar. o PodC'f' Ext'cuti

\") Fc'(lt·r .. ~ i: <.~UUIIII<tdt' :.1 lt·~i~i;.&r :..ob1f' tod.a. .. a~ nlati'riõ~s, como prt~reitua o 
t'itddu di,JH~'III\u du Ah) luMituC'Jonal n"' .5. clt" !S de- dezembro de 1968; 

Cou~idc·randu IJUt· • .._ dahurotr;:w dt' C'TII<.'tui.t.s. à Comtituk~o. <:orri
pn't·ndidol IIII I" Uf'('~~" lt'l!islalivo l;.&rti~o -16. I í. C'Slã na atribuido do Poder 
b:t'\ uthu Ft•dt•totl. 

PROMULGA :.1 St'J!;uimt• Emnlda <~o IC'XU' romlimdonal: 

ArtiJ{U t'umu. Fic·am inc·Orpor;acla' 3u lt'XIO da ConMÍiui(ào FrdtTal.n 
di,pu .. M.b,..,. J'C"\UhoutH.., dou. emenda~ ao~ al'tÍ!!OS :.~diamt- inditado.s, bem a'
sim imluídn,., <'tn "'U Titulu V, o:.. -':nigo~ 201 i!l 20i ('sUprimido o par:igralo 
ÜIIII'O du ôll'ti~o 12:..': 

XVJI- ········~···-················-·············· 
CI nm·ma' gerab ~oUr<" onamento, dt:Sf.f"5" e gesrito panitnO. 

n1411 ,. lin.tm f•it·ot de- n:.IIUI'C'U pú!,tiu; r.ax.t judidi1 ia, t:USUI.S. c nno-

luuM.•nu~ ll'IIIUnt'r.&IÔiio~ dos S('IVkos forC"m.es, de rC'gistro~o pübli
cu~ ,. nulitl'i<~is: dt· din•ito finôllll'C'ÍIU; dC' ~guru C' prf'Vid(oncia so
ri<tl~ d,· dt·lt"l>OI c: pmt("('4.o dõ~ saúdC'~ dC" regime peniiC'flciirio;. 

An. 7'l. 

~· 7" O Tl'ihunal dr• Cnma" apn·dará. rara fin~ d(' n~~i..:un • 
;t II'K<~Iicloult· ria" rum·ro;'~t'("" ínic ia i~ d(' ;~pmt:lltoulm i;1..:, n•lnalllõll~ r 
rm_,.-,,.,, inclt_'fWIUfl~lldn de• "tl:l <~J?rn:Í_iiC:âO a~ mdhu..Ja~ f'H"~ICI"KI· 
l'("ro, 

; ~" O Pt·r~idt·ntc· da Rrtniblin pmlc·rá unl("nar a exe< uç.lo 
uu u rq(i\lnl dr1:. õtiU~" 'I''"~(' f'("lc1'C'II1 u p;n·:lgt ;110 anlf'ri•.w r iii ali· 
nt·~ b dn \ 'i", a,f trfrrrwlmn cln Cmt~r<'!IMI N;1dnual. 

•• •- •••••••••••• ~ ••• ' ••••••••••••••••• o l • •••• 

A11. 'Ui. 0 Miní!õii·rin. Pl1hlkn dm F.o;tatlm ~r1~ or~ani7afiU 
c·m (;nwila, I'"' l.<'i ~~taclu~l. 

Pa1 oi)l:l alt• únírn. ,f,t'i ('ntnplt"tnrntal, <~•· Í11i1 i:ttiv;& "" r•,c·~i· 
tlnllt 1l,r Rr·púhli1a, l''õl!lf,t'f<·n•to't nor111;1~ Jl:l'lai• it WH'tll>t!lnwda~ 

nif ut~;nlit.:adin do Miní~1hio Púhlirf1 r"'l:uhml, nh'lf•n.-;uln n 11i'l· 

Jlf'""" 11" \ I" do a11iW1 ;mlriÍol', 

A11 III. A lt•i puclc•l"il n i01t fHI\Ir'nr in~" admini•uafivu r 
;utihniJ.flw llllllfll'li·ndot ('õllit•t jul,~onur•ntu d01~ taut.:t~ lllf'l!tinn;a. 

tf:t~ 1111 ,UIÍJ!c• Ofii!ITÍUI". fJ\IIÍRII f'i,'\,' i ~"\ 

1\11. 11"..'. 

Sut••c·mli Tlihunal ft•tl!•~;d; 

11 r.-.1\~f·lltn Nou.irm~tl tia MajtÍ'III311lfíl: 

III llillltllitll·c·rlt•t:ll rk Ro•ftll~'" c· Jlli7c•• h·•l••tah; 

1\' l1il"nwi~ I' jnin·' milítatl"ô: 

V l!ílmnai..: r· jui1c'\ r•ldtw;ai~: 

VI ltihnnah_f' jní1n• rln llotlo.rlhn: 

Vil ftihun<~i<~ t• j11í1r~ t•..:f;Hiu:.i<~. 

· p,,·,-,il!:!óllrr únit n. l.t;i t'rlllJjtll'ltlf'lll;ft, (lf·nmnin:4da l.f'i Or· 
.:ofnit.l '''' M:rJ!i<~tralmot N:uiun.-1. r..:tahrh·u'loi nmnta~ tt"laiÍ\"õl~ à 

ut'AõtnÍ7..aç:\ii, oH• lundnnamcmu, à dio;fiplina, ~s \':utlap;t"ns, ;tn'l di· 
rt'ilm c '"'' dt" t't r• da maJtÍ~tratura, tC'~rdtadu a!' p;anuuia" f" 

pt•nihiç•it':'o pu·\-.i~I;J• tlr'~ta Cumtilllic;;ãn nu df'la dr('nt1("1\tt'\ 

An. li~. 

11- immluvillilid;ul(", C'll:crm pnr mniÍ\'(J 1lf' illlrte"'"~f' plth11 

cu, 1101 lunu.- !ln ~ 3~': t" 

; P' N;t ptimrita in~làmi.-. a vilalid('tl.;uiC' •r•á' adtJnid,la 
apt·,, tloh ano., dr rx.r1dcio, nãn pudC"mlu o jui:r. llt'!II~C' prlintln, 
fWifkl' 11 <:ti'W' ~r.n:ic1 ptn pr••in'..:l;( d11 ·rril•l•mtl a tjU(" ("~lhn '" 

hunlinafl,•. :uln1011l01 pt'lo \'{ttfl dr rini~ lrn,n~ ciC' ..:ru" ln('miHm t h· 
tiw•~ tm ,,,,, illii'Jl.l õlltU·..: tlu !lrJt;{ll r'pt•rial .. •ttlf" ahlfh• n a•·•i~·· 11"· 
v. 

\ 2:·' A ·'l'""'h':••lud.t ~t·tá cmliJ•i•l~t'uia :w~ ~r·trnl:t :til•" tlt 
id;ull' 1111 p•u l1n .IIi o li' • Pllll''"''•lfl.t, I' file ul!;uh-a apú~ 11 inl.l ,mu .. 

th• ~·,,·ivl pllhllclt. ''"' "'''"" .. "''"~'''(I IIII \t•mimt''''"" iur··~t-.ic., 

\ 3" () lttl>un,ll•,rup('"it'llll', uu u úrJ?;fH, r..:pc-dotl j11Mit~:h• 

nii ;itlij.!p l~l. \'. i"•clr·t.i rlr·rrtminat, pm nuuhn ti(' intru..,'f' 

Jllihlítn, ('111 nnutinin wt!l'lco r pc·ln \'11111 •Ir ,fnjc. Jt•n,n~ eh• c.t•nc. 

nwml11tr~ dt•m '"· ,, 11 rtll•~;,,, nu ,, dic,p'umhilirl,ulc• •ln juir tft· t iiU' 

)tt!IÍa iulfotUII, 111111 \l'lltrtllt'lllfl' ptt1jllllll1lll•ll' ollt !I'IIIJifl tlf- 'lt't 

\'11ft, ;t'"'')~lll,lllrlrl III(' til h•lõ,l, I'JIIIIIf'rll'l 1b lllf'\111:1 lutii!OI, c·nttt' 

la• ii•• 01 "'"' l''''l"i"' f'IÍ""' 

A11. IH 

t'Xt'llf'l, ,tÍII•i,l fJIW ('UI tli'jl<lltÍ!Ij(j,l;toJr. 'jllollfjUf'l 111111.1 

lur1rà11, o;.thn mn •:u~o rfc· flt.l~i,tiJiu 'IIJWlinl. puhlnu ""I'·''" 
t ul.or_ .. _•· ''"'. t •"''' l'' r·~ i~'',, '""''" _(:on~lllllit..in: 

li -· H'lt•hn, ;o •[U,tlfJIU'I !ÍIItln I' ~nh •JII;.tltJIIII I"'''''''' t*t'l 
t•t•nf,I~I'Ú\ . .-III 11"1,1' llo" 1•11->11'\~u..: 'IUjt'Íin~ ,1 'f 11 olt·~~~~~~ lu o •· ffth!·l 

llll'llln;c• 



Dezembro de 1986 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Terça-feira 2 4421 

A•·• li t 

I - t'lc'J:er tM.I" Pn"!CidmtH t' clrnutl!llilula~l de tua dh{'(ltl.. 
oiN"n;edu o dillpn•un ua t.('i OrgAuira da Moe~i•tratuta Nadnn11l; 

lf- u1gani1ar ~c·u• ,("1'\'ic;m :mxili:u~. prm·('ndtl·lh~ o~r.tr. 
Rtn, n:t lunna da 1('i; proJIOI' ~n P.udcr lA"gi•latÍ\'O a n·i.;u;ão nu 1 

"lindio d(" GU'KO!I r a fixação do:. mpt•c·lh·os vcolcdmf'runo;; 

III- t'lothnrar sws rrRimf'nlns intn'nn!l c- nf'lf's f'Stahd!'tt"f, 
rt""':Jlt'Ítadn o CJUr prC"criluar a Lti Or~~nit'a da Map:i:nr~tura N<~do
nal, a e<lltlpt'~fonda dr su;n danaras ou tmma:. isolada:.; f!:rupos, 
M"\:ÜM uu ou~m' úrl(ih,, ctJIO fu11<;c'JM jurhdiciônais ou adruinis
craliv.ts: C" 

IV - C'fmcetlt"r lic('m;a r fé-rias, nos lfTmo• da lei, a ~C'UI 

tnt'lnbnJs ('ou·,~ .iub:('S C' !K't"'IC'Utnirim que- lht's lorrm imrdi:u:unen~ 
IC" !1Uhunlinacln5. 

Arl. 116. SumriUt" pdn volo dil maimia ab!ulura dt" !lrus 
mnubrm nu dos ntt-rnhro~ du reillt"ctÍ\'O ór gã.o {"'jl«ial hu tigo 
144. V), pnJt;lão <1!1 Trihunai~ declarar a innm~•irucionalirl;ulf' dP 
k-i uu ;IIU ndnnafÍ\'U rio rodrr Pl.bliru. 

Arl. IJfJ .. 

I .- -.. ( ......... , ....... , . , .... , , .... ·-·--·-. ·-·~~~d4_. __ , __ 

t'} n!' t•mllitc•'l d(' jul'iHii('.i.n t'I1H'f' quai~qu('t Tt ilmn.1i• I' <'U· 
tlt·Ttihun"l t- jui1 d(' pl'irnC'il'õt imtânfÍ:il a d<" u!'tc1 ~uhmdin.uln: 

i) f1'l nla~ul:~clrt!l d<' ~C'guran('a contra ;uu• dn Prr·-.;idc·nlt" da 
Rt"púhliu. rl:t~ Mt•-.;a'l da Colmara C' do St>natln Frdr•al. rtn !'iuptr• 
mn l'lihun:al Fnlc•Ja1, rio Cun:o~rllm Nadonal da MaJ!h.u.;uurõl, dn 
Tt·ihun~t dC', Cnnta<~ da Ut1iãt>, ou dt' 't'cl' pt<'<~idt'nlt"S, f' do 
Prunn;ulm·Gr•al da R<"pt'1blka, b('m rori1n us imprll'ach.•:<~ prla 
Uni~u cuuu·a ;Hu:<~ rif g()\'C'rllttl'l <"~tadmtis; 

11 a n•prn<"lllaçãu do Prncurador·Grral da Rt'púhliu, IHW 
itK'tJII'IIIitudn;l'<llicladc- uu p:ua inl«"rprt'taçlo dt' lt"i ou atn ncnmali· 
Vn h'1lt'tHl otl '""ulual: 

m) as n.'\·i'lõc•" ll'inrinai:~ ~ a!l aç~ rr!Cisórias de ~m jula:•· 
duo; i 

................ _.~ ... ,-.......... -......................... . 
.J) a:ro nmo,ao; (IH•t·r·~~:ula'l pC'1·ant<' quaiS(JUl'l' jui1uflcm T1ibu. 

n~is, l'Ujit a\·cw.u;i'io ,h•IC'rir, a pf'rlido do PJ'O('urad01·Gcral da RC'· 
pldtlk .. : qu:~ndc1 dl•mnrr lrut:'diato prrigo dt' g~·aVC' lnàc, i nrdnn. 
i ~n"tdt•, à M"gur;mc;:~ uu oh limuu;a.~ rública'l, Jl<Ua tlltt' ~ SU\Ilf'n· 
daut us t·h·irt''~ eh• df'c'Í.!Iâo profC'rida r- para que o rnnlu·dmrmu in· 
ll'gml thl lidf" lht· ~c·j:t dt:wJlvidn; r 

p) o p<"dicll) cl(' mc>rlid;t cauttolar na!l noprMtomaçõn ofer'f"d. 
ela,. pc·lr) .Pntcm·;~clnr·Gf'tal da Rrptiblit'a; 

i I" A, I .;ti'""" a 'fl't' !':C' rderto o itrm III, alinco.as 11 t' ri, _ciMt• 
arri~u 'l('l'lin itulh,ula'l prJo Sulll'f'tuu 1'ribuual F('drr.d no t;~i· 
nwnto iul('li!U, 'jUI' alrllclc•rá à 'lUa naltiiTT.a, f"'('Í.'<'i«", \':dor ~U· 
ni:idu t• ldt..,·;in••:t ola •Juc·<~tln frrlf'ral. 

i :.!" O :O.ttfll ''IH'' 'I• ilmn.al fC",Irl'al fundcm:.ro\ rrn plroni1tn 
IIII fli\·iclidu l'Hl Wllll.!•, 

\ .S\1 O H·~ÍIIII'ntn intrornu ('~l:.hrlN't'lá: 

nl ;~ wmtw•f-ndlt du pl('n~du, ~lf-rn rio, (':.'lt•'~ pu•,·l~lfl1 na• 
lllillc';l:ro 11. h,(, ti, ;, 1· I t' o do itl'lll I dr•l<" ill'till;U, fjU<' lhe' são pdv.ati· 
Yn'l: 

M a mmpmi<;:íu (' a cúmp('tl-••da da5 nrrmao;; 

(} u Jlllltro.~• c n julg .. mrntn !lu<~ fC"iUn dt' ~ua mmpf'I~IMia 
UliJtimlr i:11111 ''"'111:'1:11 r da arp;iiic;ãn dr l<'lt'\'1nl'ia da CjUf"làn '"'"· 
htl: < 

ri) a ('UillJlt'lt'oud:, eh· ,;('11 Prr'lidC'IUf pan t'fllll'rlll:"r n f'.Wfllftlttt 
• Cittl<l,·nlg;tll,ll'i:t'!l r Jl:llot l1u111cJinp:ar •f'nlrnc.,a'l t"!''lranJlrllas. 

Sf'(lo III- Uo Con!rlho N•clooal d• Magl~tralun 

A11. 1~. O Cru_,qolho Nac-icmal d~ Ma~ti!ltraltlla. ntm w.lr 
mt ~pilai da lJnia.• C' jul'~lit;Ju rm todo o 1M1'iiOt·io nac·iot•l. 

11N11pir·'l' cW !ile'lr Miui!!lntl do SuptfttM) TriiJUMI Fftlnal. f' f'CM' 
..,..,. MCnlhidcK. 

' 10:0 Au Cunst•ll"' 'nltr rnnhNl"t •I•· rC'clamati\('5 nnut·~ 
nM'1nhnt!l dt• Trihun:th, .~•·m ('l'<'jnlm da wmprll'nda Ohtijllinar 
lk')ll~, )hKkn«fo ón'«IC<tl' rnK~"H~ fij~ ipJittal~ C'UIIIt'ól jUÍ11"1 cJt. 

r•·hnl'iroe ill'ol:luda (", C'fll fJllõii<JIU'I' fõl'm, dC'It'I'IIIÍilitt a dhpnnihili• 
tbcJc• HU a itJIII~t·IUaduria tft• Ull" r U\1111", tHIU \'('ut'hllt'IIICI:rô j1l"J• 

pt:•n·ffm;~i" itU h·mpn tlt· ~'1\'Í<,n, nh"f'n•;uln u dbJ"'"'" na lA•i Or• 
~nitot d;~ M.'lf!:Í'~It':thtra Nadmml. 

\ 2'' Jlll•lu an C111t<~dhr1 I um im,n1i1" Pmrtll':;ulnt·C;,.,al da 
k«1"·,i,lim. 

Sfoçàu IV- Do Trihnn•l Fnfrral dco R.t"cnnn~ 

Au. I:ZI. O 'hihunal Ft•ch-ul de• Rt'I'UI'~"' mmpi'w-<~c' d«" 
\'ÍIIW t· 't'l(' Mir•i~lrno; \'Íiõllic j,,,, IJ()IIU'itrh·~ J•c·ln rrc·o;iclc•rlft' tia R«"· 
píd•li•~•. \('lUlu CJUirt7c' llc•nu·f' jubfo, li·dt·t~i". inclir:ulm, t·tn li,ta 
uipli•t·. pc·lc• I''ÚI'' ;,, Ttihm'm.l: c1uarn• dn1ttr lllC'rnln••" dtJ Mitti'· 
tl·riu rcihlitU Ft·ch·r<tl: qn:'lllfl dc·nlll' ;uh·n~~tln!~i CJUC' -.;;lli~lacam 0!1 

ll'f)Ui\ifno, dr• p;uãJe•·;ti•J 1'min1 rf,, atligc• I lll: (' Cflllltl'u clt'llll'l" lllól• 

~Í\IIfltlo"''u 1111'111fn''" tlu Miui,tfdu Pirhliccl tlm F.<~t;ulm t• cln Oilli· 
niru fc-.lt't;ll. 

J I" A IIUntC'on,i'iu <~Ô '<" l:n A dC'IJI'i<~ dt• ·itJlrrw~da a c·~cnlh;~ 
1w:•ln St:•n:ul••· ~•h .. , fJII:IIIIII it dr•~.iuí7l'o; ft,.fc·r·ai'l inrlinull'~ pr·lc1 Tti· 
bnu<~l. 

i 'l" A Lt·f Ot'J!;inka da M:r~i!':ll'ólllll'a N:u iumrl di,pcná 
M.lnc• a di\·j~,, ele• Tr il•mral. Jl(Jdc·ncln ~lltiJt'lrtr• a t'~J•tor i;~lir.a<_ào 
tk• "Ua~ tunim, (' run,timi•·. aintla. r'ngii•• a qm· raiham a~ alri• 
bui(,'t"'t("' n"c't'\'otcla-. ;m 1t ibunal Plc•n''· Ílllltt~i\'t• a dt• clc•d;u;n 1 ln· 
hMI\tÍIIu inn:~licloult- rlc· lri nu :un IUll rmuiu1. 

I' 

f,J o., jub:t'!l kdt'l';,i-.;, u!': juitn du uallotlho <' m ruf'mhm' cluJ 
Tt·ihunõli"- Rt·giun;~i~ tfu I tOIItollhn, hC'm tumn dus 'Trihnnai!l tk
Cont;t!l dus En:ulc•~ ('riu fJi!!lrito Ft'tit'rali!'OS do Ministiorio Pübli: 
m da I ruiãu. nu~ n irnf·.o; minuno; c nn, dt"- .-6"Jj(illiahilidadf: 

· r) u~ mand;ulm tlt' ~gman~;a cnntl'a atn d(" Mini~tmdt" [<~la· 
do, du Pn>!oid('IHl' du prõpric; Tribunal ou rfc- 'u"" càm:~ra~. tur· 
nm:ro, grupo:oo Utl l<t'1;;c1r·<~; dn dir<"tnr-grul da pulída l"l('talnu tk
juir. ff:dt•ml; 

ri m mnllil(J'I clf juri!':di('ào t'mrr juir.M lrclnai~ a ri" o;nhm· 
,dimulo ... I' ('ntn• jultt'.!l subordinados a rl'ihunaio; div("l'lfl'l~ 

. 11- jul~u·, mifo!in:~ri:unrnte. nn~ tr1111u$ ila lri, o JJt"tlicln df' 
rt'\'illilc• do•~ de•( Í\\it•:oo p•••lt'rida' pc•lu' c Cllll~nc ln~( I!. a.dntini~tlali'"" 
hutigu 211~}; (' 

111-jul~t:~r, ('l!J ~rau dt" r«uno, ai' caU'-1!' d('(idida\ pMc'' 
ittft('$ fhlr1ui... 

Ali. 12:3. o~ i••itr~ f("(IC'lr1i5 S('l'iin IUJIII('aclo, i•rlu rn·~idrn· 
I«' flot R('p1'1hlit'ól, ('~f~tlhidll'l, ~C'III('tr 1:J11f pti~~Í\·t'J, C'IU li<~ta ulplit:(", 
'"·~.:lnit;ui.IJ'<'ht 'l•ihlnt.ll P'c-rlr•al dr Rrrut!lm. 

, S I• O Jh'll\'inwnru dn c:ugu'l~•··'\t'·Â mnliai!IC' Hlllflll4fJ 

l'l1hlicn de• (lln\·a~ (' IÍIUI11,, mg.;wir.;ulu pt'lu Tl'ihunal f('(IC'ul cfp 
Rc'Ctll~cl't, dc·u•ncln "" randirl:arm <llf'rtrit'l' an:.lnjni•iiU~ dco idnnt'i· 
d:ult•mur01l t' d(• ill:ul(• •npftinr 11 vinlr r dum ;mm • .além clm "I"'· 
dlinulm t'111 ki. 

§ 2'' A lei Jl(lckr.:i alrilmir a ~loil<''l ll"dcrai5 ""rhl'li\talnt'111f' 
lunçi'k"' d<' 'uho.ritui(iiv, f'm um<~ 11u ~naio; '\C'ç1'\M _judiriáriil" "· ain· 
da. ;1~ de• ;nrxUiu u inír~ ritularr~ dt" Yata,, t(llaltdo nà(• ""MK'On· 
11'111'<'111 nn ('lU'I\ici11 ele• ~ult~tirukàu. 

Art. 12';. 

V- n,; rrin'w, 1*''\'i~tu'l 'Ç'In traradu n\' C'flll\f'IU,ãn iniMUitMt• 

11111'111 fJUt', irtit'Íouhl it <'Xt"C11<;àn nn P.-i'l, \f'lll'nuhadu cKlHlt'll , .. 
''""ia tfT cHunicln nn «"lran,vim~ nu, u•dpn:M·amnt~P. i .. lt:...._ 
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••• nltanjtt'iro. ~~ tMullaCio ocorr'"u ou cii"Vt'fil lt:r ()('na·tldo no 
lll"a!di; 

VIII- m m;uJCI:ulu!õ dt: "C"gmanc;a ('nnrra ;nn ele.- aurmid:ulf' 
h•dt•nd, ._-umu 1al clrliuida C'lll h•i, ('!UC'tuadm o• c·:t'loc\, dc• t'.olllj~
lí·nd;t dn, Tribunai" Ft•dC'r.tis; 

IX - tK tTimn cnm("dtftt~ a bnt dn df" navio• nu .;u·t mt<~vn, 
~h·itd:t a mtnpC'Ii-nci:t ela Ju•tiç:t Milit;n: (' 

An. 126. A lc•i pmlt·r~ pc·nniti• IJUf' a ;u,;ãn li•cal ('t•tui·a• !lt"· 
~"tlll rn·mnm·icl;"• tM!'I t'utu;n·ra, du itllf'l ic n·, nndt· tÍ\'1:'1 domidlin • 
• ·••·a põlll<', ("'l'antC' a Ju,tlça dc1 E~tado nu •lu Tr• rilf~l in, f' rom 

·• pa•·a o Tribunal FNicral de." Rrc·ur~m. 1)('111 t.'nnm atdhuir 
.thio PUblic:n furai a rcop•·c·~•·ntac,iin jmlidal d11 Uniiin. 

kçlo .vr- Dos Tribunal! ~ Jubn MilitarM 

A11. l:lS. 

t 2" Os jufT.C'!I mililan"s (' tnKadm dn Su~rior Tl'ibuual 
Milit;wl' lniu \'t'IU'ÍII1('11fn'f ÍJtii:IÍ1 an!dm Mini~trm do Tribunal fe· 
clc'lõll dr Rt'<tn<u"· 

f So:t O Sup<"rior Tribunal Militar hmdunará ~rn plrnário 
uu dh1iclidu t.•m tmnm•, na. (nrm~ MUclu·lrrirla rm lri. 

Srçlo VIl - Dm Trlbtmais • Juftct Elrltorab 

Àu. ISI. 

1- ................................... ~-------

11} df' dui!l juli"M f'ntrr tK mrmhnu cln Tribunal Frdrral c&. 
Rnlll'"": 

Seçio Vtll - D01 Tdbun•Js e }ub:o1 du Trabalho 

Al'l. 142. 

S 2" o~ lirí~i"" rrl .. rivo, a addC'ntrs do nahalhu 'liiu da 
r·nmp(•l(•nt ia ela ju .. ri,,;, uuJin~ria dm f.o;!atlm, do Di~tri!U ff'•lc••al" 
du!t T('l1:itintu\, ~ah·n r'CfC'çf'it'~ ntahC"I(•rida' na Lri OcJlànira da 
Ma~istr.UU1t4 No\ldunal. 

A•·r. 145. l>a~ cled~tM"' du Tribunal Supcodor do Trabalho 
:;mut•nlt' c•h•·•·ã H't'lllst, pttra u Suplt"mn Trihtvtal Frdn·al 'lu:nwlu 
c.·munari;u t•m t''il;t C'.~m<~tituiçlin. 

St-çict IX - Dn1 Tribunal• c Jubn Est•duab 

Art. 114. Os E~1adus organi.taràu a ~ua jm:ri.;a, oiJ5t"l'';uln!l 
,,.. a1·tip:u!1 11-' a 117 dr~•~ Cnno;riruit;;~u, a Lri OtR~IIka da MO!Jti•· 
UõtiUI'lf. Nõtdomd r us rfi'ipmitivm ~c·guintM: 

I- ti ÍllNit'~"l 11<1 IIIOIJ;i<~IÍ:tiUI'II til" f'31'1f'ÍIIf tl~l' .. ~f'-:i tUNiiOIIIIC' 

t'tlnt'UI'!IU ptihlku tlr pn•V<~\ 11" 1\tulm, n·alir.uln J'lf'ln l'iihun;~l dC' 

Jmli<;ll, t'Uin a pmtidp.ttàu dtl Cvn~rlhu S1'CTiunal ela Onl"in. dn" 
Ath·ug;uln:oo du nr .. ~il. pcnlc-nrht a lri l'llÍKir du!l talrdidaiU!lJ'I'fl\'a dt" 
habilii<U,,'ilH 1111 {UI~I flr rrt[lill'ôl\âd p;na :\ nt:tt;isflllnfll: a indi. 
nc;!\n ... ,~ t'iUUiitiiiiH~ l;u ·~f'-á, !I«'Uif'lt' fJUt" rn~"'hd, ("ntli~tll "IJIU· 
n.•; 

11-· ........................... -............ _ ...... . 

n} apunU'· ~,·.;i n:t t'UifAnda a anriRUithulr (' '' llll"'tf'l inti'IUn. 
r,.t(' rmliMa. ulplin·, M•miH nbri~t<~ltJrla a pl'llmnt;;ân cln ruit 'l"f' fi. 
RUr~r l'c•la CJUilll::t ''f'" cumt"'CUtiva C'IU li~1a dr lllrt('( Ítnf"ntn: 

b) nn tõl~•• dt•~tnliguidaclt', H 'ltifluna1 ~umrnlr pncl('tôÍ trnt· 
~ar 11 jni7 m.tic amir.u P<'lcJ \'nln da maiuriot al"nltUa dr 't"m 
mt·mhru,, ou''"" tpw iuii"'KC('fll n t'n~iu MI'Mi~l.a ljU~ :.lm.lr u 

ilnn V ÕMic'.oiU ti~c•. rc:prtitufu,v a \'t:•t;tc,;àn ati- li "Cal'· ~r a tltcltt ;u;,lin: 

rJ \11111C:nu· õtf''·,., tini~ .tnu~ dr f"ll.rrdtro na rt"o;pn tiva c•nitAn 
c·ia 1Mulrr;\ li juit. ••·• l''"mm·i•lu, ""''''"~r nlu hnu\f'l, '"'""ta& tf'· 
CJUÍ\Íin, CJIII'tll õtlf'Íir U (Ujit:õtl Vlti(U, fMI ht~('lll lt'CU'õtdtt"',Jlf'iill UlaHt 

•·i;t ;th.-.nhrl;t ''"" nwmht·n~ dn Trihun;tl un drt lu~rtn '''!"'' i:~lftH'• 
\+'IIII nu irt·m Y ele"''' ;ntign, nmdid<tiU'Io CfHC' h;tjam tnlll(•fcor;uln n 

C"\lõÍJ;:in; 

IV -·na cnmrm:o>idiu dr Cftt:!lrfUI'I' 'ldlmnal, 11111 I(IIÍillfl dos 
luwuc·.-. "õ('!"ã pt'('(:mhidct pcu· a:cl\·r•gadct~, f'nl dC'IÍ\'f' (':"Ct'tdrict da 
r•••!i .. ~iict, t' IIU'IItilltl:'> dct Milti'lorí·du l1úhlit·n. lltllns de· 11!111~11 ;,, 111('· 

IC't inwu1u t' idrmf'irl;ufr mural, tnm 1lt·r ~~~o~. pc·ln lllf'll'l~. rk flti\· 
tica fnt('ll'i.·. o~ lnJ:aH-:'1 n~·n·~tlm .. lllrlllln·m clu Mini<~ti't'iO 
Pidtlilt• ••Í- ;uJ,··•~oul••~ \t'l'àtt pt·('rtl(hi•l,,~, ri·~pC'tti\,1111f'lltc:, pnr 
111t'llllnu-. ffn Miuislf·r·irt rlthlinl IIII achnJt;u(no;, imlkadoo; t'lll Jio;ta 
lriplitt·:-

V -nos T1ibunõ'i, clf." .f""'ita mnrninnt'1o ~up('rim· a vintet" 
cinco dr~nnhar~.admc-~ ~rã rnno;tiiUirl, c'.r(l:àO npt'dal, rum o 
minimn dr. onr.r. <" n má"imn d(' \'hll~ f' dunt fll{'mbro!l, pata o 
<"Xcrddn da<~ ardhuiçi'•t"'i. admini~trati"·a~ il" juri!!rliciunai!l, ela n.1m· 

J'M"Iiom iit d~ TrihunaJ rir nu, hnn <num pat i a U;tilflnnil::u;áo ria 
ittrio;pe ullê-!;u i:. nn ra"n •Ir dh·rrgl-nda t•nrrr srm R;I'Uf'O.!Iõ ou s('(~; 

VI:. .. tt lc·í l""'''';i c·o;f:lltrh·rn, trnuu unuli<;lin :i prnmnçl\u 
pnr lllt'l't"t iJm·niU, :t p;n tit dr dt'U'I min:ula f'llln\uda, nu dt• :.c·~!lll 
an<~ l1 ilm11iti!'l di"' o;q.::mula in~toltu ia,pc·l•• rnMnu• nití·• iu, IIC'CJI1fon
da t' apltl\'~(oin t•m •uto;c, mini~rtatlnpcn ('~n1l~ draJ'M lc•ic;c,:tTU('II• 
tn de• m:ttti~lmdn!S; 

VIl - no• """"' •Ir inaprdim('nln. Ji·r i<t~. lkC'nc;a nut]U~lqUC'r 
alot.,l;mwnru. c';s mf'tnln·m dr 'lualc1urr ·r, ihun"l ~rrãc1 ~nll!!litul· 
duo;, ,..,np1~· 'JUC' Jltt~!>Í\'t'i, pnr nturns eh.• :rlt'll~ rOIIIjlnnrntt·~. snn 
ac~in1n dt" mnunt"raç3o. A ~i Or~ânica da Magiunuura Na· 
t·i••naltt·guia•á ;~lmmit ru<~c·a.r•• rm <itlf' pndrràn !IM' nmwte·adtn. 
(t;mt a ~uh,lillli<õin, jui7t"' niiu p('rtrnrf'llll''i au Tl'ihunal. 

\ ,. . ........................................... ,_ 

nl Tl'ihunaio; lnh·1 i1nt ...... dt' \('1!:\lttdôl iltM~nria, nh"t'l ,.,.,,,,., '"" 

lf'IJui .. iu~ f?H'\·is~tio; ntt l.d 0Jil(:lnita tl;t Magio;u;utu·;• N;tnnnôll; 

bl J"Í"'~ tng:ulu-. Hllfl Íl1\"t.'Sticlunt limir;ula nu lrtiiJIII, cK 

IJimi., 11'1~1~ nunpc·thll i;e pata julg;mwmn •h- c·;uHtt .. ,,,. l"'fJifl'lln 

\'óiJm I' dt• C IIIIU'oa 'JIII' nd11 \f•ja I ll!UÍIIóUI3 f11'11:1 tlc• tn ln~,ln, I' J•u 

dcTii•' "''''"'itttit·iuin·o: \'Íialicic•": 

cl Ju"II(OI c\1 J'oill('lllf"•l;'ui:t, IIIIIIJ'f'lt'lllt' p;u;e hahilitat.'tn I' 

('~•lt·!_!r.u.à•• clc• tol\<11111'11111; 

di;Ju .. tilôl f\lilir,u r~latlu.tl. '''""-litnitlõl t'tll p•imc·i&:t in\tõlnc 101 
Jll'(u., Con..,·llut" d1· Ju~lifil. t', r·m '''J!IIllcl;t, l't'l•t ptf,priu t 1ii•Uno1l 

dt• Ju,ltt~. t1•1n '''lllf'l'li'tld.t I'~''" lj'''cc:-..,.,, I' juiJtou. "''' ''"'"'" 
milil:tll'" tldlrlitll•!' ('III l1•i, ''"" inlqttttlllt'" ''"' p••litiOI~ ttulit.nt., 

\ 4" o~ \'!'lU iutrllltt!li ''"" j11Í7t'~ \'it:~lic '"' \f'l ãu lt'll:;ul·•"' lftltt 
rJilo'l('llt',l 11J11 f~l ('flc'll((' di"' \'ÍIIII' p111' 11"1111, rh- UI lia (1011 ;t IIUIIOI t'll 

ltoinda •• tuthuimlrJ·"<' ,,,.., dt• t"lllt;\mi;t nmí., rlt•\;Uiot nãu m<'nt" dr· 

,J,,j, '''''·''" d,,., ,.,.,n imr·nt•to; tino; ''''"-('llll~m~:ulutt•o;, ""-"f'I!:Ht.ulu~ a 
I'\! I'\ \1'111 hlll'lll•'' lt,ill llllf•tiiHI''õ õlll~ <jUC" J'f'll f'llõllfl 11"- ~l'lll'l,:llifl"' 

.I•· F:~wd ... 1t:i11 pn•l••11d•, uh1õl)'<t~~31', p•nf•tn, "' !i'll:;uluo; f':!lil "" 

r.litlÍ.,Ittt~ .!1• "'itlf'''''"'' Ttiloun:tl h"f\(•f:tl 

\ l" (:,,111' pli\,fiÍ\<fll)r'lllt' iln r,ilmn;tltlt·Jn~lt('3 1""1"'' ·"' 
rcttl!'l' l.t'~l"l,lti\tl ;1 olht'loH:lll !101 !>tgilltitol(àll C' tltt tli\l';ioo jndi 

t'Íilriol\, \t'11.111,,,. I'! ln ••~Iii~ f•,o;tr anh;1111 ;•lt ••'•it•!n cl01 Jl'''lhl\1<1 lltf •flU" 
tJI'II'I'IIIitiC'III ';IU!IIC'IIIII tJco llf'\fl1'~:4. 

~ h" 0•1wtulc·ni de• prnJif)~l;t dcl'ltil!un"l ti•·.Ju,.liC.õl un tf.,·, 
cHwio•'\lll't i;~ I 1111 d~tc• ttn Ílt'IU V dt•\U" ittli~n ;t altt•e.u.;"t•••l•• nti' 

lllt'l li tif• \1'11" III('IIIIU'CI't OU c!tl~ IIWII\Iu no; t!ft\ li ihunai\ inln Ítlll'" 

de• \t'J!lntd.l in~t.indõl, uh'l:'U'õtdn n cli•i'"""'" 1101 l.1·i ÜIJ;:oinita tl.t 
M;t~i .. uostum N01•inn;tl. 

An. 1"1.1. 

; ~" " \t-i lliiu f"nlf•f'il ('"C( luil clll, .tpt('( iat.i" du r,Oikl fthh 

ti;il'itP !(Uõ!l!Jilf'l fr,.;iol f{(' diiC'Íitl illdÍ\'ilhllli, () IIIICII"'~'' ••ttt IIII''' 
puclc·ti"l M'l' c ••ndi•trm.ul11 ~ ljll<' "«' c•O(;!IU11111fll'''i.unt•nl• :1" ''·'",ui 

tnil)j\U·,ul\',1~. •Ir·~• I(· 'I'"' n.i•• 1 \ÍJtÍrla j.!;:Ú an1Í,1 elo· iu-r.ttlllol, nr mnl 

ll:tflil"\olllot •• p1a1•~ flt· II'IHt'• •• uiii'UI,f cliot"l';ll,l õt tlt-c i..ziu uthu ••' 
Jll.,litlu 
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i I" O IÍIUiu ~k dl'~<'lllh:n~<Jdm C· prh·;uh·n do~ mc•rnhrm 
du..: llihunaio; (lc: .Jt•~rk;a; u rl(' jui7, dn~ intt'J.!,IaniM rlno: 'Ir i huna i• 
inh·r icJJc•o; dr- -.t·gJnub irt~t;lnda r cl:1 llliljo!;i~lr ôl/111'41: di" fH irTif'ilô! in~· 
loimia. 

\ 2" Oo: nwmlun~ tlct Trihúnal cll" Couca~ rio~ F.~tad•,,, dn 
Di,ll"irn F("(lt.'Jal••·,r,,, Munkipi•,, l('l'ãn n litúlu d«"' r·nn~•·lhriw. 

A11. Jq6. É Vf:'clada a pcutidp;u;à•' clt· ~C'IVÍd1nr..: pl'thlirm nn 
punlut•J da :n n•nulm;ãn dr tributm (' muh.a•. 

An. 201. Fi1a111 l~<!n!'l.!otlu;ulm m atuah nu~tm 1lr jui7ffo. 
d,•1;1l ~uh.~tiiiU•' ,.,n 1 ;11 g,,, dr iuir ,,.,J,., al. · 

ParãgTõ'hl cini(l) 05 jní1(·~ lc-drui~ ~uhMitutn" linm invt"5· 
1irlu, nn• r:tq~uo; nrot uandmmouln•,u•\.pric;ula.flllrfm, a ;uuigui
dad•· dm :Utmi' jní"'' ft•tlf•tõiÍ:\. 

Art. 20:.!. o~ bmdm ,1rl:tpr;n:in ~UOI oqzani7;c~à·> 1•trlidári3 

a•" ft11'11'ÍI•n <"'=lótlll'lr·• idtl!> IH'"''" (;•m\titlli•.;1n r na l.f'i (lT ~;itti• ii da 
M:tgÍ\Hfltura N;u irmal, tlrHitn 1h· ,,.j, IIII'"'' t·unl;t•lr,, a paatir ria 
\•i).:I"'II<"Íõ~ cl('o;l;l t'Jhiln;I,IÍC;IIH)fl ( .. <IÍI•Itl~ olo;.l,!l"gn~ rl1• jni, 'ltll~IÍitllll 
d(• \I'Jtlltnl:t ir~l'lmi;a, tlnothjlll't ljllt' wja •m1 rlt·n.,mi•,.u,Z'i••. 

~ I'" O• jni71'~ f'Ujo'l 1 lllJ~'" fnu 111 r••nillltlo:. lil.n;lu r•m di, 
l''"'jl,ilitl:ult·. nnu \'r•tu Íllll'fll••~ it•lt"~l,li~. ;tti· ..,., '"111 ••11111Ú·i~;idn~. 
lln'i h'llll~,,. ~;1 l.f'i OIJ.!•illir;t 1!:1 ~laj.!Í~I1ai11nt N,uinual. 

~ :.!" Nu F.•t.ulu d•1 Riu i"II'.Jôt!ll'iln," niti'liu tlu (;n\'t'lllll 
d!ll,putlr·t:iu ~,., pu·,·iam('lltt' ;~pru\'t•i"larru~ ,. :ni1,1Í~ rl(;~,.,j,f,;n~il 

lffllt.., t'lll fli'J.,IIIil,jJj,fó!dr·, nll~f'l\'lltla 't'lllJ'lf',ljllillll"il'''I'IÍI1111It' 
"f't\'IICirt ii :uh-ngarlr,o; I' nu·mlJtll"i c lu Mini••h ;., rúhlifll," Clllltlil.âll 

•·um 'lllt' in~n·,~.u:•m no 'ltihunal cl1• .Jn~li!,:l 

Arr. :Zfn. Puclt·t;iu "1.'1 •ri:11h1~ tlllllt•mir.-.,,~ .ulrníni•n:.IÍ· 

'''~. ft,fr·l;li~ t' r~t;ultii1i~. 'C'IJI purlt•r jtni!!-flit Íllll<tl, pa1a a cl•" j,;.,, rlt• 
IJIII"\II.If'..: fj.,.. olÍ~ 11 Jllt'\Írit'IIC i~ I Í;1~. Íl•l'hi"~Í\"(' lt'r:tiÍ\'O.'Iõ ii õlt itlr'lllf'\ t!n 

U:tllóllholl;ntigu l'l.1, ~ i"l 

A1t. :Zill. A lf'i pod("rá Jl"nnilir qur 01 patlr \·rnriflil na"" 
1:lud:1 :lrlmírii~u·.aii,·á (arligm III r 20.11 H'tjUdu ,fnrlo.m•·mr ;1u 

Trilmn.tlt·omf11'11'111f' ;t ri"'Vi~ãu da dC'fi..;,;n nrl.t i''"'''' irl" 

Af'l. :JU';. A• fjiiMI•~,,.~ t'lllt'l:' if llniãn, ti~ f~i;Hifu, n lli•tdl•• 

FC'di'Joll. ,..,. Mt111i1 ipil'~,. 1 ~"'I'N'Ii\;t\. ;mt.n•Juiot'. C'lllj'l r~a\ pi.l1lla ,n 

t' \(I(H-ti.Jrl,•\. fk ••umomia mi~tõt, nu rui li' tuna~ r llllfla•. ~••dntl•· 
CÍ11111ô1~ JWI,! illllrn irl,ult• õlf~rni1iio;l1alh;:i. 11ã lrn 111:1 d;t ki. ••·,~:.l\.1•1•• 

a•1 dt i•mi~t;l ('1''' rditnrntn ;mulat•'~ritl df""il •Ir< i•fh".. 

Arl. ;/IJfi ' ~·ir.;nn nl1d<~litad;t'l if:l "'.'l''tntla~ 1h1 lmn jncli• i..1l r 
l''!llt'oiJIIdll h1J. ltll'fli;tlll(' f('nltlllf'lõt(ihl 1lr 'ln I• ~('1\ÍiltJI("' ('"'i hl.,t\.1 

IIWJU(" 1'''''1' t nh ,., púhlinJ$, f<·,~ah·atla a •ima(,~fl dH' a111.11• litul;t 

l"f">, \'l1,1li•i•" flll llllUJf'lUI•,. r•tn r;n{llf'l" rlrtin•. 

~ 1° l.f·i mmplrmrlllôll", dr iuidalh·a du ru•..;illf'lllt" tlot Rr. 

ptihlít<l, tli'f"'' ;, \flltrr uurm<t• grr:li, a ~t'l'f"tn nho;n ,·;ul"'l'•·ln' I' 
tadu, ,. JWI•I Ui~u í1t1 fr•kr·al u;r nli1 iõllil<n;Ziu dr>"~•·" wt\l'nfi.t' 

\ '1"' I' i• ;1 \t·•!;•fl<t. alfo a C'lttl·.;ula f'ltl ''i2t)l ,la lt·i '''"'l'lt·mf'U 
Iiii a tjlll' :~luah· •• p.noiJ!t.tlu ;1!111'1 iru, •j•tal't'"'' ttllltlf'.l(,:l•• •·mr;u .J 
lrt' dc·li"' p;fl'• a' \f't\1 n1i,1~ nãnlntnutrlõul:.•prluo, cuhn ('tif,li 

\ ~n I· "'l"·'lltrJ noiu li~atl"' prluo; F.•nuln:'! t' 1wlu Ui"'' u., 
ft"fl!'l:tfu, '''IH Ítm'llllr\ riu~ lhndnuârin~ da o, lltt'lf( lflllõlrf:t~ ~•·• \<'11 
IÍ.t:\, 111111ir1ia:u.it' r· h~ oiJII'II"f•ill'l õt' fll\tot• r't·i.lu,lmnl'llltt\ t•cf;,j,~ ·,,. 
drfU\ 1111\ H'\f'I'IIIHI\ !t'J.:iiiii'UinC 

Att. :tn7 1-:nlJ''"'''''' n.il• lm i"'''llltiR;Icl:t a I.C'r (liJ!.\•u• ~.r .• 
M.rJ!i'll>lllllôl N;u iuuotl, Ullllf'llff• •t•làu 1'11'1'1\(hirlno, ._.j, du'l ""''" 

lôiiJ!fl' '''' Miui~lru dn Jrilmnal ft"flrlõ!l 1lr Rc'(ul"" ni:ul••' J'd,. 
oUIÍgu 1:ZI rl•·•t;t C.cllt'ltitui~:tli, oi(otu:ln uk C',l'nlhidu• druur fllllr• 

kclt·t.ll\ in1li• ad••~ (•ntlio,t:tltiplifl',llt•l!t l''"'l'litl IJihun.tl.t•lt;., ti• 
anndc• t<llll ••~ dc•arnti\ rrifÍ'IÍ'" ,;..;f~lwlrdcln• 1111 nu••m•1 .IIIIJ!.•• 

l'lõt~lliõt, 13 •k ;rlltil •lt• 1q77: 1~6• rla Intlrp«"'l'df.nt,ló\ C' Rq• da Rrpnhli 
ca .. f"R,\'F.\70 t~U\f'l. 

LEI COMPLEMENTAR. 1"1.• :SS, DE J4 DE MARÇO DE 1979 

DISPOE SOBRE A LE} ORGÃNICA DA .MAGISTRATURA 
NACIONAL (4) 

O P.rcsidentc da R~pllbli;.,. F IIÇO -uber que o Co~e:;so Nacional dccretll. 
c eu unc.iono ' toelluintt Le1 Ct•mplcmc:ntar 

'1.-T\JLO J- --·-DÓ- PODE1t IUtncU.RIO 

CAPJTULO 1' - DOS ORQAO!. DO POD~Jt lUDICIAIUO 

AJl. 1.• -t O Poder Judrclirio t c- .. :rcl~co pe-lo~ N'~Uintrt. OrllãO•: 
1 - SuprC'mo Tnburuol fl'dcraL 

11 - Ct•r~Who N•ctt)naJ da Mu:rltrlliUta: 
UI -Tribunal frdual de Jl.ectu~o• e Juuc-1 I roera", 
IV - Trlbunau. t Ju~et milnarn.; 
V - 'Tribu:~aa. e Jutz.ca cle11nra11; 

VJ - Tribun•as t Juues. do trabiilllo; 
VJI - Tribuna•• e Juile• csta4luara: 

VIII - TritlUMJI e Jwz.es do Ouuuo FC'dcnl l' do5 Tcrruóno•. 
An 2 f! - O Supremo Tribunal Fro.eral. com •ll:'de ftll Caf!hal da Urúilltt 

• 'juti~o em 1odo o terruóno nacional, comrtl'>t--ce de onze Maru\.tft» 
vllalfc~. nomeadO& pdo Presidente da Repübl.acs, dcJ'I(UI ck aprovada a 
euo1ha pelo Xnado Federal, dentre ddJo~ia1o m&1Cife.l dr ulnta c csnco a~. 
fie nt~távd &abcr Jurid)c.o c rcputaçll• llattada. • • 

An. ],e - O Cl•n"'C.lbo Nae1onal da MaJ.:&$tr•n.ara, cnm ~cd~ m Capital 
41,' t.:niio c )u'1sb;:..o cm todo o tern1 Ofl{l nac1:mal compi'.r-u- de lelt 
J,bnauos do !-ouplcm(l T1i~unal Fcoeral, poJ este c~::t'lmdo~. n•cd1antr vota• 
,Ao nomJttal p:.ua um pcuodo de dtJI~ .. nus, anoadmma:~ a rc>:ut.;.~ du cncafJI.U. 

l 1.• -A c:Jea~o:ãc.> hr.r-t.~:·il ,unt;.~men\c. cum • du i"Je~aurntt c: '\'ke·l'rew• 
dnne do Suprrmo lribunal fco.eral, Olo qu;~a~ p;~~~am a mtt'IU'llf, autumahca• 
meotc. o Con~lho, ncac. uen:euao a1 lunçUes de Pre~ao.cotc: e Vi~c-Pre~idc:nu:, 
respectiv;uncotc. 

t 2.• - Os Manisuo~ nJ:io eleitos poderão ~~er convoc:.do• ~elo Prc~idcnte-. 
obw-rvada a ordem dccrcw:cnte de li!Dil~i.ildade, paro~~ ~oubstJtun os. memt'lrO\ 
do Com.clho, 0011 ca~ d~ impedamento ou afa:m1mento temporárao. 

t 3.• - Junto ao Conselho runcion;mi. o Procurador-G~ral da Rc:flúblin . 
.Art. 4.• - O Tribunal FrderaJ de Recurws.. com s.edC' na Cap1tal da lJniio 

" jurisdiçio em Aodo o território nacional, compõcm·~U: de vmte c ~etc 
MiaU.tros vitalicio,, nomcadm. pelo Prc:.idcntc dR RcpúbUc;.., a~ aprovad• 
• eKOlha pelo Senado Federal, salvo quanto ii do~ jull.cs. federais. sendo 
quinz.c denl!'t: Juizes federais, indicados cm lina tríplice pelo pr6pno Trihu· 
mi; Q'Jatro dentre membros do Ministério Público Federal: quatro dcnur 
ae!vosadot. m:lior~ de ar:inta c cinco anos., de not:.ivel saber juriChco e de 
rrputaçio Dibada: t quatro dentre Malo!imado!l: ou membro~ do Ministêraa 
PUblico dos Estados e do Dislrito Federal. 

Att." S.• - Os juízes federais scráo nomeado:. pelo Praidcntc da RepU
blica. cscolhldol.. r.cmprc que pos10ivcl. em hst:ll tr!plicec, or;::uUJ'ilda J)C'lrt 
Tribunal Fedd'al de Rccur!.Os.. dentre m. candid:no!t com ldad~ ~upcrior a 
vinte e cinco abos, de reconhecida idor.eidade moral. eprovados em concul"$CI 
público de provu c titulas.. aiêm da satisf:l.çim de outros requisito,; npeci
ficados cm lei. 

1 t.n -Cada Estado. hcm como C' Distrito Federal. C'Onstitui uma Scçi'' 
Judic:liria, que tem por ~de a resf'«tÍY3 CapitaL e Varas loc.ahzadas 5e11Un
do o estabelecido em lei. 

1 2.c.- Nos TerritórioS do Amapá, Roraima c R.ondõnia. a iuris.di~J,l 
C' as atribuições cometidas aos juizes rcdc:r.ais. caberi(.• aos juizes da Justiçoa 
locll. na forma que a lei d1spus.cr. O Terrltóna de Fernando de: Noronha 
esti compreendido na Seçlo I udiciiria do E..,tado de: Pernambuco. 

An. 6."- O Supct~or Tribunal Militar. com !'l.cdc na Capital da Uniiu 
e jurfsdiç5o cm todo o território nacional. compõr-t.e dr qumu ·Ministra. 
\'itaUci05, nomeados pelo Presidente da República. dc:poi!o de aprovada a 
eKolha pela Senado Feder.a;l. ~endo três dentre Oficiais-Generais da Marinha. 
~u11ro dentrr Ohchas-Generais do Exército e três dentre- Ofic:iais.-Generai• 
da· Aeron:ium:a, lodos da ativa. e cinco dcmre civis, malorts de trinta e 
cjn"' anos. dot quais tri$ cidadios de notório saber juridico e idoneidadC' 
moral. com mais de- dez anos de prática forc:nsr. c: doi~ juíze:s-auditorea 
ou membros dn Ministério Pi!blica da Justiça Milnar. de r;omprovado saber 
)urfdico. 

An. 1 ... - Sio ór.l!los da Justiça Militar dz Unilo, além do Supcr!ur 
Tribunal Militar, 0$ juízes--auditores c: os Cansc:lhos de Justiça, cujos :númc:ro • 
.or~~:anizaçlo c: competê:ncia slo definidos. em lei. 

Art. 8." - O Trlburut.l Superior Eleitoral. com sede na Capital da União 
c jurisdlçlo cm todo o território nacion:~.t,· é t:omposto de sete juizes.. dos 
quaJs tr&; M1nis1ros do Supremo Tribun.t.l Federa! c dois Mini5tr0i do Tri· 

~Jd~o:;!~al vo~~ ~e~~~~:.'~ ~~~~~~~~c:cf~~ ;!f~;;:id:~~~u~:1. R~~d~~~:. 
dmtrc seis advop:ado~ d~ notivel saber juridica e idoneidade moral, indica
dos pelo Supremo Tribunal Federal. 

' Atl. 9.• - ~ Tribunais Retríonais Eleitorais, com sec!c na Capital do 
Estado em que tenham jurisdição e no Distrito Federai, compõem.:sc de: 
quatro juizes clcilos, pelo voto sccuto. pelo respectivo Tribunal de Justiça, 
sendo dois dentre dc~o~:mbarp:adorcs e da.is dentre jufzes de direito; um juiz 
fedual, escolhido pelo Tribunal Federal de Recursos, K na Seçio Judicilritl 
houver mais de um, e, por nomeaçlo do Presidrntc da Rcpa1b11ca. de dois 
dentre seis cJdadlos de not.hel saber juridico e idoneidade: moral, indicad011o 
peJo Tribunal de Justiça. 

A.rt. JO - Os juizes do Tribunal Superior Eleitoral e dcn Tribunais Rt"
aionaia Eeitorais, bem como os respcoctivos substitutos, escolhidos na mestt~~~ 
OCIIsllo e: por ia:ual proces!IO, salvo motivo juslifkado, serviria, obria:aloria
JDCDte. por dois anos, no minimo. e nunca por mais de dois biênlos eon
....u..._ 

Art,. 11 - Os }ulzcs de: direito u:erccm as funç&s de Juizes etcilorals, 
_,. termos da lei. 
1llo I tt!:b&~. lcl pode outora:ar • outros juizes c:o~petbH:ia para fuaç&et: 

t· 2.• - Para a apuração de elciç6es., constituir..se-lo Juntas Eleitorais.. 
presididas por juiz de direito, e cujos membro~ indicados conrormc dispuser 
a leJislaçl.o eleitoral. scrlo aprovados pelo Tribunal ~ea:ional Elciaoral c 
DOmeados pelo toeu Prcsldcnlc:. 

Art. 12 - O Tribunal SuperiOT do Trabalho. com sede' na Capital ela 
Ualio e Jurlsdiçlo em todo o território n.adonal. comp{Je.o~t de dcnssctt
Ministros, nomeado10 pelo Presidente- da República. onze dos quais. to.-ados 
a YJtaUclos, drpois de af'rovada a escolha pelo Senado Federal, ~~endo sete 
dentre mlll:isuados da Justiça do Trabalho, dois dcnlrc advoa.ados no exc:r• 
ddo cf'etivo da proFisslo, c dois dtnlrc mc:mbros do Minist&io PúbUco da 
Juatiça do Trabalho, maiores de triDlf • cinco ano•. de notlvel sabct' jUJi.. 
dlco a rc-putalo'io llil"o~da. ~ ltllo .cl.u.a;;stiiJo r trmporiuos. C'm ~~ii• 
paritária do~ emrrrJ(;u.lot~~ e: do~ uahalhadure~o. dr confdtmld4tdt com ~ 
k.i, a nd;~~~a a r~u.uuJu;io wr mu~o dr du1~ fltriudo) dr Uh ano5. 

• Art. 13 -. O. TriDunaal Rrauonaall elo Trabalho. com u•dt, jun~dJ~Io t 
numero ddmadolo rm lt1. COrnJ•;IC:m·!o~ dr dtm ~.trço" dr juÍ/.CS 1o;wdot c 
vhalicio& c um trrço ~i juúe~ d:l~.~omar. e 'emporiariol. todo) nl.lmndo~ pele> 
Ptnidtntc da República. ot>~ocrvadll, (lu;~nto aos. Juilcs tuJ,:.ados. a propor. 
CJOnalidadr rtxai:lii no an. 12 relauvamrntc ao~ JUizes. de caueira. ad\'OJad'" 
e lhcmbrOI. do .Mmisl~rlo Píabllcet d11 Ju~tiça do Trabalho e, em relaçio .a. 
Julars clatsiSlU, a praibl;lo con~•antC' d• f'UlC final do arii#O •nterior. 
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An. 14 - Â$ jun1as de Candliaçlo r J w~~:amemp tém a Hdt-. a jur~r· 
-., • a co~ü.;io ddínida• nn ld. M~ada a paridade de rn~rtwnl:ll· 
elo aMrc cmprratado~ r lrabalbadorcs., e- inadmilida a rcconduç),(\ lk'"' 
ff'JMftenltlnln c)autJta• por ma11 ck dois periodns dr Ub anos.. 

I 1.'"- J"',ias Cnmarcas onde- nlo fn1 institulda Junta de Concihacir'l f' 
Ju~rpcnto. poderi a lei atribulr ai' suas t u""õe' :u:n JUizn de d1trno 

I 2.• - PnMrlro qr criadMo ~'<"' lri n~llrtK nr,ln' d~ Ju!(tica dl"' T~ 
,. •• hn 

An. 1!'- Os. Orp:Aos do PCtder Judaciirlo da lJniiC'I l&rt :.•. tncJ""'• 
a VJI 1ém a Orj:anJZaçlr.CI C' a rom~tCncu•_· ~c!mid:u. 011 Ccon~:::uadC' n:. le1 t 
quantC" ao~ Tw~!Unats. ainda, nc- rtspecti\.c;'f J .. t·t::m~nu l•~emc-

An. ·lt>- 0!. 1ribunan. di:' Justz;• tio,. E~l,.Ol•~. C('m ~c-::ae :":).~ tc"Pt:'ctl~a· 
CapniUS e Jtnnchçàu no tt>rrnórJo estadual. t cos Ttitmn:;m ót .;,.içad:.. ttn~~ 
forem c:riado~. ti'm a compo!tiçko, a ors:.anJzaç{lo c :. tl.•rnpc:en··~ .. ""' •'•-r.• 
ádas na Consdtuiçio. nC'')t& Lei, na lr,nlaçlio rstadu11t r no~ ~c-u~ Rr.. r.~· 
1m. Internos. 

ParliJra!o Un,co - Nos Tribunal\. dto Justaça ~::um m:us. de- Hme t ''"h 
d~mbar,:ildorco.. s.erill c.,1nstilUido ór.Z~o C'~P«:CIIII. CL•m o mimJ!Iu ôt" <•m·t' c
u mãUmo dt v1nte- e c1ncu mernorOt., para o e.w.C'tclcw das. 'lltr,~·u~ç{•e"' adm. 
ft15lr31Jva:lo t' jurr~dkion:m •• d:. competência dCl Trit1una! Pu•no tJcm c:om( 
para unitormu.a;~a da JUrhprudCncth nu caWt de a•vrrp~c.:. entre s.uas Seçôt'~ 

Aft. J": -():lo jOi.te!o de dircit(l, COnde' n~O hOU\'tt JUI1C'~ ~ul;>s111U105.. C' eSIC'Io 
Oftde os houver. serl(l nomlt'ado~ mediante" concunCI pUt-hco de- prClva~ r 
ti lutos. 

f !."' - (VETADO.I 
11 2.•- A:ntC'S de decorrido o bifnio·clo estáJ.!.iO. t' oe,dt- que- ~~a apr~ 

loftltada a proposta do Trihunal ao Cbele ciC'I Poaer E~~:ecuu,·c. ~3ra c ato dt 
exoncraçio. o JU1Z subsumto ficar.á automau~o~.me-nte af3'>~ ada dr suu runçõn 
c perder' o ducito á vilalicitdadr:, ainda QUC' o ato ac- twne-.u;i.t' stia ass•· 
nado após. o dccur~ daquele ptrlodo. 

f l.• --Os. juizes de dJrc:uo e os JuíZH substuuto~ terr. 1o ~ocoe a )un .. 
di(io c a competênCJa fixadas cm lei. • 

f .c.•· - Puderia os Estados instnuir, meodianlr pr~.,1a ac rclopectiVl' 
Tribunal de Jusuça.. ou Or;:io Especial, julZC$ 1o~ado~. ,:-..,a; ;.n\·es:idur .. 
limitada ao te:npo e competência para o julgap:~ento de- cau:-~s de: peQueno 
valor e crimes a que nio sc:ja com.inada pena dlt' reduslo. bem como panr 
a substituiçio dos juízes vitalícios.. 

t 5.•- Pudem, ainda, 01 Estados CTiar justiÇI de pu temporina. CCitn
pet:ntr: pau o procc'-JO de babllitaçio e, celebraçio de casamento. 

Att. !!t - Slo órJIOS da Justiça Militar estadu~ os Trb.:n:us de Jusuça 
r 01 Coi!!Iotl.bos de Justt~;a, cujas ~mpo1içio, OrJ!!amzaçio e ctompc:tt-ntia g,o 
ddinidos na Constituiçio e ua lei. 

PariJaafo úwco - Nos Esutdos de t.finas Gerais. Parani. Rao Grande 
do Sul e Sio Paulo, a sq:unda instância da Justiça Militar estadual i:. cons· 
tituida pelo respccnvo Tricunzl Militar, in\ep:rado por ofjciais do mais aha 
pos1o da Policia ~Ulitar e por civis, ~empre em :c6mero ímpar. e-xcedende> 
os prime.irM aos sr:[tundos em uma unJdade. . 

An. 19 - O Tribunal de_ Justiça elo Distrito Federal e elos Tetritórior,. 
com ~e aa Capital da Unil.o. tetn a composiçio. • or•anizaçio e a com· 
pet&lcia r:stabcleddas em lei. 

An. 20 - Os juizes de direito e os. jWz:es subst.uutos da Justiça do 
Dilttiro Federal e dOii 'I:It'"itórios, vhallcJos a~ det11 anos de exercicia 
a.vatielos media:ote conruno Pliblica ·de provas e títUlos, e os juizei. torado~ 
-..por,rios.. 1odos nomtados pelo Presidente da República. têm a sede, ao 
t-tsdlçio e a competf:ncia prr:scrhas cm lei. 

CAPtiVLO 11 - DOS TRIBUNAIS. 

An. 21 - Compete aos Tribun•i,, privativamente: 
I - dtiU RU$ Pn:sldt:ntes c demais titulares de sua direçio, observado 

o disposto na pre)e'tlte Lei; 
n - OrJanU.ar seus serviços auX;Warts, provendo-lbes os. careos, na for· 

ma da lei; JITOpor ao Poder Le;ishtuvo a criaçlo ou a utinçio de carp:_ot. c 
a fixaçio clo5 respectivos VC'IIc:imcntos; 

m - elaborar seus rePmento~ internos. e nelet. cnabdecer, obs.ervadil 
e1ta Lei, a c:ompetênda de suas C.í&maras oU Turmas isoladu. Grup<M, Seçõe5-
0II outros ÓJ'Jios cotn !unções jurisdicionais ou administrativas; 

IV - conceder li~nça e férias, nos termos da ld aos scos membro' ~ 
aos jufus e sc-r.-cntuinos que lhes s§.o imediatamente subordinados: 

V - cxerçcr a dircçio e a disciplina do5 órslo5 e ~rviços que lhe) 
forem subordinados: 

VI - jula:ar, oriainadam~~::ntc, os mandados de sc:aurança contra ~~oeus ·~· 
os dos rrspectivtn Prc~dcntes e os de suas Clmaras, Turmas ou Seções.. 

CAPITULO DI - DOJõ MAGISTRADOS 

Art. 22 - Sio "Yitalicios: 
I ..,... a partir da posse: 
11) os M~uos do Supremo Tribunal Federal; 
b) os Minlstrui do Tribunal Federal de Recursos: 
c) os Minisuos. do Superior Tribunal Militar; 
dJ os Minisuos e Juizes torados do Tribunal Superior do Trabalbo e doo. 

Tribunais Re{donais do Trabalho; 
e) oa des.c:mb:u1adores, os juizes dos Tribunais 'de Alçada c dos Tribunan. 

de se~a instlncia da Justiça Militar dos Estdos. 
U - ·~ dois anos dt' exercício: 
a) a. JuW:s .federai&; 
DJ • jul.rrs .. udnoreto • Jul~n-audttorn suMtitutns d• Ju .. w;a Mtluar d• 

Unilo •. 
'' os. JuilH do ttabalho Prc-sJdentelo de Junta cl~ Conci!Ja1i&o e- J•llll•mtnlt• 

t' 01 juiu~~o do tr.ub:Jiho sub~otuutos; 
dr os. JU•ZI'' de d:rcuo c oi JUizes subniluto .. da Ju)IIÇ:a dO' Esuu~m.. ck' 

Distruo federal c dos Tcrl"ito)rio,, hem an.1m os Jui.te'lo-auduor~ dilo Ju5ttça 
MUnar do\ E.\l:~~do~~o. -

f 1 n - 0~ iui.le\ menclon:.dos no inCJIO Jl deSIIt' •rtilfO, me'5mCI que nit• 
hajam ad(luirldt. a vi:ahcJtdade, nJo podtrio perder u c.up:n scn.lo por pro· 
pos.1a da Trlh.Jnal au dn <m:IC'I E~prc:ial cnmprtcnte. 1dmad1 pelo voto dr 
dois trrços de ~eus membros det1vos 

C: :::." - (h tulze~ a QUC' se- refere- o inc1~ J1 dc .. le- artip:o. me!.mn quC' 
nlo h1j::rom adqulrldC'I a ~llallctcd.adc. f!Oderin pr..tt<ar tndo~ <11. •toç rc,.tn•· 
dos J'IOr lei an) )ubn vn:.l!cios. CIJ 

An. 2) - Ch Jubeç " membro' dt' Trlhunai\ c Junt111s Flc:itarais., no CICCf· 
cicio clt- sua\ funçC.e~ t' no QUt lhe\ ror Afllu:l\vcl. JtCinr.;.n de- plena~ J!'arantla!o 
r ~tiCl jn:amt"\ IVCI~ 

An. 2.: - O juu H S:llldCI. de Jn..,r:Mídura len-.nor:.Ífla C:m: 17. l-4."1. J'lr>dcra 
ser dcmilldl:. em COt'ot• ae f~tt.a. 1:!111Ye. por projlo~ta JCI 1ritlunal ou do (,filiO 
E.~c1aJ. aom~tar. Dt"lr• l'rtto de- dun 1crço1> dr: seu,_ mrmr~re>,. cfetrvos. 

Par/tizrafo úruC" - O quurulfli dt' dois 1a'\'O\ oc lnm'lbrM rictm. 110 
Tribuaat. ov Gf' ~oeu 61'tlio E!>P«ial, ~í. •purado cm Rlaçio .o aúmcm de 
clftcmbarJIIIÓurcs Crr. cundiÇÜH lCj:IIIS de: YUiaf, coriJÔ Lal SC COD3tiÓCrando 01o 
do aliDaJdOS por im]>edliDeato ou sw.peiçlo c os nilo licenciados por JaOo 
lho de saddc. 

TITVLO 11·- DAS GARANTIAS DA MAGISTRATURA E DA.S 
PR!:RROGATIVAS DO MAGISTRADO 

CAPrTULO T - DAS GARANTIAS DA MAGISTRATURA 

kc:çlo I - Da Vllallclcdadc 

An. 2~ - s. .. ~wo a~ re'i\fiÇÓeJ. cxpreo,o,n na Constituiçlo. os macistrados 
ao.zam dn l!rt.ranti:n dt vitaliciedõidt.. mamovibilidadc c irredutibilidade de 
vmc:iment~. 

Art. 26 - O m::~.;istrado vitalJciC" somente perderá o c:arso <VETADO): 
l - eii:. a;ftc: per.a.l p~r cnmc Ct>mum ou de re~ponsabilidade; 

U - cm pro.:eó.irnr:nto a:dm!:r.istr;;.tivo ;~ara a p:oróa do cariO nas bipOte· 
~a s~ruinteS: 

I) ~x.erc:ício. ~unda c;::ue cm dJ.S;:o:c-nibilidadt:. dt> QU&.lquer outra runçlo. salvo 
vm C'UJO de ma{!i:t.térJo 1oupcnor. público ou P<trucular; 

b' recebimento, a Qualquer titul~ e •ob qú.:ilquet prC'lcXto, de pcrc:entaa:eru 
ou custas no' processos SU.ItUO~ a seu tksp.;ic:ho e jul•amcnto; 

c) uercicio dto ativid;aae pcoliuco-pa.nidánol. . 
11." - O eo,c-rcíciO õc c:mr:o de maii!ôténo ~oupcrior, público ou particular. 

someruc .•cri pcrmitid"' ~~oc hClU\'tr cor1d;açir;: .de rr.:uérin e compatlbilid.'\dc 
de. horino~>. vedadu, tm qualquer hipótese. o descmpenhC'I de funçio de cltrt'• 
çlo adminisuattva ou técnica de eslotbeiecimr:nlo de ensino: 

I 2.~ - Não R consiâera exercido do c.ug:o o desempenho de funçlo 
docente em cuno o!kial de prcparaçlo para judJcatura ou aperfe4:oamcnto 
de mac,i.sttados.. 

Art. 27 - O procedimento para a decreta~io da perda do carso tcri ini· 
cit.t por dcterm!oa;io do Tribun:U. ou do seu Or~io Especial. a que perteaç• 
ou: esteja subordinado o tna~strado. de ofido ou mediante rcprcscnta~lo 
fwdamentada do Podet Exccuuvo ou Legislativo, do Ministerio Público ou 
do Conselho f c.Cen.l ou Stccional da Ordem dos Advosados do Brasil. 

I J.• - Em qualquer bipótesc, • instauraçlo do processo proceder--se-i 
da defesa prhin do maJ:;i5trado. no prazo de quinze dias., con1ado da entrejfa :.:e=-te ddo 'Trlb~!a~~C::JI~~~: :Ucl:.r~~a: q~~~e~ :i~~ ~~.~c:;!~: •• ~ 
mmtc sea:uinln à aprcsenta;lo da acunçlo. 

f 2.• - Findo o prazo da deres.a prévia. haja ou n1o sído apresentada, 
o , Presidente. no dia 6til imediato, convocari o Tribunal ou o seu Ora:Jio 
Es.pecial pan que. em sêuliio sec:reta, decida :sobre a instauro~çlo do preces~ 
to. c, caso dettrminacla esta, no mesmo dia distdbuiri o feito e fará entre~ 
P-Io 10 JClolltot'. 

I 3.• -.o Tribunal Ou o seu Ori'iO Espc:cial, na sessl.o cm que ordenar 
• instauraçlo do proceuo, como no curw dele. poderi afastar o mai!lstrado 
do exerdcio das suas funções. sem prejuízo dos "encimentos e das vantaa:eM. 
ltf a dcclslo final, 

f 4.• - & prov.u requeridas e dderldas, bem como as que o relator 
determinar de ofício, scrlo produzidas no prazo de vUnc diu, cieata; e 
Ministério PúbUco, o mas;istrado ou o procurador por ele constituído. a .fia * qttc possam delas participar. 

f S.•- Fiz:!da a im.tru;io, o Ministfrio Público e o ma;istrad.o ou seu 
procurador tcrio, sucessivamente. vista dos autos por dez diu, para Jaz6eL 

I 6.• - O julgamento scri ualiudo em scsslo secreta do Tribunal ou 
de ICU Or;:io Especial, depois de relatório orlll, c a decisão no aentido da 
penallzaçio do ma{t.istrado 56 seri tomada pelo •oto de- doil terços dOI 
JDembroa do coleJ.iado, cm escrutlnio secreto. 

I 7.• - Da decisio pubUcar-sc·i wmente a c:oncluslo. 
I IJ.• - Se a decisão concluir pela perda do cargo, &eri comunicada, 

Jmtdiatamcnte, ao Poder Executivo, para a !ormaUzaçio do ato. 
Art. 28 - O ma~istrado vitalldo poderá ser compulsoriamente apo~Dt&· 

do ou posto em dt5ponibilidade. nos termos da Constituição e da prC"scnte Lei. 
An. 29 - Qua-,do, peta nature:ta ou sravi~acle da infraç!J.o penal, se torne 

•const:lhivcl o reccblmento de denúncia ou de queixa contra maiistradoa, 
o Tribunal, ou seu Oralio Especial. podert, em decido tomada pelo volo de 
doil terços de 'CUS membros. determinar o afastamento do cu ao do ma.U
trado cleonunci~do. 

Seçlo 11 - Da lnamovlbllld.ade 

Art. 30 - O juiz nlo poderá ser removido ou promovido senio com .eu 
=~~ca~o. manifestado na forma da lei. ressalvado o disposto no art. 45, 

An. 31 - Ern caso de mudança da sede do juizo 5eri facultado ao juiz 
remover-&e para ela ou para comarca de i;ual cntri.ncia, ou obter a diiPO
albUidadc com vencimentos intc;rats. 

kçio 111·- O. lrrcdullbUidadc dC' Vencimento' 

An. JJ - O!o vcf\~Jmcnlo• dos m.:.~i\llradoto • .la 1rredutrvc1•. '-lutnu,.. ~" 
lretanto. aoJ, 1mpo~1os •e-raar.. mclu~iwr- Cl de rend!. e ao~ lml'('l\10\ f"ltTrlla>r.it 
nirim. 

Pw.r&Jralo ünico - A Jrtcdutibilidade d~ vcnc,mcmC'Ii dt1• mo~~o:JSt:ol\lv• 
nlo li'nD'Cde m dlt'~Ccntor. Cn.ad01o ern le1, em b:JS.C ill'ulll !I r•tabelt>t!Ua P3f.J 
os servidores pUbhc:os. para l1n~ prcvldcnciãnos. 

CAPITULO 11 - DAS PRERROGATIVAS DO MAGtSTRADO 

An. 33 - SJo prerrogativas do Mag:is.rrado· 
J - t.er auvidfl comC> tl'~temunha em dia. hora 1!' local rre\ ,afnrn1e- JUIJ~ 

taclos cnm a ai!TCiridade nu ju1: dt m.,tâncta ip:ual ou inft>rinr. 
n - ni(' ur prc'<"~ senio por ordem tscriu dr> Tril'lunal C\11 .c11~ (lrpio. 

Espectai cnm~tente pa'a o jul~amcnto, LaiYa cm flapr<~me de- CTI'Tit m:~.L;~, 
ç'vel, C'.I..O em que a autoridade far.i imed11o111 C'Cif"lllnlrl'lç.lir> l' ô:"'":"~f' .. ::~o·a 
do maJ!I.!i.tr:tdo ao Pre~taenle d(' T~ib~ti•l a qur eMc-•lf v~rH·ubdP \ 1:'! .. ·.b~· 

III -·se~ r-.: .. r,!~idn a t:·tJ•,ão t$;t~::ial. uu a sal:. r<;•C":Lal or r~·•<~•··"-:aJ,,' 
por ordem e i. ~ ·~~i):lib do T:ic>unal ou do úrJ.!~O r~rc-riai c·r:J"'It'')t~ 
quando suJeitc. a p~1~t..~ ant~ do jcl~io!.tttcnto (mal. 

IV - roioo t'Slllf SU)euo a notiheaçito ou a tnttmaçiw parlo l.vr"'l"'.l.lt'~·in·tr 
to, salvo se C'Ar>t'dia~ por ~uloridade jud1cial~ 

V - ponar arm:. de dde~a pe!ol>Oal 
Par~~raro úmco - Quando, no curso de ~nvcsügaçio, houvet mti!,.~ ~. 

pr,tica de ~nmc por pane do mlli:lstrado. _ a ZIUtoricl.ade pt1lit>i:J:t. 0\'1. , ' 
militar, remeu:rit ao~ rcspecuvos auto~ ao Tnôunal ou Or~it• E~pec1a~ .:.ur.. 
petentc para " JUh::.memo. a f1m de que- prouiJ:'a na invrsut:,acã~ 
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Art. )..; - O:r. rnt"mbros do Supremo Tribunal Feth:nl. do Tri:lUnai fe-~t"r.a:. 
dr ReCUtv)S, do S.ll;)C'rlor Tribu.mll Militar, do Tribunal Supepor E'ieiiO:"ill c 
do Trihuna: Supem•r do Trab.alho ti:m n titule> de Mir.i~:uo; Of. elo~ T"tt!'>',lnôl 

~~~:~:t~~jb~~~~d!'d~-c~;:~~~~t~:d~e c'~FmJc~;!· r:;t';:;~r~. dos mt::p·z,t~_l:'·• 

TITULO III - DA DISCIPLINA JUDICIARIA 

CAPITULO I - DOS DEVERES 00 MAGISTRADO 

~ ~~~r~rãt~ ~~~:~e~uo;,pri: • .Ç~~~df~dcpcndência. ~crenidade e ~~:l:Hlã. 
as disposições Je,a!S c c-s ;nto~ de ofldo; - -

H - n~o cxcC"dcr i~jt.:stifieadamentc os prazos para sentC'IlCJat oc Ce~ 
pacb:ar; --

UI - dC'ltrmin:n a~ providEncias. necessúias para que os atol> i'H1.:-e5~ 1an 

~ tj~i:_~r:Z~~ ~~:c'~,~~~~~~dc a~ panes.. os mC"rnbrc' do MiOiStCrm P.·nii-
co. 05. ad,·ogados, a~ testemunha:!>, o,. funcioruírios. c .auxiliare~ da Ju!>u;:; • 
ate:tdcr aO! que o ~rocurarem, a qualquCT tn()mCnt?• .quando se tt:.~:: ü~ 

prov~~c~~s~~ ~.:~~~da ~r:;~~:.- ~~~~~u~~,:~:oâ~ &alo dj"cir:ina: 
a que estiver su'oordmaào; -

VI - comparece: pontuaimcnte â hora de inlc1ar--se ~ _c~c:li-:mc ot.' a 
sculo e nio se ausentar injustificadamcnte antes de :.eu ténruno: 

vil - exercer assídua !~scaliz.aç~o s.obre os subordinados, especl .. ;:;ncnu 
no que 6e refere ã cobunç:a de custas e emolumento,. t:nbora ,nâ('l t.auo 
reclamação das partes; --~ 

VIU - manter conduta izrcprecnsíveJ na vida pública e particular. 
Art. 36 - t. vedado ao mabistradc: 
1 - excr~;er o comêrcio ou parr!cipar de sociedade comercJal. iccluSJ-..·:

de C"conomia m.isu, execto como ac1omsta ou quotista; • 
11 - e-xercer c,up:o dC" d.Jteção ou técnico de socied.adC" civil. 2:ssu:1a.;.ac 

ou fundaçlo, de qualquer natureza ou fiDalidade, t.alvo de asso::taçie> dC' 
ela~. e ~cm amuncraçlo~ --- -

III -manifestar, por qualquer mdo de comunlc:açlo. opinilo wbre pro· 
cesso pendente de julp:amcnto, seu Oi.l Cle Outrem, ou Juizo dcprceiat1vc !>OCre 
de~pac:hos.-, votos ou ~entc-nçu:. de órp:ãoJ. judkiau. re~ahada a criuca nos 
au1os e em obras ttc:rucas ou no exercido do- m:ã~tistério. 

Padirafo único - (VETADO). 
Ârt. J7 - ~ Tribunais hr.ão publlca..r, mensalmente. no órs~o o!i,ia!. 

dados estatísticos "Mlbrc- scÜ5 trabalhos no mk anterior, ·entre os quais: o 
número de votos que cada um de seus membros, nomimdmcntC" inó~11d.:-. 
proferiu como relator c rcvh.or; o número de fenos que lhe foram dl~uit">Uf• 
dos. no mesmo ~ríodo; o nUmero de processos que recebeu em con~e~-üWiôi 
de pedido de visra-cu como revisor; a relação dos feito~ Que lhe ~~~r.:cr. 
coaclus.os para voto, despacho e 1avra1uu. de acórdão, ainda. não dc,·ohidos. 
embou decorridos os prazos leiais, com as datu- das resptctivas condusõeo. 

Pará~raro único - Compete ao Presidente do Tribunal velar pel.ll rei!U· 
laridade c pela exatidlo das 'publicações. 

Art. 38 - S.empre que, C"ncctrada a sessão, rcsuuem cm pauta: e>u em 
mesa mai5 de vinte feitos sem Juliamcnto, o Prcsidcnlc fari rc.:>.lmt~ U:Tl:& 
ou mais sessões ntntordinárias, destinadas ao julgamento daqueles p:tl~t"~sos 

Art. 39 - Os juizes remeterão. at~ o dia dez de cada mé~. ao· (.rfi:âCI 
GOrtCiedor competente de segunda iru.tincla. informaç.io a respeito dos fr::m. 
cm iCU plldcr, cujo\ prazei- para despacho ou dC"Cisão hajam sido exc.c:.!õJ"'S 
bem como tndJcaçlo do número--de U:nlcnças prorertdas no- mês interi~~. 

CAPITULO 11 - DAS PENALIDA:0ES 

Art. -40 -A atividade censória dtTrlbuna~ c ConsCthos l ~xercida eoul 
o tC'SiUUdo devido l di&nidadc: c à indcpc:ndfnda do mae:istr.ado. 

Art. 41 ---Salvo os ases de imrropriedadC" ou eXCC'~ de lins-ua~::-re, " 
-..istr•dt' não pcsdc 5er punido ou prejudicado pelas opinlõei qQe rnan;fc~:ar 
OU pelo llt'OJ das dcci~ que p-roferit". - -

Art. 42 - -Sio penas disciplinares~ 
*I - advenência; .n = ;;~ compulsória; 

IV _ 4i•p<lnibltld.llde com venc:unC"ntOI proporcloNia. •o IC!mpc.1 ck Mr. 

ftçO; v _ arc•~C"ntaduua compuh.6n• wm vrncim(-nlo' PfOf!01Ci6iur!l- ao 1ctll• 

po ~; ~~:;1!>1.0. . 
PariJI.'rafo unico - AI penas de ,.dv-rrtêoca c de censura wmcntr üo 

aplJ~~ aos i.ul.tCI de pnmc1ra mstilncla. 
Ar\. 43 - A pena; de advt'n~ncla aplicar~·• rcr.crvadamcnte, por C''Cralo, 

110 1:1.1-0 de ZIC:iiJ~i'nc1a no cu:npnmento ~o• de~ctes do Cll.rp:o. 
Att. 44 - A pcn3. de censura scrt aplacada re!ocrvadamcnte, por escrito, 

so aso de rener11.da ncaliii:nc~ po curnpruncnto dos deverc5 do C&rJO. ou 
DO de: proc-cd:m:nto incorrelO. lt' a inluçio nlo jus.tlf1car puniçlí.o mAli 
1uw. ----- ----- ---~ 

Par.iarafo únlco - O juiz punido com_ a pena de cemura nlo roderi 
filiuat cm b.llta dto promoçio por merecimento pelo praz.o de um a:no, 
COllfado da unpostçM.o da pena. 

Art. 4:'! -O irlhunal ou --~u ÓtJio E'Pf'C'•I p."ldcri determinar, por 
motivo de intcre~se puhllco. cm c'crutinio acctelo e JlC'Io voto de dtlis 
ter,os de seu~ memt'lro5. etc:uvm, 

1 - a zcrn~io de juu de lnstancu tnferior; 
IJ - • d1 :'l.miDihdade de rnemnro dn próprio Tribunal ou de iut7 de 

jnstincJa .Jn[crJOr. com VI:'I\Cimento~ PH>porc1on.;us ao tempo de ~erv1ço. 
}-arll.f:_roúo ú:ueu - ~~ 'h:tcrnun:.~r.o óc qt.wrum d.e decar.~t· .aplJcar•U'·á 

o dts""sto nC'> p::.r~•rz!t. úmco do an. 24. 
An. 46·- () :POccdJmc:nto p:.ra a dccr.ctaç,o, da nmC>çio. ou dl~puD.ioi-

Iidade de masbu. .. dtr obedcccr.l_ 110 pres.cmo no .,tn. _27 desta Lei. 
Art. 41 - A pcaa de cleaussi&o sc:r' aplicada: 
l - aos ma~is:rados vitalkios. nor. casos previstos no art. 26. 1 to n~ 

U - ao.l ,uuc!o nomeado~ ~.edlantc coneuno de provaa. e Utulo•. en· 
quanto nio adquinrem a vitabctedade, .~ aos juizes to~ados. temporllnot. 
em caso" dt fa!ta a:rne, inclu~ive nas h1pótcses previs1as no an • .56. 

Art. 4S - Os tes:imentos iotcrnos dos. Tribunais eStabeleccr.io o proce
dJmc-nlo para a apuraçlo de falt•' puniveis com •dvcnencia ou censura. 

~;lo dada pela Lel Complementar. n.• 37. de 13--11·19'79 

CAPITULO lU - DA RESPONSABILIDADE CJVlL 
DO -MAGISTRADO 

An. (t,. - RC"spo_nderá por perda? e dana'i o ma~lstrado. qu.ando: 
1 ,.... no exerd~;fO dC' suas funçues, proceder com dolo ou fraude. 

11 .:.... rC"cu:r..ar. C>mnu ou retardar. :r.cm justo mouvt~, providéncu:~ queo 
oeYa ordenar ae ofiCJu, ou 11 requc:nmemo das panes. 

J>ará~raic- l:.~ico - Reputar-se-io "erificada~ a~ hipóteses pre-VIsta!> ft:l 
Utdso 11 s.C'rr:.enlc oepois que a pane. por mtcrmédto Oo esctl"·ào, rt:quen:r 
oiiO mtt~is.tróidO Qut detcrn:u~c a providência, e esu: nio lhC' atender o pcd,.. 
d~ dcmro de dez dtas.. 

CAPITULO J\' - DO CONSELHO NACIONAL DA MAGISTRATURA 

An. ~('I - Ae> Con!>e]h.C.I Nacio~al 1~ Maiistratur~ cabe conhecer de n
clamaçõe~ comn. _membro~. de. Tr!bu~a1s .• podendo avocar pr~c5!o0' d!sa
plinarc!> con:ra )uizcs. de pnme1r.a Jn~l~nc1.a e, cm qualquer csso, OC"termmar 
' d:sponibi! 1dao.e ou a apo'5"c:ntaàon.a de uns C' outrOi>, co~ venCimentos 

~ro~~~io~a~ ~cs!~~:.o d~ ~::~~-de avocaçio, a que se reter~ o art110 
anteno;, o c:xC'rdclo das atribuições ~sp~clfJ~as. d_o Con~elho Nac1!'nai ela 
Maç.isuatura não ~Judica a compctencta dtSClplmar dos Tribuna~s. esta· 
helecid.a cm lc1, nem m(etfcre nela. __ 

An. !52 - A rcdôimaç~o contra membrO de Tribunal scrã. fonnulada cm 
pctlçlo, dc\·iC:amentC' fundotmentada e acompanhada· de elemcntor. compro-

bató~J~ o ~~ ;1~~f~e:· a que se relere- c-s_tc artitro deve ter firma rcconht· 
dda sob pena de arqui,.·amC"nto Iimmar, salvo .se assmada pelo Procura• 

~~r-g~d!~ d~o~e~~~1~~!d:1~o PB7!:lin1~~ êl~el~~~~~~ra~~::G~~aru d:cJ~~?ç~ 
do i,i~~_:_,_ Distribuída a rcdamaçlo,. poder~ o .relator. desd~ loao, P[DJ':Or 
ao Comelho o arqui~amcmo, se cons1dcrar mandesla a su:. 1mproccdc-ncaa 

ante~l;r: ;a~ri~ 0ou~·~~a~r r:C~m~~- ~o ~~;:a~! :~f:!!1adl:~ ia~~~ra~: 
que, por si ou ·por procurador. ale1uc, querendo, o que C"ntendcr convcmcnte 
1 ~m4.~c-sCo!lr:n~~sposta do rC"Clamado. ou sem c-la, dclibe.~ar.A o Con
KJho sobre o al'"quh·amtmo ou a convt"nlência de melhor lD~tr!-'-~1_? do 
processo. fir.ando prazo pata a produ.;lo. de provas c para as dil1senci;as 

que t ";~;r~iSa:. dcsnec-cssirlas ouu:u provas ou di11B-ênclas. e " o cOnselho 
nio concluir pele arquiv.amc:nto da redamaçlu, abnr-se-i vlsta para alCJ,!II· 
çbes, sucessivamente, pelo prno de dez dias, uo reclamada, ou a seu 
advoa:ado, e aC5 Procurador-Geral da República. 

f 6."' --0 ju\~;~;mcmo será rcahzado em sessão secreta do Conselho. 
com a prc~ença de todos os seus membros, ruttllcandc>-sc :wrnC"nlc • ''On
dus.l.o do acórdlo. 

f 1." - :E.m ·todos os. oi.tos .: termos do proccuo, paderi o recla~ 
ra~ acom~:mhar ou representar por ndvOi:-:ldo. dcvc:ndt' o PrtM!ura~Jnr
-Geral da República oficiar nC'Iclt "-omo fiscnl da lea. 

An. !53 ..... A avoca\'IO de prn~cslM' db..:iplinar -:ontra juil. ck instinci# 
Jnrcnor dar-~c--6 mediante reprcscnta):'ào "fundamentada do PrtlC'unddr·Gcr.ll 
4a llepública, do Presidente do Cons.dho Fcdc:ral uu Seccional d:~. Or&km 
dos Advo,:.'ldos. do BrasH ou dll Pr~•"urador-Gc:ml d!!. Justit;.a do ~1'toa.kl, 
oferecida dentro de SC'>>enta dias d:.'l .:14?ndn da l.l.eci~ào disciplfn;~r fmul tkt 
6rs-lo a que- estiver sujcltll u juiz. ou, a quatquc:-r tempo. :u-. da.'tlrTW..,._ 
rn:tb. de trê-s meses d1• ini..:10 d•' pr(•~·C'S5Q, n3'' houver aidn r~c..,feritk' " 
tul~t:~.mcnlo 

I l."- Dlslribuidu a repr~t~n!:lJiâ<'o, m:uWai.à ~' rd:uur ,,uvir. ~~tm ~uinn 
dia!>, o jui:r: c o ór~à'' di~iplinar que pmfoeriu :..1 \Jtc<.:iQ:o uu ~uc- d~tvftia 
havlf·b prof«ido. 

f 2." - Fmdo ,, prato dr: quinl-r diots. L'nm uu !iem a~ infnrma.;i\n. 
dc-tibcr.ar:i u ç~,n~lhu NaCI\)ROII Wl. M.ll-'tStratura ~·ttr~: u :trquiv:tmc:"nlu tia 
l'cprc!W:"nW.;ãu ou .a avo.:a~:iio do prtlr.:c:'li-511, pru~rdcndu·IC' nt"Sit l.':t'>41. n:t 
ron(ormilladc dloH U 4 ... a 7." du at'liJill anlcri\1J, 

Art. 5.c - O pto'c~.o e o JulJOIIImento du rrprc•entaç6n c u:~ 
M:r.ko aiJill'SOS. p11ra rn;:llardllt a dt;:nldadc c1o m~&iltraào, ltC'D'. Plrluizt> 
ck poder o rciator dele11ar a uturuç•o a juiz de paslçio funcwnal tJual 
ou superior l do indlt:JII.dO. _ 

Aft, !IS- At tctmil~s do Conu:lho Nac1onat da Ma;:ilttalur• wri.o W• 
crttat, cabendo a urn de •cus meml•ros. de~lltRado pdo Pre!idcntt. lavrar· 
·lhe$ •' re5pectlus atu, da• qual) '-onstario os nomes do~ lu!ze' prncntclo 
1:. em rnurnC.I, o• pro,dw~ ap:cciados e as dct!~ócs •dotada~>. 

Ar1. !56- O Comclho r-.<H-:.:Itlnal da Map-J51ratuta poderi determinar a 
aposentador:ia, com vencimcn1o~ proporcionais ao tempo de •ervJÇO. dr 
ma;illtado: 

I - rnz.nlfestamc-nte nri=htcnte no cumprimento dos deveres de carao; 
II -de prClctdJmcnto Hlcoti"iPatfvcl com a dJ~nidadt. a honr.ll. e o de· 

coro de suai funções; 
tU ....,... de cJ.ca~sa ou Jnsuhc!c:nte capacidade de trabalho, ou CUJO: PfC>• 

eedl!'l' functon.t.l 5el• incomPativc\ com o bom dt5c-mpc-nho das auv.da.:les 
do Pod~r JudlcU.rlo. 

Art. S? - O Con<~clho Sacional da Ma~lmotura Jt('ldcrt dt-tenrunar a 
diSpClnfbilidadc de maJ:iHrlldO cnm venclmcntos :proporcionais 1(1 tempo dt 
Kf\-'iço. no casC> ern que a s:ra::lóólde du fallas a qur se rc:ports c an!I'C' 
antenor nlo Jusdflqut a dl·c:-e:<1çàc da ar-t-~cnadona. 

§- 1.0 -O ma:,::tstr.;u:!:o. poo,ti:> ctJ, d.r.p.,nit•;!idade JXlf dete:mir.a;i" cko 
Cun~elho, somente poocr;, ;m·tteal e> ~eu aprO\'C'Ua.mcnto, dcc:Clrtloos dms 
ano~ do afas:amento. 

I 2."' - O Pcdtih..-,- d-c,·lJamcntC" i.muuidt' é- justlflc:.do. acl.•mp"-nt.adl.> o~ 
parecer do Triouna.l ·cumpeltnl.:, ou de ·~eu Orgito l.>pei'i.al. •cr:O. óiprt:t'ladt· 

:1o~;6n~1~~~~ ~:f:~~cl~ ~a ~~~~.u~u~~·ro~lj;~~:~~~cr1a~~~~'U:u~~ft~~~CTc1~ 
Tribunal ou !.CU Or5:~0 E~pecia1. • 

§ 3.0 ~Na hipótese dem .artJ(tO, o tempo de dispocibibdade n;;.o sul 
compulado, senão p.11ra efeito de apo~C"na~>dona. 

t 4." - O .;~.pro\ocuamcfiiO oc ma~tstraoo, pos11:1 cm di~ponibilidóldC DOs 
termos do item IV do an. 4.::! c do hcm 11 d.o an. ~S. observar' at> n~.>rm.a~ 
dos parip:rafos deste: aruil:C· 

An. 58 - A aplicação da pt::la de disporJbilidadc: ou aposetnaóora su' 
imediatamente" comunicada ao Presidente do Tribunal a que penencer ou • 
que estiver 'ujcito o matt15ltado. para imediattl af<~stamento das sua~ ftm• 
~. Jsual comunicaçio f;ar-sc-i lKI Chefe oo Poder Eucuuvo compc1.ente, 
a fim de que formalize o ato de dC"daraçào da dJsronlbitidadc ou apo!ten
tadoria do ma~istrad..o. 

Art • .59 - O Cói'ls.Ciho Nacional da Map:I.Sttacura. SC' con~idcrar existcttle 
crime de: ação púbhcfl., pelo qu~ constar d.e tc;l<.ma;ão ou reprc-srntaç-1..,. 
tcmttcrA ao Ministérico ·Público cópia das peças qUe entender neceJ.Sirias 
ao oíc-recimenlo do'l. óenún~;~a ou l tn.st.auraçã(' de tnquérittl polidal. 
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An. 60- O C.ons.:lho Sacie'lnal dJI M.ili!!SLratura es.tabeleceri. em ~eu 
ReJimento lntemo. disposiç~J comph·menu:res das constantes d~te capítulo 

TITULO 1\' - DOS \'.ENCIMÉNTOS. VANTAGENS E DIREITOS 
DOS MAGISTRADOS 

CAPITULO I - DOS VENCIMENTOS :E VA!-<'"TAGtNS PEC.UNIARIAS 

An. 61 - 0:. 'I'Cndmentos doi ma:p:isu•do~ 10~0 fix.ado!õ cm lei. em valor 
ccno, atendido o que estatui o art. 3:, parár.ra[o único. __ 

Par!~rafo ünico - Á mal!isrratura de primeira instãncb da Uni3o asse-· 
J!Urar-se-io nncimentos. n!io infe:;'iores :J dou; tcr~os dos "Valores fh.ad~_ para 
os membro~_ de segund.::: im.:.I:.noa. re5pcocti~·_a. a!>ses:urados ao.~o Mmutros do 
Supremo Tribunal Federal 'Yt:!'l.::lmentc.-~ pelo meno~ i&:uais aos dos J.fini!i.trO~ 
de Estado, e ~arantJdm ao~ ju~tes V1talfclos do mesmo ~rau de_ jUrisdiçj:o 
J,:uais vencil:nentos. -

An. 6:!' ~ Os. Ministros m.ilit;ues ~ togado• do Supericu Tribunal Militar. 
bem como os Mirjstro~ do Tribunal Superior do Trabalho, têm vencimentos 
iltuais aos dos MiniStros do_ Tribunal Federal de R~ursos 

An. 63 - Os vencimentos dos descmbari'="adores dos TribunaiS de Just1ça 
d05 Estados e do Trlbuaal de Jl1Stiça do Pisaito Fe-deral e do!i. Territórios 
nJo serlo inferiores, no primeiro caso_, ans dos <;ecretãrios. de Estado, e 
no lCgundo, ao1 dos Secrct:írios de Governo do Distrilo Fedeca\,_ não pC>· 
ckndo ult.np:.ssar, porém, os fixados para os Min1suos do Sup:emo Tribu· 
MI FederaL 05 juizes vit::tlieios do!> Est~do~ lt:m os seus vencime-n1o' 
fi:udos com diferença ilio cxceden1e a vinte por ecntC'I de umi'l para outra 
cnttincia, atribuindo-se ao:o d;~ cntrància m:ai» clcvad,r, nlo mc-no!> dr doi~ 
1erç~ do!> vcndme.cto$ do!. dc!oC"mbar(:adluc:. 

f 1."- Os juíz~ dC' direito da Justiça do DiSit110 Fcdenl,e dQi. lt't· 
ritórlos têm seus vencimento~ fiudos cm prClpurcão não infcnor a dob 
u:rças do que percebem os de:.-cmbar•adore!l. e oJ. jui..zD substilulo~. da 
me~ Justiça, em percentual não iinfcnor a vinte por ctnlo do' -vcnct· 
mc-ntm; daquelC's. 

f 2." - Para o cfiL"itcJ de equival&uaa e hmite de "YencJmcniO~ pr.:villl)lo 
n.:ste .ani~~:o. 11-iu r:xduitlalo de cómputo upemn. 35 "Y:lntas:ens de c~o~rátc-r 
pn;soal ou de naturc-u tran~itópa, 

An. M - <h vendmt."niO> dn!> maJ:,i,.uado~o e"taduah s.crlo P-'~os na me~· 
ma dat:1 ri:tada p;ara Cl pal=amento dOlo \'t:nt:lmc-niOio dO!õ S~crct<iuo~ dC' 
&tado ou dt.>l> subsidio~ do:. membro~ do f>lldcr Lelt'l~l::uivu, con!oider:mdo-k 
que desatent.h: à:s ~ar~n:i:as do Poder Judiciâri~ au:~.so que uhr~p:lS\C' u 
décimo dia 1ítil do mi!~o. ~o.c~uintt: uu vc-ncidu. 

An. 6."i - Além d~~s "Yt:m·imentu,.. podcri:ir.> M"J autorlo[ada!o, ;tU!> maJl"· 
IDd[)tl.. n~ tcrm~ da lei. :J!o MJ!IIintt'" • 'Y:mta~;ens: 

.( - ajuda de l!usw._ para 1.h:spc,;a~~o 1..k truMpt.~Jtll;' C' mudança. 
11 :tjud.a de custu. par:. mor:adi;a. me~ t·nmarc.a!o em quc- niiio houvt:r 

HSidCru:iu ufkial p;ar~ iuil. eu•ctn n:.n. C.ap,tai .. ~ 
lll l!>al:írio-ramilia: 
IV ~ diária!!; 
\" • rcprc!ot:nlalO:iu. 

VI ~trali[it-;u;oict p.:lit l"lft:l'l.s,~., c.h: .,crv1o;u :a Ju~out;a ~lc:Hural. 
Vll ttr:tti(ic;u;i .. J pda [HC'!>IaCfiu de "4:'fVN.;o .is. Ju .. tic,;a dn Tro~b;.dhu. 

... ,. cuman::b 1.1nd1.• nolu h'fr:m in~titm~a)o Junta., de ('~,,ncili;,~o:.;iu c Jult1':1mcnu1, 
VIU - pmtific..açilu adiciun:1l de ctnt·n pm .,;t•nttJ pm qiiinqi.íi-nlu de ..er· 

vi(U. ut! " m:íximr.J d.: 3>Cie; 
IX - t!f'atlfic:u;.àu de nlal!i .. ténu. pur :m.ht pr1•lerida cm ~.·ur..u uh1.1:1l * prcp.:ara,.iio para a m.a~i\tr:nur:.~ uu crn l""·ul<~ OfH:ial de Apc:t(C'"tU .. · 

IMI'IKO ck MaJ:IItrado• laMI n .• 1.• •• 1(7, t ~. .. ,, t'aCno Qu,.lnOu nec"i!.l 
nt'huncraçllo ~"~dhca para ~sta alh•Jdade: 
· X - ,raiJhcaçáo rw:lo cteuvo e•c:rehao tm e"marca dr dihcil prov,. 
MtDIO. alwm dehmda c tnd1cada em lct. 

t 1."' - A \'CrbD- de rrptncntuç:.o. 5:alvo quando concc-dtda em raziu• * cacrciclo de c.art:o ctn tunçio lcmporiria, 1n1c~ra nt. \'cnr;ui'lcnto\ ~u 
ICJdm. os crcncn le.,:a ... 

t !.• - E vedada • concesslo de adicionan ou vanta~tc-nt. rccunilin~ 
alo prc-Ybla~ na prcw:nte Lei, f)l!'m como cm baton c hmtln. .. uPCtiOre• 
tKK nela f1ud01o. 

CAPITULO JJ - DAS FtRIA!r. 

An. 66 - 0\ maauootndos tcrlo direito • fé-riu anuais, por VJO!I.Cnta d.l&~. 
eoheliYal ou individuats. 

f '1.•- 0\ membrO$ dos Tribunal,, u.tvo. n' d(n Trlbunã~ RrlftPnat' 
do Trabalho, que- lrrio féria~ Jnd1vidual,, snnrln de- férias eoletov11s, n"' 
rtffndaJ- de- 2 e 31 dr 'janeiro ~ de 2 a :t1 de- julho. Os !U(1et de- t~nmcaro 
II'JU ,Olarloa de- rtri:r~ C'"'le1iv.u C'IU lndi~o·iduai~. con,otme- do~pu~t a 1c-l 

f :" - ~ Tribun11i~ inictari"' e cncerrsri"' ~cu~ tr.abalhos. rt~õ'C'C11V2· 
mente. nc'" Tlflmciro C' últ1mo d1a~ titris dr cad:~ pcriodn. com a re:.ht.acflr
dr s.~sdo 

An. 67 - ~e a ne~sld:~dr dt• !oer"Yit;o judica;(no lhes exJS:It :J cmninu:. 
pu·~~oença nus Trihunõil), l!U.Zar~u Uc- trin101 daa~ con~Ci.:llh'Yo!. de fi'n.as rnCl1· 
viduóla~. por .,eme!ltte: 

J - os PtC")iUenln. e Vh.:e-Prcsu.iC"ntet. dos Tribunait.: 
li - os corre!(cdorc!õ; 

111- os juizes das. Turmõi~ OU Cimuas de fbia~. 
I 1.• - As fCrias indivJdu.ais rt!lo po<.lem hacionar·'C em pcdodos inft

riores a lrinta dias. c 5ornentc podem acumular-se, por imJ)CTJoooa nc~cnt· 
dade do ~I"'Yiço e Ptlo mhimo de- doi! me-se!i.. 

_§ 2.~ - 1 vedado o afastamento do Tribunal ou de qualquer ele seus 
~f-MOl> JUdJc,ant~. cm p:ozo de fêri:as individuars, no mesmo periodo. de 
JUI%CS em numero que possa comprometer o qLiorum de jul(l:amt:tlto. 

t l." - As l urmu ou Ciunara' de férias terão a cornposJçiio c com· 
J~eténcil estabclecidaoo no re1nmen10 interno do Trlbunll. ,-

An. 6; - Durante as fêrra~ cole-ti va"S., nos Tribunais. em que nlo hou· 
ver 'Turma ou Câ.mau de fCna~. poderá o Pre~idenu:·, ou seu substituto 
ltral. decldzr de pedidos d~ liminar em mand.ado de sc~turança. dererminar 
li~rdade rro"Ya~óna ou sus1ação de ordem de prisão. e demais meC!iêaY. qut' 
reclamt"m ur5!t-nc1a. 

CAPITULO lll - DAS LICENÇAS 

An. 60 - Concedet?e·f. licitiça. 
J - p:rrJ. tratamento de uúdc; 

ll - por ll'lotivo de- doença cm pe$Wa da famll.i~, 
lll --para tc-pouso i. scstatttc: 
IV-- (VE"fADOl. 
Ar.. 1{.1 ---A llcença para tratamento de saúde )'Or prazo superior a tnn· 

ta <h ai. ~cm como as prorrogaçõC"S que impOnem em licença por período 
inh:;tcnupto. tambCtn superior a trittta dias., dependem de ins~Ao por junta 
tnédl~ 

A.rt. 7> - O matZmndo licenciado não pode exercer qualquer da' s.ua~ 
funç6cs. Juris.didon:l.l$ ou :s(!ministrativas. nem exercitar qualquer funçlCI 
pública ou particular íVETADOl. __ _ 

f 1.~- Os. ~riodo' de liu:r.ças ccacedidtn aos tmti=istr;ado$ nlo ltTlo 
limite-:. itlftrior~ aós rcronhcddos por lei ao funcionalisMo da mesma 
pnsoa de direito público. _ ~ 

§ 2." - Solllvo contra·indicaçlo médica, o maiistrado licenciado poderá 
proferir decis~ ero processos que. actes da hce-nça. lhe h:sJa.m sido COD
dus.o~ p.1n ju!~~:amento ou tenham recebido o seu visto como relator ou 
revisor. (1) 

CAPrt"ULO IV - DAS CONCESSOES 

An. 12 - Stm prejuíZo do nncimento. rernu:oeraçio ou de qualquer cü
reho ou 'Y:!.Ilta~:cm lesai, o Olasistrado poderá a.f.ttstar.-se de sua:s funções 
aU: oito dias conse~uvos por motivo de: 

] - C.J,!õal;neDlOi 
II - faledmento de cônjuQ:e, .aS<:endentc:, descente ou i..rmio. 
Art. 73 --Conceder-se·! afastãmento ao maa:lstrado, sem prejul.to'de ~tU 

wnc.iiccmos e va.ntaicru;: 
J - para fre.:tüên...ia_ a cursos ou ~eminirios de aperfeiçoamento e a

ludes. a critCrio do Tribunal ou de seu órr:lo Especial. pelo prazo mbimo 
de doh anos; tl) 

Jl - para a prestaçio de S.Cl'Yiçcn. eJ;elusivamc-ntc 1 Jusliça Eleitoral. 

CAPtrULO V - DA APOSENTADORIA 

An. 14 - A aposentadoria dos ma~lstrados vitaUclos serJi compulsória, 
aos. setenta anos de idade ou por invalidc:.t comprovada, e facultalin, apó& 
ulnta anos de str"iç.o ptíbll.co, com vencime-ntos intel{rais, rcsnlvado o 
disposto ZlOS arts. SO e 56. 

Pa.r.;ligrafo único - Lei ordioirla dispori sobre a apo5CDtadoria dOi 
Julz.cs temporários de Qualquer in.st&ncia. 

Art. 75 - 0.. proventos da aposentadoria ~cão reajustados. n& mdma 
propor-lo dos aumentos. de vendmcntos conc:edidos, a qualquer thulo, aos 
ma~ados cm ati"Yldade. 

Art. 76. - Os Tribunais disciplinariD, nos Regimentos Internos.. o prg.. 
cnso de vcrificaçio da invalidez do ma~istrado para o fím de &lXJ!õentacb
ria. com a observância dos 5e-p:uintc:5. requisitos: 

J - o processo ter~ início a requerimento do 'map:istrado, por ordem do 
Presidente do Tribunal, de ofício. em cumprimento de dellberaç.io do Tri-
bunal ou de sc:u óraio Especial ou por provocaçlo da Corrc,E"cdorU de 
Justiça; 

ll - trata.cdO·IC de incapacidade mental, o Prtsidc-nte do TdbunaJ IID• 
mcará curador ao p•cientc, 1em prcjuim da defesa que este queira oferecer 
penoalmr:ntc, ou pOf' procurador que constituir; 

iii - -;; ·,;aucrn .. drwri .. - tlf'r :at., .. ~.,d ... uro.JC" lu~''· ..J•• -t",l'l.:l\ l·' ').... .itr.O.·-f 
Mlt: hnal 1Jecl'o4u. dc-...-cnd•• rn:ar cun~hudp •• rr.•cl' .... u nt• f'l.ll•' 'c.h· ~ 
cllali; 

JV - • rr-cu,.. du l'.ttoenll' t:m •uttontCI~t·~e .a r~'fl'"l.J nll't.h~.l f'('lmtllt.l 
U JUij:õln~niO holii"C'o!th• C"m QUólnoUI .. IIl"l Ulllr:l~ f1IO\·,t~. 

\" - (l ma_p:lllllldit t.IUC'. IKU c.IUh :tnt•\ HID\C'Cilll"t•.,, ;lt.J .. t;lt•"t', .1" hkfto 
I'Or .eu mc,.n uu m~ns. para tr:::Jiamcn!D de- t.;mUe. dt'\'rr:~ "'ll""'rler·~e. ao• 
rrQ~crtr n0\'01 lu:e-nça para 1pual hm, drn1rc1 di' dtll\ ano ... ;t c-aame paro~ 
vcrr(u;:açio dr mval!du: • 

VI - fC' t'O Tribunal nu seu õr~Kn E.,('t'Ci:::JI conduu J'IC'Ia rn\',tr"i!CKI.oldl' 
do m.apil.trado, ~omunicará imediatame-nte a dC'('i~('l ao Poder f.at'CUUYt•. 
rara <'f; drvid.oo. r,~!õ. 

An. TI - Cumpul:n~e-.-, para creuo de •rta~cnt:adoura r dt,.flunitothdOidC', 
et tcm)'O d«" e•en::ld<' da advocalíeta. atlf a m:íxunn de qum:c :tnl"!i., C'fn 
fa•or doi Mimstro1 Cio !Juprcmo Trihunal Federal c dos mt'mtlrn" dt,~ dr·. 
mais Tribunai' que 1cnh~m s1dt'> nome:tdt'>S. parD ti~ luJrart"' rr"il"rv3d"'
advo,adM, nns rermm da CCtnstnui.;:lc Federal 

TITULO V - DA MAGISTR4Tl!R4 DF C'4RilErR" 

CArJTULO I - DO J~C~RES~O 

Arl. 7to·- O m~r.:-no tia mll~EihrauJr= dt" c-arreara dar-~e·:il meaL.HHe "'" 
hteaçáo, ,r,J:'Ót. concur~ rUblzco de prova~ e 1itu\..,s, (V~·an:zad') e- !t':li:ua 
com a p;~rtJctp.açiio d.CJ Cun~elho Seccional dOl Oréc-m dO). Advvô!aC.nJ~ o. 
8raajl. 

11."- A lei pode u!iir dOlo c.1-ndidatos, para a in,.crJçáo no t'llncur~· 
titulo de habilllaç.iu:> em cur:r.o oric~ai ele preparaçiin. para a Il'l<ti!TSUatura 

fi 2." - Os c~o~ndió;ato .. ser!.o suomd.idtno a invesUI!açio. n:l.allva 1110 .. ~~~ 
peclos moral e 50e-ial. e a exame de t.anidade física e men~aL. conl1;1rme 
dt!iPUSCt a lc.i. 

i 3.~ - Serão indzcados para nomeação, pela ordem de claSSJfJc:açio. 
candidato~ cm n~:nero corresp.."''ndentc à~ "asa~. mau: dou. p;u.a c.ada 'YDji:ll. 
f>C'mprt" que posszvel. 

Art. 79 - O jui..z. ao ato dã poS!ic. de"Yerâ aprc!.entar a de.:"laraçio pU· 
bUca de seus bens. c prest;ará o compro!II.isso de âe~etr:penhar com rc:tfdlo 
as funçõn do earJo, cumprindo a Constituiçlo e as leis.. 

CAPITULO II - DA PROM()Ç'ÃO. DA REMOÇÃO E DO ACESSO· 

Art. liO - A lei regulará o proctgo de ptomo;:áo. prescr~~·~ndo n ••b,cr· 
vtnciJ: dO!Io CT1tério5 de ar.tii!Uidade e de mer!:'CmtC"niO. alle~nat;.mente. ~ c 
da indicação dos. candidatos à promCiçlo por mcrecirnemo, nn lim!l t:~J'Ítct. 
uznpre que po:s.sjvel. 

t 1." ...:.. Na luS11;a dos Est.tdos: 
( - aputar·sc·lio n;,. cntr:iincia a antis:üidadc e o merecimento. esle e:T 

lista triphcc. ~endt'> o'tm~t:stón.a a promoçl!lo dC'l juiZ' que fil!urat pel: QU1n:a 
vez con~c-cutiva c-m 11st~ de merecimento; haver.do empate na antii:ilidade, 
terá pre::'edênc1a a juiz mais --.:ntii!O na carreira: (2) 

u' - para deito da CC>::!l?QS.içio da lista trh:ilice, o mere::::imcnro !oerá 
apurado na entrúnci:ll c aftrido com prevalência de crü~riol> dt ordett 
objctiva, na fo:rma do Retmlamc~to baixado pelo Trihunal de Juniç:.. 

(I) - Rcdaçlo da!Sa peta Ui Complementar n.• 37, de ll-11~19. 
(2) - A no"Ya rcdaçlo dada a este inciso peJa Lei Complementar u.• 

J7. d.c 13-lVW, foi vetada c mantido o veto. 
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tmdo--se em coma a conduta. do juiz, sua operosidade no_ ex.erc!cio do 
CUJO, número de veze!. que tenha fisurado na lista. tanto para entránda 
a prover. c:omo para as .anlerioreli, bem como o 3proveitamemo em ctir505 
de aperie1çoamento; 

III - no caso de at:~tisü.idade, o Tribunal de Justiça. ou sei.! ór~~o 
&pedal, somente poderi recusar o juiz mais antia:o pelo \'Oto d:a maioru 
abtoluta de 5tús. membros, n:peti.Ddo-se a vontçio atE fixar-se a lndic.~çio: 

IV - somente apó~ dois ano~: de exercido na enuánc.ia, poóeril. o- -juiz 
1tt prom~:~vido. s:alvo ~o:: não }J.ouver, com tal requisno. quem aa-ile -o lu!Zar 
\'aiO, ou se forem recu~ados, pela roaaoria ahsoluta dos membro!> do Tri· 
buDal de Justiça, ou de seu ór~lo Espccinl, candidatos que haJam comple ... 
tado o periodo. 

§ 2.0 - Aplica~. no que ·coube.:, pos juíze5 lOiados d:;,. Ju~Ciça de> Tu
balho, o disposto no par.:sraio anterior. 

Art. 81 - Na tnõilp:!Srratura de carreira dos Est.ados. ao pro,t'lmcnto Wcial 
c • promoção por merecimento pre~;ederá a remoçlo. 

1: 1.1 - A remoçio br-se-á med1antc: es.colha pelo Poder Excfuth·o. ~em
pu que poso;.ível, de nome constante de li.;ta tríplice, or~an.izad:.. pelo Tribu
nal de Justiça c contendo o• nomes dos candidatos com mais de dois .anos 
idt' eretivo exercíeio na c:ntrãncia. 

I 2.• - A Juizo do Tribunal de IU$tiça, ou de seu OrG!i.o Esredlil, po. 
deri, ainda, Rr provida, pelo mesmo critério fixado no parilirafo- anlerior, 
vaga decorrente de remoção, destinando-se a seaulnte obrii[atDriedade, ao 
provimento por promoção. 

Art. 82 - Para cada vap:a destinada ao preenchimento por promoção ou 
PQI' remoção, abrir-se-:1. ins.criçlio distinta, sucessivamente, com â lndicaçio 
da Comarca ou Vara a ser provida. 
. Parfi::rafo 'Ún.ICO - tlltimado o preenchimento das vas:a.s, se mais de 
UtQII deva ser provida por m~ccimento, a Iis.ta conted númcros de juizes 
iiUal ao das nzas mais dois. 

Art. 83 --A noticia da oconéncia de \l.as:a a ser preenchida, mediante 
promoçlo ou remoçlo, tieve ser imediatamente veícu1ada pelo ór(!.ão oficia] 
próprio, com • indlcaçlo, no caso de provimento através de prom~lo, 
::re=e~~~air, ser preenchlda!l: se~un~o o critério d~ anti;üidade ou de 

Art. 84 - O acesso de juizes federais ao Tribunal Federai de Recunos 
far..se-i por escolha do Pre:údentc da República dentre os. indicado' em 
Una trlptlce, elaborada pelo Tribunal. 

Art. 85 - O a~sso d~ juízes-auditores. e membros do Ministério Público 
da Justiça Militar ao Superior TribWial Militar !ar-se-i por livre cs.colba 
do Presidente da República. 

riJla:l'!· :' J:;l,~m~C:~~':" a~1L~!~IdoRJ;,~~~~~h·"d!'~/,':~=:~~.d: Jd~n,ta,~!nca:~ 
Trabalho aubs1Huto~ iqueles cariOi, lar-toe·•· alu:·rn•d~mc"nl.e', por anua:ülda-

~:. ~ T~~~:~:~~~t"~tc~n~~~~~:~r:;:' .~e ~:~~~d:~fehC:a ~R~~~1::~ JUtrn vna· 

tb:'!'·.~~:; ~~' 1~Í:!: :e0•d,~::t~d~'ose -fr~b~~!!:'~e f{uds~~:~ ~.:.::.,'~j~: 
Jllldamente, ror anu~;imhode e merrclrnento. • 

I 1.• - A lei puder• condtc:1onar o acesso por mereamemo aos Tribu· 
-''-- CO~,fW a rromt•çio por il[ual crltt'no, l heqü~ncia, com aprovaçlo, • 

cw; :Z~m~t()~~~~=!to~~~~laP:rfJ~~~Jro~~.n~~~~:i~"pj~!~~o !~ .~:~~!r;!olJ.ulu~o 
~•u. ao Tnbunal Federal dr keeunos. 

An. 88 - Na• promnçL'ies ou -acen.cn, ha~en-do nla" dt uma ~•a• a ser =:h:;:alpo,!, ~;!e~:~~tomia~s ~~~Ats .:~~::r~ad! ~~ivd~la~~mero de ma~.._ 

TITULO VI - DO TRIBUNAL FEDERAL- DE JtiCURSOS 

CAP1Ttfl.O 'ONTCO 

Art. 89 - O Tribuna( Fed:cnl dr krcurso~ funciona: 
I - t'D'• Tribunal Pu:no; 

JJ - cm S~~C'~ de- l urmlols e!>peCtaiuadas; 
Jll - en:: 'Iurm01:1. e~pcc1ahzaa.:n 
11.•- CQrnpetc- ao lribuna.J Plt'no pru1.e~,ar c ,uls:ar: 
a) os Juizn ftdC'tais, os ;uin~ dos Tribun~us Rep:ionais do 'trabalhe e 

os da primeua ln'>Lit.ncJa da Justiça do Jrabalho, bem como os _memor?s 
dos Tribunais de- Conta dos Est~dus c: do D1s.tnto Federal e os. do MIRII•• 
t~tio PUblico da Llniio, no~ cnmes comuns e nos d~ responsabílldad:: 

b) os mandados de ~>e;:urança e h~b~a1 col"pus contra ato de Mmistro 
&: "Estado, do Duetor-Geral d.1. PoliCIA Federal, do Presidente do própnn 
Tribunal ou de suas Turmas õU Seçôes: -

e) O!> conOJtos de JUrisdl;!o entre a~ Seções; 
dl as re.,isões criminais e ações rescisór.as de r.eu5 próprios julitados. 
I 2.• - Compete, ernd•. ao Tribunal Pleno: 
a) uniformizar a JUrisprudência em caso oe diverp:éncia na Inrerpret:tlçlo 

da dtrdt~ emre a~ 5t"Ç"ões; -
b) declarar a tncnnsmudonalidade de le• au atO normativo: 
cl dei!et, pda m;uon» do~ :~.eus .Mtr.J.s~ro.!.. em YotaJ,:áo seneta. o Pre

lióetlte, o Vici·Pre~ld:entt e o~ I:u:I:'Ibros do Cor.selhCI da Justiça Federal, 
com mar.:dato de doa :~nos. vedada a rreki;-ào, - --

dl e).e~ce-r as funções admimstratJ..,•as que lhe forem atriouidas pela lei 
ou no Re~Jmento Jntcrno: · - -

c) dar posse aos seus. Ministro~ e ao~ titulares da sua direçlo. 
I 3.• - O V•cc-Pre~•dentr dQ. _ Tfil;!!.lfl_o~_l c- Q. _c_Q_r_r:egedor-Cicral da J'Usdçl. 

!="ederal partlczparào do Tribunal Pleno, tambo!m com as fupçôes de relator 
c- teYisor. _ 

f <4." - Haverá no Tribunal Fcdtral de Rc:cuBOs duas Seçôe-;.. constitui
das. cada UDla, r-elos. inte11rames. da~ Turma~ da respeetiYa .lrea de espe-
daiizaçáo. na forma es.t.nbet~dl:3a no Rr;:•mt"ntO Jnterno. As Seç:ôes serão 
prC$Idtda~. um.a pele• Vicr-Prc~lC.!ente dt• lr:bunal _e a outra pel(l Correg:e· 
dor-Geral da Jusuca Federal, oue nela~ teráo apenas voto de qualidade. 

1. 5.•- A caca uma das Seçõe'> incu:n:,irà processar e jul~ar: 
at os e-mb3.fi'O~ inlnno:c-ntes ou de dn•rrilt:nc1a das decisões. das Turma~ 

da respectin área de: espedalizaç.iio; 
bJ 01. cÔn!lhoj, de. jurlsdiçio relathamentc- às matéria~ das respeC11V&5 

itcas de espeda!izac:llo: - - _ _ __ - --~ 
C) a uniformiz.aç!io é;~ juns.pnu:lência ouando ocorre-r dlver~éneia iia in

te.n::ore\açio do direuo entre ao;. Turma\ que a imegram; 
dJ os. l.l3ndados de ~e1ur,.nça contra ato de juiz federal: 
e) as revi!.Ões cnmln:m e u .açôer. rescisórias dos jul~adO'- de primeiro 

r:rau. da própri• Seçii.o ou dõls re~pectivar. Tormas. 
I 6.•- Haved. no Tribunal Federal de Recursos seis. Turmas es~ii~ 

Iizadas compos1as de quatro Ministro1 cada uma, votando apenas lrh deles. 
na forma prevuta na lei ou no Rei[imento lnterno. • 

I 1.• - O l're~idente, o Vk~·Presiàenle e o Carrr~edor-<reiãl da JustiÇiol 
Federal nio intet:rarlio Turma, pndendu a chi ~~;ompar~er p;na--:fillji.IY rertO:. 
a que e.sleJam vin~;ulado~. - -

Art. 90 - O Rel(imento Jnu:rno disporá sobre IIL'> áreas de especiallza
çlo do Tribunal Federal de Recurso5 c o número de turmas espcocialtzada'> 
de cada uma das. Seçôe5. bt'm as.s.1m Klbre a forma de distribuiçlo dOO: 
proa:">soi. 

t 1.• - Com- finalidade de: abre-viar o jul~;amtnto. o Re~imento Interne> 
poderi também prtver caso~ em que ser1 d1spens<~da ». remer.r.:. do feno 
~ revi~r. desde que o recurso vcrs~ matéria pn:domin<tntemente de direito. 

§ :Z.• - O Relator jul~ar:li peCiido ou rC'C'urso que manifestamente haja 
ptrdido objeto: bem assim. manóar1 .arquivar ou nel(ará '>cl'.uimeoto :li pc:didd 
OIJ recurso mani!~stamente intempes~1vo _ou inc .. bível ou, atndlol, que contra
riar. u questõe~> prcdominanteniente de óireJto, súmul:.t do Tribunal ou du 
S_upremo .Tribunal Fedeu!. Der.te despacho c:.~bcr:a 11tt:r:.vo. cm Cinco d1:.s, 
pata õ ór,giD do Tribunal compt:tentc:, parlol u julg•mento do pedido ou 
rtturs.o, que seri julsadu n:.: primei:-& se~siio StKuinte. alio panicipando r 
rela1ar da votação. 

TITULO Vlt -- DA JUSTIÇA DO' TRABALHO 

CAPITULO CNICO 

An. ~I --:- ~, ""-tioS ~a Mlillhmuura do TrabalhO lio os k'guintes: 
I - Mmn1ro do Tnbunal Supenor do Trat>alho: 

11 - Ju1l do lrit-unal Rc-~inn:al do Trabalho: 
IIJ - Ju!z do Tub:alho Pre~1dente ~e Junta de Conciliaçio e Julurtm~to; 
JV - JUIZ do Trab:a}ho ~UbS;iiUtO. 

Juil ~~· ;;:l;l:?n ~~~~~~:i~~~~~ Ma~üsrramra do Trabalho dar·k'·i no car1o ck

• An. 9.1 - AJ"'h::~·~C' à Ju!'>IH;a dO Trabalho. inC'lusive quanltol à convoca· 
.,!o de- jui1 de Tnbun:lt Rt"J;:ton:d do Trabalho p'.!ta i.ubstuuir Minisrro do 
Tdbunal Sup.:rk'f do Tr:lbalho, o di'iposto no art. 118 e seu 1 J.". 

l'artaa:rato ú.ruc:o - O aoneio. para tletto de Ulh~tltuLç,c• not Tri.,ur.:.l< 
kc-JI~Rall 11o 'Tnobalno, ser_• lcnu entre m )Ui..:n Pre-~1denze' dr Junn Qt 
Conclililçlu I' Juljo:~rTtc-nto da u-de da RcJ,;til' rt"\f'lt'CUva 

,.An. lil-4- Ao~_ r;11rifos de dneJ,ioo dn 1rlbi.u1il 'SUperror dO TrabalhO e 
doi Trihumur. Rl!';r:tonall do Trabalho aphc11-u o di~polla 00 arl. 10:! r seu 
parl~tr•fo ünaco. 

TJTOLO VUJ - DA JUSTIÇo\ DOS E.Sl ADO!. 

CAPITULO I - DA ORGASJZAÇ40 JLTOJCIARIA 

An. 9<: - ()!. E'tadns or•anizarito a sua JU,ciça c:om n~rvllncn do di"" 
pPStc> no Con,.tuuiçlo Federal e n:J presente Lei. 

An. 96 - Para a admmlstrn;lo da JU5t1ça. a lei di\'Ídrr.1o o tcrritórro do 
=~~~~~~~~ l!'m comarca~. pndendo aJI,:ruf!.fi-Ja~~o em clrcun,crrçlo e dividi-la' nn 

laçl:"~n9:d:J p;~:at>a~l:;~~~~~.rl~frl1::i~nffo~1~~~:1cl~~~~d~e e~m:~~~~ a lelli.._ 
1 - • es:-rrnslo rerrlrortaf: 

11 - Cl nUmero de habltanrC'!o: 
111 - o nUmere> d" eleitore-s· 
J\' - a re~;e!:a tributAria: 
V - ("o movtmentCl foren~ 
~ 1 •· - ~ C'rllétto~ 11 'c-rem fu:ado~. c.:onform" previsto nto ~"'P"' dC'ste 

IIJII!t(', (Jeve-r<~o orlcntar. t·unformc- indu;er. tólmbé.rr. eJouoe-le-crdo, cm le-i es1:.1· :::'dt" ~~~~~o[~~~~1unc~~- juizo-. ou a CHóiÇiio de nuvai v~ra~. 011~ Cumlolr• 

t 2: ... - ~ fndic"e~> mínímos estabele('ido-;. em lei podeii7.o ~cr dr~>penu-
do~. para. deu o tle c.hspos.to no capur deste ar1i11o, ~m relaçiio M municip1o 
com precllno~ metor. de comunicação. 

An. 9~- Quanoo o re.~ular C:xtrcício das !unções do Poder Jud1ci.Mrio 
for lm;->edLdo por f:.ha de recurso~ decorreate de inJustiiJcada rcduçio de 
sua f!H>posta oz:;a.~~n:ina, fJU pela não satf.sfaçlo oponuna das dotacões 
que lm corre~roon_cam .. ~<~beril ao Tribunal de Justiça, pela maioria at>soJ.uta 
de .~cus m~moros, whcJtar ao Supremo Tribunal Fcderal a 1mer~enc:io da 
Untio no"·E.stado. . 

CAPITULO li- DOS .. TRIBUNAIS DE JUSTlCA 

Ar1. 11? - Co~põ~m o Or!o!àO Especial a qUe s.t' rcferr r p:Hotj~ralo um"" 
~o __ an. __ lo o Pre_~,oente, o Vtc~-P.resióente dJ? Tribunal dr Jl!suça e o Cor
re!Zedor d:a JusttC:~· que exerceri'i.o nelc iS!u:us !uncõe~. os dr,e:ni:>ariadorn 
dc m:uo:- anu)!ilidade nt• ·i. ar~!!'-'; re:.pcniaa-., repre~enuoçâu tlt' -.~ll~,·tt""<»- ~ 
mc-mhros. Qo Min:úério Pi.b1Jco. e maCmit.ida ã recu~a do t·nt::UEC 

i 1.• - N• cor::;m~l;io do ór,i:ãO E.sp~cial ob~en·ar·j,e-~~ ;anta quõtnttl 
poss.ivei. a repre~cnta;k•, C'ffi nUI:'Iew paritário. de toda~ 3~ Cím:.a.ras. iu~mas 
oc Seções especializada~ • 

§ 2." _- Ü.!t oe~mo.art:"adore~ não intej1:r:mtes do Orp:ão E~pedal. obi.C'r· 
vada a ordem decrl:!>r;ente de anti~üidade. poderio ser ~;nnvoçados peio f'rt'· 
~ídente para :r;ub~Utulr (lj, que o componham. nos C:ls.o$ de afastamento ou 
imõ'etl.imento. 

Art. 101.• - N<t CCimpostçào de qua!q~er Tribunal. um quin:co do~ lu~are~ 
~er-.i preen::nido por aa~·t,~ado~. em cfetJVO exercfdo da prof1s~ão. e mc:m· 
bro~ do Mmmáio Pübitco. todos de notório re:cebimento e idoneid<tde mora: 
com dez anoJo, pdo :men9~. de prática forense. · 

§ 1.' - Os Ju_~are~ reservado~ a memorar. do MinistCrio PUblico nu ad· 
vogados !>erão pree-ncbido~. re.spectivamente, por membros do MinistênC! 
Públir;o ou por advo~ados._ indicados em lista triplkr pelo Tribunal dr
Jus[iça ou seu Ot!!ão bpeciai 

§- 2:." - l'Oos Tritmcat> e-m oue for ímpar o nUme-ro dr v:~Fas de-stmrtd3!
ao quinto c:onsutucional. uma d~las serii. alternada e. suce!'>:vamcnte. preen· 
chida por advol!ado c: por membro do Minis.têrio PUblico. de tal forma QUl:. 
também sucesSJva e alternadam::nte, os representantes. ae uma des.Sa!o clas.se~ 
superem os da outra tm uma unidªde. 

§ 3." - Nos Estados e-m que houver Tribunal de Alçada. cc-no;mui este:-. 
parlol. efeito d~ a~;esso .ao Tribunal de Ju.stiça •. a mais ·alta e-nuãncia d~o 
mai!!IStratura estadual 

t "·., ...:. 0~ juiZes. que ime~rem os Tribunais de Alçada ~omen1e co_nt'Ot· 
.reri:li9 is \laga> no Tribunal de Jusuça correspondente ã d3~sc: óo> maJri~· 
trado~. 

§ :5." - Não se comir.J,~:ram. membros do MinistCrio Pübl1co, para preen· 
chJmento de va1;as nos TnoonaJlo. os juns.ta~ es.tranhos. à carreua. nome.a~o~ 
em comir.são par:. o car;:o tl~: l'rocurador C..eral ou outro de chefia. C!; 

Q:)- A- l.ei <.'Um-plementur n." 37. de J3.11.7Y. introduzira um ' b 
pnri:m lni vet.:ttln t: m<tnlido u veto. 
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:An. 101 - o~ Tribunais compor-u·illo de Cim:uas ÓU Turmai.. e•pt'CU•· 
I!Pd:u ou ail:rupadas cm S-eçõe:r. c•pecialiudas~ A compasiçlo e compnfn~:h• 
d#l C1m31';1.S ou Tur.r.as f>Crio fixadas na ld e o Re~imcnto ln1ernc 

I 1." - S~hu no~ caso) de cmbarso!o ln!rinsentes ou de d•verp:ênm •• do 
juJJamento das Càmaras ou Turma!. -participaria :apC"nas tres dN ~eu~ mem
brO~. se maior o número di:' composlçlo de, umas ou ouuas. 

~ 2." - Alo Scçõ~ espccial!zadu seria inte[:tad:u. conforme di~pos1o :tC' 
ke~!lmcntu Interno. ptla11. Turmas. Ou C"imaras da rrspccuva iÍirc,a de espc· 
dalizaçlo. _ - _ 

I 3." - A 4-ada umlll das· Seç6e~ c:aberl proce:osar e jul}!at: 
a} o~ c:mb.atjlO!. in!rin~entn ou dt" d•ver~ência das decisões C::ól.s Turma~ 

da respectiva ârea de espec:ializaçio; . 
b) ~ conflitO!> de juri~diçio reladvamente its malérias da' respt<"tiv•~ 

irull de c:spccialização; 
c:) 11 unUormlzação da jurlsprudéncia, quando acorrer diverié-ntil na 

iakrpretaçio du dircilu tntre: ali Turmas que a Jnlegram: 
d) O$ m:mdadOJo de ~t:p:urança conua ato de juiz de ducilo: 
C) ~~~~ revhõe~ crimin:~~.i:o c as acoões rescisórias do5 jull!amemo~ de' prl· 

melro urau, d01. própria ~ç~o ou daJo respectivas Turmas. 
§ 4." - <.:s.du Cil.m;.sra. Turm11 ou Seçlo c:speçializada [u!1cionar:.. 4:onu· 

Tribunal dbtintu das demais, cabeDdo uo TribUnal Pleno, ou ao ~eu óq::át• 
Especial, ond.: hou'vc:r. u JU1~amento dolo fei1~ que. por let. c:w.ccóam 
~..vmpt:tC:ncia dt S.eçlo. 

An. 10:- 01 Trlt:lunall, pel• mut'ltta dOI ~"' membro. dettvo•. par 
W'UbS::lo w:ucta. clt-jtC"rlo Qcmre 'cu" JUlu.- mlli' anlia~o•. cm nUmcro cor· 
R:IP;Ondentc- ao de» çafllOS de dueçlo, o& tilularn Qe~\n, C(.lm rn•ndato por 
d"b ano,, pN•lb1da a rer:lcJ~·i.o. Qu-em t1ver c:xr:rcuio quat~quer. ,.,,o . dr 

~;~:~~-~~é q~=!'~e ·~~:~~~~ ~d~i ~:e~~~~~· n~a0or~1:;:,ra~! :n1,1;u~1~!. 0: 
obfli\'&tória a acehaç:lo do c,u,o, r.alvo recuu manifestada c: &.;"el\a antel 
.. clelçlo. - --

Pari~, ·afo 11nico - O dlsfJosto neste artiJO nlo &e aplica ao Juiz clato. 
para com1- "'tar pt"rlada de mandata infenor a um ano. 

An. 10) - O Presidente e o CortC'IC:dor da Justiça nlo inteJrarlo al 
Ctma:ru ou Turmn. A lei estadual poderi estênder a mesma proitnç:lo 
tamb~m aos v~ce-Pre:•identes. _ _ _ _ _ _ __ _ • ~ 

11.• - No• Tribunais com mais de trinta dc:sc:mbarpadores a lei dr 
otJanizaçlo )udi.cUna podc:ri prever a umC:naa de: rnats Gt um VJce-pnst-
tknlC-, com al funç6u que a lei t Q Rtp-tmento Interno detcrmtnarrm, Ob\Cf• 
ndo quanto a eles. Inclusive, o dts~ostc "" caput deSte: arti;o. 

'I :z.• - N(l• E.o;udos com rna~s de C"em Com:m:a• e du7enras Varas, fiO' 
der"- haver atl dois Cor~c:gedore."., com 1U funç.:;-cs que a lei e o RC";:.Jmc:nto 
lrncrno dc:tc:rrnln.uem. 

A:t. 11)4 - Ha..,erl. nos Trlounan de: Jusuç~~o. um Con!>eiho da Ma~t:o;u..
tura. com !un;;:,o dts::Jrh~tar. c.lc qua.l ~er_;o membros natos o .Prc:s:dc:ntc:, c 
VJc..c-'f>resadcnu.:-·c: o· Ct~rrC";C"d_o:, n:io- cle,enOú; iamo quab:ü> -r.;o~~~veJ.-~tAo 
dctnai1 lnt-c;.rante\ .c-r C"SCOih1dOs oc:ntre os ouLro' do r-espectivo Or~i.o 1:.~ 

~!!ih~~0~u~~~;r ~~oco:C~~~~~er~o~0~!f~~~~~!J PI:n~u~~o!aÓr~~~~ ~ 
cU!. sc:rio enabelecidoJ. no Reg:ir.~ento ·Interno. 

An. lOS - A lc:i estabelecerá o nÍimero miaJmo de Comarcas a 1erctn 
-.isitadas. anualmente, pelo Corre~edor, c:m corrc:i;lo JCtal ordiniria. sem 
prcju[zo das corrciçõcs exuaordtnírias.. ~c:ra1~ ou parclaiJ.. que: entenda fazer, 
ou haja dc: reahz..ar wr cletc:rmmaçio do Comc:lho da Map'is:tratura. 

Att. 106- Ot.opendc:r.ã de propona do Tribunal de: Jusuça, ou de:: seu 
6Qio bpcc:ial, a ahcraçio numCrica do' mcmbros do próprio Tribunal ou 
.,. Tdbunlis in!c:riorc~ de sc:t:unda mnincla e Qos juizes de clirc:no de 
Jlri,meira instância. 

1 t.e - Sotnc:nte ~c:rá maiorado o nUmero dos membros do Tribunal se 
e 10t:a1 de proc:enos dtsuibuidos c ;ulfl:ados. aurantc: o ano anterior, superar 
e lndicc de trcz:r:ntcs fcito1 por juiz. _ 

I 2.0 - Se o totll de processos judlctais distribuído!> nto Tribunal de 
JUJti;a, durante: o ano :».nterlor, !ouperar Cl ind1çe de S:"t~c-emos feno~ por 

· Juit C' nlo for proposto o aumento de- númerc de ócsr:mbarczatiores. o 
acllmuJo de .c"l'YJÇOS nio elCclWr.:i. a .apho::a~lio da~ s:an~õ~~ prevista!> nos 
•ns . .!6 e !57 dffia Lei. 

t 3 ... ~Para deito do cAlculo a que se rdC"r=u:. o~ parã_i:rafo:r. .unerio
ra. nlo lf:l'i.o computados. os membros do Tribunal que, pelo exc:rcfcio 4e 
catJOS de dire;J.o, 'nãc tnte1ratcm as Câmaras, Turmas ou Seçôes, ou que, 
kneiJ'ando-as, nc:las nlo sc:rvuem come relator ou revisor 

1 4.• - Elc:.\'ado o nú:mc:.rc de mc:.moros do Tribunal dc: Justiça ou o 
M Tdbuna.is in.!criore' de Seitonda lnstâ:'lC:a. ou nc:lc:s ocorrendo va11:a. '-~t'rlo 
previamente aprovei:.:ados os cm dJsponibilidadc. salvo o d_15posto no § :.'!." 
do art. 202 da ConstitWçlo Federal e no " 1.u. do an. ~7 deSta Lc:i. nas 
.._-s reservada' aos mapstndos. . --

1 ~-· - No caso do pa~ip:rafo anterior, havendo mau. de utn çcncorren
lt l mesma vaJa, tcri prc:!eréncla o de maior t-empo de disponibilidade. c, 
ICDdo este: o mesmo, o de maior antil!ti.iidade, sucesSlvamc:nte. na substituiçlo 
e DO carao. 

An. 107 - ~ vedada a convocaçio ou desJ,p:~açi.o de juiz pan exercer 
cuJO ou fUDçlo nos Tribunais, ressalvada a substituiçio ocasional de seus 
iateJraDtCS (an. J 18) 

CAPtTl.JLO Ill - DOS TRJBlJNAIS DE ALÇADA 

.Art. 108 - Poàerlo ser ~r:iados nos. Estados, mediante proposta do1o r~ 

=~!~!bt~~n:i~ ~~s~~~d;,ri~~e~~ad~e~~r:;,u~~te!c;~::i~it~~~tincia. 
I - ter o Tribunal de Justiça :número de de~~;mbara:adores itual ou 

superior a uinta; n - bnu o número de- processos dtstrjbufdos no Tribunal de Just~, 
no5 dois 6ltimos anos, n1perado o fodicc de trezentos feitos por d~znbar..: 
pdor. em cada ano; 

Jll - lbnitii-$C: a competência do Tribunal de Alçada, em matéria ávd, 
a recunos: 

a) em quaisquer 1ções relativas l lonçio dr: imóveis •. bCID assim a» 
JN)SsenóriaJ; 

b) nu ações n:latívas à matéria fiscal da competénc-ia dos munidpiCK; 
c) n.s açõcs de acidentes do trabalbo; - _ 
d) nas ações de procedimeDto sumaríssimo, cm razio da mJtérUt~ 
~) m~ execuções per titulo extrajudicial, exce-~o •• relativas 1 mat~da_ 

filcal da ICOmpetéocia dos Estado•; 
IV - limilar-sc: a competência do Tribunal de Alçada, em matéria pcoaJ .. 

a IJtJbtas curpuf t recunos: 
a) nos crimes contra o pa.trim6nio, seja qual !or a natureza da pe:na 

comioada: 
.,1 nas demais infraçZM:s a que nlo seja cominada pena 4de red.udo. 

~· cumulativa ou alternaUvamentc. cxcctuados os crimes ou contra• 
.._an relativas a tóxiCOI ou enLOrpeceti1CS, e a fali&ncia. (3) . 

Pariararo 6tt.lco - Nos Estados cm que houver mais de um Tribuul tk 
~ada. caberl privativamente a um deles. pelo mcnot, eaerccr a COmpt• 
1fnda prevista no inciso IV deste artirc. (3) 

Art.·109 - Nos cases de conedo tltl continência entre açi5es de· com
petfnc:ia do Tríbuual de Justiça, do Tribunal de Alçada, prortoear·H-i a 
do primeiro, o mC"Smo oçorrendo Quando, em mattrla p-enal, houver dn-
c'lassifiçaç:lo para crime de competência do último. 

Art. 110 - CÀ Tribunais de Alçada terio jurhdlçio na totalh:l.;,.dc: ou em 
part.e do território do -Estado. c: kdc na Capital ou em cidade localizada 
na irea de 1-ua jurh.dlçlo. 

Par~irafo Unico - ApUca-se, no que couber, aos Tdbunais de Alçada, 
o disposto nos arts. 100, caput, §§ t.o, 2. 0 c S.•. 101 c 102. 

Art. 111 - Nos Estados com tn:als de um Tribuaal de Alçada f uw
prado aos seus juizes o direito de rc:moçlo de um para outro Tribuaal, 

mi:dl&t:lle pr6via aprova,lo dO Tribunal dr Justiça, cbK"rvado o quinto C:tlftl 

tJtudonal. 

CAPJTUL~ IV - DA ll!STICA DE ;AZ 

An. 112 - A Juuiça de Pu tc:I'T"pc·tirra. criad• por Jc:,, mC",li:mte ,tt, 
pOSta do Tribunal de JustJça, tem compc-tt:ncta ~vmcntc: rara o procesw;; Clt 
ttabltnaçio c a t:elc:t:raçlo dt> Cll\amr:nro. • 

11.• - O Jut:t de: Pa:r. •erk nomc-acJ=.. peio Go,·crn:~.dor. mc:chante c~::ulha 
cm 1is1a trírllce, o~&amz.:~da pc:let• !"rc~id-:ntt dto Trihuna! de Ju!I.Uça. ~uvub 
o JUIZ de Dmeitfl da Comarca. e ~l')m:10sta -de t"!cilcacs n:~oidenttl no dt~· 
trilO. nlc p.:rtcnn:me• a órj:io de dtrc-ção ou de: a;áo de: p:..rtldo ~·litlc:(• 
O. deman. n0mc:s con\tanteS da ll~tll trlphc.e ~rio nomcsrdol prlmetrCI r 
tctundo c.up\.:ntcc.. 

§. 2.o - O e•c:rciclo efewro da. fun;:.o do Juiz de Pu constitui ser'·~· 
pllblico :rclevantt' c a~se{lurará pri'sl(' c:~pccial. em C'&to dt> crzme comum. arr 
definitivo julpm::nto. 

I 3.0 - No~ caso• dt falta, au,~ncJ: Clu Impedimento do JuiZ de Pu r 
dr: seu~ su;:.l.:dc:s, caberá ao juiz de d::-cuco da Comarca a tl{)mu;;it• dr 
1ulz de Paz atf hoc. 

A.n. H3 - A ;:nptJ{:'naçlo i rtF"UiarJcl~ooe d" pr('lc!'S::.C.• de h.tbllH:r~ic- mt., 
tn.mflnl~ e 11 co:ues:.açilo a ~1peduncnw t~polltJ s.::iao dec:fdid&Jo pc:lco juu 
ar 'duetto:-- -

TITULO IX - DA SUBnlTVIÇl.O NOS TRIBUNAIS 

Art.. 114 - O Prc:s.ldCnte do Tribunal l substituldo pelo Vice·Prc:~icen\e, 
e est-e e o Corrcs.-cdor, pelos dernats rnem!lrC•. na ordem dccrc:scr:nte 'd~ 
antizüldade. 

.Art. 115 - Em caso de ah.stamento a '!U4iquct tilulo JX>r perlodo SUJK· 
dot a trinta dias, os fenos c:m poder de :naps.:.radc afastado c: aquele!> ctr. 
que tenha l:~.nçado relatório. c..)mO os que: pO~ c:m me~a para jul.,:am.:n10. 
seria redistribuídos aos Cc:m:ti~ mcmbtOS o a Cã.m;~.ra. Turma, Grupo o~;. 
Seçio .:spc:c1alizad.a, mediante: oportuna e-ompen,a;:io. O• feitos cm que SCJ:II 
revisor p=l5sarão ao substituto 1-c,gal. 

§ 1.0 - O jul&::amenlo que: tJVer c.idc ir.1c:ado p:ro:;.s-c,~tuir;,.. ~;omput.t.ndo-se 
os votos ji ptoferidos, ;und.a qut. o :napstr:;,âo afastado !teja o relator. 

~ 2.0 - Somente quancko inciispc:n~ávc:l p:u~ dc:c-~âu non que>lio liJfltida 
no JUlp-amc:mo, c.erâ tilldO .subsututo .ao auseme, cuJO voto, en~Ao, nio W: 
compu~ad ... 

Art. 116 - Quando o afastamento fc: por pedodo l$u3.l ou sur.crior • 
ués dias. serlo red!i:ribuídos. mc::hante opornma compc:n~çic, os hil~IU 
corpus, os mandado~ de sep.:llranç'il e o~ f=n.:..s que, consoante fu.nC01da a:crt· 
çl.o do ir:tuess3dO. reclamem solução u;~entc:. Em caso de vaga, r~s.n.lvatl.'1S 
esses proc~sos. os demais serão atrihuidos ao nomeado para ,preenchi-la 

Art. lJ."'i'- J'ara ~pot o quoru.n1 Qe-JulJota.m.:nto. c mai!iStrado. no~ CA• 
ses de: ausé:ncia ou lmpedament('l evC"nntal. sc:ri !>ubstituldo pot ouuo da 
mesma Cimara Ot:i Turma. pa ordem cie an:istiidaóe, ou, sr: tC"tpcnive!, CC 
ouua, de: prderé'ncta da mesma Seçáo t~?eCJ:&l:izaaa, na forma. pre-..ma De> 
Res:imc:mo lntC"rl'lc. Na .ausência de c:-htnos ob,cuvos, a ccm·ocação far·~>e·i 
med~ante sorteio público, rcaliudo pelo Presidente da C1mara. Turma ot: 
Seçio especializada. 

Art. 118 - .A convocaçlo dC" julZ dt prime11a inst1nc1a somente ie farl 
para co~pletar. como \'O~tal, o quorum de juli,f:amento, quando, por suspc1· 
çlo ou Jmpedimcnto dos mte,~trantes do Tribunal. nio for pontvel a substt
tuiçlo na forma prevista no arti~o anterior. 

§ 1." - A convocação far-se-â med1ante sorteiO público dentre: 
1 - os )ultes federais, pua o 1'rl'ounal Federal ~c Recursos~ 

_JI -~o corr-egedor e ;uize5-audilore!> para a s.ubstitulçlo de Minu;trt· 
to;:ado do Superior Tribunal Milnar~. 

IJl- .os. juites da Com.uca da Capital para os Tribunais de Jus.tlçôl 
dos Estados onde: não houver Tribun.:al de Alçada e, onde houver. dentre os 
membros deste pan os Tribunais de Justiça e dcnue os juizes da Ccimarca 
da sede do Tribunal 4e Alçada para o mesmo; 

JV - os juízes de direito do Di5trito F-ederal. para o Tribunal dt Jus.· 
tiça do Distrito Federai e dos Territórios: 

V - os juizes Presidente:~ de Junta. de Conciliaçio e Juli!amcnto da 
sede da Rea:iio para os Tribunais R.caion:ais do Trabalho. 

I 2.0 - Não poderio ser convocados juizes punidos com as penas pre
vista~ no an. 4.2, I, II, lll c JV, nem os_ que estr:jam respondendo ao 
procedimento previsto no an. 27. 

. ~ 1.0 - A convo-caçlo de. juiz d:"• Tribudal do Trabalho, parll subsutuir 
M1n1StrO do Tribunal Supcr1or do Trabalho. obtdcc:ui o dispo5to neste 
artlj:o. · 
• Art. ll.9 - A redlstribuiçlo de feitos., a substitu.ição nos c:nos de au~n· 

Cd., impedimcntCI eventual e a c-onvc>caç1ic para completar quorum de: jultt•· 
mente nio autori~ a concessio de qUalquer viilntarcm. salvo ditnu e 
uanspone, sr: for o caso. 

TtTULO X - DISPOSIÇ:OE.S FINAIS E TR.A.NSITORIAS 

A:rt. 120 - Os Rep:imentos Internos doe. Tribunais dispori('l C.Obre a de· 
voluçlo c Jul~tamcnto dos [eitos. no sentido de quc:. ressalvadas as prdertn· 
ci.u lep:ais, se obedeça, tanto quanto possiv-cl, na oti!ar.izaçio da'i pautas. 
a l;ualdadc: numérica eutre os processos cm que o juiz funcione .;"Omo rela· 
101 e revisor. 

An:. 121 - Nos julaamc:ntos, o pedido de: vista nào impede vot-em os 
juizes que !õC tenham por habiljtâdos a fazê-lo, c o jui:r que o formular 
l'fllituir.i os autos ao Presidente dentro cm der dias. no mbimo. cont1d01> 
do dia d('l pedido. de-..endo prossee-uir o julp:am-cnto do feito na primeira 
Wi:tlCI subseqllerne a cs~e prJZO. 

os to~~e;~;-c~s ni~e~~d~!~~ epa';;l~i;?.~c:~~e't~:~u~cal T~~~~;,~, anim. como 
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An. lU - Poderio ter &eul rn•ndalos J'I'Ofi"'PdoS• PM iiJual pcrlodo. 
o Prcsldcncc. o Vic:c·Prcsidcntc é o CorreacdOr que. por força • dbpot.içl~ 
'f'c&lmeatal, estejam, na daaa da publicaçlo desta Ld, cumprindo mJ.ndalo 
dr um aDO 

Art~ t:c ; !! ~:~~~,~:0 .~~,.•:,'. ~~:::: :·~~~:.~~~~-:~ :!nf:~ 
lalclna•na~~tc. duran'-e 0 pc-ri.ado dr af1111amcnto du Utular. Ultlw.l'c dii-

:;!'~"ir~~~~(; ~,:~e:u~c•:· Tribunal, dC' ~:omum acordo com o Vicc· 

·Prro~;",;:t. ~udó''c~~!:f~~·':! j~~!';;!:lri~~tral cum~·~ do. Ptnldcnte r do 
• , Aprt. 1~ecle de- Tribunal Federal dC' RccunoJ., c dr man rrb M1n111f01 

'\On;t- rrw TriDun.al. com rru.ndalo de doi~ anor.. 
dcatcn. pe;ofo úniCO - o Tribunal Federal dr Re,·uno" ao cleacr os trf~ 
M' Park;. ~ut mtt~ttarlo o Comelho, ind1carl&, demre eles, o Conevedor· 

!tl~Sil'O'bem como riC'JC'tã os u·~ru"C'ttYo' Juplente\. 

~~~~ .. 1:!7 - ~~:0J~l0;:~~~~ d:ui~J:~•c;;,:io~, ~~~~o~iu~~õ~l~~~~!~l~!,d:rr:,t ~ d:: 
Tetr•!~0'"''n~ermo'i da lei. re~s..ai.,.:Jda. &5 competCneu•~ do~ prc-Yisro• nella. 
~~ bs - No" "C, ""un011'-, nln f't'!dcrlc. \f:t n .. t:nlo n:l mu.ma 1'ufml., 

~:~:: ::~~~h~b~~~~~!r!l p::;n~e~~~:~~~nv,~~:n' ~u aflnJO C'UI hnha tela. 

P.art~r;af~ t1!nlc:o - Su ~e"'i!õÕell "" Tr1rtunal rtt:ni' Clou órp:lo que o :r.uM-

~;,·. ~~;f~~~~;-~;e~a:ir,';~~~r~0 d~~u~~':'~.~,.~~~~~e?t~ 1rn~d•do,, qu~ 
An. :;!lt - (J tr;.:l~l!olróH10, pelO. c:KCtCICIO t'tn .c''~ll~ Ól~C:Ip!m•t OU de CC~· 

~i;loâL~t'~;~~!, ~a;~~:~ ... p~c~~~~~~ ,.!~!~~~~~· ~:·:~.li tr.,:i,"ne e daliua 
~ ht<;.. UI.- (umpete a Ju~tl\.11 ft"eraa tt prut.C't~C' e ;ul~:-mcPIU dn aÇÜCl 
dccorreatn de acidentes do trabalho, quando o pedido t1"~ pur obJeliYU 
u rcccnhec:unento de ~oen~t• prof•~sional niio mcluidi na relaçio or&:on&tlllda 

:!! ~dllt!:1':r~~l:r;:~~fn!'~:r:th~~~;stt~~=t•~o~t. kC:Cu~:O~r::) ubivel no 
11.• _ Contin~m na çom~téoc;u da Ju~~Jç:a Es:adu.al o processo c 

jullamenlo du a'-ões a ela. d1~1nbul'~s até ~oc!S mcsc~ após. a entrada em 

.,"i t! ~eNean~teC:;a~~u _Onde nio houYer juit feder-al, rc.s;nl.,.adu •• ~lXII~ 
hud.aS cm res:iio mt:trO,P?htanll onde nio houYcr .eçio judiciária da Just1ça 
Federal. os litíJIOS relaUY05 a ac:idcnJes do trabalho ou a doençu a des 
e'quiparadas conünu11rio IC'tJdo procruados e julaadas. pela Jusuça Estl· 
dual. (<Jj 

Art. 131 - Ao map:mrado que rt!i.ponder a proce,so disc:ipluar, fiDdo 
IIII· dllo$e•iÍ çertidlo de suas peças, ~ o rc-qut:rer. 

Art. 132' - Aphc11.m-1oe l Justaça do Distrit-;> F~deraJ e dos TC"tti.I:ÓJ'iM, b:) 
_.. couber. as. normas referente~ .l Jus.tiç;a dos :E.staao~. 

An. 133 - O Pre!oidente- do Supremo Tdot.tnal Federal ado • .u.ã as. prOYi· 
aacias nece!>»árias a ms:alaçlo do Conselho N:~~cional d.a .M:tÇIStratura 110 
JlraJO de uinta d:.as, contado, da. entrada cm vii[Or aesta Lr::t 

An. 134 - Concluidas as in~tal3çóe~ que possam atender ii no'v;,. com· 
~çlo elo Tribunal Federal de Recursos.. se-rio pr~nchldo' oito carl!o~ de 
Ministro. pa;ra c:nmplctar o número de "mte e- ~te, nos teTmos. do an. 4.", 
*"'cndo o Pr~idente do Tribunal. no prii.Zo dt tnnu• d1;,a~ torno~r :--i.~UVM 
a rcorianitaçl0 determinada nena Le1 e promover a adaptação do R.eai· 
IDCft\O lnterrw âs r~,.:ra~ nela estabe-lecida!., 

Pati.,rafo único - As di~po~içôes d~ arts. 11.5 e lU! da Lei CO:ople~ 
~tar n.• 35. de 14 de março de 1979, nio se apbcario ao Tribur:al ~edc:ral 
de Rccui'$0S, enquanto nio torem prtenchidoio os 0110 careos de ~bruStro, 
pari compittar o ru.lmero de \'tnte e •etc. nos termoo; previStos. neste 
aftilo. (3) 

An US - O mandato d"'l membr'!" _do Conselho Nacional da Mas:i5· 
uautta 'eleito!. no praz? do arugo ameno r, com inic1o n11 ~attl da. sua ciei· 
çlo terrrunará juntamente c:om o do Pres1dente e do Vtce-Presademe do 
Sup~ Tribunal Federal eleitOS em subsmulçt.o aos a.tuais. ';c. 

An. l3t> - Para ereno do aumtnto do nt'1mero de cesembarftadores.. pre
vuto no an. 100. ~ 1.•·, poder_::. ser computado o numerQ de proces~ dti
uibuídcn. durante n a no antenor. ~ que. por força dc:sta Le1, passaratn i: 

tom~~ên~31 ~0Ô~T~:r~~~is d:e d:~~::.b~·r~adores cnados aprn. a proinui~Zação 
da E-m~nda Constitudonai n." 7, de 13 de abril de lY77, e ainda ~lo pro
vic!oS l ~ata da ví9éncia dest:t. Lei, wrnemt" o serão uma Yez samfeito o 
requisito c:onSUinte do are. 106 § L". 
• An 138 - AOI juizrs to~a"os, nomeados mediante t:oncur~ de PTOV•• 
t: aind. wjei.to~ a concur~ de . tltulos consoam~ as le$isla'f~~. c:5t<~duili, 
cumputar-s.e4. no pedC'do ár:: doas ano• dt cstáiJO p;~.ra aqutw,.:ao da ~h.•· 
tidedade. o tempo de exerdCIO anterior a !3 de abril de 1q71, 

An. 139 - Dentro de- ~eis :nese~. contados da Yi~~ncia dtsLa Ld, uto 
E'i.tado~ adaptarão su,_ orj!'anua~ii:o iu_diciiria aos preceiiOIO nela ~stat)eieeidOio 
r aos lo!onstanle!ô da Constituicio Federal. _ - ----

1 1.• - Nos Enado~ cm que hC'!uYer Triaunal de Alçada, os Tribu~m 
otr Justiça ob.c:rvario, quanto a competência. u dispos.ro no an, 101. inc1101 
UI c: IV.(5> 

t 1." - (n. TribunaiS de Justi~a c o~ de Alçada conserv:ario. residual• 
a.enu:. sua competénc:ia, pau. o pr~JC:C'UO c Juh;:;amcnto dos Ce11~ e rec:urscn. 
!Qut bou.,.eretn sido entrep:ues, nas rtspec:uvas Secrr::ta~ias. até a áata da 
enu.cla cm Yi,Jor da lei est~~odual de adaptação preYISta no art, 202 da 
Com.tituiçio. amda que nÍio tenham sido re~tistrados ou autuados. (S) 

An, 140- Vencido o prazo do nrti~~~:o anterior, f1cario extintos o~ 4111'· 
s:a. de Juit s.ubstituto dt" 5eB-UDda ínstlncia, qualqutr que seja a sua deDU
tainlçlo, e seus ocupantes, cm disponibilídade, com venCimentos. iriteitral~ 
alf ICrc:m aprove-itadoS. 

f 1.• - O aproveitamento f:tr·se·â por prornoçlo so Tribun:.d de Justiçat 
eu ~ Tribunal de Al.;ada. conforme <' caso, respeitado o quiDtD comtitY. 
ciocal, ahemadamente, pelos critérios: de antigüidade c meredmenlo. C", en
quatU-o nlo lor possível. n:u. Varas da Comarca da Capícul. de entrlnc:bl 
icul 1 dO& ocupantes doi car1010 ex1intos. 

f 2.•- ~o Estado do Rio de Jarseho, nz primeiras u~as qUC" ocur"
rcm. ou vierem a ser criadas no Tribunal de Justiça, res~alv.:~da ·a l11culdade 
do Governador, de prévio aproveitamento dO$. atuai~> de~C"mbatte-aaore:. cm 
dispon!bJildade (Emenda Conslituclonal n." 7, art. 202, § 2.") e obser.rad" u 
quim:o ~omUtuclon&l. ~rio aproveitado:> os atuais ju!tes. de direilll aut».t.i
tutot: de de~mb:.n~ador. ~m prc-jul:ro da antiJÜid:::ade qu~ tiYcrem us Uernaél 
juizn de- dir~rito de cntrinc:la espc"ciat. na oporzunid:::ade do ~cessu ~~' Tri· 
"""il. 

f 3.• - Os juizn substnutO$ d01 l'ribun;:ai, de Al<;:1d:.1 dl.l m~mu E~otudu 
~do aproveilados nu primeira~ v:~;n que ucorrercm IJU vi«em a "t'r crb:· 

=.:~ quai'-l;uer dn~ Trlh,unan, ob~r"•dns os. nae:ot.ftlbt Cij"tllrao~ 

1 4.• - Ql. jut~e• qu~. oa data da efltr,.d.a. cm \ol~ot d~rs~ Le1 t11c1 .. 
no eaercltio de fun~rio 5ubstuwnze. tnellu.nte convnnçio 1emporiraa. rea~o· 
sumir'o o eserdcto da~ \'uas de que ~~~~om lltulara~ 

I$."-~ "tdadlo o apro'e,:arnenlo por Jonl"• C:1v~ da pr~tvi~a noa 
•na,os antetKitft .• mchnu·c como ao;w:s.•or •• , .. htrrue ou n:r.Uiar tk' c'n.nD
btiPJ:adur .. P.u de 1u11 de 1'riDunal de Alçaci& 

, Art. l4J - lncScpendcmJmeme do dnr<t•ln rw i l.~. ® arr.· JOO. d~ll 
Le;i •. ~•c:• ll .. !!.eprJrado o ~c-~~1>0 aos TribunJn de Justiça, pelo C'fitCrln de 
aDUJuldp.~e. de tc•do~ oJ JUIZ.C!. de dlreno ouc. it d:ltt. da prcomul,a;-;.o d!'UI 
Lei, intttre.m • '!':us. elend.., etll~ãncia. de~de que. ~e~urado as c:!z~rosfç:on 
nt•duau C'nllio \"IJ.!ente~o. trnh3m l{:ual ou rn:uur an:if!'ÜJd•de do que a da· 
Quel.es: que intcp:ram os Tr.ibunai~ c!c- ~Içada. re~ulnu~a a recusa. pr~rYI~tl 
no tnd.O UI, do an. J44. da Ccms.tnuiçill Ftdera: 

Art. 14~ - ~o E~õtaào dCio R.IC' de Jane~rn a .aDlu;açi!C'I do dJ~f'(l~tC'I nc 
I 3.• do an, 100 nio podcri afetar a antari.ud1de •que tJYerem. na dau 

: e:r_~::i~!.c~n~::O~,. d~':i/ ~· i~~~~~~ o~u;ui~~~~~~~n~~t~;~~,)e:, T ;:~~·:~ 
de Alçada 

Arl. U~ - O dapom• nn V "-" do art, JUi· :::.o se .ôolpllc. b ~~~~• 
oc:"orrctnel .aa1e~ da dat,ll d:o entraoa c:-m H9or aes~~ Le; 

Art. l4i.. - (VETADO:. 
P~trhs-raro úrucco - ~VE'TAOOj 
Ati.. 14:5 -A~ a:ra!liJc;.rõe~ e lldictoD&l' a1uaü:r.eote uriouidl.l) • al .. glio• 

trados., não pr~vmos n,o an. fó, ou Cli.C'tdente~o das. ~e;cc.Dtllf!C'D5o e limue!o 
nele f1Udo,, hcam exiJf'ltt>s e s.t~~ vaiotei atuais p~~~~am a ~r perce-bido1 
como v~tnU.:p:em J:~enoal l!lalteriYe: no stu quontum a ~e: al•-.orvidll em fu· 
1uro• aumento• ou reaJUStes d_t" Yencimeato,, 

- Pari;ralo único - A absorçilo a que u· refere eue aniso n:&., ~ apb· 
c1 10 ex.cc!>so ckcorreme do r.úmtro de t;:üinqüénio!io e niio ex.:ed~.6 de vune 
por CC"tllO em cada aumento ou reaiu~ae de vencun'!ntc. 

Art. 146 - 'Estl Lei entrar:. cm vtfror .~oessenu.. diu após. sua ru.bh;;;açio 
An. 14".'- Rcvo~am..se- •!- di~PDSiçõec em çontrâ.no (00 óc 14.03. 79). 

LEJ H. S.MS - DE 10 DE DEZEMBRO DE 19'18 

ESTABELECE DJRETRIZES PARA A CLASSIFrCAÇ'lO DE CARVOS DO 
SERVIÇO CIVIL DA UNJ~O E DAS A.UTAROUIAS FEDERA1S, E DA 

OUTRAS PROV'lDtNCIAS 

Art. L• - A cluslrlt:a;Ao de cargo& do Sen.-i;o CivU da Uniio t du 
atnarQulu fc:derai1 obedeur' b daretrizes; estabc:lccidu na pn:liCRte ld. 

Att. 2.• - ~ arg01 aério Clllssi!"IC:IIdOS como Cie provimcnw cm c:om1 .. 
do e de provimeDlO clctivo, cnquadrando-a.e, l;lu:c:amcntt, no1 Ki\liOttt 
Grvpot. 

Df:; Provimento em Comiulo 
I .- DJreçlo e Aueuoramento Superlotei. 

De ProvJmeato E!ct1vo 
11·- Pes.qtrlu C1entl!ica e Ttcnolóilca 

lU ......:: Dlplomat:ia 
IV.- Mag,infrio 
V - Pc1fcJ• Federal 

V1 - Tributaç.lo, ArTec.adaçlo e FJsca:Uz.açiO 
VII - Artesanato 

Vl U - Serviços Auxiliares 
JX - Outras ativldades de. nível rupertor 
X - Outtu aUvldades de nivel mMJo. 

.Art. 3.• - Scvundo a corntaçlo c af:nldade. a narun::u doe: tnbatbo. 
CIU n n[vcJ de conhe~lm:ntos apllcaC:.O$, cada Grupo, abrans=ndo vArias ad· 
.tdadn-, compreender!: --- - - -

J - Direç.io e A~sc:ssoramcnlO Superiores: os t:a.rB-OS. de dlreçlo c asse~· 
ao!'L"'""e-tlto superiores da ldmlnlstração cujo provimento deva ser rejido pelo 
crilêrio da conf1ança, sr::eundo for cst.sbelecláo em .r!'s-uiamento. ..._ 

. 11 - Pes.quisa Cir::ntffica e íccnológica: os car}tos. coro atribuições, ex· 
~:lusJvu ou co:nprovad.amentc principais, de pesquisa cienUfica, pura ou 
ep.ticadl:, para cujo pro\'imentc se exija diploma de euno superior do cn1lno 
ou hal'lilltaylo lc:-p:at equivalente e nio estej~ a.bJMgidQs pc;h:; lc:&Js1açlo do 
MZZ!~~no Superior. 
ID&U~~ -:- Diplomacia: 01 cara05 que se desUr:.am a representaçlo dlplo-

IV - MaEfstt:rio~ 01 C:lrltos com attvldades de rn.aglstérlo de todoJ 01 
afvcb de c~no. 

V - Pol'fcts. Federal: cn c::arttos com atribuições de nilrurr::u poJJelal. 
VJ - Trlbutaçio. Arre-c.adaç.io c Fi!GA!Iz.açlo: os cargos com aflvidadcs: 

de trlbutaçlo, urel:llda~ c fi~tlzaçio de tributOS fcdcraiio. 
VU - Anesanato: os e&rJOS de atividlldes de natureza pennanentt4 prtn

dpats ou auxiliatci, rc:Jac:lonadas. com 0$ 1en.oiços de artff.lce cm suas vúiu 
lbOdalldacScs. 

Vl II - Serviços:- Auxiliares: os carJOJ de ativldadt'5 adnlinistntJvu em 
aerat. qu.ando niO de nfvc:l superior. · 

IX - Oulraio ativldadcs de nivel 5Upcrior; 01 áem.ta carsos para cujo 
provitm::tlto &e exljl diploma de curso superior de crulno ou habtUt.açlo lepJ 
equlvalc:nte. 

X - Outras atfvld•deJ. de nível médio: os demais earsos para cujo pro
.tmento ae exila diploma ou c;ertlfic:&I:So de eoncluslo de curao de azau 
m&lio ou 1\abllltaçio cqtrlvalentt. 

Parliarafo único - N attvldades rCJaclonadas com tr•nsporte, eonservaçlo, 
custódia, operaçio dr:: elevadores, limpeza , e outras asscmellladas serlo, de 
prcfc:rtncla, bbjeto de eltecuçio lndireta, medlantr:: contrato, de acordo com 
o art. tO. i 7 .... do Decreto-lei n.e 200. de 25-2-67. 

An. 4.• - Outro5 Grupos.. com caracterlstlcas próprias, dlrerenclad(ll. 
4lol relacionadO$ no artitzo anterior. poderio JCr estabclecldoa ou desmembra
doi c!aquc:1es, se o justlnc:arcm as nCCCMtd.adea da admln.lstraç.io, m.edlante 
110 de:- Poder Executivo. 

Art. S.• - Cada Grupo feri SUl próprla escala de nível • 5er- aprovada 
pdo !"oc:1er Executivo, atendendo, primordialmente. •01- se;ulntcs fatot"CC~ 

I - Jmportlncl• da atlvidade pana o desenvolvlmento nacional: 
Jl - Complexidade e rc:sponsabllld•de da.r atrlbulções cxe~idu. c 
lU - Quallficaçõet. requeridas para o desempenho das atribuições. 
Par.lsrafo ún)co. Nio haverá com::sponl3~cla entre os nlvcb dos cnvcr-

tol Crupoc. para nenhum erctto. 
Art. 6.• - A ascc:ns!o c a progresslo funcionais obedccerlo • crUI!rlOI 

adetiva&, • lel'etJl ~_tabcle.cJdos pelo Poder ExecuUvo, assocladot. a um at. 
tema de trdnHmento e quaiiflc:açlo destinado a &uc:JJUTU a pcmanentc 
'tuallzaçio e elevaçlo do nível de cOclfncla do fundon&Ii$tnC". 

Art. 7 .• - O Podc::r ~CC\lUvo e1aborar.l e cxpcdhi o novo Plano de 
Claatfleaçlo de CAJ'J!fOI-, total ou parcialmente. medlllnte decreto. observada& 
• cl15poslçllc5 desta ld. 

Art. 1.• - A implantaçlo do Piano aerf fella por Óriiol:. atendida ama 
QCaJI de prioridade na qual ae levarf em conta preponc!crantemente: 
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1 - • bnplantaç.lo pn!:v!a da reforma admlnbtntlva, com bue DO 
Eiccrctc>1el n.• 200, de 2S-<2-67; 

JJ '- o estudo qu-.ntlt..tlvo e quaUtativo da lot..ç.lo do. &,los, tcudo 
cm \lista .'1 ~:~ova estrutura e atrlbulçõea dec;.om:ntc5 <la provtdtncia mcnclo
aadal no lu:m anterior; c 

lU ,..:... a cxlsl!ncia de rccunot orç.amenUtlo. para fazer face li · 1'Cfoo 
pectiva d'c:spe&a.. 

An. 9 • - A tranlpoclçlo ou tnndormaçlo dOI C&TJOI, ·tm'l~a 
da Jh.tcmltiCJ p~lsta nesta lei, procea:ur·•c·• rradattvamcnte C<•"1'··..::-~&f'l• 
do-ac u (M~euldadea c convenlenclas da Admln1s1ra;lo e. quanc1o' t.oc~'tla.:Sua. 
aczundo crltéi-101 acletl,.ol a •erem C:lt&belecldua para 01 caraos lm::~rante. 
de nda Ôr\,po, InclUsive inrãVt:f de tn::lnamento intenJivo e CJbriO:I!.Ióno. 

Art. lO - O ór~tiio centrllll do Sl1tema de rcuo~ c:xpc:dlrl •• n:l'r.nu 
c lnnruçôe1 necuslnu e coordenarl a execuçio do novo Plano. a aer 
proposta pelos Mmlltt-n01, óraúos lntcs:ranlt'f, da Pre~idl:ncla da República e 
autarquias,. dentro das respec:Uvu Jurildlç6c~. ~ara aprovaçlo me.d1antc 
decreto. . 

f J.• - O órJlO central do Sistema de Penoal promover' as mc:(!lldu 
neus.sl.rlal para que o plano ~;eja mantido pcrmancntcmc:nte atuall711do 

I 2.• - Pari a cotrTta e uniforme implanlaçio do Plano, o órgliC'I cen
rral do Sistema de Pcuoal promoverA Jradatlva e obrl~ratc'lrlamente lf 
cn:lnamenlo de todo& os Jcrvldorc:& que part1~1parem da tarc:!a, scro.mdo 
J)rOITamu a Kn:m eRtabc:lecl<lot com eue objc:Uvo. 

An. 11 -·Para assegurar a unlrormldade de ortcnt11çlo dos lra~alttos 
de elabouçJo e cxceuçlo do Plano de Claulrlcaçlo de Carpns, haveri. err 
c.da Mlnl~u!rio. 6rJ1i.co 'nlc;rant: da Pn:sld~n.:ta da Repübhea ou amarQUII., 
uma Equtpe T~n1ca dC' alto nfvel. ~b a Jr.~sidt'n:Ja do dirJgc:nte do C>:,p.ir.o 
de pessoa: rcsp:.::uvo. cum íncuml:.o!:neia de: · 

I - detcrnunar quai~ os Grupo' ou rt$pe-:tivos coir;ó:. a ~ocrem uhran. 
(lidOS pela escala de prioridade 11 que 1e refere o .ut. S ... desta lei: 

II - orientar c au~rvi$iunar os levantamcntoJ, bem Lomo reahur 01 
aludO& c •nãlise~ indispcnstívcis à inclusão dOI c~~;rgos no novo Piano; c 

UI - manter com o 6rpio c.entral do S11tema de Pessoal os contatoa 
~ssJ:rtos para correta elaboraçlo c lmplantaçlic. do Plano. 

Par.6s:rafo l'lnico. Os membros das E.quipes de que trata c:ste artigo 
aerlo desi~tnados pelos Mimstros de Estado, dlrlJentcs de órgãos intc(::rantes 
da PresldCncia da Re;njblica ou de autarquia, dc'l.cndo a escolha recair cm 
servidores que, pela sua at:::oridillde administratiu c capacidade técnica. 
estejam cm condicõe• de exprimir os objetivos do Mini5tétio, do órsio 
tntcF&ntc da Presld!:ncia da R~úbtica ou da autarquia, 

Art. !2- O novo .Pl:mo dc'Cluslficaçio de CarBQs a ser lnstltufdo cm 
aberto de acordo com as dirctrize~ expressu nesta 1c:. estabelecerá, para 
cada MJnlstério. órj'ilo imtgrantc da Presld!ncUI da Rep:lblica ou aut.arc;.ula, 
um número de c.arttos lnrertor, cm rcl,t.çlo ·a cada irupo, aos. atualmente 
nlstenlcl.. 

ParAgr.to único - A nlo ob~lnc.la da nonna ,;ontlda neste aõtieo 
somente JeTá pcnaltida: 

a) mediante rcduçio equivalente cm outro arupo, de modo a r:.li.o haver 
aumento de despesas; ou 

b) cm c.asos excepcionais, devidamente fu5tlrtcad0$ perante o 6rplo 
central do Sistema de Pessoal. se invl,\'el à: providência indicada na alínea 
anterior. 

Art. J3 - Observado o dispostO na Scçlo VIII da Conslltuiçlo c em 
particular, no seu art. 97. &i formu de provimento de cs:-p:os, no Plano 
de Classlficaçlo decorrente desta lei. 5CT1o cstabclcc!du c <liscipllnadas 
mediante no.-mZ!.S rep:ulamcntarcs espccfrlcas. nlo. ~e lhes aplicando u dil· 
posiç.ões, a respeito, contidas no Estatuto dos Funclon.itios Públicos Civis 
da Unilo. 

Art. !4 - O arual Plano de Ctanlnuçlo de CZI_rsos do Serviço Clvn 
do Poder Executivo. a que &c refere a Lei n.• 3.780, de 12·7-!JO c leJi$· 
laç1o posterior. é considerado extinto, observadas as disposlçõea desta lei. 

Par!gra1o único. À medida que for aendo implantado o novo Plano, 
01 carsos rcmanescenteJ de cada catetorta, classlrlcados confonne o •is· 
tema de que trata este artigo, passaria a inu:2rar Quadros Suplemen
tares c, sem prcjuiw das promoçbc$ c acesso que couberem, serlo st:pri
mfdol., quando vaa:arem. 

Art. 15 - Para erclto do dtsposto no art. 108. J l.•, da Constltu.Jção-. as. 
dlretrl.zt$ estabelecida$ nC$1a lei, inclusive o disposto do art. 14 c seu 
parigrafo dnico, JC aplicaria l classlficaçlo dos arsos do Poder Lea:a
latlvo, do Poder Judicl.irio, dos Trlbunail de Contas da Unllo c do 
DIJtrlto Federal, bem como l classl!icaçio de& cara:os doa TcrrltórlOI c 
do Distrito Federal. ' 

Art. 16 - Esta lei entrar.i cm vlp:or na data de_ ma publlcaçlo, revoo 
pdu as disposições em Contrário. (DO de 11·12-70.) 

ttlapõe s:cb:oe a. tr.st1';ul~io l• nO 
'1'&. unidad.a do s.i!:~c-:::.e: ~ne~ir1Õ 

:=~~!~~~~ ~!~~~~;:~e~re~ 
O p • .,:.;~tl:".!t da P.coúblí-:a , U:t:L'ldo ~~~. atÚbt:!.-;-.Ses qUe' - lhe 

confere o art1:;o 5:-. :r e ·n; da Co:"!•t:r.-::.:.:1ç:iic r~::!z.r~'l. 

D'ECRET.A: 

DAS D.tSPOSiéôz:S ?~~J.ru:S 

Art.. --19 l'aJO.•a a. l!•riolllina=-aa el-.::::ado a tlr.1d.~e d:;, ai. 
~ 1:10nGti.t'!o briSiieii~-Ze.stabe"lec.ido ·o ·:::e~ara. ~e.stg:na~ie-;
ce.:~;tés::=:'lr..a pute t!A .nova m:le~. ' 

§ 19 o' crtl%c.1To corrup:mce. a 'l!lll r.il~~~~ c:u:a-
dei. 

f '29 Aa: iJ:J:=Jo.rth."'l.:iu e:t~ d.!..r-.!lei=o ~c.cre'W:r-~e-io pre 
ceél.du do s!:!:!:Jo_l.o CZ$. · ~ -

Art: .. '29 :Fiea o 'Ballco Central do Brasil !.n~ir!o 4e 
,proviaenciar à re::arc:ação e aqui:dç:ão' de cidtt:!.a.s • noede.i em- cruze.!-
~. 'bem cono a .t.:~:p:e.ssiío ~as- :r.07AS ~dul6 e a _-ci::lhág~ c!l!.S ~!!as 
.em c:..-u:~&os-, ·nu qua.."lt.1daees: !.ndh::pensãveia i' 5ubc"d.t-.!!.çio do J~W:io 
C!zculante. -

I 19 As c:idulaa e moedas ca::thadas em cru:te1ros c:l.:ca 
lario co~:~oCO.ai.t:ta.nte:mente c:om o cru::ad~,. e seu va'lor parithio- seri dã 
.all c:ru;:e:L:~:os pQ• ~uzado. 

§ '29 No prazo de doze (12) .:ece:ro, a· p.a:tir ~ vi;ên--
cia de5te: De:reto-le-1,.· oc c~zei~os ,Perderão o valor liberat-ório • 
nic .. ~a!s lerão cu~o. legal. 

§ 39 O prit%0 f:!.xal!o :no pu-!q:'afo &bta~1or pod.ui •• 
prorrosoi!ad~ pelo conselho J'lone-tãrio :Nacional. 

Art •. 39' Se'rio ·gra:fttdÕS e:r::~: cruzados, a ?arti~ desta 4a 
ta, oa: del:lc;:r.strativos 'conti:beis; che.qu~s, titulas, -or"eços,precató=-ioa'; 
"''ll:lo:res l!!le :::ont:ratos a tod~s aa · e~"j?re.a:sões pecur.ii:ias. que se ~ss:m 
tr.aduz!r e::. :moeda nacior.a.l,·re.s§a.lvaao o dispoa:to no.art. 35. 

. ~ .. 49 s.io conv .. :t..i.d.o,.; em cruzados, nesta d,.a.t:a, o. 
d:opól51to•'i na:ta nas' entidades .f~aneeiru, oa: sa.l.dos das contu· ·do 
~o de Ga=anua..por Tel:Ípo -de s~~iço, do Prs/PASEl>, as cont.as-cor%en 
tcst todas u o~igaçõe.s vencidu • e.x.igiveia:,.bem ccmo os ,...lorea: .;= 
ne1:i.rios p:=evictos na 'l~qia:laçio penal !I proceas:?-&1 penal, obt!decid& a 
~idade fixada necte Decreto-lei..· 

~ti .. 59 Serii~ aferJ.cl:u pelo !nc!J.c:i! de ·p:reçoc ao Conau 
a!dor - %PC zr.a oãcil.e.ções do -n!vel geral de preços em cru::~dos, lncua= 
bida doe ci..lculcs a _!'Undaç.ão .Instituto Srasileiro de Ge9qr&t'iâ e Eat.a
t!atica • observ~ . .& mesm.a. metodologia do ~c:• Nacional de Pre9011 
ao Consumidor. · · 

. .art .. 69 .A Obziga;io kajuatS.vel do '!'-ouro Naeional. -

~:;:.:: g~i~~i~ :oLfe.!;;~~~ll~~o!!t d~ &~lh~ ::u 1;!~!; ~~.:~o=,~~~ 
zado.s, inAlterado até lQ de :março de 1.987.. -

Par'Sgr&fo üni~ ,_ · E:m f~çio. da. est.b111dade do cruZ.ac. 
fieari inalterado o valor da OTN e, apõs doze (12) 3eseS. se houver~ 
.riaçio. do :!ndice da Prelos ao Con:sumidor - :IPC. para maior ou para ...=· 
ner, proceder-sl!-i. ,a ic!entlco reajuste ~a_quela cbrigaçio em. pe:rS::ocSoa 
i:~~~:d!:t:•=i~~~~~ moneti.ria, a se:re111 detendnac!oa pelo.· cona ..... 

.Art.. 19 A parti.r d.i '\"!géncill. deste Decreto-lei, ã ...... 
dada, sob pena de nulidade, cliuaula de reajuste mone:tárJo no• centra
tos de prazos .tnferiore:s • tm ano. A.- obrigações • CQnt.r..a.t~'por prazo 
i.~r!o6-r: :;z~i~a.~aes: poderio ter cláusula Cle reajuste, •• V1.Dcg-

_ Art. 89 N.u h1?5tese•, Frl!vbtu nestA becreto-lc1,4a 

:~v~;:~:~t~:c c~~~;~~c~&!!r~ ~~~~;o e c~~!~~r;:,! !~i~· ;~;~~--io ':; 
parlda.d!J inic:!al fL!lOO c::t::l!!:!ro•/1 eruzado) • ewuuli!:i~;uc~tê · "' poi 
1,0045 para cada dia. decorrido a parti.r de hoje. 

.Art.. 99 ~ As .obriq&'iões de po!!;an.ento eã dinheiro «l."Pr•• 

::: ~~=s~~;~~~c!~J.~l~:~~:) d!uc:o~~~~~a:O~:t~~~;~::-·~;1 ;~;~~ p.::~ 
:~;o~0 ~,;!~i{;;~-se c montante eJr. cr·.1ze.iros pelo .fatcr. de ccnversio t! 

~. 1~. A6 o=-r::i=Lit'·el' pe:ur.ti:das anter.ia::-es. & ~st.a 
a&ta • exp:::ssAII em ercze!:e~. ~m c:á!l!ãtlla de corrc;io ::o:-.et.Er!a, •• 
rio .reajust.ãveis até esta data nas bases pac~uat!as e assim ::o::vertJ.= 
4u ,em cr.:z.rloa: ~la p.a.r!l!e.de do § 19 do .Art.: 19 4ut• Decm:b-le.i. 

_ Art~ il. b o!::risa;õe:a con»tftu!das Por alt:.~i.ia: • 
prts!:.açooes c!o Sis~~ :F!:lZI..-:.cei=o. e:a 3dl1 taçao eon";"erts:-se cma . c:r.1U
dos .nesta c!:ate, o~uu::r.ra.ndo-se o valer rl!al. :tedio do 4luauosl ou pr.sta 
iiO nos ÚlU~s Coze (12) m~ses, na fcrJ:Ja dis~ta no Aiiexo :, util!' 
Z&ndc!-se~ a j:~l!!:la do .A:Lt:xo In {E't:.tores de Atualizaç.ãol • -

ststuta nr.aru::e~i~~~~~~ ~~-n~~o~1r!::v:~~~!i~an~ 
do mu.tuirio. · 

Art. 12. ·o Cons.elho Monetário Nacio::ur.l, no uso das a
t.r-tbU!ções estatu!du pela Lei t.S!itS.,. de Jl de de.zemb:ro de 1.96-4, bai 
xari_ -normas dest.inadu_ ;a adaptar o· :~ercado de capitals a.o dUpos;tõ 
neste Decreto-lei ... 

. 1art.._ ll. So:rtente os sa.ldos das c:a.dernetas '\!e pi:-upanç.a, 
bea como. os do FunQp de Garantia por T~o de Sertiço e. do PlS/i'AS!:P • 
terão, ·a partir desta_ data, reajustes pelo :tndlce de Preços.' ao Consu
-.ldor .tnstituido pelo Art. 59 dea:te Decreto-lei, em prazos a st::rtlll fi 
xados pelo conselho 1-bneúrio Nac.iona~.. -

Art .. 14. Pod~ o Banco central do B:radl f'ixar pt~doc!o 
.IniDO ~o• depósito& a pra:r:o CJII ina:tituiçDcs. financei.ras e permitir 
que elm: receb.llltt depósitos a pra;:o de outras, a1.nda que sob o :me•mo 
controle acionir;Lo ou coll ga~u. 

1rt.. lS. Tic.lllll introduz1c!:u na Lei t .. 595, !!e 31 de de
•IU:lhrc de' 1~964, as seguintes alteraçõu: 

oo• 
l. - ao ar'1:. (9 acresce:nt.a-se o_ aeg:uinte l:DC! 

•Xxxzí ,;. H!JUla.r os dop6s1 tos a prazo· en
tre instituiçÕes. financeiras, inclusive 
~tntre aqul!!:las sujeitas ao JDeS::DC) c:pntrole 
ou coligadu J" 
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'II -·o lnc:ho III do art,; 10 .pana li. Vigorar 
caa a seguinte redaçioi • 

•:r:r:t:--- re~ber os 'raecolhi.ment.os co:upuls:õ
rloa de que t.rat.a o lnc,t.so XIV do art-. 49 
de•t• Lei~ e ta..-:bém 011 depósitos vol.untã
rlos i vist.!, du 1ru;.t.ituições .t.ina.ncei
ras, nos tentos do inciso lii e § 29 do 
a.rt.~l9 desta Lei~· 

'gu.lnt.e re.:Iaç.ão. 
~I% -· o !.ncuo .:II do· art. 1~ ~assa a 't~r ;a •-

•.I:t:I·_- ~~:rrecaC:::ar os deeõsltps voluntários. 
i. Tilllt&, ·das lnstitulçoes 'de quer tratA D 
lnc:iso III_ do ·ir.rt. 10 _der;: ta J,.el, escrit.!;! 
rando as respectlvu contu; .. 

Art.. 16. O art. 49 do Oecrc:to-lei l.4S.t. da 7 de abL'il 
~ l!J76•.- n.ass& a vlqorar com • u:quJ.nt. redaç.io1 -

•~ort. 49 - O Banco Cent:.r$1 do Brasil es.t."'belece 
ri. 011 praros m!nimos a. serem obsec-vados pelai 

i:i;!~~õ~~ -~!~~~~-~~"': ~~~~~~;~~~5 e P;iia~:: 
aissic de letras de c.iJr.bic de aceite desaas.'" 

Art. 17. O art. 17 d.I Lei 7.-450, de 23-de d:ezembro de 
l.tas, passa a ter a aequinte redaçioz - - -

•J.s pessoas jurt'd1c'B:~~ cujo lucro rt!al ou .ubl:, _ 
trado, no exercício financeiro de 1985, tenha 
!lida igU4l ou superior a. 40 .000 rqu.uerita. mil} 
O'l'N's (.Art. 29 do Decreto-lei n9 1.967, da 23 
ü DOve.mbro de 1982) serio tributadas co= ba
•e no lucro real ou arbie.rado~ apurado semes
tralmente nos meses de junho e dezet:-.bro de C,! 
!a ano, s&l.vo se demonstr::t.rem ter praticado a_ 
politica de ~reços nos critêrios aCotac!.os pe
los órg-ãos competentes do M1n1stir1o da Faz-•!! ... _. 

Art .. 18. O it@.ID. ti do art. CJ da Lei 7.450, de 23 de 
dÍit:rembro de 1.985, passa a viçora..r com a IUtquinte redaçio: 

•:tr - excluir o rendimento real 11!11 o desiqto 
conc•dldo n.s_prin:eira colocação de t!t.ulos e 
oE:oriqações. da base <!e cálculo de que t:-ata o 
art. 79 do Oéc:r:eto-lei n9 1.641, de 7 di! de
:rembro de 1.978, • dos arts. 39 e .fO de.sta 
Let.• 

DOS VEMc:tM!:N'l:CS, SOLDOS, S.A!.ARIOS 
RENSÓSS E M'ROVEN'I'OS 

Art. 19. A partir dest~ data o salúio "m!ni:no pa:ssa .a 
..-lAr CZS aoo,oo Coitoceneos cruz-ac:!os). inclu!eo o abono :supletivo ~ 
que trata este .::>ec:=et:c-1~_1 s rest~e!eci..c!i:J 9 reaJUSte 11nual para ~9 
de ...-r:ço de 1.987; ressalvado c direito a.ssequ.rad.o no § l9 e!o art. 2J 
clllst• .Do:creto-lel.. 

Art.-4:0. são convertidos em c:ux-.;c!:.;s. Pili !or.:na· dJ.ar 
t.!<JO 21 r os venci::en-::os, sol!!os « de!:!ais remunerações c!os aerviáorei 

~~;~~!.; :~~e~;_a~~~e~=~~~=~!l~~~:~~ :!o "':!~f:~ ~Ú~e~~~~ ~= ~~~; 
Utu!~io Federal e -::e~is !lipótetões prevlsca:r; no'l ii!!qis1.3.ç.io viqente,-

Art. :a. Todos 011 :salários e !:'e!:lur:e:a.ções sio conve.!'~ 
doa mil ~z«dOlf no:o~~ GAta pelo valor ::êGio da. re=un~r~ção real C:.os 
iilUD:»s seis meses seg\õndo a :!'ó:-::ula Co .Anexo Ir. ut.i,lizan_c!.c-se d. u
hela elo Anexo tzr (Fatores de Conver:~ãoJ. 

Pari.qra!'::lo ii:'lico. Sobre a remunéraÇio rl!lal resu.lt4nt:e 
.. cr\,tZados •eri CCincl!!c!.!.dc abono c!.e 8\ (oit-o por cento). 

Art. 22 .. Fica reseal::lelecidiJ. a anualidadl@l para os au:.en 
tos de sali=-ios. 'lerl(::!:e::tcs, soldos o retttu:"leraç.io e~a_ qeral~ ressal~! 
do• as ràaju.stes cc::npu:lsorios inst!.tu!dos no art..to;o SUbceqCente e c:on 
aez:vada. a data-base, para c Ultimo aumento se.cestral. -

çõu em eruucof:;=j; · ~~= j~=~!~~=· ~u~:~~~~~~tcts~~s v:ria~i~u~~ 
aul-.aàa- de--ttldi-.:ê ·:16 õl:O'!~/':í;; .la -canaGltJ..dõr,-·in::ri:.ieu!.do ne_ste cec~et~
-1•1~ teria vez q':l"'l ':.1!. :J.e'.t~~~uh.ç.io ult::a~.:u;s.ar 20" {_vi:l.t~ QOr ~li!_:\~} .ao 
ano, a partir i.s daü '!.1 ;:i.::ll!Lr-s :lt!'';OC!aç.iio, d--'-Sl!ILdio ou dd.ta.-óue 
ele rca:jwn:e, .,a.ate::~-::or•.:'S .i "1'::.-;-incJ.a de:st~ Cecreto-l.e.i. 

I 19 Se ..1. varLaçio acu.mulàda, --a partir destã. ~a-ta, ui 
Uapassar ZQt (vinte por ç:entol .snte.o d.a prõ:<i.ma ne.qocLollt;.io~ dis.s!diã 
ou-naju.see. o salir1c -.m -:rU:!:Ados ser·i rtHtj•Jstado no ee"t~~Q nível o;.o 

automat!c.JJUnee. O rea.JU.II:t& .aut:anitico sori COrl$idlltrado a.ntecipaçio 
•al«rial. -

f 29 Inelue!l1-se no reqi.n!e de reajuste autom.itico 
penaêe:s • prcve:1tos do aposentadoria. 

jdU a qUa!que~~!:J:;ç1o~e~~!~~o ~ Qlr!~gi~ ~ a:~i~; :: •s::~i~i 
H:c' o&jeto de Uvre convenção. 

Art. 25. ~o• cU:u{dios coletivos ni? ••r! &d.":11~ido su 
•nto & t.!tulo de reó)O:&Lç.io w•Llri.al. sob pe:-.a di! nul1d.i.de da nllt.l!!!:i 

~-
P~rlqr.Jto Üti.J.-=o.· tnc.lliLb• 30 ~n!.sÚ:-!.o P•lblio::::o vei.&r 

=:::•:-'~!:r ~:~:. ~~~~.;~:=~~n~!a.a:t;:c~!~!;o 1u!n;•~~~t:.~ .... 

Art- 26. Fie# :!.r.~tit.u!® o se'gu.ro-debemprego, e;o .. ·• ~!_ 
JW.lldat3-e de prover <l!.'Hillõténc!a tinar.~eir.a te~rar;ta ao trabalhad.or 
deser.:pre9'a:!:-::o e-:~~ vt:-t~.::!e C!e d!sp.z;:~a S:i'!l!: jc.$'t,a, cat:sa., ou p:::- paralisa
r;io,; tc.t-a.J. _o:u_pndal, das Ati-.,.!~:!!Ões do e::-.p~l'g-ado::--

Art. 27. Teri d!.re! :.o 4 percepção do bend!cio o ':;.:'.U.! 
lh&d.or {CJ..'t, art. 39) q:J.I!! pteenc..\a. os r.egu.intez: :equü:i tos l 

_ _z:-_ hAVer contribuído pa.:-a a· Previdência So-
cial, duiante, polo menos, JG lt:rinUL e seis) :mesec, nos últ.i:!PO:& qU;!_ 
tro anos-: 

II - ter eo6pro..,.ado a: condiçiio de JJ:ssala::-iado. 
junto i pessoa jurídica de C:::l::-eit..o pÚblico ou privado~ nos últiZI:IOa 
sei:& (6) l':lêse~:, Jr.ediilnte reçistro na Co~trteira d~ Trabalho e Previdên
çia Soeial..; 

(30) cllu. 

- Art. "28. o beneficio seri conc~dldo por wn eerioC:O ··-
xiJ:Io di! 2aatro (41 r.leJõeS ao t:;,C,.a1:U.dor deae::õ~preqado que ::.ao tiver 
renda propria de qualquer natureza~- sufic1.ente à Jll4nuten=ão pestlõa.l • 

..Se sua f.udlia~ Ml!l us~u~ua, '& qull.lque.r benedeio d& a>Rvidência So
·.c:la.J.' ou dec q-.1alqu!!!r ,.outro tiJ:IO .de a:u:!llo deseJZr.:i~ecro. 

- --§' 19· · su:i 'motivo a:e CAb.cel~~to do ':!leguro-dcse:cpre-
f? a reeu.sa. por z:.a.rte- ® a:ei;el:IPr·eqõJ4ci~ ~.-.oUtro e:mpre9o .. 

- , §. 29 O b;ah&l.hador G~nte poder i US'l;frui%- .'do 'bc~•f! 
do por quatro !() :JeS:eJO • cada. per!odo da de~oito (18} ~s:es, seja. 
~e fo~ continua·® Cllt;_per!odos alternados.. - -

Art. •. '29. O Tal.n" do seguro • s~ payo mensal.mo.nta 
"era:;::,preg-adq correspond.eri. .-~ • 

- "'% -·so,· (ciz\qoenta por c:entà) do :~~alãrlo, pa.-
~ aq-.ntle~~ Q.ue percebioa..m até ,~. {JJ ..-dãrios m!n.i1:10s nen5aiS1 

, ·I:r' -: _1 • .'5_ .tum ,e- lXio) aali.rio m.Inii!D~ para 
7'que ganha.:VUL acima d& três: (3) 10-alãrio5 l:Únilllos me~aJ.s. 

§ 19 Para efeito .de apuração do v~lor- do •bel:lef!cio. 
seri cons:l:derado sa1.&rio o· valor ~d!o dos três últimO$ meses. 

§ "29 Ell. qual(zuer hipSte&e, o vAlor do'beneficiO aio 
pOderá _,er :tnf~rior á 701 (•ete.nta POr cento} do salirio ~.,. 

. Art.. 30. "A$ despesas cem o ceg-Uro-dese:mprego corMrio 
I conta do !'undo de Assistincia ·.ao De:semp:r::eqado, a que alude .o ut. 
A9 ~Lei 6.181, de ll.de de~el!lbro de ~.974. 

hrãg'rafo único. Durante o exe:re!clO de 1.986 • o beM 
f!cio .seri cw;teado peloa recur.sos ,provenientes de cri:ditoa •uplemeâ= 
~es .• que terão. como fonte: 

X'- ô excesso de a:rrecadaçio, ou, 

·%%:- a'anulação pareia.! ou tot!J. ae doeaçõ. 
C%'ÇUiellti%-i.u. oU de erid..l ta. adle:lona.ts. autor!i:a.dos: em l.ei .. 

. Art. 31. O Poc!er Executivo~ dentro de trl.ntalJO) diu. 
Cocibdcn da publicação deste Decreto-1e.i~ constitl;li:ri Comissio • •ar 
integ-rada por_ rl!!presenta:ntes governa:mentala. empreqadores e trabalha
dOres. sob a coordenação do Ministério do Trabalho, inewWida de .fox
.alar proposta destinada' a subsidiar A el.üooraçio legislativa q~ di.!' 
ponha sobre o custeio do segUro-decemprego, a partir de 19 .de j.a.nei'%o 
de 1.9B7, :~!~ediante c::ontribu.!ção da Un.i.âo, dos et~~preqadorec e ®• t:ra
blllhadores, sem preju!:r:o de outras fontes de recursos. . - ' _- --

- Art • .'l2. ~ dj.spo~içôea ~~ti.nentes ao seguro-des~ 
90 produ:r:lrio efd tos financ~iros na d_ata .de sua regulal!lentaçio, cujÕ 
pJ:"azo seri. de até ses:.enta t60L dias' após a publica.çio do p:re.sente D.!; 
creta-lei~ _ 

Art·~ 3_3~ · ÀpUc::am-ae as disposições F@rt.inentes ao ·~ 

:~:=~~;5:0 a ~~e~=~~~L cz:e~e!e ·r:~r!r a~C:d!J:rt!r. des~-
Art.. 34, Oc d.ii.bitf:MI reaa.lt&ntes 4e conden.a.;ão jud.icial 

e os c.~;;d!t.o• !;,ehllHa:!o• e.ll C"'ncort!at:;a ou t'al.iEncla ou ea llquida';iOI 
•xt.raju:Uc!al. IL."t";.crlo::-1!!& a a:s:!:e ::>e==e~o-le-1, .ão .. pelo• ~s~ectiv~ 
'll'alo::es c:t cr.-rei.:o•, c!t:v;!e.:::rc:~.t.e at-...:ali:uu!o11 pa fo~.& ~. le-g:!s!açao 
apUcãvel a c:sd& t:m, e c-::onvertiol!o• em c:t:za~a .. nect.a iat&, pela. P&r!, 
dad• le;al, se=- preju!:t-e do:& juros co doa pocteriore& rc.-juctca • pela 
~ eD eruzndoa. 

_ Are. lS. os or:a.t:~etlt.::u: pÜbHç;a ~~ressof em Cr'I.!Zti~ 
ao:mente •erao convertido• e.m cruzados <!e?Oi• de calculada a *spccti
va deflaçiio sobre o saldo de- t!e:Spc5o!Uõ e- remanescentA!I de nce!ta.s, .. 
C'aa. caco e di!! maneira a. a!a.;:oti.-1~& i estabilidade. da nova :coeda. 

A.rt_. 36. Todo• os PreçoS. -incluSiVe' ãtuiu~is rcdden-

~!~!' n~:O J~~=5~~s i!ie: ~~~~~!-...:r!f~de4:t~fG~!~~id/a!a• r~~~i; 
setorial e tempori:ria pelos 5Egio~ fede::.-ais coipetentes, em função 4& 
eaUhilidade da nova moeda ou de .tenõmenos·conjuntur&15. 

P&rãÇra.to única. O conqela!::ll!nto p:-evisto :De"te art,i-
go po:!eri ser st:Spe:-:..co ?Or .at.o do Poder Exec:u'!:..iYO~ nll for--a ~.i:E:p::tsta 
pelo r•S'".lla.."'ler.t.o ~s'te ~c= .. to-lei-

.Art. 37. A s~creta.::.-ia E.s~ci~l de Ab-asted.men~ e Pre 
~- - SEAP, o Cons11!1hO Inte.rm.inisteria.l de Preços: - ·CJ:p~ a SUp!!!id.nteii 
dênci.a Naclona1 Qe Abasteci:::,ento - SCNAB, órgãos do Miniatér.t.o da 'Pa= 
:tenda. o COl'lselho -de Defe10a dO C:onsu:midor., a Policia :Federal, õrgi.os 

:a:~:e;~!~o:~ f:i~~~~x:c:~~ :~i!:";: ~~~:a~ :t:!~~de 
Art .. 38. Ficam c.v MinJ.s;'ti:c'io.: da <Justiç-a • d& l"aa-eru!a 

áutori:r:ac'!os' a celebrottr i~::~ediat.tt::~e.D.te OC)tll. os 901t'e%1'108 dos Esta~aa, l"..u-
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Dlclploe • Di•t.rt td :r•4uai cariA! o. piiZ'a a ..fial aplJ.cayio .tau be
cret,o..."lel • para a def .. a d011 cons1DiidÓra•• cbjetiYAJidD a pwu.çio ao. 
~ratona •. soneg.adoras. · 

Art,; 29. ~alquer .,. •• ca ao povo poaerl .. todo ae.rd
~ público dever.& fr.fer.r:oa: as aut.o:ridades coçeti!Ult- sch:w :Lnfra
ções i non~& de :":lnçelco.r.tc de &:'reçoS e prltic:a. de SC%11!9~io de p~ 
dut.os, em qualquer ..f&rta do t:.e:=-ri tório nacional. 

Art ... a .. &este prin.ciro IDis d. c:u:rso ~ n:rva moe:5a. _ • 
-~ eu vista a t.&ns.ição das. !:u.!exaç5e• an~eriores para- o rec;i.me de 
eat.abt.lidade do cruzado,. fie. .a Fundação 'Instituto Bru:ileiro de Geo
sii:fl.a. "e ~tatlst.icã .l!lD.tori'Za& a pzoceder .i. conversão das d.ad::ls • ji.' 
calcnl.adoc -em c:u:ceiros, pa.n. deito de úeriçiio e.o:; niv--ls re~ ~ 
p%'eÇO pelo !n.:!ice de Preços. .o Cc:Lstr;üdor· .1.nst!tnido por e:~~:. Dec::eto 
-1d.. na fo:rz:aa; De i.nst.ruç?es a· serem !lai.sadl!s pel.a ~t.&rla de .P,t; 
:Dej~UD~e!lto. 

. 'Art. ·11. o pa~to dos' t::rJl:mt.os:, cujo :fai:D --- veraa:.r 
jl bovver ocorr.1do a da~ à vi~cla àe.ste ~t.o-ld, !'ar-se-é ll1rt 
acor& COlll a paridade fi.J.:.a~ oo § 19 .ao. axt .. .19. · 

Parãg-ra.t"o único.. As tk:claraç5C:s de ilçosto í3e . ~ 
aes~ exe:rcic~o e referentes .11.0 a::t.~D&$e de l.SIBS serão ~l~=eza. DO 
si.st.e.& . .ante:;:ior, sob a legi:5laiiio .apllcâvel. ooa~ par.a ~ 
aados o .resultaOO finAl. ,pe:la p:u-id.ad.e de l.000/1... -

Art.. 42. As presta~ do S.isteJ::sa Í"i.ila.uOI!t.Ú't:l .!A. BWJ.t:& 

~:0~ ~.7' 1:: ~~e~~~!;J~~~~mapedal.JI ~~f 
predsto ~ artigo ll ... 

. Al:t... o ... Dentro de t.rlnta (30) dias o Pn:siaente a. .. 
lt'llca ~~tari. .este Decreto-lei. ):essalvado o disposto no Art:' 

~ Art. 4C .. E:sto Decreto-1e1 entra ea 'rigor na &t.t:a a. 
saa pabl!eaçio. rê'VOg"aao. o a.rt.. 47 &a I.e..1 7.450 de 2l de dezehro a. 
1 .. !t8S e toc!as ·as del:Uli& disposições ea contrãrio. 

. ar.-Iua' ... 27 a. ~e"'l't:rCÚÚ .s. 1.!1&61 1G59 11a 
Zltlll' n da. '" 4a kpÜhllea. 

.JOS'e SA.JU{EY 
P.uloB~ 

1!~5 .. ~ 
Le&Udu Pi.n;$ Gonçalnw 
r.aio T&rN FkcJu. ã.:, .l.i.rJul 

m.;..~~. 
Jo#:,~do Carneiro Ta.-an::. 
bb li.u.Mdo: ).t.c.hde 

J~. Bont!:a~ 

·AfDiirp~ 
"~rio JúliD Morei:nl LimAI 
Kob.rto Fjpleira Szt.D.t.ot.. 

:Soú Huzo CastdD Br.A'.DOD 
. .AI:UZli.ano ~--
JioiJaldo Co&"...111 Conto 
AaM~ C11Zlos M.,..n:.._ 
'Raj,b..el dfl!! ~eitb M~ 
A.n,a1tlo o..QldD de A..r.új6 5~ 
.' ~ Únerz ,sd...rl:z -
.a...to""='« 
Nehioa .R.iõeúo 
~·beu B-rm- DcJlp 

ILarcoM~ 

:7raa de&~ Jte~~d-
Jo.~ M.n. do .Atr:l~ Olirtdra 
J,.,Sq.d 
AluirloAJrm 
~,.. c..,.ak:azde·rudJ.. 

.a.um y "(Art!go 1.1) 

c:ILCmD II05 n~:rs JmS:rcdlc:tus DI 
CEfZADOS • RELA7Xl10S A cct.'"'I'R1..70S IE ~ 
VI~ EK 28 IE .I'EVUtEI.DO De 1 98& 

O 'll'al.CJi. do Gltbo aln~l. p.ago eti c:ruze1..ro&. ..d 
-.lt1p11CZldo pelo fator &!:aEiãi:l.zac;ao (w .. 'V.BELA), • · c:x:u:%cspcadente: 
ao 2IIÜ" do ~ reajas ti! oa.,. n:a. Mpôtcsa de conti•t:J:) cSe ·l..oc.a.ç'W ee
labraao pca::ter1orDeDte a ~"t:REI'i!O/CS. ao :Di:s da ~cU.va C!~Üeb~ 

f;io~~~~·= cl.s:!~ ~~~=udc:::e~roupe~to ~== 
0.,526~ (contratos coa cli~ulA do: rea.justc &nual.) .. Obt:IC!o., ...-a., o 
....:lor do aluguel .lllédio :.r.\&1• - C'Z'Uz&iros;: • se.rã o JIII!!:SZD c:a:n.rtido 
- cru:z:aao.. dl-s;;erv.cla a fel...ção p&r.itárla fi.xa4a pel.o ~ 19., S 19. 

_;:~2~~2.~_:,~ ftnal., ~ ~aa.. ~ ~ ~ 

.-..:nca.u.,.m 

du:o:.o ,IX) ~ DI CRtiU!X:IS J1D1 
CDIDM'DS "YJGE:Jr't'ZS DI :&r.r:EfSii0/1 '85 

o •&Uqo z*d!O Zeal. C~Ct~Will!er.aa. •41~ • .-· 
- .. aatedpAçõà oc oaao. JMmeftc.toa afins,. DOS ODD.t:ra~ lDalY!.: 
~u.ls de traba!ho• ~ !:: ~ ~ .Lili• =.e:l calculado pe 
.la multiplic:.ayao de seu valor e:r. crrJ.::.eiros. eor..siéto=a-:::i.os os .seis (6f 

-~~=~~~~~~~~ :o =~~:0~;;~/:~~~~::o~~!~:: -!e c:~:~;;z~;~~~~~i 
,Y&lores: resultantes Oe1ue c&lculo se:n.o :~~o:;;;ados • o t.otal :z:espectivQ. 
divic!ido por 6. O valor dessa mid.ia arit:llé~c.!. conv-e.r-;.er-se-i em eru 
z:ados., observada .a rela;io paritiriA !ixad.A no Art. 19, § 1"9• do oL 
n9 2 2!3 (Cr$ 1.000/CZ$ l). 

cAI.Cm.O 'IO SALlRio EM aoZAObs NOS CON'I'M.TOS 
CELEBRADOS APOS SE'l'EMBRO/l 985 

I'A'l'ORES DE ATUAL:I_2;.r.ç.Xo 

19-85 Março "3;14.92 
·ua5· ,M,rU 2.8945 
1985 Maio 2, 7112 

1985 Junho 2.5111 
l!t85 Julho 2,3036 

nã5 Ago~to 2.0549 
1985 Setembro 1,11351 

1985 outubro ·1,6743 
1985 NoveZ!Ibro 1.,~064 

U85 ~Dezembro '1.3292 

1186 Janeiro 1,14.3' 
'iJai F-;ven:iro 1,0000 

LEI KQ 7.1E5.. d~ 16 de abri 1 

Alara 6 t'!trutur6 da Ciltt'!lQrll F:un 
cion~l de_Bibliotec.iric., dÕ Grupó:
Outrn AtHidades de ffivel Superior • 
e di outriiS providénc.ias. 

p R E s I D E III T E D A R .E p D. B L I c A 

faço saber Qlle o Congresso Nacior,al decret.a e eu s,ancionÓ • 
seguinte L e "i: 

Art. lQ - A C,ategoria F'tmciorral de Riblioteci 
~to. código HS·g3z ou LT·flS-932. do Gr"u-Po~outrãS'- Ativtdi!des d; 

JriTvel S11perior. a que se refere a Lei nQ 5.645. de 10 de due11 
bro de 1_970. ftcG aHeraáa na forma Conshnte do anexo dest'; 
Lei. 

Parigrafo Uni c o • O pteenchtmento dos urgos ou 

e•pregos da chsH especial e das fntermediiriu da Categorh 
funcional di!! Bibliotecirio 1'lr-se·i mediante progressão funci~ 
nal ou outras- for1a<1S regulares de proVi111entc • 

_ Art. 29 ~_Os s_ervfdores atuaJrnente posicionKios 

nas referências NS·l a' MS~4 da Categorh funcional de Biblh 
teciri~ fium futomatic<llmtnte- localiudos n• referench HS·5: 

tnicial-da classe A. 

Ar:-t; 39 ... Os servidoru alcançados pelo disp'!! 

to nnt• Le:l se rio posicion•dos nu novn c:luses da c:at.l'gorh 
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f•ru:iono~l. 11.1ntidas 11$ atuais refer"inc.tas de venc.i111cnto ou S,! 

1irlc, ruulv.do o disposto no art. 29 dr:s.ta Lei. 

Art. 49- A non ·es.trutura diiS: cluses da Ct.t_! 
goria Funcional de Bibliotec:irio nio prejudicari &- tr.taihçio 
e 1 soluÇio de pedidos de transferênciA e tio_V_ipent.çi:o de U'! 
w'ldoru. •prue.ntados ;ati a dltl: da vigênch. deStilo Lef. 

Art. SQ .- A dnpeU· coc a execuçio desta lei 
eorreri i conta du c!otaçõu prÕpl"iu do Orçuaento do~ Un'iio- e 

das aut•rquh.s.,federais. 

Art. 69- t:~ta lei entra e11 vigor na d1.ta llle 

-sua publÚ:açio, inclusive Ql,l&nto • seUs. efeitos financeiros. 

rio. 

aras ii h. 1'6 de abril 
1639 da lndtpendench e :969 d• Repübliu. 

.JOAO. FIGUEIREDO 
".lbrahim Abi·Aclu!l 

de 1 984; 

AKE'XD 

{Art. H' d• Lei nO 7.tss. de 16 d~ abril de U8.C). 

"t1t\EGORIA FUNCIONAl 

OUTUS ATl'tii:lADES DE 

HIVEL SUPERI.Ó.R .......... -·--··· •• 
(HS"'-900 ou LT·NS-90fl) h) Biblioteeil--io 

LEI K9 7.339, de 25 dt" outubl"Q .de 1 ti!S. 

Alte-ra a u.trutura da C•hgorh 
Funcion•l de Ct-Õgrdo.l' do Grupo-on 
tru .Ativid•~s de t\tvel Superior: 
e di outras providinciu. 

PRESIDENTE DA RE-P"UIIliCA 

Faço saber que o Congresso Nadonal decreta e eu nnciono a 
segtlinh Lei:· 

Art. 1Q - 1. C.ategod& funcional de Geõçrafo. eõ 
dit;o ft5·919 O\: l':"-NS-9'19. do Grupo~Outru Ativid.!:des de Mhel 
S11perior. 1 c;ue se reff:re a Lei n'i' 5.645, de 10 (!e setembro de 
U70. fiei altu11da n1 fonia constante do ane~o dPÚ;;t.i le1. 

P&rigrafo Ün!co ~ O preenctdm~ento dÕs c.argos e 

e•pr~gos da -clus_e espech_l e das interPI_ediirias-_f_ Categoria 

Funcional d~e GeÕgrafo fon··se--i 11edi1nte progrnuo funcional 
ou outras formas reguhres de prov~mento. 

Art. 29 .~ Os servidores atualmente posicionados. 

nu referências KS-1 e NS·2 fic1.m automaticamente locali:zados 

1:1a referênci.J NS·3. 'inicill da classe A. 

Art. 39- Os servidores. alcançados pelo dispo.! 
to nestt lei serio sifuados f'Wit. noviS: classes da c.ategorh fun 

i'ional, tnntidas u atuats referência.s de salir1o. res.ulva.d.a 

I hipõtne do seu art. 29. 

Art. 40- A nov.a estrutura das classes da C1te 
gorla Funcional ele Geõg-rafo nio -prejudic.1.ri a truibçio e; 
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!:O:DIGO REFERtNCIAS DE VENCIMENTO 
nu SAL'liUO POR ClASSt 

KS~n2 Õu 
.L.T-HS-932 

"CLAS:"s( ESP 
CLASSE C 
CLASSE Be -

NS·2~ .a 25 
NS-17 a Zl 
NS-12 11 16 
tiS- -S a 1l CLASSE A 

soluçio de pedidos de tr11nsferência e fi'IOYi•enhçio de servido 
•as. apresenhdos •ti 11 <lilta da ·vf;êneh desta Lei. -

Art.".S9- A d~~p-eu coe.-. e~~cuçio desta-- tei 
cor ~ri i eDnta d.as do-ti-;Oe-s Piê;Pr'i .. s do Orçuento da Uniio e 
.Su .utarqui.as feder• is. 

Art. 69 ~ Esta lr-i ent'ra o'!'ll vigor na data de 
sua pubJicaçio. inclusive quanto a seus efeitos financeiros. 

Art. 79 .. Revog:n-se ·as "dispoSições ea contr! 
r:lo. 

Brull h. ea. 25 de outubro 
16-49 da Independência e 97Q da República. 

JOS:tSAJt.NEY 
Alub:io Alva• 

A 1!1 E X O 

(Art •. lo da Lei nO 7.3â!J. de 25 de outubro d~ 1985} 

::ATIGORIA 
FUHCIO!«L 

CODIGO 

Às Comissões de Serviço Púbico Civil e de Finança! 

REFERE:NClAS DE YENCIMEMTD 
O.fS~l.ÃRIO POR CLASSE 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N9 145, de 1986 

(N. 0 7. 963/86, na Casa de orl(ern) 

Dispõe sobre os incentivos da prOdu
ção de aço, nas condições que estabe
lece. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 As empresas siderúrgicas, que 

pr<llncham as condições previstas nesta lei, 

paderão creditar-se. a título de incentivo ao 
aumento da produção, de importância igual 
a 95% (noventa e cinco por cento) da düe
rença. em cada período de apuração. entre 
o valor do Imposto sobre Produtos Indus
trializado:; - IPI, incidente sobre as saldas 
dos produtos ref<eridos no a:rt. 3.o desta M., 
que promoverem; •e o de crédito do referido 
imposto, correspondente às ·entradas de 
matérias-primas, prO<Iutos Intermediários e 
materiais de embalage;m. adquiridos para 
emprego na industrialização e acondicio
namento dos m1esmos produtos. 

§ 1.0 o crédito correspondente' ao incen
tivo será deduzido do montante do Imposto 
devido, em cada per!odo de apuração. 

§ 2.o Os créditos decorrentes de exporta
çãés e- operações a----~ equiparadas, de 
aquisição de máquinas, aparelhos e equipa
mentos Industriais de produção nacional e, 
bem assim, os recebidos em transferência 
de estabelecimentos nãp interdependentes, 
na forma de legislação específica, serão 
aproveitados de acordo com as Instruções a 
serem baixadas pelo Ministério da Fazenda. 
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Art. 2.o A importância relativa ao incen
tivo prev1sto no artigo anterior será depo
sitada, em nome da empresa beneficiária, 
em conta especial, no Banco do Brasil S.A., 
para aplicação em proj e tos de ampliação da 
produção de derivados de aço considerados 
prioritários pelo Conselho de Não-Ferrosos 
e. de Siderurgia - CONSlDER. · 

! 1.0 O depósito previsto neste artigo 
far-se-á dentro do prazo de recolhimento do 
jmposto fixado para os produtos alcançados 
pelo Incentivo. 

! 2. 0 Tratando-se de estabelecimento que 
Industrialize mala de um produto abrangido 
pelo Incentivo referido no art. I.o desta lei, 
sujeitos a diferentes prazos de ir!OOOlhlmen
to, prevalecerá, para ós efeitos do dlsposj;o 
no parágrafo anterior, o menor prazo .. 

§ 3.0 A não efetivação do depósito no 
prazo de que tratam os parágrafos anterio
res Importará na perda do direito ao Incen
tivo. 

Art. 3.0 Entende-se por estabelecimentos 
industriais de empresas siderúrgicas, para 
os fins des~ lei. os estabelecimentos que 
tenham por atividade a produção dos deri
vados de aço Indicados em resolução do 
CONSlDER, ut11lzando, para esse fim, aço 
de produção própria. 

Parágrafo único. Os lostabeleclmentos 
que, a julgamento do CONSlDER, se enqua
drarem na definição contida neste artigo, 
poderão utilizar ... se do incentivo previsto no 
art. 1.0 desta lei, relativamente a todos os 
produtos derivados de aço que Industriali-
zarem. -- · 

Art. 4.0 As Importâncias depositadas, na 
forma Indicada. no art. 2.o desta lei, serão 
liberadas, nos termos das Instruções que fo
rem baixadas pelo CONSlDER, para apl!
cação em proj e tos de Incremento da pro
dução referidos no mesmo artigo. 

! 1.0 A critério do CONSlDER, as em
presas beneficiárias poderão ser autorizadas 
a aplicar as importâncias a que se refere 
este artigo na. subscrição <re ações do capi
tal social de outras empresas siderúrgicas. 

§ 2.0 A apl!cação de que trata este arti
go, em relação às quantias depositadas até 
31 de dezembro de cada ano, far-se-á até o 
último dia do segundo ano subseqüente. 

§ 3.0 As Importâncias depositadas, cuja 
apllcação não se tenba efetivado nas condi
ções deste artigo, serão transferidas pelo 
Banco do- Brasil S.A. à conta da Receita da 
União, ressalvado o- --disposto no parágrafo 
seguinte. 

§ 4.0 O .:Mlnistro da Fazenda, em cará ter 
excepcional, poderá prorrogar, por até do'is 
anos, o prazo previsto no § 2.0 <reste artigo, 
quando se tratar de projeto próprio de ex
pansão. 

Art. 5.0 As Importâncias liberadas na 
forma do artigo anterior constituirão reser
va de capital a ser Incorporada ao capital 
social da empresa beneficiária, aplicando-se, 
na hipótese, o disposto na legislação perti
nente. 

Parágrafo único. A reserva constituída na 
forma deste artigo não será considerada 
para efeito da tributação prevista no 1 1.0 

de> art.. 2.o da Lei n.O ~ .474, de 26 de no
vembro de 1951, modificado pelo.s arts. 6.0 

da Lei n.0 4.862, de 29 de novembro de 1965, 
e 16. do Decreto-lei n.o 1.338, de 23 de ju
lho de 1974. 

A!-1;. o. o Não serão computados, para efei
to de determinação do lucro tributável, o 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção 11) 

incentivo de que trata o a.rt. 1.0 desta lei, 
bem coino ~o.s -de idêntica: natul.'leZa_ que~ 
eventualmente, venh~ a ser eoncedidos 
no âmbito dos tributos 'estaduais. 

Art. 7.'' Caberá ao CONSIDER, através 
de resoluções especificas, decidir quanto à 
outorga db incentivo previsto nesta lei rela
tivamente a cada estabelecimento, incum
bindo à Secretaria da Rooelta Federal ex
pedir o respectivo ato declaratório, no qual 
serão Indicadas as condições para o seu go
zo e a data de Inicio de sua vigência. 

Art. 8.0 O Incentivo previsto no art. 1.0 

será aplicável às operações ocorridas entre 
1.0 de janeiro de 1987 e 31 de dezembro de 
1996. 

Art. 9.0 Esta lei entra em vigor na data 
de sua. publicação. 
- Art. 10. Revogam-se as disposições em 

contrário. 

LEG!SLA.ÇAO CITADA, 1 

DECRETO-LEI N.0 1.338, 
DE 23 DE JULHO DE 1974 

Dispõe sobre Incentivos fiscais e In
vestimentos realizados por pessoas tísf ... 
cas, aplica novo tratamento fiscal aos 
rendimentos de investimentos e dá ou
tras providências. 

Art. 1.0 A partir do exercício financeiro 
de 1975, ano-base de 1974, os beneficlos fis
cais concedidos a pessoas domiciliadas no 
Pais e correspondentes a aplicações flnan
ç_eiras em investimentos de interesse e~onô
mico ou soçlal, bem como os pertinentes aos 
rendimentos· deles derivados, passarão a re
ger-se pelas disposições deste decreto-lei. 

Art. 2.0 As pessoas fislcas poderão redu
~r o imposto_ sobre a renda devido de acordo 
com a sua declaração em cad.à exercício, em 
montante equivalente aos valores qUe resul
tarem da aplicação dos· percentuais abaixo 
especificados sobre as quantias que volun
tária. e efetivam.ente aplicarem,- no ano.-base, 
diretamente ou por Intermédio de lnst!tul
ções financeiras autorizadas, em quaisquer 
dos investimentos de interesse econômico ou 
sOcial enumei'ado a segúir, observadas as li
mitações respectivas e a de que trata o § 1.0 

a) aquisição de Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional ou de títulos da divida 
pública dos Estados e Municípios, estes 
quando sujeitos à correção monetária aos 
mesmos indices aprovados para aquela:s 
Obrigações, com prazo de resgate não Infe
rior a 2 (dois) anos: 3% (três por cento); 

b) aquisição de quotas de fundos em con
domínio ou subscrição de ações de socie
dades de Investimentos autorizadas a !un

-clonar pelo ;Banco Central do Brasil e que 
tenbam por objeto a administração da car-
teira diversificada de titulos e valores mobi
liários: 9% (nove por cento); 

Art. "16. Os ·resultados das correções mo
netárias do ativo. lmobUiza~o · e do capital 
de giro próprio serão considerados reser
vas para os efeitos da tributação prevista 

·no I 1.0 do art. 2.o ·da Lei n.o 1.474, de 25 
de novembro de 1951, modificado pelo art. 
6.0 da Lei n.o 4.852, de novembro de 1965. 

Parágrato único.·. O :Mlrilstro da FaZenda 
poderá elevar o I!mite para a apuração dó 
excesso de reservas, sujeito à Incidência do 
Imposto de que. trata este artigo, para até 
200%. <<luzentos por cento) do capital social 
realizado . · 

Dezembro de 1986 

Axt. 17. O imposto cobraêlo na fonte so
bre rendimentos calculados antecipadamente 
ou com correção monetária prefixada, nas 
aplicações financeiras em tltulos de renda 
fixa realizadas por pessoas juridicas, poderá 
ser reduzido do Imposto devido sobre os 
I ucros anualmen~ apurados pela empresa, 
na mesma proporção que existir entre o 
prazo em que o ti tu! o houver permanecido 
no ativo, durante o ano-base e prazo total 
de seu vencimento. 

(As Comissões de Economia e de Mi
nas e Energia.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
· N9 146, de 1986 

(N.o 6.881/85, na Casa de origem) 

Aiiera dispositivos do DecretoRlei n.0 
1. 801, de 18 de agosto de 1980, que dl& 
põe_ sobr_Ç: o "Adicional ao Frete para 
Renovação da Marinha Mercante, bem 
como o Fundo de Marinha Mercante". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. lQ O arl. 1Q do Decreto-lei n.0 1.801, 
de 18 de agosto de 1980, passa a Vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art 1.0 O Fundo da Marinha Mer
cante - FMM - é um iundo de natu
reza contábil, destinado a prover recur
sos p-ara lt renovação, ampliação e re
cuperação da ftota mercante nacional 
objetivando o atendimento das reais ne
cessidades . do transporte hidroviárlo e 
para manter a regularidade da Indústria 
de construção naval no Pais." 

Art. 2.° Fica acrescentado ao inciso II do 
art. 12 do Decreto-lei n.o 1.801, de 18 de 
agosto de 1980~ a seguinte alínea c, com a te
dação abaixo;_ · 

"Art. 12 .......... ··-· ..•............ 

ll- ........... .--.: ......••... -; ...... . 
a) .. ·•···· ...••......•...• : ... .....• 

b) ......•...... ····· ..•.•...•....... 

c) em caráter excepcional, durante os 
p~ríodos de escassez de encomendas aos 
e$taleiros instalados no País, e median
te autonzação do Presidente da !Repú
blica, para a construção de navios da 
Marinha do Brasil." 

Art. a.o Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposiçõeS em 
contrário. 

LEGISLA.ÇAO C!T ADA 
DECRETO-LEI N.0 1.801, 

DE 18 DE AGOSTO DE 1980 

Consolida e altera a. legislação reJa ... 
tiva ao Adicional ao Frete para Reno .. 
vaçãõ ·d-a Mariiiha Mercante, bem como 
do Fundo de Marinha Mercante, e dá 
outras providências. 

Do Fundo de Marinha. Mercante 

Art. 1. 0 o Fundo da Marinha Mercante 
- FMM, é um fundo de natureza contábll, 
destinado ·a prover recursos para á renova ... 
çãoJ ampliação e recuperação da frota mer ... 
cante nacional objetlvando o atendimento 
daS reais necessidades _do transporte hldro
vlário. 
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Aplicação 

Art- 12. Os reeursos ~do FMM poderão 
ser aplicados: 

I - na concessão de empréstimos: 

a) a armadores1 empresas nacionais _de 
navegação, bem como a órgãos ou entida
des governamentais que executem serviços 
comerciais de navegação, para construção 
de embarcações em estaleiros nacionais, até 
90% (noventa por cento) do valor aprova
do pela S1JNAMAM; 

b) a armadores, empresas nacionais de 
navegação, bem como a órgãos ou entida
des governamentais que executem serviços 
comerciais de navegação, para aquisição e 
instalação de equipamentos destinados ao 
roaparelbamento ou modernização das em
barcações de sua propriedade, até 90% (no
venta por cento) do valor aprovado pela 
SUNAMAM; 

c) a empresas de pesca nacionais, para 
a construção de embarcações em estaleiros 
nacionais até 85% (oitenta e cinco por cen
to) do valor de ~compra aprovado pela 
S1JNAMAM, quando forem alocados ao FMM 
recursos específicos para este fim; 

d) para construção de emoãfcações em 
estaleiros nacionais destinadas à exporta
ção, até o limite de 80% (oitenta por cen
to) do seu valor Internacional, mediante as 
condições aprovadas pela S1JNAMAM; 

e) a armadores, ernpresas nacionais de 
navegação, ou a órgãos e entidades gover
namentais que executem serviços comer
ciais de navegação, para atender às neces
sidades financeiras com reparo de suas em
barcações em estaleiros nacionais; 

f) a armadores, empresas de navegação 
e estalelres nacionais, no Interesse da poli
tica de marinha mercante; 
II- a fundo perdido: 
a) no ·ressarcimento do excedente de 

custo nacional, com relação ao preço ln ter
nacional, da construção de embarcações 
especiais, não construídas babltnalmente no 
Pais, de acordo c_om critérios que serão 
fixados pelo Ministro dos Transportes; 

bl em projetos a serem executados por 
instituições dedicadas a pesquisa e serviços 
tecnológicos e complementação de pessoal 
especializado de interesse da marlnba mer
cante; 

m - em operações financeiras: 
al na aquisição ·de Obrigações Reajustá

veis do Tesoua-o Nacional ~ ORTN, e Lelras 
do Tesouro Nacional - LTN, para atender 
às finalidades do disposto no art. 9.0 deste 
decreto-lei; 

bl na liquidação de conipióni.lssos com a 
antecipação das aplicações previstas neste 
decreto-lei. 

§ I. o A concessão dos empréstimos a que 
se refere o Item I deste artigo ficará con
dicionada às disponibilidades do FMM e 
obedecerá a dj.retrlzes fixadas pelo Ministro 
.dos Transportes em consonância com as 
necessidades do transporte mercante na
cional. 

§ 2.o O Ministro dos Transportes fixará, 
a cada dois anos, a partir da vigência deste 
decreto-lei, para cada tipo e características 
de embarcação contratada, as parcelas de 
armador na receita do AFRMM (arts. 4.0 , 

II, alíneas a, b e c, e 5.0 ) que serão utlli
zadas no pagamento do excedente de custo 
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nacional, com relação ao preço intemaclo
nal, apurado durante a construção. 

§ 3.0 Ficando evidenciado, em estudo de 
viabilidade econôm!ca, que o~ AFRMM a ser 
gerado pela embarcação, como por embar
cação afretada (art. s.o e seu parágrafo), 
será Inferior ao valor excedente de custo 
nacional com relação ao preço Internacio
nal, poderá o M!nístro dos Transportes au
torizar a complementação da diferença, me
diante aplicação, a fundo perdido, do FMM-

§ 4. 0 As aplicações previstas na allnea b 
do Item II deste artigo não devem exceder, 
anualmente, a receita correspondente aos 
Juros dos empréstimos concedidos, bem 
co!Il() o resultado de aplicações em outràs 
transações financeiras. 

§ 5.0 Os empréstimos a que se refere o 
item I deste artigo, desde que elevem a 
re.SJ)Onsabllidade de um só mutuário ao 
correspondente a mais de 100.000 (cem mi!) 
~Unidades Padrão de ,Capital - UPC, depen
derão de prévia aprovação do Ministério 
dos Transportes para e!etlvarem-se. 

§' 6.0 ~ A Superintendência Nacional de 
Marinha Mercante - SUNAMAM, estabele
cerá as condições em que os mutuários dos 
empréstimos previstos no !tem I. a serem 
feitos com recursos do FMM, efetivarão as 
parcelas, não financiadas dos contratos. 

(As Comissões de Economia, de 
Transportes, Comunicações e Obras 
~<'úblícas.J 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N9 147, de 1986 

<N.O 6. 379/85, na Casa de origem) 

Disip6e ~obre honorários advocatícios-
0 Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O art. 96 da Lei n.q 4.215, de 27. 

de abril de 1963 - Estatuto da Ordem dos 
Advogados do BraSil, passa a vigorar acres
cido dos seguintes parágrafos, passando <f 
alua! parágrafo único a constituir o § 1.0, 
na forma abaixo: 

"Art. 96. . ....................... ··- .. 

§ J.O • • • ••·•···. ··--············" .... 
§ 2.0 Pertencerá sempre, única e ex

clusivamente, ao Advogado a verba ho
norária da sucumbência a que tenha 
sido condenada a parte contrária, ainda 
mesmo que se trate de profissional ·com 
vínculo empregatlclo. 

§ 3.0 Compete exclusivamente ao Ad· 
vogado promover a execução dos hono
rários que a parte contrária tenha sido 
obriga~ a pagar. 

§ 4.0 Quando a parte vencedora tiver 
Departamento Jurldico, com Advogados 
assalariados ou submetidos a vinculo 
empregatício, a verba honorária, decor
rente da sucumbêhcia, não se confunde 
com seus salários. 

§ 5.0 Se mais de um profissional as· 
salarlado funcionar no processo,~ os bo· 
norárlos da sucunibência serão divididos 
na proporção da participação efetiva de 
cada um deles no feito, levando-se -em. 
conta a autorià de petições, arraoados, 

__ r~cursos, presença em audiências e aco:m
panbamerito do processo. 

.§ 6.0 Considerar-se·á inlração grave, 
plts:SfVel de suspensão e, na reincidência, 
de can'Celamento da inscrição, a subscri-
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crição de_ petições ou de razões por Ad
vogado que delas não seja p real autor. 

§ 7.0 Nas hipóteses de subscrição em 
apoiamento 9u po'r razão hierárquica, o 
efetivo autor· da peça processual deverá 
asSiná-la em primeiro lugar, seguindo-se 
depois as demaiS subscrições. 

§ 8.0 A fraude, ainda que tentada, re
lativamente às disposições dos §§ 2.0 a 6.0 

deste. artigo, importará em pena corres
. pendente ao dobro dos honorários da su
cumbência, que _foram sonegados, e re
verterá Sempre· ao Advogado. prejudi
cado." 

AÍ:t. 2.0 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. · 

Art~ ~o Revogam-se_ as disposições em 
contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.O 4.215, 
DE 27 DE ABRIL DE 1963 

Dispõe sobre o Estatuto da Ordem 
dos A.dvogados do Brasil-

TíTULO II 
Do Exercício da Advocacia 

CAPíTULO I 
Da legitimação e dos atos privativos 

.. ' ' ....... ~ ·- ~-· . ._ __ -~ .. --~- ........... ~--.. ~; -..... . 
CAPíTULO VI 

Dos hQnorários prof_issionais 
Art. 96 . A prestação de serviço profissio

nal assegura aos inscritos na Otdem, o di
reito aos honorários contratad.os ou, na f~:J,lta 
de cmltrato, dos que forem fixados na forma 
desta lei. 

Parág':rafo tlnico . · O disposto Deste artigo 
não se aplica: 

I --" quando o advogado foi notneado pela 
ASsistência Jucl!clária, pela Ordem, ou pelo 
Juiz, salvo nos casos do art. 94; 

~ IÍ: - quando se tratar de mandato outor
gado por advogado para defesa em processo 
oriundo de ato praticado no exerciclo da 
profissão em ação penal. · 

· · · · ·di êoini.Siiló · ié · càn8tíiiúÇilo-;, ·jit8iiÇã.J 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O Expediente 
lidO vãíà publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. l_o-Secre.tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

~OF. n.' /86 

REQUERIMENTO 
N.' 522, de 1986 

BTa!:fflía, t.o de dezembro de 1986. 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Relator da Comissão Parlametar 

de 1!1-quérito, criada pela Resolução n.o 02, de 1985, 
adestinada a investigar e analisar as causas que determi
naram a in~erve~ção no_ .Banco Sul Brasileiro S/ A e 
no Banco Habitasul", venho, pelo presente, solicitar 
a Vossa Exceléncia, a prorrogação por 4 (quatro) dias 
do prazo concedido a esta Comissão para apresentação 
do Relatório, que se encerrã no dia Lo de dezembro 
do corrente ano. 
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Outrossim, esClareço que tal pedido se justifiCa pela 
importância da matéria, objeto de estudo da Comissão. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa 
Excelência protestos de estima e apreço. -Carlos Chia
rem, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Será concedida 
a prorrogação solicitada. 

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 
1.0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N.• 523, de 1986 

124/86-CPIPS 1. 0 de dezembro d'e 1986 

Na qualidade de Relator da Comissão Parlamentar 
de Inquérito, criada pela Resolução n.o 99, de 1982, 
destinada a investigar a crise na Previdência Social brasi
leira, venho, pio presente, solicitar a Vossa Excelência, 
a prorrogação por mais 4 (quatro) dias do prazo conce
dido a esta Comissão para apresentação do Relatório, 
que se encerra nesta data. 

Outrossim esclareço, que tal pedido se justifica pela 
importância da matéria, objeto de estudo da Comissão. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex. • 
os protestos de estima e consideração. - Cãrlos Chia
relli, Relator, 

O SR. PRESIDENTE (Mário Mala) -.Será concedida 
a prorrogação solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maía) -Sobre a mesa 
requerimentos que serão lidos pelo Sr. !.~-Secretário~ 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N. • 524, de 1986 

Requeremos urgência, nos terinos dO art. 371 , alínea. 
"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n.o 507, 
de 1986, relativa a pleito do Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Sala das Sessões, 1." de dezembro de 1986.- Hélio 
Gueiros - Octavio CardõSO- -Carlos chiarelli. 

REQUERIMENTO 
N.• 525, de 1986 

Requeremos urgência, nos te-imos -ao ait.-37T; allricia 
"b", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n.o 76, de 1985 (N! 3.707/.84, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
que dispõe sobre a Procuradoria Especial da Marinha 
e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 1." de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli :..... Octávio Cafaosô.' 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os requeri· 
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, segun~ 
do o art. 375, Inciso II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em 'turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n.e 13, de 1986 (n.e 3.289/84, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre o Código Brasileiro 
de Aeronáutica, tendo 

PARECER, sob n.o 1.099, da ComisSãO Espe· 
cial, favorável ao projeto e contrário às emendas 
de n.''s 1 a 11, apresentadas nos termos do inciso 
III do art. 389 do Regimento Interno. -

Em discussão o projeto e as emendas, em turno único. 
(Pausa.) ~ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus: 
são. 

DIÃRTO D-0 CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N. • 13, de 1986 

(N.• 3.289(84. na Casa de Origem) 
(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Dispõe sobre o 'código Brasileiro de Aero
náutica 

O Congresso NicioOal decieta: 

TÍTULO I 
INTRODUÇÃO 

CAPÍTULO! 
DISPOSIÇÓES GERAIS 

_Ar_t. 1." O Direito Aeronáutico é regulado pelos 
____Tratados~ Convenções e Atos lnterancionais de que 

o-Brasil seja parte, por este Código e pela legislação 
Complementar. 

§ 1." Os Tr.3tados, Convenções e Atos Internacio
nais, celebrados por delegação do Poder Executivo e 
aprovados pelo Congresso Nacional, vigoram a partir 
da data neles prevista para esse efeito, após o dep~sito 
ou troca das respectivas ratificações, podendo, median~ 
te-cláusula expressa, autorizar a aplicação provisória 
de suas disposições pelas autoridades aeronáuticas, nos 
limites de _suas atribuições, a partir da assinatura ( arts. 
14, 204 a 214). _ 

§ 2. ~ Este Código se aplica a nacionaiS e estran
geiros, em todo o território nacional, assim como no 
exterior, até onde for admitida a sua extraterritoria
lidade. 

-§- 3.0 A legislação complementar é formada pelare
gulamentaçãq ·prevista neste Código; pelas leis espe
ciaís, decretos e normas sobre matéria aeronáutica (art. 
12). 

Art. 2.0 para os efeitos deste Código _cotisideram-se 
autoridades aeronáuticas competentes as do Minlstéfiq 
da Aeronáutica, conforme as atribuições definidas nos 
respecti~os regulamentos. 

CAPÍTULO II 

DISPOSIÇóES DE DIREITO INTERNACIONAL 
PRIVADO . ~ 

-Art. 3,° CcinSiGira!Il-Se- sitlladãs- no território do_ 
Estado de sua nacionalidade: 
I- as aeronaves militares, bem como as civiS, de 

_propriedade ou a serviço do Estado, por este direta· 
mente utilizadas (art. 107, §§!.'e 3.•); 
IJ- as aeronaves de outra espécie, quando em alto 

mar ou região que não pertença a qualquer Estado. 
Parágrafo único. Salvo na hipótese de estar a serviço 

do Estado, na forma indicada no item I deste artigo, 
não prevalece a extraterritorialidade em relação à aero· 
nave privada, que se considera sujeita -à-lei do Estado 
onde se _encontre. 

Art. 4." Os ãtos qrie, o_riginados de-aeronaveS, pro
duzirem efeito no Brasil, regem-se por suas leis, ainda 
que iniciados no território estrangeiro. 

Art. 5." Os atos que, provenientes de aeronave, ti
verem início no território nacional, regem~se pelas leis 
b_rasil~iras, respeitadas as leis do EstadO em que produ· 
zirem efeito. -

Art. 6.0 _Os direitos reais e os privilégios de ordem 
privada sobre aeronaves regem-se pela lei de sua nacio~ 
nalidade. 

Art~ 7.0 As Iíledidis assecuratórias de direito regy~ 
Iam-se pela lei do país onde se encontrar a aeronave. 

Art. 8." As avarias regulam-se pela lei brasileira 
quando a carga se destinar ao Brasil ou for transportada 
sob o Iegime de trânsito aduaneiro ( art. 244, § 6. 0). 
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Art. 9." A assistência, o salvamento e o abalroa· 
mento regem-se pela lei do lugar em que ocorrerem 
(arts. 23, § 2.', 49 a 65). 

Parágrafo único. Quando pelo menos uma das aero
naves envolvidas for brasileira, aplica-se a lei do Brasil 
a assistência, salvamento e abalroamento ocorridos em 
região não submetida a qualquer Estado. 

Art. 10. Não terão eficácia no Brasil, em matéria 
de transporte aéreo, quaisquer disposições de direito 
estrangeiro, cláusulas constantes de contrato, bilhete 
de passagem, conhecimento e outros documentos que: 

I - excluam a competência de foro do lugar de des
tino; 
II- visem â exoneração de responsãbilid-ade do 

Transportador, quando este Código não a admite; 
III -estabeleçam limites de responsabilidade infe

riores aos estabelecidos neste Código (arts. 246, 257, 
260, 262, 269 e 277). 

TÍTULO II 

DO ESPAÇO AÉREO E SEU USO PARA FiNS AÉ· 
RONÃUTICOS ~ 

CAPÍTULO! 

DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO 

Art. 11. O Brasil exerce completa e exclusiva sobe
rania sobre o espaço aéreo acima de seu território e 
mar territorial. 

Art. 12. Ressalvadas as atribuições específicas, fi
xadas em le!, submetem-se às normas (art. 1.0

, § 3."), 
orientação, coordenação, controle e fiscalização do Mi
nistério da Aeronáutica: 
I- a navegação aérea; 
II- o tráfego aéreo; 
UI- a infra~estrutura aeronáutica; 
IV- a aeronave; 
V- a tripulação; 
-VI- os serviços, direta ou indiretamente relaciona

dos ao vOo. 
Art. 13. Poderá a autoridade_ aeronáutica deter a 

aeronave em vóo no espaçó aéreo (art. 18) ou em pouso 
no território brasileiro (arts. 303 a 311), quando, em 
cas_o de flagrante desrespeito às normas de direito aero
náY.ticp (art~~-1._~ e 12), de tráfego aéreo (arts. 14, 16, 
§ 3.0

, 17), ou às condições estabelecidas nas respectivas 
autorizaç6es (arts. 14, §§ !.', 3.•, e 4.•, 15, §§ i.' e 
2.0

, 19, parágnifo único, 21, 22), coloque em risco a 
segurança da navegaçáq aérea ou de tráfego aéreo, a_ 
ordem p6blica:_ a paz interna ou ext~I_1la. 

CAPÍTULO II 

DO TRÁFEGO AÉREO 

Art. 14. No tráfego de aeronaves no espaço aéreo 
brasileiro, observam~se as disposições estabelecidas nos 
Tratados, Convenções e Atos Internacionais de que 
o Bra~l seja parte (art. 1.0

, § Lo), neste Código (art. 
1.~. § 2.") e na legislação complementar (art.l.o, § 3.0

). 

§ 1.0 Nenhuma aeronave militar ou civil a serviço 
de Estado estrangeiro e por este diretamente utilizada 
(art._ 3.0

, I) poderá, sem autorização, voar no espa"ço 
aéreo brasileiro ou aterrissar no território subjacente. 

§ 2.0 É livre o tráfego de aeronave dedicada a serviços 
aéreos privados (art. 177 a 179), mediante informações 
prévias sobre o_ vóo planejado (art.l4, § 4. 0

). 

§ 3.~ A entrada e o tráfego,_ no espaço aéreo brasi
leiro, de aeronave dedicada a serviços aéreos públicos 
(art. 175), depende~d6 autorizaçãoJ ainda que previs~ 
tos em acordo bilateral (arts. 203 a 213). 

§ 4. o A utilização do espaço a6reo brasileiro, por 
qualquer aeronave, fica sujeita às normas e condições 
estabelecidas, assim como às tarifas de uso das comuni
cações e dos auxflíos à navegação aérea em rota (art. 
23). ~ 

§ 5.0 Estão isentas das tarifas previstas no parágrafo 
anterior as ãeronaves pertencentes aos aeroclubes. 

§ 6. 0 A operação de aeronave militar ficará sujeita 
às disposições sobre a proteção ao vóo e ao tráfego 
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aéreo, salvo quando -se encontrar em missão de guerra 
ou treinamento em área específica. 

Art. 15. Por questão de segurança da navegação a_é
rea ou por interesse público, é facultado fixar zonas 
em que se proíbe ou restrige o tráfego aéreo, estabelecer 
rotas de entrada ou saída, suspender total _ou parcial
mente o tráfego, assim como o uso de determinada 
aeronave, ou a realização de certos serviços aéreos. 

§ 1. o A prática de esportes aéreos tais como balo
nismo, volovelismo, asas voadoras e similares, assim 
como os vOos de treinamento, far-se-ão em áreas delimi
tadas pela autoridade aeronáutica. 

§ 2'! A utilização de veículos aé~eos desportivos pa
ra fins económicos, tais como a pubiicióade, submete-se 
às normas dos serviços aéreos públicos especializados 
(art. 201). 

Art. 16. Ninguém poderá opor-se, em razão de direi
to de propriedade na superfície, ao sobrev_ôo de aero
nave, sempre que este se realize de acordo com as nor-
mas vigentes. - -

§ 1.0 No caso de pouso de emergência ou forçado, 
o proprietário ou possuidor do solo não poderá opor-se 
â retirada ou partida da aeronave, desde que lhe seja 
dada garantia de reparação do dano. 

§ 2-. o A falta de garantia autoriza o seqüestro da aero
nave e a sua retenção até que aquela se efetive. 

§ 3." O lançamento de coisas, de bordo de aeronave, 
dependerá de permissão prévia de autoridade aeronáu
tica, salvo caso de emergência, devendo o Comandante 
proceder de acordo com o disposto no art. 171 deste 
Código. -

§ 4.0 O prejuízo decorrente do sobrevóo, do pouso 
de emergência, do lançamento de objetos ou alijamento 
poderá ensejar responsabilidade. 

Art. 17. E proibido efetuar, com qualquer aeronave, 
vóos de acrobacia ou evolução que possam constituir 
perigo para os o_cupantes do aparelho, para o tráfego 
aéreo, para instalações ou pessoas na superfície. 

Parágrafo único. Excetuam-se da proibição, os vôos 
de prova, produção e demonstração quando realizados 
pelo fabricante ou por unidades especiais, com a o_bser
vância das normas fixadas pela autoridade aeronáutica. 

Art. 18. O Comandante de aeronave que receber de 
órgão controlador de vôo ordem para pousar deverá 
dirigir-se, imediatamente, para o aeródromo que lhe 
for indicado e nele efetuar o pouso. -

§ 1. o Se razões técnicas, a critério do Comandante, 
impedirem de fazê--lo no aeródromo indicado, deverá 
ser solicitada ao órgão controlador a determinação de 
aeródromo alternativo que ofereça melhores condições 
de segurança. 

§ 2." No caso de manifesta inobservância da ordem 
recebida, a autoridade aeronáutica poderá requisitar 
os meios necessários para interceptar ou deter a aero: 
nave. 

§ 3. 0 Na hipótese do parágrafo anterior, efetuado o 
pouso, será autuada a tripulação e ap-reendida a aero
nave (arts. 13 e 303 a 3!1). 

§ 4. 0 A autoridade aeronáutica que, excedendo suas 
atribuições e sem motivos relevantes, expedir a ordem 
de que trata o caput deste artigo, responderá pelo exces~ 
so cometido, sendo-lhe aplicada a pena de_ suspensão 
por prazo que variará de 30 (trinta) a 90 (noventa) 
dias, conversíveis em multa. 

Art. 19. Salvo motivo de força maior, as a-eronaves 
só poderão decolar ou pousar elfi aeródromo cujas ca
racterísticas comportarem suas operações. 

Parágrafo único. Os pousas e decolagens deverão ser 
executados, de acordo com proc-edimentos estabeleci~ 
dos, visando_ à _segurança ~o tráfego, das instalações 
aeroportuárias e vizinhas, beln corno à segurança e bem
estar da população que, de alguma forma, possa ser 
atingida pelas operações. 

Art. 20. Salvo permissão especial, nenhUma aerona
ve poderá voar no espaço aéreo brasil~iro, aterrissar 
no território subjacente ou dele decolar, a não ser que 
tenha: 
I-marcas de nacionalidade e matrícula, e esteja 

munida dos respectivos certificados de matrículas e ae
ronavegabilidade (arts. 109 a 114); 
II- equipamentos de navegação, de comunicações 

e de salvamento, instrumentos, cartas e manuais neces
sários à segurança do vôo, pouso e· decolagem; 

III- tripulação habilitada, licenciada e port:idora 
dos respectivos certificados, do Diário de Bordo (art. 
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84, parágrafo único), da lista de passageiros, manifesto 
de carga ou relação de mala postal que, eventualmente~ 
tr_ansportar. -

Parágrafo únfco. Pode a autoridade aeronáutica, me
diante regulamento, estabelecer a-s condiçóes para vóos 
experimentais, realizados pelo fabricante de aeronave, 
assim~c_omo para os vóos de translado. 

Art. 21. Salvo com autorização especial de órgão 
competente, p.enhuma aeronave poderá transportar ex~ 
plosivos, munições, arma de fogo, material bélico, equi~ 
pamento destinado a levantamento aerofotogramétrico 
ou de prospecção, ou ainda quaisquer outros objetos 
ou substâncias consideradas perigosas para a segurança 
pública, da própria aeronave ou de seus ocupantes. 

Parágrafo único. O porte de aparelhos fotográf1cos, 
cinematográficos, eletrónicos ou nucleares, a bordo de 
aeronave, poderá ser ·ímpedido quando a segurança da 
navegação aérea ou o interesse público assim o exigir. 

CAPtruLO III 
ENTRADA E SAÍDA DO ESPAÇO AÉREO BRA· 

SILEIRO 

Art. 22. Toda aeronave proveniente do exterior fará, 
respectivamente, o primeiro pouso ou a última decola-
gem em aeroporto internacional. _ 

Parágrafo único. A lista de aeroportos internacionais 
será publicada pela autoridade aeronáutica, e suas de
nominações somente poderão ser modificadas mediante 
lei federal, quando houver necessidade técnica dessa 
alteração. 

AiL 23. A entrada no espaço aéreo brasileiro ou o 
pouso, ·no te-rritório subjacente, de aeronave militar 
Ol.f"dvil a serviço de Estado estrangeiro sujeitar-se-á 
ãs::Coiidições estabelecidas (art. 14, § 1. 0

). 

§ 1.0 A aeronave estrangeira, autorizada a transitar 
no espaço aéreo brasileiro, sem pousar no território 
subjacente, deverá seguir a rota determinada (art. 14, 
§§ 1.•, 2.•, 3.' e <\.•). 

§ 2.0 A autoridade aeronáutica poderá estabelecer 
exceções ao tég1ine de eiltrada de aeronave estrangeira, 
quando se tratar de operação de busca, assistência e 
salvamento ou de vóos por motivos sanitários ou huma
nitários. 

Art. 24. Os aeroportos situados na linha fronteiriça 
do território brasileiro poderão ser autorizados a aten
der ao tráfego regional, entre os países limftrofes, com 
serviços-de infra-estrutura aeronáutica, comuns ou com
partilhados por eles. 

Parágrafo único._As aeronaves_ brasileiras poderão 
ser autorizadas a utilizar aeropo!tos situados em países 
vizinhos, na linha fronteiriça ao território nacional, com 
serviços de infra-estrutura aeronáutica comuns ou com
partilhados. 

~- TíTuLO Ili 
DA INFRA-ESTRUTURA AERONÁUTICA 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 25~Constitui infra-es_trutura aeronáutica o con
junto de órgãos, instalações ou estruturas terrestres de 
apOTó __ à naye-gação aérea, para promover-lhe a segu
rança, regularidade e eficiência, compreendendo: 
I-o sistema aeroportuário (arts. 26 a 46); 
II- o sistema de proteção ao vóo (arts. 47 e 65); 
III -o sistema de segurança de vôo (arts. 66 a 71); 
IV- o sistema de Registro Aer.onáutico Brasileiro 

(arts. 72 a 85); 

V- o sistéina de investigação e prevenção de aciden
tes aeronáuticos (arts. 86 a 93); 

VI- o sistema de facilitação, segurança e coorde
naçãO- do transporte aéreo (arts. 94 a 96); 

VII -o sistema de formação e adestramento de pes
soal destinado ã navegação aérea e à infra-estrutura 
aett>ilállfica (arts 97 a 100); _ 

VIII- o sistema de indústria aeronáutica-(art. 101); 
IX -osistemadeserviçosauxiliares (arts.102 a 104); 
X- o sistema de coordenação da infra-estrutura ae-

roffáutici-(cü-f.-105). 
§ L o A instalação e o funcionamento de quaisquer 

serviços de infra-estrutura aeronáutica, dentro ou _fora 
dO-· aeródromo civil, dependerão sempre de autorização 
prévia da autoridade aeronáutica, que os fiscalizará, 
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respeitadas as disposições legais que regulam as ativi
dades de outros Ministérios ou órgãos estatais envol
vidos na área. 

§ z.o Para os efeitos deste artigo, sistema é o-conjunto 
de órgãos e elementos relacionados entre si por finali
dade específica, ou por interesse de coordenação técnica 
e normativa, não implicando em subordinação hierár~ 
qUica. 

CAPÍTULO II 
DO SISTEMA.AEROPORTUÁRIO 

SEÇÁOI 
DOS AERÓDROMOS 

Art. 26. O sistema aeroportuário é constituído pelO 
conjunto de aeródromos brasileiros, com todas as pistas 
de pouso, pistas de táxi, pátio de estacionamento de 
aeronave, terminal de carga aérea, terminal de passa
geiros e as respectivas facilidades. 

Parágrafo único. São facilidades: o balisamento diur
no e noturno; a iluminação do pátio; serviço contra-io~ 
cêndio especializado e o serviço de remoção de emer
gêncía médica; área de pré-embarque, climatização, 
ônibus, ponte de embarque, sistema de esteiras para 
despacho de bagagem, carrinhos para passageiros, pon
te de desembarque, sistema de ascenso-descenso de pas
sageiros por escadas rolantes, orientação por circuito 
fechado de televisão, sistema semi-automático anuncia
dos de mensagem, sistema de som, informativo de vdo, 
climatizaç'J.o geral, locais destinados a serviços públicos, 
locais destinados a apoio comercial, serviço médico, 
serviço de salvamento aquático especializado e outras, 
cuja implantação seja autorizada ou determinada pela 
autoridade aeronáutica. 

Art. 27.. Aeródromo é toda área destinada a pouso, 
decolagem e movimentação de aeronaves. 

Art. 28. Os aeródromos são classificados ern civis e 
militares. 

§ 1.0 Aeródromo civil é o destinado ao uso de aero
naves civis. 

§ 2. c Aeródromo militar é o destinado ao uso de aero
naves militares. 

§ 3.0 Os aeródromos civis poderão ser utilizados por 
aeronaves militares, e os aeródromos militares, por ae
ronaves civis, obedecidas a-S Prescrições estabelecidas 
pela autoridade aeronáutica. 

Art. 29. Os aeródromos civis são classificados em pú~ 
blicos e privados. 

Art. 30. Nenhum aeródromo civil poderá ser utili
zado sem estar devidamente cadastrado. 

§ 1,0 Os aeródromos públicoS e privados serão aber
tos ao tráfego através de processo, respectivamente, 
ou homologação e-registro. 

§ 2. ~ Os aeródromos privados só poderão ser utiliza
dos com permissao de seu proprietário, vedada a explo
ração comercial. 

Art. 31. Consideram-se: 
I-Aeroportos os aeródromos públicos, dotados de 

iilstalações e factüdades para apoio de operações de 
aeronaves e de embarque e desembarque de pessoas 
e carga!'!; 

II- Helipontos os aeródromos destinados exclusiva
mente a helicópteros; 

III - Heliportos os helipontos públicos, dotados de 
instalações e facilidades pra apoio de operaçóes de heli
cópetos e de embarque e desembarque de pessoas e 
cargas. 

Art. 32. Os aeroportos e heliportos serão classifica
dos por ato administrativo que fixará as características 
de cada classe. 

Parágrafo único. Os aeroportos destinados às aero
naves nacionais ou estrangeiras na realização de serviços 
internacionais, regulares ou não regulares, serão classi
ficados como aeroportos internacionais (art. 22). 

Art. 33, Nos aeródromos públicos que forem sede 
de Unidade Aérea Militar, as esferas de competência 
das autoridades civis e militare~, quanto â respec~iva 
ãdmíniStração; serão definidas em regulamentação es:
pecial. 

SEÇÁO II 
DA CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE AERÓ· 

DROMOS 

Art. 34. Nenhum aeródrom~ poderá ser construído 
sem prévia autorização da autoridade aeronáutica. 
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Art. 35. Os aeródromos privados serão construídos, 
mantidos e operados por seus proprietários. obedecidas 
as instruções, normas e planos da autoridade aeronáu
tica (art. 30). 

Art. 36. Os aeródromos públicos serão construídos, 
mantidos explorados: 

I - diretamente, pela União; 
II - por empresas especializadas da administração 

federal indireta ou suas subsidiárias, vinculadas ao Mi
nistério da Aeronáutica; 

III - mediante convénio com os Estados ou Muni
cípios; 

IV -·por concessao ou· autorização. 
§ 1. o A fim de assegurar uniformidade de tratamento 

em todo o território nacfotial, a construção, adminis
tração e exploração sujeitam-se às norriias, instrUções, 
coordenação e controle da autoridade aeronáutica. 

§ 2.0 A operação e a exploração de aeroportos e heli
portos, bem como dos seus serviços auxiliares, consti
tuem atividademonopolizada da União, em todo o terri
tório nacional, ou das entidades da administr:iÇão fede
ral indireta a que se refere este artigo, dentro das áreas 
delimitadas nos a tos administrativos que lhes atribuírem 
bens, rendas, instalações e serviços. 

§ 3. o Compete à União ou às entidades da adminis
tração indireta a que se refere este artigo, estabelecer 
a organização administrativa dos aeroportos ou helipor
tOS7 por elas exploradOS7 indicando o responsável por 
sua administração e operaçâo, fixando-lhe as atribui
ções e determinando as áreas e serviços que a ele se 
subordinam. 

§ 4.0 o- reSponsável pela administração, a fim de al
cançar e manter a boa qualidade operacional do aero
porto, coordenará as atividades dos órgãos públicos 
que, por disposição legal, nele devam funcionar. 

§ 5. 0 -ÜS aeródromos públicos, enquanto mantida a 
sua destinação específica peta União, constituem uni
versalidades e patrimónios autónomos, independentes 
do titular do domínio dos imóveis onde estão situados 
(art. 38). 

Art. 37. Os aeródromos públicos poderão ser usados 
por quaisquer aeronaves, sem distinção de propriedade 
ou nacionalidade, mediante o ónus da utilização, salvo 
se, por motivo operacional ou de segurança, houver 
restrição de uso por determinados tipos de aeronaves 
ou serviços aéreos. -;-

Parágrafo único. Os preÇoS de utilização serão fixadOs 
em tabelas aprovadas pela autoridade aeronáutica, ten
do em vista as facilidades colocadas à disposição das 
aeronaves, dos passageiros ou da carga, e o custo opera
cional do aeroporto. 

SEÇÁO III 
DO PATRIMÓNIO AEROPORTUÁRIO 

Art. 38. Os aeroportos constituem U:niverSil.lidades, 
equiparadas a bens públicos federais, enquanto mantida 
a sua destinação específica, embora não tenha a União 
a propriedade de todos os imóveis em que se situam. 

§ 1.0 Os Estados, Municípios, entidades da adminis
tração indireta ou particulares poderão contribuir com 
imóveis ou bens para a construção de aeroportos, me
diante a constituição de patrimônio autônomo que será 
considerado como universalidade. 

§ 2. o Quando a união víer a desativar o aeroporto 
por se tomar descessário, o uso dos bens referidos no 
parágrafo anterior será restituído ao proprietário, com 
as respectivas acess6es. 

SEÇÁOIV 
DA UTILIZAÇÃO DE ÁREAS AEROPORTUÁ

RIAS 
Art. 39. Os aeroportos compreendem áreas destina~ 

das: 
I - à sua própria administração; 
II - ao pouso, decolagem, manobra e estaciona

mento de aeronaves; 
III - ao atendimento e movimentação de passagei

ros, bagagens e cargas; 
IV -aos concessionários ou permissionários doS ser

viços aéreos; 
V - ao terminal de carga aérea; 
VI - aos órgãos públicos que, por disposição legal, 

devam funcionar nos aeroportos internacionais; 
VII - ao público usuário e estacionamento de seus 

veículos; 
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VIII - aos serviços auxiliares do aeroporto ou do 
público usuário. 

IX - ao comércio apropriado para aeroporto. 
Ait. 40. Dispensa-se do regime de concorrência pú

blica a utilização de áreas aeroportuárias pelos conces
sionários ou permissionários dos serviços aéreos públi
cos, para suas instalações de despacho, escritório, ofici
na e depósito, ou para abrigo, reparação e abasteci
mento de aeronaves. . 

§ t.o O termo de utilização será lavrado e assinado 
pelas partes em livro próprio, que poderá ser escritu
rãdõ, mecanicamente, em follias soltas. 

§ 2~ O termo de utilização de benfeitorias perma
nentes deverá ter prazo que permita a amortização do 
capítal empregado. 

§ 3. o Na hipótese do parágrãfo anterior, se a adminis
tração do aeroporto necessitar da área antes de expirado 
o prazo, o usuário terá direito à indenização correspon
dente ao capital não amortizado. 

§ 4,0 Em qualquer hipótese, as benfeitorias ficarão 
incorporadas ao imóvel e, findo o prazo, serão restituí
das, juntamente com as áreas, sem qualquer indeni
zação, ressalvado o disposto no parágrafo anterior. 

§ 5.0 Aplica~se o disposto neste artigo e respectivos 
parágrafos aos perrriissionários de serviços auxiliares. 

Art. 4L O funcionamentO de estabelecimentos em
presariais nas áreas aeroportuárias de que trata o art. 
39, IX, depende de autorização da autoridade aeronáu
tica, com exclusão de qualquer outra, e deverá ser inin
terrupto durante as vinte e quatro horas de todos os 
dias, salvo determinação em contrário da administraçãõ 
do aeroporto. 

Parágrafo único. A utilização das áreas aeroportuá~ 
rias no caso deste artigo sujeita-se a licitação prévia, 
na forma de_ regulamentação baixada pelo Poder Exe
cutivo. 

Art. 42. A utilização de áreas aeroportuárias não se 
aplica a legislação sobre locações urbanas. 

. SEÇÃOV 
DASZGNASDEPROTEÇÁO 

Art. 43. As propriedades vizinhas dos aeródromos 
e das instalações de auxílio à navegação aérea estão 
sujeitas a restrições especiais. 

Parágrafo único. As restrições a que se refere este 
artigo são relativas ao uso das propriedades quanto a 
edífíC:ações. instalações, culturas agrícolas e objetos de 
natureza permanente ou temporária, e tudo mais que 
possa embaraçar as operações de aeronaves ou causar 
interferência nos sinais dos auXI1ios à rádio-navegação 
ou dificultar a visibilidade de auxílios visuais. 

Art. 44. As restrições de que trata o artigo anterior 
são as especificadas pela autoridade aeronáutica, me
diante aprovação dos seguintes planos, válidos, respec
tivamente, para cada tipo de auxílio à navegação aérea: 

I - Plano Básico de Zona de Proteção de Aeró
dromoS; 

II - Plano de Zoneamento de Ruído; 
III - Plano Básico de Zona de Proteção de Heli

portos; 
IV -Planos de Zona de Proteção e Auxfiios â Nave

gação Aérea. 
§ V De conformidade com as conveniências e pecu

liaridades de proteção ao vôo, a cada aeródromo pode
rão ser aplicados Planos Específicos, observadas as pres
crições, que couberem, dos Planos Básicos. 

§ 2. o O Plano Básico de Zona de Proteção de Aeró
dromos, o Plano Básico de Zoneamento de Ruído, o 
Plano de Zona de Proteção de Heliportos e os Planos 

-- -de Zona de Proteção e Auxílios ã ~avegação Aérea 
Serão aprovados por ato do Presidente da Repúblíca. 

§ 3,0 Os Planos Específicos de Zonas de Proteção 
de Aeródromos e Planos Específicos de Zoneamt:nto 
de Ruído serão aprovados por ato do Ministro da Aero
náutica e transmitidos às administrações que devam fa
zer observar as restrições. 

§ 4. o As administrações públicas deverão compatibi
lizar o zoneamento do uso do solo, nas áreas vizinhas 
aos aeródromos. às restrições especiais, constantes dos 

·Planos Básicos e Específicos. 
§ 5.0 As restrições especiais estabelecidas aplicam-se 

a quaisquer bens, quer sejam privados ou públicos. 
Art. 45. A autoridade aeronáutica poderá embargar 

a obra ou construção de qualquer natureza que contrarie 
os Planos Básicos ou os Específicos de cada af"roporto, 
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ou exigir a eliminação dos obstáculos levantados em 
desacordo com os referidos Planos, posteriormente à 
sua publicação, por conta e risco do infrator, que não 
poderá reclamar qualquer indenização. 

Art. 46. Quando as restrições estabelecidas impuse
rem demolições de obstáculos levantados antes da publi
cação_ dos Planos Básicos ou Específicos, terá o proprie
tário direito a indenização. 

CAPÍTULO III 
DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO VÓO 

SEÇÃOI 
DAS VÁRIAS ATIVIDADES DE PROTEÇÁO AO 

voo 
Art. 47. O sistema de proteção ao vóo visa à regulari

dade, segurança e eficiência do ·nuxo de tráfego no 
espaço aéreo, abrangendo as seguintes atividades: 
I- de controle de tráfego aéreo; 
II- de telecomun~caçóes aeronáuticas e dos auxílios 

à navegação aérea; 
III -de meteorologia aeronáutica; 
IV- de cartográfia e informa.ções aeronáuticas; 
V- de busca e salvamento; 
VI -de inspeção em vóo; 
VII- de co_ordenação e fiscalização do ensino técni

co específico; 
VIII -de supervisão de fabricação, reparo, manu

tenção e distribuição de equipamentos terrestres de au
xílio à navegação aérea. 

Art. 48. O serviço de telecomunicações aeronáuticas 
classifica-se em: 
I- fixo aeronáutico; 
II - móvel aeronáutico; 
III- de radionavegação aeronáutica; 
IV- de radiodifusão aeronáutica; 
V - móvel aeronáutico por satélite; 
VI - de radionavegação aeronáutica por satélite_. 
Parágrafo único. O serviço de telecomunicações aero-

náuticas poderá ser operado: 
a) diretamente pelo Ministério da Aeronáutica; 
b) mediante autoriza-ção, por entidade especializada 

da administração federal indireta, vinculada àquele Mi
nistério, ou pOr- pessoas jurídicas ou físicas dedicadas 
ãs atividades aéreas, em relação às estações privadas 
de telecomunicações aeronáuticas. 

SEÇÁO II 
DA. COORDENAÇÁO DE BUSCA. ASSISWNCIA 

E SALVAMENTO 
Art. 49. As atividades de Proteção ao Vôo abrangem 

a coordenação de busca, as1>istência e salvamento. 
Art. 50. O Comandante da aeronave é obrigado a 

prestar assistência a quem se encontrar em perigo de 
vida no mar, no ar ou em terra, desde que o possa 
fazer sem perigo para a aeronave, sua tripulação, seus 
passageiros ou outras pessoas. · 

Art. 51. Todo Comandante de navio, no mar, e qual
quer pessoa, em terra, são obrigados, desde que o pos
sam fazer sem risco para si ou outras pessoas, a prestar 
assistência a quem estiver em perigo de vida, em conse
qüéncia de queda ou avaria de aeronave. 

Art. 52. A assistência poderá consistir em simples 
informação. 

Art. 53. A obrigação de prestar socorro, sempre 
que posSfvel, recai sobre aeronave em vóo ou pronta 
para partir. 

Art. 54. Na falta de outros recursos, o órgão do 
Ministério da Aeronáutica, encarregado de coordenar 
operações de busca e salvamento, poderá, a seu critério, 
atribuir a qualquer aeronave, em vóo ou pronta para 
decolar, missão específica nessas operações. 

Art. 55. Cessa a obrigação de assistência desde que 
o obrigado tenha conhecimento de que foi prestada 
por outrem ou quando dispensado pelo órgão compe~ 
tente do Ministério da Aeronáutica a que se refere o 
artigo anterior. 

Art. 56. A não prestação de assistência por parte 
do Comandante exonera de responsabilidade o proprie
tário ou explorador da aeronave, salvo se tenham deter
minado a não prestação do socorro. 

Art. 57. Toda assitência ou salvamento prestado 
com resultado útil dará direito a remuneração corres
pondente ao trabalho e à eficiência do ato, nas seguintes 
bases: 
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I - considerar-se-ão, em primeiro lugar: 
a) o éxíto obtido, os esforços, os riscos e o mérito 

daqueles que prestaram socorro; 
b) o perigo passdo pela aeronave socorrida, seus pas

sageiros, sua tripulaçã.o e sua carga; 
c) o tempo empregado, as despesas e prejuízos su

portados, tendo em conta a situação especial do assis
tente; 

II - em segundo lugar, o valor das coisas recupe
radas. 

§ 1.0 Não haverá remuneraçãO: 
a) se o socorro for recusado ou se carecer de resul

tado útil; 
b) quando o socorro for prestado por aeronave pú

blica. 
§ 2.0 O proprietário ou armador âo navio conserva 

o direito de se prevale-cer do abandono, ou da limitação 
de responsabilidade fixada nas ~eis e convenções em 
vigor. 

Art. 58. To~o ag,uele que, por imprudência, negli
gência ou transgressão, provocar a movimentação des
necessária ·de recursos de busca e salvamento ficará 
obrigado a indenizar a União pelas despesas ~ecorrentes 
dessa movimentação, mesmo que não tenha havido pe-
rigo de vida ou solicitação de socorro. -

Art. 59. Prestada assistência voluntária, aquele que 
a prestou somente terá direitO à fCi:iiU.De!ãç;!o se obtiver 
resultado útil, salvando pessoas ou concorrendo para 
salvá.-las. 

Art. 60. Cabe ao proprietário ou explorador inde
nizar a quem prestar assistência a passageiro ou tripu
lante de sua aeronave. 

Art. 61. Se o socorro for prestado por diversas aero
naves, embarcações, vefculos ou pessoas envolvendo 
vários interessados, a remuneração será fixada em con
junto pelo Juíz, e clistribufda segundo os critérios esta-
belecidos neste artigo. _ 

§ L o Os interesados devem fazer valer seus direitos 
à remuneração no prazo de 6 (seis) meses, contado 
do dia do socorro. - -

§ z.o Decorrido o prazo, proceder-se-_á ao rateio. 
§ 3. o Os interessados que deíxarem fluir o prazo esta

belecido no parágrafo primeiro, sem- JãzeJ-"?"alef seus 
direitos ou notificar os obrigadOs, só podeião exerci
tá-los sobre as importâncias que não tiverem sido distri
bu!das. 

Art. 62. A remuneração não excederá o valor que 
os bens recuperados tiverem no final das operações 
de salvamento. 

Art. 63. O pagamento da remuneração será obriga
tório para quem usar aeronave ·seni õ corlsentinientó 
do seu proprietário ou explorador~ 

Parágrafo único. Provada a negligência do proprie
tário ou explorador, estes responderão, solidariamente, 
pela remuneração. 

Art. 64-. A remuneração poderá ser reduzida ou su
primida se provado que: 

I - os reclamentes concorreram voluntariamente 
ou por negligência para agravar a: -sítuação de pessoas 
ou bens a serem socorridos; -
II- se, cornprovadamente, furtaram ou tornaram-se 

cúmplices de furto, extravio ou atas fraudulentos. 
Art. 65. O proprietário ou explorador da aeronave 

que prestou socorro pode reter a carga até ser paga 
a cota que lhe corresponde da remuneração da a_ssis
tência ou salvamento, mediante entendimento com o 
proprietário da mesma ou com a seguradora. 

CAPÍTULO IV 

DO SISTEMA DE SEGURANÇA DE VóO 

SEÇÃOI 

DOS REGULAMENTOS E REQUISITOS DE SE
GURANÇA DE VÓO 

Art. 66. Coffipete à autOridade aeronáutica proino
ver a segurança de vôo, devendo estabelecer os padrões 
mfnimos de segurança: · 
I- relativos a projetas, materiais, mão-de-obra, 

construção e desempenho de aeronaves, motores, héli
ces e demais compôntntes aeronáuticos; e 
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if ~ rel~tivos ã inspeção, manutenção em todos os 
níveis, reparos e opera_ção de aeronaves, motores, héli
ces e demais componentes aeronáuticos. 

§ 1. o Os padrões mínimos serão estabelecidos em R e: 
guiamentos Brasileiros de Homologação Aeronáutica, 
a vigorar a partir de sua publicação. _ 
_ § 2. G- Os padrões poderá o variar em razão do tipo 
ou destinaçãO do produto aeronáutico. 

Art. 67. Somente poderão ser usadas aeronaves, mo
tores, hélices e demais componentes aeronáuticos que 
observem os padrões e requisítos previstos nos Regula
~entos de que trata o artigo anterior, ressalvada a ope· 
raçáo de aeronave experimental. 

§ Lo Poderá a autoridade aeronáutica, em caráter 
e1(~pcional, permitir o uso de componenteS ainda não 
homologados, desde q.ue não seja comprometida a segu-
rança de vóo. _ 
_J 2.0 Considera-se aeronave expe_rimental a fabricada 

- - ali montada por construtor amador, permitindo-se na 
sua constrqção o emprego de materiais referidos no 
pará_grafo anterior. 

§ 3.° Conipete à autoridade aeronáutica regulamen
tar a construção, operação e emissão de Certificado 
de Marca Experimental. e Certificado de Autorização 
de Vóo fuperimental para as aeronaves construídas 
por amadores. 

SEÇÃO li 

- DOS CERTIFICADDS DE HOMOLOGAÇÃO 

Art. 68. A autoridade aeronáutica emitirá certifica
do de homologação de tipo de aeronave, motores, héli
ces e outros produtos aeronáuticos que satisfizerem as 
exigências e requisito dos Regulamentos. 

§__Lo Qualquer pessoa interessada pode requerer o 
certificado de que trata este artigo, observados os proce
dimentos regulamentares. 

§ 2 . ., A emissão de certificado de homologação de 
tipo de aeronave é_ indispensável â obtenção do certifi
cado_de aeronavegabilidade. 

§ 3.0 O dispostO neste artigo e seus parágrafos primei· 
ro e segundo aplica-se aos produtos aeronáuticos impor
tantes, os quais deverão receber o certificado correspon
dente no Brasil. 

Art. 69. A autoridade aeronáutiCa-emitirá os certifi
cados de homologação de empresa destinada à fabrica
ção de produtos aeronáuticos, desde que o respectivo 
SiStema de fabricação e controle assegure que toda uni· 
dade fabricada atenderá projeto aprovado. 

Parágrafo único. Qualquer interessado em fabricar 
produto aeronáutico, de tipo já certificado, deverá re~ 
querer o certificado de homologação de empresa, na 
fo~~-~o_res_pectivo Regulamento. 

Arl-:-7õ:-A-a:Utoridade aeronáutica emitirá certifica
dos de _homologação de empresa destinada à execução 
de serviços de revisão, reparo e manutenção de aero
naVe, motoreS, hélices e outros produtos aeronáuticos. 

§ l.0 .Qualquer oficina c!~ma_nutenção de produto ae~ 
ronáutico deve possuir o certificado de que trata este 
artigo, obedecido o procedimento regulamentar. 

§ _2: ~Todo explorador ou operador de aeronaye .deve 
eXecutar ou fazer executar a manutenção de aeronaves, 
motores, hélices f; demais componentes, a fim de preser
var as condições de segurança do projeto aprovado. 

§ 3-. o A autoridade aeronáutica cancelará o certifi
cado de aeronavegabilidade se constatar a falta de ma-

. iiYt!!_nção. - -

§ 4. o A manutençao,-no limite de até 100 (cem) horas, 
das aeronaves pertencentes aos aeroclubes que não dis
ponham de oficina homologada, bem como das aero
naves mencionadas no § 4. 0 do art. 107, poderá ser 
exeéutãda por mecânico licenciado pelo Ministério da 

___ Aeronáutica. 

Art. 71. Os certificad_os de homologação, previStos 
nesta Seção, poderão ser emendados, modifiCados, sus
pensos ou casSàtios_ sempre que a segurança de vóo 
ou o interesse públicÕ o exigir. 

Parágrafo- úni;co. Salvo caso de emergência, o interes
sadq será notific~;tdo para, no prazo que lhe que for 
assinado, sanar qualquer irregularidade verificada. 
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CAPITULO V 

SISTEMA DE REGISTRO AERONÃUT!CO BRA
SILEIRO 

SEÇÃOI 

DO REGISTRO AERONÃUTICO BRASILEIRO 

Art. 72. O Registro Aeronáutico Brasileiro será pú
blico, único e centralizado, destinando-se a ter, em rela
ção à aeronave, as funções de: 

l-emitir certificados de matrícula, de aeronavega
bilidade e de nacionalidade de aeronaves sujeitas â legis
lação brasileira; 

II -reconhecer a aquisição do domínio na transÍe· 
rência por ato entre vivos e dos direitos reais de gozo 
e garantia, quando se tratar de matéria regulada por 
este Código; 

III -assegurar a autenticidade, interabilidade e c_on
servação de documentos inscritos e arquivados; 

~Vl~ lr~~r?;:t~~i:~a;~~~:c~=~n~~r~~ certidão do 
que constar do Registro. 

§ 2." O Registro Aeronáutico Brasileiro será regula
mentado pelo Poder Executivo. 

Art. 73_. Somente silo a-dn1iiidos a registro: · 
1- escrituras públicas, inclusive as lavradac; em con

·sulados brasileiros; 
II- documentos particulares, com fé pública, assina

dos pelas partes e testemunhas; 
III- a tos autênticos de países estrangeiros, feitos 

de aCordo com as leis locais, legalizados e traduzidos, 
na forma da lei, assim corno sentenças proferidas por 
tribunais estrangeiros após homologação pelo Supremo 
Tribunal Federal; 

IV -cartas de sentença, formais de partilha, certi
dões e mandatos extraídos de autos de processo judicial. 

Art. _74. No Registro Aeronáutico Brasileiro ·seráo 
feitas: 
I- a matrícula de aeronave, em livro próprio, por 

ocasião de primeiro registro no País, mediante os ele
mentos constantes do título apresentado e da matrícula 
anterior, se houver; 

II -a inscrição: 
a) de títulos, instrumento~ ou documentos em que 

se instit1,1a, reconheça, transfira, modifique ou extinga 
o domfnio ou os demais direitos reais sobre aeronave; 

b) de documentos relativos a abandono, perda, ex
tinção ou alteração essencial de aeronave; 

c) de atas ou contratos de exploração ou utilização, 
assim como de arresto, seqUestro, penhora e apreensão 
de aeronave; 
-_m-a averbação na matricula e respectivo certifi

cado das alterações que vieram a ser inscritas, assim 
como dos contratos de exploração, utilização ou ga
rantia; 
-- IV- a autenticação do Diário de Bordo de aeronave 
brasileira; 
V- a anotação de usos e práticas aeronáuticas que 

não contrariem a lei, a ordem pública e os bons costu
mes. 

Art. 75. Poderá ser cancelado o registro, mediante 
pedido escrito do propfietário, sempre que mio esteja 
a aeronave ou os motores gravados, e com o consenti
mento por escrito do respectivo credor fiduciário, hipo
tecário ou daquele em favor de quem constar ôrius real. 

Parágrafo único. Nenhuma aeronave brasileira pode· 
rá ser transferida para o exterior se for objeto de garan
tia, a não ser com_ expressa concordância do credor. 

Art. 76. Os emolumentos, relativos ão registro, se
rão pagos pelo interessado, de conformidade com noP 
mas aprovadas pelo Ministério da Aeronáutica. 

SEÇÃOII 

DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO 
DE AERONAVES 

Art. 77. Todos os tftuios levados a registro recebe~ 
ráo no Protocolo o número que lhes competir, obser~ 
vada a ordem de entrada. 
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Art. 78. O número de ordem determinará a priori
dade do título, e esta a preferência dos direítos depen
dentes do registro. 

Art. 79. o título de natureza PartiCular apre-seD.fido 
em via única será arquiVado no Registro Aeronáutico 
Brasileiro, que fornecerá certidão do mesmo ao inte
ressado. 

Art. 80. Protocolizado o título, proceder-se-á aos re
gistras, prevalecendo, para efeito de prioridade, os títu
los prenotados no Protocolo sob número de ordem mais 
baixo. 

Art. 81. No Protocolo será anotada, à margem da 
prenotação, a exigência feita pela autoridade aeronáu
tica. 

Parágrafo único. Opondo-se o interessado, o prOce-s
so será Solucionado pelo órgão competente do Minis
tério da Aeronáutica, com recurso à autoridade aero
náutica superior. 

Art. 82. Cessarão automaticamente os-efeitos da pre
notação se, decorridos trinta dias do seu lançamento 
no Protocolo, não tiver o título sido registrado por omis
são do interessado em atender às exigências legais. 

Art. 83. Em caso de permuta, serão feitas as inscri
ções nas matrículas correspondentes, sob um único nú
mero de ordem no Protocolo. 

Art. 84. O Diário de bordo será-apresentado ao Re
gistro Aeronáutico BrasileirO-para aUtenticação dos tá
mos de abertura, encerramento e número de páginas. 

Parágrafo único. O Diário de bordo deverá ser enca
dernado e suas folhas numeradas, contendo na primeira 
e na última, respectivamente; o termo de abertura e 
encerramento com o número de suas páginas, devida
mente autenticados pelo Registro Aeronáutico Brasi
leiro. 

Art. 85. O Registro AeronáutiCo Brasileiro ·assentâ.
rá em livro próprio ex officlo ou a pedido da associação 
de classe interessada os costumes e prátiCas aeron-áUticas 
que não contrariem a lei ou os bons costumes, após 
a manifestação dos órgãos jurídicos do Ministério da 
Aeronáutica. --

CAPÍTULO VI 
SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO 

DE ACIDENTES AERONÃUTICOS 

Art. 86. Compe-fe ao Sistema de Investigação e Pre
venção de Acidentes Aeronáuticos planejar, orientar, 
ca_ordenar, controlar e executar as atividades de investi
gação e de prevenção de acidentes aeronáuticos_. 

§ 1,0 FunciOnará, dentro do SiStema a que se refere 
o caput deste artigo, uma Conllssão-de Investigação 
de Acidentes Aeronáuticos, que se incumbirá da investi
gação dos acidentes ocorridos com aeronaves, propon
do as medidas tendentes a evitar novos acidentes. 

§ 2. o A investigação de quaisquer outr-os acidentes 
relacionados com a infra·estrutura aeronáutica, desde 
que não envolva aeronaves, não está abrangida nas atri· 
buições próprias da Comissão de Investigação de Aci-
dentes Aeronáuticos. _ 

§ 3. o Os membros da Comissão de Investigação de 
Acidentes Aeronáuticos serão nomeados pelo Ministro 
da Aeronáutica. 

§ 4.0 Da Comissão de Investigação e Prevenção de 
Acidentes AeronáuticOs fa:ráO parte, obrigatoriamente, 
além de representantes do Poder Público, um represen· 
tante do operador da aeronave envolvida no acidente 
e um das entidades sindicais de aeroviários e de aero-
nautas, por elas indicadas. -

§ 5.0 O relatório do acidente investigado será inte· 
gralmente fornecido, por cópia, aos interessados que 
o requererem. 

§ 6.0 As conclusões do relatóriO do acidente investi
gado serão publicadas em órgão de divulgação do De· 
partamento da A viação Civil. 

Art. 87. A prevenção de acidentes aeronáuticos é da 
responsabilidade de todas as pessoas, naturais ou jurídi
cas, envolvidas com a fabricação, manutenção, opera
ção e circulação de aeronave, bem assim com atividades 
de apoio da infra-estrutura aeronáutica no território 
brasileiro. 

Art. 88. Toda pessoa que tiver conhecimento de 
qualquer acidente de aviação _ou existéncia de restos 
ou despojos de aeronave tem o dever de comunicá-lo 
à autoridade pública mais próxima e pelo meio mais 
rápido. 

DIÃRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Parágrafo único. A autoridade pública que tiver co
nhecimento do fato ou nele intervier, comunicá-lo~á 
-imediatamente, sob pena de responsabilidade por negli
gência, ã autoridade aeronáutica mais próxima do aci
dente. 

Art. 89. Exceto para efeito de salvar vidas, nenhuma 
aeronave acidentada, seus restos ou coisas que por ela 
eram. tansportadas, podem ser vasculhados ou remo
vidos, a não ser em presença ou com autorização da 
autoridade aeronáutica. 

Art. 90. Sempre que forem aciC?nac:)os _os_ serviços de 
emergência de aeroporto para a prestação de socorro, 
o custo das despesas decorrentes será indenizado pelo 

-explorador da aeronave socorrida. 
- Art. 91. As despesaS de remoção e desinterdição do 

local do acidente aeronáutico, inclusive em aeródromo, 
correrão por conta do explorador da aeronave aciden
tada, desde que comprovada a sua culpa ou responsa
bilídade. 

Parágrafo único. Caso o explorador não disponha re
cursos técnicos ou providencie tempestivamente a re
moção da aeronave ou de seus restos, a administração 
Oo aeroporto encarregar-se-á dessa providência. 

Art. 92. Em caso de acidentes aéreos ocorridos por 
atas._delituosos, far-se-á a comunícaçã& à policial para 
o respectivo processo. 

Parágrafo único. Para o disposto no caput deste arti
go, a autoridade policial, juntamente com as autori
dades aeronáuticas, deverão considerar as infrações às 
Regulamentações Profissionais dos aeroviários e dos _ 
aeronautas, que possam ter concorrido para o evento. 

Art._ 93. A correspondência tranportada por aerona
ve acidentada deverá ser entregue, o mais rápido possí
vel, à entidade responsável pelo serviço postal, que 

- fárá a- devida comunicação à autoridade aduaneira mais 
próxima, no caso de remessas postais internacionais. 

CAPÍTULO VII 
SISTEMA DE FACILITAÇÃO, SEGURANÇA DA 

~· A VIAÇÃO CIVIL 
E COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO 

- SEÇÃOI 
. DA FACILITAÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO 

Art. 94. O sistema de facilitação do transporte aéreo, 
vinculado ao MiniStério da Aeronáutica, tem por obje· 
ti_vo estudar as normas e recomendações p~rtinentes 
da Organização de Aviação Civíl Internacional (OACI) 
e propor aos órgãos interessados as medidas adequadas 
a implementá-las no País, avaliando os resultados e 
sugerindo as alterações necessárias ao aperfeiçoamento 
dos serviços aéreos. 

SEÇÃO II 
DA SEGURANÇA DA A VIAÇÃO CIVIL 

Art. 95. O Poder Executivo deverá instituir e regular 
a Comi~são Nacional_de Segurança: da Avia~o Civil. 

§ 1. o A comissão mencionada no caput deste artigo 
tem coriio Objetivos: 

I - assessorar os órgãos governamentais, relativa-
mente à pol_ítiCa e ~ritérios de segurança; 

II - promover a coordenação entre: 
a) os serviços de controle de passageiros; 
b) a administração aeroportuária; 
c) o policiamento; 
d) as empresas de transporte aéreo; 
e) as empresas de serviços auxiliares. 
§ z.o Compete, ainda, à referida Comissão determi

nar as normas e medidas destinadas a prevenir e a en
frentar ameaças e atos contra a aviação civil e as instala
ções correlatas. 

· -·· · SEÇÃ O III 
DA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO 

CIVIL 

Art. 96. O Poder Executivo regulamentará o órgão 
do sistema de coordenação do transporte- aéreo civil, 
afim de: 
I- propor medida visando a: 
a) assegurar o desenvolvimento harl'!lônico do trans· 

pOrte aéreo, no éontexto de programas tecnicos e econô
mico-financeiros específicos; 
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- b) acompanhar e fiscalizar a execução desses progra
mas; 

II - apreciar, sob os aspectos técnico-aeronáuticos 
e económico-financeiros, os pedidos de importação e 
exportação de aeronaves civis e propor instruções para 
o incentivo da indústria nacional de natureza aeroes· 
pacial. 

CAPÍTULO VIII 
SISTEMA DE FORMAÇÃO E ADESTRAMENTO 

DE PESSOAL 

SEÇÃOI 
DOS AEROCLUBES 

Art. 97. Aeroclube é toda Sociedade Civil com patri
mónio e administração próprios, com serviços locais 
e regionais, cujos objetivos principais são o ensino e 
a prática da aviação civil, de turismo e desportiva em 
todas as suas modalidades, _da coletividade. 

§ 1. o Os serviços aéreos prestados por aeroclubes 
abrangem as atividades de: 

I -ensino e adestramento de pessoal de vóo; 
II- ensino e adestramento de pessoal da infra-es

trutura aeronáutica; 
III -recreio e desportos. 
§ 2. o O s aeroclubes e as demais entidades afins, uma 

vez autorizadas a funcionar, são considerados como de 
utilidade pública. 

SEÇÃO II 
DA FORMAÇÃO E ADESTRAMENTO DE PES

SOAL DE A VIAÇÃO CIVIL . 

Art. 98. Os aeroclubes, escolas ou cursos de aviação 
ou de atividade a ela vinculada (art. 15, §§ 1.0 e 2,0

) 

somente poderão funcionar com autorização prévia de 
autoridade aeronáutica. 

§ 1. o As e11tidades de que trata este artigo, após se
rem autorizadas a funcionar, são consideradas de utili
_dade pública. 

§ 2. o A formação e o adestramento de pesssoal das 
Forças Armadas serão estabelecidos em legislação espe
cial. 

Art. 99. As entidades referidas no artigo·anted"or só 
poderão funcionar com a prévia autorizaçã-o do Minis
tério da Aeronáutica. 

Parágrafo único. O Poder Executivo baixará regula
mento fixando os requisitos e as condições para a autori

-zaçãõ e ó fUnCionamentO dessas entidades, assim como 
para o registro dos respectivos professores, aprovação 
de cursos, expedição e validade dos certificados de con
clusão dos c~rsos e questões afins. 

SEÇÃO IIJ 
DA FORMAÇÃO E ADESTRAMENTO DE PES

SOAL DESTINADO À 
INFRA-ESTRUTURA AERONÃUTICA . 

Art. lOO.Os programas de desenvolvimento de ensi· 
no- e adestramento de pessoal civil vinculado à infra-es
trutura aeronáuti~ compreendem a formação, aperfei
çoamento e especialização de técnicos para todos os 
elementos indispensáveis, imediata ou mediatamente, 
à navegação aérea, inclusive à fabricação, revisão e 
m!'lnutenção de produtos aeronáuticos ou relativos â 
proteção ao vóo. 

Parágrafo único. Cabe à autoridade aeronáutica ex
pedir licença ou certificado de controladores de tráfego 
aéreo e de outros profissionais dos diversos setores de 
atividades vinculadas à navegação aérea e à infra-es
trutura aeronáutica. 

CAPÍTULO IX 
SISTEMA DE INDÚSTRIA AERONÃUTJCA 

Art. 101. A indústria aeronáutica,constituída de em
presas de fa_bricação, revisão, reparo e manutenção de 
produto aeronáutico ou relativo à proteção ao vôo de
pende de registro e de homologação (arts. 66 a 71). 
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CAPITULO X 
DOS SERVIÇOS AUXILIARES 

Art. 102. São serviços auxíliares: 
I ~as agências de carga aérea, os serviços de rampa 

ou de pista nos aeroportos e os reJativos ã hotelaria 
nos aeroportos; 

II - os demais serviços conexos ·â navegaçaõ aérea 
ou ã infra-estrutura aeronáutica, fixados, em regula
mento, pela autoridade aeronáutica. 

§ 1."' As concessões e as autorizações_para as agências 
de cargos obedecerão aos requisitos estãbeJ.ecidos no 
art. 181 desta Lei. 

§ 2.0 Serão permitidos convênios entre en1jir"esas na
cionais e estrangeiras, para que cada uma opere em 
seu respectivo país, observando-se suas legislações espe
cíficas. 

Art. 103. Os serviços de controle aduaneiro nos aero
portos internacionais serão exeéutados de conformida
de com lei especfficã. 

Art. 104. Todos os equipamentos e serviços de terra 
utilizadas no atendimento de aeronaves, passageiros, 
bagagem e carga são de responsabilidade dos transpor
tadores ou de prestadores autónomos de se.rviços a-uxi-
liares. -

CAPÍTULO XI 
SISTEMA DE COORDENAÇÃO DA INFRA, 

ESTRUTURA AERONÁUTICA 

Art. 105 .. Po.derá ser instalado órgão ou Comissão 
com o objetivo de: - -

I - promover o planejamento integrado da infra-es
trutura aeronáutica e sua harmonizaç.ão com as possibi
lidades económico-financeiras_ do País; 

II - coordenar os diversos sistemas ou subsistemas; 
III - estudar e propor as medidas adequadas ao 

funcionamento harmónico dOs diversos sistema ou sub
sistema; 

IV - coordenar os diversos registras e homologa
ções exigidos por lei. 

TITULO IV 
DAS AERONAVES 

CAPITULO! 
DISPOSJÇÓES GERAIS 

Art. 106. Considera-se aeronave todo aparelho ma
nobrável em vôo, que possa sustentar-se e circular no 
espaço aéreo, mediante reaç6es aerodinâmicas, apto 
a transportar pessoas ou coisas~ 

Parágrafo único. A aeronave é bem m.óvel registrável 
para o efeito de Oacionalidade, matrícula, aeronavega
bilidade (arts. 72, I, 109 e 114), transferência por ato 
entre vivos (arts. 72, ll?_e -115, IV), constituição de 
hipoteca (arts. 72, II e 138), publicidade (arts. 72, III, 
e 117) e cadastramento geral (art. 72, V)._ 

Art. 107. As aeronaves classificam-se em civis e mili
tares. 

§ 1." Consideram-Se militares as integrantes das For
ças Armadas, inclusive as requisitadas, na forma da 
lei, para missões militares (art. 3 ... , I). _ 

§ 2. o As aeronaves civis compreendem as aeronaVes 
públicas e as aeronaves privadas. 

§ 3 ... As aeronaves públicas são as destinadas ao ser~ _ 
viço do poder público, inclUsive as requisitadas na forma 
da lei; todas as demais são aeronaves privadas. 

§ 4.<> As aeronaves a serviço de entidades da Admi
nistração indireta federal, estadual ou municipal são 
consideradas, para os efeitos desde Código, aeronaves 
privadas (art. 3.•, 11). 

§ 5." Salvo di posições em contr~rio ~ os preceitos des
te Código não s_e aplicam às aeronaves militares, regu
ladas por legislação especial (art. 14."' § 6.0

). 

CAPÍTULO 11 
DA NACIONALIDADE, MATRICULA E AERO

NA VEGABIL!DADE 

SEÇÁO I . 
DA NACIONALIDADE E MATRICULA 

Art. 108. A aeronave é considerada da nacionalidade 
dç Estado em que esteja matriculada. 

DIÁRIO tfO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) 

Art. 109. O Registro Aeronáutico Brasileiro, no ato 
da inscrição, após a vistoria técnica, atribuirá as marcas 
de nacionalidade c matrícula, identificadoras da aero
nave. 

§ 1," A matrícula confere nacionalidade brasileira à 
aeronave e substitui a matrícula anterior, sem prejuízo 
dos atas jurídicos realizados anteriormente. 

§ 2, 0 Serão expedidos os respectivos certifiCados de 
matrícula e nacionalidade e de aeronavegabilidade. 

Art. 110. A matrícula de aeronave já matriculada em 
outro Estado pode ser efetuada pelo novo adquirente, 
mediante a comprovação da transferência da proprie
dade; ou pelo explorador, mediante o expresso consen
timento do titular do domínio. 

Parágrafo único. O consentimento do proprietário 
pode ser manifestado, por meio de mandato especial, 
em cláusula do respectivo contrato de utilização de aero~ 
nave, ou em documento separado. 

Art. 111. A matrícula será provisória quando: 
I - feita- pelo explorador, usuário, arrendatário, 

pYóffiitente-comprador ou por quem, sendo possuidor, 
não tenha a propriedade, mas tenha o expresso mandato 
ou--consentimento do titular do domínio da aeronave; 

II - o vendedor reserva, para si, a propriedade da 
aeronave até o pagamento total do preço ou até o cum
Prilriento de deterininada condição, mas consente, ex
pressamente, que O comprador faça a matrícula. 

§ U A concorrência da condição resolutiva, estabe
lecida no contrato, traz como conseqüência o cancela
mento da matrícula, enquanto a quitação ou a ocor· 
réncia de condição suspensiva autoriza a matrícula defi-
nitiva. -

§ 2." O contrato de compra e venda, a prazo, desde 
que o vendedor não reserve para si a propriedade, ense~ 
ja a matrícula definitiva. 

Art. 112. AS marcas de nacionalidade e matrícula se
rão -Canceladas: 

I - a pedido do propietário ou explorãdor quando 
deva inscrevê· la em outro Estado, desde que não exista 
pi'Oibíção legal ( art. 75 e pai'ágrafo único); 

II - ex officlo quando matriculada em outro país; 
III - quando ocorrer o abandono ou perecimento 

da aeronave. 
~rt: 113. As inscrições constantçs do Registro Aero

náltico Brasileiro serão averbadas no certificado de ma-
trícUla da· aeronave.- -

SEÇÁOll . . 
DO CERTIFICADO DE AERONAVEGABILJDA

DE 

Art. 114. Nenhuma aeronave poderá s_er autorizada 
para o vOo sem a prévia expedição do correspondente 
certificado de aeronavegabiliçl.açle que só será válido 
.durante o prazo ·estipulado e enquanto observadas as 
condiçõ.es obrigatórias nele mencionadas (arts. 20 e 68, 
§ 2.'). 

§ Lo Sãocestabelecidos em regulamento os requisitos, 
condições e proVas necessários ã obtenção ou renovação 
do certificado, assim como o prazo de vigência e casos 
de s_uspensão ou cassação. 

§ z.o Poderão ser convalidados os certificados estran
geiros de aeronavegabilidade que atendam aos requi
sitos previstc_):S no regulamento de _que trata o parágrafo 
anterior e às condíçóes aceitas internacionalmente. 

CAPÍTULO Jil 
DA PROPRIEDADE E EXPLORAÇÃO DA AERO

NAVE 

SEÇÁOI 
DA PROPRIEDADE DA AERONAVE 

A-ft. 115 . .t\dquire-se a propriedade da aeronave: 
I __ - por construção; 
II - por usucapião; 
III - por direito hereditário; 
IV - por inscrição do título de transferência no Re

gistro Aeronáutico Brasileiro; 
V - por transferência legal (arts. 145 e 190). 
§ 1.0 Na transfer~ncia da aeronave estão sempre com

preeendidos, salvo cláusula expressa em contrário, os 
motores, equipamentos e instalações internas. 
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§ 2.0 9s títulos translativos da propriedade de aero
nave, por ato entre vivos, não transferem o seu domínio, 
senão da data em que se inscreverem no Registro Aero
náutico Brasileiro. 

Art. 116. Considera-se proprietário da aeronave a 
pessoa natural ou jurídica que tiver: 

I - construído por sua conta; 
II - mandado construir, mendiante contrato; 
III - adquirido por usucapião, por possuí-la como 

sua, baseada em justo título e boa fé, sem interrupção 
nem oposição durante cinco anos; 

IV - adquirido por direito hereditário; 
V - inscrito em seu nome no Registio Aeron~utico 

Brasileiro, consoante instrumento público ou particu
lar, iudicial ou extrajudicial (art. 115,IV). 

§ U Deverá constar da inscrição e da matrfcula o 
nome daquele a quem, no título de aquisição, for trans
ferida a propriedade da aeronave. 

§ 2.° Caso a inscrição e a matrícula sejam efetuadas 
por possuidor que não seja titular da propriedade da 
aeronave, deverá delas constar o nome do proprietário 
e a averbação do seu expresso mandato ou consen
timento. 

Art. 117. Para fins de publicidade e continuidade, 
serão também inscritos no Registro Aeronáutico Bra· 
sileiro: 

I - as arrematações e adjudicações em hasta pú
blica; 

IT - as sentenças de divórcio, de nulidade ou anula
ção de casamento quando nas respectivas partilhas exis~ 
tirem aeron:aves; 

III - as sentenças de extinção de condomínio; 
IV - as sentenças de dissolução ou liquidação de 

sociedades, em que hajam aeronaves a partilhar; 
V ~ as sentenças que, nos inventários, arrolamen

tos e partilhas, adjudicarem aeronaves em pagamento 
de dívidas da herança; 

VI - as sentenças ou atos de adjudicação, assim 
como os formais ou ce:rtidões_ de partilha na sucessão 
legítima ou testamentária; 

VII - as sentenças declaratórias de usucapíão. 
Art. 118. Os projetas de construção, quando por 

conta do próprio fabricante, ou os contratos de constru
ção quando por conta de quem tenha contratado serão 
in_scritos no Registro Aeronáutico Brasileiro. 

§ l.o No caso de hipoteca de aeronave em construção 
mediante contrato, far-se-ão, ao mesmo tempo, a inscriM 
ção do respectivo contrato de construção e a da hipoM 
teca. 

§ 2.a No caso de hipoteca àe aúonave em construção 
por conta do fabricante faZ-se; no mesmo atot a inscriM 
ção do projeto de construção e da respectiva hipoteca. 

§ 3.0 Quando não houver hipoteca de aeronave em 
construção, far-se~á a inscrição do projeto construído 
por ocasião do pedido de matrícula. 

Art. 119. As aeronaves em processo de homologaM 
ção, as destinadas a pesquisas e desenvolvimento para 
fins de hoinologação e as produzidas por amadores estão 
sujeitas à emissão de certificados de autorização de vóo 
experimental e de marca experimental (art. 17, pará
grafo único, e 67, §Lu). 

Art. 120. Perde-se a propriedade da aeronave pela 
alienação, renúncia, abandono, perecimento, desaprO~ 
priação e_ pelas causas de extinção previstas em lei. 

§ !.~Ocorre o abandono da aeronave ou parte dela 
quando não for possível deter~na_r su~ legítima origem 
ou quando manifestar-se o propnetáno, de modo ex
presso, no sentido de abandoná-la. 

§ 2. 0 Considera-se perecida a aeronaVe quarrdo verifi
cada a impossibilidade de sua recuperação ou_ após o 
transcurso de mais de 180 (cento e oitenta) dias a contar 
da data em que dela se teve a última notícia oficial. 

§ 1. 0 Ver(ficado, em--inqUérito administrativo, o 
abandono ou perecimento da aeronave, será cancelada 
-ex officio a respectiva matrícula. 

Art. 121. O cont[ato que objetive a transferência da 
propriedade de aeronave ou a constituição sobre ela 
de direito real poderá ser elaborado por instrumento 
público ou particular. 

Parágrafo único. No caso_ qe contrato realizado no 
exteriOr aplica-se o dísposto no artigo 73, item III. 
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SEÇAOll 
DA EXPLORAÇAO E DO EXPORADOR bE AE

RONAVE 

Art. 122. Dá-se a explOraÇão da aeronave quando 
uma pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, a 
utiliza, legitimamente, por conta própria, com ou sem 
fins lucrativos. 

Art. 123. Considera-se operador ou explorador de 
aeronave: 

I - a pessoa jurídica que tem a concesstio dos servi
ços de transporte público regular ou a autorização dos 
serviços de transporte público não regular, de serviços 
especializados ou de táxi aéreo; 

II - o proprietário da aeronave ou quem a use dire
tamente ou através de seus prepostos, quando se tratar 
de serviços aéreos privados; 

III - o fretador que reservou a condução técnica 
da aeronave, a direção e a autoridade sobre a tripulação; 

IV - o arrendatário que adquiriu -condução técnica 
da aeronave arrendada e a autoridade sobre a tripu
lação. 

Art. 124. Quando o nome do explorador estiver ins
crito_ no Registro AeronáutíCo- BiãSileiro, mediante 
qualquer contrato de utilização, exclui-se o proprietário 
da aeronave da responsabilidade inerente à exploração 
da mesma. 

§ 1, o O proprietário da aeronave será reputado explo
rador, até prova em contrário, se o nome deste não 
constar no Registro Aeronáutico Brasileiro. 

§ 2. o Provando-se, no caso do parágrafo anterior, que 
havia explorador, embora sem ter o seu nome inscrito 
no Registro Aeronáutico Brasileiro, h a verá solidarie
dade do explorador e do proprietário por qualquer in
fração ou dano resultante da exploração da aeronave. 

CAPÍTULO IV 
DOS CONTRATOS SOBRE AERONAVE 

SEÇÃOI 
DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE AERO-

NAVE -.-

Art. 125. O contrato de construção de aeronave de
verá ser inscrito no Registro Aeronáutico Brasileiro. -

Parágrafo único. O cO:nfrato teferido no caput deste 
artigo deverá ser submetido à fiscalização do Ministério 
da Aeronáutica, que estabelecerá as normas e condições 
de construção. 

Art. 126. O contratante que encOmendou a constru
ção "da aeronave, uma vez inscrito o seu contrato no 
RegistrO AerOnâ:UtJCo -Brasileiro, adquire, õriginaria
mente, a propriedade da aeronave, podendo dela dispor 
e reavê-la do poder de quem quer que injustamente 
a possua. 

SEÇÃO II 
DO ARRENDAMENTO 

Art. 127. Dá-se o arrendamento quando uma das 
partes se obriga a ceder a outra, por tempo determi
nado, o uso e gozo de aeronave ou de seus motores, 
mediante certa retribuição, 

Art. 128. O contrato deverá ser feíto por instrumento 
público ou particular, com a assinatura de duas testemu
nhas, e inscrito no Registro" Aeronáutico_ Brasileiro. 

Art. 129. O arrendador é obrigado: 
I - a entregar ao arrendatário a aeronave ou o mo

tor, no tempo e lugar convencionados, com a documen
tação necessária para o vóo, em condições de servir 
ao uso a que um ou outro se destina, e a mantê-los 
_nesse estado, pelo tempo do contrato, salvo cláusula 
expressa em contrário; 

II - a garantir, durante o tempo do contrato, o uso 
pacífico da aeronave ou do motor. 

Parágrafo único. Pode o arrendador obrigar-se, tam
bém, a entregar a aeronave equipada e tripulada, desde 
que a direção e condução técnica fíquem a cargo do 
arrendatário. 

Art. 130. O arrendatário é obrigado: 
I - a fazer uso da coisa arrendada para o destino 

cpgvencionado e dela cuidar como se sua fosse; 
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__ II,-- a pagar, pontualmente, o a!ugu_el, nos prazos,_ 
lugar e condições acordadas; 

III - a restituir ao arrendador a coisa arrendada, 
no estado_ em que a recebeu, ressalvado o desgaste 
natural decorrente do uso regular. 

Art. 131. A cessão do arrendamento e o subarren
damento só poderão ser realizados por cOntrato esc-rito, 
com o consentimento expresso do arrendador e a inscri
ção no Registro Aeronáutico Brasileiro. 

ArL 132. A não-inscrição do contrato de arrenda
nieDto ou de su!Jarrendamento determina que o arren
dador+ o arrendatário e o subarrendatário,· se houver, 
sejãm" responsáveis pelos danos e prejuízos causados 
pela aeronave. 

SEÇÁO III 

DO FRETAMENTO 

Art. 133. Dá-se o fretamento quando uma das par
tes, chamada fretador, obriga-se para com a outra, cha
mada. c:tfreta_dor, mediante o pagamento por este, do 
frete, a realizar uma ou mais viageilS préestabelecidas 
ou __ durante certo período de tempo, reservando-se ao 
fretador o controle sobre a tripulação e a condução 
técnica da aeronave. 

Art. 134. O contrato será pof instrumentos público 
ou particular, sendo facultada a sua inscrição no Regis
tro Aeronáutico Brasileiro (arts. 123 e 124). 

Art. 135. O fretad.or é obrigado: 
I- a colocar a disposição do afretado r aeronave 

equipada e tripulada, com os documentos necessários 
e em estado de ae'ronavegabilidade; 
ll- a realizar as viagens acordadas o_u a manter a 

aeronave à disposição do afretado r, durante o tempo 
convencionado. 

Art. 136. O afretador é obrigado: 
I- a limitar o emprego da aeronave ao uso para 

o qual foi contradada e segundo as condições do con
trato; 

II -a pagar o frete no lugar, tempo e condiÇões 
acordadas. 

SEÇÃOIV 
DO ARRENDAMENTO MERCANTIL DE AERO

NAVE 
Art. 137. O arrendamento mercantil deve ser iiiscritO -

no Registro Aeronático Brasileiro, mediante instru
m-etito pú01iCó-ou particular com os seguintes elemen
tos: 
I- descrição da aeronave com o respet:tivo valor; 
II- prazo do contrato, val'?r de cada pr~tação pe

riódica, ou o critério para a sua determinação, data 
e local do pagarrientos; - -- ---

ITI -Cláusula de opção de compra ou de renovação 
cOil.tJ:atual, como faculdade do arrendatário; 

IV- indicação- do local, onde a aeronave deverá es
tar matriculada durante o praw do contrato. 

§ 1.0 Quando se tratar de aeronave proveniente do 
exterior, deve estar expresso o consentiment!) em que 
seja inscrita a aeronave no Registro Aeronáutico Brasi
leiro com o cancelamento da matrícula primitiva, se 
houver. 

§ 2. o Poderão ser aceitas, nos respectivos contratos, . 
as cláusulas e condições usuais nas operações de "lea
sing"-futerD.aciOri"al, deSde que não contenha qualquer 
cláusula contrária _â Constituição brasileira ou às dispo
sições deste Código. 

CAPÍTULO V 

DA HIPOTECA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE 
AERONAVE 

SEÇAOI 

DA HIPOTECA CONVENCIONAL 

Art. 138. Poderão ser objeto de hipoteca as aerona
ves, motores, partes e acessórios de aeronaves, inclusi,.·c 
aquelas em construção. 

§ t.u Não pode ser objeto de hipoteca, enquanto 
não se proceder à matrfcula definitiva, a aeronave inseri-
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ta e matriculada provisoriamente, salvo se for para ga
rantir o contrato, com base no qual se fez a matrícula 
provisória. -

§ 2.u A referência à aeronave, sem ressalva, com
preende todos os equipamentos. motores, instalações 
e acessóríos, constantes dos_respectivos certificados de 
matrícula e aeronavegabilidade. 

§ 3." No caso de incidir sobre motores, deverão eles 
ser inscritos e individuados no Registro Aeronáutico 
Bnisileiro. no ato da inScrição da hipoteca, produzindo 
esta os seus efeitos ainda que estejam equipando aero
nave hipotecada a distinto credor, cxceto no caso de 
haver nos respectivos contratos cláusula permitindo a 
rotatividade do!> motore-S. 

§ 4:' Concluída a construção, a hipoteca estcnder
se-á à aeronave se recair sobre todos os componentes; 
mas ccintínuará a gravai, apenas, os motores e equipa
mentos individuados, se somente !.Obre eles incidir a 
garantia. 

§ s.~ Durante O Contrato, o credor poderá inspecio
nar o estado dos bens, objeto Lia hipoteca. 

Art. 139. Só aquele que pode ulienar a aeronave po
derá hipotecá-la e'só a é1eronav~ que pode ser alienada 
poderá ser dada em hipoteca. 

Art. 140. A aeronave comum a dois ou mais proprie
tários só poderá ser dada em hipoteca com o consenti
mento expresso de todos os condôminos. 

Art. 141. A hipoteca constituir-se-á pela inscrição do 
contrato no Registro Aeronáutico Brasileiro e com a 
averbação no respectivo certificado de matrícula. 

Art. 142. Do contrato de hipoteca deverão constar: 
I- o nome e domicílio das partes contratantes; 
II- a importância da dívidagaranuda, os respectivos 

juros e demais consectários legais, o termo e lugar de 
pagamento; 

III - as marcas de nacionalidade e matrícula da aero
naye, assim como ·os números de série de suas partes 
componentes; 

IV- os seguros que garantem o bem hipotecado. 
§ 1."' Quando a aeronave estiver em construção, do 

instrumento deverá constar a descrição de conformf· 
dade com o contrato, assim como a etapa da fabricação, 
se a hipoteca recair sobre todos os componentes; ou 
a individuação das partes e acessórios se sobre elas_ 
indicidir a garantia. 

§ 2. o No caso de contrato de hipoteca realizado no 
exterior devem ser observadas as indicações previstas 
no a-rtigo 73, item ru. 

Art. 143. O crédito hipotecário aéreo prefere a qual
quer outro, com exceção dos resultantes de: 
I- despesas judiciais. crédito trabalhista, tributário 

e proveniente de tarifas aeroportuárias; 
II -despesas por socor.-o prestado; gastos efetuados 

pelo comandante da aeronave, no exercício de suas 
funções, quando indispensáveis à continuação da via
gem; e despesas efetuadas com a conservação da aero
nave. 

Parágrafo único. A preferência será exercida: 
a) no caso de perda ou avaria da aeronave, sobre 

o valor do seguro; 
b) no caso de destruição ou inutilização, sobre o valor 

dos materiais recuperados -ou das indenizaç6es recebi
das de terceiros; 

c) no caso de desapropriação, sobre o valor da indeni
zação. 

SEÇAO ll 

DA HIPOTECA LEGAL 

Ai't.- 144. Será dada em favor da União a hipoteca 
legal das aeronaves, peças e equipamentos adquiridos 
no exterior com aval, fiança ou qualquer outra garantia 
do Tesouro Nacional ou de seus agentes financeiros. 

Art. 145. Os bens mencionados no artigo anterior 
serão adjudicados à União, se esta o requerer no Juízo 
Federal, comprovando: 
I- a falência, insolvênpia, liquidação judicial ou ex

trajudicial, antes dç concluído o pagamento do débito 
ga:antido pelo Tesouro Nacional ou seus agentes finan· 
ce1ros; 

II -a ocorrência dos fatos previstos no a:rt. 189, I 
e II deste Código. 

Art. 146. O débito que tenha de ser pago pela União 
ou seus agentes financeiros, vencido ou víncendo, será 
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cobrado do adquirente ou da massa falida pelos valores 
despendidos por ocasião do pagamento. 

§ Lo A conversão da moeda estrangei!a, se for oca
so, será feita pelo câmbio do dia, observada a legislação 
complementar pertinente. 

§ 2.0 O valor das aeronaves adjudicadas à União será 
o da data da referida adjudicaçãO. -

§ 3. o Do valor do crédito previsto neste artigo será 
deduzido o valor das aeronaves adjudicadas à União. 
cobrando-se o saldo. 

§ 4. 0 Se o va1or das aeronaves for maior do que as 
importâncias despendidas ou-a despender, pela União 
ou seus agentes fina!lc_eiros, poderá aquela vender em 
leilão as referidas aeronaves pel<?_-.:alor da avaliação. 

§ 5.° Com o preço alcançado, pãgar-se-ão as quantias 
despendidas ou a despender, e o saldo depositar-se-á, 
conforme o caso, em favor da massa falida ou liqui
dante. 

§ 6. o Se no primeiro leilão não aTcaD.çar lance SuperioT 
ou igual à avaliação, far-se-á, no mesmo dia, novo leilão 
condiciona1 pelo maior preço. 

§ 7."' Se o preço alcançado no leilão não for superior 
ao crédito da União, poderá esta optar pela adjudicação 
a seu favor. 

Art. 147. Far-se-á ex officio a ínscriçãO no Registro 
Aeronáutico Brasileiro: 
I- da hipoteca legal; 
II -da adjudica~ão de que tratam os arts. 145, 146 

§ 7.0 e 190 deste Código. 
Parágrafo úniCo. Os a tos jUrfdicos, de qUe CUída- o 

artigo, produzirão efeitos ainda que não levados a regis-
tro no tempo próprio. _ 

SEÇAO li! 

DA ALIENAÇÁO FIDUC!Á!UA 

Art. 148. A alienação fiduciária em garanii'a tians
fere ao credor o domínio res-olúvel e a posse_indireta 
da aeronave ou de seus equipamentos, independente
mente da respectiva tradição, tornando-se o devedor 
o possuidor direto e depositário com todas as responsa
bilidades e encargos que lhe incumbem de acordo corn 
a lei civil e penal. 

Art. 149. A alienação fiduciária em garantia de aeiO~ 
nave ou de seus motores deve ser feita por instrumento 
público ou particular, que conterá: 
I- o valor da dívida, a taxa de juros, as comissões, 

cuja cobrança seja permitida, a cláusula penal e a estipu· 
(ação da correção monetária, se houver. com a indicação 
exata dos índices aplicáveis; 

11- a data do vencimento e o local do pagamento; 
III- a descrição da aeronave ou de seus motores, 

com as indicações constantes do Registro e dos respec
tivos certificados de matrícula e de aeronavegabilidade. 

§ I.~ No caso de alienação fiduciária de aeronave em 
construção ou de seus componentes, do instrumento 
constará a descrição c_onforme o respectivo contrato 
e a etapa em que se encontra. 

§ 2. 0 No caso do parágrafo anterior, o domínio fidu
ciário transferir-se~á, no ato do registro, sobre as partes 
componentes, e e.stender-se-á à aeronave construída, 
independente de formalidade posterior. 

Art. 150. A alimentação fiduciária só tem validade 
e eficácia após a inscrlçáo no RegiStro Aeronáutico Bra
sileiro. 

Art. 151. No caso de inadimplemento da obrigação 
garantida, o credor fiduciário poderá alienar o objew 
da garantia a terceiros e aplicar o respectívo preço no 
pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes 
da cobrança, entregando ao devedor o saldo, se houver. 

§ 1. ~Se o preço não bastar para pagar o crédito e 
despesas, o devedor continuará obrigado pelo paga
mento do saldo. 

§ 2. 0 Na falência, liquidação ou insolvência do deve~ 
dor, fica assegurado ao credor o direito de pedir a resti
tuição do bem alienado fiduciariamente. 

§ 3. 0 O proprietário fiduciário ou credor poderá pro· 
ceder à busca e apreensão judicial do bem alienado 
fidudariamente, diante da mora ou inadimplemento do 
credor. 

Art. 152. No caso de falência, insolvência,IiqUídaçãa 
judicial ou extrajudicial do adquirente ou importador, 
sem o pagamento do débito para com o vendedor, e 
de ter o Tesouro Nacional ou seus agentes financeiros 
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de pagá-lo, a União terá"'"()"direito de receber a quantia 
despendida com as respectivas despesas e consecrários 

. _legais, ded!,lzido o valor das aeronaves, peças e equipa
menros, objeto da garantia. procedendo-se de confor
midade com o disposto em relação à hipoteca legal 
~(arts. 144 e 145). 

CAPITULO VI 

DO SEQUESTRO, DA PENHORA E APREENSÃO 
DA AERONAVE 

SEÇÁO I 

DO SEQUESTRO bA AERONAVE 

7\rt. 153. Nenhuma aeronave empregada em servi
~s -ãéreos públicos (art.175) poderá ser objeto de se
qUestro. 

Pai'ágiãfo único. A proibição é extensiva à aeronave 
que opera serviço de transporte não regular, quando 
estiver pronta para parti~ e no' curso de viagem da espé
cie, 

Art. 154. Admite-se o seqüestro: 
I-em caso de desapassamento da aeronave por 

meio ilegal; 
II-em caso de dano à propriedade privada provo

cado pela aeronave que nela fizer pousa forçado. 
Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, não será 

admitido o seqüestro se houver prestação de caução 
suficiente a cobrir o prejufzo causado. 

SEÇÁO II 

DA PENHORA OU APREENSÃO DA AERONA
VE 

ArL 155. Toâi vci: qiiC, sobre aeronave ou seus mo~ 
tor~s, recair penhora ou ;:~preensão, esta deverá ser 
averbada no Registro Aeronáutico Brasileiro. 

§ 1." Em caso de penhora ou apreensão judicial ou 
adminitrativa d~ aeronaves, ou seus motores, destina
dOS ãOSerViço público de transporte aéreo regular, a 
autoridade judicial ou administrativa determinará a me~ 
dida, sem que se interrompa o serviço. 

-§ 2." A guarda ou depósito de aeronave penhorada 
ou qualquer moda apreendida judicialmente far~se-á 
de conformidade com o disposto nos arts. 312 a 315 
deste Código. 

TÍTULO V 
DA TRIPULAÇÃO 

CAPÍTULO 1 
DA COMPOSIÇÃO DA TRIPULAÇÁO 

Arf. 156. São tripulantes as pessoas devidamente ha
bilitadas que exercem função a bordo de aeronaves. 

§ 1:' A função renumerada a bordo de aeronaves na
cionais é pri_~ativa de titulares de licenças específicas, 
emitíáas -pelo Ministério da Aeronáutica e reservada 
a brasileiros natos ou naturalizados. 

§ 2. o A função renumerada, a bordo de aeronave de 
serviço aéreo privado (ar r. 177) pode ser exercida por 
tripulantes habílitados, independente de sua naciona
lidade. 

§ 3." No serviço aéreo internacional poderão ser em
pregados comissários estrangeiros, contanto que o ntí
me_ro não exce_da um terço dos comissários a bordo 
da mesma aeronave. 

Arte 157. Desde que assegurada a admissão de tripu
lantes brasileiros em serviços aéreos públicos de deter

- minado país, deve-se promover acordo bilateral de reci
procidade. 

ArL 158. A juízo da autoridade aeronáutica poderão 
ser admitidos como tripulantes, em caráter provisório, 
instrutore!o estrangeiros, na falta de tripulantes brasi· 
leiros, 

Parágrafo único. O prazo do contrato de instrutores 
estrangeiros, de que trata este artigo, não poderá exce
der de 6 (seis) meses. 

Att. 159. Na forma da regulamentação pertinente e 
de acordo com as exigências operacionais, a tripulação 
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constituir-se:á de titulares de licença de vóo e certifi
cados de capacidade física e de habilitação técnica, que 
os credenciem ao exercíci? _das respectivas funções. 

~ CAPÍTULO 11 
DAS LICENÇAS E CERTIFICADOS 

Art. 160. A licença de tripulantes e o_s certificados 
de habilitação técnica e de capacidade física serão con
cedidos pela autoridade aeronáutica, na forma de regu~ 
lamentação específica. 

Parágrafo único. A licença terá carater permanente 
e os certificados vigorarão pelo período neles estabe
lecido, podendo ser revalidadas. 

. Art. 161. Será regulada pela legislação brasileira a 
validade da licença e do certificado de habilitação técni
ca de estrangeiros, quando inexistii convenção ou ato 
internacional vige_nt_e no Brasil e no Estado que os hou
ver expedido. 

Parágrafo único. O disposto no caput do presente 
artigo aplica-se a brasileiro titular de licença ou certifi
cado obtido em outro país. 

Art. 162. Cessatla a validade do certificado de hahi~ 
Iitação técnica ou de capacidade física, o titular da licen
ça ficará impedido do exercício da função nela especi
ficada. 

Art. 163, Sempre que o titular de licença apresentar 
indícios comprometedor de sua aptidão técnica ou das 
condições físicas estabelecidas na regulamentação espe~ 
cífica, poderá ser submetido a novos exames técnicos 
ou de capacidade física, ainda que válidos estejam os 
respectivos certificados. 

Parágrafo único. Do resultado dos exames acima es
pecificados caberá recurso dos interessados à comissão 
técnica especializada ou à junta médica. 

Ar_t. 164. Qualquer dos certificados de que tratam 
os artigos anteriores poderá se cassado pela autoridade 
aeronáutica se comprovado, em processo administra· 
tivo ou exame de saúde, que o respectivo titular não 
possui idoneidade profissional ou não está capacitado 
para o exercício das funções especificadas em sua licen
ça. 

Parágrafo único. No caso do presente artigo, apli
ca-se o disposto no parágrafo único do art.l63. 

CAPÍTULO Ill 
DO COMANDANTE DE AERONAVE 

Art. 165. Toda aeronave terá a bordo um coman
dante, membro da tripulação, designado pelo proprie
tário ou explorador e que será seu preposto durante 
a viagem. 

Parágrafo único. O nome do comandante e dos de
mais tripulantes constarão do Diário de bordo. 

Arr. 166. O comandante é responsável pela operação 
e segurança da aeronave. 

§ 1~ O comandante será também responsável pela 
guarda de valores, mercadorias, bagagens despachadas 
e mala postal, de::.de que lhe sejam asseguradas pelo 
proprietário ou explorador condições de verificar a 
quantidade e estado das mesmas. 

§ 2. o Os demais membros da tripulação ficam subor
dinados. técnica e disciplinarmente, ao comandante da 
aeronave. 

§ 3° Durante a viagem, o comandante é o respon~ 
sável, no que se refere à tripulação, pelo cumprimento 
da regulamentação profissional no tocante a: 

I -limites da jornada de trabalho; 
II -limites de vôo; 
UI- intervalos de repouso; 
IV- fornecimentos da alimentos. 
Art. 167. O comandante exerce autoridade inerente 

â função desde o momento em que se apresenta para 
o vóo até o momento em que entrega a aeronave, con
cluída a viagem. 

Parágrafo único. No caso de pouso forçado, a auto
ridade do comandante persiste até que as autoridades 
competentes assumam a responsabilidade pela aerona
ve, pessoas e coisas transportadas. 

Art. 168. Durante o período de tempo previsto no 
art.167, o comandante exerce autoridade sobre as pes
soas e coisas que se encontrem a bordo da aeronave 
e poderá: 
I- desembarcar qualquer delas, desde que compro~ 

meta a boa ordem, a disciplina, ponha em risco a segu
rança da aeronave ou de- pessoas e bens a borda,; 
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II- tomar medidas necessárias â proteçõ.'!o da aero~ 
nave e das pessoas ou bens transportados; 

III- alijar a carga ou parte dela, quando indispen
sável à segorança de vôo (art. 16. § 3°), _ __ _ 

Parágrafo único. O comandante e o explorador da 
aeronave não serão resp-onsáveis por prejuftoÇOu con
seqüéncías -decorrentes de adoçãd das medidas discipli
nares previstas neste artigo, sem excesso de póder. 

Art. 169. Poderá o comandante, sob sua responsa
bilidade, adiar ou suspender a partida da aeronave, 
quando julgar indispensável à segurança do vôo. 

Art. 170. O comandante poderá delegar a outro 
membro da tripulação as atribuições que lhe competem, 
rnenos as que se relacionem com a segurança do vôo. 

Art. 171. As decisões tomadas pelo comandante na 
forma dos artigos 167,168,169 e_215, parágrafo únicO, 
inclusive em caso de alijaffiento (art. 16, § 3°), serão 
registradas no Diário de bordo e,_ concluída a viagem, 
imediatamente comunicadas à autoridade aeronáutica. 

Parágrafo único. No .caso de estar_ a carga sujeita 
a controle aduaneiro, será o alijamento ã autoridade 
fazendaria mais próxima. 

Art. 172-. O Diário de bordo, além de mencionar as 
marcas de nacionalidade e matrícula, os nomes_do pro· 
prietário e do explorador, deverá indicar cada vóo a 
data, natureza do vOo (privado aéreo, transporte aéreo 
regular ou não regular), os nomes dos tripulantes, lugar 
e hora da safda e da chegada, incidentes e observaç-ões, 
inclusive sobre infra-estrutura de proteção ao vOo que 
forem de interesse__da segurança em geraL 

Parágrafo único. O.Diárío de b_ordo referido no ca
put deste artigo deverá estar assinado pelo piloto co· 
mandante, que é o responsável pela!'. anotações, aí tam· 
bé~ incluídos QS totais de tempo de vóo e de jornada. 

Art. 173. O comandante procederá ao assunto, no 
Diário de bordo, dos nascimentos e óbitos que ocorrem 
durante a viagem, e dele extrairá cópia para os fins 
de direito. 

Parágrafo úniCo. OcOrrendo mal súbito ou óbito de 
pessoas, o comandante providenciará, na primeira esca
la, o comparecimento de médicos ou da autoridade poli· 
ciallocal, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

TÍTULO VI 
DOS SERVIÇOS AÉREOS 

CAPfTULOl 
INTRODUÇÃO 

Art. 174. Os serviÇos aéreos: COmpreendem os serVi
ços aéreos privados (arts. 177 a 179) e os serviços aéreos 
públicos (arts. ISO a 221). _ 

Art. 175. Os serviços aéreos púbHcos abrangem os 
serviçoS aéreos especializados públicos e os serviços de 
transporte aéreo público de passageiro, carga ou mala 
pastai, regular ou não-regular, doméstico oü interna
cioanal. 

§ 1." A relação jurídica entre a União e o empresário 
que explora os serviços aéreos públicos pauta-se pelas 
normas estabelecidas neste Código e legislação comple
mentar e pelas condições da respectiva _concessão o_u 
autorização. -

§ 2.0 A relação jurídica entre o empresário e o usuá· 
rio ou beneficiário dos serviços é contra_tual, regendo-se 
pelas respectivas normas previstas neste Código c legis
lação complementar, e, em se tratando de transporte 
público internacional, pelo disposto nos Tratados e 
Convenções pertinentes (arts. 1.", § 1."; 203 a 213). 

§ 3." No contrato de serviços aére-os públicos, o em
presário, pessoa física ou jurídica, proprietário oU ex
plorador da aeronave, obriga-se, em nome próprio, a 
executar determinados serviços aéreos, mediante renu
meração, aplicando-se o disposto nos arts. 22 a 245 
quando se tratar de transporte aéreo regular. 

Art. 176. O transporte aére-o de mala postal poderá 
ser feito, com igualdade_ de tr_at_a_menl_Q_,_ por todas as 
empresas de transporte aéreo regular, em suas linhas, 
atendendo âs conveniências de horário, ou mediante 
fretamento especial. 

§ to No transporte de remessas postais o transpor
tador só é responsável perante a administração Postal 
na conformidade das disposições aplicáveis às relações 
entre eles. 

§ 2.0 Salvo o disposto no parágrafo anterior, as dispo· 
sições deste Código não se aplicam ao transporte de 
remessas postais. 
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CAPÍTUL.9 II 
SERVJÇOS AÉREOS PRIVADOS 

Art. 177. Os serviços aéreos privados são os realiza~ 
dos, sem renumeração, em benefício do próprio opera
dor (art. 123. 111 compreendendo as atividades aéreas: 
I- de recrei_o ou desportivas; 
II-de transporte reservado ao proprietário ou ope

rador da aeronave; 
III- de serviços aéreos especializados, realizados 

_em benefício exclusivo do proprietário ou operador da 
aeronave. 

Art. 178. Os proprietários ou operadores de aero
naves destinadas a serviço aéreos privados, sem fins 
comerciais, não necessitam de autorização para suas 
atividades aéreas (art. 14, § z.u). 

§ 1." As aeronaves e os operadores deverão atender 
aos respectivos requisitos técnicos e a todas as dispo· 
síções sobre navegação aérea e segurança de vóo, assim 
como ter, regularmente, o seguro contra danos às ou 
bens na superfície e ao pessoal técnico a bordo. 

§ 2.~ As aeronaves de que trata este artigo não po
derã9 efet_uar serviços aéreos de transporte público (art. 
2157; § 2"). - -

Art. 179. As pessoas físicas ou jurídicas que, em seu 
único e exclusivo benefício, se dediquem à formação 
ou adestramento de seu pessoal técnico, poderão fazê-lo 
mediante a anuência de autoridade aeronáutica. 

CAPÍTULO III 
SERVIÇOS AÉREOS PÚBLICOS 

SEÇÃO I 
DA CONCESSÃO OU AUTORIZAÇÃO PARA 

OS SERVIÇOS AÉREOS PÚBLICOS 

Art. 180. A exploração de serviços aéreos públicos 
dependerá sempre da prévia concessão, quando se tratar 
de transporte aéreo regular, ou de autorização no caso 
de transporte aéreo não regular ou de serviços especia
lizados. 
_ Art. 181. A cOncessão somente será dada a pessoa 

jurídica brasileira que tiver: 
I -sede no Brasil; 
II- pelo menos 415 (quatro quintos) do capital com 

direito a voto, pertecente a brasileiros, prevalecendo 
essa limitação nos eventuais aumentos do capital social; 

- III- direção confiada exclusivamente a brasileiros. 
§ l." As ações com direito a voto deverão ser nomina

tivas se se tratar de empresa constituída sob a forma 
de sociedade anónima, cujos estatutos deverão conter 
expressa proibição de conversão das ações preferenciais 
sem direito a voto em ações com direito a voto. 

§ 2. ~Pode _ser admitida a emissão de ações prefe
renciais até o limite de 2/3 (dois terços) do total das 
ações emitidas, não prevalecendo as restrições não pre
vistas neste Código, 

§ 3.u A tranferência a estrangeiro das ações com di
reito a voto, que estejam incluídas na margem de 1!5 
(um quinto) do capital a que se refere o -item II deste 
artigo, depende de aprovação da autoridade aeronáu~ 
tica. 

§ 4."Desde_que a soma final de açQes em pod~r de 
-estrangeiros não ultrapasse o limite de 1/5 (um qumto) 

do capital, poderão as pessoas estrangeiras, naturais 
ou jurídicas, adquirir ações do aumento de capital. 

Art. 182. A autorização pode ser outorgada: 
I - às sociedades anônimas nas condições previstas 

no artigo anterior; 
II - às demais sociedades, com sede no País, obser

vada a maioria de sócios, o controle e a direção de 
brasileiros. 

Parágrafo único. Em se tratando de serviços aéreos 
especializados de ensino. adestramento, investigação, 

- - -experimentação científica e de fomento ou proteção 
ao solo, ao meio ambiente e similares, pode a autori
zação ser autorgada, também, a associações civis. 

Art. 183. As concessões ou autorizações serão regu
lamentadas pelo Poder Executivo e somente poderão 
sercedldas ou trans(eridas mediante anuência da autori
dade competente. 

SEÇÃO II 
DA APROVAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS 

- E SUAS ALTERAÇÓES 

Art. 184. Os a tos constitutivos das sociedades de que 
tratam os artigos 181 e 182 deste Código, bem como 
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suas modificações, dependerão de prévia aprovação da 
aU.tõi:idade aeronáutica, para serem apresentados ao 
Registro do Comércio. 

Parágrafo único. A aprovação de que trata este artigo 
não assegura ã sociedade qualquer direito em relação 
à concessão ou autorização pata a exe_cução de serviços 
aéreos. 

Art. 185. A sociedade concessionária ou autorizada 
de serviços públicos de transporte aéreo deverá reme~ 
ter, no primeiro mês de cada semestre do exercício 
.social, relação completa: 

I - dos seus acionistas, com a exata indicaç<lo de 
sua ·qualificação, endereço e participação social; 

II - das transferências de ações, operadas no se~ 
mestre anter~o_~} com a qualificação do transmitente- e 
do adquirente, bem como do que representa, percen
tualmente, a sua participação sociaL 

§ 1. o Diante dessas informações, poderá a autoridade 
aeronáutica: 

I -..:. consider-ãr-seiD validade as transferências opera~ 
das em desacordo com a lei; 

II - determinar que, no período que fixa, as trans-
feréncias dependerão de aprovação prévia. 

§ 2.0 É exigida a autorização prévia, para a transfe
rência de ações: 

I - que assegurem ao adquirente ou retirem do 
transmitente o controle da sociedade; 

II -_que levem o adquirente a possuir mais de 10% 
(dez por cento) do capital social; 

III - que representem2% (dois por cento) do capi
tal social; 

IV - durante o período fücado pela autoridade ae· 
ronáutica, em face da análise das informações semes
trais a que se refere o§ 1.0

, item II, deste artigo; 
V - no caso previsto no artigo 181, § 3. 0

• 

Art. 186. As empresas de que tratam os artigos 181 
e 182, tendo em vista a melhoria dos serviços e maior 
rendimento económico 011 técnico, a diminuição de cus
tos, o_ bem público ou o melhor atendimento dos usuá
rios, poderão fundir-se ou incorporar-se~ 

§ 1. o A conso:rciação, a associação e a constituição 
de grupos societários serão pefffiitidas tendo em vista 
a exploração dos serviços de manutenção de aeronaves, 
os serviços de características comuns e a formação, trei
namento e aperfeiçoamento de tripulantes e demais pes
soal técnico. 

§ z.o Embora pertencendo ao mesmo grupo societá
rio, uma empresa não poderá, fora dos casos previstos 
no caput deste artigo, explorar linhas aéreas cuja con
cessão tenha sido deferida a outra. 

§ 3. o Todos os casos previstos no caput e no § t.o 
deste artigo sõ se efetuarão com a prévia autorização 
do Ministério da Aeronáutica. 

SEÇÃO III 
DA INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO E FALÉN

CIA DE EMPRESA 
CONCESSIONÃRIA DE SERVIÇOS AÉREOS PÚ

BLICOS 

Art. 187. Não podem impetrar concordata as empre
sas que, por seus atos constitutivos, tenha por objeto 
a exploração de serviços aéreos de qualquer natureza 
ou de infra-estrutura aeronáutica. 

Art. 188. O Poder Executivo poderá intervir nas 
empresas concessionárias ou autorizadas, cuja situação 
operacional, financeira ou económica ameace a conti
nuidade doS serviçoS, a eficiência ou a segurança ao 

- transporie·aereo. 
§ L o A intervenção visará ao restabelecimento da 

normalidade dos serviços e durará enquanto necessária 
à consecução do objetivo. .. 

§ 2,0 Na hipótese de ser apurada, por perícia tecnica, 
antes ou depois da intervenção, a impossibilidade do 
restabelecimento da normalidade dos serviços: 

I - será determinada a liquidação extrajudicial. 
quando com a realização do ativo puder ser atendida 
pelo menos a metade dos créditos; 

II - será requerida a falência, quando o ativo náo 
for suficiente para atender pelo menos a metade_ dos 
créditos, ou quando houver fundados indícios de crime 
falenciais. 

Art. 189. Além dos previstos em lei, constituem cré· 
ditos privilegiados da União nos processos de liquidação 
ou falência de empresa de transporte aéreo: 
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I - a quantia despendida pela União para financía~ 
menta ou pagamento de aeronaves e produtos aeronáu
ticos adquiridos pela empresa de transporte aéreo; 

II - a quantia por que a União se haja obrigado, 
ainda que parceladamente, pa_ra pagamenró de aero
naves e produtos aeronáuticos, importados pela empre-
sa de transporte aéreo. . 

Art. 190. Na liquidação ou falênc_~~ da empresa de 
transporte aéreo, serão liminarmente ad~udicadas à 
União, por conta e até o limite do s~u. crédito, as a~ro
naves e produtos aeronáuticos adgumdos antes da ms-
tauração do processo: _ . _ . _ 

I - com a contribl,liçâo financeira da Umao, aval. 
fiança ou qualquer outra garantia desta ou de seus agen-
tes financeiros; -

II - pagos no todo ou em parte pela U~~ão ou por 
cujo pagamento ela venha a ser responsabtltzada após 
o início do processo. _ . 

§ 1." A adjudicação de que trata ~te artigo será de
terminada pelo Jufzo Federal, med1~nte a compr?va
ção, pela União, da ocorrência das htpóteses prevtstas 
nos itens 1 e U deste artigo. 

§ 2." A quantia correspOndente ao valor dos bens 
referidos neste artigo será dedtl7Ída do mçmtante __ do 
crédito da União. no processo de cobrança ex_e~utiv~. 
proposto pela União contra a deve~or~,_ou admimstrau
vamente, se não houver processo JUd!CJai.. . 

Art. 191 Na expiração normal ou a.nt~ctpada das .a~I
vidades da empresa, a União terá o dtre1to de adqumr, 
diretamente, em sua totalidade ou em partes, as aerona
ves, peças e equipamentos; ofi-ciais e instalações aero
náuticas, pelo valor de mercado. 

SEÇÃOIV _ 
DO CONTROLE E FISCALIZAÇAO DOS SERVI

ÇOS AÉREOS PÚBLICOS 

Ait. 192. Os acordos entre exploradores de serviços 
aéreos de transporte regular, que impliquem em consór
cio, "pool", conexão, consolidação ou fusão de serviços 
ou interesses, dependerão de prévia aprovação da auto
ridade aeronáutica. 

Art. 193. Os serviços áereos de tranSporte regular 
ficarão sujeitos às normas que o Governo estabelecer 
para impedir a competição ruinosa e assegurar o seu 
melhor rendimento econômico podendo, p.lra esse fim~ 
a autoridade aeronáutica, a qual_guer tempo, modificar 
freqüências, rotas, horários·e tarifas de serviço e outras 
quaisquer condições da concessão ou autorização. 

Art. 194. As normas e condições para a exploração 
de serviços aéreos não-regulares (arts. 217 a 221) serãci 
fixadas pela autoridade aeronáutica, visando a evitar 
a competição desses serviços com os de transporte reguw 
lar, e poderão ser alteradas quando necessário para 
assegurar, em conjunto, melhor rendimento económico 
dos serviços aéreos. 

Parágrafo único. Poderá a autoridade aeronáutica 
exigir a prévia aprovação dos contratos ou acordos firw 
mados pelos empresários de serviços especializados 
(art. 201), de serviço de transporte aéreo regular ou 
não-regular, e operadores de serviços privados o_u des
portivos (arts. 15, § 2. 0 e 178, s·2.~). entre si, ou com 
terceiros. 

Art. 195. Os serviços auxiliares sérã:O regulados de 
conformidade com o disposto nos arts. 102 a 104. 

Art. 196. Toda pessoa, natural ou jurídica, que ex
plora serviços aéreos, deverá dispor de adequadas estruw 
turas técnicas de manutenção e de operaçao, próprias 
ou contratadas, devidamente homologadas pela autori
dade aeronáutica. 

Parágrafo único. O exp!Oiador da aeronave, através 
de sua estrutura de operações, deverá, a qualquer mo
mento, fornecer aos órgãos do Sistema de Proteção 
ao Vóo (arts. 47 a 65), os elementos relativos ao vóo 
ou localização da aeronave. 

Art. 197. A fiscalização será exercida pelo pessoal 
que a autoridade aeronáutica credenciar. 

Parágrafo único. Constituem encargos de fiscalízação 
as inspeções e vistorias em aeronaves, serviços aéreos, 
oficinas, entidades aerodesporti vas e instalações aero
portuárias, bem como os exames de proficiência de ae· 
ronautas e aeroviários. 

Art, 198. Além da escrituração exigida pela legisla
ção em vigor, todas as empresas que exploram serviços 
aéreos devenlomanter escrituração espé'cffica, que_obe· 
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decerá a um plano uniforme de contas, estabelecido 
pela autoridade aeronáuti~a. _ .. 

Parágrafo único. A recetta e a despesa d~ attVldades 
afins ou subsidiárias não poderão ser escnturadas na 
contabilidade dos serviços aéreos. 

Art. 199. A autoridade aeronáutica poderá, quando 
julgar necessário, mandar proceder a exan:e da contabi
lidade das empresas- que exploram servtços aéreos e 
dos respectivos livros, registras e documentos. 

Art. 200. Toda empresa nacional ou estrangeira de 
serviço de transporte_ aéreo público regular obedecerá 
às tarifas aprovadas pela autoridade aeronáutica. 

Parágrafo único. No transporte internacional não-re
gular. a autoridade aeronáutica poderá exigir que o 
preço do transporte seja submetido a sua aprovação 
prévia. 

CAPITULO IV 
DOS SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS 

Art. 201. 05 serviços aéreos especializados abran
gem as ~tividades aéreas de: 

1 - aerofotografia, aerofotogrametria. aerocint!ma
tografia, aerotopografia; 

II - prospecção, exploração ou detectação de ele· 
mentos do solo ou do subsolo, do mar, da plataforma 
submarina, da superfície das águas ou de suas profun
dezas; 

UI - publicidade aérea de qualquer natureza; 
IV - fomento ou proteção da agricultura em geral; 
V - saneamento, investigação ou experimentação 

técnica ou científica; 
VI - ensino e adestração de pessoal de vôo; 
vn - provocação- artificial de chuvas ou modifica

ção de clima; 
VIII - qualquer modalidade remunerada, distinta do 
transporte público. 

Art. 202. Obedecerão a regulamento especial~~ s~r
viços aéreos que tenham por fim proteger ou fomentar 
o desenvolvimento da agricultura em qualquer dos seus 
aspectos, mediante o uso de fertilizantes, semeadura, 
combate a pragas, aplicação- de inseticidas, herbicidas, 
desfolhadores, povoamento de águas, combate a incên
dio em campos e florestas e quaisquer outras aplicações 
técnicas e científicas aprovadas. 

CAPÍTULO V 
DOlRANSPORTE AÉREO REGULAR 

SEÇÃO I ·.~ . 
DO TRANSPORTE AÉREO REGULAR INTER

NACIONAL 

_ Art. 2D3. OSServiços âe transPorte aére"o público in
ternacional pode ser realizados por empresas nacionais 
ou estrangeiras. 

Parágrafo único. A exploração desses serviços sujei· 
tar-se-á: 

a) às disposições dos tratados ou acordos bilaterais 
vigentes com os_~es'pectivos Estados e o Brasil; 

b) na falta desses, ao disposto neste Código. 

DA DESIGNAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEI
RAS 

Art. 204. O Governo brasileiro designará as empre
sas para os serviços de transporte aéreo internacional. 

§ 1.'' Cabe a empresa ou empresas designadas provi
denciarem a autorização de funcionamento, junto aos 
páfse:s onde. pretendem operar. . 

§ 2.0 A designação de que trata este art.rgo far-se-á 
com o objetivo de assegurar o melhor rendtmento eco· 
nómico no metcado internacional, estimUlar o tudsmo 
receptivo, Contribuir para o maior intercâmbio político, 
ecottõmi:co-e Cültural. 

DA DESIGNAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE 
EMPRESAS ESTRANGEIRAS 

Art. 205, Para operar no Brasil, a empresa estran-
geír~- de transporte aéreo deverá: -. 
-~-- ser designada pelo Governo do respectivo paf~; 
Tr- obter-autorização de funcionamento no Brastl 

(arts. 206 a 211); 

UI - obter autorízação para operar os serviços aê~ 
reos (art·<:.. 212 e 213). 

Parágrafo único. A designação é ato de Governo a 
Governo, pela via diplomática, enquanto os pedidos 
de autorização, a que se referem os itens II e 111 deste 

-~rtigo são atas da própria empresa designada. 

DA AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO 

Art. 206. O pedido de autorização para funciona
mento no País será instruído com os segu"intes docu
mentos: 

I - prova de achar-se a empresa contituída confor
me a lei de seu país; 

11 - o inteiro teor de seu estatuto social ou instru
mento constitutivo equivalente; 

III - relaçâo_de acionistas ou detentores de seu ca
pital, com a indicação, quando houver, do nome, profis
são e domiet1io de cada um e número de ações ou quotas 
de participação-; conforme a natureza da sociedade; 

IV - cópia da ata da assembléia ou do instrumento 
-jurídiCO que deliberou sobre o funcionamento no J?ra~il 

e fixou- o capital destinado às operações no temtórto 
brasileiro; 

V - último balanço mercantil legalmente publicado 
no país de origem; 

VI - instrumento de nomeação do representante 
legal no Brasil, do qual devem constar p~deres para 
aceitar as condições em que é dada a automação (art. 

_Z~ 2JJ7. As condições que o Governo Federal achar 
conveniente estabelecer em defesa dos interesses nacio
nais constarã.o de termo de aceitação assinado pela em
presa requerente e integrarão c decreto de autorização. 

Parágrafo ú-nico. Um exemplar do órgão oficial que 
tiver feito a publicação do decreto e de todos os docu
mentos que o ínstruem será arquivado no Registro de 

-Comércio da localidade onde vier a ser situado o estabe
lecimento principal da empresa, juntamente c~m a pr~
va do depósito, em dinheiro, da parte do caprtal destt~ 
nado às operações no Brasil. 

Art. 208. As empresas estrangeiras autorizadas a 
funcionar no País são obrigadas a ter permanentemente 
representante no Brasil, com pleno poc;Ie.r7s para tra~ar 
de quaisquer assuntos e resolvê-los defimtlvamente,_m~ 
clusive para o efeito de ser demandado e receber Cita
ções iniciais pela_empresa. 

Parágrafo único. No caso de falência decretada .fora 
do País, perdurarão os poderes do representante até 
que out~o seja nomeado, e os bens e valores da e~presa 
não serão liberados para transferência ao extenor, en
quanto não forem pagos os credores domiciliados no 
Brasil. 

Art. 209. Qualquer alteração que a empresa estran
geira fizer em seu estatuto ou atos constitutivos depen~ 
derá de aprova~o do Governo Federal para produzir 
efeitos no Brasil. 

Art. 210. A autorização à empresa estrangeira para 
fu.nciõnãr no Brasil, de que trata o art. 206, poderá 
ser cassada: 

I - em caso de falência; 
II - se os serviços forem suspensos, pela própria 

empresa, po:r período e'-'cedente a 6 (seis) meses; 
III - nos casos previstos no decreto de autorização 

ou no re"spectivo Acordo bilateral; 
IV - nos casos previstos _em lei (art. 298). 
Art. 211. A substituição da empresa estrangeira que 

deixar de funcionar no Brasil ficará na dependência 
_de comprovação, perante a autoridade aeronáu.ti_ca, do 

cumprimento das obrigações a que estava SUJeita no 
País, salvo se forem assumidas pela nova empresa desig
nada. 

DA AUTORIZAÇÃO PARA OPERAR 

Art. 212. A empresa estrangeira, designada pelo go-
- Vemo-·ae seu pafs e autorizada a funcionar no Brasil, 

deverá obter a autorização para iniciar, em caráterdefi~ 
nitivo, os serviços aéreos internacionais, apresentando 
à autoridade aeronáutica: 
· a) os planos operacional e técnico, na forma de regu

lamentação da espécie; 
b) as tarifas que pretende aplicar entre pon~os de 

escala no Brasil e as demais escalas de seu se!'VlÇO no 
exterior; 
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c) o horário que pretende observar. 
Art. 213. Toda modificação que envolva equipamen

to, horário, freqüência e escalas no terrítório nacional, 
bem assim a suspensão provisõria-ou definitiva dos ser
viços e o restabelecimento de escalas autorizadas, de
penderá de autorização da autoridade aeronáutica, se 
não for esiabelecido de modo diferente em Acordo bila
teral. 

Parágrafo único, As modificações a que se refere 
este artigo serão submetidas ã autoridade aeronáutíca 
com a necessária antecedência. 

DA AUTORIZAÇÃO DE AG~NCIA DE EMPRE
SA 

ESTRANGEIRA QUE NÃO OPERE SERVIÇOS 
AÉREOS NO BRASIL 

Art. 214. As empresas estrangeiras de transporte aé
reo que não operem no Brasil não poderão funcionar 
no território nacional ou nele manter agência, sucursal, 
fllial, gerência, representação ·ou escritório, salvo se 
possuírem autorizãÇão p~ua a venda de bilhete de passa
gem ou de carga, concedida por autoridade competente. 

§ 1.0 A autorização de que trata este artigo estará 
sujeita às narinas e condiçóeS-Que forem estabelecidas 
pelo Ministério da Aeronáutica. 

§ 2.0 Não será outorgada autorização à empresa cujo 
país de origem não assegure reciprocidade de trata
mento às congêneres brasileiras. 

§ 3. o O representante, agente, diretor, gerente ou 
procurador deverá ter os m·esmo-s poderes de que trata 
o art. 208 deste Código. 

SEÇÃO!l 

DO TRANSPORTE DOMÉSTICO 

Art. 215. Considera-se doméstico_ e_ é regido por este 
Código, todo transporte em que os _tJOntos de partida, 
intermediários e de destino estejam situados em terri
tório naciómil. 

Parágrafo único. O transpOri:e-náõ perderá esse cará
ter se, por motivo de força maior, a aeronave fizer 
escala em território estrarigeiro, estando, porém, em 
território os seus pontos de partida e destino. 

Art. 216. Os serviços aéreos d_e transporte público 
doméstico são reservados às pessoas jurídicas brasilei
ras. 

CAPITULO VI 

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NÃO
REGULAR 

Art. 217. Para a prestação de serviços aéreos não-re-
gulares de transporte de passageiro, carga ou mala pos
tal, é necessária autorização de funcionaineriiO dO"POder 
Executivo, a qual será intransferível, podendo esten
der-se por período de 5 (cinco} anos. renovável por 
igual prazo. 

Art. 218. Além da nacionalidade brasileira, a pessoa 
interessada em obter a autorização de funcionamento, 
deverá indicar os aeródromos e instalações auxiliares 
que pretende utilizar, comprovando: 

I - sua capacidade económica e financeira; 
II - a viabilidade económica do serviço que pre· 

tende explorar; 
III ...:... que dispõe de aeronaves adequadas, pessoal 

técnico habilitado e estruturas técnicas de manutenção, 
próprias ou contratadas; 

IV - que fez os seguros obrigatórios. 
Art. 219. Além da autorização de funcionamento, de 

que tratam os arts. 217 e 218, os serviços de transporte 
aéreo não-regular entre pontos situados no País, ou 
entre ponto no território nacional e outro em país es
trangeiro, sujeitam-se à permissão correspondente. 

Art. 220. Os serviços de táxi~aéreoconstittiem moda
lidade de transporte público aéreo nao-regular de passa
geiro ou carga, mediante remune~ão convencionada 
entre o usuário e o transportador, sob a fiscalização 
do Ministério da Aeronáutica, e visando a proporcionar 
atendimento imediato, independente de horário, per
curso ou escala. 

D!ÃRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 221. As pessoas físicas ou jurídicas, autorizadas 
a exercer atividade de fomento da aviação civil ou des
portiva, assim como de adestramento de tripulantes, 
não poderão realizar serviço público de transporte aé
reo, com ou sem remuneração (arts. 267, § 2.0

, 178, 
§ 2." e 179). 

TITULO VII 
DO CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO 

CAPÍTULO! 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 222. Pelo contrato de transporte aéreo, obri
ga-s·e o empr~sário a transportar passageiro, bagagem, 
carga, encomenda ou mala postal, po~ meio de aero
nave, mediante pagamento. 

Parágrafo único. O empresário, comO transportador, 
pode ser pessoa física ou jurídica, proprietário ou explo
rador da aeronave. 

Art. 223. Considera-se que existe um só contrato de 
transporte, quando ajustado num único ato jurídico, 
por meio de um ou mais bilhetes de passagem, ainda 
que executado, sucessivamente, por mais de um trans
portador. 

Art. 224. Em caso de transporte combinado, apli
ca:~e âs aeronaves o disposto neste Código. 

Art. 225. Considera-se tran_sportador de fato o que 
realiza todo otransporte ou parte dele, presumidamente 
autorizado pelo transportador contratual e sem se con· 
fundir com ele ou com o transportador sucessivo. 

Art. ~2§_. A falta, irregularidade ou perda do bilhete 
de passagem, nota de bagagem ou conhecimento de 
carga não prejudica a existência e eficácia do respectivo 

-contrato .. 

CAPÍTULO II 
DO CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSA

GEIRO 

SEÇÃOI 
DO BILHETE DE PASSAGEM 

Art. 227._No transporte de pessoas, o transportador 
é obrigado a entregar o respectivo bilhete individua[ 
ou coletivo de passagem, que deverá indicar o lugar 
e a data da emissão, os pontos de partida e destino, 
assim como o nome dos transportadores. 

Art. 228. O bilhete de passagem terá a validade d6 
um ano, a partir da data de sua emissão. 

Art. 229. O passageiro tem direito ao reembolso do 
valor já pago do bilhete se o transportador vier a cance~ 
lar a viagem. 

Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 
quatro horas, o transportador providenciará o embar
que do passageiro, em vôo que ofereça serviço equiva
lente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, 
de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhe
te de passagem. 

Art. 231. Quando o transporte so'frer interrupção ou 
atraso em aeroporto de escala por período superior 
a quatro horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro 
poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou 
pela imediata devolução do preço. 

Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da 
iriterrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte 
de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, corre
râo por conta do transportador contratual, sem prejuízo 
da responsabiiídade civil. 

Art. 232. A pessoa transportada deve sujeitar-se às 
normas legais constantes do bilhete ou afixadas à vista 
dos usuários, abstendo-se de ato que cause incómodo 
ou prejuízo aos passageiros, danifique a· aeronave, im
peça ou dificulte a execução normal do serviço. 

Art. 233. A execução do contrato de transporte aé
reo de passageiro compreende as operações de embar~ 
que e desembarque, além das efetuadas a bordo da 
aeronave. 

§ 1.° Considera-se operação de embarque a que se 
realiza de-sde quando o passageiro, já despachado no 
aeroporto, transpõe o limite da área destinada ao públi
co em geral e entra na respectiva aeronave, abrangendo 
o percuso feito a pé, por meios mecânicos ou com a 
lltilização de viaturas. 
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§ 2.0 A operação de desembarque inicia-se com a saf
dade bordo da aeronave e termina no ponto de interse
_ção da área interna do aeroporto e dá área aberta ao 
público em geral. 

SEÇÃO II 
DA NOTA DE BAGAGEM 

Art. 234. No contrato de transporte de bagagem, o 
transportador é obrigado a entregar ao passageiro a 
nota individual ou coletiva correspondente, em duas 
vias, c~m'l a indicação do lugar e data de emissão, pontos 
de partida e destin~, número do bilhete de passagem, 
quantidade, peso e valor declarado dos volumes. 

§ 1. o A execução do contrato inicia-se com a entrega 
ao passageiro da respectiva nota e termina com o recebi
mento d~ bagagem. 

§ 2..o Poderá o-transportador verificar o coiiteúdo dos 
volumes sempre que haja valor declarado pelo passa
gei!o. 

§ 3. 0 Além da ,bagagem registrada, é facultado ao 
passageiro conduzir objetos de uso pessoal, como baga
gem de mão. 

§ 4_0 O recebimento da bagagem, sem protesto, faz 
presumir o seu bom eStado. 

§ 5.0 Procede-se ao protesto, no caso de avaria ou 
atraso, na forma determinada na seção relativa 3.o con
trato de carga. 

CAPITULO lii 

DO CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE 
CARGA 

Art. 235. No contrat9_ de transporte aéreo de carga, 
será emitido o respectivo conhecimento, com as seguin
tes indicações: 

I - o lugar e data de emissão; 
-II - os pontos de partida e destino; 
III - o nome e endereço do expedidor; 
IV -o nome e endereço do transportador; 
V - o nome e endereço do destinatário; 
VI - a natureza da carga; 
VII - o nUmero, acondicionamento, marcas e nu

meração dos volumes; 
VIII - o peso, quantidade e o volume ou dimensão· 
IX - o preço da mercadoria, quando a carga fo;

expedida contra pagamento no ato da entrega, e, even
tualmente. a importância das despesas; 

X - o valor declarado, se houver; 
XI - o número das vias do conhecimento; 
XII - os documentos entregues ao transportador 

para acompanhar o conhecimento; 

XIII- o prazo de transporte, dentro do qual deverá 
o transportador entregar a carga no lugar do destino, 
e O-destinatário ou expedidor retirá-la. 

Art. 236. O conhecimento aéreo será feito em trés 
vias originais e entregue pelo expedidor com a carga. 

§ I,n A primeira via, com a indicação "do transpor
tador". será assinada pelo expedido r. 

§ 2.~ A segunda via, com a indicação ''do destina
tário", será assúiada pelo expedidor e pelo transpor
tador e acompanhará a carga. 

§ 3. o A terceira via será assinada pelo transportador 
e por ele entregue ao expedidor, após aceita a carga. 

Art. 237. Se o transportador, a pedido do expedi
dor, fizer o conhecimento, considerar-se-á como tendo 
feito por conta e em nome deste, salvo prova em con
trário: 

Art. 238. Quando houver mais de um volume, o 
transportador poderá exigir do expedidor conhecimen
tos aéreos distintos.. 

Art. 239. Sem prejuízo da responsabilidade penal. 
o expedidor responde pela exatidão das indicações e 
declarações constantes do conhecimento aéreo e pelo 
dano que, em conseqüência de suas declarações ou indi
cações irregulares, inexatas ou incompletas, vier a sofrer 
o transportador ou qualquer outra pessoa. 

Art. 240. O conhecimento faz prefiumir, até prova 
em contrário, a conclusão do contrato, o recebimento 
da carga e as condições do transporte. 

Art. 241. As declarações contidas no conhecimen
to aéreo, relativas a peso, dimensões, acondicionamen
to da carga e número de volumes, presumem-se verda
deiras até prova em contrário; as referentes a quanti
dade, volume, valor e estado da carga só farão prova 
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contra o transportador, se este verificar sua exatidão, 
o que deverá constar do conhecimento. 

Art. 242. O transportador recusará a carga desa
companhada dos documentos exigidos o~ cujo trans
porte e comercialização não sejampennítidos. 

Art. 243-. Ao chegar a carga- ao l_ugar do destino, 
deverá o transportador avisar a9 destinatário para que 
a retire no prazo de 15 (quinze) dias a contar do aviso, 
salvo se estabelecido outro prazo no conhecimento. 

§ 1.0 Se_o destinatário não for encontrado ou não 
retirar a carga D.o prazo constante do aviso, o transpor
tador avisará ao expedidor para retirá-l_a no prazo de 
15 (quinze) dias, a partir do aviso, sob pena de ser 
considerada abandonada. 

§ 2. o Transcorrido o prazo estipulado no último avi
so, sem que a carga tenha sido retirada, o transportador 
a entregará ao depósito público ·por conta e risco do 
expedidor, ou, a seu critério, ao leiloeiro. para proceder 
ã venda em leilão público e depositar o pi'oduto líquido 
no Banco do Brasil S.A .• à disposição do proprietário, 
deduzidas as despesas de frete, seguro e encargos da 
venda. 

§ 3. G No caso de a carga estar sujeita a controle 
aduaneiro.- o alijamento a que se refere o § 1. o deste 
artigo será comunicado imediatamente à autoridade faw 
zendária que jurisdicione o aeroporto do destino 'da 
carga. 

Art. 244. Presume-se entregue en1 bom estado e 
de conformidade com o documento de transporte a car
ga que o destinatário haja recebido_ ~m protesto. 

§ 1." O protesto far-se-á mediante ressalva lançada 
no documento de transporte ou mediante_ qualquer co
municação escrita, encaminhada ao transportador. 

§ 2. o O protesto por avaria será feito dentro do 
prazo de 7_ (sete) dias a contar do __ r~cebimento. 

§ 3." O protesto P<?r atraso será feito dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que 
a carga haja sido posta à disposição do destinatário. 

§ 4." Em falta de protesto, qualquer ação somente 
será admitida se fundada em dolo do transportador. 

§ 5." Em caso de transportador sucessivo ou de 
transportador de fato o protesto será en~hado aos 
responsáveis (art. 259 e 266). 

§ 6." O dano_ou avaria e o extravio de carga impor
tada ou em trânsito aduaneiro serão apurados de acordo 
com a legislação específica (art. 8.0

). 

Art. 245. A execução do contrato de transporte aé
reo de carga inicia-se com o recebimento e persiste 
durante o período em que se encontra sob a responsa
bilidade do transportador, seja em aeródromo, a bordo 
de aeronave ou em qualquer lugar, no caso de aterris
sagem forçada, até a entrega final. 

Parágrafo único. O períodO de execução do trans
porte aéreo não compreende o transporte terrestre, ma
rítimo ou fluvial, efetuado fora de aeródromo, a menos 
que hajam sido feitos para proceder ao carregamento, 
entrega, transbordo ou baldeação de carga {art. 263). 

TÍTULO VIII 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

CAPÍTULO! 
DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL 

SEÇÃOI 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 246. A responsabilidade do transportador 
(art. 123, 124 e 222, parágrafO único), por danos ocor
ridos durante a execução do contrato de transporte (art. 
233, 234, § l.G, 245), está sujeita aos _fimites estab_e
lecidos neste Título (art. 257, 260,262, 269 e 277). 

Art. 247. É nula qualquer cláusula tendente a exo
nerar de responsabilidade o transportador ou a estabe-_ 
tecer limite de indenizaçâo inferior ao previsto neste 
Capítulo, mas a nulidade da cláusula não acarreta a 
do contrato, que continuará regido por este Código 
(art. 10). . 

Art. 248. Os limites de indenizaçáo, previstos neste 
Capítulo, não se aplicam se for provadO que o dano 
resultou de dolo ou culpa grave do transportador ou 
de seus prepostos. 

DIÃRIÓ DÓ CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

§ __ 1.0 Para os efeitos deste artigo, ocorre o dolo ou 
culpa grave quando o transportador ou seus prepostos 
quiseram o resultado ou assumiram o risco de produ
zi-lo. 

§ 2. o O-demandante deverá provar, no caso de dolo 
o_u culpa grave dos prepostos. que estes atuavam no 
exercício de suas fUnções. 

§ 3.0 A sentença, no juízo criminal, coro trânsito 
em julgado, que haja decidido sobre a existência do 
ato doloso ou culpado e sua autoria, será prova sufi· 
ciente.- --

Art. _249. Não serão computados nos limites esta· 
belecidos neste Capítulo, honorários e despesas judi
ciais. 

Art. 250~- O resporisável que pigar a illdenização 
desonera-se em relação a quem a receber (arts. 253 
e 281, parágrafo úniCo). 

Parágrafo único. FiCa ressalvada a discussão entre 
aquele que pagou e o·s demais responsáveis pelo paga
mento. 

Art. 251. Na fixação de responsabilidade do trans
portador por danos a pessoas, carga, equipamento ou 
instalações postos â bordo da aeronave aplicam-se os 
limites dos dispositivos deste Capítulo, caso não existam 
no contrato outras limitações. 

SEÇÃO 11 
DO l'ROCJ::I:>IMENTO EXTRAJUDICIAL 

:Art. 252. No prazo de 30 (trinta) dias, a partir das 
datas_ previstas no art. 317. I, II, III e IV deste Código, 
o interessado deverá habilitar-se ao recebimento dares
pectiva iridenização. 

Art. 253. Nos30 (trinta) dias seguintes ao término 
do prazo previsto no artigo anterior. o· responsável deve
rá efetuar aos habilitados os respectivos pagamen,tos 
com recursos próprios ou _com os provenientes do seguro 
(art. 250). 

Art. 254. Para os que não se habilitarem tempesti
vamente ou cujo processo- esteja na dependência de 
cumprimento, pelo interessado, de exigências legais, 
o pagamento a que se refere o artigo anterior deve 
ocorte:r no~ 30 _ _(trintaYâias ~guintes â satisfação da
quelas. 

-Art. 255. Esgotado o prazo a que se referem os 
arts. 253 e 254~ se não houver o responsável ou a segura
dora efetuado o pagamento, poderá o interessado pro
mover, judicialmente, pelo procedimento sumaríssimo 
(art. 275, II, letra e do CPC). a reparação do dano. 

SEÇÃO III 
DA RESPONSABILIDADE POR DANO A PASSA· 

GEIRO 

_ Art.--25.6..-- O transportador responde pelo dano de
corrente: 
I- de morte ou lesão de passageiro, causada por 

acidente ocorrido durante a execução do contrato de 
transporte aéreo,_ a bordo de aeronave ou no curso 
das operações de embarque e desembarque; 

li-de atraso do transporte aéreo contratado. 
§ 1.~ O transportador não será responsável: 
a) no caso do item I, se a morte ou lesão resultar, 

exclusivamente, do estado de saúde do passageiro, ou 
se o acidente decorrer de sua culpa exclusiva; 
_ b) no caso do item II, se ocorrer motivo de força 
maior Ou comprovada determinação da autoridade ae
ronáutica, que será responsabilizada. 

§ 2<o A responsabilidade do transportador esten
d~·se;._ 

a) a seus tripulantes, diçetores e empregados que 
viajarem na aeronave acidentada, sem prejuízo de even
tual__indenização por acidente de trabalho; 

b) aos passageiros gratuitos, que viajarem por cor
tesia. 

Art. 257. A responsabilidade do transportador, em 
relação a cada passageiro e tripulante, limita-se, no 
caso de morte ou lesão, ao valor correspondente, na 
data do pagamento, a 3.500 (três mil e quinhentas) 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), e, no caso 
de atraso do transporte, a 150 (cento e cinqUenta) Obri
gações do Tesouro Nacional (OTN). 

,. ~ 1. o Poderá ser fixa cio limite _maior mediante pacto 
acessório entre o transportador e o passageito. 
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§ 2. o Na indenização que for fixada em forma de 
renda, o capital para a sua constituição não poderá 
exceder o maior valor previsto neste artigo. 

Art. 258. No caso de transportes sucessivos, o pas
sageiro ou seu sucessor só terá ação contra o transpor
tador que haja efetuado o transporte no curso do qual 
ocorrer o acidente ou o atraso. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo 
se, por estipulação expressa, o primeiro transportador 
assumir a responabilidade por todo o percurso do trans· 
porte contratado. 

Art. 259. Quando o transporte aéreo for contra
tado com um transportador e executado por outro, o 
passageiro ou sucessores poderão demandar tanto o 
transportador contratual como o transportador de fato, 
respondendo ambos solidariamente. 

SEÇÃOIV 
DA RESPONSABILIDADE POR DANOS À BA

GAGEM 

Art. 260. A responsabilidade do transportador por 
dano, conseqüente da destruição, perda ou avaria da 
bagagem despachada ou conservada em mãos do passa
geiro, ocorrida durante a execução do contrato de trans
porte aéreo, limita-se ao valor correspondente a 150 
(cento--e cinqUenta) Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), ·por ocasião do pagamento, em relação a cada 
p<iSsageiro. 

Art. 261. Aplica-se, no que couber, o que está dis
posto na seção relativa à resp-onsabilidade por danos 
ã carga aérea (arts. 262 a 266). 

SEÇÃOV 
DA RESPONSABILIDADE POR DANOS À CAR" 

GA 

Art. 262. No caso de atraso, perda, destruição ou 
avaria de carga; ocorrida durante a execução do contra
to do transporte aéreo, a responsabilidade do tnuispor
tador limita-se ao valor correspondente a 3 (três) Obri
gações do Tesouro Nacional (OTN) por quilo, salvo 
declaração especial de valor feita pelo expedidor e me
díante o pagamento de taxa suplementar, se for o caso 
(arts. 239, 241 e 244). 

Art. 263. Quando para a execução do contrato de 
transporte aéreo for usado outro meio de transporte, 
e houver dúvida sobre onde ocorreu o dano, a responsa
bilidade do transportador será regida por este Código 
(art. 245 e parágrafo único). . 

Art. 264. O transportador não será responsável se 
comprovar: 

I - que o atraso na entrega da carga foi causado 
por determinação expressa de autoridade aeronáudca 
do vóo, ou por fato necessário, cujos efeítos não era 
possível prever, evitar ou impedir; 

II-que a perda, destruição ou avaria resultou, ex
clusivamente, de um ou mais dos seguintes fatos: 

a) natureza ou vício próprio da mercadoria; 
b) embalagem defeituosa da carga, feita por pessoa 

ou seus prepostos; 
c) ato de guerra ou conflito armado; 
d) ato de autoridade pública referente â carga. 
Art. 265. A não ser que o dano atinja o valor de 

todos os volumes, compreendidos pelo conhecimento 
de transporte aéreo,.somente será considerado, para 
efeito de indenizaçáo, o peso dos volumes perdidos, 
destruídos, avariados ou entregues com atraso. 

Art. 266. Poderá o expedidor propor açao contra 
o primeiro transportador e contra aquele que haja efe
tllado o transporte, durante o qual ocorreu o dano, 
e o destinatário contar este e contra o último transpor
tador. 

Parágrafo único. Ocorre a solidariedade entre os 
transportadores responsáveis perante, respectivamen
te, o expedidor e o destinatário_ 

CAPÍTULO II 
DA RESPONSABILIDADE POR DANOS El\1 

SERVIÇOS A~REOS GRATUITOS 

Art. 267. Quando oão houver contrato de transporte 
(arts. 222 a 245), a resp-onSabilidade civil por danos 
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ocorrídos durante a execução dos serviços aéreos obede-
cerá ao segUinte: . 

I - no serviço aéreo privado (arts. 177 a 179), o 
proprietário da aeronave responde por danos ao pessoal 
técnico a bordo e às p~soas e bens na superfície, nos 
limites previstos, respectivamente, nos arts. 257 e 269 
deste Código, devendo contratar seguro corresponden
te (art. 178, §§ 1.• e 2.'); 

II - no transporte gratuito realizado por empresas 
de transporte aéreo público, observa-se o disposto no 
art. 256, § 2.•, deste C6digo; 

III - no transporte gratuito realizado pelo Correio 
Aéreo Nacional, não haverá indenizaçáo por danos a 
pessoa ou bagagem a bordo, salvo se houver compro
vação de culpa ou dolo dos operadores da aeronave. 

§ V No caso do item III deste artigo, ocorrendo a 
comprovação de culpa, indenização sujeita-se aos limi~ 
tes previstos no Capítulo anterior, e no caso de ser 
comprovado o dolo, não prevalecem os referidos limi
tes. 

§ 2." Em relação a passageiros transportados com in
fração do_§_ 2. o do art. 178 e art. 221, não prevalecem 
os limites deste Código. 

CAPiTULO III 
DA RESPONSABILIDADE-PARA COM 

TERCEIROS NA SUPERFÍCIE 

Art. 268. O explorador responde pelos danos a ter
ceiros na superfície, causados, diretamente, por aero
nave em vôo, ou manobra, assim como por pessoa ou 
coisa dela caída ou projetada. . 

§ 1." Prevalece a responsabilidade do explorador 
quando_ a aeronave é pilotada por seus prepostos, ainda 
que exorbitem de suas atribuições. 

§ 2:o Exime-se o explOrador da responsabilidade- se 
provar que: 

I - não há relação direta de causa e efeito _entre 
o dano e os fatos apontados; 

II - resultou apenas da passagem da aeronave pelo 
espaço aéreo, observadas as regras de tráfego aéreo; 

III ..L a aeronave era operada por terceiro, não pre
posto nem dependente, que iludiu a razoável vigilância 
exercida s-obre o aparelho; 

IV- ho_uve culp~ exclusiva do prejudicado. 
§ 3~" Considera-se a aeronave em vóo desde o mo

mento em que a força motriz é aplicada para decolar 
até o momento em que termina a operação de pouso. 

§ 4,<>Tratando-se de aeronave mais leve que o ar, 
planador ou asa voadora, considera-se em vóo desde 
o momento em que se desprende da superfície até aque
le em que a ela novamente retorne. 

§ 5." Cõnsidei'a-se em manobra: a aeronave que esti
ver sendo _mo_"Yimentada ou rebocada em áreas aeropor~ 
tuárias. - -

Art. 269. A responsabilidade do exploi-adOr eStará 
limitada:._ 

I - para aeronaves com o peso máximO" de 1000 
{hum mil) quilogramas, à imp~_rt_~_ncia _cOrreSpondente 
a 3.500 {três mil e quinhentas) OTN (Obrigações do 
Tesouro NaCional); ---

II -para aeronaves com peso superior a: 1000 (hum 
mil) quilogramas, à quantia correspondente a 3.500 
(três mil e quinhentos) OTN (Obrigações do Tesouro 
Nacional), acrescida de 1110 (hum décimo) do valor 
de cada OTN {Obrigação do Tesouro Nacional) por 
quilograma que exceder a 1000 {hum mil). 

Parágrafo úniCo. Entende-se por peso da aeronave 
o autorizado para-decolagem pelo certificado de aerona
vegabilidade ou documento equivalente. 

Art. 270. O explorador da eronave-pagará ãõ"S preju
dicados habilitados 30% {trinta por-cento) da quantia 
máxima, a que estará obrigado, nos termos do artigo 
anterior, dentro de 60 (sessnta) dias a partir da ocor· 
rência do fato (arts. 252 e 253). -- - -

§ La Exime-se do dever de eftuar o pagamento o 
explorador que houver proposto ação para isentar-se 
de responsabilidade so_b a alegação de culpa predomi· 
nante ou exclusiva do prejudicado. 

§ z.o O saldo de 70% {setenta porcento) será rateado 
entre todos os prejudicados habilitados, quando após 
o decurso de 90 (noventa) dias do fato, não pender 
qualquer processo de habilitação ou ação de reparação 
do dano ( arts. 254 e 255). 

Art. 27~. Quando a importância total das indeniza
ções fixã_das exceder ao liiilite de responsabilidade esta
belecido neste Capítulo, serão aplicadas as regras se
guintes: 

I--:: J?.av~ndo apenas danos pessoais ou apenas "danos 
miteríais~ as indenizações serão reduzidas proporcio
nalmente aos respectivos montantes; 

II - havendo danos pessoais e materiais, metade 
da importância correspondente ao limite máximo de 
indenização será destinada a cobrir cada espécie de da
no; Se houver saldo, será ele utilizado para comple
~en~ar indenizações que não tenham podido ser pagas 
em seu montante integral. 

Art. 272. Nenhum efeito terão os dispositivos deste 
Capítulo sobre o limite de responsabilidade quando: 
I-o dano resultar de dolo ou culpa grave do expora

dor ou de seus prepostos; 
II_- seja o dano causado pela aeronave no solo e 

com seus motores parados; 
III - o dano seja causado a terceiros na superfície, 

por quein esteja: operando ilegal ou ilegitimamen~e a 
aeronave. · -

CÁPÍÍULO IV . 
DA.RESPONSABILIDADE POR ABALROAMEN

TO 

Art. 273. Consideram-se provenientes de abalroã~ 
menta os danos produzidos pela colisão de duas ou 
mais aeronaves, em vôo ou em manobra na superfície, 
e os produzidos às pessoas ou coisas a bordo, por outra 
aeronave em vOo, 

Art. 274. A responsabilidade pela reparação dos da
nos resultantes do abalroamento cabe ao explorador 
ou pro-prietário da aeronave causadora, quer a utilize 
pessoalmente, quer por preposto. -

Art. 275. No abalroamentO em que" haja culpa con
corrente, a ~esponsa~ilidade dos exploradores é solidá
ria, mas proporCional ã gravidade da falta. 

Parágrafo único. Não se podendo determinar a pro
porcionalidade, responde cada um dos exploradores em 
partes iguais. 

Art. 276. Constituem danos de abalroam~nto, sujei
tos a indenização: 

I - os causados a pessoas e coisas a bordo das aero
naves envolvidas; 
II- os sofridos pela aeronave abalroada; 
III - os prejufZC?S decorrentes da privaçãcr de uso 

da ae_ronave abalroada; 
IV- os danos causados a terceiros, na superfície. 
Parágrafo único. Incluem-se no ressarcimento dos da

nos as despesas, inclusive judiciais, assumidas pelo ex
plorador da aeronave abalroada, em conseqüência do 
evento danoso. 

Art. -271. A indenização pelos danos causados em 
conseqüência do abalroam~nto não excederá: _ 
I- aos limite& fixados nos arts. 257, 260e 262~relati~ 

vos a pessoas e c-oisas a bordo, elevados ao dobro; 
II - aos limites fixados no art. 269, refere.nte_s a 

terf_~_iros na superfície, elevados ao dobro; 
W - ao valor dos reparos e substituições de peças 

da aeronave abalroada, se recuperável, ou de seu valor 
real imediatamente anterior ao evento, se inconvenien
t~ ou impossível a recuperação; 

IV- ao décimo do valor real da aeronave abalroada 
imedi~tamente anterior ao evento, em virtude da priv11R 
ção de seu uso normal. 

Art. 278. Não prevalecerão os limites de indenização 
fixados no artigo anterior; 
I- se o_abalroamento resultar de dolo ou culpa 

grave específicO do explorador ou de seus prepostos; 
II -se o explorador da aeronave causadora do aba!~ 

foametito tiver concorrido, por si ou por seus·prepostos, 
para o evento, mediante ação ou omissão violadora 
das normas em v:ígor sobre tráfego aéreo; 
Ill- se o abalroamento for conseqüência de apossa

menta ilícito ou uso indevido da aeronave, sem negli
gência do explorador ou de seus prepostos, os quais, 
neste caso, ficarão eximidos de responsabilidade. 

Art. 279. O explorador de cada aeronave será res
ponsável, nas condições e limites previstos neste Códi
go, pelos danos causados: 
I- pela colisão de duas ou mais aeronaves; 
II- por duas SJU mais aeronaves conjunta o_u separa

damente. 
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Parágrafo único. A pessoa que sofrer danos, ou os 
seus beneficiários, terão direito a ser indenizados, até 
a soma dos limites _c-orrespondnete a cada uma das aero
naves, mas nenhum explorador será responsável por 
soma que exceda os limites aplicáveis às suas aeronaves, 
salvo se sua responsabilidade for ilimitada, por ter sido 
provado que o dano foi causado por dolo ou culpa 
g,:ave (§ 1. • do art. 248). 

CAPÍTULO V 
DA RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR 

AERONÁUTICO E DAS 
ENTIDADES DE INFRA-ESTRUTURA AERO

NÁUTICA 

Art. 280. Aplicam-se, conforme o caso, os limites 
estabelecidos nos arts. 257,260,262,269 e 277, ã even
tual responsabilidade: 
I~ do construtor de produto aeronáutico brasileiro, 

em relação à culpa pelos danos decorrentes de defeitos 
de fabricação; 

_ II- da_Administraçáo de_ aeroportos ou da Adminis
tração pública, em serviços. de infra-estrutwa, por culpa 
de seus operadores, em acidentes que causem danos 
a passageiros ou cois~s. 

CAPÍTULO VI 
DA GARANTIA DE RESPONSABILIDADE 

Art. 281. Todo explorador é obrigado a contratar o 
seguro para garantir eventual indenização-de riscos futu· 
ros em relação: 

I -aos danos previstos neste Título, com os limites 
de responsabilidade civil nele estabelecidos (ar~. 257, 

.260, 262, 269 e 277) ou contratados(§ 1.0 do art. 257 
e parágrafo único do art. 262)·, 

II- aos tripulantes e viajantes gratuitos equiparados, 
para este efeíto, aos passageirOs (art. 256, § 2."); 

m - ao pessoal técnico a bordo e às pessoas e bens 
na superfície, nos seryiços aéreos privados (arts. 178, 
§ 2.•, e art. 267, !); 

IV - ao valor da aeronave. 
Parágrafo único. O recebimento do seguro exime o 

transportador da responsabilidade (art. 250)_. 
Art. 282. Exigir-se-á do áplo-rador de aeronave es

trangeira, para a eventual reparação de danos a pessoas 
ou bens no espaço aéreo ou no território brasileiro: 

a)_ apresentação de garantias iguais ou equivalente 
às exigldas de aeronaves brasileiras; 

b) o cumprimento das normas estabelecidas em Con
venções ou Acordo Internacionais, quando aplicáveis. 

Art. 283. À expedição ou revalidação do certificado 
de aeronavegabilidade só ocorrerá diante da compro
vação do seguro. que será averbado no Registro Aero
náutico Brasileiro e respectivos certificados. 

Páiãgt"afo único,.À validade do certificado poderá 
ser suspensa, a qualquer momento, se comprovado que 
a garantia deixou de existir. 

Art. 284. Os seguros Obrigatórios, cuja expiração 
ocorrer após o início do vóo, consideram-se prorrogados 
até o seu término. 

Art. 285. Sob pena de nulidade da cláusula, nas apó
lices de seguro de vida ou de seguro de acidente, nâo 
poderá haver exclusão de riscos resultantes do trans
porte aéreo. 

Parágrafo único. Em se tratando de transporte aéreo, 
as apólices de Seguro de vida ou de seguro de acidentes 
não poderão conter cláusulas q o e apresentem taxas ou 
sobretaxas maiores que as cobradas para os transportes 
terrestJ:es. 

Art. 286. Aquele que tiver direito à reparação do 
dano poderá exercer, nos limites da indenização que 
lhe couber, direito próprio sobre a garantia prestada 
pelo responsável (arts. 250 e 281, parágrafo único). 

CAPÍTULO VII 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO TRANS

·. PORTE 
AÉREO INTERNACIONAL 

Art. 287. Para efeito de limite de rcsponsabílidade 
civil no transporte aéreo int.ernacional, as quantias esta
belecidas nas Convenções Internacionais de que o Brasil 
faça parte serão convertidas em moeda nacional, . na 
forma de regulamento- expedido pelo Poder Executivo. 
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TITULO IX 
DAS INFRAÇOES E PROVIDENCIAS ADMINIS-

TRATIVAS -

CAPÍTULO! 
DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS COMPETEN

TES 

Art. 288. O Poder Executivo criará órgão com a fiO.a
lidade de apuração e julgamento das infrações previstas 
neste Código e na legislação complementar, e,special
mente as relativas a tarifas e condições de transporte_. 
bem COiíl.Qde conhecimen~? dos respectivos recursos. 

§ 1. o A competência, orgã.rlízação e funcionamento 
do órgão a ser criado, assim como o procedimento dos 
respectivos processos, serão fixados em regualmento. 

§ 2. o Não se compreendem na competência do órgão 
a que se refere este artigo as infraçóes sujeitas à legisla
ção tributária. 

§ 3.0 Do órgão de que trata o caput do presente 
artigo farão parte (1) um representante dos aeroviários 
e (1) um dos aeronautas, indicados pelas respectivas 
categorias. 

CAPÍTULO II 
DAS PROVID~NCIAS ADMINISTRATIVAS 

Are 289. Na infr!:i.ção aos preceitOs deste código ou 
da legislação complementar, a autoridade aeronáutica 
podera tomar as seguintes providências administrativas: 

l-multa; 
II- suspensão de certificados, Iicen'i'_as, concessões 

ou autorizações; 
III- cassação de certificados, licenças, concessões 

ou autorizações; 
IV- detenção, interdiçãe ou apreensão de aerona· 

ve, ou do material transportado; 
V- intervenção nas emptesas_concessionáriá~ ou au

torizadas. 
Art. 290. A autoridade aeronáu!_ica poderá requisiM 

tar o auxaio da força policial para obter a detenção 
dos presumidos infratores ou da aeronave que _ponha 
em perigo a segurança pública, pessoas ou coisas, nos 
limites do que dispõe este código. 

Art. 291. Toda vez que se verifique a ocorréncia de 
infraç-J.o prevista neste código ou na legislação comple
mentar, a autoridade aeronáutica lavrará o respectivo 
auto, remetendo-o à autoridade ou ao órgão compe
tente para a apuração, julgamento ou providência admi
nistrativa caOível. 

§ 1.0 Quando a infràção constituír crime, a autoridade 
levará, imediatamente, o fato ao conhecimento da auto· 
ridade policial ou judicial competente. 

§·2. 0 Tratando-se de crime, cm que se deva deter 
membros de tripulação de aeronave que realize serviço 
público de transporte aéreo, a autoridade aeronáutica, 
concomitantemente à providência pú:visúl no parágrafo 
anterior. deverá tomar as medidas q uc possibilitem a 
continuação do vôo. _ _ _ 

Art. 292. ~ assegurado o direito a ampla defesa e 
a recurso a quem responder a procedimentos instau~ 
rados para a apuração e julgamento das infraçóes às 
normas previstas neste código e em normas regulamen
tares. 

§ 1. 0 O mesmo direito será- asseguradO- n-0- Caso de 
providências administrativas necessárias à apuração de 
fatos irregulares ou delituosos; 

§ z.o O procedimento será sumário, com efeito sus
pensivo. 

· Art. 293. A aplicaçãO das providências ou penalida
des administrativas, previstas neste título, não preju
dicará nem impedirá a imposição, por outras autori
dades, de penalidades cabíveis. 

Art. 294~ Será solidária a responsabilidade de quem 
cumprir ordem exorbitante ou indevida do proprietário 
ou explorador de aeronave, que resulte em infração 
deste código. 

Art. 295. A multa será irnposia de acordo com a gra
vidade da infração, podendo ser acrescida da suspensão 
de qualquer dos certificados ou da autorizaç:lo ou per
missão. 

Art. 296. A suspensão será aplicada para período 
não superior a 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser 
prorrogada uma vez por igual período. 

Art. 297 ~ A pessoa jurídica empregadora responderâ 
solidariamente com seus prepostos-, agentes, emprega-
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dos ou intermediários, pelas infrações por eles come
tidas no exercício das respectivas funções. 

Art. 298. A empresa estrangeira de transporte aéreo 
que opere no País será sujeita à multa e, na hipótese 
de reincidência, a suspensão ou cassação da autorização 
de funcionamento no caso de não atender: 
I- aos requisitos prescritos pelas leis e regulamentos 

normalmente aplicados, no que se refere ao funciona~ 
mente de empresas de transporte aéreo; 

II -às leis e regulamentos relativos a: 
a) entrada e saída de aeronaves; 

-b) sua exploração ou navegação durante a perma
nência no território ou espaço aéreo brasileiro; 

c} entrada ou saída de passageiros; 
d) tripulação ou carga; 
e) despacho; 

-- f) imi_graçãO; 
g) alfândega; 
h) higiene; 
i) saúde. 
UI- às tarifas, itinerários, freqüêndas e horários 

aprovados; às condições contidas nas respectivas autori
zaç6es; à conservação e manutenção de seus equipa
mentos de vóo no que se relaciona com a segurança 
e ·eficiéncia do serviço; ou à proibição de embarcar 

_Q_u desembarcar passageiro ou carga _em vôo de simples 
trâilsfto; 

IV- à legislação interna, em seus atas e operações 
no Brasil, em igualdade com as congéneres nacionais. 

- CAPÍTULO IIÍ 
DAS INFRAÇ0ES 

Art. 299. Será aplicada multa de 100 (cem) até 1.000 
_(hum mil) V?iores de referência, ou de suspensão ou 
cassação de quaisquer certificados da matrícula, habili
tação, concessão, autorização, permissão ou homolo~ 
gação expedidos segundo as regras deste código, nos 
seguintes casos: 
I-procedimento ou prática, no exercício das fun

ções, .que revelem falta de idoneidade profissional para 
_Qexercício das prerrogativas dos certificados de habili
tação técnica; 
II- execução de serviços aéreos de forma a compro

meter a ordem ou a 5egurança pública, ou com violação 
das normas de segurança dos transportes; 
m- cessão ou transferência da concessão, autori

.zação ou pennissão, sem licença da autoridade aero
náutica· 
IV~ transfeiência, clireta ou indireta, da direção ou 

rla execução dos serviços aéreos concedidos ou autori
zados; 
V- fornecimentos de dados, informações ou estatís

ticas inexatas ou adulteradas; 
VI- recusa de exibição de tívros, documentos contá

beis. informações o estatísticas aos agentes da fiscali
zação; 

VII- prática reiterada de infrações graves; 
--VIII- atraso no pagamento de tarifas aeroportuá

rias além do prazo estabelecido pela autoridade aero
náutica; 

IX- atraso no pagamento de preços específicos pela 
utílizaçãó de áreas aeroportuárías, fora do prazo estabe
lecido no respectivo instrumento. 
=.Art. 300. A cassação dependerá de inquérito admi

$trativo, no curso do qual será assegurada defesa ao 
infrator. 

Art. 3.01. A suspensão poderá ser por prazo até 180 
(cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período. 

Ar.t. 302. A multa_ será aplicada pela prática das se-
guintes infrações: 
I- infrações referentes ao uso das aeronaves: 
a) utilizar ou empregar aeronave sem matrícula; 
b) utilizar ou empregar aeronave com falsas _marcas 

de nacionalidade ou de matrícula, ou sem que elas cor· 
respondam ao que consta do Registro Aeronáutico Bra
sileiro - RAB; 

c) utilizar ou empregar aeronave em desacordo com 
as prescrições dos respectivos certificados ou com estes 
vencidos; 

d) utilizar ou empregar aeronave sem os documentos 
exigidos ou sem que estes estejam. em vigor; 

e) utilizar ou empregar aeronave em serviço especia
lizado, sem.a necessária homologação do órgão compe
tente; 
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f) utilizar ou empregar aeronave na execução de ati~ 
vidade diferente daquela para a qual se achar licenciada; 

g) utilizar ou empregar aeronave com inobservância 
das nonnas de tráfego aéreo~ emanadas da autoridade 
aeronáutica; 

h) introduzir aeronave no País, ou utilizá-la sem au
torização de sobrevôo; 

i) manter aeronave estrangeira em território nacional 
sem autorização ou sem que esta haja sido revalidada; 

j) alienar ou transferir, sem autorização, aeronave 
estrangeira que se encontre no País em caráter transi
tório, ressalvados os casos de execução judicial ou de 
medida cautelar; 

k) transportar, ciente do conteúdo real, carga ou ma
terial perigoso ou proíbido, ou em desacordo com as 
normas que regulam o trânsito de materiais sujeitos 
a restrições; · 

I) lançarobjetos ou substâncias sem licença da autori
dade aeronáutica, salvo caso de alijamento; 

m) trasladar aeronave sem licença; 
n) recuperar ou reconstruir aeronave acidentada, 

sem a liberação do órgão competente; 
o) realizar vão com peso de decolagem ou número 

de passageiros acima dos máximos estabelecidos; 
p) realizar vóo com equipamento para levantamento 

aerofotogramétrico, sem autorização do órgão compe
tente; 

q) transportar passageiro em lugar inadequado da 
aeronave; 

r) realizar vô_o sem o equipamento de sobrevivência 
exigido; 

s) realizar vôo por instrumentos com aeronave não 
homologada para esse tipo de operação; 

t) realizar vóo por instrumentos com tripulação ina
bilitada ou incompleta; 

-u) reã.TI.iar vôo~olo para tieinamento de navegação, 
sendo aluno ainda não-habilitado para tal; 

v) operar aeronave com plano de vôo visual, quando 
as condições meteorológicas estiverem abaixo dos míni
mos prevjstos para esse tipo de operação; 

w) explorar sistematicamente serviços de táxi-aéreo 
fora das áreas autorizadas; 

x) operar radiofreqüêndas não autorizadas, capazes 
de causar interferência prejudicial ao serviço de teleco
municações aeronáuticas. 
II- infrações imputáveis a aeronau~s e aeroviários 

ou operadores de aeronaves: 
a) preencher com dados inexatos documentos exigi-

dos pela fiscalização; · 
b) impedir ou dificultar a ação dos agentes públicos, 

devidamente credenciados, no exercício de missão ofi
cial; 

c) pilotar aeronaves sem portar os documentos de 
habilitação, os documentos da aeronave ou os equipa
mentos de sobrevivência nas áereas exigidas; 

d) tripular aeronave com certificado de habilitação 
técnica ou de capacidade física vencidos, ou exercer 
a bordo fu11ção para a qual não esteja devidamente 
licenciado ou cuja licença esteja expirada; 

e) participar da composição de tripulação em desaM 
_corda com o que estabelece este código e suas regula
mentações; 

f) utilizar aeronave com tripulante estrangeiro ou 
permitir a estes exercício de qualquer função a bordo, 
em desacordo· com este código ou com suas regula
mentações; 

g) desobedecer âs determinações da autoridade do 
aeroporto ou prestar-lhe falsas informações; 

h) infringir as condições gerais de transporte ou as 
instruções sobre tarifas; 

i")- desobedecer aos regulamentos e normas de tráfego 
aéreo; 

j) inobservar os preceitos da regulamentação sobre 
o exercício da profissão; 

R} inobservar as normas sobre assis-tência e salva
mento; 

I) desobedecer às normas que regulam a entrada, 
a pennanência e a saída de estrangeiros; __ 

m) infringir regras, normas ou cláusulas de conven
ções ou a tos internacionais; 

n) infringir as normas e regulamentos que afetem 
a disciplina a bordo de aeronave ou a segurança do 
vóo; 

o) permitir, por ação ou omissão, o embarque de 
mercadorias sem despacho, de materiais .sem licença, 
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ou efetuar o despacho em desacordo com a licença, 
quando necessária; 

p) exceder, fora dos casos previstos em lei, os limites 
de horas de trabalho ou de vélo; 

q) operar a aeronave em eStado de embriaguez; 
r) taxiar aeronave para--decolagem, ingressando na 

pista sem observar o tráfego; _ 
s) retirar-se de aeronave com o motor ligado sem 

tripulante a bordo; 
t) operar aeronave, deixando de mant'er fraseologia 

padrão nas comunicações radiotele(ón!cas; 
u) ministrar instruções de vóo sem estar habilitado~ 

III- infrações imputáveis ã concessionária ou per.: 
missionária -de serviços aéreos: 

a) permitir a utilização de aeronave sem situação r~
gular no Registro AeronáUtíco Brasileiro- RAB, ou 
sem observância das restrições do certificado de navega
bilidade; 

b) pennitir- a composiçâá-de tripulação por aeronauta 
sem habilitação ou que, habilitado, não esteía com a 
documentação regular; 

c) permifír O exeidcío, em aeronave ou em serviçõ 
de terra, de pessoal não devidamente licenciado ou com 
a licença vencida; 

d) firmar acordo com outra concessionária ou pcr
missiónári8., ou corri terCeiros, parã eSlilbelecimento de 
conexão, consórcio pool ou consolidação de serviços 
ou interesses, sem consentimento expresso da autori
dade aeronáutica; 

e) não observar as normas e regulamentos relativos 
à manutenção e operação das aeronaves; 

f) explorar qualquer modalidade de serviço aéreo pa
ra qual não esteja devidamente autorizada; 

g) deixar de comprovar, quando exigida pela autori
dade competente, a contratação dos seguros destinados 
a garantir sua responsabilidade pelos eventuais danos 
a passageiros, tripulantes, bagagens e cargas, bem as
sim, no solo, a terceiros; 

h) aceitar, para embarque, mercadorias sem licença 
das autoridades competentes ou em desacordo com a 
regulamentação que disciplina o trânsito dessas merca
dorias; 

i) ceder ou transferir ações ou partes de seu capital 
social, com direito a voto, sem consentimento expresso 
da autoridade aeronáutica, quando necessário (art. 
180) ; 

j) deixar de dar publicidade aos atos sociais de publi
cação obrígatória; 

k) deixar de recolher, na forma e nos prazos de regu
lamentação respectiva, as tarifas, taxas, preços públicos 
e contribuições a que estiver obrigada; 

1) recusar a exibição de livro, documento, ficha ou 
informação sobre seus serviços, quando solicitados pe
los agentes da fiscaliZação aeronáutica; 

m) desrespeitar convenção ou ato internacional a que 
estiver obrigada; 

n) não observar, sem justa causa, os horários apro
vados; 

o) infringir as norams que discij?1ill3.ni- o exercício 
da profissão de aeronauta ou de aeroviário; 

p) deixar de transportar com bilhete marcado ou com 
reserva confirmada ou, de qualquer forma, descumprir 
o contrato de transporte; 

q) infringir as tarifas aprovadas, prometer ou conce
der, direta ou indiretamente, desconto, abatimento, bo
nificação utilidade ou qualqUer vantagem aos usuáriOs, 
em função da utilização de seus serviços de transporte; 

r) simular como feita, total ou parcialmente, no exte
rior, a compra de passagem- vendida no País, a fim 
de burlar a aplicação da tarifa aprovada em moeda 
nacional; 

s) promover qualquer forma de publicidade que ofe
reça vantagem indevida ao usuário ou que lhe forneça 
indicação falsa ou inexata acerca dos serviços, induzin
do-o em erro quanto ao valor real da tarifa aprovada 
pela aeronáutica; 

t) efetuar troca de transporte por serviços ou utilida
des, fora dos casos permitidos; 

u) infrfugir as Condições- GCriiis de Transporte-~ bein 
como as demais normas que dispõem sobre os serviços 
aéreos; 

v) deixar de informar à autoridade aeronáutica a 
ocorrência de acidente com aeronave de sua proprie
dade; 

w) deixar de apresentar nos prazos previstos o Resu
mo Geral dos resultados económicos e estatísticoS. o 
Balanço e a Demonstração de lucros e perdas; 

x) deixar de requerer do prazo previsto a inscriçáo 
de atas exigidos pelo Registro Aeronáutico Brasileiro; 

y) dei:~;ar de apresentar, semestralmente, a relação 
de acionistas; 

z) deixar de apresentar, semestralmente, a relação 
de transferências. 

IV- Infrações imputáveis a empresas de manuten
ção-, reparação ou distribuição de aeronaves e seus com
ponentes:_ 

a) inobservar instruções, normas ou resquisitos esta
belecidos pela autoridade aeronáutica; 

b )_ inobservar termos e condições copstantes dos cer
tificados de homologação e respectivos adendos; 

c) modificar aeronave ou componente, procedendo 
à alteração não_:-prevista por órgão homologador; 

d) executar deficientemente serviço de manutençaõ. 
ou de distribuição de componentes, de modo a compro
meter a segurança do vôo ~ 

e) deixar de cumprir os contratos de manutenção 
ou inbservar os prazos assumidos para execução dos 
serviços de menutenção e distribuição de componentes; 

f) executar serviços de manutenção ou de reparaçã-o 
em desacordo com os manuais da aeronave, ou em 
..aeronave acidentada, sem liberação do órgão compe
tente; 

g) deixar de notificar ao órgão competente para ho
mologação de produtos aeronáuticos que tenha afetado 
a segurança de algum vôo em particular e que possa 
repetir-se em outras aeronaves. 

V - Infrações imputáveis a fabricantes de aeronaves 
e de outros produtos aeronáuticos. 

a) inobservar prescrições e requisitos estabelecidos 
pela autoridade aeronáutica, destinados à homologação 
de produtos aeronáuticos. _ 
- b) inobseiVar os termos e condições constantes dos 

respectivos certificados de homologação; 
c) alterar projeto de tipo aprovado, de aeronave ou 

de outro produto aeronáutico, sem que a modificação 
tenha sido homologada pela autoridade aeronáutica; 

d) deixar de notificar ao órgão competente para ho
mologação de produtos aeronáuticos, dentro do prazo 
regulamentar, qualquer defeito ou mau funcionamento, 
acidente ou incidente de que, de qualquer modo, tenha 
ciência, desde que esse defeito ou mau funcionamento 
venha a afetar a segurança de vóo e possa repetir-se 
nas demais aeronaves ou prOdutos aeronáuticos cober
tos pelo mesmo projeto de tipo aprovado; 
-o e) desçumprir ou deixar de adotar, após a notificação 
a que se refere o número anterior e dentro do prazo 
estabelecido pelo órgão competente, as medidas de naM 
tureza corretiva ou sanadora de defeitoS e mau funcio
namento. 

Vl - Infrações imputáveis a pessoas naturais ou jluí: 
dicas não compreendidas nos grupos anteriores: 

a) execfUar ou utilizar serviços técnicos de mano~ 
tenção, modificação ou reparos de aeronaves e de seus 
cOmponenfeS, em oficina não-homologada; 

b) executar serviços de recuperação ou reconstrução 
em aeronave acidentada, sem liberação do órgão com
petente; 

·cy exeCUta! serviços de manutenção ou de-reparaçao 
de_ aeronave e de seus componentes, sem autorização 
dQ órgão competente; 

d) utilizar-se de aeronave sem dispor de habilitação 
para sua pilotagem; 

e) executar qualquer modalidade de serviço aéreo 
sem estar devidamente autorizado; 

f) construir ·campo de pouso sem licença, utilizar 
campo de pouso sem condições regulamentares de uso, 
deixar de promover o registro de campo de_ pouso; 

g) implantar ou explorar edificação ou qualquer em
preendimento em área sujeita a restrições especiais, 
com inobservância destas; 

h) prometer ou conceder, direta ou indiretamente, 
_ qualquer modalidade de desconto, prêmio, bonificação, 

utilidade ou vantagem aos adquirentes de bilhete de 
passagem ou frete aéreo; 

_ i) pr'omover publicidade de serviço aéreo t!m desa
cordo com os regulamentos aeronáuticos, ou com pro
messa ou artifício que induza o público em erro quanto 
ás condições do transporte e de seu preço; 

Dezembro de 1986 

j) explorar serviços aéreos sem concessão ou autori· 
zação; 

k) vender aeronave de sua propriedade, sem a devida 
comu:riiéaÇão ao Registro Aeronáutico Brasileiro -
RAB, ou deixar de atualizar, no RAB, a propriedade 
de aeronave adquirida; 

I) instalar ou manter em funcionamento escola ou 
curso de aviação sem autorização da autoridade aero
náutica; 

m) deixar o pro_piretário ou operador de aeronave 
de recolher, na forma e nos prazos da respectiva regula
mentação, as tarifas, taxas, preços públicos ou contri
buições a que estiver obrigado. 

CAPÍTULO IV 
DA DETENÇÃO, INTERDIÇÃO E APREENSÃO 

DE AERONAVE 

Art. 303. A aeroná've poderá ser detída por autoti
dades aeronáuticas, fazrrJ.dárias ou da polícia federal, 
nos seguintes casos: 

I -se voar no espaço aéreo brasileiro com infração 
das convenções ou atas internacionais, ou das autori
dades para tal fim; 

II -se, entrando no espaço aéreo brasileiro, desres
peitar a obrigatoriedade de pouso em aeroporto interna
cional; 

III- para exame dos certificados e outros documen
tos indispensáveis; 

IV- para verificação de sua carga no caso de restri
ções legal (art. 21) ou de porte proibido de equipametno 
(parágrafo úniCo do art. 21); 

V- para averiguação de ilícito. 
§ 1." A autoridade aeronáutica poderá empregar os 

meios que julgar necessários para compelir a aeronave 
a efetuar o pouso _no a~!ódromo que lhe for indicado. 

§ 2.0 A autOridade mencionada no parágrafo anteriqr 
responderá por seus atas quando agir com excesso de 
poder ou com espírito emulatório. 

Art. 304. Quando, no caso do ítem IV, do artigo 
anterior, for conSta~aâa a existência de material proibi
do, eXplosivo ciu apetrechos de guerra, sem autorização, 
ou contrariando os termos da que foi outorgada, pondo 
em risco a segurança pública ou a paz entre as nações, 
a autoridade aeronáutica poderá reter o material de 
que trata este artigo e liberar a aeronave se, por força 
de lei~ não houver necessidade de apreendê-la. 

§ 1.0 Se ~aeronave for estrangeira e a carga não puser 
em risco a segurança pública ou a paz entre as nações, 
poderá a <i.utorid~de aeronáutica fazer a aeronave reto
nar ao pafs de origem pela rota e prazo determinado, 
sem a retenção da carga. 

§ 2." Embora estrangeira a aeronave, se a carga puser 
em risco a segurança pública e a paz entre os povos, 
poderá a autoridade aeronáutica reter o material bélico 
e fazet ·retoiriai' -a aeronave na- forina do disposto no 
parágrafo anterior. 

Art. 305. A aeronave pode ser interditada: 
I- nos casos do art. 302, I, alíneas a) até n); II, 

alíneas c), d), e g), III, alínea a), e), f) e g), e V, 
al!nea a) a e); 

II- durante a investigação de acidente em que estiM 
ver enVolvida. 

§ 1." Efetuada a interdição, será lavrado o respectivo 
aut0, assinado pela autoridade que a realizou e pelo 
responsável pela aerona":e. 

§ 2." Será entregue ao responsável pela aeronave có
pia do auto a qu~ se refere o parágrafo anterior. 

Art. 306. A-aeronave interditada não será impedida 
de funcionar, para efeito de manutenção. _ 

Art. 307. A autoridade aeronáutica poderá interditar 
a aeronave, por prazo não superior a 15 (quinze) dias, 
mediante requisiÇáo da autoridade aduaneira, de polícia 
oU de saúde. 

Parágrafo único. A requisição deverá ser motivãdã, 
de modo a demonstrar justo receio de que haja lesão 
grave e de difíCil reparação a direitos do Poder Público 
ou de terceiros; ou que haja perigo à ordem pública, 
à saúde ou às iristitU:içóes. 

Art. 308. A apreensão da aeronave dar-seMá para 
prese:r:var a eficá~3: da detenção ou interdição, e consis
tirá em mantê-la estacionada. com ou sem remoção 
para hangar, área de estacionamento, oficina ou lugar 
seguro (arts. 155 e 309). 
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Art. 309. A apreensão de aeronave só se dará, em 
cumprimento a ordem judicial, ressalvadas outras hipó
teses de apreensão previstas nesta Lei. ~ 

Art. 310. Satisfeitas as exigéncias legars, a aeronave 
detida, interditada ou apreendida será imediatamente 
liberada. 

Art. 311. Em qualquer d_?_s casos previstos neste C_a
pítulo, o proprietário ou explorador da aeronave nao 
terá direito a indenização. 

CAPÍTULO V 
DA CUSTÓDIA E GUARDA DE AERONAVE 

Art. 312. Em qualquer inquérito ou processo ad~
nistrativo ou judicial, a custódia, guarda ou depóstto 
de aeronave far-se-á de conformidade com o disposto 
neste Capítulo. 

Art. 313. O explorador ou o proprietário de aero
nave entregues em depósito ou a guarda de autoridade 
aeronáutica responde pelas despesas correspondentes. 

§ 1. o Incluem-se no disposto neste artigo: 
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vrr - para cobrar créditos de um empresário de 
serviços aéreos contra outro, decorrentes de compcn~ 
sação de_ passagens de transporte aéreo, a part~r de 
quando se tomem exigíveis; 

VIII - por danos causados ~o~ culpa da ~d~nistra
ção do aeroporto ou da Admtmstração Pubhca ( art. 
280), a partir do dia da ocorrência do fato; 

IX -do segurado contra o segurador, contado o pra
zo...dc;)" dia em que ocorreu o fato, cujo risco estava 
garantido pelo segurado (art. 281); . 
X- contra o construtor de produto aeronáutico, 

contado da ocorrência do dano indenizável. 

Parágrafo único. Os prazos de decadência e de pres
crição-, relativamente à matér~a tributária, permanecem 
regidos pela legislação espectfica. 

A.rt. 318. Se o interessado provar que não teve co
nhecimento do dano ou da identidade do responsável, 
o prazo começará a correr da data em que tiver conheci
mento, mas não poderá ultrapassar de 3 (três) anos 

-a partir do evento. _ . 
I-os depósitos decorrentes de apreensão; . 
II -os seqüestros e demais medidas processuais _ 

Art. 319. As providências admini~trativas prev1st~ 
_neste Código prescrevem em 2 (dots) anos, a p~rtu 
da data da ocorrência do ato ou fato que as autonzar, 
e seus efeitos, ainda no campo de suspensão, não pode-

acautelat6rias; . 
III- a arrecadação em falência, qualquer .que se) a 

a autoridade administrativa ou judiciária que a deter-
mine; .. 
IV- a apreensão decorrente de_ ero~ssos admtms

trativos ou judiciários. 
§ z.oNo caso do§ 2." do art. 303, o proprietário 

ou o explorador da aeronave terá direito à restituição 
do que houver pago, acrescida de juros compensatórios 
e indenizações por perdas e danos. 

§ 3. o No caso do parágrafo aõ.terior, Caberá ação re
gressiva contra o poder público cuja au!~ridade hou~er 
agido com excesso de pdoer ou com espmto emulatón.o. 

Art. 314. Odepósitonãoexcederáoprazode2 (dms) 
anos. 

§ 1." Se, no prazo estabelecido neste artigo, não for 
autorizada a entrega da aeronave, a autoridade aero
náutica poderá efetuar a venda pública pelo valor cor
respondente, para ocorrer às despesas com o depósito. 

§ 2. o Não havendo licitante ou na hipótese de ser o 
valor apurado ·com a venda i;t~erio.r ao da dívid~, a 
aeronave será adjudicada ao Mimsténo da Aeronáuttca, 
procedendo-se ao respectivo assentamento no Registro 
Aeronáutico Brasileiro- RAB. 

§ 3. o O disposto neste artigo não se aplica ao depósi~o 
decorrente de processo administrativo de natureza fis
cal. 

Art. 315. Será obrigatório o SegurO-da aeronave ~n
tregue ao depósito, a cargo do explora'!or ou propne
tário. 

TÍTULO X 
DOS PRAZOS EXTINTIVOS 

Art. 316. Prescreve em ô TSeis) meses, conta.dos da 
tradição da aeronave, a ação para haver abatimento 
do preço da aeronave adquirida com vício oculto, ou 
para rescindir o contrato e reaver o preço pago, acres~ 
cido de perdas e danos. 

Art. 317. Prescreve em 2 (dois) anos a açáo: 
I -por danos causados a passageiros, bagagem ou 

carga transportada, a contar da data em que se verific~u 
o dano da data da chegada ou do dia em que deVIa 
chegar ; aeronave ao ponto de destino, ou da interrup-
ção do transporte; • 
II-por danos causado_s a terceiros na superfície, 

a partir do dia da ocorrênCia do fato;· 
III -por danos emergentes no caso de abalroameto 

a partir da data da ococrência do fato; 
IV-para obter remuneração ou índenização por as

sistência e salvamento, a contar da ~ta da conclusão 
dos respectivos serviços, ressalvado o dtsposto nos pará
grafos do art. 61; 
V- para cobrar créditos, resultantes de contratos 

sobre utilização de aeronave, se não houver pr~zo n_este 
Código, a partir da data em que se tomem eXIgfvets; 

VI -de regresso, entre transporta~ores, pelas quan
tias pagas por motivo de danos provementes de abalroa
mento, ou entre exploradores, pelas somas qu_e u~ deles 
haja sido Obrigado a pagar, n_os casos de solid.anedade 
ou ocorrência de culpa, a partir da data do efetlvo paga
mento; 

Qio exceder esse prazo. . 
-- -Parágrafo único. O disJ?~Sto no capu.t dest~ art1~0 

n_ãQ__s_e aplica aos prazos defmxdos no Códtgo Tributáno 
Nacional. _ 
_ Art. 320. A intervenção __ e liquidação extrajudicial 

deverão encerrar-se no prazo de 2 (dois) anos. 
Parágrafo único. Ao término do prazo de 2 (dois) 

anos, a partir do primeiro ato, qualquer interessado 
ou membro do Ministério Público poderá requerer a 
imediata venda dos bens em leilão píblico e o rateio 
do produto entre os credores, observadas as preferên
cias e previlégios especiais. 

-Art. 321. O explorador de serviços aére~s públicos 
é obrigado a conservar, pelo prazo de 5 ( cmco) a~ os, 
os documentos de transporte aéreo ou de outros serviços 
aéreos. 

TÍTULO XI 
DISPOSIÇÓES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 322. Fica autorizado o Ministério da Aeronáu
tica a instalar uma junta de julgamento da Aeronáutica 
com a competência de julgar, a_dministrativamente? as 
infrações e demais questões dispostas neste Cód1~, 
e mencionadas no seu artigo 1. a, preenchendo assrm 
as atribuições do órgão referido no artigo 288. 

§ 1.0 A junta de Julgamento da Aeronáutica se!á 
composta de 5 (cinco) membros, sendo 1 (um) ofictal 
superior da Aeronáutica, 2 (dois) advogados de eleva
dos conhecimentos jurid{cos, 1 (um) representante das 

- empresas aéreas e 1 (um~ r~pre.sentante dos a~ronautas, 
todos designados pelo Mm1sténo da Aer.onáutica, .send~ 
os dois últimos indicados pelas respectivas assoCiações 
de classe. 

§ 2, 0 O_ Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos 
pelos membros .da junta, em eleição direta e por voto 
secreto,_no momento de_sua instalação. 

. § 3,o OS membros civis da junta de julgarnento da 
AeronáutiCa te-rã'o inandato de 6 (seis) anos e o militar 
de 2 (dois) anos, não podendo ser reconduzidos. 

§ 4.0 O Poder Executivo, através de decreto, regula
mentará a organização e o funcionamento da Jgnta de 
Julgamento da Aeronáutica. 

Art. 323. Este Código entra em vigor na data de sua 
publicaçã-o. _ 

Art. 324. Fícam revogados o Decreto-lei n. o 32, de 
18 de novembro de de 1966, o Decreto-lei n." 234, de 
28 de fevereiro de 1967, a Lei n.o 5.448, de 4 de junho 
de 1968, a Lei n." 5.710, de 7 de outubro de 1971~ 
a Lei n. o 6.298, de 15 de dezembro de 1975, a Le1 
n.• 6.350, de 7 de julho de 1976. a Lei n.' 6.833, de 
30 de setembro de 1980, a Lei n.o 6.997, de 7 de junho 
de 1982, e demais disposições em contrário. 

EMENDAN.'l 

Suprima~se o p3iágrafo único do art. 21 do Projeto 
de Lei da Câmara o.• 13, de 1986. 
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EMENDAN.'2 

Dê-se ao art. 102 do Projeto de Lei da Câmara n.o 
13, de 1986, a seguinte redação: 

"Art. 102. São serviços auxiliares, os serviços de 
rampa ou de pista nos aeroportos e os demais servi
ços conexos à navegação aérea ou â infra-estrutur~ 
aeronáutica, fixados em regulamento, pela auton
dade aeronáutica." 

EMENDAN.•J 

Suprimam-se os§§ 1." e 2. 0
, do inciso II, do ~igo 

102. 

EMENDAN.'4 

Acrescente-se, onde couber, à Seção I-Da conces.
são de autorização para os serviços aéreos públicos.
do Capítulo III do Código Brasileiro de Aeronáu_t1ca 
-Projeto de Lei da Câmara n.o 13, de 1986, o segumte 
artigo: 

"Art. -No tráfego aéreo doméstico e interna
cional de passageiro e carga, nenhuma empresa 
poderá deter mais de quarenta por cento (40%) 
da oferta de assentos ou capacidade de transporte 
de carga. 

§ 1. ~ O disposto neste artigo aplica-se a todas 
as modalidade_s de transporte aéreo, inclusive aque
las exploradas sob a forma de "pontes-aéreas" e 
outras similares. 

§' 2. ~ A autoridade competente tomará provi
dên,_cias necessárias ao cumprimento do disposto 
no caput deste artigo, de forma gradativa, a come
çar dentro dos primeiros cento e oitenta dias (180) 
de vigência deste Código de modo a completá-la 
dentro do prazo de 5 anos." 

EMENDAN.'S 

Suprima-se o art. 181 do Projeto de Lei da Cámara 
n.o 13, de 1986, renumerando-se os demais. 

EMENDAN.•6 

Aos arts. 181 e 183, do PL086- Código Brasileiro 
de Aeronáutica, serão acrescidos respectivamente, os 
seguintes parágrafos único e quinto: 

"Parágrafo único. Na exploração dos serviços 
aéreos de transporte regular, nenhuma empresa 
poderá desfrutar de situação de mono~l~o o_u ex
clusividade, de direito ou fato, nem pnvtlég10 de 
zona." ____ _ 

"§ '5.? ConSlàe-rá:.se para os efeitos desta lei, 
uma única empresa o grupo ou o conjunto de em
presas que, di reta ou indiretam~nte, .estejam. s~bor
dinadas ao '"mesmo controle ac10nário, admtrustra
tivo, financeíro, económico ou operacional.., 

EMENDAN.•7 

Dê-se ao art. 182 do Projeto de Lei da Câmara n.~ 
13, de 1986, a seguinte redação: 

"Art. 182. A autorização será outorgada, exclu
sivamente, a brasileiros ou a sociedades organi-
zadas no País." , 

"Parágrafo único. Em se tratando de serviç?s aé
reos especializados de ensino, adestramen~o, mves
tigação, experimentação científi~a e de ~ot;nento 
ou proteção ao solo, ao meio amb1ente e s1m.ilares, 
pode a autorização ser outorgada, também, a asso
ciações civis." 



4452 Terça-feira 2 

EMENDAN.·S 

Suprima-se a remissão do art. 181, feita nos arts. 
184 do Projeto de Lei da Câmara n,? _13. de 1986. 

EMENDAN.•9 

Suprima:se o item V do§ 2.~ do art. 185 do Projeto 
de Lei da Câmara n.? 13, de 1986. 

EMENDAN.•lO 

Dê-se a seguinte redaçáo â letra b, do parágrafo único 
do art. 203 do PLC n." 13/86 (Código Brasileiro de 
Aeronáutica): 

"Art. 203 ····························~-----........... .. 
Parágrafo único. . .. , .. , ~-:: •... ·-·---~- .....•. ~~~--
b)na falta desses, ao disposto neste Código, asse-

gurada a empresa nacional 50% (cinqüenta pof 
cento) da oferta de assentos a passageiros e do 
volume de carga da freqüência." 

EMENDAN.•ll 

Dé-se ao art. 204 do Código Brasileiro de Aeronáu
tica- PL n." 13/86, a seguinte redação: 

"Art. 204. O Presidente da República designará 
as empresas para os serviços de transporte aéreo 
internacional na forma deste artigo. 

§ 1. o Às empresas brasileiras, concessionárias de 
serviços aéreos de transporte regular doméstico, 
fica assegurada, no mercado internacional de ban
deira brasileira, parcela proporcional à sua partici
pação no mercado doméstico. 

§ z.o A participaçãO de que trata o paiágrafo 
anterior será alcançada gradualmente, na medida 
em que forem estabelecidas novas linhas regulares 
internacionais, ou ciiadOS novos vôos em razão do 
aumento de freqüência ou, ainda, em decorrência 
da renegociação - dos acordos aéreos bilaterais 
ora em vigor. 

§ _3._0 Na ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no parágrafo anterior, terão pre_ferência 
as empresas de menor presença no_ mercado dom és~ 
tico, o que se processará de forma alternada, na 
ordem decrescente de sua participação nesse mer
cado. 

§ 4.0 Se a empresa, a qual couber a preferência 
prevista no parágrafo anterior, dela declinar, toca
rá tal direito aquela que lhe seguir, riã oidem-aciffia 
estabelecida, e assim sucessivamente. --

§ 5.0 Se nenhuma delas aceitar preferência, ad
judicai-se-á a nova linha, ou vôo acrescido, à em
presa brasileira que já opere no .ÍnerCado interna
cional com participação superior à que detenha 
no mercado doméstic~, observados os seguintes 
critérios: -
I- tratando-se de nova linha, com a conseqüen

te ampliação dos serviços aéreos regulares interna
cionais da adjudicatória, não será devida qualquer 
compensação às demais empresas; 

II- tratando-se de vóo acrescido, a autoridade 
competente intermediará negociação visando â 
compensar a cedente do direito preferencial com 
uma ou mais linhas regul<ires preexistentes, cujo 
potencial de tráfego corres-ponda ao do adjudicado. 

§ 6." Os serviços aéreos regulares internacionais 
de empresa que os explore em escala superior à 
de sua participação percentual no mercado domés
tico só poderão ser ampliados sob a forma de troca 
de equipamento, ou de mudança de configuração 
de aeronave, mediante a compensação de que trata 
o inciso II do parágrafo anterior. 

§ 7." Cabe à empresa designada providenciar a 
autorização de funcionamento junto aos países on
de pretendo operar. 

§ 8." Serão reservadas às emyresas aéreas nado· 
nais 50% (cin(iüenta por cento) dOs-assentos afere· 
cidos nas linhas internacionais._" 

DlÃRil)lXYCONGRESSO NACIONAL (Seçilo II) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Em votação, 
em globo, as emendas que receberam parecer contrário. 

Os Srs. S~adores que as aprovam que~ram perma~ 
necer sentados. (Pausa.) 

Rejeita-das. 
A matéria vai à sanção. 

São as seguintes as emendas rejeitadas 

-O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n. o 524, de urgência, lido 
no Expediente, pará a Mensagem n." 507, de 1986, 
relativa a pleito do Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram p~rma· 

necer sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 

- Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria, que foi despachada às Comissões de Economia 

· -eâe Constituição e Justiça. 
Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio o parecer 

da Comissão de Economia. -

O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para proferir pare· 
cer.) -Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n." 507, de 1986, o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado 
Federal pleito do Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul que objetiva registrar uma emissão de Obriga
-ções do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul -
QTE·RS, destinada a financiar programa de energ_ia 
·elétrica, naquele Estado. 

No mérito, o pleito se enquadra em casos análogos 
que têm merecido a acolhida da Casa. Assim, acolhe
mos a Mensagem nos termos do seguinte. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N. • 283, de 1986 

Autoriza o EstadO do Rio Grande do "Sol a -elevar 
sua dívida consolidada interna no valor correspon· 
dente, em cruzados, a 2.000.000 (dois milhões) de 
Obrigações do Tesouro Estadual (OTE-RS). 

O Senado Federal resolve: 

-~~Aii. 1. 0 É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado 
a elevar, temporariamente, os parâmetros estabelecidos 
pelos itens I, II, III e IV do art. 2." da Resolução n." 
62, .de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n.Q 
93, de 11 de_outubro de 1976, ambas do Senado Federal, 
de modo a permitir o registro de uma emissão de 
2~_990.000 de_ Obrigações do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul, destinada ao financiamento do progra
ll_la a ser desenvolvido pela Companhia Estadual de 
Energia Elétrica. obedecidas as condições admitidas pe
lo Conselho Monetário Nacional e Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2. o Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua püblicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
da Comissão de EconQmia conclui pela apresentação 
_do Projeto de Resolução n." 282, de 1986, que autoriza 
o Governo âo Estado do Rio Grande do Sul a realizar 
operação de empréstimo, no valor de 691 milhões ou 
cruzados para os fms que especifica, dependendo de 
parecer da Comissão da Constituição e Justiça. 

SolicitO do nobre Senador Hélio Gueiros o_ parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para profe
rir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre Mensagem n.o 507/86, do Senhor Presi~
dente da República, autoriza o Governo do Estado do 
Rio Gi-ande do Sul a emitir 2.000.000 de Obrigações 
do Tesouro Estadual (OTE/RS). 

O Regimento Interno estabelece, no art. 415, letra 
b, que por proposta do Presidente da República, cabe 
ao Senado Federal "fixar limites globais para o mon
tante de dívida consolidada dos Estados e Municípios 
(Constituição, art. 42, VI)", e, no art. 415 "que tal 

DezSlltu'.2 de 1986 

matéria será objeto de ReSolução do Senado, com tra
mitação própria aos projetas dessa natureza". 

De fato, a Constituição Federal, em seu art. 42, item 
VI, prescreve como competência privativa do Senado 
"fixar:, por proposta do Presidente da República e por 
resolução, limites globais para o montante da dívida 
consolidada dos Estados e dos Municípios ... " e o Poder 
Executivo tomou a iniciativa constitucional de propor 
a alteração dos limites da Resolução n.o 62, de 1975, 
modificada pela de n. ~ 93, de 1976, ambas do Senado 
Federal. 

A Co:aii.ssão de Economia da Casa, apreciando a ma~ 
téria, no âmbito de sua competência regimental, apre
sentou e aprovou o presente projeto de Resolução, que 
ora é submetido ao estudo deste Órgão Técnico. 

Trata-se, como se vê, de proposição elaborada con
soante as prescrições legais e "regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona· 
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno tínico 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os ·srs. -senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai ã Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. !."-SecretáriO: 

É lido o seguinte 

PARECER 
N. • l.ll2, de 1986 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n.• 282, 
de 1986. 

.Relator: Senador OctáVio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação do Projeto de Reso
lução n."282, de 1986, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar, temporariamente, 
o montante de sua dívida consolidada. 

Sala de Reuniões da Comissão, 1.~ de dezembro de 
1986.- Jorge Kalume, Presidente- Octávio Cardoso, 
Relator - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER 
N.' LlU, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n. • 282, de 
1986. 

Faço sãber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N.• ,DEI986 

Autorizo o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul a eleVar, em até 2.000.000 Obrigações do Tesouro 
Estadual - OTE-RS, o montante de sua dívida conso
lidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É o Governo do Estado do Rio Grande 

do Sul autorizado a elevar, temporariamente, os parâ· 
metros estabelecidos nos incisos I! II! III e IV do artigo 
z.o da Resolução n." 62, de 28 de outubro de 1975, 
modificada pela de n. o 93, de 11 de outubro de 1976, 
ambas do Senado Federal, a fim de permitir o registro 
de uma emissão de 2.000.000 Obrigações do Tesouro 
do Estado do Rio Gra-nde do Sul, destinado ao financia
mento do programa a ser desenvolvido pela Companhia 
Estadual de Energia Elétrica, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra encerro a discus~ 
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação, 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) .:_-Passa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento n.a 525, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara 
n. • 76, de 1985. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se-à apreciação da 

matéria. 

DiscuSsão~ em turno único, do l'rQjeto de Lei 
da Câmara n.o 76, de 1985, n.o 3.707/84, na Casa 
de origem, de iniciativa do Sen,bor Presidente da 
República, que "dispõe sobre a Procuradoria Espe
cial da Marinha, e dá outras providências". 

Dependendo de pareceres das Comiss6es de 
Constituição e Justiça, de Segurança Nacional e 
de Serviço Público Civil. 

Solicito do nobre ~r. Senador J:Iélio Gueiros o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
o parecer) -Sr. Presidente, Srs. Senadores_: 

O Projeto em epígrafe, fruto da Mensagem n." 161, 
de 1984, do Poder Executivo, objetiva posicionar "a 
Procuradoria Especial junto ao Tribunal Marítimo, na 
estrutura do Ministério da Marinha, em benefício de 
seu funcionamento e dos resultados que são esperados 
pela Marinha", como escopo de ''aprimorar a Estrutura 
Básica da Organização do Ministério da Marinha, esta
belecida pelo Decreto_ n.o 62.860 e _suas ilteraç6es, em 
vista dos crescentes encargos que estão sendo subme
tidos à Procu.radoria t"1arftima u .. ---

2. A Proposição se nos afigura oportuna e conve
niente; entretanto, buscando aperfeiçoá-la, oferecemos 
Emenda Substitutiva. 

3. Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto 
nos termos da Emenda Substitutiva que se segue: 

EMENDAN.•l-Cd 
(Substitutiva) 

Dispõe sobre a Procuradoria Especial da Marinha 
(PEM), e dá outras providências:. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 A Procuradoria junto ao Tribunal Maríti
mo, a que se refere o art. 4, 0 da Lei n." 2.180, de 5 
de fevereiro de 1954, passa a cons-tituir a Procuradoria 
Especial da Marinha, de acordo com as disposições deS
ta lei. 

Art. 2. o A Procuradoria Especial da Marinha, dire
tamente subordinada ao Ministro da Marinha, é respon;. 
sável, perante o Tribunal Marítimo, pela fiel obser
vância da Constituição Federal, das leis e dos atos ema
nados dos poderes _públicos, referentes ãs atividades. 
marítimas, fluviais e lacustres. 

Art. 3.0 O cargo de Diretor da PEM será exercido 
por Oficial Superior da Marinha. 

Parágrafo único. Quando por necessidade de serviço 
o Cargo de Diretor da PEM não puder ser provido 
por Oficial Superior da Marinha, da Ativa, designado 
pelo Ministro da Marinha, será considerado como cargo 
de provimento de comissão, pelo critério de confiança. 

Art. 4. ~ __ A Procuradoria ESpecial da Marinha será 
constituída por Procuradores e Advogados de Ofício 
- segundo a lotação do Quadro e Tabela Permanente 
do Pessoal Civil da Marinha -:-_e por servidores civis 
e militares do Ministério da Marinha. 

§ 1. 0 Haverá um Procurador-Chefe, dentre os Pro
curadores integrantes do respectivo Quadro de lotação 
que assistirá â Direção da Procuradoria. 

§ 2. o É vedado ao Advogado de Ofício exercer, pe
rante o Tribunal Marítimo, advocacia por mandato de 
parte interessada. 

DIÁRIOcDO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

__ Art. __ 5.° Cqmpete à Procuradoria Especial da Ma· 
rinha: 

I - assessorar, juridicamente, o Ministro da Mari· 
-- nha, o Estado-Maior da Armada, a Secretaria-Geral 

da Marinha e a Diretoria-Geral de Navegação nas con
sultas concernentes ao Direito Marítimo Administrativo 
e ao Direito Marítimo Internacional, bem como naque
les atinentes a acidentes ou fatos da navegação; 

II - atuar nos processos da competéncia do Tribunal 
Marítimo, em tpdas as suas fases; 

Til -oficiar em todas as consultas feitas ao Tribunal 
Marítimo; 

IV -requerer, perante o Tribunal Marítimo, o ar~ 
quivamento dos inqUéritos provenientes de órgão com
petente; 
V- oficiar à autoridade competente, solicitando a 

instauração de inquérito, sempre que lhe chegar ao co· 
nbecimento qualquer acidente ou fato da navegação; 

VI - oficiar nos processos promovidos mediante re
presentação de interessados ou por decisão do Tribunal 
Marítimo, acompanhando-os em todas as fases; 

VII -oficiar em todos os processos de registro de 
propriedade marítima, de armador, de hipoteca e de
mais ónus reais sobre emt.arcaçâo; 

VIII- promover a assistência jUdiciária gratuita dos 
acusados que não disponha de recursos para constituir 
advogado; dos revéis, ausentes ou foragidos, assim de
clarados, e dos que o Tribunal Marítimo considere inde
feso; 

IX -servir de curadoria, nos casos previstos em lei; 
e 
X- promover e manter estágio forense perante o 

-Tribunal Marítimo. 
Art. 6." O Mfnístro da Marinha baixará os atas 

complementares que se fizeréni necesSários ã exeCução 
desta lei, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar 
da data de sua publicação. 

Art. 7.~ Estalei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 8." Ficam- revogadoS os art. 4.~, 5.0
, 6.0

, 7. 0
, 

2$--1-_29, 30,150 e 153 da Lei n." 2.180, de 5 de fevereiro 
de 1954,_ os arts. 4. 0 e _S. o da Lei n." 3...543, de 11 de 
fevereiro de 1959, a Lei n." 3.747, de 10 de abril de 
1960; ·o Decreto~ lei n. o 383, de 26 de dezembro de 1968, 
e demais disposições em contrário, 

É o nosso parecer, Sr. Presidente. 

o--sJ<.-pRESIDENTE (Mário Maia) - Solicito ao 
nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão 

-de Serviço PUblico Civil. 
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para 

proferir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De iniciatiVa do Senhor Presidente da República, vem 
a exame desta Comissão, nos termos do art. 51 da Cons
tituição, Projeto de Lei da Câmara, dispondo sobre 
ª- _P_r_o_c_uradoria Especial da Marinha e dando outras 
providêncü:ts. -
~matéria, quando do seu envio à Casa de origem, 

se fez acompanhar de Exposição de Motivos do Senhor 
Míni_stro da Marinha, esclarecendo que "através do De
creto n.o 62.860, de 1986, e suas alterações, foi esclare
cida a estrutura Básica da Organização do Ministério 
da Marinha_,__ sem que dela fizesse parte a Procuradoria 
junto ao Tribunal Marítimo. 

A Marinha, na sua contínua avaliação da eficácia 
administrativa, detectou a necessidade de se colocar 
a Procuradoria junto ao Tribunal Marítimo como órgão 
assessor do Ministério da Marinha. Atualmente, ela 
é constituída por pessoal do Quadro Permanente e rece
be todo o apoio financeiro da verba orçamentária do 
Ministério da Marinha. É um órgão que existe de fato, 
sem personalidade jurídica, já que nem a própria estru
tura do Tribunal Marítimo, do qual é órgão auxiliar, 
a reconhece como unidade administrativa''. 

A Proposi~o-estabelece em seu art. 1. o que a Procu~ 
radoria junto ao Tribunal, a que se refere o art. 4." 
da Lei n.~ 2.180, .de 1954, passa a constituir a Procura-
doria Especial da Marinha. 

-A Procuradoria Especial da Marinha, é diretamente 
subordinada ao Ministério da Marinha, e dá parecer 
nas consultas concementes-ao Direito Marítimo Admi
nistrativo e ao Direito Marítimo Internacional que lhes 
forem submetidos pelo Ministro da Marinha, pelo Esta
do-Maior da Armada, pela Secretaria-Geral da Marinha 
e pela Diretoria-Geral da Navegação. 
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Estabelece o Projeto as diversas competências da Pro
cu-radoria Especial da Marinha e que, para a consecução 
rle sua missão, contará com Procuradores e Servidores 
O vis, todos os ip_tegrantes do Quadro e Tabela Perma
nentes do Ministério da Marinha. 

Ao Projeto foram apresentados, na Comissão de 
Constituição e Justiça, Emendas Substitutivas, buscan
do aperfeiçoá-lo, de forma a que a Procuradoria Espe
cial da Marinha será responsável, perante o Tribunal 
Marftimo, pela fiel observância da Constituição Fede
ral, das Leis e dos atas emanados dos poderes públicos, 
referentes às atividades marítimas, fluviais e lacustres. 

Estabelece o substitutivo que o cargo de Diretor da 
PEM será exercido por Oficial Superior da Marinha 
e em parágrafo único a este art. 3." prevê que se, por 
necessidade de serviço, o Çargo de Diretor da PEM 
não puder ser provido por Oficial Superior da Marinha 
da Ativa, designado pelo .Ministério da Marinha, será 
considerado como cargo de provimento em comissão. 

Considerando que a Emenda Substitutiva, apresen- • 
ta da pela douta Comissão de Constituição e Justiça, l 

de fato aprimorou o projeto; e que nada vemos possa 
obstaculizar a sua normal tramitação, somos, no âmbíto 
desta Comissão, pela aprovação de Substitutivo e pela 
prejudicialidade do Projeto original. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Os pareceres 
são favo:.:áveís ao projeto, nos termos do substitutivo 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto e do substitutivo, em turno únicO. (Pau
sa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em v-otação o substitutivo, qUe tem preferência regi
mental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-
necer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai_ã Comissão de Redação, a fim de redigir 

o v_encido para o turno suplementar. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Solicito ao 
nobre Senador Jo.rge Kalume o parecer da Comissão 
de Segurança NacionaL 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
o parecer) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto de lei em foco é de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, Aureliano Chaves, mediante 
a Mensagem n.~ 161, de 29 de maio de 1984, e baseado 
na Exposição de Motivos n. o 44, de 23 de abril do mesmo 
ano, do Ministério da Marinha. 

O Projeto procura aprimorar a Estrutura Básica da 
Organização do Ministério da Marinha tendo em vista 
os crescentes encargos que estão sendo submetidos à 
Procuradoria Mt~ritüna. 

Foi-lhe oferecido Emenda Substitutiva, na ComissãQ 
de Constituição e Justiçá, qUe aparece como mais bem 
acabada e detalhada do que a proposta original, além 
de atender melhor ao ideário da Nova República. 

Pela aprovação, nos _termos da Emenda Substitutiva 
n." I da Comissão óe Constituição e Justiça. 

É o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Sobre a meSa, 
Parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Lu-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N.o 1.113, de 1986 

]}a Comissão de Redação 

Redação do vencido para o turno suplementar, 
do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cá~ 
mara n.• 76, de 1985 (n.• 3. 707/84, na Casa de ori
gem). 

Relator: Senador Nivaldo Machado 
A Comissão apresenta a redação do vencido para 

o turno suplementar do substitutivo do Senado ao Proje
to de Lei da Câmara n." 76, de 1985 (n." 3.707/84, na .... 
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Casa de origem), que dispõe sobre a Procuradoria Espe
cial da Marinha e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, em t.o de dezembro 
de 1986. -Jorge Kalume, Presidente - Nivaldo Ma
chado, Relator - Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER---
N.'1.113, DE 1986 

Redação do vencido para o turno suplementar do 
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n: 76, de 1985 (n: 3.7f.Yl/84, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a Procuradoria Espedal da Marinha e 
dá ootras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1."' A Procuradoria junto ao Tribunal Maríti

mo, a que se refere o art. 4.0 da Lei n." 2.180, de 5 
de fevereiro de 1954, passa á 'COnstituir a Procuradoria 
Especial da Marinha, de acordo com as disposições des
ta Lei. 

Art. 2." A Procuradoria Especial da Marinha, dire
tamente subordinada ao Ministério -da Marinha, é res
ponsável, perante o Tribunal Marítimo, pela fiel obser
vância da Constituição Federal, das leis e dos atos ema
nados dos poderes públicos, referentes às atividades 
marítimas, fluviais e lacustres. 

Art. 3. o O cargo de Diretor da PEM será exerctdo 
por Oficial Superior da Marinha. 

Parágrafo único. Quando, por necessidade de servi
ço, o cargo de Diretor da PEM não puder ser provido 
por Oficial Superior da Marinha, da ativa, designado 
Pelo Ministro da Marinha, será considerado como cargo 
de provimento em comissão, pelo critério de confiança. 

Art. -4. o A Procuradoria Especial da Marinha será 
constituída por Procuradores e Advogados de Ofício 
- segundo a lotação do Quadro e tabela Permanentes 
do Pessoal Civil da Marinha - e por servidoreS- ciVis 
e militares do Ministério da Marinha. 

§ 1." Haverá um Procurador-Chefe, de~tre os Pro
curadores integrantes do respectivo quadro de lotação, 
que assistirá à Direção da Procuradoria. 

§ 2. o É vedado ao Advogado de Ofício exercer, pe
rante o Tribunal Marítimo, advocacia por mandato de 
parte interessada. 

Art. 5.° Compete à Procuradoria Especial da Ma
rinha: 

I-assessorar, juridicamente, o Ministro da Mari
nha, o Estado-Maior da Armada, a Secretaria Geral 
da Marinha e a Diretoria Geral de Navegação, nas con
sultas concernentes ao Direito Marítimo Administrativo 
e ao Direito Marítimo Internacional, bem como naque
las atinentes a acidentes ou fatos da navegação; 

II - atuar nos processos da competência do Tribunal 
Marítimo, em todas as suas fases; 

m -oficiar em todas as consultas feitas ao Tribunal 
Marítimo; 

IV -requerer, perante o Tribunal Marítimo, o ar
quivamento dos inquéritos provenientes de órgão com
petente; 

V -oficiar à autoridade competente, solicitando a 
instauração _de inquérito, senl-pre que lhe chegar ao co
nhecimento qualquer acidente ou fato da navegação; 

VI -oficiar nos processos_ promovidos mediante re
presentação de interessados ou por decisão do Tribunal 
Marítimo, acompanhando~õs em todas as fases; 

VII -oficiar em todos os processos de registro de 
propriedade marítima; de armador, de hipoteca e de~ 
mais ónus reais sobre embarcação; 

VIII -promover a assistência judiciária gi'attiita dos 
acusados que não disponham de recursos ?.ara constituir 
advogado, dos revéis, ausentes ou fora_g~.dos, assim de
clarados, e dos que o Tribunal Marítimo considere inde
fesos· 

IX'-servir de curadoria, nos casos previstos em lei; 
e 
X- promover e manter estágio forense perante o 

Tribunal Marítimo. - -
Art. 6. o O Ministro da ·Marinha balxa!á os a tos 

complementares que se fi:ierem-necessários~à execução 
desta lei, no prazo de 120 (cento e virlte) dias a contar 
da data de sua publicação. 

Art. 7.~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 
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Art. 8.0 São revogados os arts. 4.~, 5.0
, 6.<>, 7.0

, 28,-
29, 30, 150 e 153 da Lei n. 0 2.180, de 5 de fevereiro 
de 1954; os arts. 4. 0 e 5.0 da Lei n.o 3.543, de 11 de 
fevereiro de 1959; a Lei n.o 3.747, de 10 de abril de 
1960; o Decreto-lei n.o 383, de 26 de dezembro de 1968, 
e demais disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Discussão do 
substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Encerrada a discussão, o su-~?stitutivo é dado como 
definitivamente aprovado, nos termos do artigo 318 do 
Regimento Interno. 

A matéria volta à Câmara dos DepUtados. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está suspensa 
a sessão, para ordenar os trabalhos da Mesa. 

(Suspensa às 18 horas e 46 minutos, a sessão 
é reaberta às 18 horas e 49 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Está reaberta 
a sessão. A Presidência convoca os Srs. Senadores para 
uma sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às 10 
horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discussão, em turno único, da redação final (ofere
cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n. o 

1.098, de-1986) dci-Pi-ojeto de Resolução n.o 35, de 
1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Vilhena, 
Estado de Rondônia, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 2.732.430,00 (dois milhões, setecentos 
e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta cruzados). 

-2-

DiscusSão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n.o 195, de 1985, de autoria do Senador Gabriel 
Hermes, que inclui as Categorias Funcionais de Conta
dor. Auditor e Técnico de Controle Interno entre os 
destinatários da gratificação de desempenho de ativi
dades de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 
União, tendo 

PARECERES, sob n.~s 596 a 598, de 1986, das Co
missões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, favorável, com voto vencido 
dOs Senadores Hélio Gueiros, Luiz Cavalcante e Alfre
do_ Campos; e 

-:- de Serviço_ Público CiVil e de Finanças, favoráveis. 

O SR. P~ESlDENTE (Mário Maia)- Está e-ncerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a_ sessão às 18 horas e 52 minutos.) 

A TO DO PRESIDENTE 
N.• 112, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribui
ções_ que lhe conferem os artigOs 52, ítem 38, é. 97, 
inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a 
delegação de competência que llie foi outorgada pel~ 

- Atõ da Comissão Diretora n.o 2, de 4 de abril de 1973, 
e tendo em vista o que consta do Processo n. o 011954833, 
resolve reti:ficar o Ato n~ 121183, desta Presidência, para 
mantª 1\posentado, compulsoriamente, a partir de 26 de 
dezembro de 1983, José Luiz do Nascimento, Artífice de 
Carpintaria e Marcenaria, Classe "Especial", Código SF
ART-NM-704, Referência NM-30, do Quadro Permanente 
do_ Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso II, 
e 102, inciso I, al.ín.ea a, da Constituição da República Fedew 

__ rat:jya dri Brasil •. combinados com os artigos 428, inciso 
I, 430, incisQ IV, e 414, § 4~. do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, aprovado pela Resoluç!!o SF lf. 58!12, 
e artigo ~. parágrafo único, da Resolução SF ~ 358, de 
1983, observado o disposto no § z, do artigo 102 da Consti
tuição Federal. 
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de 1983, obserVado o dispOsto no § z.a do artigo -102 
da Constituição Federal. 

Senado Federal, 18 de novembro de 1986. -José Fra
gelli, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N. • 113, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribui
ções que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, 
mciso IV, do Regimento Interno, e de conformidade 
com a delegação de competéncia que lhe foi outorgada 
pelo Ato da Comissão Diretora n.o 2, de 1973, e tendo 
em vista o que consta no Processo n." O 14377 86.1, 
resolve aposentar, voluntariamente_, Armindo Henri
ques, Adjunto Legislativo, Classe "Unica", Referência 
NS-17, do Quadro Permanente, nos termos dos artigos 
101, inciso III, e 1021 inciso I, alínea "a", da Consti
tuição da República Federativa do Brasil combinados 
com os artigos 42-a, inciso II, 429, inCiso I, 430 incisos 
III e V, 438, 414, § 4.0 <;la Resolução SF n." 58, de 
1972, e artigo 2.0

, parágrafo único, da Resolução SF 
0. 0 358, de 1983, e artigo 3.0

, da Resolução SF n." p, 
de 1985, com proventos integrais, correspondentes ao 
vencimento da Classe "Especial", Referência NS-19, 
observado o disposto no§ 2.0 do artigo 102 da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, t.o de dezembro de 1986. -José 
Fragelli, Presidente. 

CENTRO GRÁFICO 
CONSELHO DE SUPERVISÃO 

119.• Reunião 

Às dezessete horaS do dia nove do mês de julho no 
ano de mil novecentos e oitenta e seis, na sala de reu
riiôes- do Conselho de Supervisão_ do CEGRAF, sob 
a Presidência do Excelentíssimo Senhor Senador Enéas 
Faria, Primeiro-Secretário do Senado Federal e Presi
dente do Conselho de Supervisão do CEGRAF e pre
sente os Conselheiros Lorival Zagonel dos Santos, Mar
cos Vieira, Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto 
e José Lucena Dantas, reuniuwse o Conselho de Super
visão do Centro Gráfico do Senado Federal. Abertos 
Os trabalho o Senhor Presidente, Senador Enéas Faria, 
colocou em discussão a Ata da 118. • reunião realizada 
em vinte e três de junho, deste ano, distribuída anterior
mente pafa apreciação dos senhores Conselheiros. 
Após debates, a mesma foi aprovada, devendo ser enca
minhada á Subsecretaria da Ata do Senado Federal 
para publicação no Diário do Congresso Nacional. Pas
sando~se ao segundo item da pauta, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Conselheiro Vicente Sebastião 
de Oliveíra qtie apresentou parecer sobre o Processo 
n.o 0930/86-CEGRAF, relativo à Proposta de Tomada 
de Preço_s para aquisição de Papéis e cartões planos. 
Em seu parecer o Conselheiro diz que "no expediente 
do Diretor Executivo ao Presidente do Conselho de 
Supervisão, foi feita a solicitação de aprovação ante~i
pada de um novo processo licitatório, nos mesmos mol
des deste que estamos examinando para a aquisição 
de papéis em bobina, cujos estudos de aquisição estão 
sendo finalizados pela Coordenação da área de adminis
tração de material. A justificativa dessa solicitação é 
o início do recesso de julho que dificultará a realização 
de nova· reunião do Conselho de Supervisão ainda este 
mês. Isto posto, considerando os critérios de levanta
mento de necessidades de aquisição dos papéis e cartões 
planos, levando em conta o consumo médio mensal 
e ainda a argumentação do Senhor Diretor Executivo 
quat:tto à necessidade de aprovação prévia para a defla
gração de um outro processo licitatório, possivelmente 
ainda no més de julho, somos de opinião que sejam 
aprovados pelo Conselho de Supen'isão do CEGRAF 
as solicitações contidas na EM .Ide n.0 014/86, do Diretor 
Executivo do CEGRAF ao Presidente deste Conselho 
de Supervisão. "Logo após, o Senhor Presidente colo
co_u a·mªtériaem discussão, sendo a mesma amplamente 
es. Pedindo a palavra o Conselheiro Marcos Vieira suge
riu que a proposta de contrato de fornecimento cons~ 
tante da mesma licitação seja considerada como opção 
e não obrigatória como figura no Edital. A seguir, a 
matéria foi colocada em votação, sendo aprovada por 
unanimidade. Devendo o setor competente do CE
GRAF providenciar alteração do Edital para o fim de 
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tomar optativa a celebração do contrato de forneci~ 
menta proposto, diante da possibilidade de que o mer
cado fornecedor eventualmente, não venha a se inte
ressar por esse tipo de contrato, Passando-se ao terceiro 
item da pauta, o Senhor Presidente, Senad~r Enéas 
Faria, passou a palavra ao Conselheiro Marcos Vieira 
que apresentou parecer sobre a aquisição de facas e 
batentes para máquinas guilhotinas, objeto da Tomada 
de Preços n." 3/86-CEBRAF, constante do Processo 
n.o 1663/85. Em seu parecer o Conselheiro disse "por 
estarmos de acordo com as apreciações técnicas, contá
beís, económicas e jurídicas, constantes no proce5so 
em questão somos de opinião, que este Conselho homo
logu_e a decisão da Comissão de Licitação que consi~ 
derou vencedoras da licitação-, com base no critério 
do menor preço, as fi!mas Irmãos Zorzi Ltda. para 
o item 2, com fornecimento -no valor de Cz$ 68.565,00 
(sessenta e oito ri.iirquinheiltos e sessenta e cinco cruza
das) e a firma Gutemberg Máquinas Gráficas Ltda, 
para os itens 1, 3, 4, S~ 6, 7, 8, 9,-e 10-com fornecimento 
no valor total de Cz$ 221.000,97 (duzentos e vinte e 
hum mil cruzados e noventa e sete centavos)_, totali
zando a presente licitação em Cz$ 289.565,97\duzentos 
e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco 
cruzados e noventa e sete centavos.") Logo após a maié
ria foi colocada em discussão e a seguir em votação, 
sendo aprovada por todos. Logo após, o Senhor Presi
dente, Senador Enêas Faria, passou a p_a_lav~a ao Conse
lheiro Leonardo Gomes de Carv"âlho Ceíte Neto que 
apresentou parecer sobre o Processo n.u 0994/86-CE
GRAF, sobre o Plano Integrado de Saúde dos Servi
dores do CEGRAF. Em seu parecer o Conselheiro es
clareceu que o processo trata de atas, est~dos, conclu
sões e proposta visando a implantação a nível do CE
GRAF do Plano Integrado de Saúde já _disciplinado 
pelo Ato n.o 9/86, da Comissão Diretõra -do s·en~ado 
Federal, que estabelece os procedimentos, normas e 
diretrizes para o atendimento médico-odontológico
hospitalar aos servidores do Senado e dos Órgãos Super
visionados. Concluindo seu parecer o Conselheiro disse 
que "devidamente instruído o p-resente processo, em 
também se manifestam a Auditoria, a Assessoria- Juií
dica, e o Diretór-Executivo effi,fundamentada exposição 
ao Senhor Primeiro-SecretáriO, Sôti de parecer favorá
vel, salvo melhor juízo, pela áprovaçáo desta proposta 
e assinatura do Ato pelo Conseffio de Supervisão, esten
dendo, assim, os benefícios do Ato n.o 9/86, da Comis
são Diretora do Senado Federal, aos servidores do CE
GRAF e seus dependentes". Colocada a matéria em 
discussão a mesma foi amplamente apreciada por todos 
os presentes. O Diretor Execotivo, usando da palavra, 
forneceu aos Senhores Conselheiros, informações deta
lhadas sobre o Plano e a disponibilidade orçamentária 
para este ano e esclareceu que ·a sua elaboração, além 
de observar as normas do Ato da Comissão Diretora, 
foi feito, em conjunto com O PRODASEN, estando 
os planos unificados. Colocada em votação foi aprovada 
por unanimidade, devendo a Administraçã_o __ do CE
GRAF fixar os critérioS e procedimentos para a seleção 
das Entidades e ProfissioD.ais clue deverão ser creden
ciados para a prestação dos serví~Os de saúde, baseado~ 
nos critérios géfais já fixados pelo Ato n.o 9/ 86, da 
Comissão Diretora do Senado Federal. Passando-se ao 
quinto item da pauta, o Senhor Presidente, Senador 
Enéas Faria, passou a. palavra ao Conselheiro Marcos 
Vieira qúe-apresentou parecer SObre a celebração de 
novo contrato de locação de serviços a ser firmado entre 
o CEGRAF e Francisco Isidoro Aloise, constante do 
Processo n. uOS33/86-CEGRAF. Em seu parecer o Con
selheiro disse que "ficou suficiente cOrrij)roVadci Pelas 
afirmações fornecidas por vári<?_s setore_s ~o CEGRAF, 
que o Dr. Francisco Isidoro Alõise vem, ao fongo desses 
anos, ou melhor, desde 1979, prestando serviços, os 
mais variados, ao Centro GráficC? do _Se~adõ Federal 1 

na Capital de São Paulo e nas ddades próXImas, ·fato 
que também posso at~s_tar, pois qu_ap~o fl!!_ I;!_i!etor ~x~-
cutivo do CEGRAF, este Senhor atenOeu inúmeras soli~ 
citações com eficiência e ielO'-·.-A segUir; o Senhor 
Presidente, Senador Enéas Faria, colocou a matéria 
em discussão e após debates a mesma foi colocada em 
votação,sendo c_onsequentemente, aprovada por unani
midade. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a 
presença de todos o Senhor Presidente, Senador Enéas 
faria, declarou encerrado __ os trabalhos e para constar, 
Eu, Marcos Silva, Secretário deste Conselho de Super-
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visão, lavrei a presente Ata que depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Presidente e demais Cons_e
lheiros. Brasllia, 28 de agosto de 1986.- Enéas Faria, 
Presidente ...- Lourival Zagonel dos Santos, Viçe-Pre
sidente- Marcos Vieira, Membro- Vicente Sebastião 
de Oliveira, Membro - Leonardo Gomes de Carvalho 
L. Neto, Membro. 

120.• Reunião 

Às dezcsseis horas do dia quinze de setembro do 
ano de_mil novecento:) e oitenta e seis, na sala de reu
niões do Consel~o de Supcn•isão do CEGRAF, sob 
~Presidência do Dr. Lou~ival Zagonel dos Santos, Dire
tor-Ge-ral do Senado Federal e Vice-Presidente do Con
selho de Supervisão d6 CEGRAF, no exercício da Presi
dência, em virtude da impossibilidade de compareci
men(o do Excelentíssimo Senhor Presidente- Senador 
Enéas Faria- e presente os Conselheiros Marcos Viei
ra, Vicente Sebastião de Oliveira, Leonardo Gomes 
de Carvalho Leite Neto e José Lucena O antas, reuniu-se 
o Conselho de Supervisão do Centro Gráfico do Senado 
Federal. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente -
em exercício -Dr. Loul"ival Zagonel dos Santos, colo
cou.em discussão a Ata da I 19.~ reunião, deste Conselho 
g~ $upervisão, distri6iiída anteriormente para aprecia
ç_ãÕ -dos S~nhore~ Conselheiros e, após manisfestação 
favorável d~_tgdos os 12.resentes, foi a mesma aprovada. 
A segu!r, ª" pa,I'!Vr"!- foí franquesda ao_ Con~l_h_eir(l_ Mar
C()S Vieira que apresentou_ parec_ei sobre o processo 
número 00930/86-CEG_RAF, ref~renta à Tomada de 
PreÇos n. G 4/86, destinada à aquisição de caitões e papéis 
planos. Em seu parecer o Conselheiro diz que baseado 
no Relatório apresentado pela ComissJlo Permanente 

... _.d_ej..icitação do CEGRAF, constituída pelo Ato n.Q 
0701_85 do Se_nhor Diretor Executivo, no parecer da As· 
sessoria J!Jrídica ~. por entender que o processo está 
satisfatoriamente instruído, a Tomada de Preços deve 
ser homologada. A seguir, a matéria foi colocada em 
discussão, sendo apreciada pelos demais Conselheiros, 
e logo após, a- mesma Joi colocada em v_otação, sendo 
aprovada por todos. Passando·se ao terceiro item da 
pauta, o Senhor Presictente em exercício ....:...Dr. Lourival 
Zagonel dos Santos~ passou a palavra ao Conselheiro 
Vicente Sebastião de Oliveira, que apresentou parecer 
erente à prop_o_st~de Hcitação para contratação dos ser
viços de jardinagem na área interna e frente do CE
GRAF. Em seU parecer o "Conselheíro diz, textualmen~ 
te, que: "Considerando que no momento, as ár~as de 
jardins do CEGRAF não estão tendo qualquer conser
vação, em virtude do Yencimento do contrato com à 
fuma que executava esses serviços, somos de opinião 
que a Tomada de Preços seja deflagrada, nos termos 
estabelecidos pelo Edít~l proposto pela Comissão Per
manente_de Licitação". Logo após a conclusão do pare
cer, a matéria foi colocada em discussão, sendo apre
ciada pelos presentes. A seguir colocada em votação, 
sendo aprovada por unanimidade. Retomando a pala
vra, o Presidente passou ao quarto item da pauta, solici
tando ao Conselheiro Leonardo Gomes de Carvalho 
Leite Net9 que apre.-;entasse parecer sobre o processo 
n. ~ 1.003/86, refere_nte _à proposta de aquisição de dois 
grupos de reserva de moto-bombas, destinados à Torre 
de Arrefecimento das Centrais de Ar Condicionado 
da_ J:?ivisão InduStrl.l"r. Concluindo seu parecei- o CanSe: 
!beiro diz ser favorável à aprovação da proposta. A 
matéria, então, foi colo.cada em discussão, sendo apre
ciada, e a seguir, foi colocada em votação, sendo apro
vada por todos. Novamente com a palavra o Senhor 

"Presidente, em exercício, Dr. Lourival Zagonel dos 
Sãritos, passou a palavra ao Conselheiro Marcos Vieira, 
que apresentou parecer sobre o Processo número 
01133/86-CEGRAF, destina~o ã aquisiçãQ_de papel em 
bobin~~· E_m seu parecer o Conselheiro diz que "quando 
c:]ª- apreciação preliminar da minuta do Edital da Toma
da de Preços n.u 04/86 (Processo n.o 0930/86). o Conse
lheiro Vice_~te __ Sebastião qe Oliveira, proferiu parecer 

- n.o 015186 e ·concordou com solicífaçâo da aprovação 
antecipada de_~m processo licitatório, nos mesmos mpl
des do acima mencionado, para aquisição de papéis 
eril bobina, matériª esta, aprovada pelo Conselho de 
Supervisão, em 11-7-_$6". E cqncluindo, disse que por 
essa razão, pelas demais informações constantes do pro
cesso e por entender que a presente Tomada de Preços 
n. ~ 05186 está instruída satisfatoriamente, ser favorável 
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à homologação. nos termos do que estabelece os artigos 
15. inciso lX. e 61 do Regulamento AdministratiYo do 
CEGRAF. Logo após, a matéria foi colocada em discus
são~ .sendo debatida pelos presentes e ao final foi colo
cad_a em_ votação. sendo aprovada por unanimidade. 
Passando -se ao quinto item da pauta. o Conselheiro 
Vicente Sebastião de Oliveira ft!Z uso da palavra e apre
sentou ao~ demais conselheiros parecer sobre o Pro
cesso 11." 0917/86-CEGRAF. referente à Prestação de 
Contas dó CEG RAF, referente ao I." trimestre de 1986. 
Após a conclusão do parecer, a matéria foi colocada 
em discussão, foi apreciada por todos O!i Conselheiros, 
e após, colocada em votação, foi aprovada por unanimi· 
dade_de votos. O r_eferido processo deverá ser encami
nhado à Comissão Diretora do Senado Federal, para 
_análise e aprovação final no âmbito do Senado Federal. 
Finalizando a reunião. o Diretor Executivo do CE
GRAF, José Lucena Dan tas, fez a entrega ao Senhor 
Presidente, em exercício, Dr. Lourival Zagonel dos 
Santos, e aos demais Conselhdros, do segundo número 
do Informativo Gerencial do CEGRAF, e também, de 
co-itvite do Programa Comemorativo do 23. ~aniVersário 
do CEGRAF, onCie consta o calendário de palestras, 
exposição e outras atividades programadas. Na oportu· 
nidade, por proposta acolhida pelo Conselho de Super
visão, foi incluído no programa uma palestra sobre o 
Ççnselho de Supervisão do CEGRAF e seu papel na 
formulação e aprovação das políticas de ação do Orgão, 
sendo designado o Cons.elheiro Marcos Vieira para pro
ferir a referida palestra. Nada mais havendo a tratar, 
agradecendo a presença de todos, o Senhor Presidente 
- em exercício - Dr. Lourival Zagonel dos Santos, 

_declarou encerrados os trabalhos e para constar, Eu, 
Maurício Silva, Secretário deste Conselho de Super
visão, lavrei a presente Ata que depois de lida e apro
vada será assioada pelo Presidente e pelos demais mem· 
bros. Brasl1ia, 16 de setembro de 1986. - Lourival 
Zagonel dos Santos, Vii::e-Presidente - no exercício 
da Presidência - Marcos Vieira, Membro - Vicente 
Sebastião de Oliveira, Membro -Leonardo Gomes de 
Carvalho L. Neto, Membro. 

121.~ Reunião 

Às nove horas, Jo dia onze de outubro do ano de 
mil novecentos e oitenta e seis, na sala de reuoiões 
do Conselho de. Administração do Senado Federal, sob 
a Presidência do Dr. Lourival Zagonel dos Santos, Dire
tor Geral do Senado Federal e Vice-Presidente do Con· 
se lho de Supervisão do CEGRAf, em virtude da impos
sibilidade de comparecimento do Excelentíssimo Se
nhor Presidente-:- Senador Enéas Faria- e presentes 
os Conselheiros Marcos Vieira, Vicente Sebastião de 
Oliveira, Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto e 
José Lucena Dantas, reuniu-se o Conselho de Soper
visão do Centro Gráfico do Senado Federal. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente em exercício, colocou 
em discussão a Ata da 120.a reunião, distribuída ante
riormente para apreciação do~ senhores Conselheiros 
e, após manifestação favorável de todos os presentes, 
a mesma foi aprovada. A seguir a palavra foi concedida 
ao Conselheiro Marcos Vieira que apresentou parecer 
sobre o Processo n." 0922/86-CEGRAF, contendo mi
mira do Edital de Tomada de Preços elaborada pela 
Comissão Permanente de Licitação do CEGRAF, para 
aquisição e inStalação de um sistema de provas de sele
ção de cores, destinado a aprimorar as provas dos traba~ 
lhos de policromia. Logo após, a matéria foi colocada 
em discussã.o.~ sendo debatida pelos presentes e ao final 
foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimi
dade. Passando-se ao terceiro item da pauta, o Senhor 
palavra ao Conselheiro Vicente Sebastião de Oliveira, 
que apresentou parecer sobre o_ Processo n.o 
1.399/86-CEGRAF, que trata da aquisição de 6 (seis) 
veículos marca volkswagem, tipo kombi, a álcool, mo
delo "standard". Em seu parecer o Conselheiro diz, 
textual_mente. que: _"Por se tratar de equipamento que 
só pode ser fornecido por produtor exclusivo, a aqui
sição dos 6 (seis) veículos, tipo kombi, será feita cOm 
d~spensa çle licitação. _Esse fato tem suporte no art. 
126, parágrafo 2.", letra "d" do Decreto-lei 200/67, e 
principalmente no art. 25, item IV, do Ato n.~ I0/86~ 
da Comissão Díretora". _Logo ilpós a conclusão do pare
cer, a matéria foi colocada em discussão, sendo apre
ciada pelos presentes. A seguir colocada em votação. 
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sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade 
aos trabalhos. o Presidente passou ao quarto item da 
pauta, solicitando ao Conselfi~íro Leonardo Gomes de 
Carvalho Leite Neto que apresentasse parecer sobre 
o Processo n.~ 1.242186-CEGRAF, iefi!rente à proposta 
de aquisição de 2(duas) máquinas dobradeiras, sendo 
uma de porte médio para atender formatos máximos 
de 49x66 cm. e mínimo de 10x15 cm. e outra de porte 
grande para atender formatos máximo de 78xl15 cm, 
e mínimo de 16x22 cm. e respectivamente- minuta do 
Edital, bas_eada no Regulamento e parecer técnico do 
Grupo de Trabalho da Divisão Industrial constituído 
para estudar e avaliar os equipamentos a serem adqui
ridos para a área de acabamento, no qual se indica 
a necessidade de aquisição. Concluindo seu parecer o 
Conselheiro diz ser favorável à aprovação da proposta. 
A matéria foi colocada em discussão, sendo _concedida 
a palavra ao Senhor Diretor Executivo do CEGRAF, 
Dr. José Lucena Dantas, que infoimou ser este mais 
um dos projetas do plano de reequipamento do parque 
gráfico que vem- Sendo executado, e que a urgência 
na aquisição dessas máquinas se justíficã. pelo elevado 
volume, _cada vez mais crescente, de solicitações de tra
balhos gráficos em tramita-Ção na DiVisão Industrial, 
que encontram um ponto de estrangulamento na Seção 
de Acabamento, cujos equipainentos, por sua -idade 
e grande desgaste, principalmente no Setor de Dobras. 
já não acompanha o rftmo de produção com o rendi
mento desejado. A seguir. a matéria Toi colocada em 
votação, sendo aprovada por todos. Passando-se ao 
quinto item da pauta, o Conselheiro Vícente Sebastião 
de Oliveira fez usO- da palavra e apresentou aos demais 
Conselheiros parecer sobre o Processo n." 1.249/86-CE
GRAF~ referente à Prestação de Contas do CEGRAF, 
relativo ao 2." trimestre de 1986. Após a conclusão do 
parecer, a matéria foi colocada em votação, sendo apro
vada por unanimidade de votos. O referido processo 
deverá ser encaminhado à Comissão Diretora do Sena
do Federal para análise e aprovação final no âmbito 
do Senado FederaL No sexto item da pauta, o senhor 
presidente em exercício passou a palavra ao Conselheiro 
Marcos Vieira. que apresentou parecer sobre o Processo 
n." 1.245/87-CEGRAF, relativo à proposta para reali
zação de Tomada de Preços, para aquisição e instalação 
de 1 (uma) máquina guilhotina de corte trilateral, em 
que concluiu favoravelmente pela realização do pro
cesso liciratório. A seguir, a matéria foi colocada em 
discussão, sendo apreciada pelos demais conselheiros, 
e logo após, foi colocada em votação, sendo aprovada 
por todos. Nada mais havendo a tratar, agradecendo 
a presença de todos, o senhor presidente. em exercfcio, 
Dr. Lourival Zagonel dos Santos. declarou encerrados 
os trabalhos e, para constar, eu, Mauricio Silva, Secre
tário deste Conselho de Supervisão, lavrei a presente 
Ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo 
presidente e demais membros. Brasi1ia. 16 de outubro 
de 1986. - Lourival Zagonel dos Santos, Vice-Presi
dente -no exercício da Presidência- Marcos Vieira, 
Membro - Vicente- Sebastião de Oliveira, Membro -
Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto, Membro. 

122.~ Reunião do Conselho de Supervisão do CE.GRAF 

Às dezoito horas do dia vinte e oito do mês de outubro 
do ano de mil novecentos e oitenta e seis, na sala de 
reuniões do Conselho de supervisão do CEGRAF. sob 
a Presidência do Dr. Lourival Zagonel do~ Santos, Di_re
tor de Supervisão do CEGRAF, no exercício da Presi
dência, em virtude da impossibi_lidade de compareci
mento do Excelentíssimo Senhor Presidente -Senador 
Enéas Faria- e presenteS os conselheiros Marcos Viei
ra, Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto, Vicente 
Sebastião de Oliveira e José Lucena Dantas, reuniu-se 
o Conselho de Supervisão-do Centio Gr_áfico do SenidO 
Federal. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente em 
exerdcio colocou em discuss<io a Ata da 121:' reunião, 
deste Conselho de Su-perv!Siio,"dís-ú1bulda anteriormen
te para apreciação dos Senhores Conselheiros e, após 
manifestação favorável de todos os presentes, foi ames
ma aprovada. A seguir a palavra foi franque:.~da <lO 
Conselheiro Marcos Vieira que apresentou parecer ho
mologatório sobre o processo n.'' 0095/86-CEG RAF, 
referente ao resultado da concorrência n.~ 01 186. reali-
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zada em 19.9.86, para aquisição de duas máquinas de 
impressão offset, formato folha inteira, com reversão 
pata impressão frente e verso. Após a conclusão do 
parecer a matéira foi colocada em discussão sendo am
plamente analisada pelos conselheiros. O Senhor Dire
tor Executivo. usando da palavra, resaltou para os de
mais Conselheiros a importância da aquisição das referi
das máquinas que se destinam a reequipar e expandir 
a capacidade de produção do Setor de Impressão, e 
exclareceu, que a aquisição faz parte do Plano de Ree~ 
quipamento e Modernização do Parque Industrial do 
CEGRAF, já do conheciml"nto do Egrégio Conselho 
de Supervisão. Informou, também. que as referidas má
quinãs são importadas da Alemanha e o prazo previsto 
de fabricação e instalação é de 8 (oito) meses, podendo 
s_er antecipado. Logo após, o Senhor Presidente colocou 
a matéria em votação, sendo a mesma aprovada por 
unanimidade. PU!.sando-se ao terceiro item da pauta, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Conselheiro 
Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto, que relatou 
para o Conselho o processo n.'' 1745/85-CEGRAF, refe
rente ao reexame da situação de vários pagamentos 
de complementos salariais a mais de uma centena de 
servidores na folha de pagamento do CEGRAF. ~pós 
apreciação ampla da matéria o Conselho recomendOu 
fosSe baixado em diligencia para averiguações neces
sárias â complementação de documentos em relação 
a alguns servidores. Passando ao quarto item da pauta, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao conselheiro 
Marcos Vieira que profeiiu parecei sobre o processo 
n. o 2012/85-CEGRAF, relativo a proposta de restabele
cimento do sistema de promoções dos servidores do 
CEGRAF. Inicialmente o Conselheiro resumiu os ele
mentos do processo em que a Diretoria Executiva histo
dotuLmaneira como foram realizadas as últimas e pe
núltimas promoções dos servidores e demonstrou a fun
damentação jurídica da proposta de restabelecimento 
das promoções com base em estudos da Assessoria J urí
dica e inclusive da própria decisão do Conselho que 
aprovou parecer n.o 08/35. de sua autoria, no processo 
n.'' 0595/85 do CEGRAF. determinando fossem todos 
os atos de gestão de Pessoal praticados à luz do Regula
mento do Órgão e do Regime da CLT e Legislação 
Complementar. Após essa apreciação, o Senhor Conse
lheiro concluiu seu parecer sugerindo "a aprovação da 
norma disciplinadora que estabele o sistema de promo
ção (folha 72 a 78)" e solicitando que o "Senhor Diretor 
Executivo tome as providências necessárias para que 
se realize ainda este ano as promoções devidas aos servi
dores do CEGRAF". Submetida a proposta e o relató
rio à votação foi aprovada por unanimidade, sendo, 
porém, acolhido pelo Conselho a proposta do Senhor 
Presidente em exercido no sentido de que o projeto 
de norma regulamentadora fosse submetido. também, 
à apreciação e aprovação do Excelentíssimo Senhor Pri
meiro·Secretário, Presidente titular deste Conselho de 
Supervisão sendo por ele assinado e somente divulgado 
após esta providência. nada mais havendo a tratar, agra
decendo a presença de todos, o Senhor Presidente -
ero exercício- Dr. Lourival Zagonel dos Santos, decla
rou encerrados os trabalhos e para constar, Eu, Mau
rício Silva, Secretário deste Conselho de Supervisão, 
lavrei a prese-nte Ata que depois de lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente e demais mem
bros. Brasi1ia. 31 de outubro de 1986. -LourivalZago~ 
nel Dos Santos, Vice-Presidente-No exercício da Presi
dência- Leonardo Gomes De C. Leite neto. Membro 
-Vicente Sebastião De oliveira, Membro. 

123.~ Reunião 

Às dezoito horas do dia dezenove do mês de novem
bro do anO de mil novecentos e oitenta- e seis. ria sala 

- âe rei..n)íô-es do Conselho de SUperViS:ilO do CEGRAF. 
sob a Presidência do Dr. Lourival Zagonel dos Santos, 
Diretor-Geral do Senado F_ederal e Vice-Presidente do 
Cons_e]ho de Supervisão. no exercício da Presidência, 
em virtude da impossibilidade de cOmpa-recimento do 
Excelentíssimo senhor Presidente.-Senador Enéa; Fa
ria, e presentes os-conselheiros Leonardo Gomes de 
Carvalho Leite Neto, Vicente Seba~tião de Oliveir<l e 
José Lucena O antas, tendo deixado de comparecer jus
tific::~damente o Conselheiro Marcos Vieira, reuniu-se 
o Conselho de Supervisão do Centro Gráfico do Sena_d() 
FederaL Aberto::. os trabalhos, o senhor Presidente, 
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em exercício, colocou em discussão a Ata da 122! Reu
nião, deste Conselho de Supervisão, distribuída ante
riormente para apreciação dos senhores Conselheiros 
e, após manifestação favorável de todos os presentes, 
foi a mesma aprovada. A seguir, passando-se ao segun
do item da pauta, o senhor Presidente passou a palavra 
ao Conselheiro Leonardo Gomes de Carvalho Leite 
Neto que apresentou parecer sobre o Processo n.~ 
0632186-CEGRAF, referente à proposta de alienação 
de 111 (cento e onze) lotes de bens materiais ociosos, 
inservíveis ou antieconômicos, existentes nos depósitos 
do CEGRAF. Em seu parecer o Conselheiro diz que 
os materiais a serem alienados variam de papéis bobina
dos a sucatas de obra, chumbo tipográfico. mobiliário. 
eletrodomésticos, peças de carros, 2 veículos etc. Conti
nuando seu parecer o Conselheiro diz, textualmente_, 
que "a comissão reuniu, criteriosamente, no processo, 
a documentação necessária de consultas, avaliações, or
çamentos de recuperação e manutenção dos bens a se
rem alienados. bem como cópias das fichas de tomba
mento patrimonial." Concluindo, diz que o processo 
encontra-se devidamente instruído e justificado, mere
cendo aprovação. Logo após, o senhor Presidente colo
~ ã matéria em- discussão, sendo amplamente analisada 
por todos os presentes. A seguir a mesma foi colocada 
em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. 
Passando-se ao terceiro item da pauta, o senhor Presi
dente _concedeu a palavra ao Conselheiro Vicente Se
bastião de Oliveira que apresentou parecer sobre o pro
cesso n_u_l.975/85-CEGRAF, referente à segunda Pro~ 
posta de Alteração do Orçamento Interno do Centro 
Gráfico do Senado Federal-FUNCEGRAF, no exer~ 
cício financeiro de 1986. Em seu parecer o Conselheiro 
diz que a proposta de alteração apenas remaneja recur
sos para atender aos gastos necessários à colocação de 
telhado no prédio da Unidade de_Apoio do CEGRAF 
e com suporte na análise efetuada pelo senhor Auditor 
do CEGRAF, constante do processo às fls. 77 e 78, 
recomenda a aprovação da presente proposta. Sendo 
a seguir, a mesma colocada em discussão, e após consi
derações dos presentes. a matéria foi colocada em vota
ção, sendo aprovada. A seguir, o senhor Presidente 
passou a palavra, novamente. ao Conselheiro Vicente 
Sebastião de Oliveira, que apresentou parecer sobre 
o Processo n.·• 1.003/86do CEGRAF, referente â homo
logação do resultado da Tomada de Preços n.O 6/86 
para aquisição de dois grupos reserva de moto-bombas, 
des.tinados à Torre de 'Arrefecimento das Centrais de 
Ar Condicionado da Divisão Industrial do CEGRAF. 
Após a conclusão do parecer a matéria foi colocada 
em discussão, e não havendo manifestação dos presen
tes, a mesma foi colocada em votação, sendo aprovada 
por todos. Passando-se ao quinto item da pauta, a pala~ 
vra foi concedida ao Conselheiro Leonardo Gomes de 
Carvalho Leite Neto que apresentou parecer sobre o 
Processo n.~ 1.729/86-CEGRAF, referente a proposta 
de licitação para contratação de serviços de ubras de 
cobertura do prédio denominado Apoio I (bloco VI) 
-Unidade de Oficina e Garagem do CEGRAF, sob 
o regime de empreitada por preç:o global. Em seu pare
cer o Conselht:iro diz, textualmente, que "após o cum
primento de exigências, o Edital de Tomada de Preços 
proposto, em sua formulação definitiva, atende à siste
mática dos certames licitatórios adorados pelo CE
GRAF". E, concluindo seu parecer. diz ser favorável 
à aprovação da matéria. A seguir. o senhor Presidente 
retomando a pal<j.vra colocou a matéria em discussão, 
sendo a mesma analisada por todos os presentes e, ime
diatamente após, a mesm~ foi colocada em votação. 
sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade 
à reunião, o senhor Presidente passou a palavra ao 
Conselheiro Vicente Sebastião de Oliveira que apre
sent':)u parecer favoráve~ s9bre_ o Proc_e_s_s_o n." 
0637/86-CEGRAF, re{ereQ.te à proposta de homolo
gação do resultado da Tomada de Preços n." 7/86, para 
contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de manutenção do5 gramados, jardins e vasos 
ornamentais, internos e externos, nas dependências do 
CEGRAF. Colocada a matéria em discussão, a mesma 
foi amplamente analisada pelos presentes, e, a seguir. 
colocada em votação. foi aprovada por unanimidade. 
Pas:;ando-se ao último item da pauta. o senhor Presi
dente passou a palavrJ. ao Conselheiro Leonardo Go
mes de Carvalho Leite Neto,_ que apresentou parecer 
favorável sobre a proposta de realização de Tomada 
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de Preços para aquisição de 500 m1 de Pelica Verde. 
destinada a atender às soli~'itações de cncaderr:~ação rc~ 
cebidas pelo CEGRAF, constante do Processo n.' 
0496/86-CEGRAF. Após a conclusão do parecer, a ma
téria foi colocada em disc_ussão,-sendo apreciada pelos 
presentes e, a seguir. foi colocada em votação, sendo 
aprovada por todos. A seguir, o senhor Dirctor Execu
tivo, com a palavra, expôs ao senhor Presidente e de
mais Conselhdros a existéncia de_ 4 (quatro) proce_sso5 
com proposta de realização de licitações que estão devi
damente instruídos e não houve tempo de sua _parte 
para preparar as Exposições de Motivos de encaminha
mento, razão pela qual. dado o pouco tempo disponível 
até o término do exercício, solicitou orientação do Con
selho. Na oportunidade ficou decidida a distribuição 
das matérias aos senhores Conselheiro::. Presentes para 
relatar em nova reunião convocada para o dia imediato. 
Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença 
de todos, o_senhor P.residente, _em exercício, Dr. Leu
rival Zagonel dOS SaiitOs, declarou encerrados os traba
lhos, e para constar, eu, Maurído Silva, Secretário deste 
Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata que. 
depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor 
Presidente e demais membros. BrasJ1ia, 20 de novembro 
de 1986. - Louvival Zagonel dos Santos, Vice-Presi
dente, no exercício da Presidência- Vicente Sebastião 
de Oliveira, Membro -.Leonardo Gomes de Carvalho 
Leite Neto, Membro. 

ATAS DE CDMISSÃO 

COMISSÃO ESPECIAL 

Criada com o objetivo de examinar e avaliar os 
fatos relacionados com as denúncias do jornal O 
Estado de S. Paulo sobre os acordo-s entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a Polônia. 

15." REUNIÃO, REALIZADA 

EM 11 DE OUTUBRO DE 1983 

Aos onze dias do mês de outubro de míl novecentos 
e oitenta e trés, às dezessete horas, na Sala de Reuniões 
da Comissão de Economia, presentes os Srs. Senadores 
Itamar Franco (Presidente), Virg.t1io Távora (Relator), 
João Calmon e Fábio Lucena, reüne-se a Comissão 
Especial destinada a examinar e avaliar fatos relacio· 
nados com as denúncias do jornal O Estado de S. Paulo 
sobre os acordos entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e a Polónia. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sr. 
Senador Marcondes Gadelha. 

Havendo número regimental o Sr. Presidente, Sena
dor Itamar Franco, declara abertos os trabalhos. 

Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao 
Sr. Eduardo Carvalho, ex-Secretário-Geral do Minis· 
tério da Fazenda, na qualidade de depoente. 

O Sr. Eduardo Carvalho fala do prazer em atender 
o convite desta Comissão para prestar esdarecimento 
sobre matéria, ora em discussão. Esclarece, que deviúo 
sua eventual participa_ção nas ~egociac;ões Crttre Brasil 
e Polônia, não trouxe nenhum tc!xto para ser lido, por
tanto, se c_oloca, imediatamente, à disposição dos se
nhores senadores para quaisqller esclarecimentos que 
se fizerem necessários. · 

Durante a fase interpelatória, usam da palavra os_ 
Srs. Senadores Fábio Lucena, João Calmon e Virgílio 
Távora. 

Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas 
taquigráficas tão logo traduzidaS_e revisadas, sejam pu
blicadas em anexo a presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para éOnstar eu, Ed~on Luíz Campos Ábrego, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr, Presidente e irá à pubH
cação. 
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ANEXO À ATA DA I5.' REUNIÃO DA CO
MISSÃO ESPECIAL QUE AVALIA OS FATOS 
RELACIONADOS COM AS DENÚNCIAS DO 
JORNAL "O ESTADO DE S. PAULO" SOBRE 
OS ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA RE
PUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A PO
LÓNIA, REALIZADA EM II DE OUTUBRO 

-DE I983, A FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO 
DO SR. EDUARDO DE CARVALHO; EX-SE
CRETÃR/0-GERAL DO MINISTÉRIO DA FA
ZENDA, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA 
COMISSÃO. 

Presidente: Senador Itamar Franco 
-RelãiOr!-Senador Virgílio Távora 
(Íntegra do apanhamento taquigrá.fico) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Havendo 
núri:J.ero legal, declaro abertos nossos trabalhos. 

A Presidência recebeu o seguinte telex: 

"Sr. Senador, 
Tomei conhecimento, pela imprensa. da propos

ta de V. Ex. • de promover a acareação entre minha 
pessoa e o Sr. Confúncio ~amplana, Presidente 
do Instituto do Açúcar e do AlcooL Tenho a inten
ção de esclarecer, na sua totalidade, a pendência 
que a nossa representada Costa Pinto Internacional 
Ltda. tem com o Instituto do Álcool e do Açúcar. 
Assim sendo, coloco-me desde já à sua disposição 
para comparecer novamente perante a Comissão 
Especial presidida por V. Ex:, na forma que consi
derar mais conveniente. 

Atenciosamente, 
Humberto da Costa Pinto Júnior. 
Sociedade Anónima Costa Pinto Importação e 

Exportação''. 

Com a palavra, para os esclarecimentos iniciais, o 
Dr. Eduardo Carvalho. 

O SR. EDUARDO CARVALHO -Muito obriga~ 
do, Sr. Presidente. 

b com muito prazer -que atendo ao convite desta 
Comissão, para prestar esclarecimentos sobre as maté
rias ora em discussão nesta Comissão. 
_ Achei por bem, já que não conheço com prCcisão 

os assuntos de interesse desta Comissão, não preparar 
uma explanação por escrito, e, de antemão, me colocar 
à inteira disposi9ã0 dos senhores Senadores, para os 
esclarecimentos que se fizerem necessários, em função 
de rriinha eventual participação, em etapas, das negocia
ções Brasil-Polónia, que, creio ser. o interçs~e_p_rimor
dial de -v: ·r"i."". 

Nesle-Seó.tido-. eu me coloco inteiramente à disposição 
de __ Y. ~x.'s. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador 
Fábio Lucena, V. Ex.~ com a palavra. 

O SR. FÁBIO LUCENA-Sr. Presidente, Sr. Seria
dor-Relator, Sr. Senador João Calmon, Sr. pr. Eduar-
do Carvalho: - -

Primeiramente, _com toda a delicadeza, cabe-me es
tranhar que V. S.• declare desconhecer os assuntos que 
são tiatados_ e que são do interesse desta Comissão, 
porque a imprensa tem sido farta em noticiar não só 
as at_1vidades desta Com_is~o._como as questões que mo
tivaram a iõstituição de.siã. Comissão. 

Mas, como S. EX.•. o Senador Virgt1io Távora, tem 
esclarecido, à fa_rta, que aqui não estamos para acusar 
ninguém, aqui estamos apenas para buscar a verdade, 
através de convite, a pessoas que nos possam conduzir 
ao encontro dçsta verdade que todos queremos, toda 

_ a sociçdade está esperando dest::~ Comissão, eu lhe faria 
uma indagaçáo inicial. 

V, S. • sabe por que está aqui? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Certamente. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Então, V. S.· sabe os· 
assuntos que trat::~mos nesta Comissão. 

O SR. EDUARDO CARVALHO- De acordo com 
o .Convite que recebi, de acordo como V. Ex.' bem 
ressaltou, de acordo com o noticiário da imprensa, acre
dito que devo conversar com V. Ex. • a respeito de minha 
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eventual participação nos assuntos ligados ao comércio 
Brasil-Polónia, quando exerci cargo oficial dentro do 
Governo, e participei, em parte, dessas negociações. 

Creio, serem esses, portanto. os assuntos que pren
dem o interesse de V. Ex. •. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Perfeito. Enalte~endo 
a delicadeza que V. S.• teve em atender ao convite 
do Sr. Presidente, já que V. s.• não é obrigado a estar 
aqui, eu vou lhe fazer algumas questões, e. evidente
mente, como é de seu háblto..,-V- S.• haverá de colocá·las 
com precisão, para que possamos tirar as conclusões 
que nos conduzam à verdade, que todos nós, inclusive 
v. s.-, pretende seja esclarecida. 

Primeiramente, Dr. Eduardo, o jornal O Estado de 
S. Paulo noticia que. cm abril de 1981, foi assinado 
pratocolo secreto entre o Brasil e a Polónia, referente 
ao reescalonamento de dívida polonesa para o Brasil. 
Informa ainda o referido jornal, que: 

l.":Esse protocolo secreto foi negociado, preliminar· 
mente, por V. s.·. em 1980. 2.' Que a taxa de juros 
fixada foi de 2/3 da líbor. 

Então, a respeito dessas infõrmações, de O Estado 
de S. Paulo, eu lhe faço duas perguntas: 

t.•: Que critério foi usac;l.o para a fixação de juros 
t<ió baixos, sobre uma dívida já vencida? 

2.": Se houve negociação prévia, em agosto/setembro 
de 1980, o Governo brasileiro já previa as dificuldades 
no balanço de pagamentos da Polônia desde aquela 
época, por que então não tomaram as medidas corre
tivas a tempo? Eu acredito que V. s.sestáem condlções 
de prestar esses es-clarecimentos, porque à época, V. 
S. a exercia função de des_taque. de relevo, no processo 
das negociações. São as primeiras colocações que for
mulo a V. S.'. 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Com licença. 
Sr. Presidente, meu caro Senador, com relação a proto
colo secreto de abril de 1981, infelizmente desconheço, 
uma vez que deixei o Ministério da Fazenda em L" 
de abril de 1981. e não tomei conhecimento da existên
cia desse protocolo secreto. Passo, no entanto, respon
der-lhe, com relativa precisão, a respeito das chamadas 
negociações prévi~s, nas q_!lais certamente eu tive algu
ma participação. 

Em final de agosto, começo de setembro de 1980, 
chefiei missão do Governo brasileiro à ~olônia, para 
prosseguir negociações que vinham desenvolvendo-se 
há tempo, entre autoridades brasileiras e polonesas, 
a respeito do comércio bilateral, entre os dois países, 
Quero lhe dizer, antecipadamente, que nos protocolos 
existentes, nos documentos existente:., que creio ser 
de posse dest::~ douta Comissão, referentes às negocia· 
ções de que participei, constam variados itens de finan· 
ciamento, e não me lembro, em nenhum dos itens, 
de taxas de juros de 213 do Iibor. tal como, mencionadas 
por V. Ex.•. 

O SR. FÁBIO LUCENA -- Foram transcritas do 
informativo do jornal O Estado de S. Paulo. 

O SR. EDUARDO CARVALHO- O que talvez 
eu possa f::~zer é descrever os diferentes itens que foram 
objeto do acordo preliminar entre autoridades brasi
leiras e autoridades poloneses, na missão em referência. 
Com relação a esse acordo preliminar, que é antece
dente, creio eu, ao protocolo secreto mencionado por 
V. Ex.•, constam os seguintes itens: 

O primeiro deles é a negociação de um contrato de 
fornecimento, de longo prazo, de enxofre da Polônia 
para o Brasil; 

O segundo item consta de uma oferta de financia
mento do Brasil à Polônia, no montante de 120 milhõt!s 
de dólares americanos, para financi::~r o desenvolvimen
to das atividades de amp!iaçâo da capacidade produtiva 
da Polõnia do mencionado enxofre. Tal financiamento 
teve como parâmetros básicos as seguintes condições: 
um prazo-de 10 anos, uma taxa de juros igual a 1,5% 
acima da libor. ajustadade 6 em 6 meses de acordo 
com a praxe interbancária internacional, as taxas e co
missóes usuais, um período de carência de dois anos 
e desembolso nos 12 semestres consecutivos, de acordo 
com o cronograma existente. 

No terceiro item., havia uma ofei"ta de crédito do 
Governo brasileiro ao governo polonés para a compra 
de manufaturas e semiman~faturas brasileiras, pela po-
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lõnia, no --vafor de -30 milhõ_es de_dólares~ __ cOndições 
estas de mencionados créditos a serem fixadas posterior
mente quando da discussão .efetiva de t<1is Tinhas. Vale 
lembrar que tal linha de crédito de 30 milhões de dólares 
sequer chegou a ser negociada de maneira definitiva 
e, portanto, não chegou a existir. 

O quarto ponto da negocl-ãçãO havida em Varsóvia 
foi concessão pelo governo polonês d6 uma linha de 
crédito do Handlobank para o Banco do Brasil de 150 
milhões de dólares, que correspondiam à contrapartida 
dos 150 milhões de dólares que o Brasil oferecia à Poló
nia, como foi mencionado anteriormente. 

Tais 150 -milhões de dólarCS deveriam ser utilizados 
até 100 milhões de dólares na eventual compra de em
barcações polonesas _e 50 milhões de dólares para a 
compra de máquinas e -Cqulj)amentos, em condições 
a serem estabelecidas, posteriormente, mas, de certo, 
com parâmetro acordados, de antemão, entre os dois 
governos, onde a parcela de 50 milhões de dólares que 
o governo polonês oferecia ao Brasil, para a compr-a 
de máquínas e equipamentos. teria uma taxa prefe
rencial de juros de 7,5% a.a. Vale lembrar que, na 
ocasião, a taxa internacional de juros- libor- estava 
flutuando ao redor dos 12 a 13% anuais. 

O quinto itein de nossas nt!go_cüições fazia referência 
à troca de dados técnicos -da demanda brasileira de 
navios especializados e, por outro lado, das condições 
nas quais nós aceitaríamos a compra de navios polone
ses, ou seja, desde que houvesse 100% do valor dos 
navios sendo fiimnciaâos pero governo polonês e desde 
que o pagamento desses recursos só se fizesSe ãpóS 
o recebimento de tais navios, caso a negociação se con
cretizasse. 

Um sexto item da negociação referia-se à possibi
lidade de a Polônia nos ofertar uma quantidade varíável 
de 160 a 230 mil toneladas de trilhos de perfis leves, 
uma vez que a nossa indústria siderúrgica estava total
mente absorvida na produção de perfis pesados até o __ 
ano de 1984, informação da ocasião, e, conseqüente
mente, a Rede Ferroviaria Federal estava necessitada 
de quantidade dessa natureza. 

Em 7.G lugar, o governo polonês conftrmou a possibi
lidade_de entrega imediata, na ocasião, de li_ma quanti
dade variável de 150 a 200 mil toneladas de cimento, 
produto de que então nós tínhamos urgente necessi
dade, uma vez que nossa produção nacional estava intei
ramente tomada e havia falta de cimento no País. 

O 8. G item da nossa negociação era a menção à possibi
lidade de incremento, em período de 4 a 5_ af!-OS, da 
oferta de minério de ferro do Brasil à Polónia, ein vista 
de eventuais necessidades de minério de ferro que se 
detectavam, a partir de mea~os da década dos 80. 

O 9 . ., item era a oferta de um financiamellto brasiléiro 
à Polônia para importação, Por parte deles, de produtos 
têxteis brasileiros, no valor de 200 milhões de dólares, 
a serem aproveitados, ao longo de 5 anos, a contar 
daquela data. 

Tal financiamento continha, esie sim, como Úa usual 
no apoio à exportação brasileira de produtos manufatu
rados, não só para a Polónia, como para o resto do 
mundo, algum conteúdo de facilidade creditícia ou al
gum rebaixe nas taxas de juros prevalecentes, a· que 
era extremamente usual, e ainda o é, em exportações 
da natureza. 

Talvez V. Ex.• esteja fazendo re'ferê-ncia, portanto, 
quando fala numa taxa de juro ·menor --do que a usual 
no mercado, a essa pareei~_ da negociação e antecipo 
que_desses 200 milhões de dólares, acord~dos, ~m prin
cípio, em setembro de 1980, jamais se chegou a efetuar 
sequer um centavo de exportação, uma vez que, quando 
da concretização dessa operação, em 1981, tenho notícia 
de que já, naquela época, a Polônia não tinha cumprido 
algumas das formalidades indispensáveis paTa pôr em 
execução tal linha de crédito. 

O 10.0 item de negoCiação de Varsóvia foi a fix'aÇào, 
em princípio, de uma linha adicional de 60 milhões 
de dólares para exportação de manufaturas, manufa
turas essas a serem fixadas posteriormente. 

São essas, portanto, meu carõ-Sertador, ao; informa· 
ções que !~e posso prestar em função de sua pergunta. 
Foi estabelecido certo subs:dio na taxa de juros fixada 
para a linha de crédito que apoiaria as exportações, 
mas não houve essas exportações e, portanto, na nego
ciação havida, à época, para o financiamento de 120 
milhões de dólares à Polonia para o desenvolvimento 
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de. suas minas de enxofre,_ as condiçõ~s das taxas de 
juro5 foram as u5uais do mercado. 

Creio ter podido responder a sua questão inicial. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Primeiramente, quero 
louvar o esforço que v. s· teve de preparar uma expo
-sição por escrito, que em princípio, V. s· disse não 
ter tido a preocupação de elaborá-la, para ofert!cer à 
Comissão e nós temos o prazer agora. de ver que V. 
s• teve esse tempo. 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Desculpe, na 
verdade, estou-me louvando, exclusivamente, no proto
colo assinado à ocasião, que reflete o documento oficial 
dos dois Governos a respeito das negociações havidas. 

O SR. FÁBIQ LUCENA -Mas, o que quero luovar. 
- - é exatamente essa preocupação que v. s· teve cm fazer 

a expo5ição louvada no protocolo por escrito. v. sa 
declara que não tomou conhecimento dos acordos secre
tos e, a seguir, diss_e que não se lembra, correto? Eu 
indagO a: V. -s· se, não tendo tomado conhecimento 
dos acordos secretos e deles não se lembrando, V. S•não 

estaria conletendo um lapso de memória e. taCü"amentc, 
reconhecendo a existência dos acordos secretos que o 
jornal O Estado de S. Paulo diz que, preliminarmente. 
fo~ negociado por v. s·. no ano del98Q? v. s·. então, 
esi"aiia confirmandO como verídica, como procedei-lte. 
como -vefdéi.ileíra, já que V. S• não se lembra, a existên
cia de acordo secreto, embora, não tenha sido nego
ciado por V. S·? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Meu caro Sena
dor, desculpe-me, eu talvez não tenha sido suficiente
mente claro. Eu disse qúe tenhO em mãos o protocolo 
que assinei, em nome do Governo brasileiro, em 5 de 
setembro de 1980, em Varsóvia, referente à negociação 
da missão que presidi à época. Como saí do Governo, 
eu volto a lembrar, no dia 1.~ de abril de 1981, eu 
não tenho conhecimento das negociações posteriores. 
Se elas se efetivaram, através do que V. Ex• mencionou 
como protocolo secreto ou através de outra forma docu
men:tal, eu nãO tenho conhecimento, Porque desde lu 
de abril de 1981, não fiz mais parte do Governo Federal. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Perfeito. V. S• saiu em 
abril de 1980. Qual é a data do protocolo de 1980? 

O SR. EDUARDO CARVALHO -Desculpe-me, 
eu saí em lu de abril de 1981. 

O SR. FÁBIO ~UÇENA-:-- Bem, o jornal, então, 
afirina que V. s~ iie~gociou o protocolo em 1980. Então 
V. s• fazia párte ainda do Governo. Logo, leva-nos 
a lógica a depreender que v. s• tem que afirmar, a 
bem da verdade que lhe é peculiar _esse protocolo exis
tindo, foi secreto ou não? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- O protocolo 
de que tenho conhecimento é o protocolo que eu assinei 
e tenho uma cópia ein mãos. 

OSR. FÁBIO LUCENA- Quer dizer_que há outros 
protocolos? 

· O SR. EDUARDO CARVALHO- Não. Eu co
nheço este protocolo, enquanto fiz parte do Governo 
é este o protocolo que regeu as negociações havidas. 
O que certamente V. Ex• há de me acordar é o desconhe
cimento que tenho do que se seguiu, após a data em 
que eu deixei o Ministério da Fazenda. 

OSR. FÁBIO LUCENA- Essa miSsão à POlónia 
ficou conhecida como missão Eduardo Carvalho. A im
prensa, pelo menos, batizou~a com esse nome de V. 
s•. E, V. s• int:mciona o enlpréstimo de 12.0 milhões 
de _dólares, na época, feito sob sua coordenação, ao 
Governo polonés. A taxa desse empréstimo foi a taxa 
de 1,5% acima do libor, ou foi a chamada taxa usuaiM 
mente empregada, que continha rebaixe, expressão sua 
e eu diria rebaixamento, nas taxas de juros? 

O SR. EDUARDO CARVALHO _:Meu caro Sena
dor, haveremos de distinguir variadas operações aqui 
implícitas. O financiamento de 1_20 milhões de dólares 
feito pelo Banco do Brasil ao Handlobank, na Polônia, 
portanto, um empréstimo financeiro foi feíto em condiM 
ções4usuais do QJ.ercado fínanceiro intemaciOnaf, quais 
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sejam: libor a taxa de juros era libor. fixada, renego
ciada, refiXada dt: ~t:is em seis meses c mais 1.5':.1: sobre 
esse libor. O que eu fiz referência é que as comissões 
usuais de mercado foram empregadas nesse emprés
timo. Eu, porventura, não possuo a documentação do 
contrato de financiamenw feito pelo Banco do Brasil 
ao Hanglobank. Mas quero crer que essa não é uma 
informação difícil de ser obtida. Foram as condições 
usuais de mercado, as condições em que nós, brasileiros, 
estávamos emprestando recursos no exterior, e, foram 
as condições em que nós emprestamos esse dinheiro 
ao Governo polonês. No que diz respeito a rebaixe 
de taxas de juros. nós estamos fazendo referência à 
linha de crédito. que se aventou a possibilidade de criar 
para apoiar exportações brasileiras de manuíaturas, ex~ 
portaçóes essas que se faziam, e se fazem, usualmente 
com r-ebaixe de taxa:. de juros. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas esses 120 nlilhõcs 
de dólares foram destinados para a abt!rtura e explo
ração de minas de enxofre na Polónia, pela Polônia. 
confor-me afirmativa de V. S•. Parece qUe há uma conM 
tradição entre o qut:; v. s· afirmou, faZ poucos minutos 
e entre o que afirrila agora, salvo se o Banco do Brasil, 
além de ter emprestado ao Governo polonês 120 mi
lh()_e_s de dólares, apenas para_a abertura e exploração 
de minas de enxofre, haja contratado com o Governo 
polonês outro tipo de enlpréstímo, para outra finali
dade. 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Senador, va
mos deixar claro ... 

O SR. FÁBlO LUCENA- Só isso me parece .. 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Vamos deixar 
claro, o empréstimo em referência, os 120 milhões de 
dólares, empréstimo financeiro, foi feito em condições 
de mercado financeiro internacional, libor, mais 1,5% 
de taxa de juros e as comissões usuais 1% de flat-fee 
e comitions, que eu não me lembro quais sejam mas, 
certamente, haverá um documento que explicita isso. 
Não houve nenhum .. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Certo. Em termos glo
bais, incluindo as comissões e as outras terminologias, 
tipicamente bancárias a quanto montou a taxa real do 
contrato? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Um e meio 
por cento acima do libor e mais a comissão de 1,5% 
de flat-fee. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Suponhamos que o libor 
estivesse cotado a 10%, então, o contrato teria sido 
firmado a 13%? 

OSR. EDUADROCARVALHO-Não. Seolibor 
estivesse, eventualmente,_em 10%, a taxa de juros _seria 
de ollz_e e_ meio por cento ao ano, mais o flat-fee que 
é só um desembolso e um comition-fee de meio por 
cento. Portanto, sobre o comition~fee e o flat-fee, elas 
incidem sobre o montante de uma vez só. Ao passo 
que a taxa de juro incide sobre o saldo devedor, enquan
to ele existir. 

O SR. FÁBIO LUCENA- POr que V. S.' declarou 
que os juros foram de 1,5% abaixo do libor? 

O SR. EDUARDO CARVALHO -Acima do li
bar, Senador, de_s_culpe. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Na reillidade, enÜi.Õ, 
não foi 1,5%. Eu gostaria, Sr. Presidente, que se fizesse 
um cotejo, porque eu ouvi abaixo do Iibor. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador 
Fábio Luce_na, o depoente realmente falou ... 

O SR. FÁBIO LUCENA --Ele falou de improviso. 

O SR. PRESIDENTE (Itaniar Franco)- ... em 1,5% 
acima do libor. Nós an_otamos aqui: 1,5% acima da 
libor. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Perfeitamente. V. S.• 
lembra o libor da época? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Não, Senador, 
desculpe-me não lelnbro. 



Dezembro de 1986 

O SR. FÁBIO LUCENA- Esse prazo de 10 anos 
continoa em vigor? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Creio que 
sim, eu não tenho informação. 

O SR. F ÂBIO LUCENA - Não pode dar infor
mação. 

Quantos navios foram encomendados à Polônia? 

O SR. EDUARDO CARVALHO -Na missão que 
eu tive a honra de chefiar nós não negociamos a compra 
de navios. Nós abrimos a possibilidade de o Brasil vir, 
eventualmente, a comprar, dependendo das condições, 
de preço, da qualidade do navio, do prazo de entrega 
e das condições finais de financiamento desse navio 
por conta do governo polonês. Nós verificamos, na oca
sião, uma demanda efetiva de navios especializados, 
por parte do Brasil, de 12 unidade, das quais localiza
vam-se cerca de 8 unidades entre navios Roloon-Roll 
off. Entre navios especializados para produtos q ufmicos 
e navios especializados para o transporte de celulose, 
nós localizamos uma· demanda potencial na ordem de 
8 unidades. 

O SR. FÁBIO LUCEN-A-- Eu com-preendi. A in
dústria naval brasileira foi consultada a respeito disso? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Senador, com 
relação a esse aspecto, eu pouco posso esclarecer mais 
do que eu disse, uma vez que eu, simplesm·ente, fui 
delegado do governo brasileiro para colocar junto ao 
Governo polonês a eventual possibilidade de_ ele vir 
a nos fornecer tais equipamentos. -

O SR. FÁBIO LUCENA- Qual a autoridade que 
lhe cedeu essa delegação? 

O SR. EDUARDO CARVALHO -Diferentes au
toridades. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Por exemplo? 

O SR. EDUARDO CARVALHO -Eu fui repre
sentando o Governo brasileiro. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Mas, especificamente, 
como delegação de que órgão do Governo? 

O SR. EDUARDO CARVALHO-- Eu fui como 
delegado do Governo brasileiro, na qualidade de Se_cre
tário Geral do Ministério da Fazenda. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Quer diZer, do Minis
tério da Fazenda. 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Como dele
gado do Governo brasileiro. 

O SR. FÁBIO LUCENA- A qlle--Se destiiiãvam 
os trilhos de perfis leves a que v. s.· se referiu.'? 

O SR. EDUARDO CARVALHO - talvez fosse 
importante, Senador, esclarecei porqUe se estava pro
curando colocar pedidos de importação de produtos 
poloneses. Nós vínhamos desenvolvendo um comércio 
com a Polônia crescente, comércio este que, iniciado 
nos idos dos anos 50, tinha atingido, a partir de meados 
dos anos 70, um dinamismo muito grande, face ao cres· 
cimento bastante importante cj_ue a economia polonesa 
vinha tendo ao longo dos anos 70. Em função desse 
crescimento e em função de decisões reiteradas do Go
verno brasileiro de participar ativamente do comércio 
polonês, o governo brasileiro desenvolveu um forte in
cremento das exportações brasileiras para a Polónia, 
localizada, principalmente, a partir de 74/75, como as 
estatísticas do comércio podem demonstrar. No entan
to, difícil tornava-se identificar importações polonesas 
que viessem a equilibrar o balanço comercial bilateral 
Brasil/Polônia, uma vez que havia uma ga~a de produ
tos bastante diversos que constituíam interesse polonês 
na compra desses bens brasileiros e o Governo brasileiro 
vinha procurando identificar fontes de p~oSsível impor
tação polonesa para contrabalançar esse comércio. 

Como é do conhecimento de VL Ex. •, uma primeira 
identificação importante, feita de um fluxo permanente 
de importação da Polónia para o Brasil, foi o carvãO, 
objeto de um primeiro acordo bilateral Brasii/Polônia, 
de troca de carvão por minério de ferro, feita em 1975. 
O carvão passava a ser uma necessidade preemente 
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b~:asileira, face ao forte desenvolvimento de nossa side
rurgia, e face à primeira crisê do petróleo que tomou 
o carvão um produto escasso e raro no mercado interna
cional; mormente tendo·se em conta.,. 

O SR~ FÁBIO LUCENA- Permita-me, mas a pri
meira crise do petróleo foi em 73 por que só 5 anos 
depois se cuidou de importar carvão? 

O SR. EDUARDO CARVALHO -Não, vinha-se 
importando permanentemente carvão1 meu caro Sena
dor, e em 75, portanto, 1 e meio depois da crise, o 
Brasil já estava firmando contratos de longo prazo de 
fornecimento de carvão. Não havia antes porque carvão 
era uma mercadoria abundante no mercado interna
cional e só a crise do petróleo tornou-o um produto 
escasso e estratégico. · 

Essa importação de carvão, no entanto, náo era sufi
ciente para dar respaldo a um fluxo crescente de expor
tações brasileiras para a Polónia, e, em 1980, identifica
vam-se como possíveis fontes de importantes fluxo de 
importação polonesa para o Brasil, em primeiro lugar, 
o enxofre, dado o forte crescimento de nossa indústria 
nacional de fosfatos, qoe só começou a entrar em opera
ção ao final dos anos 70, no Triângulo Mineiro, onde 
esse produto tornava~se fundamental para a solubili
zação desse fostato. Como são quatro os grandes forne
cedors desse elemento no mundo mum sistema de quase 
oligopólio, era importante criar-se para o enxofre condi
ções iguais às que tivemos para o carvão 5 anos antes. 

Além de enxofre, o que se procura permanentemen
te: no co_mércio com a Polónia, não ~ procurou só 
em 1980, se procura, permanentemente, desde que nós 
iniciamos esse comércio ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - É que noS levaram a 
procurar a Polónia? 

O SR. EDUARDO CARVALHO -É uxn mercado 
como outro qualquer, meu caro Senador. 

O SR...FÁBIO LUCENA- Que critérios orientou 
a procura da Polónia? 

O SR. EDUARDO CARVALHO-O fato de nos 
comprar, em 1980, 500 milhões de dólares em merca~ 
do rias. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas V. S.• alegou que 
a importação de carvão se deveu ao primeiro choque 
de petróleo, em 73, e alega que 7 anos depois é que 
a Polónia começou a nos importar 500 milhões de dóla
res. Qual a explicação para essa defasagem no tempo? 

O_SR_._EDUARDO CAR\1ÁÜ·IO- Eu, talvez, es
teja tentando fazer uma fotografia, meu caro Senador, 
9e um filme. Então, eu tomei o ano de 1980 para voltar 
um pouco ao problema da identificação dos produtos 
que, em 1980, a Polónia poderia fornecer-nos, produtos 
esses de que nós estávamo~ necessitando. Sua pergunta 
específica foi com relação aos trilho::.? Nós tínhamos, 
na ocasião ... 

O SR. FÁBIO LUCENA -Parece que eu entendi. 
Em 73, no primeiro choque de petróleo, o Governo 
procurou prospectar, para 7 anos depois, o que a Poló
nia ~oderia_exportar para o Brasil. Seria isso? 

O_"SR. EDUARDO CARVALHO- Não, desc~l
pe-ine Senador, eu creio, novamente, que eu não me 
fiz claro. Com o choque de petróleo, no final de 1973, 
em dezembro de 1973, tornou-se o carvão um produto 
escasso e raro no mercado internacional, justo na oca
sião em que nós estávamos completando a primeira 
fase de_ expa~são da nossa siderurgia. Conseqüente
mente. no começo de 1975, ou seja, l ano e pouco 
após a primeira crise, o Brasil firmou um acordo de 
fortalecimento de longo prazo de carvão polonês para 
o Brasil. 

o--que~ em RO, se faz, à se-melhança do que se fez 
no início de 1975, foi um acordo para a importação 
de enxofre, uma vez que, cm 1980, começavam a se 
fazer sentir as grandes necessidades de enxofre, por 
parte do Brasil, porque foi quando se completaram as 
primeiras grandes planta!. químicas de fosfato no Triân· 
gula Mineiro, especificamente a ARAFÉRTIL, V ALE
FÉRTIL e a Fosfértil. 
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O SR. FÁBIO LUCENA - Doutor Eduardo, na 
chamada missão Eduardo Carvalho. o nome é passado 
pela imprensa, dado pelo jornal O Estado de S. Paulo, 
além de representantes de órgãos de empresas -pUblicas 
do Brasil, estão incluídos diretores da COMEXPORT. 
QuaL a r_azão para a inclusão de diretores daquela em
presa, COMEXPORT. junto à missão chefiada por V. 
ga à Polónia? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Tem sido 
usual, nas missões comerciais brasileiras ao exterior. 
a presença do setor privado. Vale lembrar que, na oca· 
sião de minha missão à Polónia, que não só a COMEX· 
PORT estava representada, mas, havia, pelo menos. 
3 ou 4 outras empresas do setor privado presentes à 
missão. Quero lembrar, nobre Senador, que não só 
isso tem sido prática usual nas missões brasileiras, mas 
há uma diferença que vale a pena ser destacada, a bem 
da verdade, uma,vez que a presença de empresários 
privados nas delegações brasileiras ao exterior se faz 
em _condições de assessoramento. 

OSR.FÁBIO'LUCENA-. Certo. Mas esse acompa
nhamento de empresas privadas é feito com empresas 
concorrentes. Então, eu lhe perguqto: Que empresa 
concorrente da COMEXPORT participou dessa mis· 
são? 

O SR. EDUARDO CARVALHO -Meu caro Sena· 
dor, eu não tenho a lista dos participantes, mas tentan~ 
do ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas V. s• falou em 
três ou quatro, pode Jembrar·se pelo menos de uma. 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Eu me lembro 
que havía, além da presença não oficial, vale bem lem~ 
brar, de empresários privados, além da_ presença de 
representantes da COMEXPORT, havia representan
tes da CORE MA, havia representa~tesde uma empresa 
ligada ao pcoblema dos naviOs, de que não me recordo 
o nome, m:as, por outro lado, como não estou exercendo 
uma função pública, aqui, eu não tenho posse da lista 
dos componentes que participaram da missão não ofi
cial. Quero lembrar que; nas práticas dessas negocia~ 
ções, nunca a presença dos representantes do setor pri· 
vado é permitida nas negociações oficiais. A lista dos 
componentes da missão não oficial, certamente, pode 
ser obtida das autoridades competentes; eu, infelizmen· 
te, não a possuo no momento. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas V. s• poderia infor
mar, iá que V. S• chefiou a missão, a razão de a CO
MEXPORT~ que ac_omp·mhou a missão, ter obtido um 
contrato de exclusividade ou de representação, no que 
se refere às importações de enxofre da Polónia pelo 
Brasil, o que levou as autoridades a conferirem à CO~ 
MEXPORT essa exclusividade, uma vez que V. s• afir· 
ma que outras empresas, 3 ou 4, também fizeram parte 

, da missão? 
O SR. EDUARDO CARVALHO - Acho que há 

um ligeiro engano, meu __ n_o_óre Senador, uma vez que 
a empresa designada pelo Governo brasileiro foi a lN:.. 
TERBRÁS. A COMEXPORT entroU na negociação 
do enxofre por indicação do Governo polonês. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Indicação do Governo 
polonês e aquiescência do Governo brsileiro? Correto? 

O BR. EDUARDO CARVALHO- Certamente. 

O SR- FÁBIO LUCENA- E por que, Dr., essa 
exclusividade - não vou afirmar, vou perguntar -
também não abrangeu as importações, por exemplo, 
da PETROFERTIL ou de qualquer outra empresa esta· 

- tal brasileira vinculada a esse setor de importações? 

O_SR. EDUARDO CARVALHO-Meu caro Sena
dor, eu quero dizer, que o Governo brasileiro negociou 
com o Governo polonês foi um contrato de forneci
mento de enxofre a longo prazo, global, na quantia 
de quatro milhões de toneladas, distribuídas, ano a ano, 
segundo um cronograma prefixado, contrato este a ser 
desenvolvido num contrato comercial entre as partes 
comerciais envolvidas. Não é missão do Governo fazer 
os contratos comerciais. Os contratos comerciais foram 
desenvolvidos, de um lado, pela INTERBRÁS, desig
nada pelo Governo brasileiro como a parte que rep!e-



4460 Terça~feira 2 

sentaria o Governo brasileiro na compra deste enxofre. 
Por outro lado, o Governo polonés houve por bem 
indicar a COMEXPORT como participante desse con~ 
trato. 

Creio que informações detalhadas, com relação a ess-e -
contrato, podem ser obtidas de ambas as empresas. 

O SR. FÂB!O LUCENA -Já que V. S.• pertencia 
à equipe do Governo, eu lhe pergui:tto se essa indicação 
do Governo polonês, essa preferência pela COMEX
PORT, foi pelo menos discutida, a nível de Governo, 
para que fosse aceita a indicação da COMEXPORT 
pela Polônia? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Não que eu 
tenha conhecimento, assim cõnio·o- GOvefi_l()_polon_ês 
não discutiu a indicação da INTERBRÁS que o GO
verno brasileiro fez. 

O SR. F AB!O LUCENA- Qual o órgão que fome· 
ceu a Polónia informações sobre a COMEXPORT, a 
fim de que aPolónia-escolhesse a COMEXPORT como 
importadora exclusiva, e não a PETROFERTIL ou ou~ 
tra empresa estatal brasileira? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Há um ligeiro 
engano, Senador, segundo o ·meu entendimento, e o 
engano pode ser meu, Senador. 

O SR. FÁBIO LUCENA.:._ Se houver engano da 
minha parte, eu retifico. - --- --

0 SR. EDUARDO CARVALHO -Eu não creio 
que houve exclusividade, uma vez que a INTERBRÁS 
é partícipe da importação. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Um momentinho, Dr. 
V. S.• alegou, e nós sabemos disso, e a Imprensa divul~ 
gou- aliás, ã Imprensa não divulgou, isso é novidade 
absoluta- que a Polónia foi quem indicou a COMEX
PORT e que o Governo brasileiro aceitou essa indica
ção, quando nós sabíamos, e sabemos, que a COMEX
PORT tinha profundas ligações com autoridades vincu
ladas ao G_overno brasileiro, inclusive com o Secretá
rio-Geral da SEPLAN, Sr. Flávio Pécora, que havia 
exercido - havia, à época, não mais estava - mas 
havia exercido função decisiva nos negócios da CO~ 
MEXPORT. Então, evidentemente, que houve uma 
conivéncia bilateral entre a empresa que o Sr. Pécora, 
ligado ao Ministro da Fazenda, orienta~. e o Governo 
polonês, para que o Governo polonês pudesse ter indi
cado a COMEXPORT. E não à toa, V. S.• é um econo
mista, um homem de larga experiência nesses assuntos, 
sabe que não é à toa, V. S. • como o Ministro da Fazenda, 
não iria, a seu bel-prazer, indicar uma empresa cana
dense, por exemplo, pa.ra vender a madeira de Tucuruí, 
sem conhecer a real situação económica-dessa empresa 
do Canadá, por exemplo. Então deve ter havido troca 
de informações entre a empresa ligada ao Sr. Pécora 
e o Governo polonês, a fim de que a -COMEXPORT 
fosse a menina dos olhos do Governo polonês para 
participar, com exclusividade, da importação de enxo
fre. Esta é a questão que se quer colocar. 

O SR. EDUARDO CARVALHO--' Se a questão 
é esta, meu caro Senador, creio ser pouco útil a V. 
Ex.• uma vez que desconheço, durante o prazo em que 
eu tive a honra de exercer a função de Secretário-Geral 
do Ministério da Fazenda, tais iinplicaçóes. Não cabia 
à autoridade que eu representava, à época, a escolha 
dos instrumentos que concretizariam o fluxo de comér
cio pretendido pelas autorid~des. Não era função do 
Secretário-Geral do Ministério da Fazenda escolher as 
empresas que concretizariam o fluxo de comércio. Te
nho em mãos, no entanto, os dados estatísticos de quem 
faz o comércio e de quem fez o comércio entre Brasil 
e Polónia, ao longo _dos anos, e vejo, primeiro, um 
número muito grande de empresas participando desse 
comércio; em segundo lugar, o fato é _que se existe 
alguém em relevo na lista de quem fazia o comércio 
entre o Brasil e a Polónia, são as empresas estatais, 
de que muito nos devemos orgulhar, como a Companhia 
Vale do Rio Doce e como a INTERBRÁS, que estão 
como os grandes fa:tedores do comércio Brasil e Poló
nia. 

O SR. FABIO LUCENA -V. S.• foi â Polónia 
co.mo delegado do Governo, mais precisamente, como 
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preposto do Ministério da Fazenda. Então, V. S.• não 
pode- talvez possa, evidentemente, não conheço suas 
convicçOes- mas se V. S.• pode, não deve omitir_o 
fato de que se fof a Polônia que escolheu a COMEX~ 
PORT, tendo a COMEXPORT vínculos com o Minis~ 
tério da Fazenda, do qual V. S.• como delegado, como 
preposto, foi à Polônia. V. S.• se pode, não deve omitir 
o fato, que é evidente, que a indicação da COMEX
PORT à Polônia partiu do Ministério da Fazenda? 

O SR: EDUARDO CARVALHO -Desculpe-me, 
riobre Senador, eu não sei se é usual eu poder fazer 
uma pergunta a V. Ex.• Quais são os vínculos que V. 
Ex. • menciona que existiam_enttc;: o Ministério da Fazen~ 
da e a COMEXPORT? 

O SR. FÁBIO LUCENA- A presença do Sr. José 
F1á-vio Pécora; eX~diretor da COMEXPORT, no Minis
tério da Fazenda. 

O SR .. EDUARDO CARVALHO- Quando? 

OSR. FÁBIO LUCENA- Após a posse do Sr. 
Ministro Delfim Netto no Ministério do Planejamento. 

O SR. EDUARDO CARVALHO-Acho que nós 
estamos confundindo um pouco os Ministérios. Eu fui, 
de- jaiteiro de 1980 a abril de 1981, Se_cretário-Geral 
do Ministério da Fazenda, e servi, com muita honra, 
o Ministro Emane Galvêas. 

O sR. FÁBIO LUCENA -Mas nós não podemos 
neg?r, -~ I_lão podemos omitir, o víncUlo que nas decisões 
existe entre os dois Ministérios e a COMEXPORT foi 
indicada, precisamente, depois do dia 15 de agosto de 
1979, quando o Sr. Delfim Netto assumiu o Ministério 
do Planejamento. Também não podemos desconhecer, 
sem nenhuma tentativa de colocar qualquer dúvida a 
respeito das duas autoridades, os Srs. Emane Galvêas 
e Delfim _Netto, mas não podemos desconhecer que 
a simples presença de um funcionário em tão alto esca
lão no Ministério do Pla-iiejamento, tendo tido vínculos 
com a COMEXPORT, que essa presença tenha resul~ 
tado na escolha pela Polónia da COMEXPORT como 
importadora exclusiva. Talvez V. S.• não possa escla~ 
recer . .-. 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Nobre Sena
dor, não me cabe fazer inferências dessa natureza. No 
entanto, acho que é importante que eu possa trazer 
a esta Comissão o m:eu testemunho vivo de que jamais, 
em qualquer hora, em que eu servi ao Governo federal, 
na função mencionada, tivesse havido, sequer, qualquer 
cogitação da ilação mencionada por V. Ex.• 

O SR. F ÂBIO LUCENA -A ilação, em primeiro 
lugar, não é somente minha. A ilação é dos órgãos 
de imprensa e também de vários depoimentos já presta
dos junto a esta Comissão. V. S.' foi informado das 
advertências do Embaixador Meira Penna, em mais de 
SOO telex ao Itamaraty, em que S. Ex.• o Embaixador, 
alertava o Governo brasileiro e pedia que esse alarme 
fosse transmitido inclusive ao Senhor Presidente da Re~ 
pública e a todos os escalões ministeriais do processo 
de débácle que começava a descer sobre a Polónia, 
no momentQ preciso em que o endividamento polonês 
para com o Brasil atingia o seu ápice? V. S.• teve conhe~ 
cimento dessas advertências? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Eu tive conhe
cimento pela imprensa das alegadas advertências do 
Sr. Embaixador. 

ü_SR: FÁB~O LUCENA- Mas, agora? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Agora, pela 
imprensa. Quero dizer que, quando da minha presença 
em Varsóvia, eu tive de S. Ex.• o Sr. Embaixador brasi
leiro na Polônia, o maior apoio e auxílio na tarefa que 
desenvolvi na ocasião. 

·a SR. FÁBIO LUCENA- Dr. Edu,.;do, percebo 
que V. S. • está com bastante disposição para debater
mos. 

O SR. EDUARDO -CARVALHO -Estou às suas 
ordens. -

O SR. FÁBIO LUCENA - Não para interroga
tórios, qUe isto aqui não é tribunal e não sou eu um 
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Torquemada, pelo contrário, eu sou um discípulo muito 
bem ... 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Senador, se 
a minha presença aqui puder ajudar à nobre tarefa do 
Congresso Nacional, eu me dou por muito satisfeito 
e estou à sua disposição e da Comissão pelo tempo 
que for necessário. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu sou discípulo muito 
aplicado do eminente Senador Virgílio Távora, bem 
como do eminente Senador- Itamar Franco e do _nobre 
Senador João Calmon, daí a minha insistência em bus
car junto a V. -s. • o esclarecimento dos fatos. 

No que se refere aos produtos têxteis, com os quais 
V_ S.• na época, como agente governamental, teve pro
funda intimidad,e pelo conhecimento intenso a respeito 
do seu-processamento, em relação à Polónia, qual. por 
exemplo, a razão para as baixíssimas taxas de juros, 
que vão até 3% ao ano, para os créditos referentes 
a esses produtos e quais as taxas vigorantes no mercado, 
na ocasião? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- É necessário 
que se entenda que a negociação de produtos têxteis 
no mercado internacional é, de tod_o os produtos manu~ 
faturados, talvez um dos mais difíceis. Por razões liga
das, fundamentalmente, ao protecionismo adotado pe
los países industrializados, as exportações de têxteis 
dos chainados países subdesenvolvidos, ou em desen
volvimento, são contidas eor variados acordos que limi
tam1 fisicaiJ!ente, a quantidade que pode exportar de 
artigos têxteis para o mundo chamado desenvolvido. 
Isso fez com que se abrissem mercados não contingen
ciados, importantes para que o Brasil pudesse continuar 
a crescer suas exportações têxteis. Naturalmente, o mer~ 
cada latino-americano, o mercado africano, o mercado 
do Leste europeu constituíam-se para os têxteis e outros 
produtos nas mesmas condições em mercados potenciais 
importantes para crescermos nossas exportações. Para 
tanto, tínhamos que enfrentar uma dura concorrência, 
não só de países congéneres ao Brasil, mencionada-. 
mente Coréia do Sul, Taiwan, Índia, Bangladesh, Pa
quistão, na colocação de artigos têxteis, como igual
mente a própria colocação de artigos têxteis do Mundo 
mais desenvolvido, mencionadamente Europa Ociden~ 
tal, América do Norte e Japão. Conseqüentemente. 
para a colocação de tais produtos nesses mercados ditos 
novos era indispensável que se dessem condições finan~ 
ceiras favorecidas para que pudéssemos efetuar tais ex
portações. O mérito de tais exportações está em que 
ela manteve a indústria nacional crescendo, podendo 
empregar quantidades adicionais de mão-de-obra im
portantes e geradoras de renda interna, dentro do País. 
Esse é o racional da existência de taxa de juros subsi~ 
diada para a exportação de tais produtos nesse parti~ 
colar tipo de mercado. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Sendo isso racional, 
qual o critério raciOnal que fez com que o Governo 
optasse pela Polónia, e não por outro mercado? 

O SR. EDUARDO CARVALHO -Há um ligeiro 
engano, Senador Fábio Lucena, quando dizemos que 
se optou pela Polónia. Não se optou pela Polónia, nós 
estávamos exportando artigos têxteis para todos os luga
res do Mundo. A Polónia era mais um mercado poten~ 
cial a ser agredido por nós. 

O SR. FABIO LUCENA- V. S.• falou em outros 
países, o que, de fato, é verdade. Eu lhe pergunto quais 
os acordos mantidos pelo Brasil com outros pa{se se 
com quaiS desses países foram mantidas taxas de juros 
tão baixas quanto com a Polónia? 

OSR.EDUARDOCARVALHO-Ataxadejuros 
mencionada por V. Ex. • vit:;orava para a exportação 
de artigos têxteis para todos os países componentes 
do Leste europeu, não era uma taxa específica para 
a exportação de artigos têxteís para a Polónia, era a 
criação de incentivos para a exportação desses produtos 
para onde eles pudessem ser consumidos. 

O SR. FÁBIO LUCENA- O O Estado de S. Paulo 
publica declaração de V. S.• em que V. S.•, afirma 
ter o Brasil recebido ofertas de vários países para nego
ciação dos títulos poloneses, -ofertas que teriam sido 
rejeitadas. V, S.~ poderia dar detalhes dessas propostas, 
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ou seja, quando foram feitas, que pafses as fizeram? 
Quais as condições de deságio? Qual a forma de paga
mento? Períodos_de pagamentos e prazos entre a hipoté~ 
tica negociação e ·a vencimento da dívida? 

Eu não sei se fiii muito coriiPle"xo, se V. S.• desejar, 
posso repetir. 

O SR. EDUARDO CARVALHO~ Não, não, eu 
lhe agradeço essa pergunta porque ela me obriga, em 
primeiro lugar, nobre Senador, a explicitar um dos re
sultados que eu considero da maior importância obtidos 
na missão, volto a dizer, que eu tive a honra de chefiar 
em 1980, que foi a transformação das condições de 
negociabilidade das notas promissórias emitidas no pas
sado e a emitir no futuro representativas dos saldos 
desse comércio, _uma vez que parece ter sido isso, pelo 
menos inicialmente, uma das questões mais importantes 
levantadas pela imprensa, como todos nós bem estamos 
informados. O que, realmente, aconteceu em setembro 
de 1980 é que as autoridades polonesas concordaram 
com a livre negociabilidade das notas promissórias exis
tentes e a emitir. Vale lembrar que a Polónia foi o 
último dos países do Leste Europeu a aceitar a modifi
cação de tais claúsulas, uma vez que era orientaçã6 
de govemo, já de muito tempo, dar livre curso de nego
ciabilidade a tais papéis. Na ocasião) considerou-seco
mo um dos frutos mais importantes da negociação havi
da essa plena negociabilidade das notas promissórias, 
ao contrário, aliás, o que quer fazer crer o noticiário 
de imprensa mencionado por V. Ex.• Conseqüentemen
te, passou a fazer parte das possibilidades brasileiras 
a de poder negociar tais papéis. 

Do que eu tive conhecimento, enquanto Secretário
Geral do Ministério da Fazenda, é que duas ou três 
ofertas de negociação de tais papéis foram feitas ao 
Banco Central brasileiro. Eu não tomei conhecimento 
em detalhe, uma vez que no dizer das autoridades do 
Banco Central foram propostas qUe não interessavam, 
à época ao Brasil. Vamo-nos lembrar direito da época, 
eu tomei conhecimento disso até abril de 1981. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Perfeito. Isto o Dr. 
Carlos Langoni declarou aqui, que a negociação das 
promissórias não eram do inteieSSe-aO-Brasll. Na sua 
opinião, eram vantajoSas? -

O SR. EDUARDO CARVALHO -Senador Fábio 
Lucena, nós vamos ter que fazer um exercício de futuro
logia ao contrário. É o seguinte: ceont o conhecimento __ 
que eu tenho hoje do que aconteceu a posteriore com 
a Polónia e com o Brasil, se eu deveria ter negociado 
a nota promissória em final de 1980? 

Eu só posso responder-lhe que, à luz dos fatos, à 
época, julgamos que não valia a pena descontar essas 
notas promissórias. 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Muito bem, 
Sr. Eduardo Carvalho, mas o comércio internacional, 
por suas teorias fundamentais, exclui, por absurdo, o 
critério da preteritología, isto _é, da futurologia em con
trário; é o contrário Oo que fez V. S.• Ora, se houve 
propostas concretas para a negociação dos títulos, essas 
propostas foram feitas por antecipação. Evidente, só 
se propõe por antecipação, isso é o óbvio, mas é melhor 
dissertar sobre o óbvio do que sobre o absurdo. Então, 
eu lhe pergunto quais foram os detalhes dessas propos-_ 
tas? Que condições os países proponentes ofereceram 
ao Brasil para a negociação dessas promissórias? Eram 
ou não vantajosas para o Brasil? O Brasil estaria hoje 
com essa sobrecarga de um bilhão e setecentos milhões 
de dólares completamente incobráveis se houvesse, em 
tempo hábil, ao receber as propostas, aceito as nego
ciações? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Senador Fábio 
Lucena, me permite um pouco fazer digressão em tomo 
da sua questão? 

OSR. FÁBIO LUCENA-Poisuão. 

O SR. EDUARDO CARVALHO - Em primeiro 
lugar, para mim é difícil acreditar 11~ afirmação de que 
tais papéis são incobráveis. Se há alguma coisa que 
aprendemos na história é que os homens passam e as 
nações fica.m, de forma que eu não tenho dúvida nenhu
ma que assim como o Brasil, de uma forma ou doutra, 
em algum momento ou tempo futuro, há de honrar 
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a sua dívida externa, eu não tenho nenhuma dúvida 
que, de uma forma ou doutra, em algum momento 
dO tempo, a Polónia há de honrar a sua dívida para 
conosco. 

O SR. FÁBIO LUCENA- É uma crença sua. Mas 
V. S.• falou que ia fazer urna digressão. Digressão é 
uma pequena fuga ao fulcro da questão. 

O SR. EDUARDO CARVALHO -Eu quero dizer 
o se-guinte: eu não tenho conhecimento das propostas 
concretas havidas, à época em que eu exerci as minhas 
funções no Ministério da Fazenda, de negociação de 
tais papéis. Do que eu bem estou lembrado é a informa
ção que nos veio do Banco Central de que tinha havido 
algumas propostas de entidades financeiras internacio
nais para-- descontar tais papéis que, face às condições 
de mercado, na ocasião, não convinham ao Brasil, uma 
vez que, certamente, à época, as taxas de descontos 
oferecidas eram bastante diversas das condições finan
ceiras do mercado internacionaL Não nos vamos esque
cer que nos idos de 1980, início de 1981. o mercado 
financeiro internacional continuava completamente 
aberto ao Brasil e, conseqüentemente, nós tínhamos 
um acesso fácil e ligeiro a tal mercado, fazendo com 
que não fosse do melhor interesse brasileiro, a julgar-se 
pelos olhos daquele momento, fazer-se um desconto 
em condições financeiras diferentes das prevalecentes 
no mercado internacional. 

O que eu lhe posso dizer é que eu não conheço as 
propostas concretas havidas, uma vez que não meche
garam ãs mãos, na ocasião. 

O"SR. FÁBIO LUCENA ~Qual a razão, Dr. Eduar
do, já que V. s.• mereceu toda a confiança do Governo 
brasileiro, o que prova que V. S.•, diante do Governo, 
um homem probo, idóneo, já que recebeu essa delega
ção quase plenipotenciária. Qual a razão de V. S .a alegar 
não ter recebido informações sobre a natureza dessas 
propostas, isto é, se eram ou não convenientes aos inte
resses brasileiros negociar as promissórias? Essas infor· 
mações vieram cerceadas? Ou, então, chegaram ao seu 
conhecimento. 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Não, Senador 
Fábio Lucena, é simplesmente uma divisão da tarefa. 
Os papéis pertenciam ii. reserva brasileira e a autoridade 
encarregada de gerenciar, de gerir as reservas brasileiras 
é, constitucionalmente, o Banco Central do Brasil. Eu 
tomei conhecimento da informação do Banco Central 
de que tais propostas uão convinham ao interesse brasi
leiro. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. S.• falou constitucio· 
nalmente? 

O SR. EDUARDO DE CARVALHO- Sim, Exce· 
lência. -

O SR. FÁBIO LUCENA -Pois eu afirmo que é 
por delegação do Ministério da Fazenda e não pela 
Constituição. 

O SR. EDUARDO DE CARVALHO~ Eu fico 
grato por ess_e esclarecimento. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não há de qué. 
--Jv!~s_, __ vou fazer a penúltima indagação, para que o 

Senador João Calmon possa também participar. 
V.~·· nega que as emP.resas estatais, especialmente, 

por exemplo, PETROFERTIL, hajam participado de 
operações de enxofre? 

O-SR. EDUARDO DE CARVALHO -'-Não, das 
importações de enxofre participou a INTERBRÁS, em 
nome dos consumidores de enxofre estatais. O que sig· 
nifica isso? Uma parte da demanda do enxofre ia ser 
usada em plantas químicas pertencentes às empresas 
etatais, na ocasião a PETROBRÁS tinha uma partici
pação e a Vale do Rio _Doce _tinha outra partícipaça:o. 
A INTERBRÁS foi designada como a empresa que 
faria a comercialização desse enxofre para as empresas 
estatais que iam consumir esse enxofre. É isso que eu 
disse. 

O SR. FÁBIO LUCENA - E, nessa hipótese, já 
que esse comércio prossegue, a COMEXPORT recebe 
qualquer tipo de remuneração, nas compras de enxofre, 
por qualquer empresa estatal? 
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O SR. EDUARDO CARVALHO- Eu não conhe
ço os contratos que existem a nível comercial. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. S.' não nega nem 
confirma. 

O SR. EDUARDO DE CARVALHO- Eu não 
conheço. 

o-sR. FÁBIO LUCENA- A última pergunta: Dr. 
Eduardo Carvalho, dentro de sua. vasta experiência, 
que todos reconhecemos, como é possível que as autori
dades brasileiras, dentre as quais v. s.· estava, incluído, 
não tenham percebido a deterioração da situação polo
nesa,_ quando, desde 1979, o produto nacional bruto 
daquele pafs Já sofria uma queda de 19% para 17%, 
? _q~~ é uma taxa que reflete muito bem os passos 
rructais, mas passos apressados, para uma situação de 
pré-falência e de conseqüente insolvência? Isso foi per
cebido, ou não foi percebido? Em não tendo sido perce
bido, não se pode perdoar essa falta de ótica, essa falta 
de visão das autoridades. Em tendo sido percebido, 
e foi, e aí estão órgãos, como CACEX, e outros, que 
conhecem os PNBS e os PIBS, aliás, eles são publicados 
em revistas especializadas de todos os países do mundo, 
_como prosseguir com as aberturas de créditos e com 
os empréstimos após a nítida constatação do início da 
débâcle da Polónia? Como V. S.• explicaria isso? 

O SR. EDUARDO CARVALHO-Eu creio, Sena
dor Fábio Lucena, que a sua pergunta é da mais alta 
relevância. E é importante que a gente equacione o 
problema Polónia, cronologicamente, de maneira bas
tante_ correta. Talvez exista uma certa confusão, pelo 
menos do que eu tinha lido na imprensa, com relação 
à ~enologia ~os acontecimentos, sejam na Polónia, 
seJam no Bras1l. Eu quero, talvez, dar uma informação 
a V. Ex.• de que, na minha ida ã Polónia, eu tive ocasião 
de, por outros motivos, passar pelo centro financeiro 
de Londres e de Frankfurt, para conversar sobre assun
~os que eu tinha para tratar nessa área, com banqueiros 
mgleses e alemães, fortes financiadores do Brasil. Como 
eu estava dirigindo-me à Polónia, nas conversas que 
eu tive, nessas duas praças, o assunto de conversação 
foi a Polónia. E, naquele momento exato, estavam os 
banqueiros alemães criando linhas adicionais de crédito 
à Polónia de 3 bilhões de dólares, pois julgavam que 
a situação polonesa era uma situação que podia ser 
lidada com facilidade. Não era o julgamento do Go
verno brasileiro, só que via na Polónia um mercado 
potencial importante a ser desenvolvido e a ser conquis
tado de forma permanente, como ainda o é, creio eu, 
apesar de todos os problemas que a Polónia tem. 

Vamos raciocinar dentro da mesma linha da sua per
gunta e vamos perguntar a9 ~undo que nos financiou, 
e que nos financia até hoje, se eventualmente o Mundo 
tem uma visão do Brasil um pouco mais otimista que 
nós mesmos, uma vez que eles continuam a financiar 
um fluxo importante de comércio para o Brasil? 

O SR. FÁBIO LUCENA - Vamos responder. O 
~-!'asil ainda não declarou que não vai pagar a ninguém. 
E não consta que o Brasil possua títulos incobráveis. 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Nem a Polónia 
disse que não vai pagar. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Como? A Polónia tem 
um documento em que declara que só vai pagiU' seus 
compromissos quando puder distribuir o produto de 
suas riquezas. 

O SR. EDUARDO CARVALHO- E nós fizemos 
o que, Senador? 

O SR. FÁBIO LUCENA- O Brasil ainda não fez 
isso. Então, vamos nos perguntar e vamos resp~nder. 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Exatamente, 
o Brasil fez o seguinte: pagaremos quando a gente puder 
e vamos negociar essa forma de pagamento. Eu acho 
difícil raciocinarmos com dois pesos e duas medidas. 
Eu acho importante que o desenvolvimento do nosso 
comércio exterior é tarefa absolutamente fundamental 
para o Brasil de hoje e, principalmente, para o brasil 
de amanhã. Se, por acaso, temos um caso com a Polô
nia, que se afigura a c-urto prazo, certamente de maneira 
séria, temos que relativizar isso que é o preço que se 
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paga para poder penetrar no mercado internacional. 
Oxalá não houvesse um problema como existe ho]e 
com a Polónia. Mas, certamente, foi graças às expor
tações que fizemos â Polónia que nós pudemos manter 
nfves de renda internos no País, que nós pudemos man
ter fábricas operando, que nós pudemos manter empre
gos que hoje nos fazem falta. Oxalá, hoje, pudéssemos 
estar exportando para a Polónia os quinhentos milhões 
de dólares que exportávamos até dois, três anos atrás. 
Certamente os problemas internos que estamos sofren
do hoje seriam um pouco minorados. Ainda que existe 
um problema de liquidez destes papéis, a curto e médios 
prazos, eu -acho que nós temos que ter é confiança 
no longo prazo. A Polónia vai ContinUar a existir de 
alguma maneira, a Polónia vai-nos pagar isso. E eu 
tenho certeza de que, eventualmente, daqui a 5 ou 10 
anos, nós poderemos estar conversando sobre um fluxo 
de comércio de dois, três bilhões de dólares. Como 
o Brasil vai continuar a existir, independente de nós 
e que nós vamos ser capazes-de vencer os problemas 
que terrlos hoje e que nós vamos voltar a poder honrar, 
como honramos no passado, os nossos compromissos 
internacionais. 

CreiO, Sen-ador, que a tarefa de entender o que acon
teceu com a Polónia pode vir a nos ensinar muito no 
futuro. A tarefa de exportar é uma tarefa difícil e exis
tem obstáculos da natureza que estamos vivendo com 
a Polónia que devem ser encarados de maneira normal. 

É claro que nas condições atuais eu não me posso 
permitir ao luxo de estar exportando sem ter idéia de 
quando recebo e é por isso mesmo que hoje nossas 
exportações à Polónia, que já chegaram a 500 mifhões 
de dólares, hoje mal se cingem aos 50 ou 60 milhões 
de dólares do minério de ferro, que continua a ser im
portante porque se deixaram de exportar minério de 
ferro, certamente vamos de:i;tar de importar o carção 
e o enxofre que nos são necessáríos e para os quais 
não estamos usando divisas fortes, conversíveis. Além 
disso, se deixarmos de exportar para a Polónia, algum 
outro fornecedor tomará o lugar nosso e daqui a 5 ou 
10 anos, quando as situações se normalizarem, teremos 
perdido aquele mercado. São tais considerações que 
eu tenho a ousadia de trazer à consideração dos nobres 
Senadores. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu agradeço a paciéncia 
com que V. S.• tolerou minha~ indagações, concordo 
com o oxalá, tão insistentemente repetido e lhe digo 
que o caso polonês devia ter ensinado o Governo no 
passado, quando foi previsto, quando a crise foi adver
tida por autoridades governamentais, e não ensinar mais 
no futuro. 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Quando, Sena
dor? 

O SR._ FÁBIO LUCENA -No momento em que 
o Embaixador Meira Penna advertíu_as autoridades bra
sileiras, no momento em que o produto nacional bruto 
da Polónia começou a decrescer. Esse era o mom_ento 
hábil de o Governo ter aprendido o que não aprendeu. 

Elogiando a sua retórica final, quero agradecer-lhe, 
profundamente, a informação preciosíssima para a Co
missão e para a s_ociedadc brasileira de que a Comexport 
foi indicada como *'menina dos olhos" do Governo po
lonês ao Ministério da Fazenda. Muito obrigado, Dr. 
Eduardo Carvalho. 

O SR: EDUARDO CARVALHO- Eu é que agra
deço a V. Ex.•. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador 
João Calmon, V. Ex.~ com a palavra. 

O SR. JOÃO CALMON- Dr. Eduardo Carvalho, 
inicialmente eu devo louvar o tom de otimismo, em 
face do problema que existe hoje entre o Brasil e a 
Polónia. Realmente, algumas cifras podem parecer de
sanimadoras, mas não creio que o pessimismo seja cons
trutivo, numa hora dessas. 

V. S.• destacou que a situação da Polónia se deterio
rou, como é do domínio público. mas também eu nem 
diria que o seu ufanismo de amor ao Brasil não lhe 
permitiu também substimar a extrema gravidade da si
tuação do nosso País. Então, de vez cm quando, aqui, 
somos ob~igados a salientar que, realmente, no episódio 
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Brasil-Polónia, há quase um· diálogo entre o nu e o 
esfarrapado, os dois países estão enfrentando graves 
problemas. E a sua nota de otimismo acho que merece 
louvor, e não crítica. 

QUando-V. S.• foi Secretário-Geral do Ministério da 
Fazenda, no período de janeiro de 80 a abril de 81, 
o Presidente do Banco Central, Dr. Carlos Langoni, 
segundo nos declarou aqui, enviou uma correspondên
cia ao Ministro Emane Galvêas sugerindo a conveniên
cia da suspensão das exportações para a Polónia, em 
virtude da deterioração da economia daquele país. V. 
S.• estava ainda como Secretário-Geral do Ministério 
da Fazenda quando chegou essa correspondência do 
Presidente do Banco Central? 

OSR. EDUARDO CARVALHO-Não, Senador. 
Esse fato foi posterior à minha saída do Ministério. 

o sR. JoAo CAi..MoN - Tamtiém Posterior" a 
sua saída do Ministério da Fazenda, depois de deixar 
a Secretaria Geral do Ministério da Fazenda, V. S.• 
assumiu a Presidência do Banespa- se não me engano? 

-- O SR. EDUARDO CARVALHO- Sim. 

O SR. JOÃO CALMON - Nesse período em que 
V. S.• foi Presidente do Banespa, no Governo Paulo 
Maluf, houve alguma transação entre São Paulo e a 
Polónia ou outro qualquer país da Europa? Essas tran
saçõ_es foram focalizadas nessa série de repOrtf~:gens. 
Houve alguma? V. S.• se lembra de alguma? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Não. Eu exerci 
a Presidência do Banespa de abril de 81 até julho do 
ano passado. E embora eu estivesse à testa de, pratica
mente. to_das as negociações internacionais do Banespa 
e tivesse com uma freqüência absurda freqüentado tudo 
quanto é canto do mundo, não me lembro de nenhuma 
transação em que o Banespa tivesse sido parte com 
o Leste europeu. 

O SR. JOÃO CALMON -Com o Governo de São 
Paulo, de um modo geral, também não? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Também não. 
De que eu tenha conhecimento, não. 

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado. Nesta 
Comissão Especial, a Comexport. sem dúvida nenhu
ma, tem desempenhado um papel de vedete. Realmente 
aparece sempre em primeiro plano. E o seu depoimento 
de hoje ainda foi mais ilustrativo porque nos revelou 
que a Comexport foi escolhida pelo Governo da Poló
nia. 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Na represen
taç-ão específica do contrato enxofre. 

O SR. JOÃO CALMON - Exatamente. Então a 
COMEXPORT, realmente, desempenhou um papel 
privilegiado porque ela utilizou mão dupla do Governo 
da Polónia para o Brasil e também do Governo do 
Brasil para a Polónia. Provavelmente isso se explica 
pelo fato de o atual Presidente da Comexport ser polo
nês nato. Ele nos revelou aqui, nasceu na Polónia e 
naturalizou-se cidadão americano, até agora parece que 
decidiu também naturalizar-se brasileiro. Então, real
mente ele tinha uma posição excepcional, era persona 
grata, persona gratfssima do Governo da Polónia, por
que lá nasceu e também tinha um papel do maior relevo. 
a COMEXPORT tinha, não sei se ainda tem, aqui no 
Brasil. 

Eu gostaria de saber, se eventualmente V. S.• concor
daria com esse enfoque do jornal O Estado de S. Paulo 
em relação a Comexport? O Sr. Artur Goldlust, que 
esteve aqui, participou da Missão Eduardo Carvalho 
e depois participou da Missão Carlos Viacava. partici
pava de reuniões juntamente com representantes da 
Presidência da República, com representantes do SNI, 
com representantes do Conselho de Segurança Nacio
nal, com representantes do Ministério das Minas e Ener
gia, da Coordenadoria da SUBIN, tudo conforme aide
memoite e documentos anexos que foram subscritos 
pelos presentes. Realmente, ele é uma figura de grande 
relevo porque paTticipava não apenas como observador 
nas reuniões- e isso não representaria nenhum privi
légio pOrque outros concorrentes também participavam 
dessas missões: Mas O Estado de S. Paulo destaca outros 
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detalhes da atuação desse cidadão nascido na Polónia, 
naturalizado americano e que segundo me parece, o 
Presidente da Comissão vai convocar para vir prestar 
um novo depoimento. porque, realmente. ele é muito 
focalizado em nossas reuniões. 

Mas diz O EStado de S. Paulo, na edição do dia 19 
de agosto: 

A Comexport S. A., trading privada do grupo "Pé
cora & Leal" que direcionaros rumos do Governo brasi
leiro no relacionamento comercial e financeiro com a 
Polónia, redundando numa dívida de 1797 bilhão de 
dólares em promissórias incobráveis, fora convocada 
pela Seplan para orientar as autoridades monetárias 
e procurar ouvir também os setores responsáveis pela 
Segurança Nacional, na retomada do intercâmbio com 
a União Soviética. Com a colaboração direta do Sr. 
Artur Goldlust, foi elaborado um documento que deve
ri:3:'Ser encaminhado pelo ltamarati à embaixada sovié
tica em Brasi1ia, abrallgendo os produtos a serem impor
tados e exportados, destacando-se as questões referen
tes à transferência de tecnologia, aquisição de equipa
mentos para projetas hidrelétricos, "além de semima
nufaturados e manufaturados (nd setor téxtil: fios, teci
dos, confecções e artefatos)" cuja exportação constitui 
a especialidade da Comexport S. A. A Rússia aceitou 
o documento como base de discussão, cujo resultado 
se concretizou nos Acordos de Moscou de 1981. 

Pela sua experiência nessa área, nos cantatas com 
a COMEXPORT, V_ S-• concorda com esse relevo ex
cepcional dado à COMEXPORT nessa série de publica·
ções, de um jornal da mais alta idoneidade, que se 
caracteriza pelo horror à leviandade? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Meu nobre 
Senador, eu acho. pelo que conheço, e só posso falar 
do que conheço, um pouco estranho. Com a minha 
experiência no setor público, não só na função de Secre
tário Geral do Ministério da Fazenda, na época mencio
nada, mas em outras funções que exerci, antes e depois 
dessa função, junto ao Governo, eu acho bastante estra
nho. É normal e é freqüente o cbntato das autoridades 
com o setor privado, quando se fala em comércio. É 
normal e freqüente reuniões para discussão das oportu
nidaçies de comércio, de que os traders são aqueles 
capazes de identificá-las. O que o Governo faz em co
mércio é dar o guarda-chuva para que as troca<> comer
ciais possam executar-se. E as oportunidades de comér
cio, na verdade, não é o burocrata de Governo sentado 
à mesa que as descobre, mas é o comerciante que visita 
e que conhece os mercados. Há que se considerar que, 
particularmente, no comércio com o Leste Europeu·; 
_dadas as naturais dificuldades, pela inexistência de um 
setor privado ativo, por par:e dos nossos parceiros do 
Leste europeu, torna ainda mais difícil a identificação 
~_e_t_~i~_~portunidades de comércio. Conseqüentemente, 
tem sido tradição reuniões de assessoramento para iden
tificação das potencialidades de mercado e das possibi
lidades de ampliação _desse mercado. 

Tanto quanto conheço e tenho participado, ao longo 
da minha vida pública, de tais atividades, cinge-se aí 
no assessoramento em reuniões informativas a colabo
ração que certamente o setor privado presta ao Governo 
nesse .sentido. 

Desconheço e não vivi situação nenhuma. tal como 
a descrita pelo pre.<>tigioso órgão de imprensa mencio
nado por V. Ex. •. 

O SR. JOÃO CALMON - Muito obrigado. Estou 
satisfeito. 

õ- SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador 
Virgílio Távora, V. Ex.~ com a palavra. 

O SR. RELATOR(VirgílioTávora) -Dr. Eduardo, 
fato pouco citado aqui nos diferentes depoimentos. a 
dependência brasileira quanto ao carvão metalúrgico, 
não o carvão, mas carvão metalúrgico, que tínhamos 
até 1976, quando o eminente npsso colega fez o primeiro 
acordo, de vulto, Brasil-Polónia, porque o de 1954 era 
um pequeno acordo, não se podia considerar mesmo 
uma troca bilateral, é que vai ser o assunto, pratica
mente, de toda a nossa tertúlia, não teria sido um dos 
fatos predominantes, dentro das decisões governamen
tais, sabido que nós somos dependentes de carvão meta
lúrgico para as nossas siderurgias, carvão esse que tem 
que se acrescentar ao carvão nacional, para na mistura 
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conveniente termos o aço qUe -nos faz competir hoje, 
vantajosamente, em todo mundo? Não seria a procura 
dessa independência ou dessa saída da_ dependência de, 
primeiro, um grande fornecedor, que eram_os Estados 
Unidos, depois dos Estados Unidos o Canadá, depois 
três, os Estados Unidos, o Canadá, a própria Austrália, 
já que os outros tinham particlpaÇâo-ffiínima, não seria 
justamente a tentativa de descer daqueles 88,8%, que 
era a proporção de que dependíamos de carvão meta
lúrgico americano, e cllegar à proporção de hoje, de 
35,7%, talvez uma das determinantes desse empenho 
tão grande que o Brasil teve no_ carva:o-_ polonês, ao 
mesmo tempo, óbvio, conjugado com a: necessidade 
que tinha a Vale do Rio Doce de procurar novos merca
dos em que colocar seu minério de ferro? V. S.• -que 
tomou parte nessas negociações nos poderia elucidar 
alguma coisa a respeito? 

OSR. EDUARDO CARVALHO -Meu caro Sena
dor, em razão de minhas funções pretéritas à _d': Sec.re
tário Geral do Ministério da Fazenda, eu tive o privi· 
légio de servir ao Governo na função de Diretor e Vice
Presidente da Vale do Rio Doce de 1975 a 1979. 

O SR. RELATOR (Virgi1io Távora) - Razão pela 
qual lhe estou fazendo a pergunta. · 

O SR. EDUARDO CARVALHO- E, por acaso, 
na função que- exerci na Vale _do Rio Doce, que era 
a de Diretor de Desenvolvimento, uma das grandes 
preocupações da empresa foi o problema do carvão 
metalúrgico. Eu fico feliz pela oportunidade que V. 
Ex.• me concede de discorrer um pouco sobre uma das 
bases fundamentais do desenvolvimento do comércio 
Brasil-Polônia. 

É sabido que o Brasil, graças as seu enorme potencial 
de minério de ferro; tem uma nítida vocação siderúr
gica, nítida vocação siderúrgica, contanto que não tão 
clara, devido ao fato de que o nosso carvão é muito 
pouco utilizável, economicamente, nos altos fornos das 
grandes siderurgicas nacionais. Conseqüentemente, o 
pobre carvão-vapor de que dispomos e o carvão meta
lúrgico, de baixíssima qualidade, que nós temos, não 
permitem uma alta produção siderúrgica, Um País que 
tem tudo para ser um alto produtor siderúrgico não 
tem um dos componentes fundamentais da moderna 
siderurgia que é um bom carvão metalúrgico. Esse bom 
carvão metalúrgico_ é um produto raro no mercado. 
Existem, em verdade, quarto grandes fornecedores de 
carvão metalúrgico no mundo. A Alemanha produz 
um pouco do_ seu carvão, a França produz um pouco 
do seu carvão, a Inglaterra produz um pouco do seu 
carvão metalúrgico, inas, em verda-de, nós temos tão-so
mente os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a 
Polónia como grande fornecedores permanentes de car
vão metalúrgico para a siderUrgia mundiaL _ 

Ora, quando o preço do barril de petróleo pulou 
dos dois dólares para os quinze_ dólar~, do primei!:_O 
choque, o carvão metalúrgico sofreu um impacto da 
mesma natureza. O carvão metalúrgico que se com
prava no mercado a 15 dólares a tonelada, passou ,a 
custar 70, 80 dólares a tonelada. Mas, muito mais difícil 
se tornou, realmente, pôr a mão ftsica nesse caiVão, 
E o Brasil não tinha nenhum acordo de fornecimento 
de longo -prazo com esse carvão. Num produto como 
o carvão, ·o custo de transporte é igualmente um dos 
problemas cruciais do carvão, porque interessa é saber 
a que custo esse carvão chega dentro da usin~ siderúr.
gica, A Europa se constituía sempre num importante 
comprador de minériO de ferro_brasileiro, sejam as usi
nas do Norte da França, sejãm as usinaS alemães do 
Vale do Ruhn, sejam as usinas _da Polónia, sejam as 
usinas do Leste Europeu. Conse-qUentemente, nós ~[~ 
nhamos, e temos, um fluxo importante de navios de 
média tonelagem adaptados aos portos europeus, que 
consomem o nosso minério e, CóiiSeqüentemente, o car
vão, que porventura pudesse vir do Mar do Norte, pode
ria ter um custo_ de transporte muito barato porque 
é o custo de frete de retorno dos navios que estavam 
levando minério de ferro. Não só devido às razões apon
tadas por V. Ex.•, no qUe diz-respeito -à diversificação 
de fontes de abastecimento, a Polónia se apresentava 
como um potencial fornecedor de carvão importante 
para nós. 

Ora, conseqüentemente, nós que estávamos dispos
tos a investir cruzeiros no desenvolvimento de minas 
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cie .carvão no Oeste _canadense, por exemplo, durante 
anos nós cultivamos projetas para o desenvolvimento 
de minas de carvão conjuntas,,onde o Brasil fosse co-a
cionista dc.minq.s_,_Jlão_conseguimos, realment~. efetuar 
tais projetas, devido a variadas dificuldades, seja de 
nat1,1reza !l~goclal, sej~ de natureza técnica, seja de na
tureza económica, daí por que nós consideramos o con
trato a longo prazo de fornecimento de carvão polonês, 
de 1976, como marco }Jjstórico, no desenvolvimento 
das nossas relações comerciais Brasil- Polónia. O car
vão passa a ser. é e será,_um elemento de importância 
estratégica para o futuro da siderurgia brasileira, .e é 
indispensável, a este respeito, que tenhamos a maior 
diversificação possível de fontes de fornecimento dessa 
matéria-prima essencial para um parque industrial da 
importância que- assume hoje, e_ que certamentt: terá 
no futuro, de produção de aço no País. Eu não sei, 
Senador, se fui capaz de completar, razoavelmente, as 
indicações que V. Ex,• houve por bem fazer. 

O SR. VIRGÍLIO TÃVORA- Perfeitamente, por
que foi um ponto, aqui, que sempre foi passado muito 
de raspão. E para lhe falar a verdade, e_u peguei aí 
essa pequena garupa do seu passado, portanto, para 
elucidar bem aqui à Comissão de que nós dependeremos 
de importação de carvão metalúrgico, enquanto não 
descobrirmos re::.ervas brasileiras de carvão de boa qua
lidade, em termos de metalurgia, de um desses grandes 
fornecedores. 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Pos;o comple· 
ta r, Senador? 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Pois não. 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Se isso é abso
lutamente claro, no caso da siderurgia brasileira, ou, 
em outras palavras, nós dependeremos, como bem men
cionou V. Ex.• até que encontremos carvã:o metalúrgico 
de boa qualidade, nós dependeremos, fundamental-

~-_mente, de importação de_ carvão metalúrgico de boa 
--qualidade, o lll_e_s~o fato acontece com o enxofre, e 

com- uma importãncía estrãtégica, talvez, mais pronun
ciada do que a própria importância estratégica do carvão 
metalúrgíc_o. Se posso digressionar um pouco·, se V~ 
Ex.• me concede o privilégio de digressionar um pouco, 
no caso do enxofre, o problema é mais cr{tico ainda 
porque a concentração de fornecedores é maior. Se 
n·o carváa: metalúrgico, os 4 grandes ~xportadores mun
diaiS sãô Canadá, Estados Unidos, Austrália e Polónia, 
em enxofre, essa concentração é maior. Porque em car
vão sempre existe algum _carvãoz_inho outro que pode~ 
~os comprar~ ~e uma qualidade um pouco inferior; 
rilas -ainda existe alguma possibilidade. Que não me 
ouçani Os chefes dos altos fornos, que não admitem 
comprar carvão de outra natureza, porque a qualidade 
do seu aço vai piorar, mas, em condições excepcionais, 
podemos até ter alguma coisa. Em enxofre, não, Só 
exportam enxofre, no mundo, o Canadá, o México, 

___ if França, um pouquinho, e a Polónia. Mas, por que 
é iinportante o enxofre? É importante o enxofre porque 
6 Brasil houve por bem ficar mais independente do 
que era, em matéria de insumos agrfcolas. E o Brasil 
houve por bem desenvolver seus grandes depósitos de 
fosfato no Brasil CentraL São os grandes depósitos de 
fosfatos do Triângulo Mineiro e do sul de Goiás que 
foram objeto dos grandes projetos de desenvolvimento 
de indústrias de fertilizantes, que aconteceu ao longo 
dos anos 70 e início dos anos 80. Ora, esse__fosfato 
só lem-cOnâíções de ser utilizado como fertilizante, se 

--solubilizado . .É preciso que você ataque, e desculpe~me 
eu entrar em tecnicatidades .. 

O SR. ViRGÍLIO TÁVORA- É preciso, é bom 
para á Comissão bem ouvir. -

=o-SR. EDUARDO CARVALHO- É preciso solu
bilizar esse fosfato, uma vez que ele, in natura, não 
é aproveitado pela agricultura. Com excessão daquelas 
parcelinhas lá de Patos de Minas, que são solúveis, 
mas-s-ã-o um pouquinho só. Nós sabemos que há soluQili
zação mesmo do fosfato de Patos, pelo menos do ponto 
de vista técnico, também. E, desculpe-me, durante 4 
anos, eu tiVe que instalar uma planta de fertilizantes, 
fui responsável pela implantação da Vale fértil, em Ube
raba, então tive que conhecer detalhes de natureza téc
nica. Isso fez com que eu ficasse extremamente preocu-
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pado com o fato de dependermos de importação de 
enxofre para a utilização de uma riqueza nacional, como 
o fosfato, de utilização numa área ab::,olutamente priori
tária, que é a agricultura, porque é aí. que a gente 
"vai safar a onça", é pela agricultura que o Brasil vai, 
eventualmente, sair das dific_uldades de hoje, Era indis
pensável que encontrássemos uma forma de solubilizar 
esse fosfato, que. até hoje, segundo os processos técni
cos conhecidos, só se faz corn ácido sulfúrico. Para se 
fazer ácido sulfúrico, em quande quantidade, não se 
tem outro caminho, a não ser a transfonnação do enxo
fre. Há outras possibilidades, pode-se reaproveitar o 
eventual ácido sulfúrico que existe nos rejeites das fábri
cas de cimento, cuja tecnologia tem um custo brutal. 
e cuja economicidade não foi hoje até comprovada, 
além de que, sob certos aspectos técnicos, até hoje 
ninguém assina embaixo do processo. Conseqüente
mente, na área de enxofre, aconteceu exatamente o 
que aconteceu na área de carvão. Era preciso que o 
Brasil identifiCasse. raj)idamente, à medida em que suas 
fábricas de fertilizantes ficavam prontas, fontes de for· 
necimento peqnanente, de longo prazo, de uma rnaté~ 
ria-prima que se afigurava, se afigura, esse afigurará, 
durante muito tempo. como ab!;olutamcnte e~tratégica. 
Estou ::.endo um pouco enfático, e me perdoe esta Co
missão. devido ao forte desenvolvimento que eu even
tualmente tive, em outras funções, na tentativa de en
contrar caminho~ para esses problemas. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)....:._ Dr. Eduardo, 
V. S.• justamente prestou um serviço à Comissão. Era 
o que eu gostaria de ouvir qe uma pessoa que esteve 
envolvida no problema, porque, até agora, ninguém 
havia, de uma maneira tão cabal, explicado, desde 76, 
o empenho que tivemos no carvão metalúrgico da Poló
nia, e, posteriormente, quando o Brasil enveredou para 
a constituição dos seus próprios fertilizantes e _não da 
compra desses fertilizantes no estrangeiro, pela mesma 
senda de ir atrás do enxofre da Polónia. Pouca coisa ~ 
teríamos a perguntar a V. S. •, depois, digamos, do ver
da-deiro interrogatório que o nobre Senador pelo Ama
zonas fez, mas vamos sintetizar em 4 ou 5 perguntas 
e V. S.• vai dizendo sim ou não, e resolve, pelo menos, 
para o relator, todas as suas dúvidas. 

Não houve, afirma V. S.•. a Interferência desses dife-
rentes acompanhantes da sua missão, nas decisões to
madas a nível de governo para governo? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- De maneira 
alguma e sequer participaram das reuniCcs decisórias 
entre o Governo brasileiro e o polonês. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Número dois: afir
ma V. S.• que para as importações oficiais de enxofre 
o veículo adotado de comercialização foi a INTER
BRÁS? Sim ou não? 

O SR. EDUARDO CARVALHO -_Sim, assesso
rada pela PETROFERTlL. 

0 SR. VIRGÍLIO TÁVORA- N.• 3: sabe V. S.' 
da excessiva e decrescente importância, dentro do co· 
mércio Brasil-Polónia, dessa firma tão citada, a CO
MEXPORT? 

O SR. EDUARDO CARVALHO- Eu, por acaso, 
tenho as informações, Sr. Senador, do fluxo de comér
cio de 80 a 83, por empresas exportadoras e importa
doras do fluxo do comércio. E a esse respeito eu noto 
que a empresa em referência, citada tão profusamente 
pelo nobre colega de_ V. Ex.•, teve uma participação 
decrescente muito importante, ao longo desses a!lOS. 

O SR. VIRGiLIO TÁVORA- Estou satisfeito. 
Muito obrigado a V. S.' 

O SR. PRESIDENTE (I ta mar Franco) -A Comissão 
fica convocada para ouvir o depoimento de Dr. Portos 
Augusto de Lima, no dia 13, às 9 horas da manhã. 

·Agradeço a presença de Dr. Eduardo Carvalho. 
Estão encerrados os nossos trabalhos. 

COMISSÃO ESPECIAL 
Criada com o objetivo de examinar e avaliar os 

fatos relacionados com as denúncias do jornal O 
Estado de S. Paulo sobre os acordos entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e a Polônia. 
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16.• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 13 DE OUTUBRO DE 1983 

Aos treze dias do mês de outubro de mil novecentos 
e oitenta e três, às nove horas e trinta minutos, na 
Sala de Reuniões_da Cõffiissâ-()de ECOriomia, presentes 
os Srs. Senadores Itamar Franco (Presidente), VirgíliO 
Távora (Relator), Fábio Lucena e João Calmou, reú
ne-se a Comissão Especial destinada a examinar c ava
liar Iatos-reradónadós--com_as denúncias do jornal O 
Estado de S. Paulo sobre os acordos entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a Polônia. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sr. 
Senador Marcondes Gadelha. 

Havendo número regimental o Sr. Presidente, Sena
dor Itamar Franco, declara abertos os trabalhos. 

Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao 
Sr. Porthos Augusto de Lima, ex-Vice-Presidente da 
Petrofértil, na qualidade de depoente. 

Inicialmente, o Sr. Porthos Augusto de Lima pede 
escusas pela apresentação sintética que fará e disserta 
sobre sua atuação em relação aos acordos entre o Brasil 
e a Polônia. 

Durante a fase interpelafória, usam da palavra oS
Srs. Senadores Fábio Lucena, João Calmon e Virgl1io 
Távora. 

Finalizando, o Sr. Presiden!e determina que as notas 
taquigráfica-s tão logo traauzláas e revisadas, sejam pu
blicadas. em anexo à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar, eu, Edson Luiz Campos Ábrego. Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata qu_e_lida e_ 

aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publí
cação. 

ANEXO À ATA DA i6.• REUNiÃO DA CO
MISSÃO ESPECiAL QUE AVALIA OS FATOS 
RELACiONADOS COM AS DENÚNCiAS DO 
JORNAL O ESTADO DE~. PAULO SOBRE 
OS ACRODOS ENTRE O GOVERNO DA RE
PÚBLICA FEDERATlVA DO BRASiL EA PO
LÓNiA, REALIZADA EM i3 DE OUTUBRO 
DE 1983, A FIM DE OUViR O DEPOiMENTO 
DO SR. PORTHOS AUGUSTO DE UMA, I;X
VlCE-PRESIDENTE DA PETROFÉRTIL, QUE 
SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZA
ÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador Itamar Francos 
Relator: Senador Virgilio Távota 
(Íntegra do Apanhamento Taquigráfico) 

O SR. PRESI_l)_~NTE (Itamar Franco) - Havendo 
número legal, declaro abertos os nossos trabalhos. 

Concedo a palavra ao Dr. Porthos Augusto de Lima. 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA ---cExm.• 
Sr. Presidente, Senador ltam_ar Franco, Exm.o Sr. Rela
tor, Senador Virgílio Távori, Exm.o Sr. Senador Fábio 
Lucena: 

Peço escusas aos membros desta Comissão pela apre
sentação sintética que fiz. Tive oportunidade de entre
gar à Secretaria trêsfolhas dati1ografadas. Acredito que 
coloquei sinteticamente a minha atuação com relação 
aos negócios com a Polónia._ _ 

Se. V. Ex."s assim o desejarem, eu me permitiria 
efetuar a leitura do documento. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. S., tem 
toda liberdade. 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- Exerci, 
pelo período de 6 anos (março de 1976 a março de 
1982), a Vice-Presidência da Petrofértil - Petrobrás 
Fertilizantes S.A. .- _ . 

Esta subsidiária da Petrobrás exerce o controle acio
nário da Ultrafértil e da Fosfértil, empresas produtoras 
de ácido sulfúrico, utilizado na fabricação, pelas mes
mas empresas, de ácido fosfórico,-Oqual por sua vez 
é matéria-prima para a prodUção de fertilizantes fosfa
tados. 

O enxofre é a matéria-prima para a produção do 
ácido sulfúrico, produto essencial para a indústria de 
fertilizantes. ----- -

O Brasil, até o presente, não diSpõe de produção 
própria de enxofre em quantidades significativas, sendo 
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um grande importador deste mineral. A produção de 
enxofre elementar no Brasil limita-se ao enxofre recupe
rado de gases nas refinarias da Petrobrás, na Ultrafértll 
e na Petroflex. 

Sendo po enxofre um insumo essencial à produção 
de fertilizantes, s_eu abastecimento mereceu a nossa 
atenção, em especial no período que antecedeu o início 
de operações da Fosfértil (ex-Valefértil), em Uberaba. 

O consumo conjunto das empresas do sistema Petro
fértil (Ultrafértil e Fosfértil) é da ordem de 300.000 
t/ano. 

As importações brasileiras de enxofre no perfodo de 
76/79 foram as seguintes: 
Ano Total (Too) Polônia (Too) 

1976 
1977 
1978 
1979 

606.875 
657.251 
63!.4IO 
671.898 

49.772 
69.512 
56.084 
78.166 

As previsões, em 79, eram de que as importações, 
a partir de 1981, ultrapassariam 1 milhão de t/ano. 

Até 1979, as empresas do sistema Petrofértil não par
ticipavam das importações de enxofre polonês, o qual 
se destinou a empresas privadas. 
-Em abril de 1980, participei por designação do Exmo 

__ Sr. Ministro Cesar Cais, de missão governamental à 
Polónia; cujO objetivo principal era o de intensificar 
o comércio bilateral, em especial no sentido de aumenw 
tar as importações brasileiras. 

Naquela oportunidade, mantive entendimentos com 
a CIECH, empresa estatal polonesa encarregada das 
exportações de enxofre, visando obter contrato de for
necimento a longo prazo. 

As conversações iniciadas em abril de 1980 somente 
vierarri a ser concluídas durante missão govem_amental 
chefiada pelo Dr. Eduardo de Carvalho, então Secretá
rioMGetai do Ministério da Fazenda, em setembro de 
1980, após lohgas e difíceis negociações. 

Em :S~9-80, firme:i,· juntamente com represent_antes 
da Interbrás e da Cõmexport, contrato para o forneci
mento pela OECH de 4 milhões de toneladas de enxo
fre, no período 198111992, o qual obedeceria ao seguinte 
programa: 

1981 -175.000 ton 
1982 -225.000 ton 
1983 -300.000 ton 
1984 -300.000 ton 
1985 em diante -375.000 ton/ano 

Com a maioria dos contratos de longo prazo envol
vendo matériasMprimas, o contrato em causa previa a 
realização de negociações semestrais para a fixação de 
preços, de forma a ajustá-los às condições do mercado 
futernacional. 

Simultaneamente, foi assinada carta condicionando 
a validade do acordo à conclusão de negociações entre 
o Banco do Brasil e o Bank Handlowy, para a concessão 
de um empréstimo de US$ 120 milhões. 

Em fãce dei aCordo acima, observou-se crescímento 
acentuado nas impOrtações de enxofre polonês: 

Ano Total (t) Polónia (t) 
-1980 937.650 47.900 
1981 815.473 121.800 
1982 881.946 256.100 

Ao rmalizar, permito-me declarar que considero ter 
sido correta a decisão do Governo brasilt!'iro de buscar, 
através de contratos de longo prazo, assegurar o abaste
cimento pai'ci81 de matérías-primas básicas, como o en
xofre, aumentando as importações de países que apre
sentam déficit na balança comercial com o Brasil. 

Coloca-m~ à disposição dos Srs. Senadores para 
quaísquer questões relativas ao assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Si. Presidente, Srs. Se
nadores, Dr. Porthos Augusto de Lima, já havia tido 
acesso há quarenta minutos ao documento que V. S.• 
acaba de ler, no .qual declara que até 1979 as_ empresas 
do sistema PETROFÉRTIL não participavam das im
portações do enxofre polonês, o qual se destinou âs 
empresas privadas. 
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Óe 1976 a 1979, segundo os dados fornecidos por 
V. S.•, houve uma importação global de 12.567.464 to
neladas~_ A Polónia participou com 253.534 toneladas. 
Qual a empresa ou quais as empresas que efetuaram 
es<3as importações? V. S.• está em condições de infor
mar? 

O S~ PORTHOS AUGUSTO DE LIMA - Em 
primeiro fugar, desejava esclarecer ao nobre Senador 
que as empresas do sistema PETROFÉRTIL, consumi
doias de enxofre, são a ULTRAFÉRTIL e a FOS
FÉRTIL. 

O SR. FÁBIO LUCENA __:_-Elas nã-o ·partiCiparam, 
tenho certeza. 

O SR. PO-R1HOS AUGUSTODELIMA- AFOS
FÉRTIL entrou em fase pré-operacional no final de 
1980 e apenas em 1981 entrou em produção normal. 
Então, a ULTRAFÉRTIL era, dentre as nossas empre
sas, no período de 1976 a 1979, a única importadora 
de enxofre. 

A UL TRAF~RTIL teve o seu controle acionário ad
quirido pela PETROBRÁS durante o ano de 1974 e 
tinha tradição de importar, uma vez que anteriormente 
pertencia a sócios estrangeiros (ela estava sob controle 
estrangeiro) ela importava predominantemente de ou
tros fornecedores, especialmente do Canadá. Dentro 
de uma reorientação global do Governo de fazer com 
que as empresas estataís orientem as suas compras no 
sentido de favorecer a política comercial brasileira, nós 
conseguimos, aos poucos, reorientar esse comércío e 
passamos a importar da Polónia. 

O SR. JOÃO CALMON- Permita-me V. S.• uma 
interrupção? 

O SR. POR1HOS AUGUSTO DE LIMA - Pois 
não. Com prazer. 

O SR. JOÃO CALMON- V. S.• disse que a UL
TRAFÉRTIL era controlada por capital do Grupo Pe
~if~![~~~o era do Governo o controle da ULTRA-

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA -Com 
a -paítícipaÇão bastante importante da Phillips Petro
leum. 

O SR. JOÃO CALMON - Mas não majoritáría. 
T~nho impressão que a ULTRAFÉRTIL pertencia ao 
Grupo Periigui. O Ministro César Cais foi até_dirigente, 
se não me engano, Presidente da ULTRAFÉRTIL. A 
empresa era controlapª por capitais brasileiros, a não 
ser que eu _esteja enganado. 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- Since
ramente, não sei eiat3mente q~al era a distribuição 
de poder dentro da ULTRAFERTIL até 1974. Mas 
dela participava o Grupo Ultra, a Phillips Petroleum 
que foi de quem a PETROBRÁS adquiriu as ações. 

Mas, concluin~o a resposta ao Senador Fábio Lucena, 
não posso precisar os importadores. Sei que a COOPE
BRAS importou algum enxofre polonês. Não sei se 
todas as quantidades importadas, np período de 
1976/1979, se destinaram à COOPEBRAS. Mas ela foi 
uma das usuárias desse produto. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. S.' afirma que, em 
5 de setembro de 1980, juntamente com representantes 
da INTERBRÁS e da COMEXPORT contrato para 
fornecimento pela empresa estatal polonesa de 4 mi
lhões de toneladas de enxofre, no período 81 a 92 -
e V. S.• discrimína as quantidades anuais. A COMEX· 
PORTtinha alguma tradição de importação de enxofre? 

O SR. POR1HOS AUGUSTO DE LIMA- Tanto 
quanto estou informado, a COMEXPORT é represen· 
tante no Brasil da empresa estatal polonesa. E as impor
tações anteriores, no perfodo, pelo menos, nos anos 
de 1978 a 1979- anteriormente não tenho informações 
-nessas importações, atuava como representante. Na 
verdade, a COMEXPORT firmava contratos com a em
presa estatal polonesa e o colocava junto a empresas 
privadas consumidoras. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Pelo que entendi, desde 
1976 a COMExPORT já representava a estatal polO
nesa. 
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O SR. PORTHOS AUGUSTO DE UMA- Não 
posso precisar se desde 1976. Tenho conhecimento de 
que em 1979 ela representava. Se esse relacionamento 
é anterior ou não, não posso precisar. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Pois não. 

Na estada de V. S.• na Polónia, V. S.~ __ m:a:n.teve CoUta
to com o Sr. Arthur Goldlust, Diretor da COMEX
PORT? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO D.E LIMA - As 
negociações com a CIECH foram efetuadas conjunta
mente entre a Petrofértil, a INTERBRÁS e a COMEX
PORT. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. S.• não pode precisar 
o nome de um dos diretores da COMEXPORT que 
participou dessa negociação? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA - Sr. 
Jean Herscovici. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. S.' não se lembra 
de um nome Arthur Goldlust? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE UMA~ Conhe· 
ço o Dr. Arthur Goldlust. 

O SR. FÁBIO LUCENA _- S. S.• não esteve na 
Polónia? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- Tanto 
quanto posso recordar, S. s• esteve na Polônia na missão 
oficial do Ministro César Cais. Não tenho certeza, não 
posso assegurar que S. s.• tenha estado no período em 
que o Dr. Eduardo chefiou a missão. 

O SR. FÁBIO LUCENá- já que V. S.• conhece 
o Dr. Arthur Goldlust, qual o papel de_S. S.• nas nego
ciações com a Polónia, em Varsóvia? V. S.~ pode infor· 
mar o papel que exerceu? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE. LJMA - Só 
posso precisar o que ocorreu nas negociações específicas 
entre a Petrofértil, a COMEXPOR Te CIECH nas quais 
o Diretõr da COMEXPORT era Dr. Jean Herscovici. 
Não tenho conhecimento de nenhuma participação 
maior do Dr. Athur Goldlust. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. S.•afirma que, junta· 
mente com representantes da INTERBRÁS e da CQ
MEXPORT, firmou contrato com a empresa estatal. 
v. s.• pode informar qual a autoridade brasileira que 
autorizou firmar esse contrato entre a INTERBRAS, 
COMEXPORT e CIECH, empresa estatal polonesa? 

O SR. PORTHOS.AllGUSTO DE UMA- A PE· 
TROBRÁS ou Petrofértil tem autonomia para firmar 
os contratos de suas matérias-primas sem interferência 
direta de autoridades governamentais. No caso das ne
gociações com a Polónia, uma vez que se trata, em 
última análise, de relações de Governo a Governo, to
das essas negociações foram acompanhadas pela Coles
te, que é um órgão do Ministério das Relações Exte
riores e foram conduzidas durante missões governa
mentaís, conforme mencionei, a -primeíra chefiàda pelo 
Ministro César Cais que foi informado, passo a passo, 
das negociações da época; e, na segunda vez, pelo Secre
tário-Geral do Ministério da Fazenda, que acompa
nhou, passo a passo, e não viu nenhum inconveniente 
em que essas negociações fossem concluídas. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. S.• pode precisar 
o modo, a forma pela qual a COMEXPORT - não 
outra empresa -tivesse sido indicada para a Iavratura 
desse contrato? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- ACO
MEXPORT er"a, conforme -já mencionei, ã interme
diária das negociações entre a empresa estatal polonesa 
e os consumidores privados brasileiros. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Mas sem nunca ter, 
até então, importado enxofre? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE UMA -Não 
posso precisar se as importações eram feitas em nome 
da COMEXPORT ou se ela, simplesmente, colocava 
o enxofre polonês para os usuários fina-is para que as 
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importações viessem a ser feitas em nome desses usuá
rioS. 

O SR. FÁBIO LUCENA - V. S." afirma que a 
cOrisUmo conjunto das empresas do sistema PETRO· 
fÉRTIL, que são a ULTRAFÉRTIL e a FOSfÉRTIL, 
~da ordem de 300 Iriíl toneladas ao ano... -

Ü SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- Exata
rnente. 

O SR. FÁBIO LUCENA- ... em 1976, foram im· 
portadas 606 mil toneladas; em 1977, 657 mil toneladas; 
em 1978, 631 toneladas; em 1979, 671 mil toneladas. 

"Ness-e período, as empresas do Grupo Petrofértil não 
fizeram importa-ções, segundo afirmativas de V. S.• 
Quem forneCia esse enxofre importado às empresas do 
Grupo Petrofértil? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA - Em 
primeiro lugar, Senador Fábio Lucena, provavelmente 
pela pressa na elaboração do papel, tenha dado margem 
a alguma confusão. 

O Córisumo é hoje da ordem de 300 mil toneladas 
por an-o-. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Hoje? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- Hoje. 
O consuii:to hoje que se incorporou ã FOSFÉRTIL que 
é a maior fábrica brasileira de ácido sulfúrico. Até à 
é_poca, o consumo era inferior a 100 mil toneladas. 

O SR FÁBIO LUCENA -Era inferior a 100 mil. .. 
O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- O con

sumo em nossas empresas era inferior a 100 mil tone· 
ladás. 

O .SR. FÁBIO LUCENA -Quem fornecia o enxofr~ 
nesta quantidade? 

O SR. PORTHOSAUGUSTO DE UMA- Funda
mentãlmente, esse enxofre vinha de diversos fornece
dores do Canadá. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Mas não vinha nenhuma 
tonelada da Polónia? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- Paia 
a ULTRAFÉRTIL não. 

O -SR. FÁBIO LUCENA -Sendo atualmente o 
consumo conjunto da PETROFÉRTIL na ordem de 
300 mil toneladas, quanto a PETROFÉRTIL importa 
de enxofre da Polónia ou do resto do mundo? Impor
tação global. 

OSR. PORTHOSAUGUSTODE LIMA-Lamen· 
to não dispor desses dados, uma vez que estou afastado 
do sistema PETROFÉRTIL, desde o início de 82. Por
tanto, poderia, como ordem de grandeza e sem grande 
precisão, afirmar que nos anos de 1980 e 1981 maior 
parcela de enxofre polonês foi importada pelas empre~ 
sas do sistema PETROFÉRTIL, essas que constam na 
folha 3, 47 mil toneladas em 80 e 120 mil toneladas 
em 81. Nesses dois anos, provavelmente, todo esse en~ 
xofre terá sido para a ULTRAFÉRTIL e FOSFÉRTIL. 

Em 82, não tenho condições de informar. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Nesse contrato para 
fornecimento de 4 milhões de toneladas de enxofre da 
Polónia,, quanto compete à PETROFÉRTIL -importar? 
PorqUe o contrato foi firmado, aliás, perdão, INTER· 
BRAS e COMEXPORT, vou facilitar a pergunta. Qual 
o percentual de importação da INTERBRÁS, dentro 
das quatro milhões de toneladas? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- O en· 
tendimento que havia entre a PETROFÉRTIL e IN
TERBRÁS- devem ser consideradas como uma única 
entidade - entre PETROFÉRTIL e INTERBRÁS e 
COMEXPORT, o entendimento que havia era de que 
cerca de 2f3_das quantidades se destinaríam às empresas 
estatais e cerca de 1/3 seria colocado pela COMEX· 

- PORT junto ao setor privado. Mas, não existe, que 
eu tenha conhecimento, qualquer documento firmando 
essas quantidades. Era um entendimento de que as coi
sas deveriam se encaminhar nesse sentido. 

E, esclarecendo, ainda, a pqsição da INTER8RÁS 
dentro do sistema PETROBRAS, o órgão que gradati-
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vamente assume as funções de comércio internacional 
é a !NTERBRÁS. 

Nesse período 79/80, esta passagem gradativa do 
abastecimento ainda estava em curso, razão pela qual 
nós participamos dessa negociação com a INTER~ 
BRAS, atuando como nosso agente. 

O_SR. FÁBIO LUCENA- Mas V. S• afirma que 
firmou, em 5 de setembro de 1980, o contrato. 

O SR. PORTHOS AUGÚSTO DE LIMA- Exata· 
mente. 

O SR. FÁBIO LUCENA -0 contrato era um docu
mento que prova isso e v. s· fala em "seria", "teria", 
quando o contrato, forçosamente, expressa ou no modo 
indicittivO-presente, ou no futuro do verbo ter, "tem 
ou terá", no caso do verbo ser, "é ou será". Então, 
dentro das cláusulas contratuais, firmadas por v. s· 
juntamente com representantes da INTERBRÁS e da 
COMEXPORT, qual o percentual que coube em impor
tações para a COMEXPORT? No contrato, tem que 
se estabelecer. 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA -Não. 
Perdão, o contrato estabelece as quantidades que a com~ 
panhia estatal polonesa forneceria ao conjunto das em
presas, ou seja, ele estabelecia o compromisso da em
presa polonesa de fornecer às empresas brasileiras de
terminadas quantid~des. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Permita-me uma inter· 
rupção. V. S• pluralizou a expressão empresa. O contra
to foi firmado por v. s·, juntamente com o represen
tante da INTERBRÁS e da COMEXPORT. São três 
entidades, a INTERBRÁS, a PETROFÉRTIL e a CO· 
MEXPORT. Então, no que pertine à empresa, esse 
contrato beneficia Jt.penas a COMEXPORT. É o que 
está dito no documento que V. S•leu. Correto? 

Em sendo assim, que critério orientou a INTER· 
BRÁS ou a PETROFÉRTIL a optar pela COMEX· 
PORT e não por outra "empresa qualquer brasileira. 
Parece-me que V. S" já respondeu que a COMEXPORT 
era representante da empresa estatal polonesa. 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- Acre· 
dito que não esteja, suficientemente, claro que o cont~
to estabelece o_cornpromisso de uma empresa polonesa 
fornecer determinadas quantidades de enxofre e o com~ 
promisso de três empresas brasileiras importarem, ad
quirem essas quantidades. Na verdade, a importação 
efetiva não é feita nem pela PETROFÉRTIL, nem pela 
INTERBRÁS. As guias de importação saem direta
mente, são emitidas diretamente, em nome das empre
sas usuárias, no nosso caso FOSFÉRTIL e ULTRA
fÉRTIL. 

O SR. FÁBIO LUCENA - tendo como interme
diário exclusivamente a COMEXPORT? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- Não, 
a COMEXPORT, no caso, não é intermediária, ela 
é outro importador, isso sim. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Um outro ou o único 
importador? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA -Não, 
porque a I'ITERBRÁS e PETROFÉRT!L importam 
também. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sim, mas, falo também, 
em termos de empresa prívada, nacional. O contrato 
menciona apenas a COMEXPORT. 

O SR. PORTROS AUGUSTO DE LIMA- Exato. 
Apenas ela é mencionada. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Então, segundo os seus 
elementos, entre 1980 e 1982, houve uma importação 
global de 2.635.069 toneladas de enxofre. A Polónia 
participou com 425, 800 toneladas em 80 e 82. 

Já estava, então, em vígor o contrato firmado p_or 
V. s.• e -os representantes da INTERBRÁS e a CO
MEXPORT, contrato firmado com a empresa estatal 
polonesa. 

Qual o percentual de importação de cada urna dessas 
empresas, as duas estatais brasileiras e a COMEX
PORT? 
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O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- Penni
to-me fazer uma consideração adicional. 

Em primeiro lugar, poderá ser notado pelos Srs. Se
nadores, que em 1980 registrou-se uma queda signifi
cativa rias exportações da Polónia para o Brasil, embora 
o mercado ... 

O SR. FÁBIO LUCENA -Mas, com excessão do 
enxofre? 

O SR. PORTGOS~AUGUSTD-UETIMA- Não, 
da Polónia as importações que em 79 tinham sido de 
78 mil toneladas caíram para 47 mil. O contrato firmado 
em setembro previa o aumento das quantidades. 

O SR. FÂBIO LUCENA- Certo. 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA-Eessas 
47 mil toneladas, que ainda vieram em 80, já vieram 
por conta das quantidades que deveria~ ser recebidas 
em 1981. De forma que o papel princíPal do contrato, 
foi o de reativar as exportações por parte da Polónia 
de enxofre para o Brasil, que estavam praticamente 
paralisadas e com reflexos negativos na balança comer
cial. 

Por outro lado, conforme esclarecia anteriormente, 
eu não disponho de dados relacionados à distribuição 
no ano de 1982. Em 1980 e 1981, acredito que toda 
ou quase toda a importação do enxôfre pol_onês_se ~esti
nou ãs empresas do sistema PETROFÊRTIL. E isto 
principalmente pela razão de que com o início de produ
ção da FOSFÉRTIL, que é uma grande consumidora, 
talvez a maior consumidora nacional, nós tínhamos o 
interesse em ter esse enxófre. 

O SR. FÂBIO LUCENA- Alguma vez a PETRO
FÉRTIL manteve enteresse em representar a empresa 
estatal polonesa no Brasil? - - -

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA -Não! 

O SR. FÂBIO LUCENA- V. Ex.• náo pode forne
cer à Comissão indícios que nos permltam condi.tír o 
porquê de ter sido a CO:MEXPORT escolhida para 
representar a empresa estatal polonesa e não uma em
presa estatal brasileira? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA - A de
signação de um representante é prerrogativa do outor
gante, portanto, eu não tenho qualquer condição de 
saber por qu~ a empresa_ estatal polonesa escolheu a 
COMEXPORT. 

OSR. FÁBIO LUCENA-CertO. Observa-se, pelos 
dados que V. S.• não fornece, que no ano seguinte 
ao da vigência do contrato firmado entre V. S.', e a 
empresa estatal polonesa e a Co.IPexport, as impor
tações da Polónia subiram em 19, que eram de 78.176 
toneladas; em 81, para 121.800 toneladas; em 82, para 
256.100 toneladas. Quer dizer, um aumento em percen
tuais muito acentuados, muito signiiícatTvos-. 

A que V. S.• credita o fato de a Comexport, ter 
sido, evidentemente, claramente, cristalinamente, be
neficiada com esse substancial aumento das importações 
de enxofre, coincidentemente com a entrada em vigor 
do acordo firmado por V. S.• como a empresa estatal 
polonesa e a Comexport? 

OSR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA-Permi
ta-me, nobre Senador, em primeiro lugar, as quanti
dades fornecidas a partir de 81 estão em linha com 
as quantidades contratadas. O contrato previa para 
1981, 175 mil toneladas e combinadas as quantidades 
de 80 e 81, nós teremos 167 mil toneladas, pouco abaixo 
dos 5% ou 10%, que são toleráveis em contratos dessa 
natureza. Em 82, as exportações foram superiores,leve
mente superiores às contratadas, porque havia e acre
dito que ainda haja, um interesse brasileiro de importar 
o máximo possível da Polónia1 em face da situação defi
citáriã. que este país apresenta--no s~u relacionamento 
comercial com o Brasil. O crescimento das exportações 
da Polônia, a-cho que -é urilã -ri:li!tã ã ser perseguida, 
e V. Ex.•s poderão observar que _o objetivo, a partir 
de 1985, é que essas importaÇões atinjam 375 mil tonela
das. Evidentemente, se as necessidades brasileiras de 
enxofre permanecerem crescendo, ela não modificará.

·SUbstancialmente, a sua participação percentual. O que 
ocorreu em relação ãs importações totais de enxofre 
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que caíram de 80 para 81 e 82 é _uma conseqüência 
de alguma redução de atividade económica e de uma 
grande redUção no consumo de fertilizante. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. S. • fala que as im'por
tações caíram? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA -As 
importações globais caíram, a partir de 1980. 

O SR FÁBIO LUCENA- Da Polónia aumenta-
ram. 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA - Da 
Polônia aumentaram. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Perfeito, aumentaram 
precisamente no ano em que foi firmado o c.ontfa-to; 
quando V. S. • firmou o contrato com a empresa estatal 
põlonesa, e a Comexport, nesse ano de 1980, a taxa 
de endividamento com a Polónia atingiu o seu clímax, 
o seU apogeu, segundo o depoimento do Embaixador 
B"otafogo GOnçalves, a taxa de crescimento do e.ndivida
mento atingiu 88,4%. Foi o maior índice de endivida
mento. E esse maior índice de endividamento coincidiu 
com a tavratura do contrato que foi firmado por V. 
S.•, a empresa estatal polonesa e a Comexport. 

V. S.• tem alguma explicação a dar para esse fato 
absolutamente estranho, porque, no momento em que 
o endívidamento atingiu seu apogeu, em termos percen
tuais, e que já se _díslumbravam sintomas claros, eviden
teS, cristalinoS da deterioração da economia polonesa, 
V. S. • tem algum esclarecimento a fornecer à Comissãc, -
S()bre essa coicidência, se foi mera coincídência? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA -Não 
disponho de dados, uma vez que não _compete à minha 
área de atividade, relacionados com a globalidade das 
relações comerciais e financeiras entre O -Brasil e a Poló
nia. Evidentemente O esforço que nós desenvolvemos 
e o objetivo que nós perseguimos, ao buscar este contra
to de longo prazo, foi o de assegurar um fluxo perma
nente e crescente de exportações da Polónia pãi!i. o 
Brasil, que deveriam e deverão levar, em última análise, 
a uma redução gradativa dos débitos poloneses ou a 
uma possibilidade, abrindo possibilidades de aumento 
de exportações brasil~iras para aquele país. Achamos 
e eu acredito que a orientação que nós, pessoalmente, 
pro-curamos dar ao nosso relacionamento comercial ex
terno foi de buscar sempre forneced~res de produtos 
essenciais á economia brasileira, cuja importação apre
sente possibilidades de contrapartida. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Antes -de ir à Polónia 
V. S.• teve contato com a Comexport no Brasil? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- Tive.!, 

O SR. FÂBIO LUCENA- Com quem? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA -Com 
o Sr. Jean Herscovice, que é o Diretor encarregado 
do enxofre. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Nesta mesma época 
V. S.• teve conta.cto com o Sr. José Flávio Pécora. 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA -Não, 
jamais tive contactos com o Dr. Pécora, da Secretaria 
Gc;-ral de Planejamento, relacionados com o enxofre __ 
polonês. 

O SR. FÁBIO LUcENA- Nesse _contacto que V. 
S.a manteve no Brasil com a CO"MEXPORl, ficou acer
tado que ela s_eria a única empresa que participaria 
do contrato a ser lavrado na Polónia? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- A to: ~ 
MEXPORT, repito, era e é a representante da CIEC 
no Brasil. -- -

O SR. FÁBIO LUCENA -Pelo que pude obs"erVar, 
o que houve, em realidade, foi uma conc_essão de exclu
sividade à COMEXPORT no setor privado de ímpol:ia
ções, não digo em detrimento, mas com o alheamento 
de outras empresas de muito maior tradição no ramo 
de importação de enxOfre existentes no Brasil, q_uer 
estatais ou não. Eu lhe perguntaria se a PETROFER
TILou a INTERBRÁS, se uma delas tentou, de alguma 
forma, obter esta preferência pela importação de enxo
fre? 
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O SR. PORTHOS DE LIMA- Não, nunca foi in
tenção da PETROFÉRTIL se substituir ao setor priva
do e jamais tivemos a intenção de importar para ter
ceiros. 

O _SR. FÁBIO LUCENA - Nos reconhecimentos 
de enxofre que a COMEXPORT faz à PETROFERTIL 
ela recebe algum pagamento? 

O SR. PORT-HOS DE LIMA- A COMEXPORT 
não fa.z fornecimentos de enxofre à PETROFÉRTIL. 
As empresas- do sistema PETROFÉRTIL importam da 
CIEC, empresa e..<;tatal polonesa. 

6SR. FÁBIO LUCENA- V. S.• pode informa~ 
a quem se destina o enxofre importado pela COMEX
PORT? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA -Eu 
disse logo no início que, s_egundo informações, no ano 
de 1979, houve importações para a COOPERBRÁS 
e que devem ter seguido o caminho normal das importa
ções, ou seja, a COOPERB~ÁS importou com guias 
de exportação e de importação emitidas diretamente 
em seu nome, agindo a COMEXPORT Como represen: 
tante da CIEC. Em 1981, eu desconheço que tenha 
havido importação de enxofre polonês por parte da 
COMEXPORT. Com relação a 1982em diante, infeliz
mente, não posso informar. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Parece-me que há uma 
pequena contradição, não sei se de minha parte ou 
de sua parte, vamos, então, esclarecê-la. 

TR~~én~~~. c~~~~t~:tR~~{r~s~~ ~Q;~~~~I[Eé 
hoje da ordem de 300 mil teoneladas/ano. Hoje, 1983, 
V.S.a não f9rn~_çe_ eJe.mentos a respeito do volume de 
importação de enxofre. Mas ontem, 1982, eu quero 
crer que essa necessidade era aproximadamente a mes
ma. 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- Exala
mente. 

O SR. FÂBIO LUCENA- Muito bem. Em 1982, 
houve uma importação da Polõnia de 256 mil toneladas 
de enxofre, e nessa importação a COMEXPORT parti
cipou. V. S.•, declarou, e o contrato reza que ela parti
cipa. Então como é que V. S." afirma que a COMEX
PORT não for.nece enxofre a ULTRAFÉRTIL ou à 
FOSFÉRTIL, uma vez que está no contrato celebrado 
com a Polónia? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- O con
trato celebrado com a Polónia é um contrato celebrado 
com três émpfesãs brasíleiras, duas estatais e a CO
MEXPORT. A distribuição anual dessas quantidades 
deveria ser fruto de entendimentos entre as três empre
sas. Mas nas importações efetuadas pelas empresas do 
sistema PETROFERTIL essas importações são efetua
das diretamente por ela, 

O SR. FÁBlO LUCENA- V. S.", então, confirma 
que a COMEXPORT passou a representar a empresa 
es!3-tal polonesa a partir de 1979, antes V. S. a não tem 
informação? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA -Eu 
sei que -em 1979 eh!" já representava, não sei a partir 
de quando, se de 1976 ou de 1974. 

6 SR. FÁBIO LUCENA -Mas ~:ttualmente ainda 
representa? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO_PE LIMA- Ainda 
representa. 

O SR. FÂBIO LUCENA- Muito obrigado a todos, 
_estou m!lito satisfeito com suas iriiormações. Desculpe 
a impertinência. Quero louvar o modo cavalheiresco 
e gentil, aliás, não seda novidade para nós, com que 
V. Ex." se conduziu nas suas respostas, que a mim, 
pelo menos, satisfizeram plenamente. Muito obrigado. 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- Muito 
agradecido, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador João Calmon. 
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O SR. JOÃO CALMON - limo. Sr. Porthos Au· 
gusto de Lima, tenho poucas indagações a fazer a V. 
S.•, porque o assunto que eu trouxe aqui é um pouco 
limitado e está inserido num contexto muito mais amplo 
que é o que interessa à nossa Comissão. O nosso vigilan
te, meticuloso, colega Fábio Lucena, já esgotou quase 
todo o questionário, mas, em todo caso, eu gostaria 
de fazer algum comentário e depois saber qual a sua 
reação. 

Essa COMEXPO R T está despertando um intereSse 
cada vez maior no âmbito desta Comissão. Inicialmente, 
pensamos que a COMEXPORT, até mesmo por causa 
do seu nome, se destinasse às .exportações, COMEX
PORT. Logo depois, coJlleçamos a suspeitar que ela 
deveria quase se chamar "COMIMPORT', porque ela 
passou a ser uma grande importadora e não exporta
dora. Realmente, Dr. Augusto de Lima, essa empresa 
está despertando um interesse. cada vez mai~ amplo 
no âmbito da nossa Comissão, tanto que o seu Presi· 
dente vai ser convocado novamente para aqui compa-
recer. _ 

Ele é uma figura extremamente curiosa, porque ãs 
vezes a gente tem uma dúvida; se ele é persona grata 
no Brasil e persona gratíssima na Polónia ou, ao contrá
rio, se ele é persona gratíssima no Brasil e apenas perso
na grata na Polónia. Depois foi apurado que ele é polo
nês nato, posteriormente ele foi para. os Estados Unidos 
e adquiriu a cidadania americana. Depois radicou-se 
no Brasil e creio que ainda náo mudou a sua nova 
nacionalidade de cidadão americano para cidadãO brasi
leiro. Ele realmente é uma figura curiosa que segue 
uma orientação, sob certo aspecto até compreensível 
no mundo dos negócios. Ele gosta muito de contratar 
pessoas que estejam no serviço público, ora sob a condi
ção de lecenciado, é o caso de um diplomata, cujo 
nome me escapa nesse momento, do Itamarati, que 
pediu uma licença e durante o p_~rí()dO da licença passou 
a trabalhar na COMEXPOKT. -Hoje esse diplomata 
está servindo na Embaixada do Brasil em Washington. 

Também, de acordo com a orientação que ele confir
mou aqui na nossa comissão, a sua organização tem 
a preocupação de contratar pessoas ligadas aos mais 
altos níveis da administração. No caso, por exemplo, 
o Dr. Pécora que é um técnicO realmente de extrao
dinária competêncía, ele contratou o Dr. Flávio Pécora, 
num período em que o atual Secretário-Geral de Plane~ 
jamento estava num compasso d~_ ~~~ra:. __ !'orque há 
um grupo aqui no Brasil-eu não gostaria de ser irreve
rente, mas há um grupo no Brasil, que age sempre 
tão unido, quando está no poder e quando está em 
intervalos entre uma função do poder público e uma 
outra função que Virá. Até foram rotulados de uma 
maneira irreverente: Delfins boys. Ê um grupo unido, 
uma equipe unida, isso não envolve nenhuma crítica, 
apenas demonstra a capacidade de liderança. 

O SR. VIRGIUO TÁVORA- Imagina se.envol
vesse! 

O SR. JOÁO CALMON - I;:sse fato apenas nos 
leva ã convicção -das extraordinárias condições de lide
rança do professor António Delfim Netto. No poder 
ou fora do poder, ele sempre te~_ !-IID grupo de amigos, 
companheiros fiéis que na primeira oportunidade vol
tam a acompanhar o_ chefe em missões da mais alta 
importância. Com o Dr. José Flávio Pécora ocorre um 
fato semelhante. Num dos intervalos entre a gestão 
do Prof. António Delfim Netto, no Ministério da Fazen
da e a sua gestão no Ministério da Agricultura, e logo 
em seguida no Ministério do Planejamento, num inter
mezzo que não foi dos mais amargos - foi um inter
mezzo parisiense, o Dr. Pécora foi convo~do pelo Sr. 
Goldlust para ser o Presidente do Conselho ~e Adminis
tração da COMEXPORT. 

A PETROFÊRTIL, a empresa da quãl v. s.• foi 
Vice-Presidente, foi convocada apenas para importar 
enxofre da Polónia, através de uma firma que foi esco
lhida, é obvio, inteiramente à revelia da PETROBRÁS. 
V. S.• esteve em Varsóvia, na Polónia, ~m abril de 
80, com o Ministro César Cais ou com o Dr. Eduardo 
Carvalho? 

O SR. PORlliOS AUGUSTO DE LIMA- O Dr. 
Eduardo foi em setembro de 80. Fui, em abril, com 
o Ministro Cesar Cais. 
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O SR.lOÃO CALMON- Nesse momento, quando 
V. S.' visitou a Polônia, a COMEXPORT ainda não 
havia recebido essa missão dos patrícios do Sr. Goldlust, 
para representar os interesses dessa empresa estatal po
lonesa no Brasil. Em abril de 80, a COMEXPORT 
ainda não havia sido escolhida pelo governo da Polónia, 
para tratar da exportação do enxofre polonês para o 
Brasil. 

"OS R. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- Permi· 
ta-me esclarecer q_ue, pelo que é do meu conhecimento, 
já em 79, e possivelmente anteriormente a essa data, 
a empresa era a representante da CIECH, empresa 
estatal pol(mesa. 

O SR. JOÃO CALMON- V. S. • não sábe precisar 
desde quando? . 

o·sR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA -Em 
79, ela já era; anteriormente~ não sei. 

O SR. JOÃO CALMON- V. S.ajá esclareceu o 
ponto que eu havia achado um pouco controvertido 
sobre a ULTRAFÉRTIL; realmente, a minha impres
são é que a ULTRAFÉRTIL, nesse perfodo, era uma 
empresa controlada por capitais brasileiros. 

Tenho certa dificuldade em fazer interpelações a V. 
s_• sobre esse episódio, porque a PETROFÉRTIL foi 
apenas, um exemplo tolo de decisões tomadas pelo Go
verno brasileiro, de um lado, e pelo governo polonês, 
de outro. A empresa foi apenas uma intermediária, 
sem nenhu-ma participação de relevo. Ou estarei enga
nado? 

O SR. PORTHOAUGUSTO DE LIMA-Acredito 
que a interpretação do Senador João Calmon está corre
ta. Como grandes consumidores de enxofre, nós mani
festamos, por diversas vezes, âs autoridades a quem 
nos reportávamos, o interesse que nós víamos, interesse 
estratégico, económico, de aumentar as importações 
de enxofre polonês, a fim de que o País não ficasse 
eXclusivamente na dependência do grande fornecedor 
mundial, que é o Canadá. Sempre tivemos, é uma preo
cupação constante de quem tem uma indústria, a preo
cupação de diversificar ao máximo as fontes de supri
mento confiáveis. 

O SR. JOÃO CALMON -Sr. Presidente, não tenho 
mais_nenhuma intervenção a fazer. Renovo o meu pedi
do de desculpas, porque imaginava que o depoimento 
do Sr. Portho Augusto de Lima fosse ãs 17 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex.! tal· 
vez tenha se esquecido de que, hoje, o Partido de V. 
Ex.• vai-se reunir ãs 17 horas. 

Com a palavra o Relator, Senador Virgílio Távora. 

O SR. RELATOR (VirgHio Távora)- Dr. Augusto, 
já em depoimentos anteriores temos procedido da mes
ma m_aneira quanto ao interrogatório, e com V. Ex•, 
com muito maior raz~o. será seguido esse roteiro. Va
mo-nos ater muito a afirmativas feitas, nas publicações 
que deram motivo à convocação desta Comissão e a 
dados que podem melhor elucidar esta Comissão quanto 
ao atraíre no qual a participação da PETROFERTIL 
e da JNTERBRÁS e COMEXPORT na obtenção de 
fontes diversificadas de enxofre foi apenas um detalhe. 

Dentro da pintura geral, lemos no dia 19 de agosto 
de 1983, que é a razão pela qual V. S. a foi convocado, 
na página 5 de O Estado de S. Paulo, afirmativas, já 
desmentidas em parte por alguns dos depoentes, mas 
gostarfamos muito que tivesse o seu testemunho V
S.-vai compreender bem que o nosso papel aqui é verifi
car. Depois de verificar as afirmativas feitas por todos 
os depoentes, jogá-las umas contra as outras, tentare
mos dar uma solução pelo menos coerente, para termos 
uma reconstituiçáo de todos esses fatos. O título é "CO
MEXPORT X PETROBRÁS": 

Na mesma reUnião em Moscou na qual combinou 
sua ida a Varsóvia, o Sr. Jean Herscovici propôs 
ao Sr. Carlos Ví3.cava que a solução do problema 

--da aquisição de óleo pela Petrobrás fosse transfe
rida para a Comexport S ,A., considerando a prece· 
dente de que a Petrofértil, a partir da "missão 
Eduardo de Carvalho'' de 1980, tivera o seu abaste-_ 
cimento de enxofre polonês assegurado pelas nego-
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ciações da trading do grupo "Pecara & Leal", ten
do enviado o seu funcionário Augusto de Lima 
juntamente com o Sr. Artur Goldlust para acertar 
os entendimentos. Recordou, também, que no ano 
passado fora assinado_um contrato de fornecimento 
de petróleo com a Polónia pelo Sr. Armando Gue
des Coelho ... " 

Ora, isso contradiz frontalmente as afirmativas de 
V, s.•, Dr~ Augusto de Lima, de que não teve cantata 
com o Sr. Goldlust. Não estamos afirmando que isso 
está certo. Queremos o testemunho de V. s.• nesta 
Comissão. 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA - Evi
dentemente, trata-se de matéria jornalística. Conforme 
já tive oportunidade de expor, participei de duas mis
sões oficiais na Pqlônia. A primeira, chefiada pelo Mi
nistrO César Cais; a segunda, chefiada pelo Secretá
rio-Geral Eduardo de Carvalho. Como ocorre normal
mente em missões governamentais, além da delegação 
oficial, empresários acompanham as missões, a fim de 
efetuarem os seus negócios, uma vez que a função go
vernamental ~ a de criar o clima político para esses 
negócios. 

Com relação às negociações com a Polónia, desde 
o seu início nós negociamos com a CIECH, em conjunto 
com a COMEXPORT. -Acredito que seja exagerado 
afirmar que apenas a minha presença ou a presença 
do Sr. Arthur Goldlusc, ou a presença do Sr. Herscovici 
é que te_nha provocado a decisão da Polónia em afirmar 
este _contrato. Agora, não houve nenhuma viagem espe
cífica minha ã Polónia com o Sr. Arthur Goldlust. Eu 
nem sequer sou capaz de recordar se ele esteve na 
Polónia durante a missão, que participação ele teve 
na missão Eduardo de Carvalho. Agora, eu me recordo 
que ele esteve realmente na Polónia, mas, nas negocia
ções com a CIECH, quem participou foi o outro diretor 
da empresa. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- As afirmativas que 
dizem respeito ao nome de_ V. S.•, pelo menos, por 
mais que eu tenha lido, se resume a isso~ Portanto, 
acho que lhe prestei um favor, deixando as coisas bem 
claras. Desculpe, a minha educação é mi!itar, não é 
do Itamarati. 

Segundo, vamos aos números. Talvez possamos dis
cutir alguma coisa a respeito do enxofre. Não sou técni
co em ULTRAFÉRTIL, mas, se hoje V. S."s dispõem 
do controle acionário da ULTRAFERTIL, é porque 
compraram a metade e mais um das ações, não é? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- Exala
mente. 

O SR. RELA T01~ .. (Virgílio Távora) - Então, a 
influência do grupo estrangeiro na ULTRAFÉRTIL 
era muito grande, mesmo que sua participaçáo fosse 
majoritáría, algumas ações da sua participação tiveram 
que ser compradas por V, S. •s - não sou técnico no 
assunto - mas vamos nos ater um pouco, como fala
mos, sobre a questão do carvão, quando aqui veio depor 
o Dr. Eduardo de Carvalho. Aproveitamos que ele ti· 
nha sido membro proeminente da Vale do Rio Doce, 
foi muito interessado na exportação de ferro e na impor
tação de carvão, para bem deixarmos claro a parte da 
importação de carvão. 

Quando V. S.~ assumiu a presidência da PETRO
FÉRTIL? 

O SR. PORfHOS AUGUSTO DE LIMA -Março 
de 1976, quando a PETROFÉRTIL foi constituída. 

O SR. RELATOR (Virgflio Távora)- Desde o iní
cio. 

A PETROFÊRTIL, inicialmente, funcionou como 
uma empresa ou já fuficfcúioucomo uma empresa que 
depois teve subsidiárias da ULTRA e a FOSFÉRTIL. 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- A his
tória é um pouquinho complicada e V. Ex" vai me per
doar, se eu me alongar um pouco. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Não, estamos, 
aqui para isso. 
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O SR PORTHOS AÜGUSTO~DE LIMA- Em 
1974. não posso precisar a data. os sócios estrangeiro~ 
da ULTRAFÊRTIL, por razões de sua economia interR 
na, se mostravam dispostos a abandonar o investimento, 
a não investirem e virem a fechar eventualmente a com
panhia. Na ocasião, a PETROBRÁS, atravéS -da PE
TROQUfSA, que era a subsidiária que existia na época, 
manteve entendimentos com os sócios brasileirõs, no 
caso o grupo ULTRA, com a PHILIPS PETRÓLEUM, 
e dessas negociações surgiu uma nova composição acio
nária através da qual a PETROBRÁS adquiriu a partici
pação estrangeira e injetou capital na empresa de forma 
a assumir o seu controle, permanecendo o grupo UL
TRA como sócio minoritário. Em 1976, quando da 
aprovação do programa nacional de fertilizantes, surgiu 
a necessidade de construção de fábricas d.e amónia e 
de uréia, e a PETROBRA.S foi encarregada desta tare
fa. Por razões organizacionais a PETROBRÁS _decidiu 
constituir uma subsidiária específica para Cuidar do se
tor de fertilizantes. Então, a missão inicial da PETRO
FÉRTIL era a de implantar as fábricas de amÇnta e 
de uréia que hoje já estão operando, uma em Araucária 
e outra em Laranjeiras, Sergipe. 

Ao longo do ano de 76, os interesses que a PETRO
QUISA detinha na área de fertilizantes foram transfe
ridos internamente. Então, a U~TRAFÊRTIL pa~sou 
para o controle da PETROFÉRTIL. provavelmente em 
novembro ou dezembro de 76. 

O SR. RELATOR (Virgl1io Távora)- Está rilUitO 
bem explicado. Então, a PETROFÉRTIL sería a IN
TERBRÁS, PETROFÊF.TlL, distribuição as duas sub
sidiárias? Elas são subsidiárias ou associadas? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- A UL
TRAF:éRTIL e a FOSFÉRTIL são subsidiárias. A 
FOSFÉRTIL foi um projeto iniciado pela Cia Vale do 
Rio Doce, juntamente com a que ocasião se chamava 
VALFÉRTIL; Vale do Rio Doce iniciou a exploração 
de fostado em itabira, que era a VALEPE, e quando 
da descoberta do fosfato em Patos de Minas se consti
tuiu a FOSFÉRTIL sob controle da PETROBRÁS-.-

Posteriormente, a Vale do Rio Doce transferiu parte 
da sua participação na VALEPE e na VALEF:é.RTJL 
e nós promovemos a fusão da antiga V ALEPE, da anti· 
ga V ALEFÉRTIL e da Usina de Patos de Minas em 
uma única empresa que é a FOSF!::RTIL. 

O SR. RELATOR (Virgilío -Távora)- Vi.uDOs falar 
sobre a importação de enxofre. V. S.• sabe justamente 
que o nosso comércio de exp-ortação teve um pique 
em 80, 81 na exportação com a Polônia. A partir de 
82 já começou a decrescer bastante. Hoje um dia -
aqui vai a pergunta- a quem esteve_nessas negociações 
e portanto, pode nos esclarecer um pouco - pratica
mente, essa exportação de minério de ferro, importação 
de - a grosso modo, sem muiçalhas, - mas o funda
mento é minério de ferro na exportação; catvâo, _enxo· 
frena importação. V. S!s tiveram alguma dificuldade 
pelo não cumprimento da cláusula que condicionamos, 
justamente, essas importações brasileiras, portanto, ex
portações polonesas de enxofre, aquela concessão do 
~lebre empréstimo de 120 milhões que foi parado, quer 
dizer, não teve curso devido à situação polonesa? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- Não. 
Os dados indicam que ... 

. O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Não, por 
Isso estou perguntando, pelos números aqui. 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA -Não. 
Inclusive, desconheço os detalhes relacionados com o. 
empréstimo e . 

O SR. RELATOR (Virgi1iO Távora) -Não, o em
préstimo foi sustado, não teve dúvida que não houve. 
Mas, uma das condicionantes era aquela concessão de 
120 milhões que, por razões de deterioração das condi
ções financeiras da Polônia, foi paralisado. V. S.• não 
tem nellhuma idéia? 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE UMA - Não 
tenho nenhuma informação. Nas irilportações da Poló
nia houve algumas dificuldades, principalmente no iní
cio de 1981, mas desvinculadas. Tanto quanto nós sabe
mos, foram dificuldades gerais de exportação da Polônia 

em função da situação do Porto de Gdansk, onde ocor
rem _os embarque-s. 

O SR. RELATOR (Virgl1io Távora) - Meu caro 
Doutor, há uma presunção de aproximadamente termos 
uma importação de - as coisas serenando na nossa 
política - 1 milhão de toneladas de enxofre por ano, 
não é isso, na nossa política económico-financeira, dos 
quais 375 ou 37,5% da Polônia. 

Fora a Polônia e o Canadá, que outros países V. 
s· tem idéia que fornecem esse produto? É uma belís
sima diferença, não é? 

OSR. PORTHOSAUGUSTO DE LIMA-O gran
de produtor mundial, todos sabem, é o Canadá. Os 
Estados Unidos são grandes produtores, mas também 
são grandes importadores. Então eles têm sido fornece
dores do Brasil, e o produtor que vai emergir nas próxi· 
mos anos deverá ser a Arábia Saudita e alguns outros 
países do Oriente Médio, que obtêm o enxofre a partir 
da recuperação do gás. 

O $R. RELATOR (Virgl1io Távora) - Do subpro
dUtO dos gases. 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA-AArá
bia Saudita, inclusive, já está exportando enxofre, em
bora acredite eu que não para o Brasil, uma vez que 
a balança é bastante desfavorável. 

O SR. RELATOR (Virgr1io Távora)- Dr. Augusto 
de Lima, da parte do Relator, ele se considera devida
mente esclarecido, agradecendo a atenção que teve V. 
s• em responder os seus quesitos. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo 
·a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, a inter
venção do Sr. Senador Virgílio Távora trouxe-me à 
mente um fato que reputo da maior importância que, 
com a permissão de V. Ex• e dos demais membros da 
Comissão, eu gostaria de, em rápidas palavras, sinteti· 
zá-lo. É o seguinte, o Sr. Arthur Goldlust confirmou 
perante esta Comissão que a COMEXPORT recebeu 
comissão, o jornal fala em 15%, pela importação de 
enxofre da ULTRAFERTJL. 

Bem. então segundo .. 

O SR RELATOR (Virg.ilio Távora)- Um momen
to~- por uma questão de serenidade aqui nos trabalhos 
da Comissão, o quanto minha memória alcance, S. Ex~ 
não afirmou que havia recebido comissões do enxofre 
importado pela ULTRAFÉRTIL. 

O SR FÁBIO LUCENA- Não. Que a COMEX
~~5I T~~~R..fr~são pela importação de enxofre 

O SR. RELATOR (Virgi1io Távora) -AchO- qUe 
é-um equívoco de V. Ex•, mas é fácil ver nas notas 
taquigráficas. 

O SR. FÁBIO LUCENA- É fácil, exataroente. 
Mas pelo que p Sr. Relator explicou, se eu bem enten~ 

di! a PETROFERTIL adquiriu o controle da ULTRA
FERTIL, correto? 

O SR. RELATOR (Virgi1io Távoi-a)- Foi, quise
mos deixar bem claro isso. 

O SR. FÁBIO LUCENA- E eu só entendi com 
_os seus esclarecimentos, sinceram!!nte. Isso quer dizer 
que a COMEXPORT, segundo o Sr. Arthur Goldlust, 
recebeu comissão por importação de enxofre por em
presa esta.ta\. 

Bem, o que eu gostaria de saber, diante do que colo
quei, é o seguinte: Se a COMEXPORT também rece
beu comissão ou qualquer tipo de remuneração absolu
ta~ente licita nas importações de enxofre pela PETRO
fERTIL também. 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA - Não 
posso precisar, porque o problema de representação 
éõffiercial é um problema que realmente nós desconhe
cemos. O que ocorre, de uma maneira geral, é que 
todas as empresas estrangeiras ou d grande maioria de
las têm representantes no Brasil ou para o Brasil. Quan
do negociamos um contrato qualquer, nós não nos preo~ 
cupamos co~ a forma pela qual o valor que será pago 
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venha a ser distribuído pelo vendedor. A nós preocupa 
o preço que vamos obter pelo produto e é esse preço 
que nós pagamos, é esse preço que consta da guia de 
importação e o câmbio é fechado em função desse pre
ço. Se o preço, o-valor recebido pelo fornecedor inclui 
ou não comissões, despesas etc., então nós desconhe
cemos a existência de comissão, embora eu não conside· 
rasse absurdo. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Também não estou ale
gando isso. Falei que é absolutamente lícito. 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA - Não 
considero absurdo que um representante receba uma 
comissão. Evidentemente isso ocorre em todo o setor 
comercial e, se nós fôssemos representantes de alguma 
companhia evidentemente trabalharíamos_ c.om comis
são. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, para 
concluir, quando falei licitude, quero estabelecer as di
ferenças que há entre a licitude legal e a licitude moral. 

Mais uma vez eu me declaro satisfeito. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Sr. Presi
dente, antes de terminar, gostaríamos de dar uma suges
tão a V. Ex• de pormos uma certa hierarquia, depois, 
quanto à importância dos depoimentos para termos logo 
a tradução às notas taquigráficas de alguns depoimentos 
que são básicos, porque est3mos recebendo dos depoi
mentos~uito bem. Mas o debate principalmente, esse 
é que nós precisaríamOs bastante, porque talvez eu te
~~a feito uma injUstiça ao Sr. Senador Fábio Lucena, 
poi:que_ não temos uma iD.emória de ouro, talvez S. 
êx• teriha- feito uma injustiça às minhas afirmativas. 
Mas, a gente já sabendo desses depoimentos básicos, 
aos quais prestei muita atenção, não sei se é a minha 
mania de prioridades, a determinados depoimentos e 
eram aqueles contrastantes porque, como disse, o Dr. 
Porthos Augusto de Lima veio aqui por uma referência 
que o jornal fez a S. S• Todos os que vêm a respeito 
dos negócios com a Polónia são solicitados, como V. 
S\ que me esclareceu, a meu ':'er, mais do que con'!'e
nientemente a sua atuação. V. s• está me entendendo? 
Então os documentos de V s•s- talvez não seja muito 
diplomático eu dizer - são documentos importantes, 
esclarecedores, mas rião são daqueles básicos, os que 
estou citando aqui ao Presidente. Esses documentos 
básicos é que pediria a V. Ex• toda ação perante a 
Presidência do Senado para logo as notas taquigráficas, 
a parte dos debates serem trazidos para a Comissão 
poder manuseá-los. 

Quanto ao _Dr. Porthos Augusto de Lima, quero dizer 
que estou suficientemente esclarecido e só dou parabéns 
a ele pela maneira serena, escorreita e sem titubiar 
com que afirmou aquilo que era do seu conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Sr. Senador 
Virgílio Távora, a Presidência vai diligenciar junto à 
Taquigrafia para obtermos os depoimentos mais impor
tantes ou adequados e elucidativos. 
- Vou pedir aos Srs. Senadores que permaneçam, por
que temos alguns assuntos de_ ordem interna para delibe
rar, mas não quero mais prender o Dr. Porthos Augusto 
de Lima, pedindo mais uma vez desculpas por temos 
iniciado os nossos trabalhos um pouco mais tarde, em 
função das ocorrências que V. S• já conhece, mas quería
mos agradecer a V. s• pela sua presença, a gentileza 
com que atendeu o nosso convite, dando inteira liber
dade ao Dr. Porthos, se quiser continuar conosco será 
um prazer, mas se quiser se retirar tem ampla liberdade 
de fazê-lo. 

O SR. PORTHOS AUGUSTO DE LIMA- Só 
desejo agradecer, Sr. Presidente, a oportunidade de 
estar aqui. 

Acredito que qualquer funcionário, qualquer indiví
duo que teaha exercido uma função pública, tenha mais 
do que a obrigação, tenha o dever de atender à convo
cação de um órgão, como o Senado da República, tenha 
a obrigação de esclarecer a sua participação em qual
quer episódio que possa gerar controvérsia. Esta opor
tunidade, para mim. pessoalmente, foi muito preciosa. 
Muito agradecido. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nós é quem 
agradecemos, é importante ouvir aS. suas palav_ras. 

Está suspensa a reunião. 
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O SR. !'RESIDENTE (Itamar Franco) - Está rea· 
berta a reunião. 

Reiniciando os nossos trabalhos. a Presidência infor
ma que recebeu o seguinte ofício do Banco Central: 
PRESI-1483183 

Brasília (DF), 04 de outubro de 1983 
A Sua Excelência o Senhor 
Senador ITAMAR FRANCO 
DD.Presidente_da Comissão Especial, cri:ida pelo Re
querimento n? 770/83, para examinar e avaliar os fatos 
relacionados com o acordo Brasil/Polônia 

Senhor Presidente, 
Refiro-me ao Of. n~ 009/83-CEBP, de 19-9-83, em 

que V. E:r., na qualidade de Presidente da Comissão 
Especial, criada pelo Requerimento n'? 770/83, solicita 
o envio de toda documentação relacíon~da com o acor
do Brasil-Polónia. 

2. A propósito, cabe~me ~rmar que a referida do
cumentação foi entregue oficialmente à çssa Comissão, 
em 20-9-83, quando do depoimento do Diretor da Área 
Externa deste Banco, Dr. José Carlos Madeira Serrano. 

Ao ensejo, apresento a V. Ex~ meus protestos de 
elevada estima e consideração. -Alfonso Celso Pasto~ 
re, Presidente. 

O Dr. OctáviO Rainho NevCs, Presidente do IBC 
enviou o seguinte documento: 

Rio de Janeiro, 10-10-83 
PRESI, 163/83 
A Sua senhoria o Senhor 
Doutor Edson Luiz Campos Ábrego _ 
MD. Seàe:tárió-da Comissão Especial destinada a ava~ 
liar e examinar denúncia do Jornal O Estado de S. Paulo 
sobre os acordos entre o Go_vef!IO do ~r~sil e da _Polô~ 
nla. 

Senhor SecretáriO; 
Em aditamento ao meu telex n~ 1565/83, de 06 do 

corrente mês, no qual partiCifiei iitiilha impossibilidade 
de atender pessoalmente à honrosa convocação para 
prestar depoimento no Senado Federal, junto à ·~comis
são especial dedtinada a avaliar e examinar denúncias 
do Jornal O Estado de S. Paulo sobre os acordos entre 
o Governo do Brasil e da .Polônia", muito agradeceria 
a Vossa Senhoria dar conhecimento aos nobres Sena
dores Itamar Franco e VirgOio Távora, respectivamente 
Presidente e Relator daquela Comissão, do anexo ates
tado médico, fornecido pelo Professor Josias de Freitas, 
que me operou no dia 07 de setembro último. 

Cordialmente, - Octávio Rainho Neves, Presidente. 
O Dr. Octávio Rainho Neves tinha sido convocado~·· 

O SR. JOÃO CALMON----Peço a palavra Sr. Pre.si-
dente. 

O SR. PRESIDENTE (ltamar Franco)- Pois não. 

O SR. JOÃO CALMON - Como a operação foi 
no dia 7 de setembro e as nossas reuniões se realizarão 
até novembro, talvez haja possibilidade ainda do Presi· 
dente do IBC comparecer. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Não há 
dúvida. Tenho certeza que a Comissão O convocando 
novamente ele comparecerá. 

Apenas não li o atestado médico, se se trata de um 
problema interno, mas está aqui anexado, os Srs. Sena
dores poderão ter conhecimento dele, se assim o dese
jarem. 

A Presidência recebeu o seguinte ofício do Senador 
Fábio Lucena: 

Brasília, DF, 13 de~ OUtubro de 1983. 
Ao Exm.~ Sr. 
Senador Itamar Franco 
DD. Presidente da CEI Brasil/Polónia 
Comissão de Ecónomia 
Senado Federal 

Sr. Senador, Presidente, 
Alertado por editorial do Jornal O Estado de S. Paulo, 

sob o título "Como se desgasta a autoridade", publicado 
no recente dia 11, venho solicitar-lhe ~ necessárias 
providências para que seja convocado, para teinqui· 
rição, o Sr. Carlos Geraldo Langoní, ex-Presidente do 
Banco Centrai do Brasil, a fim de esclarecer os porquês 
de haver negado ter sido informado pelo Itamarati a 
respeito das advertências do Em~ai1Cador Meira Pena, 
no 9ue pertine à evolução da criSe polonesa. -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão II) 

Documentos citados no aludido editorial do "Esta· 
do", já em poder desta Comissão, atestam que o Sr. 
Langoni fez falsas declarações. 

Vale-me o ensejo para renovar a V. Ex• protestos 
de consideração e profundo respeito. Fábio Lucena. 

Coloco em discussão a solicitação do Sr. Senador 
Fábio Lucena, dando inicialmente a palavra a S. Ex•. 

O SR. FÁBIO LUCENA-- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

No dia 11, ou seja, anteontem, O Estado de S. Paulo
publicou o editorial sob o título: "Como se desgasta 
a autoridade." 

Vou ler os trechos fundamentais: 
D_epondo perante a Comissão Especial do Sena

do que investiga os negócios irregulares concluídos 
_ ã sombra dó comércio Brasil-Polónia, o ex-Pre

sidente do Banco Central foi enfático em declarar 
que, no exercício do cargo que ocupava, jamais 
recebeu informações oficiais do Itamarati a respei-

-- t9. das dificuldades experimentadas pela economia 
polonesa. Pretendia com isso o Sr. Carlos Geraldo 
Langoni justificar-se pelo fato de, à frente do BC, 
nunca ter oferecido resistência ao aumento dos dé
bitos. poloneses, enquanto permitia que a caixa da· 
quele Banco continuasse a encher-se de polonetas, 
títulos cuja principal característica reside no fato 
de submeterem o credor ao arbítrio do devedor, 
e,_ assim, se~em incobráveis. No dia em que foi 
prestado o depoimento, o expediente a que recor
reu o Sr. Langoni proporcionou-lhe a oportunidade 
adequada à fuga que havia preparado, isentando-se 
de per~untas importunas _e de maiores responsa
bilidades no malogro de transações comerciais de 

-----que resultaram dívidas _de 1,8 bilhão de dólares 
- -as quais, comenta com bom humor o minístro 

da Fazenda, a Polónia pagará, "um dia". 
A verdade, entretanto, é bem diferente _da versão 

que o ex-presidente do Banco Central tentou im
pingir a9ssenadores que o inquiriram. O Sr. Carlos 
Geraldo Langoni foi avisado oficialmente pelo Ita
rrtarati de que a economia polonesa se encontrava 
presa de graves dificuldades; e tudo dev.eria ter 
feito, no sen-tido- de que se evitassem os prejufzos 
impostos afinal ao Brasil. A prova da comunicação 
,qu~ o Sr. Langoni procurou escamotear está con
tida em ofício da _Chancelaria, cuja divulgação foi 
feita no último sábado, em termos tais que não 
deixam margem_ a nenhum resquício de dúvida so
bre a posição ingrata em que se colocou o ex-titular 
do BC. O ofício mencionado é de fevereiro de 
1981 (logo, do começo daquele ano, dois anos e 
meio antes que eclodisse o escândalo das polone-

__ U!S). Quem assina o expediente quando do ltama
rati é o presidente da Coleste, diplomata Ivan Ve
lloso da Silveria Batalha. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Em discus
são_Otequerlni.ento do Senador Fábio Lucena. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerra a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada a reinquirição do Dr. Langoni. 

O SR RELATOR (Virgílio Távora)- Apenas com 
Uffi: adendo, Sr. Presidente: que seja, então, dada uma 
prioridade bem grande a essas notas taquigráficas refe· 
renteS ao depoimento de S. Ex. • -

0 ·sR. PRESIDENTE (lhimal- Franco)- Em especial 
atenção ao Senador João Calmon, a Comissão fica con
vo-cada para amanhã, dia 14, às 9 horas da manhã, 
para ouvirmos o depoimento do Dr. Elizeu Rezende. 

O SR. JOÃO CALMON- Renovo, meu caro Presi
dente, o pedido para termos a reportage'm do O Estado 
de S. Paulo de uma maneira mais legível, porque faço 
um apelo ao nosso Secretário, pois é absolutamente 
ínlpossfvel fazer uma consulta de emergêncía a qualquer 
uma das reportagens~ porque há longos trechos a.bsolu· 
tamente ilegíveis. 

Ó SR. RELATOR (Virgl1io Távora) - Eu lhe dou 
a minha cópia, que é bem legível. 
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)~ Nada mais 
a tratar, declaro encerrados os nossos trabalhos. 

COMISSÃO ESPECIAL 

Criada com o objetivo de examinar e avaliar os 
fatos relacionados com as denúncias do jornal O 
Estado de S. Paulo sobre os acordos entre o Gover~ 
rio da RePública Federativ8 do Bra"sil e a Polônia. 

17. • REUNIÃO, REALIZADA 
EM 14 DE OUTUBRO DE 1983 

Aos quatorze dias do mês de outubro de mil nove
_centos e oitenta e três, às nove horas e quinze minutos. 
na Sala de Reunióes da Comissão de Economia, presen
tes os Srs. Senadores Itamar Franco (Presidente), Virgí
lio Távora (Relator), Fábio Lucena e João Calmon, 
reúne-se a Comissão Especial destinada a examinar e 
avaliar fatos relacionados com as denúncias do jornal 
O Estado de S. Paulo sobre os acordos entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a Polónia. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sr. 
Senador Marcondes Gadelha. 

Havendo número regimental o Sr. Presidente, Sena
dor Itamar Franco, declara abertos os trabalhos. 

Em seguida, o Sr, Presidente conce_de a palavra ao 
Sr. Elizeu Rezende, ex-Ministro dos Transportes, na 
qualidade de depoente. 

Com a palavra, o Sr. Elizeu Rezende afirma que 
se restr!ngirá a fazer me.nção _àquelas referências do 
jornal O Estado de S. Paulo sobre a participação do 
Ministério dos Transportes sob sua gestão no que diz 
respeito a estas transaçóes referidas e relacionadas com 
os acordos entre o Governo Federal do Brasil e a Polô
nia. Ficará, em seguida, à disposição dos Srs. Senado
res, após essas pequenas considerações, para resposta 
a_ quaisquer perguntas que porventura fugirem à sua 
apresentação inicial. 

DUI:ilnte a fase interpelatória, usam da palavra os 
Srs. Senadores João Calmon, Fábio Lu_cena e Virgílio 
Távora. 

Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas 
taquigráficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam pu~ 
blicadas, em anexo, a presente .Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar eu, Edson Luiz Campos Ábrego, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publi
cação. 

ANEXO À ATA DA 17. • REUNIÃO DA CO· 
~ MISSÃO ESPECIAL QUE AVALIA OS FATOS 

RELACIONADOS COM AS DENÚNCIAS DO 
JORNAL O ESTADO DE S. PAULO SOBRE OS 
ACORDOS ENTRE O GOVERNO DA REPÚ
BLICA FEDERATIVA DO BRASIL EA POLÓ

_NZA. REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 
1983, AFIM DE OUVIR O DEPOiMENTO DO 
DR. ELIZEU REZENDE. EX-MINISTRO DOS 
TRANSPORTES. QllE SE PUBLICA COM A 

~ij]:l'i:~i:tffllJAÇÃO DO SR. PRE$IDEN-

Presidente: Senador Itamar Franco 
R~ator: Senador -\l'irgJ1io Távora 
(Integra do apanhamento taquigráfico) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Havendo 
número legal, declaro abertos os nossos trabalhos. 

Temos a _satisfação de contar hoje com a presença 
do Ministro Elizeu Rezende; a quem, neste instante, 
passo a palavra para tecer suas considerações. 

O SR. ELISEU REZENDE- Ilustres Srs. Senado
res, é com muito prazer que comparecemos aqui à pre· 
sença dos Srs. membros da Comissão Especial destinada 
a examinar e avaliar denúncias do jornal O Estado de 
S. Paulo, sobre os acordos entre o Governo da 'Repú
blica Federativa do Brasil e a Polónia. 

Evidentemente, vamos nos restringir àquelas referên
cias do jornal O Estado de S. Paulo sobre a participação 
do Ministério dos Tra~sportes,_ na nossa gestão, no que 
diz respeito às tiaiisã-ções re[eridas e relacionadas com 
os acordos entre o Go-verno Federal do Brasil e a Polô
nia.- Ficaremos, evidentemente, ã disposição dos Srs. 
Senadores, após essas pequenas considerações, para 
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resposta a quaisquer perguntas que, porventura, fugi
rem à nossa apresentação inicial. 

Pela leitura que fizemos do jornal O Estado de S. 
Paulo, há uma referência ao Ministério dos Transportes 
sobre a perspectiva de aquisição de dois navios petroqu(
micos;- por iniciativa de um armador nacional na área 
da Polónia. 

Naquela oportunidade, quando eu ainda era Minis
tro, o'Governo recebia proposições dos armadores bra
sileiros para adquirir navios a fim de aumentar a nossa 
frota mercante. Nós temos um parque industrial de 
grande porte. Na verdade, a nossa indústria naval se 
desenvolveu muito nOs últimos anos, com grande estí
mulo nos diferentes Governos dos últimos 15 ou 20 
anos, e esse parque industrial recebeu várias encomen
das de armadores brasileiros, com estímulos governa
mentais e incentivos fiscais cOifesponaentes. 

No entanto, como naquela época, a nossa indústria 
se constituía, e tentava se firmar ela se dedicava mais 
à construção de navios convencionais, cargueiros, gra
neleiros e petroleiros, e recebi encomendas em série 
desses navios. Tais encomendas eram_caracterizadas_ pe: 
lo chamado "Primeiro Programa de Construção Naval", 
que foi iniciado, se não me engano, em 1967, e que 
depois foi seguido pelo segundo Programa de Cons
trução_ Naval", iniciado em 1974/5. Esses programas 
correspondiam a encomendas vultosas. O Segundo P!O· 
grama de Construção Naval, por exemplo, em nllmeros 
gerais, correspondiam à compra no Brasil de 5 milhões 
de toneladas de porte bruto, que corresponderia a uma 
solicitação da indllstria em cerca de 1 milhão de tonela
das/ano. 

A nossa indústria, então, ficou praticamente Compro
metida na fabricação desses navios tradicionais. Eràm 
navios fabricados em série, entravam ilas carreiras e 
saíam para o acabamento, enquanto o imediatamente 
posterior já entrava na carreira, o que_ deixava ocupada 
plenamente a indústria naval brasileira. 

Entretanto, de acordo com a evolução do comércio 
exterior e do tráfego internacional, os nossos artiladores 
tinham necessidade de navios especializados que não 
os convencionais. Esses navios especializados eram do 
tipo porta-containers, navios roll-on/roll-off, navios pa
ra transporte de produtos petroquímicos, para trans
porte da celulose, alguns quebra-gelos, para tráfego 
em algumas partes desfavoráveis do mundo. Esses na
vios eram também necessários aos nossos armadores 
e correspondiam a encomendas esparsas. E na ocasião, 
chegara-se à conclusão - esse era o entendimento e 
a concordância também porparte da indústria brasileira 
- de que esses navios especializados seriam impor
tados, uma vez que as encomendas colocadas no Brasil, 
se de um lado os tornava mais caros de outro, iriam 
prejudicar o trabalhados estaleiros qlJ~ ~stavam empe
nhados naquela fabricação em série dos navios conven-
cionais. - - - - -

Então, ocorreu ao Governo brasileiro, naqueles anos, 
promover realmente a importação de navios para trans
porte de produtos qu(micos, porta-coD.tliiners, navios 
roU-on/roll-otT. Vários navíos foram importados com 
financiamento dos pafses forneCedores e, na época, en
tre esses navios todos - o número era relativamente 
pequeno, 5 ou 6 navios. salvo engario _;;-dois deles 
eram de interesse de uma c_omp'anhia de navegação, 
a Empresa Global de Navegação, que anteriormente 
chamava-se Empresa Moraes de Navegação Costeira, 
e essa empresa tinha interesse em importar dois navios 
petroquírnicos. 

Houve, então, a idéia do Governo brasileiro de aten
der_ ao interesse do armador, na compra desse navio, 
no País que mais lhe c_onviesse ou interessasse._ As duas 
opções eram a compra do navio na Holanda ou na 
Polónia. Na época, o assunto foi detidamente analisado 
no setor técnico, na infra-estrutuia -do Ministério dos 
Transportes, particularmente na SUNAMAN, e houve 
opção, pelo armador, da compra desses navios na área 
da Holanda. Foi quando, então, encaminhamos ao Mi
nistro do Planejamento, Sr. Delírm Netto e ao Ministro 
da Fazenda, de acaordo _com a legislação em vigor. 
um aviso, que é o que está referido em O Estado de 
S. Paulo, solicitando a prioridade da SEPLAN e o aval 
do Ministério da Fazenda, para que o armador pudesse 
importar, através da SUNAMAN, esses dois navios pe
troquímicos da área da Holanda, proposta que foi consi~ 

DÍÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II) 

derãda Pelo armaOoT como a proposta que mais lhe 
conviria. 

Entretanto, na época, o Ministro do Planejamento 
enca-m.m.nou·; em resposta ao nosso aviso à SEPLAN, 
um aviSO ao Ministério dos Transportes, que está tam
bém focalizado no jornal O Estado de S. Paulo, afirman
do que seria neCe_ssário que se considerasse~ em face 
da proposta do armador de que a compra se fizesse 
na Holanda - que se co!lsiderasse prioritariamente a 
possibilidade de se adquiiir .esses navios na área da 
Polónia, uma vez que havia Ulll, entendimento, entre_ 
o Governo brasileiro e o Governo'da Polónia, de inten
sificaçãO do comércio exterior entre os dois países, devi
dó a uiti_a"Co"nVeniência mais ampla do Brasil em adquirir 
esses dois navios no Leste Europeu. O próprio Minis
tério das Relações Exteriores tinha um grupo de traba
lho constituído, uma comissão chamada COLESTE, 
que trataria de intensificar o intercâmbio Brasil/Poló
nia, uma vez que isso era de interesse dos dois países 
em decorrência do balanço comercial e gue era plena

-mente favorável ao BrasiL Na ocasião, recebemos o 
aviso do Ministro do Planejamento, no sentido de consi
derar a alternativa de compra dos navios na área da 
Polónia. 

Ao recebermOs esta considera_ção do Ministro do Pla
nejamento, o assunto voltou à área da SUNAMAN, 
e voltou à área do armador, do principal interessado, 
que tomou a iniciativa de promover a compra dos navios 
que seriam financiados. As propostas de financiamento 
eram praticamente idênticas, pela Holanda e pela Poló
nia. Mas o assunto, em seguida, deixou de ter anda
mento, uma vez que o armador, por interesses Q.ue 
desconhecemos, talvez até mesmo por declínio de mer
cãdo, de intercâmbio, chegou à conclusão de que não 
lhe interessaria mais a compra desses navios. De modo 
que, essa comp-ra não se realizou, houve apenas a tenta
tiva de compra, mediante a troca desses aviões entre 
os dois Ministérios, a promoção do armador junto à 
SUNAMAN, a proposição do armador da SUNAMAN 
para o Ministério dos Transportes, a solicitaçã9 da prio
ridade do aval do Ministério da Fazenda, a resposta 
da SEPLAN, reco-mendando atenção ao interesse do 
Brasil para a compra na área da Polónia. Mas, acabou 
a coisa não se ooncretizando, uma vez que não houve 
interesse do armador, e a compra não se realizou. 

No que diz respeito, portanto, a esse problema que 
foi mencionado pelo jornal O Estado de S. Paulo é 
a essa a referência que podemos fazer. Não possuúnos 
e-sses-documentos agora, mas evidentemente a Comis-
são Especial do Senado poderá ter acesso a eles, solici
tando-os do Ministério dos Transportes, da SUNA
MAN ou da SEPLAN. 

Esta é, portanto, a consideração que nós gostaríamos 
de fazer. Estamos à disposição dos Srs. Senadores para 
qualquer pergunta a respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador João Calmon. 

QSR.JOÃO CALMON- A respeito dessa preten-
- dida.compra de dois navios petroquúnicos da Polónia, 

os esclarecimentos foram amplamente satisfatórios: a 
transação não se concretizou. 
- Entretanto, nessa série de reportagens do jornal O 
~stado de S. Paulo, é focalizado um outro episódio 
da compra de guindastes, não da Polónia, mas da Repú
blica Democrática da Alemanha. Inicialmente, houve 
uma cogitação "de compra de 96 guindastes, depois hou
ve uma redução para 40 guindastes. O Ministério dos 
Transportes e o Goveriló brãsilfiiró optavam pela com
pra de apenas 20 guindastes. Mas, houve uma outra 
decisão e, segundo o jornal O Estado de S. Paulo, le.vou 
ao pagamento de uma comissão à firma STEEL da 
ordem de 5 milhões e 400 mil dólares. Causou estra
nheza ao jornal o pagamento dessa comissão. tratan
do-se de u_ma entre dois governos._ Eu gostaria de obter 
alguma informação de V. S. • sobre esse episódio, já 
que ele ocorreu no âmbito do. Ministério dos Trans~ 

_ portes, quando V. S. • era titular desta Pasta. 

O SR ELIZEU REZENDE - Eu não me referi 
a esse outro fato, que foi divulgado pelo jornal O Estado 
de S. Paulo, porque é uma transação que não se refere 
à Polónia e sim à Repllblica Democrática Alemã. Peta 
lembrança que eu tenho dessa transação, houve um 
p?ofocolo, um acordo firmado na Comissão Mista Bra-
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sil-República DemoCiática Alemã, no sentido do inter
câmbio comercial dos dois países, que incluía a aqui
sição de guindastes, pelo Brasil, da Alemanha. A razão 
disso é devido ao fato de que o Brasil, tradicionalmente, 
sempre comprou esses guindastes de pórtico da Repú
blica Democrática Alemã. Quando nós visitamos os 
portos brasileiros e vemos todos aqueles guindastes, 
vennelhos e amarelos, que aí estão, ficamos sabendo 
que são de procedência alemã. O Brasil compra esses 
guindastes da Alemanha já há muito tempo. Na ocasião 
em que foi negociada a aquisição de guindastes da Ale
manha, o Brasil não possuía, como só agora está pos
suindo, a tecnologi~ de fabricação de guindastes de pór
tico. A PORTOB-RÁS e a SEPLAN tiveram entendi~ 
mentes com a República Democrática Alemã para que 
houvesse uma nova compra de guindastes da Alemanha 
para reequipamento dos portos brasileiros. A PORTO
BRÁS tinha necessidade de um grande número de guin
dastes, cerca de 100 guindastes, e a idéia era de com
prá-los da Alemanha, uma vez que a tecnologia brasi
leira ainda não estava ajustada e havia um grande inte
resse de padronização dos equipamentos para facilidade 
de manutenção e de operação dos siStemas. Era inte
resse nosso absorver essa tecnologia e também contem
plar ~ lndústría brasileira para que passasse a fabricar 
esSêS guindastes no Brasil. 

Houve, na ocasião, entendimentos com a República 
Democrática Alemã no sentido de fornecimento de mais 
guindastes, já que era uma tradição brasileira adquirir 
esses guindastes na Alemanha, dentro de um intercâm
bio em que a República Democrática Alemã se compro
metia a importar do Brasil outros produtos, .. :áa INTER
BRÁS, que correspondessem ao valor da transação re
lacionada com a importação dos guindastes. Inicialmen
te, houve a idéia de importar somente 20 guindastes 
e os outros seriam adquiridos no Brasil. Depois, a POR
TOBRÁS, analisando esse assunto, que eu tenho ainda 
na memória, chegou à conclusão que: de um lado, não 
teria os recursos orçamentários suficientes para adqui
rir, no Brasil, todos os guindastes restantes se a impor~ 
tação se referia só a 20 guindastes. De outro lado, a 
R~pública Democrática ~lemã, de certa forma, insistia 
junto ao Governo brasileiro ql!e a importação dos guinM 
dastes fosse em número superior - isso evidentemente 
atendia aos interesses da Alemanha -sobre o compraM 
misso de que importaria do Brasil também outros pro
dutos no mesmo valor. 

Os entendiinentos entre a PORTOBRÁS, a SE
PLAN e a República Democrática Alemã avançaram 
no sentido de que o número de guindastes a serem 
importados subisse para 50, se não me engano, e a 
aquisição ila indústria nacional seria de mim um número 
semelhante, um pouco menor, 46, se a indústria nacio
~al estiv~sse de acordo com isto. A PORTOBRÁS, 
JUntamente com a SEPLAN e co_m a CACEX, entrou 
em cantata com a indústria naciOnal e foi assinado o 
acordo CACEX com a indústria, permitindo a impor
tação de 50 guindastes e a encomenda no_ Br:asil de 
46 guindastes. Se não me engano, essa encomenda no 
Brasil foi feita com a BARDELA, com a VILLARES 
e coin a TORQUI, qUe são as três indústrias brasiieiras 
de base que teriam condições de fabricar esses guin
dastes. Mas, dentro da condição de que esses guindastes 
ficariam associados à tecnologia alemã que seria absor
vida pela indústria brasileira, via Takraf, que é a empreM 
sa estatal alemã encarregada do comércio exterior de_ 
equipamentos, que forneceria a tecnologia na fabrica
ção desses 46 guindastes no Brasil pela BARDELA, 
VILLARES e TORQUI, de tal maneira que, futura
mente, na necessidade de novos guindastes, não mais 
o Brasil precisasse importá-los da Alemanha. 

Esta é a razão por que foi elaborado esse acordo, 
entre o GoVerno Brasileiro e a República Democrática 
Alemã, para a importação de 50 guindastes, encomen
dados ao Brasil 46, a absorção da tecnologia da TAM 
KRAF, que tinha como representante no Brasil, pelo 
que a PORTOBRÁS na época informava, a STILL, 
que era á representante Credenciada para essa transfe
rência de tecnologia. Assínado esse acordo, foi levado 
à CACEX e à indústria brasileira para a feitura do 
acordo CACEX.. Foi quando o Brasil, a partir daí, ficou 
autorizado pela CACEX a importar os 50 guindastes. 
Eu não posso informar, agofa, se esses guindastes já 
chegaram todos ao Brasil ou se ainda estão chegando, 
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uma vez que eu saí do MinistC3rio _em maio de 1982, 
mas sei que, logo em seguida, foi assinado o contrato 
de encomenda dos guindastes brasileiros, com a BAR
DELA, a TORQUI e a VILARES, para fabricação 
das 46 unidades- que eu tenho conhecimento- estão 
sendo fabricadas no Brasil. 

Esta é a informação que eu trago da vivência do 
problema, naquela época. 

O SR. JOÃO CALMON- V. S.• tem conhecimento 
do pagamento dessa comissão de 5 milhões e 400 mil 
dólares? 

O SR. ELISEU REZENDE- Não. Isso, de forma 
nenhuma, fazia parte dos acordos dos contratos assi
nados. 

O SR. JOÃO CALMON - Eu creio que sobre o 
motivo específico do convite que fizemos a V. S. • para 
prestar depoimento aqui, estoU satisfeito. 

O SR. ELISEU REZENDE - Eu quero apenas 
dizer que, evidentemente, no protocolo não constava 
isto. Nos contratos assinados, no meu entendimento, 
também não deve constar isso. Mas, eu quero deixar 
uma ressalva; esses acordos foram assinados depois de 
eu ter me afastado do Ministério, mas eu posso·garantir, 
pelo conhecimento que tenho da tramitação e das nego
ciações, que, evidentemente, num contrato como esse 
não se especificaria essa comissáo, 

O SR. JOÃO CALMON - Na matéria do jornal 
O Estado de S. Paulo, há a seguinte informação: 

"A assessoria sigíiosa·conseguiu obrigar as em
presas brasileiras incumbidas da produção no País 
a pagar uma comissão de _ ce_rc_a de 5 milhões e 
400 mil dólares a uma firma cuja íOteimediação 
foi formalmente iinpOsta em um protocolo assinado 
pelos Ministros." 

Quer dizer, essa comissão teria sido paga petas em
presas brasileiras, essas três citadas., eu diria, obvia
mente, se foi indagado dos representantes dessas em
presas, se realmente foram forçados a pagar uma comis
são tão alta, servindo apenas de intermediário de trans
ferência de te_cnologia. As pessoas adequadas, obvia
mente seriam as responsãVerspor-essas empresas brasi
leiras, que teriam sido forçados a pagar essa comissão 
de 5 milhões e 400 mil dólares. 

O SR. ELISEU REZENDE- Evidentemente, num 
contrato entre o Governo e a ínicíS.tiva PriVada, O paga
mento dessa comissão não seria- inserido num contrato_ 
como esse. De forma nenhuma. 

O SR. JOÃO CALMON- Muíto Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO"LUCbNA -=-sr. Presidente, em pri
meiro lugar eu me permito um regístrO--de caráter pes-
soal. ---

É que, jornalista e polítiCo, desde joVem, na Amazô
nia, acompanhei durante longo tempo a atuação do 
Govenio Federal na minha região amaz6níca, e pude 
perceber, de corpo presente, o grande carinho que o 
Ministro Elizeu Rezende, apesar de nenhum vínculo 
com a região, tem demo11strado, ao longo das duas 
fases em que ocupou o Ministério dos Transportes, com 
referência à regíão amazónica. E ainda há pouco- eu 
dizia a S. Ex.! que a grande obra por ele lá implantada, 
a rodovia Manaus-Porto Velho, boje não é mais nem 
caminho de onça, ela se transformou em caminho de 
jacarés~ é uma rodOvía tão precidsa·que ·significa- :i 
integração real da Amazônia no plano rodoviário nacio
nal. E respondeu-me o Ministro de que, se a conser
vação da rodovia não for mantida, tomar-se-á pratica
mente inviável. 

De forma-qUe; este registio é de ordem pessoal, e 
foi a única oportUnidade que tive porque é a primeira 
vez que eu me encontro com o Ministro, Sr. Presidente, 
e não poderia deixar de fazê-lo. E quero que fique 
bem clara a minha posição de isenção e até de reconhe
cimento a S. Ex.!, eni nOme do Estado que eu repre
sento, lamentando que ele hoje não esteja mais na crista 
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daquelas grandes obras que foram iniciadas na. A~~
zônia e que estão praticamente sepultadas pela mcuna 
e p~la inc_ompetêhcia daqueles que o substituíram 

bito isto, Sr. Presidente, sirvo-me de alguns elemen
t?sdo jornal O Estado de_ S. Paulo, que já foram menciO
nadOs-pelo nobre Senador João Calmon, para obse.rvar 
ao Sr. Ministro que o jornal afirma que S. EX-~ assmou 
protocolo com a RDA em caráter secreto. O documento 
que O Estado de S. Paulo publica, com a assinatura 
do Sr. Ministro ... 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA -Qual é o dia? 

O SR. FÁBIO LUCENA - No d(a 20 de agosto 
de 1983. Eu _dizia,~ que o _documento que O Estado de 
S. P~ulo publica com a assinatura do Sr. Ministro não 
tem data. _ _ 

Então, eu perguntaria: se for verdade que esse proto
colo com a RDA, para a importação de guindaste foi 
de caráter secreto, qual a razão dele não estar datado. 

O-SR. ELISEU REZENDE- Pois não, nObre Sena
dor FábiQ Lucena. 
-Obrigado pela sua referência às nossas estradas lá 

na Amazônia e a nossa atuação na época. 
COful'êlaçãó ao problema do Protocolo, eu não tenho 

conhecimento, o Proj:oco)o não é secreto e é datado. 
M~, eu não sei qual é a referencia que o jornal faz. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Como V. Ex.• pode 
ver, ele não tem data. 

O SR. ELISEU REZENDE - Eu penso que esta 
Comissão" poderia verificar isso facilmente. Poderia soli
citãi da PORTOBRÁS ou do Ministério dos Tr-ans
portes esse Protocolo assinado entre o Ministério do 
Planejamento, o Minisi"ério dos Transportes e a Repú
blica Democrática Alemã. Esse documento foi real
mente elaborado no âmbito da SEPLAN, juntamente 
com a República Democrática Alemã, porque envolvia 
também a participação da JNTERBRÁS na exportação 
dos produtos brasileiros que corresponderiam às impor
tações dos guindastes, envolveria também um compro
metimeoto de absor_ç~9_ da tecnologia brasileira pelas 
indústrias nacionais, daf a necessidade do acordo CA
CEX.~Elàmbém uma possibilidade, através da transfe
rª-ncia de tecnologia, que com essa fabricação de guin
dastes o Brasil conquistasse determinados mercados co
mo por exemplo o de Moçambique -e o da América 
Latina. Então, o protocolo é realmente mais amplo 
do que símplesmcnte a uma c-ompra de guindastes da 
República Demo_crática Alemã. Daí a razão por que 
ele foi elaborado no âmbito da SEPLAN e juntamente 
com a República Democrática Alemã, obviamente com 
a participaçao do Ministério das Relações Exteriores. 

Quando o Pr-otocolo nos veio ao Ministério dos Trans~ 
portes para análise, com vista aos interesses da POR TO
BRÁS e para assinatura, esse Protocolo já veio datado 
e assinado pelo Ministro do Planejamento. Foi quando 
nós colocamos a nossa assinatura. 

o ·sR. FÁBIO LÚCENA - Segundo o jornal o. 
Estado de S. Paulo, no texto do Protocolo: considera-se 
que a empresa alemã Takraf Export-Import apresentou 
uma proposta que "modifica o acordo firmado entre 
a Abimaq, Associação Brasileirada Indústria de Máqui~ 
nas, o Siildimaq, Sindicato Interestadu~l da Indústria 
de Máquinas, e a PORTOBRÁS, órgão do Ministério 
dos Transportes, homologado pela CACEX ·em 
_14-2-$1". Tal acorco fixara a deci!j~O oficialõe "se im
portar da RDA apenas 20 guindastes no valor aproxi
maâõ de 21 milhões de dólares", desde que houvesse 
unla "encomenda simultânea na indústria nacional de 
eqriípàmentos de valor equivalente". Ao decidir modifi
cá-lo -modificar o Protocolo- os dois governos "ma
nifestam a int?rçeção de que a PORTOBRÁS negocie 
a curto prazo com a Takraf o fornecimento de 50 guin
dastes no valor total de 56 milhões e 900 mil dólares" -e ~-·gar"antia à "indústria brasileira a encomenda de _45 
guindastes". 

:Aqui fala tamtiém em uma comissão de 15%. 
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Como se observa. de 21 milhões de dólares inicial
mente representativo~ da encomenda de 20 guindastes, 
a operação do Protocolo, que segundo o jornal, foi 
pactuada por V. Ex:'+ alterou esses quantitativos para 
50 guindastes no valor de 50,9 milhões de dólares. 

Em síntese, qual a expticaçiio que V. Ex.-· poderia 
dar? 

O SR. ELISEU REZENDE - De acordo com a 
colocação que fizemos inicialmente, houve realmente 
um entendime!lto inicial que foi._segundo nos informou 
a PORTOBRAS na época,_ e que está relatado no jornal 
O Estado de S. Paulo, o motivo de um acordo inicial 
CACEX, em que a indústria nacional concordou com 
a importação dos 20 guindastes e a aquisição de um 
número correspondente ou semelhante aqui no Brasil. 
Mas, a coisa evoluiu depois para o fato de que, primeiro: 
a PORTOBRÁS tinha necessidade de um número 
maior de guindastes: segundo para imporrar só os 20 
guindastes da Polônía e comprar o resto no Br~sil, ela 
tinfia _limitações orçamentárias. E isso, de um lado, no 
que diz respeito aos interesses da República Demo
crática Alem~, que insistia no aumento das importações 
de guindasies_, por _p~rte ~a Alemanha, uma vez que 
isso ficaria dentro das linhas de financiamento dos for
necedores, e o que corresponderia a elevar a importação 
de 20 milhões de dólares para 56 milhões de dólares. 
Ml!-5 que, em contrapartida, corresponderia também à 
exportação de produtos brasileiros que passariam de 
21 milhões de dólares para 56 milhões de dólares para 
a República Democrática Alemã. Então, o assunto evo
luiu para o aumento de número de guindaste a ser im
portado, o aumento de número de guindaste a ser com
prado na indústria nacional. E com relação ao fato de 
qu~ _esse protocolo contrariava um acordo anterior do 
Sindicato da Indústria junto com o Governo, o acordo 
CA_CEX, isso evidentemente teria de ser motivo de 
um novo acordo que revogasse o anterior assinado pelas 
mesmas partes. Esse protocolo que foi assinado Pelos 
dois Ministros, do Planejamento e dos Transportes com 
a República Democrática Alemã, foi motivo mais tarde 
de encaminhamento à CACEX para negociação com 
a indústria nacional, de um novo acordo CACEX para 
revogar o anterior. De forma que, quando esse proto
colo foi assinado, voltou o assunto à área da indústria 
e da CACEX para que com novos entendimentos pudes
sem então revogar o acordo anterior. 

Agora, novamente eu afirmo quanto a menção que 
foi feita aí. com relação a essa Comissão nas transaçóes, 
isso·; evidentemente, não figura nos documentos, não 
figura no protocolo, não deve figurar também nos con
tratos, e essa assessoria a _que o Senador João Calmon 
se referiu; que foi feita pelo jornal O Estado de S. 
Paulo, deve ser realmente uma assessoria muito sigilosa. 
Não há nenhum conhecimento por parte das autori
dades brasileiras a respeito disso, pelo menos no que 
9iz respeito no âmbito do Ministério dos Transportes. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Sr. Ministro, em síntese, 
quantos guidastes foram iilicialmente encomendados 
tan~_o a RDA quanto à indústria nacional? 

O SR. ELISEU REZENDE - Foram encomen
dados 96 guindastes. São os números que tenho. Isso 
pode ser confirmado, _evi~~ntemente junto à PORTO
BRÁS; 50 import8dos e 46 adquiridos no Brasil. 

O SR. FÁBIG LUCENA- Quanto-aos guindastes 
encomendados à RDA todos deram entrada no Brasil? 

O SR. ELISEU REZENDE - Isso eu não posso 
informar, Senador, porque me afastei do Ministério 
em maio de 1982, e não sei se todos já chegaram ou 
se estão sendo recebidos ainda pelo Brasil. Mas a POR~ 
TOBRÁS pode dar essa informação muito rapidamen
te. E da mesma forma, eu sei que os contratos assinados 
com a indústria nacional não puderam ser efetuados 
na minha gestão, evidentemente, a assinatura· não é 
do Ministro, é da PORTOBRÁS, mas pareGe-me que 
foram assinados _em junho de 1982 e me foge agora 
a informações- sõbre o cronograma de entrega desses 
guindastes. 

O SR. JOÃO CALMON -·o Presidente da POR
TOBE.ÁS já foi convidad9 para comparecer a esta Co· 
missão, e ele virá aqui. 
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O SR. FÁBIO LUCENA- SI· Ministro, é verdãde 
que os contratos da indústria nacional foram cancelados 
por falta d~ verba? E é verdade que foi a SEST que 
cortou essas verbas? 

O SR. ELISEU REZENDE-- E-U-quero dizer que 
vi essa referência no jOriUiC b uma outra informação 
que pode ser coibida na PORTOBRÁS. O que pode 
ter acontecido é que depois que me afastei do_ Minis~ 
tério, na elabQraça.o dos orçamentos anuais, que são 
preparado_S pela PORTOBRÁS e aprovados pela 
SEST, pode ser que a PORTOBRÁS não tenha tido 
o teta proposto aprovado junto â SEST em decorrência 
das dificuldades orçamentárias do país e esse reta da 
PORTOBRÁS tenha diminuído. E pode ter ocorrido 
o fato - isso é uma hipótese que eu forffiulo, s_em 
ter realmente a segurança da informação -pode ter 
ocorrido o fato de que a PORTO BRAS teve necessi
dade de reformular o cronograma de entrega desses 
guindastes pela indústria nacional, em decorrência_ das 
limitações orçame~tárias. Mas essa é uma informação 
que a PORTOBRAS pode_trazer a esta Comissão, ra-pi
damente também. 

O SR. FÁBIO LUCENA"- Sr. Ministro, o Sr. tem 
conhecimento dos termos, ou nos poderia dar uma có
pia, se fosse o caso, do ofício 119-SG, de outubro de 
1980. em que o Ministério dos Transportes comunicou 
ao Sr. José Flávio Pécora o interesse da PORTO BRÁS 
na compra de guindastes alemães? 

O SR. ELISEU REZENDE - Pode ser que esse 
aviso tenha sido encaminhado à SEPLAN na época, 
porque realmente a PORTOBRÁS demonstrou iii.te
resse em ampliar os equipamentos de seus portO!>, ree
quipar o sistema portuário brasileiro; esse interesse na 
verdade existiu, e era incluSive diretríz nossa, no Minis
tério dos Transportes, reequipar os nossos portos para 
melhorar a: operação do sístema portuário brasileiro. 
Realmente, pode ter acontecido da PORTOBRÁS ter 
encaminhado o assunto ao MinistériO dos Transportes 
e o Ministério dos Transportes encaminhado um aviso 
à SEPLAN, dizendo do interesse da PORTOBRÁS 
em ampliar o equípameino-·portuáno-. -em adquirir esse 
equipamento da Alemanha para preservação de um pa
drão necessário a fim de reduzir os custos de manu
tenção e operação dentro da legislação vigente, de acor
do com uma prioridade a ser formulada pelo Ministério 
do Planejamento e uma garantia a ser formulada tam
bém pelo Ministério da Fazenda. O que, na verdade, 
pode ter dado origem a toda essa negociação. Agora, 
eu realmente não tenho acesso a esse aviso, no momen
to, mas eu acho que o Ministério dos Transportes pode 
fornecê-lo a qualquer momento. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Como é que o S~. vê, 
Sr. Ministro, no noticiário corrente de O Estado de 
S. Paulo, que já vem desde o.s idos de agOsto, a menção 
permanente --aí é uma observação que V. Ex} respOn~ 
deria ou não, porque é uma observação de caráter pes
soal-é a referência constante, permanente, incessante 
do nome do Sr. Flávio Pécora em todas essas transações, 
quer com a Polônia, quer com a RDA, quer com todo 
o Mercado Comum, o Leste Europeu, etc. Como o 
senhor vê essa referência sempre explícita ao nome des
se cidadão? 

O SR. EUSEU REZENDE- Eu não posso, Sena
dor, fazer qualquer idéia a respeito disso. Não sei qual 
é o relacionamento que existe entre a pessoa e o noticiá
rio do jornal, não há nada do meu_conhecimento ou 
do conhecimento do Ministério dos Transportes que 
venha a justificar esse relacionamento_,_ nós não temos 
qualquer conhecimento, principalmente agora em que 
estou na iniciativa privada, evidentemente fora do Mi
nistério, não tenho quaisquer informações a respeito, 
e nas transações que existiram, na troca de avisos e_ 
documentos entre o Ministério dos Trnasportes e a SE
PLAN. Na época, o assunto era sempre dirigir ao Minis
tro titular, -que era o" St. "Delfim NettO. e só mesmo 
na interinidade do Ministro Delfim Netto o assunto 
se dirigia ao Secretário-Geral do Plariejamento, que 
era o Dr. Flávio Pécora, mas simplesmente porq':le ele 
passava a ser Ministro interino e MiOistro titUlar. MaS, 
todo o relacionamento era direto entre o Ministéfio 
d9s Transportes e o Ministro Delfim Netto sobre qual-
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quer- assunto relacionado com aquisições de equipa
mento da PORTOBRÁS, ou com a_ aquisição de navios 
pela SUNAMAM. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Ao tempo em que o 
Sr. era Ministro, o Sr. ouviu falar na SEPLAN S/ A? 

O SR. ELISEU REZENDE...::. Não. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Pelo seguinte: Porque 
O Estado de S. Paulo, na mesma data, dia 20-de agosto, 
publica este trecho interessante: 

''"A Secretaria de Planejamento conseguiu indu
zir o Presidente João Figueiredo a transformá~la 
numa gigantesca empresa de compras externas." 
-No último dia 17, o Diário Oficial publica aParta

ria nu 118, de 11 de agosto de 1983, assinada pelo 
.Ministro Delfim Netto, concentrando na SEPLAN 
-a autorização para a ordem de compras e de servi
ços de todas as empresas estatais, até mesmo a 
emissão de "avisos de prioridades" e ""reajustes 
de preços". Com isso as atividades da SEPLAN 
se torna predominantemente Comerciais. Nasce a 
SEPLAN SI A. 

Ao tempo que o Sr. era Ministro isso não aconte
ceu? Não concentrava os avisos de prioridades e 
os reajustes de preços? Ou o seu Ministério tinha 
plena autonomia para deliberar a respeito dos seus 
interesses peculiares? 

O SR. EU SEU REZENDE-Senador, é importante 
nes~e _caso referir-se ao _fato de que, pela legislação 
vigente na época e ainda hoje, e pela estrutura de fun
cionamento do Gov~::mo, realmente a SEPLAN, a Se
cretaria de Planejamento da Presidência da República, 
tem as atribuições de analisar as conveniências e dar 
a prioridade para todas essas operações dos Ministérios, 
da-s autarquias. das empresas estatais com outros países 
que envolvam créditos de fornecedores. Porque isso, 
em última análise, representa um endividamento do 
País. Então é a SEPLAN o órgão do Governo encarre
gado, pela legislação, de estabelecer essas prioridades 
em funçãO dos inteiesses do País. Em decorrência diSso 
nenhuJ!la_e_J?presa est~tal, nenhuma .autarquia, nenhum 

- minlStéi"ío, poâe toffiar a iniciativa sem ouvir a SE-
PLAN, sem ouvir o Ministério da Fazenda que dá a 
garantia sem ouvir a SEPLAN que dá a prioridade, 
nenhum mirüstédo, nenhum órgão público pode tomar 
a iniciativa de negociar qualquer coisa no exterior, não 

-ap-enas um empréstiniú financeiro simpfes, mas também 
corilp_ra-de __ ~quipamento que envolva o crédito fornece
d<?~: Dãf a i-azão porque tudo isso, _na_ verdad~,_te~ 
que tramitar pela SEPLAN, e não tramita só agora, 
s_empre tramitou em todos os Governos, para que a 
SEPLAN possa. realmente, avaliar a conveniência do 
País, no enfoque geral que ela tem de estabelecer as 
prioridades, inclusive analisar as condições de financia
mentos, se são as que mais auscultam os interesses do 
País e dá _então a prioridade para aquilo à empresa 
estatal. Só após isso é que a empresa estatal pode real
mente promover as negociações e operacionalizar a en-

- __ comenda ou o ~ntrato de empréstimo. 

O SR. FÁBIO LUCENA -A minha pergunt~_inicial 
se fundanienta na seguinte informação, e quero saber 
Se é verdade:ira: A SEPLAN criou, e V. EX" era Minis
tro, um grupo de trabalho para estudar a viabilidade 
do D:egócio d~s guindastes, chefiado pelo Embaixador 
Bot~fogo Gonçalves? Em caso poSitivo, a PORTO
BRAS ou a CACEX participaram desse grupo 9-e traba
lho? V. EX" tem informação? 

O SR. EUSEU REZENDE ~Não, não tenho co· 
nhecimento da criação desse grupo de trabalho pela 
SEP~~N. mas quero ad_uzir _que sempre que assuntos 
conio esse tramitanl._na SEPLAN, iniciados ou provo

ca<!OS por um outro Ministério, a SEPLAN encarrega 
se.us funcionários de analisar o assunto sobre todos os 
aspectos. O áosso Embaixador Botafogo Gonçalves é 
o hoinem, lá nas atribuições na linha de assessoria do 
Ministro do Planejamento, encarregado de coordenar 
essas negociações que se realizam entre as empresa~ 
estatais e os outros pafses, pata que o assessoramento 
devido se faça ao Ministro Delfim Netto para que esse 
possa outorgar a priOridade requerida pelos Ministérios. 
Mas não tenho conbe~imeoto de que tenha sido criado 
um grupo de trabalho especialmente para isso. 

Dezembro de 198E 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex" pode informar 
o autor do ofício n~ 119/SG de outubro de 1980, -do 
Ministério dos Transportes que com~nicou ao Sr. Flávio 
Pécora o interesse da PORTOBRAS na compra dos 
guindastes alemães? 

. _O SR_ ELISEU REZ~NDE- Se é. um expediente, 
dentro do Ministério, qtie tlão corresponde ao aviso 
do Ministro deve ser um expediente da Secretaria Geral 
do Ministério. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Perfeito, Sr. Ministro. 
Vou ser rápido. 

Por que razão a alteração das quantidades do que
brado acordo PORTOBRÁS-CACEX-AB!MAQ, 
SINDIMAQ? Por que foi rompido esse acordo? 

O SR. ELISEU REZENDE- O que eu disse antes 
foi que esse acordo foi modificado, alterado, mas voltou 
a ser aprovado pelos sindicatos e pelas indústrias junta
mente com a CACEX. é como se a própiia CACEX 
promovesse um outro acordo que revogasse o anterior. 
E as razões disso foram aquelas a que me referi que, 
de um lado, a PORTOBRÃS tinha interesse em fazer 
aquisição de um número maior de guindastes para aten
der as necessidades portuárias do País; e, de outro tado, 
a República Democrática Alemã pretendia vender um 
número maior de guindastes ao BrasiL E isso veio ao 
encontro dos interesses do País, porque ele também, 

-em contrapartida, exportaria mais produtos brasileiros 
para a Alemanha. 

O SR. FÁBIO LUCENA- E qual foi a autoridade 
brasileira responsável por essas alterações? 

O SR. ELISEU REZENDE-Aífoi umaseqüéncia 
de atos. Primeiramente houve esse protocolo assinado 
pelos Ministros de Planejamento e dos Transportes jun
tamente com a República Democrática Alemã, proto
colo esse que se encaminhou à CACEX e à indústria 
nacional, que revogaram o acordo anterior para promo
ver um novo acordo, na~ novas bases, para que então 
o novo entendimento se consolidasse plenamente. 

O SR. FÁBfO LUCENA- Síntese das minhas inda
gações a V. Ex.": quer dizer que o protocolo foi datado? 

O SR. EL!SEU REZENDE- O protocolo que assi
nei foi datado. 

O SR. FÁBIO LUCENA -O que eu gostaria que 
V. Ex.• observasse é que o jornal publica um documento 
sem data. Mas essa é uma questão de suma importância. 
Mas se V. Ex.' afirma- que _ele não foi secreto, _em que 
órgão ele foi publicado? 

O SR. ELISEU REZENDE -Esses documentos 
do Governo, pelo fato de nâo serem publicados não 
quer dizer que sejam secretos. Nem todos os avisos 
que_ tramitam entre os ministérios são publicados e não 
são documentos secretos. Esse protocolo que assina
mos, pelo menos no que me consta e da memória que 
tenho sobre o assunto. de forma nenhuma tinha qual
quer carimbo de reservado ou confidencial. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Porque o que diz o 
jornal é o seguinte: 

A análise do processo que serviu para a aquisição 
de 96 guindastes de pórtico produzidos na Repú
blica Democrática Alemã mostra bem como funcio
nava a Assessoria instalada na SEPLAN e confiada 
ao embaixador José Botafogo Gonçalves. Essa 
aquisição foi concretizada por um protocolo secre
to, com data em branco, constando as assinaturas 
do titular do Planejamento e do Ministro dos Trans
portes, que_era então o Sr. Eliseu Resende, ao 
Ido da assinatura do embaixador da RDA, Gunter 
Severin. 

Acho que um protocolo dessa natureza deveria ter 
sido publicado, V. Ex." não acha? 

O SR. EL!SEU REZENDE- Não sei se, de acordo 
com__ a_ legislação, realmente, um protocolo de'{a ser 
publicado no Diário OficiaL Se a legislação realmente 
o determina é claro- que deveria ser publicado. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex não sabe se o 
foi? 
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O SR. ELISEU REZENDE ~Não sei nem mesmo 
se a legislação determina a publicação de_ um protocolo 
como esse no Diário Oficial. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Quer dizer. enião, que 
V. Ex.• não sabe se ele foi publicado? --

0 SR. EUSEU RESENDE- Não sei. Mas posso 
garantir que nã0 é um documento confidencial assim 
como não são confidenciais todos esses documentos que 
tramitam entre os ministérioS. E_ posso garantir que 
esse documento é datado e assinado pelos Ministros. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Muito bem. Sr. Presi
dente. Declaro-me plenamente satisfeito com as lúcidas 
infonnações do Sr. Ministro, agradecendo a S. Exa o 
modo cortês e cavalheiresco, como não poderia deixar 
de ser, com que se houve, comparecendo espontanea
mente para nos ajudar a descobrir as verdades nesse 
rumoroso caso entre Brasil e Polónia. 

Muito obrigado, Sr. Ministro. 

O SR. ELISEU REZENDE - Sou eu quem agra· 
dece. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Concedo 
a palavra ao Senador Virgilio Távora, como RelatOr. 

O SR. VIRÍLIO TÁVORA -Ministro Eliseu Re
sende, ouvi atentamente as explicaÇões d~ V. Ex.•, má· 
xime nas respostas dadas ao eminente Senador Fábio 
Lucena, e estive comparando-as com ·as informações 
oficiais fornecidas pelo Poder Executivo à esta Comis
são. V. Ex." assumiu o seu Ministério justamente à 
época em que se fazia, na Presidência da República, 
o atual Presidente, não foi? 

O SR. ELISEU REZENDE- Sim! 

O SR. VIRGÍLIOTÁVORA-Muito bem! Portan· 
to, o primeiro memorando de entendimento foi -eStou 
tomando os dados que nos foram enviados - entre 
4 e 7 de abril de 1978, que era um memorando de 
entendimento -foi até em Berlim que houve essa reu
nião- em que empresas de comércio exterior, de am
bos os países, segunda ComisSãáMISta Brasil-República 
Democrática, e que dizia: 

"Outras em-presas que ilãri firmaram-O docuriten
to poderiam aderir posteriormente-ao acordo. Para 
cada dólar que o Brasil comprasse à RDA, este 
país, comprometia-se a comprar a DóS 2.5 dólares. 
Proporção obviamente favorável" àS--exporfaÇões 
brasileiras. E equipamentos portuários e de trans
porte poderiam ser comprados na RDA." 

O grosso do nosso sistema de equípamentos portuá
rios brasileiro, 241,227 já eram da RDA e funcionavam 
muito bem. A primeira notícia qr.ie temos depois já 
é da visita do Dr. Reynhold, Diretor-Geral do Minis
tério do Comércio Exterior da RDA, em piindpio de 
1980 e que veio, então, cobrar a parte do Brasil que 
não estava sendo cumprida no acordo. 

V. Ex. • podia nos dizer alguma coisa a respeito, por
que posteriormente foram mantidos contatos com o Mi
nistro dos Transportes, Dr. E1iseu RCzende, quando 
os alemães foram autorizados a iniciar entendimentos 
com a PORTOBRÁS. Um anõ depois não tínhamos 
ainda cumprido a nossa parte e veio_ aqui o Diretor
Geral do Ministério do Comércio Exterior da RDA, 
Dr. Reynhold. V. Ex." poderia nos esclarecer alguma 
coisa a respeito dos cantatas, po-rque assim fica muito 
mais fácil para a COffiíSs-ão tomar conta do gue houve. 

O SR. ELISEU REZENDE- Claro, pois não Sena
dor. Na verdade, as nossas referências são muito rela
cionadas com a memória que nós temos dos fatos, uma 
vez que nós não temos, no momento, a documentação 
correspondente. 

Eu me referi ao fato de que já havia, anteriormente, 
entendimento entre o Brasil e a República Democrática 
Alemã no comércio bilateral que já e~ volvia a aquisição 
desses guindastes. Por que a aquisiÇão -deSses guindas
tes? Porque já havia uma tradição do Brasil de comprar 
esses guindastes da Alemanha. Isso é o que consta desse 
acordo datado de 1978, daí porque vieram os alemães, 
entraram em cantata com o governo brasileiro e insisti
ram na ampliação das encomendas para 50 guindastes, 
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o que atenderia aos interesses dos dois paíes, particu
rarmente d<i República Democrática Alemã, em decor
rência do_acordo assinado em 1978, e que vinha também 
ao encontro dos interesses da PORTOBRÁS. como 
eu disse, de ampliar o número de guindastes a serem 
adquiridos no Brasil e no exterior. 

OSR. VIRGÍUOTÁVORA -Aqui o jornal insiste 
muito, e pela leitura, tem-se a impressão de que o que 
foi obtido- é quase como um favorecimento - falando 
logo o português claro - quando pela nota recebida 
do Governo -estou lendo sem acrescentar nem aumen
tar coisa alguma ~ é que havia um memorando de 
entendimento em 78, já quando V. Ex.~ era Ministro. 
que dava dfintro do coinércio geral, que não era o caso 
de V. Ex.•. mas o comércio geral com a Alemanha. 
esta obrígatoriedade ou equivalência de importações 
e_exporta_ções, ~~ man~ira que o comércio ficasse equili
brado. 

Então, os guindastes foram uma exeção a essa regra 
o-u s~ constituíram como um dos atas, como um dos 
procedimentos que tornavam viável esse entendimento? 

o··sR. EUSEU REZENDE -A referência feita 
aos guind?stes, no memc;>rando de entendim_ento: de 
1978, no meu-entender, é exatamente devido ao fato 
de que procurou-se identificar quais seriam os produtos 
que o Brasil importaria da Alemanha para promover 
esse sistema de troca entre os dois países. E, na ocasião, 
identificaram-se os guindastes como sendo um equipa
mento que o Brasil poderia comprar da Alemanha por 
que isso corresponderia ao interesse brasileiro, uma 
vez- que, como ficou bem esclarecido aqui, os equipa
mentos portuários bra..:,Heiros são todos de origem ale
mã. Daí a razão por que os guindastes compareceram, 
no meu entendimento, nesse acordo assinado em 1978. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Tudo que estou 
perguntando. meu caro Ministro, é que porque a obriga
çãO de ?-el~tor assim me indica, porque, na realidade. 
o título está: 

Submissão da indústria, em 24-9-81, a Abimaq 
e o Sindimaq em comunicação. 

o ~-}),_Ssinaqa por Mace lo Amaral e NicolinO de Cillo 
Filho) informavam pela imprensa aos seus associa
d_os ql!_e emJ;!_ora r~conhecendo que se tratava de 
uma ''imposição de sacrifícios indevidos à indústria 
de bep.s de capital, atualmente atravessando fase 
de_ desaquecimento que leva à dispensa de pes-

---SOaJ''~C também reconhecendo a "manifestação 
recente da maioria dos fabricantes de guindastes 
recomendando a recusa", convinha aceitar a deci
são _da Sepl~n já que a boa vontade da mesma 
constituía "um dos poucos caminhos de que dispõe 
o Ministério dos Transportes para obtenção de re
cursos para aquisição de guindastes nacionais". 

-- STIL.I:ga.Iihou comissões de 15% pelos servi-
- ç-os de assisténcia e de transferência de tecnologia. 

Esclareciam ainda os dirigentes da Abim_aq
Sindimaq que, de acordo com o aviso ministerial, 
-=;;:a "trading" paulista Still deverá receber "uma 
comissão de 15% pelos serviços de assistência na 
venda e na transferência de tecnologia". 

Diz o jornal: 
Despertou curioSidade a indicação de uma 

fuma particular destinada a receber uma comissão 
por assistência na venda direta entre dois governos. 

Aí vem o que é a_STILL, o fundamental. A STILL, 
ao que nos informam os dados governamentais, repre
sentava. inicfa-lnieilte, a Machine-Export que depois foi 

- substituída, lá no país de origem, pela TakraL O Senhor 
tem alguma cOísa a explicar sobre esse assunto? 

O SR. ELISEU REZENDE --Reitero as informa
ções anteriores. Na verdade, a indústria nacional, é 
claro,_ ela _.gostaria de ter o maior número possível ~e 
encomendas. Mas, acho que, de certa forma, numa 
análise que a gente ainda possa fazer agora, pelas Jem· 
branças gue teríamos d'? que ocorreu na época, ~ciedito 
que a indústria nacion(!,l tenha ficado mais bem contem
plada com a decisão. uma vez que se mantivesse a com
pra de 20 guindastes na Alemanha e a encomenda brasi· 
!eira fosse correspondente a só 20, então teríamos, nSJ 
Brasil, apenas uma encomenda de 20 guindastes. Isso 
era um número relativamente pequeno para a indústria. 
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comparado com o número final que foi de 46, Além 
disso não atendia aos interesses da PORTOBRÁS que 
precisava de um númerr) maior de guindastes. Então, 
acho que na mudança a indústria ficou beneficiada por
que teve uma encomenda maior. 

E. além disso, o que acho mais importante, acima 
de tudo, é essa transferência da tecnologia da Takraf, 
que é a estatal alemã para o Brasil através da STILL. 
que está mencionada, porqUe a STILL representava 
formalmente, oficialmente a Takraf no Brasil, o que 
achei importante foi a transferência de tecnologia, por
que, daqui para frente, acreditamos que a indústria 
nacional pode, realmente, afirmar que não mais se justi
fica a argumentaç§o técnica da PORTOBRÁS de conti
nuar comprando os pórticos, os guindastes da Alema
nha, uma vez que o Brasil já absorveu a tecnologia 
através dessa transação. 

Acho que o maior efeito que se pode ter tido em 
favor da indústria nacional, é que não apenas a indústria 
obte'le agora a encomenda de 46 guindastes, como, 
daqui para frente, a remodelação do equipamento por
tuário bra~~leiro fica~_á sem uma argumen!'!Çâ() ~~cnica 
bem fundaaa, porque- ficará eliminada a necessidade 
de importar equipamentos da Alemanha. Nós, agora, 
podemos comprar todos os equipamentos no Brasil e 
não precisamos mais ter guindastes alemães nos Portos 
brasileiros. 

Acho que, fun~amentalmente, este é o ~aior inte
resse e a principal rãzão, daí a transferência dessa tecno
logia da Takraf, via STILL, para as indústrias brasi
leiras. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA -Estou satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Vou solici
tar ao~ Srs. Senadores que permaneçam por mais cinco 
minutos, eu apenas vou agradecer a presença do ex-Mi
nistro Eliseu Resende, a atenção com que ele atendeu 
a esse convite da Comissão Especial do Senado, suspen
der os nossos trabalhos por quatro minutos e dizer ao 
ex-Ministro Eliseu Resende que se ele quiser perma
necer conosco nos dará muito prazer, mas se precisar, 
por outro motivo, se retirar. tem ampla liberdade. E, 
mais uma vez, _agradecendo a sua presença nesta Co
missão. 

O SR. EiiSEU _REZENOE-- Infelizmente, terei 
que me retirar em decorrência da minha programação. 
Quero agradecer a atenção dos Srs. Senadores, foi um 
prazer estar aqui e me coloco à disposição para a qual
quer momento que a Casa precise me convocar de novo. 
Será um grande prazer estar aqui, discutindo os assuntos 
com o Senado Federal. Muito obrigado. 

(A reunião é suspensa às 10 horas e 20 minutos e 
é reaberta às 10 horas e 25 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Declaro 
reaberto os nossos trabalhos. 

Srs. Senadores, a Comissão recebeu até agora, de 
acordo com a Secretaria, material dos seguintes órgãos: 
Banco Central do Brasil, Secretaria do Planejamento, 
Ministério da Indústria e do Comércío, CACEX, Gabi
nete Civil da Presidência da República. Ainda faltam 
receber do Ministério das Relações Exteriores, MiniS
tério dos Transportes e Ministério da Fazenda, de acor
do com a informação da Secretaria. Eu tenho a impres
são de que quanto ao Ministério dos Transportes, nós 
já estamos ... 

O SR. VIRGíL-IO TÁVORA- Quanto ao Minis
tério_ das Relações Exteriores já está à disposição da 
Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Quanto 
à solicitação oficial da Comissão, não quanto ao mate
rial entregue por V. Ex•, Senador Virg!lio Távora. 

Os Srs. Senadores devem ter recebido uma cópia 
do ~rojeto de Impl~nt_ação do acervo da nos~a Comissão 
no computador do PRODASEN, cujo objetivo é o se
guinte, entre outros: 

COMISSÃO ESPECIAL BRASIL· POLÓNIA 
IMPLANTAÇÃO DO ACERVO EM COMPUTA· 

DOR 

Prõjeto:Implantação do acervo da Comissão Especial 
Brasil-Polónia no computador do PRODASEN. 
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Objetivos: Permitir O ráf)fdo acesso, pela Comíssão, 
pelos Srs. Senadores e pela imprensa dos fatos e dos 
documentos de conhecimento da Comissão a fim de: 

a) facilitar o trabalho de coleta e organização de in· 
formações constantes dos documentos de trabalho da 
Comissão (notícias, artigos, ofícios, documentoS~ dePoi~ 
mentes) de forma que permita uma melhor preparação 
dos membros da Comiss-ão para as inquirições e os deba
tes sem sobrecarregar o tempo que eles necessitam para 
o exercício de suas outras funções políticas e parla
mentares; 

b) facilitar o trabalho de an~tise do material dispo
nível a fim de melhor identificar discrepâncias; 

c) facilitar o trabalho de elaboração do relatório final 
da Comissão. 

Como ·objetivo secundário, mas também de alta rele
vância, tem-se o desenvolvimento de conhecimento e 
experiênda-liásicos, -peloS órgãos que estarão enVol
vidos no projeto, necessários à implantação definitiva 
da tecnologia coinputacional nas atívidades das comis
sões especiais de investigação e das Comissões Parla
mentares de Inquérito. 

Assim, o caso específico da Comissão Especial Brasil
Poldnia deverá ser considerado -para fins de desenvol
vimento -como protótipo de um sistema, de caráter 
permanente, a ser colocado à disposição das demais 
Comissões, no futuro. Para isso, o carátú urgentíssimO 
e prioritário do projeto indicam a conveniência de uso 
de processos e técnicas que permitam alcançar o obje
tivo imediato no curtíssimo prazo dC trinta dias. (vinte 
dias) -

E vêm aí a descrição básica do processo que se pre
tende estabelecer, através do trabalho técnico elabo
rado pelo Dr. Eduardo Jorge. 

Eu jã mantive, ontem, eni:eildime-ntos Com o Diretor 
do PRODASEN, hoje vamos manter um outrO encon
tro, vamos designar o Dr. Eduardo Jorge para ser o 
mentor jun~o aos órgãos do Senado e, particularmente, 
junto ão Centro de Processamento de Dados, quanto 
ã possibilidade da adaptação- desse projeto, que _pre
tende a Comissão estabelecer como-protótipo para os 
futuros casos. E, evidentemente, a Presidência irá solici
tar aos Srs. Senadores que qúalquer dciCumenio, qual~ 
quer material de que necessitem, em função deste ou 
daquele Ministério, por favor, mantenham entendimen
to com a Presidência, informalmente ou· formalmente, 
para que os Srs. Senadores possam estar aptos Para 
os futuros depoimentos e alertar. também, à Comis
são ... 

O SR. FÁBIO LUCENA -Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Pois não, 
nobre Senador. 

O SR. FÁBIO LUCENA....:. Cõm a sua permissão, 
eu gostaria de solicifar da Presidência O ofício do Itama
raty, assinado pelo Presidente da COLESTE, Diplo
mata Ivan Veloso da Silveira Batalha, de fevereiro de 
81, que transmitiu ao Sr. Ca-rlos Gerlado Langoni as 
advertências do Sr. Embaixador Meira Penna. Esse ofí
ciO estã mencionado no jornal O Estado de S. Paulo, 
de 11-10-83. Já fol pUblicado, inclusíve, mas eu gosfiriil -
que foss_e anexado aos autos. 

O SR. JOÃO CALMON -Foi a cOmissão qúe forne
ceu? 

OSR. VIRGÍLIO TÁVORA-Foi. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Foi. Sena
~~siJ.bio Lucena, o ofício já está em poder d~ _ Co-

O. SR. FÁBIO LUCENA- Eu tenho a publicação: 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -A Comissão 
também já tem. 

Senador João Calmon, V. Ex. a tem a palavra. 

O SR. JOÃO CALMON =-Eu gostaria de pedir 
ao nobre Presidente, que, nesse trabalho encomendado 
ao PRODASEN, se procura-ídentificar bem a evolução 
desse endividamento da Polônia, para nós tentarmos 
caracterizar se realmente houve imprudência do Go
verno em insistir nessa exportação para a· Polónia, de
pois de evidenciada a situação pré-falimentar ou de 
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falência dã. POlônia: Até agora, atr<i.vés de todos esses 
depoimentos, eu ainda não compreendi bem como foi 
essa evolução de passar o equillbrio, se não havia nenhu
ma dívida da Polónia, a Polônia pagava aquelas promis~ 
sórias, chegou até a pagar várias promissórias, hoje 

-Jápi5pula-riZadas C6rrio·"-P610n"e1a-s·, e quando ela come
çou ã pifar, começou a não pagar, qual foi o ritmo 
de crescimento desse endividamento?. De modo que, 
com uma comparação das datas pudéssemos acompa
nhar_essaevolução. E, ainda, ontem, um dos depoentes 
fez uma observação pertinente, declarou: não seria pos
sível adivinhar que a Polónia iria quebrar? Evidente
mente, hoUve um problema, que é do conhecimento 
de todos, depois daquele movimento sindical, de Lech 
Walesa._Mas, tenho a impressão de que mesmo depois 
que a Polónia passou a enfrentar uma gravíssima crise, 
o Brasil insistiu em manter um ritmo acelerado de ex
po-rtações e o Vólum'e foi aumentado e o endividamento 
da Polônia se agravou. 

De maneira que, através desse trabalho do PRODA
SEN, extiemamente-feliz, nós poderíamos ter uma idéia 
mais exata da evolução do endividamento da Polónia. 
Este é o primeiro ponto. 

O segundo ponto, é que, baseando-se no que ocorreu 
hoje, no depoimento do ex-Ministro Eliseu Resende, 
nós poderíamos convocar não um, mas dois depoentes 
em alguns dias. Porque há referências do jornal O Esta8 

do de S. Paulo a alguns elementos, que tiveram uma 
participação setoriat reduzida, bem reduzida em todo 
esse espisódio. Então, no caso-específico do ex-Ministro 
Eliseu Resende, nós vimos, não havia muita--coiSa a 
indagar de S.- S! Então; digamos ser o caso de outros 
como o Sr. Marcelo Perrupato, o Dr. Maurício Cohen. 
É ques_tão -de reler a reportagem de O Estado de S. 
Paulo, que nós poderíamos, talvez:, convocar um para 
às 9 horas e outro para às 10 hor_as, e à t~9e ocorreria 
a mesma coisa; um para às 17 horas e o outro para 
ãs_ 18 horas. Nós abreviaríamos um pouco os nossos 
trabalhos, nós aceleraríamos os nossos trabalhos, por
que, realmente, alguns desses que ainda vão ser ouvidos 

__não terão muita coisa a responder. Esse seria o segundo 
ponto. 

O ~erceiro ponto, que ousaria submeter a apreciação 
dps meus nobres colegas, é a possibilidade de nós convo
carmos também não para uma manhã inteira, mas para 
prestar um esclarecimento à ComiSsão durante meia 
hora, ou uma hora, às pessoas ligadas às indústrias brasi
leiras q_ue teriam pago essa Com_i~<io" ~e 4 _ m!_lh~es_ e_ 
SOO mil dólares à STILL. São três as indústrias indica
das: Bardella, Villares e Torque. Provavelmente, nós 
poderíamos escolher um deles COfi!O o Sr. Cláudio Bar
della, que é um hOmem de muita evidência, um líder 
empresarial de importância, e por sinal, até ligado aos 
quadros do PMDB. Pelo menos eu o vi num programa 
nacion~l, traQsmitido eQ1 rádio e teleyisão. Porque o 
Dr. E li seu Rezense não teve condições de explicar, 
porque isso não ocorreU na área dele. Mas, esse paga~ 
mento de uma comissão pelas empresas brasileiras de 
mais de milhões de dólares, parece um detalhe que 
merece um esclarecimento mais completo. 

Seriam estas as sugestões que eu apresentaria no sen
tido até de agilizar os trabalhos da Comissão e abreviar- =

~sa série de depoimentos, em face da experiência de 
hoje que vai se concretizar e, aliás, da experiência de 
ontem também, com o Dr. Augusto Viana, erhbora 
ele não tivesse muita coisa a esclarecer ou a informar. 

O SR.- PRESIDENTE (ltamar Franco) - Senador 
João Calmon, alíás V. Ex. • toca num ponto fundamental 
~vamos chamar - dessa nova programação. Então, 
eu solicita~ia que V. Ex.•, hoje, juntamente com o Se-mi
dor Virgílio Tá v ora e eu, reexaminássemos esses depoi
mentos_que já estão previsfos -para agrUPá-los mim mes
mo dia, para que, evidentemente, a Comissão possa 
ter um_ aceleramento melhor dos seus trabalhos. 

O SR. VIRGÍLIO T Ã VORA- Aqui não se acelera 
trabalho nenhum, Sr. Presidente, só se V, Ex.' quiser 
me deixar doido. Nós podemos juntar dois ou três, 
mas é nesse ritmo. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Desde que 
se junte dois ou três nós estamos dando uma aceleração 
diferente. 
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O SR. VIRGÍLIO TÁVORA~ Vamos nisso diva
gar que o santo é de barro. Nós já estamo~. Já no meu 
gabinete. com traba_Ihos que vão a uma altura desse 
tamanho. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - V. Ex.~ 
não está fazendo parte da Comissão dos nobres. A Co
missão do~ onze, então pode se dedicar um pouquinho 
mais aqui. 

O SR. JOÃO CALMON- Ma~ ess<:~.s sugestões con
tribuiriam muito para ajudar. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Se V. Ex.! 
estivesse na Comissão dos onze eu teria pena de V. 
Ex•. mas como não está a gente pode &o licitar um pou
quinho mais de V. Ex' 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA - Mas ontem tive 
que explicar ã Comissão dos onze, e i:;so já me satisfaz 
o íntimo. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - E quanto 
ao primeiro ponto, eu me permitiria ler pelo menos 
três linhas para V. Ex•, porque nós vamos estudar o 
seu pedido em relação ao PRODASEN. Em uma descri
ção básica do projeto para o PRODASEN, a gente 
diz o seguinte, através do Dr. Eduardo: "Com o prep 
sente Projeto, pretende-se em curtíssimo prazo, criar 
um banco de dados que permita a recuperação por ter
minal do conjunto de informações disponíveis, organi
zadas segundo um critério pré-estabelecido que será 
ifVãliado a cada consulta. No total do acervo, nesta 
recuperação, serão expurgados documentos relevantes 
para pe:;quisa dentro do critério selecionado." 

Então, nós vamos examinar, exatamente, a pretensão 
de V. Ex• E, quanto ã convocação do Dr~ Bardella 
e de outrOs elementos, como da Villares e da Torque, ... 

O SR. JOÃO CALMON- Qualquer um deles. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- ~· é, eu 
deixaria, exatamente, nesSa reavaliação que V. Ex• fará, 
com o Senador Virgílío Távora. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA-Eu gostaria de bor· 
dar alguns comentários - é a sugestão do Senador 
Fábio Lucena - nós temos que botar determinados 
trilhos também nesta Comissão, porque nós estamos 
investigando a divida da Polónia, não é? Para isso é 
que houve _a Comissão. Nós já fomos a um assunto 
que verifiCamos não ter nada com a Polônia, imbOra 
seja denúncia do mesmo jornal. Os guindastes idem, 
idem. Eu gostaria, sem desprezar nenhuma das denún
cias, que fizéssemos um esforço fuitdamerital justamen· 
te na parte da Polónia. Não nos opomos, absoluta
mente, a que se verifique, toda denúncia deve ser per
querida, mas, o fulcro da nossa atenção-, o objetivo 
da nossa Comissão é justamente o comércio Brasil ----
Polónia, exato? Pois aquí o que menos se falou foi 
em Polónia, não é? Quando o Sr. Costa Pinto chegou 
aqui, nos disse clara e lisamente que nunca tinha expor
tado ~ não foi isso? - açúcar para a Polónia. O Sr. 
Confúcio ·vem· õ.oS diier mais ou menos a mesmíssima 
coisa, agora-quando vier. Vamos ouvi-los todos. Mas 
eu acho que_ tem que se concentrar bem é no esclareci
mento de tudo o que diz respeito ao comércio com 
a Polónia. Isto não sig_nifica que estejamOs nos opondo 
a que se verifiq1,1-e os outros. Mas eu aprendi na profisSão 
de origem qu_~ _é_o e~for~o _p~incipal e os secundários. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)...;;... Mas, Sena
dor Virgílio Távora, veja V. Ex• que o depoimento 
do Dr._Costa Pinto Júnior obrigou a Comissão ã convo
cação do Coronel Confúcio Pamplona, e, evidentemen
te, não há como a Comissão fugir, ou então ela já 
não deveria .. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Eu não estou dizen· 
do isso, estou dizendo é que o fundamental... 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Ninguém 
está discutindo isso, o fundamental evidentemente. 
Agora, a Comissão às vezes terá os seus desvios. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Toda denúncia deve 
ser averiguada desde cedo. 
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Exatamen
te. E eu creio que a Comissão até agora tem _tentado 
fazer isso. Agora, caberá, realmente, ao própno Rela
tor e aos Srs. Senadores dar a orientaç-ão que desejarem 
à Comissão. 

Mais algum assunto a tratar? 

O SR. JOÃO CALMON- Já (oi distribuído, inclu
sive para a taquigrafia, uma parte do depoimento do 
Dr. Costa Pinto. Mas, o Dr. Costa Pifito, que é o de 
segunda-feira já está distribuído o assunto que será açú
car. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Pelo menos 
já foi determinado que fosse entregue a V. Ex.~s 

O SR. JOÃO CALMON - (Inaudível) Hoje, por 
exemplo, nós vimos, se fosse só Polônia nós te:famos 
encerrado a reunião imediatamente, mas, aproveitamos 
a oportunidade para esclarecer também uma denúncia 
grave em relação a outros países da área socialista. 
De modo que, segunda~feíra riós teremos o Coronel _ 
Pamplona. E virá um outro, não é? 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Era isso 
que eu ia dizer. O Coronel Confúcio Pamplona está 
convocado para às nove horas da manhã, e nós transferi~ 
remos a reunião para a sala da Comissão de Finanças. 
Então, vou novamente enfatizar: a convocação é pâra 
às nove horas da manhã do Corqnel Confúcio Pam~ 
plana. E, o Comendador Jean Vejant vai depor, tam
bém na sala da Comissão de. Finanças, às 16 horas, 
ao invés de 17 horas, porque S. s• necessita, ainda à 
noite, regressar a São Paulo, e nós marcamos o depoi
mento dele para às 16 horas. Está de acordo Sr. Relator? 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. VIRGÍLIO TÃ VORA - Deu a segurança 
ao homem? 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Então, na 
segunda-feira a Comissão tem dois depoentes, um às 
9 horas, e outro às 16 horas. 

O SR._ JOÃO CALMON- Está confirmado o Dr. 
Eliezer Batista para o dia 19? 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Ainda não. 

O SR. JOÃO CALMON -E O Estado de S. Paulo 
está confumado para o dia 18? 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Está coníir· 
mado. 

O SR. JOÃO CALMON -Depois teremos um inter
mezzo cearense que se prolongará pelo dia 24, que será 
uma vig11ía cívica no Ceará. 

O SR~ PRESIDENTE {Itamar Franco)- Vai ficar 
dePendendo das ponderações do Relator essa vigília 
cívica. 

O SR. JOÃO CALMON- O Nordeste merece essa 
prioridade. sem dúvida alguma. 

Agora, esse entendimento com o Relator ... 

O ·sR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Podia s~r 
feito agora, em seguida. 

O .SR. JOÃO CALMON- Deveria haver uma aná
lise dos originais ou dos recortes de O Estado de S. 
.Paulo, para saber se realmente vamos ouvir, por exem
plo, o Dr. Arnus Markus e Dr. Cárlos Vanna. Tenho 
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a impressão de que o Dr. Arnus Markus vai falar exclusi
vamente sobre o caso dos guindastes. Parece-me que 
é a única referência. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA -E o Dr. Carlos Va
nna idem, porque ele foi o representante da STILL 
e depois deixou essa representação. 

O SR. JOÃO CALMON- Ah! Foi o representante. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Eu já li todas as 
portarias de cima para baixo e de baixo para cima. 

O SR. JOÃO CALMON- Agora, esse depoimento 
seria feito pelo Dr. Cláudio Bardella ou feito pelo Presi
dente? 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Desde que 
a Comissão ent,endaque ele deva ser convocado, a Presi
dência convoCará. Eu creio que nós poderemos suspen
der os nossos trabalhos e V. Ex• manteria um encontro 
informal com o Relator, para estabelecermos este novo 
calendário e eu, evidentemente. estarei presente. 

Consulto aqs Srs. Senadores se há mals algum outro 
assunto de natureza interna para que seja tratado neste 
instante. (Pausa.) 

Nada mais havendo a trat~r, declaro encerrados os 
nossos trabalhos e, voltando mais uma vez, a Comissão 
está convocada para segunda-feira, ãs 9 horas, na Sala 
da Comissão de Finanças . 

Estão encerrados. os nossos trabalhos. 
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SENADO FEDERAL 
COMISSÃO ESPECiAL DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -

EMENDAS OFERECIDAS PERANTE A COMISSÃO ESPECIAL, QUE EXAMINA O PROJETO 
DE LEI DA CÂMARA N: 175, DE 1984, QUE INSTITUI O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: 

Autores 

Sen. JOSÉ IG~ÁCIO FERREIRA 
Sen. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Sen. LENOIR V ARGAS 
Sen. ÁLVARO DIAS 
Sen. ÁLVARO DIAS 
Sen. ÁLVARO DIAS 
Sen. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Sen. ÁLVARO DIAS 
Sen. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Sen. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Sen. LENOIR V ARGAS 
Sen. ÁLVARO DIAS 
Sen. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 

Sen. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Sen. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Sen. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Sen. ÁLVARO DIAS 

EMENDA N."l 
Acrescente-se ao art. 1_4 _um inciSo, de ri~ li, ienume

rando-se os demais: 
Art. 34 ................................................... . 

II- as infrã:Çêies penais cometidas por airetores 
da OAB, quer do Conselho Federal, quer dos Con
selhos Seccionais, mais respect_ivos conselheiros, 
bem como os diretorcs das subsecçõcs." 

Justificação 
Da mesma maneira que os julzes_~ membros do J14inis- __ 

tério Público têm foro privativO por prerrogativa -~e 
função, igual garantia deve ser dada aosdirigenfe:. da 
Ordem dos Advogados do Brasil, aos quais representam 

N: de Emendas Incidência 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 

O exercício da liberdade individual perante a Justiça 
Penal. 

Sala das Sessôes, 31 de outubro de 1985 -José Igná
cio Ferreira. 

EMENDAN."2 
Ao art. 85 acrescente~se um iniciso VII: 

"Art .. 85. ········••····································• 

VII -ser cientificado da realização de prova pe
ricial, determinada de ofício pela autoridade poli
cial ou requisitada pelo Ministério Público_'' 

Justificação 
A prova pericial. mesmo quando realizada na fase 

pré-processual, é uma prova essencial e definitiva, po-

34 - Inciso 2~ 
85 

105 -VI 
154 
165 
189 
204 

.216 -Inciso 8~ 
235, 254 e 536 

261 
414 
419 

420 a 422, Cap. IV 
Til. IV, Livro IV 

474 
505 e 506 

642 
668e 669 

dendo ser usada com plenitude pelo juiz na fOrQlação 
de seu convencimef!to~ daí a conveniência, para o direi
to de defesa, de que o indiciado, quando já exiMir deter
minado no inquérito, seja cientificado de sua realização. 

S?la das S~sões, 31 de outubro de 1985. -José 
Ignacfo Ferrezra. 

EMENDAN"3 

fnclua-se no art. 105 o seguinte item: 

'~VI -atender prontamente à diligência devida
mente fundamentada do advogado do acusado." 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Gerol do Senado federal 

JOS~ LUCENA DANTAS 

Oiretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO C~SAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adiunto 

Justificação 
A providência proposta visa facilitar a ação do advo

gado na defesa de seu constituinte. Vale aduzir que 
muitas vezes importantes iOdícios de autoria são aponta
dos até pela própria imprensa e cuja apuração contri
buiria, indubitavelmente, para que o inquérito J?O!icial 
se traduzisse numa peça de real significaÇão Pira ·a apu
ração da verdade. Qualquer alegação de que a medida 
em tela poderia acarretar atrasos e dilações na conclusão 
daquele, perde sua razão de ser ante a exigência de 
que o pedido seja devidamente fundamentado. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1985.- Lenoir V ar~ 
gas. 

EMENDAN•4 
Insira-se como inciso adicional ao artigo 154 o se

guinte: 
"O esclarecimento de que o acusado será intima

do, por via postal, dos atas processuais subseqüen
tes ao interrogatório, não devendo, sem prévia co
municação ao Juízo, mudar de endereço." 

Justificação 

Tanto quanto as partes têm o fundamental direito 
à informação sobre sua situação no processo, deve_ a -
Justiça ter facilitados os meios de comunicação com 
elas. Nos dias presentes, torna-se pouco efetiva a inti
mação por outra forma que não a postal, de onde a 
expressa menção- a este veículo. 

Sala das Comissões, 11 de abril de 1985 - Álvaro 
Dias. 

EMENDAN'5 
Dê-se nova r e dação ao artigo 165, eliminando o artigo 

166, com o seguinte teór: 

"Artigo 165. As intimações efetuar-se-ão pelo 
escrivão, em cartório, por oficial de justiça, através 
de publicação em órgão oficial de imprensa ou por 
via postal. 

§ lo A intimação do MinistériO Público, em 
qualquer caso, será feita pessoalmente. 

§ zo A intiinaç:io de testemunhas será feita por 
oficial de justiça e por carta-registrada contra-aviso 
de recebimento, tomando-se dispensável a efetiva
ção de uma destas medidas quando a outra surtir 
o resultadu necessário. 

§ 3o A intimação dos advogados, no Distrito 
Federal e nas capitais de Estados e territórios, será 
feita pela publicação do ato no órgão oficial de 
imprensa; nas demais comarcas, ela será feita por 
carta registrada contra-aviso de recebimento quan
do não houver, na localidade, órgão de publicação 
dos atas oficiais. 

§ 4G A intimação de acusados e dos assistentes 
será feita, sempre; por carta registrada contra-aviso 
de recebimento." 

DlÃRlOUO CONGRESSO NACIONAL (Seção,II) Dezembro de 1986 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

Dl.tlRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superficie: 

Anual 

Semestral 

Cz$ 92,00 

Cz$ 46,00 

Exemplar Avulso, Cz$ O, 17 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

Justificação 
Tal como já se adotou no Código de Processo Civil~ 

deve vigorar neste o princípio da eficiência e celeridade 
aos atos processuais. A tradicional intimação pessoal 
~ factível em pequenas comunidades onde são diretas 
e rápidas as comunicações - deve ser adorada apenas 
quando estas condições existam. Nas demais, haveria, 
de regra, a preferência pela via postal, a qual, sem 
dúvida, é menos onerosa do que a busca de um a um 
individualmente, em cada processo. Ademais, nos_casos 

_de participantesdiutumamente emcontato com acomu· 
nidade judiciária, a publicação em órgão oficial torna
se; à sua vez, mais económica e efetiva. 

De_ um modo _geral, estas preferências contribuirão 
em muito, como é necessário, para reduzir os custos 
do processo e, assim, para democratizar o aceSso à sua 
prestação;_ "E COibirão os expedientes· protelatórios iin
plícitos nas formas tradicionais de comunicação pro
cessual. 

Sala das Comissões, 11 de abril de 1985. - Álvaro 
Dias. 

EMENDAN'6 
Insira-se novo artigo, após o de no 189, com o seguinte 

teor: 
"Art. -A autoridade policial, em atividade de 

busca e apreensão ou de persecussão, poderá deslo
car-se em território fora de sua jurisdição, mesmo 
que- em outra Unidade da Federação que não a 
sua, para o fim de apre~nsão de coisa, sempre que 
o retardamento do ato possa implicar em frustração 
da execução da apreensão." 

Justificação 

A medida proposta em evidentes benefícios quando 
se pensa no caso tipificado pelos delitos relacionados 
a cargas transportadas e outros crimes ·dinâmicos corno 
-o de c_ontrabando. Muitas vezes a ação policial é prejudi
,cada pelos limites impostos pela territorialidade da ju
risdição da autoridade, que, no caso, seria suspensa 
pela urgência e eficácia da execução de seu mandato. 

-- -Sala das Comissões, 11 de abril de 1985. Álvaro Dias. 

EMEJ;DAN:7 
Acrescente-se parágrafo único, ao art. 204, com a 

seguinte r e dação: 

"Art. 204, "'""'""'""""'""'"" """"."""."""". 
Pai:"ágrafO único. A ação penal de iniciativa pri

vada extinguir-seMá por perempção quando: 
a) o querelante deixar de comparecer, sem mo

tivo justificado, a qualquer ato do processo a que 
deva estar presente, ou deixar de formular o pedido 
de condenaçáo nos debates ou nas alegações finais 
escritas; 

b) falencendo o querelante, ou sobrevindo sua 
incapacidade, não comparecer em juízo, para pros
seguir no processo, dentro do prazo de sessenta 
dias, qualquer das pessoas mencionadas no art. 
99; 

c) sendo o querelante pessoa jurídica, esta se 
extinguir sem deixar sucessor; 

d) o querelante deixar de cumprir ônus proces
sual que lhe seja imposto especialmente para o 
regular curso do procedimento; 

e) o querelante desistir expressamente da ação 
ou deixar de promover o andamento do processo 
durante trinta dias seguidos. 

Justificã.çãO 
Por evidente lapso, o Projeto não previu as hipóteses_ 

de perempção, que é uma das causas de extinção de 
punibilidade. É indispensável que o Projeto a regula
mente, por ser instituto essencial à ação penal de inicia
tiva privada. A redação pro-posta atualiza o Código vi
gente com as modificações propostas no Projeto de Có
digo de Processo Penal anterior e que não chegou a 
tramitação final. 

Sala das Sess0es. 31 de outubro de 1985.- Senador 
José lgnácio Ferreira. 

EMENDANe8 

Dê-se ao inciso VIII do Artigo 216 a seguinte nova 
redação: 

~:YIII- ordenar a identificação do indiciado, es
pe~talmente pelo processo datiloscópico, se neces
sáno, ficando vedada a menção desta ocorrência 
em. at~s!a?os de an~ecendentes ou informações ex
traJudrcrats, antes da sentença condenatória, salvo 
em caso de indiciamento por prática de crime con
tra o patr~mónio, quando esta circunstância impH
~i:t~~-m nsco para eventual empregador do indi-

Justificação 

. Trata-se de ressalva a um direito à privacidade que 
n~terf~r~ _com o·direito coletivo ã segurança, que se 
VISa a trnplantar em face_do risco_ iminente das empresas 
responsáveis por bens de terceiros, quando do recruta
~ento deyessoal com antecedentei policiais pela prá
trca de crunes contra o património. Este tem sido em 
caso freqüente especialmente para as empresas de trans
porte de cargas, em face do alastramento de delitos 
contra seus vefculos e depósitos. 
_. Sala das Comissões, 11 de abril de 1985.- Senador 
Alvaro Dias. 
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EMENDAN"9 

1-Dê-se ao- art. 235 a seguinte redação: 

"Art. 235. Recebendo a denúncia ou queixa, 
o juiz ordenará a citação do acusado para responder 
ao pedido." 

2-Suprima-se no art. 254 a_ expressão "em que 
receberá a denúncia ou queixa~•, passando a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 254. Não sendo o caso de julgamen
to conforme o estado do processo, o juiz proferirá 
despacho saneador, designando audiência de ins
trução e julgamento, e ordenará, se necessário: 
J- ••••••••••••••••••••••••••••••••••~•-•••••••••••n••••••• 
Il-•••••••••••••••••••••••CO"••••••••·•••••••••·•••••'"•••" 

3-Substitua-se no art. 53_6 a expressão "ao deferi-la 
liminarmente" por "ao recebê-la". 

Justificação 

O Código Penal, inclusive a nova parte geral, institui 
como causa interruptiva da prescrição o_ recebimento 
da denúncia ou queixa. O projeto de Código de Pro
cesso Penal protraí esse momento para a fase de sanea
mento. após a citaç3o e a defesa prévia do acusado. 
Ora, esta sistemática coloca nas mãos do acusado a 
possibilidade de impedir a iriterrupçáo da prescrição. 
procrastinando a citação e a defesa. 

O acusado de posses poderá, com habilidade, levar 
o processo à prescrição por meio do adiamento do mo~ 
menta em que o projeto preconiza para o recebimento 
da denúncia ou queixa. A interrupção, por se tratar 
de matéria de ordem pública, não pode ficar nas mãos 
de eventuais manobras do acusido ou mesmo vicissi
tudes da morosidade da justiça penal. 

A denúncia ou-qllei;,;::a, se estiverem em ordem, devem 
ser imediatamente recebidas, inclusive porque. nesse 
instante, o juiz poderá rejeitar a acusação sem justa 
causa. 

A sistemática do projeto, que j)Or meio desta ~menda 
se pretende corrigir, contém o absurdo de prever uma 
absolvição de mérito (art. 252) sem que a denúncia 
ou queixa tenham sido recebidas e, portanto, sem que 
o processo se tenha instaurado regularmente. O mesmo 
ocorre no procedimento sumário, o que deve ser corri
gido. 

Sala das Sessões, 31 de _outubro de 1985. - José 
lgnácio Ferreira. 

EMENDAN"!O 
Acrescente--se parágrafo ao art. 261, com a seguinte 

redação: · · 

"Art. 261. 
Parágrafo único. Uma vez instaurada a ação 

penal, a requisição de prova pericial deve ser feita 
nos autos, dando~se ciê~cia à defesa p_ara acompa
nhamento e oferecllnento de quesitos, se for o ca
so." 

Justificação 

Desde que instaurada a ação penal, toda a prova 
deve ser colhida em contraditório, sendo, portanto, es
sencial ao contraditório a intimação- do acusado. 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 1985. - José 
Igoácio Ferreira. 

EMENDA N~ 11 

Acrescente-se ao art. 414 o seguinte parágrafo: 

"Parágrafo único. Na hipótese de crime de des
vio de fundos ban<.:ários pratiCado por titulares de 
cargos denominados "superintendente", "dire
tor", "gerente" ou "chefe'', a prisão preventiva 
será obrigatória e sem-prazo determinado." 

Justificação 

O preceito que se propõe tem por objeto sustar a 
onda de escândalos financeiros que vêm abalando a 
credibilidade do sistema bancário nacional. É mister 
que se ponha paradeiro aos chamados crimes de colari
nho branco. A medida constou, inclusive, de sugestão 
encaminhada pelo nobre causídico catarinense Arlindo 
Scoz e certamente contribuirá para moraliz.:~:r esse im
portante setor da vida pátria. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1985. - Lenoir Var
gas. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

EMENDA N." 12 

Acres~nte--se ao parágrafo único do artigo 419 a cola
ção_da figura da receptação dolosa, dando-lhe a seguinte 
redação: 

"Parágrafo únicO. Tratando-se de autor ou cc
autor em crime de roubo, latrocínio, receptação 
dolosa, extorsão, seqüestro, estupro, atentado vio
lento ao pudor, rapto não consensual, quadrilha 
ou bando, tráfico de entorpecentes ou de subs
tância física ou psíquica, a fundamentação pode 
ser restringida à demonstração de prova da infração 
e de indícios suficientes da autoria." 

Justificação 

A inclusão do novo tipo de delito nesta medida é 
de si por razão evidente. Se ali estão mencionados os 
crimes·de roubo e latrocínio, por igual valor deve estar 
o que lhes é freqüentarnente, complementar: a recep
tação consciente e. deljbeJ;ada_ da coisa subtraída. Pois 
sem esta possibilidade de transacionar com o objeto 
roubado, muitos atas não se realizariam. Por isso deve 
admitir idêntico tratamento na decretação da prisão 
pteventiva. 

SãTa -das- Comissões, 11 de abri1 de 1985. -Senador 
Álvaro Dias. 

EMENDAN"l3 

Exclua-se o Capítulo IV do Título IV, do Livro IV, 
arts. 420 a 422, "Da prisão temporária", renumeran
do-se os demais artigos. 

Justificação 

-A-prlsãõ temporária, muito polêmica, não tem razão 
de ser em face da disciplina da prisão preventiva, que 
já é suficiente para atender os casos d,e providência 
Càutelar penal antes da sentença condenató.fia. 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 1985.- Senador 
José Ignácio Ferreira. 

EMENDAN"i4 

Dê-se ao art. 474 a seguinte redação: 

"Art. 474. Tomando conhecimento de fato 
que constituainfração penal de competência origi» 
nária dos tribunais, a autoridade policial, obser
vado, se for o caso, o art. 408, limitar-se-á a j)iovi

__ denciar o exame de corpo de delito, a ouvira vítima 
e a inquirir as testemunhas. 

§ 1.0 Nas infrações penais de açâo-pública, a 
autoridade policial, em seguida e imediatamente, 
remeterá as peças ao Procurador- Geral a quem 
incumbe oferecer denúncia, instaurar inquérito cu
ja direção lhe caberá ou, observando o disposto 
no § 2°, promover o arquivamento. 

§ 2.0 Reputando haver motivo para arquiva
mento, o Procurador- Geral submeterá a questão 
ao Conselho Superior do Ministério Público e, com 
a concordância deste, efetuará o arquivamento, co
municando o fato ao Tribunal competente onde 
permanecerão guardados os autos. 

§ 3. 0 Discordando o Conselho Superior do Mi
nistério Público da proposta de arquivamento, os 
autos serão remetidos ao substituto legal do Procu
rador-Gt'ral, que oferecerá denúncia. 

§ 4. o A deliberação do Conselho Superior será 
tomada em votação secreta, por maioria de votos 
de seus membros. _ 
-_ § 5.0 Nos crimes de ação de iniciativa privada, 

as peças a que alude o artigo serão remetidas ao 
Tribunal competente, onde aguardarão a iniciativa 
do ofendido ou seu representante legal, após vista 
ao Procurador-Geral e até a extinção dã punibi~ 
!idade. 

§ 6~ No caso previsto no parágrafo anterior, 
o ofendido ou seu representante legal poderá re
querer ao Procurador-Geral a instauração de in
quérito, que será por este dirigido. 

§ 7. 0 O inquérito poderá ser acompanhado pe
lo indiciado. 

§ 8. 0 Na hiPótese de flagrante, observado o dis
posto no art. 409 e lavrado o auto, a autoridade 
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policíal o enviará imediatamente ao Tribunal com
petente, onde, escolhido o relator e examinada a 
legalidade da prisão, será aberta vista ao Procu· 
radar- Geral, aguardando-se a iniciativa do ofen
dido ou seu representante legal." 

Justificação 

A emenda destina-se a implantar, nos casos de com
petência originária dos Tribunais, a mesma sistemática 
de arquivamento que o Projeto preconiza e~ primeirg 
grau, ou seja, retirando do órgão judiciário os poderes 
inquisitivós e instituindo o sistema acusatório puro, ga
rantindo-se, com isso, a indispensável imparcialidade 
dos julgadores, 

O controle do arquivamento fica, então, com o Con
selho Superior do Ministério Público que deliberará 
em votaçã'o secreta. O inquérito é presidido pelo Procu
rador-GeraL 

Com isso contorna-se a grave impropriedade de se 
atribuir a um Desem~argador a direção do inquérito, 
função essa, aliás, estranha à Magistratura, cuja atuação 
está regulada na Lei Orgânica da Magistratura Nacio
nal, omissa quanto a essa hipótese. 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 1985. -José lgnácio 
Ferreira. 

EMENDA N." 15 

Dê-se nova redação ao art. 505, alterando-se o praz_o 
de "15 dias" para "5 dias". 

Justificação 

Diante da emenda que se propõe ao caput do artigo 
506, de restauração do sistema atual de concessão de: 
prazo para razões do apelante, é necessário diminuir 
o prazo para interposição da apelação, para não se es
tender demais essa primeira fase do recurso. 

Dê-se ao art. 506, caput, a seguinte redação: "inter
posta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que 
a recebe, dará vista ao apelante para arrazoar em oito 
dias, e, em seguida, ao apelado, para contra-arrazoar 
no mesmo prazo"~ 

Justificação 

Restaura-se o sistema do Código de Processo Penal 
vigente, que se revelou útil e prático, nas várias décadas 
de sua vigência, tanto para o Ministério Público quanto 
para a defesa, que muita vez, não tem condições de: 
apelar arrazoando de imediato. Com a conCessão de 
prazo para razões (que encurta o prazo para interpo· 
sição do apelo, vide emenda ao artigo 505), se dá opor· 
tunidade para que a parte apresente razões melhores, 
já que, com os autos e-rn seu-poder, tem condições 
de estudá-los melhor e oferecer mais acurado trabalho. 

Acrescente-se dois outros parágrafos ao art. 506: 

"§ 3° Se o apelado apresentar documento novo, 
deve ser aberta vista ao apelante para dizer sobre 
ele, no prazo de cinco dias. 

§ 4o Na hipótese de divergirem o acusado e 
seu defensor, prevalece a vontade de quem quer 
apelar." 

Justificação 

O§ 3o repete a regra do§ 2o do artigo 511 do proje· 
to, que deve vigorar também para a apelação, com 
muito maior razão, aliás, do que para o agravo. 

O § 4o resolve o problema prático do conflito entre 
as vontades do réu e de seu advogado, fazendo preva
lecer a positiva, de apelar, dentro do espírito do projeto, 
que amplia os casos de reexame das decisões conde
natórias. 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 1985. -José Ignácio 
Ferreira. 
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EMENDANe16 

Acrescente~se ao art. 642 o seguinte parágrafo único: 

"Art. 642. 
Parágrafo úníco~ Instaurada a ação penal e ten

do o réu advogado constituído, o Ministério Públi
co só poderá impetrar "habeas corpus" para a defe
sa da liberdade física e pes-sOal do acusado, vedada 
a impetração para trancamento da ação penal ou 
por fundamento técnico processuaL" 

Justificação 

Uma vez instaurada a ação penal, tendo o acusado 
defensor constituído, a defesa técnica, -inclusive quanto 

1- ATA DA 310.' SESSÃO, EM 2 DE DEZEM-
BRO DE 1986 -

1.1- ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Ofícios do Sr. 1. •-Secretário da Câmara 
dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos 
dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câma-ia n~ f48186 (ri~ 8.003/86, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a reestruturação 
dos servidores da Justiça Federal de Primeira Instância 
e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n_~_l491_86 (n~ 2.195/83, 
na Casa de origem). que autoriza a criação do Fundo 
para Des:envolvimento Integrado da Vale do Rio Do
ce. 

-Projeto de Decreto Legislativo n." 24/86 (n." 
148186, na Câmara dos Deputados), que autoriza 
o Presidente da República a ausentar-se do País, 
durante os meses de fevereiro e março ~e 1981. 

1.2.2- Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n." 256/86, de autoria 
do Sr. Senador José Ignácio Ferreira, que consolida, 
unifica- e altera a legislação sobre mandado de segu
rança. 

-Projeto de Lei do Senado n." 257/86, de autoria 
do Sr. Senador José Ignácio Ferreira, que dispõe 
sobre prazos de decadência e prescrição_ das ações 
civis e criminais tior lesão corporal ou morte de 
pessoa presa, sob responsabilidade de autoridade 
pública, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n.o258/86, de autoria 
do Sr. Senador José Ignácio Ferreira, que penriite
às pessoas jurídicas a dedução, do lucro tributável 
para efeito de Imposto sobre a Renda, do dobro 
das despesas realizadas com assistência médico-sa
nitária aos seus empregados e dependentes. 

-Projeto de Lei do Senado n." 259/86, de autoria 
do Sr. Senador José Ignácio Ferreira, que dispõe 
sobre a prestação de contas pelo exercício de man
dato legislativo, altera o Código Eleitoral e deter
mina outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n."260/86, de autoria 
do Sr. Senador José Ignácio Ferreira, que altera 
a legislação do Imposto _sobre a Renda das pessoas 
físicas, no relativo aos abatimentos por despesas de 
locação e assemelhadas. 

DIÁR!O DO CONG RESSOHA:CIONAL (Seção II) 

aos meios processuais a serem utilizados, deve ser defe
rida ao advogado, sendo inoportuna a intervenção do 
Ministério Público, ao qual deve ser, apenas, a tutela 
da liberdade física em sentido estrito. 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 1985. - José 
Jgnácio Ferreira. 

EMENDAN"I7 

Dê-se nova redação aos artigos 668 e 669 com o se
guinte teor: 

"Artigo 668. Cabe o seqüestro dos bens adqui
ridos pelo indiciado ou acusado com rendimentos 
auferidos em conseqüência do delito, ainda que 
em nome de terceiro ou quando já alienado a tercei
ro." 

SUMÁRIO 
1.2.3 - Requerimentos 

-N." 526/86, de urgência para o Ofício n.o 
S/10/86, relativo a pleito do Governo do Estado do 
Paraná. 

-N.n 527/86, de urgência para o Projeto de Lei 
-da Cãmara- n.'" 129/86, que cria cargos, em comissão, 
de Assessor Legislativo. no Quadro Permanente de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, e dá outras pro
vidências. 

1.2.4- Cornll:~icação da Presidência 

--Cancelamento da sessão co"njunta anterionnerite 
convocada para as 11 horas de hoje, e convocação 
de outra a recdizar-se às 19 horas, com a mesma Ordem 
do Dia. 

1.3-0RDEMDODIA 

- Redaçã0-f1ii-ar do Projeto de Resolução n.~ -
~_35/86, qUe autoriza a Prefeitu_ra Municipal de Vilhe
-na, Estado de Rondónia, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 2.732.430,00 (dois milhões, 
setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta 
cruzados). Aprovada. À promulgação. _ 

-Projeto de Lei do Senado n.u 195/85, que inclui 
as categorias funcionais de Contador, Auditor e Téc
nico do Controle Interno entre os destinatários da 
gratifteação de desempenho de atividades de fiscali
-zação financeira e orçamentária da União. Aprovado 
em primeiro turno. 

1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Projeto de Decreto Legislativo n.o 24/86, em 
_regime de urgência, lido no Expediente. Aprovado, 
após pareceres das comissões competentes. Á Co
missão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legis
lativo n.o 24/86, em regime de urgência. Aprovada. 
A promulgação. 

-Ofício -n.o S/10/86, em regime de Urgência, nos 
termos do RequerimentO n. o 526/86, lido no E'x:Pe

- cliente. Discussão encetTada, após pareceres das comis~ 
sões competentes, fiCando sua votação adiada por falta 
de quorum. 

1.3.2- Comunicações da Presidência 

·-Convocação de sessão extraordinária a reali
zar-se boje, às 11 horas e 30 minutos. com Ordem 
do Dia que designa. 

-Prejudicialidade do Requerimento n.o 327/86, 
em virtude da falta de quorum para sua votação. 

1.4- ENCERRAMENTO 
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"Artigo 669. Para a decretação do seqüestro 
bastará fundada suspeita quanto à procedência ilíci
ta dos bens ou dos recursos com que foram adqui
ridos." 

Justificação 

A eficácia da medida de seqüestro é muitas vezes 
comprometida pelas delongas processuais e pela super
veniente alienação dos bens a serem preservados ou 
pelo émprego de numerário subtraído ou derivado de 
alienação do bem, envolvendo terceiros. Ampliando 
a incidência da medida, mesmo que, adiante se deva 
saná-la sem prejuízo de terceiro de boa fé, garantír-se-à 
sua maior eretividade. 

Sala das Comissões, 11 de abril de 1985. -Álvaro 
Dias. 

2- ATA DA 311.' SESSÃO, EM 2 DE DEZE~f
BRO DE 1986 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n? 261186, de autona 
do Sr. José Ignácio Ferreira, que permite excluir da 
renda bruta, para fins do Imposto sobre a Renda, 
o valor do saldo mínimo anual em cadernetas de pou
pança. 

~Projeto de Lei do _Senado n~ 262186, de autoria 
do Sr. José Ignácio Ferreira. que dispõe sobre a veicu
lação de "filmletes" ou excertos de obras cinemato
gráficas em geral. 

-Profeta de Lei do Senado n•; 263/86, de autoria 
dO-Sr._José Ignácio Ferreira, que modifica dispositívos 
da Lei n~ 4.438, de 26 de junho de 1964, que "estabe~ 
Ieee normas processuais relativas a mandado de segu
rança". 

-Projeto Qe Lei do Senado n'? 264186, de autoria 
do Sr. José Ignácio Ferreira, que modifica o art. 4~ 
do Decreto-lei n~ 1.493, de 7 de dezembro de 1976, 
que "altera- a legislação do Imposto de Renda e dá 
outras providências", no relativo aos abatimentos por 
despeSas de instrução. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 265/86, de autoria 
do Sr. José Ignácio Ferreira, que altera a legislação 
do lmposto sobre a Renda das pessoas físicas, no 
relativo aos abatimentos por dependentes. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 266/86, de_ autoria 
do Sr. José Ignácio Ferreira, que altera a Lei n~ 6.649, 
de 16 de maio de 1979, que "regula a locação predial 
urbana e dá outras providências", no relativo à reto
mada pelo adquirente do prédio. 

- ProjetOâe Lei -cfõ-Sei1ado n~ 267/86, de autõriã. 
do Sr. José lgnácio Ferreira, que acrescenta dispositivo 
ao art. 4~ do Decreto-lei .n~ 1.493, de 7 de dezembro 
de 1976, que "altera a legislação do Imposto de Renda 
e dá outras providências", sobre abatimentos pordes
pesas com instrução e assemelhadas_ 

-Projeto de Lei do Senado n~ 268186, de autoria 
do Sr. José Ignácio Ferreira, que altera a legislação 
do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas, no 
relativo aos abatimentos por despesas de locação. 

2.2.2- Requerimentos 
- N~ 528/86, de autoria do Sr. Hélio Gueirós e 

outros Srs. Líderes, de urgência para o Projeto de 
Lei da Cámaríi n~ 140/86, que dispõe sobre o valor 
da remuneração dos Juízes do Tribunal Marítimo. 

-N? 529/86, de autoria do Sr. Alfredo Campos 
e outros Líderes, de urgência para o Ofício n~ S-25186, 
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do Sr. Governador do EStãOO-de Mato Grosso, solici 
tando autorização do Senado Federal para contratar 
operação de crédito externo no valor de US$ 
23,000,000.00. 

2.3 ·~ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 
30, de 1983, que dispõe sobre o direito do assinante 
à transferéncia do telefone, nos lugares onde o serviço 
é explorado p_or mais de uma empresa, nas condições 
que especifica. Aprovada. À Câmara dos Deputados. 

2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Projeto de Lei da Câmara ri~ I40/Sb;--em -regime 
de urgência nos termos do ReqUerimento n?- .528/86, 
lido no Expediente da presente sessão. A._Provado, 
após pareceres das comissões_ competentes. A sanção. 

- Ofícío n~ S-25186, em i'igime de urgência, nos 
termos do Requerimento n? 529/86, lido no Expew 
diente da presente sessão. ~provado, nos termos do 
Projeto de Resolução n~ 284/86, após pareceres das 
comissões competentes. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 284/86, 
em regime de urg~ncia. Ápiovada-. A promulgação. 

2.3.2 - Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR LOURNAL BAPTISTA - NeciO' 
lógio do Prof. Aloisio de Campos. -

2.3.3 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar
se hoje, às 11 horas e 45 minutoS, com Ordem do 
Dia que designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3 - ATA DA 312., SESSÃO, EM 2 DE DEZEM-
BRO DE 1986 

3.1 -ABERTURA 

3.2- EXPEDIEN"IE 

3.2.1 - Requerimentos 

- N~ 530/86 de urgência parã- o ProjetO de Leí da 
Câmara n'? 143/86, que dispõe sobre a aplicação do 
disposto no Decreto-lei n~ ~-25_1_, de 26-2-85~ aos servi
dores policiais dos Territórios Federais. 

- N'? 531/86 de urgência para o Ofício n? S/23/86, 
do Sr. GovernadOr do 
Estado do Ceará,., solicitando autorização do Senado 
Federal, para contratar empréstimo no valor de US$ 
84,000,000.00 (oítenta e quatro milhões de dólares 
norte-americanos): - - -

3.3- ORDEM DO DIA 

- Fedação final do Projeto de Lei do Senado n~ 
203/84, que acrescenta parágrafos ao a:rt. 392 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada ~lo Decre
to-lei n! 1.452, de 1?-5-43. Aprovada. À Câmara 
dos Deputados. 

3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Projeto de Lei da Câmara n? 143/86, em regime 
de urgência~ nos termos do Requerimento n~ 530/86, 
lido no Expediente. Aprovado após pareceres das co~ 
missões competentes, tendo feito declaração de voto 
os Srs. Jorge Kalume e Mário Maia. À sanção. 

- Ofício n~ Sl23186, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n~ 531/86, lido no Expe
diente. Aprovado, após pareceres das comissões com
petentes, nos termos do Projeto de Resolução n~ 285, 
de 1986. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n? 285(86, 
em regime de · 
urgência. Aprovada. A promulgação. 

3.3.2 - Contunicação da Presidência 

-Convocação de sessão-eXtraordinária a realizar
se hoje, às 12 
horas e 6 minutos, com Ordem do Dia que igna. 

3.4 ~ENCERRAMENTO. 

DIÁRiO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

4 - ATA DA 313.: SESSÃO, EM 2 DE DEZEM-
BRO DE 1986 

4.1-ABERTURA 

4.2-EXPEDJEN"IE 

4.2.1 - Requerimentos 

-N~ 532/86, de urgência para o Projeto de Lei 
-da Câmara n~ 123, de 1986, que dispõe sobre a criação, 
tranformaçáo e transposição de cargos nos Quadros 
Permanentes das Secretarias do Superior Tribunal Mi
lit~._r_ e das Auditorias da Justiça Militar e dá outras 
providências. 

- N? 533/86. de urgência para o Projeto de Lei 
da Cânlara n~ 66, de 1986, que disciplina o exercício 
da profissão de cairegador de bagagens nos aeroportos 
e dá outras providências. 

4.3- ORDEM DO DIA 

- Redação finai do Projeto de Lei do Senado n? 
106/82~ que acrescenta parágrafo ao art. 9': da Lei 
n? 6.708, de 30 de outubro de 1979. Ãprovada. À 
Câmará dos Deputados. 

4.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

_;,;;ProjetO de Lei da Câmarã n? 123/86, em regime 
de urgêncla, nos terms do Requerimento n? 532186, 
lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, em 
primeiro turno, após pareceres das comissões-compe
tentes. À sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 66186, em regime 
de urgência1 nos termos do Requerimento n~ 533/86, 
li?'?_ no Expediente da presente sessão. Aprovado, 
aPós pareceres das comissões competentes. A sanção 

4.3.2 - Comunic8ção da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar
_se hoje, c: .. 12 horas e 40 minutos, com Ordem do 
Dia que designa. 

4.4- ENCERRAMENTO 

5- ATA DA 314.: SESSÃO, EM 2 DE DEZEM-
BRO DE 1986 

5.1- ABERTURA 

5.2- EXPEDIEN"IE 

5.2.1 - Requerimentos 

-=- N~ 534/86, de autoria do Sr. Hélio Giieitos- e 
outros Srs. Líderes, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n? 130, de 1986, que dispõe sobre 
o ensino no .MinistériO da Aeronáutica. 
-N~ 535/86, de autoria do Sr. Hélio Gueiros e 

outros Srs. Líderes,_deurgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n? 136, de 1986, que autoriza· o Poder 
Executivo a abrir ao Ministério da Aeronáutica o cré
dito especial até o limite de Cr$ 1.050.000,00, para 
fim qu"e eSpecifica. 

5.3- ORDEM DO DIA 

~Projeto de Resolução n? 283/86, em regime de 
urgência, nos termos doart. 371, b, do Regimento 
Interno, que autoriza o Governo do Estado do Paraná 
a realizar operação de crédito externo no valor de 
US$ 58,000,000.00. Aprovado. À Comissão de Reda
ção. 

-_Redação final do Projeto de Resolução n~ 283/86, 
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação. 

5.3.1 .,.- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Projeto de Lei da Câmara n? 130/86, em regime 

de urgência, nos termos do Requerúnento n? 534186, 
lido no Expediente da sessão. Ap!Ovado, após parece
res das CQmissões competentes. A sanção. 

-----::froj~to de Lei da Câmara n~ 136/86, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n~ 535186_, __ 
lido no Expediente da presente sessão. A,provado, 
apóS p'areceres das comissões comp-etentes. A sanção. 
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5.3.2 - Comunicação da Presidência 

--Convocação de sessão extraordinária a realizar
se_hoje, às 12 horas e 48 minutos, com Ordem do 
Dia que designa: .· 

5.4- ENCERRAMENTO 

6- ATA DA 315.! SESSÃO, EM 2 DE DEZEM
BRODE I986 

6.1-ABERTURA 

6.2-EXPEDIEN"IE 

6.2.1- Requerimentos 

-~ 536186, de autoria do Sr. Hélio Gueiros e 
outros Srs. Uderes, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n~ 129/86, que cria cargos em comissão, 
de Assessor Legislativo, no Quadro Permanente de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, e dá outras provi
dências. 

- N? 537/86, de autoria do Sr. Hélio Gueiros e 
outros Srs. Líderes, de urgência- para o Projeto de 
Lei da Câmara n~ 1?9/86, que introduz alterações na 
Lei n~ 5.701, de 9 de setembro de 1971, que dispõe 
sobre o magistério do Exército. 

6.3- ORDEM DO DIA 

.....:._ Redaçáo final do projeto de Lei do Senado n? 
'2B7, de 1983, que dispõe sobre a divulgação «?os dados 
cadastrais relativos a latifúndios. Aprovada. A Câmara 
dos Deputados. 

6.3.I - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia. 
...:.:. Pi"Ojeto de Lei da Câmara n~ 129/86, em regíme 

de urgência_ nos termos do Requerimento n~ 536/86, 
lido no Expediente, Aprovado, em primeiro turno, 
após pareceres das comissões técnicas. 

-Projeto de Lei da Câmara n? 139!86, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n? 537/86, 
lido no Expediente. Aprovado, após parecer da comis
são competente. A sanção. 

6.3.2 - Comunicação da Presidência. 
-Referente a não designação de matéiías para 

a Ordem do Dia da sessão ordinária de hoje, em 
decorrência do comparecimento ao plenário do Sena
do, do DI. Dante de Oliveira, Ministro de Esfado 
da Reforma Agrária. 

6.4-ENCERRAMENTO 

7 -ATA DA 316.: SESSÃO, EM 2 DE DEZEMBRO 
DE 1986 

7.1-ABERTURA 

7.2-EXPEDIEN"IE 

7.2.1- Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME- Medida adota
da pelo M~stério Qa Indústria e do Comércio, rele
gando '!-nossa borracha a plano inferior. 

SENADOR CID SAMPAIO; como Uder- Pro
blemas relacionados com a conjuntura económico-fi
nanceira do País. Justificando projetas de lei que enca

- minha à Mesa, que institui novo código tributário; 
e que instituí a antico1icepção cirúrgica e determina 
outras providências. 

SENADOR IAM/L HADDAD, como Uder -
Decretos-leis baixados recentemente pelo Senhor Pre
sidente da República, entre os quais o que extingue 
oBNH. 

SENADOR BENEDITO FERRE!TRA - Traba
lho que será apresentado por S. Ex.~ na sessão de 
amanhã, sobre a dívida externa brasileira. 

7.2.2- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado ~ 2Ó9/86, de autoria 
do Sr. Senador Cid Sampaio, que institui a anticon
cepção cirúrgica voluntária e determina outras provi-
dências. -



4482 Quarta-Feira 3 DIÃRTO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

7 .2.3 - Requerimento 

- N~ 538/86~ de autoria do Sr. Senador Saldanba 
Derzi., solicitando infonnações à Mesa do Senado Fe~ 
deral, que menciona. Deferido. - -

7.2.4- Comunicação da Presidência 
-Presença na Casa~ do Sr. Dante de Oliveira, 

Ministro de Estado da Reforma e Desenvolvimento 
Agrário, em atendimento a convocação do Senado. 

7.2.5- Exposição do Sr. Ministro Dante de OHveira 

7.2.6- Interpelações dos Srs. Senadores ao Sr. Mi
nistros Dante de Oliveira. 

7 .2. 7- Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária_ a realizar
se hoje, ãs 18 horas e 30 minutos, com Ordem do 
Dia que designa. 

7.3-ENCERRAMENTO 

8-ATA DA 317.• SllSSÁO, EM 2 DE DEZEM· 
BRO DE 1986 

8.1- ABERTURA 

8.2- EXPEDIENTE 

8.1.1 - Mensagem do Senhor Presidente da ReplÍ
blica 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha 
de nome indicado para função cujo provimento de~ 
pende de sl.la prévia aquiescência: 

-N.o 510/86 (n.o 729!86, na origem), referente 
à escolha do Sr. Ronald Leslie Moraes Small, Minis
tro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Islâmica do Irã. 

8.2.2 - Oftcio do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal 

-N~S/2&'86 (ri? 1.384/86, na origem), encaffiirihan
do ao Senado FederaL cópias das notas taquigráficas 
e do acórdão proferido pelo S~premo Tribunal Fede
ral nos autos da Representação n? 1.288-3, do Distrito 
Federal, em que são representados o Presidente da 
República e o Congresso Nacional. 

8.2.3- Ofícios do Sr. I•..secretário da Câmara 
dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos 
dos seguintes projetes: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 150186 (n' 7.633/86, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o Ensino Profis
sional Marítimo. 

-PrOjeto de Lei da Câmara n. o 151186 (n. o 

8.392186, na Casa de origem), que altera dispositivos 
da Lei n.o 6.265, de 19 de novembro de 1975, que 
dispõe sobre o ensino no Exército. 

-Projeto de Lei da Câm~_ra n.o 152/86 (n.o 
4.490/84, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
aposentadoria dos professores, conforme_ o _previsto 
no inciso XX do art. 165 da Constituição-Federal. 

-Projeto de Leida Câmara n. o 153/86 (n. 0 797/79, 
na Casa de origem), que dispõe sobre as compen
sações dos municípios detentores de potenciais de 
energia hidráulica, explorados por concessionária 
com sede em Estado diverso, e determina outras 
providências. 

-Projeto de Lei da Câmaran._" 154/86 (n.o 
3.085/&4, na Casa de ori&em), cJ:Ue ãltera a Lei n." 
3.099, de 24 de fevereiro de 1957, para impor sanção 
à quebra de sigilo e a prestação de informação erra
da, praticadas por empresas de informações reser
vadas ou confidenciais. 

-Projetei de _-Dec;-eto Legislativo n~ 25/86 (o~ 
144/86, na Cãmafa do-s Deputados), que aprova o 
texto do Acordo Relativo à Implementação do Artigo 
VI do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Co
mércio (GAIT), concluído em Genebra, a 12 de abril 
de 1979. 

-Projeto de Decreto Legislativo n.o 26/86 (n." 
145/86, na Câmara dos Deputados), que aprova o 

texto do Acordo Relativo à Interpretação-_e _ã Imple
mentação- dos Artigos VI, XVI e XXIII do Acordo 
Geral sobre Tafifas Aduaneiras e Comércio 
(GATT), que constitui o Acordo de Subsídios _e 
Direitc;>s Compensatórios, concluído em Genebra, 
a 12 de abril de 1979. 

8.2.4- Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n." 270/86, de autoria 

da Comissão Diretora, que altera dispositivo da Lei 
n.Q 7.338, de 8 de julho de 1985. 

8.2.5- Requerimentos 
- N~ 539/86, de urgência para o Projeto de Lei 

da Câmara n? 144, de 1986, que dispõe sobre a criação 
de cargos e empregos permanentes na Secretaria do 
Tribunal Federal de Recursos e dá outras providên
cias. 

-N." 540/86, de urgência para a Mensagem n.o 
450186, relativa a pleito do Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul. 

8.:Í- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 13/86 (n~ 
127/86, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Científica, Tecnci~ -
lógica e Industrial, celebrado entre o Governo daRe
pública Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
da Bélgica, em Brasilia, a 12 de março de 1985. Apro
vado. A Comissão de Redaçáo. 

~Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n." 463/86 (n." 647/86,na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Jorge Ro
naldo de Lemos Barbosa, Embaixador do Brasil jun
to à República do Zaire, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
-à República Ruandesa. Apreciado em sessão secreta. 
~Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 

sobre a Mensagem n. 0 465/86 (n."650/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Tenente Briga
deiro-do~Ar Jorge José de Carvalho para exercer 
o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, 
em vaga reservada aos Oficiais-Generais da ativa 
da Aeronáutica, aberta em decorrência da aposen
tadoria do Ministro Tenente-Brigadeiro-do-Ar Deo
clécio Lima Siqueira. Apreciado em sessão secreta. 

--- -Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n." 467/86 (n. ~ 664/86, na origem), 
pela qual_o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Tarcísio 
Marciano da Rocha, Embaixador do Brasil junto 
à Jamairia Árabe Popular da Líbia, para, cumulati
vamente,_exercer a_ função de Embaixador do Brasil 

-~ junto à República de Malta. Apreciado em sessão 
secreta. 

- Parecér da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n. G4ó8/86 (n.o 671/~6, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha da Sr. • Laura 
Maria Malcher de Macedo, Ministra de Segunda 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixad-ora do Brasil junto à República 
de Cabo_ Verde. Apreciado em sessão secreta. 

-Parecer da Comissão de Relaçõe~ Exteriores 
sobre a Mensagem n." 469/86 (n. "672/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Geraldo 
Egídio da Costa Holanda Cavalcanti, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixad_or do Brasil junto 
às Comunidades Européias. Apreciado em sessão 
sectetif. - -

...:::...-parecer -da --comissão de Relaçõe~ Exteriores 
sobre a Mensagem n.o 470/86 (n. o 673/86, na origem), 
pela ql:lal o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Rodrigo 
Amaro de Azeredo Coutinho, Ministro de Segunda 
Oasse;- da--Carreira de Diplomata, para exercer a 
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função de Embaixador do Brasil junto à República 
Togolesa. Apreciado em sessão secreta. 

- Pjirecer da Conlissão de Relações Exteriores 
sobre ~Mensagem n. ~ 471/86 (n.~ 674/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação .do Senado a escolha do Sr. Ney Mo
rã.es de Mello Mattos, Ministro de Segunda Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embai~ador dQ Brasil junto à República Árabe 
da Sfria. Apreciado em sessão secreta. 

· -Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n. ~ 473/86 (n. "679/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escOlha do Sr. Paulo 
Monteiro Lima, Ministro de Primeira Classe. da 
Carreira de Diplomata, para e:tercer a função de 
Embaixador do Brasil junto â República do Panamá. 
Apreciado em sessão secreta. 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n. ~474/86 (n. u681186, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Murilo 
Gurgel Valente, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Noruega. 
Ap_recldo em se:ssão secreta. 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n. ~475/86 (n.o 682/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete_ 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Carlos 
Antônio Bettencourt Bl!-c::ri!J, Míni~tro de Primeira 
Classe, da Carr_eira de Djp1omata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil no Japão. Ap~
ciado em sessão secreta. 

-Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
sobre a Mensagem n. • 477/86 (n." 716/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. José Luiz 
Barbosa Ramalho Clerot para exercer o cargo de 
Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga de
corrente da aposentadoria do Dr. Gualter Godinho. 
Apreciado em sessão secreta. 

-Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
sobre a Mensagem n. o 508/86 (n."726/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Dr. João Amé
rico de Souza, para exercer o cargo de Ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga de~or
rente da aposentadoria do Ministro Ildélio Maitms. 
Apreciado em sessão secreta. 
8.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

- Redação final do Projeto de Dêcreto Legis
lativo n.• 13/86 (n.• 127/86, na Cámara dos Deputa
dos), constante da Ordem "do Dia da presente sessão, 
Aprovada, nos termos do Requerimento" n.o 541/86. 
À promulgação. 

-Projeto de Lei da Câmara n. o 144/86, em regime 
de urgência, nos--termos do Requerimento n.o 
539/86, lido no Expediente. Aprovado, em 1 o turno 
após pareceres das comissóes competentes. 

-Mensagem n." 450/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n." 540/86, lido no 
Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de 
Resolução n. o 286/86, após pareceres das comissões 
competentes. • 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 286/86, 
em regilne de urgência. Aprovada. à promulgação. 
gação. 

8.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR GASTÃO MLLER-Apreensão dos 
produtores rurais do Médio Araguaia com a escassez 
e demora na liberação de financiamento para custeio 
agrícola. 

SENADOR NWALDO MACHADO- Conces
são de um novo estatuto, do 13? salário e demais 
benefícios concedidos às demais classes profissionais 
do Pais. 

SENADOR CESAR CALS -Relatório das ativi
dades parlamentares de S. Ex. • ~o período de 15 
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de março de 1985 até a presente data, no momento 
do término de seu mandato. 

SENADOR JUT AHYMAGALHÃES- Suges
tão de S. &.• à Assembléia Nacional Constituinte, 
delineando a posição que deveria ser adotada pelo 
Brasil, na participação de uma nova ordem econô· 
mica internacional. 

SENADOR MARTINS FILHO -Discurso de 
despedida de S. Ex. •, em virtude do término de 
seu mandato de Senador da República. 

8.3.3 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-~e 
hoje, às 19 horas e 35 minutos, com Ordem do D1a 
que designa. 

8.4- ENCERRAMENTO 

9- ATADA318!SESSÃO,EM2DEDEZEMBRO 
DE 1986 

9.1-ABERTURA 

9.2-EXPEDIENTE 

9.2.1- Requerimentos 

N.~ 542/86, de autoria do _Sr. Jorge Kalume e ou
tros Srs. Líderes, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n." 148/86,-que dispõe sobre a reestru
turação dos servidores da Justiça Federal de Primei
ra Instância e dá outras providências. 
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-N? 542186, de autoria do Sr. Jorge Kalume e 
outros Srs. Uderes, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n~ 148/86, que dispõe sobre a reestru
turação dos servidores da Justiça Federal de Primeira 
Instância e dá outras providências. 
-N~ 543/86,_de autoria do Sr. Hélio Gueiros e 

ou~ros Srs. Líderes, de urgência para a Mensagem 
n~ 388/86, peta qual o Sen)lor Presidente da República 
solicita autorização do Senado Federal para que a 
Prefeitura Municipal de Guarapuava (PR) possa con
tratar operação de crédito. 

9.3-0RDEMDODIA 
-Projeto de Lei do Senado n~ 249/84, que dispõe 

sobre a transmissão de música _brasileira .gelas emis
soras de rádio. Aprovado em 2? turno. A Câmara 
·dos Deputados. 

9.3.1-Matérias apreciadas após a Ordem do dia 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 148/86, em regime 
&~ urgência, nos teimes do Requerimento n? 542/86, 
lido no Expediente. Aprovado em 1 ~turno, ap)s pare
ceres das comissões cori:tpetentes. 

-Mensagem n~ 388/86, em regime de urgéncia, 
nos termos do Requerimento n~ 543/86, lido no Expe
diente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolu
ção n? 287/8~, após pareceres das comissões compe-

- -tentes. 
- Redação final do Projeto de R~lução n~ 287/86, 

em regime de urgência. Aprovada. A promulgação. 

9.3.2-Discurso após a Ordem do Dia 
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9.3.3 - Comunicação da Presidêucia 
-Convocação de sessão extraordinária a realizar

se amanhã, às 9 horas, com Ordem do Dia que de
-signa. 

9.4-ENCERRAMENTO 

10 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO 
ANTERIOR 

-Do Sr. João Lobo, proferido na sessão de 
1'-};~6 INSTITUTO DE PREVIDiiNCIA DOS CON
GRESSISTAS 

-Ata da 13.~ Reunião, realizada em 30-10-86. 
-Parecer do Conselho Deliberativo sobre o Balan-

cete Patrimonial e DemOnstrativo das Receitas e Des~ 
pesas referentes ao períoJ]o de 1~~1 a 31-8-86. 
-- -Balancete acumulado de 1?-01 a 31-8-86. 

-Balancete Patrimonial encerrado em 31-8-86. 
~Demonstração da. cont~ Receita e Despesa do 

mês de agosto de 1986. 
-Resoluções n'S B e 9, de 1986. 

12- SECRETARlA GERAL DA MESA 

-Resenha das matérias apreciadas de 1~ a 
30-11-86. 

13- ATAS DE COMISSÃO 
14- MESA DIRETORA 
15- LÍDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 
16- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 

Ata da 310.~ Sessão, em 2 de dezembro de 1986 
4. a Sessão Legislativa Ordinária, da 47. a Legislatura 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume----: Altevír Leal- M~rio Maia- Euni
ce Michiles -Fábio Lucena - Odac1r Soares - Aloy
sio Chaves - Hélio Gueiros .....:.... Américo de Souza -
Alberto Silva- Helvídio Nunes -João Lobo- Cesar 
Cais - Día:S Macedo -Afonso Sancho - Carlos Al
berto - Moac-yr Düarte -Martins Filho - Hmnberto 
Lucena - Marcondes Gadelha - Maurício Leite -
José Urbano - Cid Sampaio ..:._ Nívaldo Machado -
Carlos Lyra-- Luiz--Ca:valcante - A_lbai!Q_frapco _-_ 
Lourival Baptista- Passos Pôrto -Jutahy Magalhaes 
- Lomanto Júnior - Luiz Viana - João Calmon -
José Ignácio Ferreira -Moacyr Dalla- Amaral Peixo~ 
to-- Nelson Carneiro- Jamil Haddad- Mata·Ma
chado- Alfredo Campos- Amãi'al Furlan- Fernan
do Henrique Cardoso - Severo Gomes - Benedito 
Ferreira - Henrique Santillo - Benedito Canelas -
Gastão Müller - Roberto Campos - José Fragelli 
-Marcelo Miranda -Saldanha Derzi- Affonso Ca
margo- Álvaro Dias- Enéas Faria- Arno Damiani 
-Ivan Bonato- Carlos Chiarelli- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (MáriO Maia) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 58 Senhores Senado
res. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, íriicia:mos nossos trabalhos. 
O Sr. 1°-Secretário irá proceder à leitura do Expe

diente. 
:É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFÍCIOS 

Do Sr. lo-Secretário -da Câmara dos Deputados enca
minhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetas: 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Mário Maia 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 148, de 1986 

(N' 8.003/86, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Federal 
~_~~de ;Re_cursos) 

Dispõe sobre -á reestruturação dos serviços da 
Justiça Federal de Primeira Instância e dá outras 
providências. 

O CongreSso Nacional decreta: 

Art. to Ficam criadas, com os respectivos cargos 
de Juiz Federal, 68 (sessenta e oito) Varas na Justiça 
Federal de Primeira Instância, assim distribuídas pelas 
SeçõesJudiciárias: 12 (doze) no Estado do Rio de Janei
ro; 16 (dezesseis) no Estado de São Paulo; 5 (cinco) 
no Estado de Minas Gerais; 5 (cinco) no Estado do 
Rio Grande do Sul; 4 {quatro) no Estado do Paraná; 
4 (quatro) no Estado de Santa Catarina; 2 (duas) no 
Estado de Pernambuco; 1 (uma) no Estado do Espírito 
SantO; 1 (uma) no Estado de Goiás; 1 (uma no Estado 
·do Pará; 1 (uma) no Estado do Amazonas; 1 (uma) 
no Estado do Acre; 1 (uma) no Estado do Mato Grosso 
do Sul; 1 (uma) no Estado Rondônia; 3 (três) no Estado 
da Bahia; 1 (uma) no Estado do Ceará; 1 (uma) no 
Estado de Alagoas; 1 (uma) no Estado do Piauí; 1 
(uma) no Estado de Mato Grosso; 1 (uma) no Estado 
d:O RiO Grãilde~dONOrte-; 1 (uma) no Estado da Paraiba; 
1 (uma) no Estado do Maranhão; 1 (uma) no Estado 
de Sergipe e 2 (duas) no Distrito Federal. 

Parágrafo único. Das Varas criadas por esta lei e 
discriminadas neste artigo, 19 (dezenove) serão insta

- la_das nos municípios do interior dos EstatJC?s, observado 

o princípio da descentralização, conforme a seguinte 
distribuição por sede de Seção Judiciária, cuja juris
dição poderá abranger, por ato do Conselho da Justiça 
Federal, mais de um município: Rio de Janeiro: 4 (qua
tro) em Niterói; São Paulo. 4 (quatro) em Santos, 2 
(duas) em Campinas, 2 (duas) em Ribeirão Preto; Minas 
Gerais: 1 (uma) em Juiz de Fora, 1 (uma) em Uberaba; 
Rio Grande do Sul: 1 (uma) em Rio Grande, 1 (uma) 
em Santa Maria; Pern<Un_buco: _,1._ (um_?) em Petrolina; 
Sabia: 1 (uma) em Ilhéus; Paraná: 1 (uma) em Lon~ 
drina. 

Art. 2. o Ficam criados, no Quadro Permanente de 
Pessoal das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça 
Federal de Primeira Instância, os cargos relacionados 
nos Anexos I a V desta lei. 

Art. 3." Os carg-os de que tratam os Anexos II, III, 
IV e V desta lei serão providos por candidatos devida
mente habilitados em concurso público e distribuídos 
pelas classes das respectivas categorias funcionais, por 
ato do Presidente do Conselho da Justiça Federal. 

Art. 4,-° Caberá ao Conselho da Justiça Federal, 
mediante ato próprio, especializar Varas em matéria 
de natureza agrária, estabelecendo a respectiva localiza
ção, competência e atribuição, bem como transferir sua 
sede de um município para outro, de acordo com a 
necessidade de agilização da prestação jurisdicional. 

Art. s-. o As despesas decorrentes da execução desta 
lei correrão à conta das dotações orçamentárias consig~ 
nadas ã Justiça Federal de Primeira Instância. 

Art. 6." Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 7." Revoiam-se as disposições em contrário. 
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A N E X O I 
(Art. 20 da Lei no 

GRUPO-DIRE O 
NO DE CARGOS 

68 

,d"e de de 198 

SUPERIORES - JF-DAS-100 
N A DIG 

A N E X O II 
(Art. 20 da Lei no ,de de de 198 ) 

GRUPO-i\TrViDADES PZ APOlO Ju_pi.CIÂR:):O 
CÓDIGO 

JF-AJ-02! 

136 
JF-ÃJ-025 

-J-F-AJ-024 

A N E X O III 
(Art. 20 da Lei ·no -de de de 198 ) 

GRUPo-oUTRAs ATIYlDAPES DE-NívEL SUPERIOR - JF-NS-900 
NO DE CARGOS"- D E N OM I N ~ _ç A O CÓDIGO 

20 Bibli.ote-cário· JF...;NS-932 

ANEXO IV 
(Art. 20 da Lei no ,de de de 198 ) 

- Jf'-NM-1000 
NO DE CARGos_ _o_ E N o M r N_.b. ç A o CÓDIGO 

254 Auxiliar Operacional de 
Serviços Diversos JF-NM-1036 

ANEXO V 
(Art. 2Q da Lei no ,de de de 198 ) 

GRUPO-SERVIÇOS DE TRANSPORTE úFfC!AX: E POR'l'ARtA ~JF-TPC1200 
NO DE CARGOS D E_N O M I_ NA_ C A O CÓDIGO 

47 Agente de Portaria JF-TP-1202 

MENSAGEM N• 003, DE 1986, 
DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 

Brasílía-DF 

Em 30 de junho de 1986 
A Sua Excelência 
Deputado Ulysses Guimarães 
Digníssímo Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente: 
Nos termos dos artigos 56 e 115, II, da Constituição 

Federal, tenho a honra de passar às oiãos de Vossa 
Excelência, pata a elevada consideração do augusto 
Congresso Nacional, o anexo ~teprojeto de Lei que 
dispõe sobre a reestruturação dos serviços da Justiça 
Federal e a criação de cargos no Quadro Permanente 
das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal 

de Primeira Instância e dá outras providências, bem 
CC1filó a justificação que o acompanha. 
Valho~me do ensejo para ratificar a Vossa Excelência 

os meus protestos de alta consideração e grande apreço. 
- Ministro Lauro Leitão, Presidente do TFR e do CJF. 

-Justificação 

1. O Estado, que tem a finalidade precfpua de man
tere equilíbrio social, pela ação eficiente de seus órgãos, 
não pode ficar alheio às mutações conStai1tes dos fatos 
sociais, mormente na área da prestação jurisdicional, 
qUe abrange os interesses de cada indivíduo e, conse
qüentemente, de toda a coletividade. 

2. _Adequar as estruturas do Estado âs demandas 
dos indivíduos, cada vez mais numerosas e complexas, 
deve ser uma preocupação diuturna dos administrado
res e autoridades. 
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3. A situação melindrosa em que se encontra, atual
mente. a Justiç? Federal de Primeira Instância, _exige 
que providências sejam tomadas, em caráter imediato, 
com o propósito de obter-se maior eficácia nos serviços 
de prestação juFisdicional, mormente no que concerne 

· ãq_ pronto atendimento às partes e à tramitação mais 
- -~"célere dos processos judiciais. 

4. Com efeito, a morosidade na tramitação dos pro
cessos prejudica, sensivelmente, a credibilidade da Jus
tiça Federal perante a opinião pública, o que leva o 
homem comum brasileiro a dizer, como adágio fosse: 
é prefe~ível um mau acordo do que uma boa demanda. 

5. Ora;o crescente aumento, ano a ano, do volume 
de processos autuados tem-se constituído em um dos 
fatorés priinordiã.is desse grave problema. 

6.- Assim, se mantido o número atual de_ Juízes, 
o remanescenfe dos processos não julgados crescerá, 
gradativamente, a cada ano. Em algumas Seções Judi
ciárias, mais de 50% dos processos distribuídos deixa
ram de ser julgados, acarretando, por conseguinte, bai
xa produtividade, em virtude da insuficiência de magis
trados. 

7. · Como se vê, a n'ecessidaôe de criação de novos 
cargos de Juiz Federal é imediata, pois a cada ano cres
ce, numa média de 20%, o volume de processos, situa
Ção ainda agravada pelo acúmulo dos feitos não julg3-
dos. 

8 .. É d_e se assinalar que, em 1980, o volume de 
ã.jU:izamentos foi d.a ordem de 88.665 !e! tos, correspon-
4~~do_a uma c~rga médía de 791 proc~SÇ>S por Juiz. 

9".- -TOciavi:i-, -eln 1985, o total de ajuizamentos che
gou a 158.124 feitos, o que resultou uma carga média 
àe 1.171 novos. processos por Juiz, sem levar em consi
deração o remanescente dos anos anteriores, fato que 
evidencia uma sobrecarga que supera, em muito, o volu
me que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional consi
dera admissível para a fixaÇão do número de Desembar
gadores dos Tribunais de Justiça, ou seja, 300 processos 
distribuídos e julgados, conforme estatui o § 1" do art. 
106 da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 
1979. 

1_0. Em razão do atual perfil da Justiça Feder8.t de 
Primeira Instância, acima explicitado, o presente Ante-

. projeto de Lei objetiva a reestruturação dos serviços 
a ela afetos, mediante a criação, com o respectivo cargo 
do Juiz Federal, de novas Varas nas sedes das Seções 
Judiciárias, vale dizer, nas ~pitais dos Estados, e nos 
principais centros urbanos existentes no interior dos 
Estados-membros, bem como a ampliação do seu Qua
dro Permanente de Pessoal, conforme se vê dos Anexos 
I e II. 

11. A descentralização da prestação dos serviços 
jurisdicionais, acim(l. mencionda, com a criação e insta

-lação de Varas no Interior dos Estados-membros, que. 
consta, inclusive, do relatório da Comissão Especial 
de Ministros da Tribunal Federal de Recursos, encami
nhado à Comissão Cosntitucional para Assuntos do J u
diciáriO, encontra-se amparada pelo art. 124 da Consti
tuição Federal. 

12. __ .Por .outro lado, urge, por via de conseqüência, 
reestruturar os _serviços auxiliares das Seções Judiciá
rias, com a finalidade de minírriizar as dificuldades de 
ajufzamento das questões federais inerentes às execu
ções fiscais pela Uníão e Autarquias, bem éomo de 
ações concernentes a benefícios previdenciários (§§ to 
e 3° do art. 125, e ar:t. 126 da Constituição Federal). 

13. COnvém i-essaltar, por oportuno. que a presente 
reestruturação aumentará, não só a arrecadação tribu~ 
tária carreada para os cofres públicos, relativamente 
à cobrança da dívida ativa ajuizada, como também be
nefici.ará o processo decisório nos encargos pagos pela 
União e suas Autarquias,.. como o DNER, o INCRA, 
o DNOCS, nos processos de desapropriação, e o lA
PAS, nas parcelas de contribuição social. 

14. Destaque-se, por derradeiro, que o anteprojeto, 
ora proposto, objetiva, fundam~ntalmente, imprimir 
maior celeridade na prestação jurisdicional e propiciar 
a perfeita interação da Justiça Federal de Primeiro Grau 
com.o Tribunal Federal de Recursos, tendo em conta 
o atendimento dás diretrizeS- preconizada'S pela Lei Or
gânica da Magistratura Nacional. 
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Dezembro de 1986 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N: 149, de 198,6 

(N: 2.195183, na Casa de origem) 

Autoriza a criação do Fundo pra Desenvolvimento 
Integrado do Vale do Rio Doce • 

O C~ngresso Nacional decreta: 
Art. I.? Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

o Fundo para Desenvolvimento Integrado do Vale do 
Rio Doce. 

Art. 2~ ÕFundo para o Desenvolvimento Integrado 
do Vale do Rio Doce tem por finalidade captar recursos 
financeiros destinados à execução de pesquisas, estudos 
e obras, visando ao desenvolvimento integrado do Vale 
do Rio Doce. 

§ 1? Os recursos do Fundo para Desenvolvimento In
tegrado do Vale do Rio Doce devem ser empregados 
prioritariamente com o objetivo de assegurar a conten
ção de enchentes e a navegabilidade do rio. 

§ 2? As obras a serem executadas devem incluir medi
das para recuperáção e preservação do equilíbrio ecoló
gico. especialmente aquelas relacionadas com a prote
ção permanente dos recursos ictiológicos em todo o 
Vale e o reflorestamento da área da bacia. 

Art. 3~ Constituem recursos do Fundo para Desen
volvimimto do Vale do Rio Doce: 

1-a taxa de 0,5% (meio por cento), a ser cobra
da sobre o lucro das instituições bancárias e financeiras, 
pelo prazo de 10 (dez) anos; 

Il-5% (cinco por cento) do lucro das empresas 
localizadas no Vale do Rio Doce que exportam para 
o exterior matérias-primas ou produtos manufaturados; 

UI -dotações orçamentárias que lhe sejam consig
nadas; 

IV -outros recursos, inclusive rendimentos prove
nientes de sua aplicação. 

§ 1~ Os recursos do Fundo para Desenvolvimento do 
Vale do Rio Doce serão arrecadados pelo Banco do 

-Brasil S.A., depositados em conta vinculada e adminis
trados mediante convênio entre o Governo do Estado 
de Minas Gerais, o Governo do Estado do Espírito 
Santo e o Ministério-dO Interior. 

§ 2? A aplicação dos recursos fica sujeita à supervisão 
fmanceira do Tribunal de Contas da União e ao exame 
do Congresso Nacional. 

§ 3~ O Ministério do Interior poderá celebrar convê
riios com os Estados com a finalidade de aplicação dos 
recursos e articular-se-á com outros Ministérios com 
atuação no Vale do Rio Doce, de modo a assegurar 
maior eficiência dos investimentos. 

Art. 4? Fica vedada a instalação de indústrias poluen
tes no Vale do Rio Doce. 

Parágrafo único. Após a publicação desta lei, as em
presas já instaladas no Vale do Rio Dõce têm um prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para instalação de equipa
mento antipoluente, de forma a evitar qualquer tipo 
de poluição ambiental. 

Art. 5~ Esta lei será regulamentada no prazo de 90 
(noventa) dias de sua publicação. 

Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário. 
Câmara dos Deputados, 1~ de dezembro de 1986. 

· LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL 

TITuLO I 
Da úrgãnizaçio Nacional 

.......................... c'APiTüi:ü'ii ........................ ,. 
Da União 

Art. 8~ Compete à União: 

XIV -estabelecer e executar planos nacionais de 
educação e de saôde, bem como planos regionais de 
desenvolvimento; 
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CAPÍTULO V! 
Do Poder Legislativo 

................ ·--·~--~sÊÇXõ·w··~·-··'"······'········" 
Dos atribuições do Poder Legislativo 

Art. 43. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção 
do Presidente da, RepUblica, dispor sobre todas as maté
rias de competência da UniãO, especialmente: 
I- tributos, arrecadação e distribuição de rendas; 
II- orçamento anual e plurianual; abertura e opera

ção de crédito; dívida ptíblica; emissões de curso for
çado; 

III - fixaça:o dos efetivos das forças armadas para 
o tempo de paz; 

IV- planos e programas nacionais e regionais de 
desenvolvimento; 

•••••••••••••••••••••••••''"''•••••••-·--.--..._;....-r---·--
(ÀS Comissões de Assuntos Regionais e de Econo

mia.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 24, de 1986 

(N" 148/86, na Câmara dos Deputados) 

Autoriza o Presidente da República a ausentar-se 
do País durante os meses de fevereiro e Itlárço de 
1987. --

0 Congresso Nacional decreta: 
Art. to :é. concedida autori:arÇâO ao Senhor Presiden

te da República, José Sarney, para ausentar-se do País 
durante os meses de fevereiro e março il_e 1987. _ _ 

Art. 2~ O Senhor Presidente da República comu-
nicará previamente ao Congresso ~ acional os países 
que irá visitar. 

Art. 3° Este deCreto legislativo entra" em vigor na 
data de sua publicação. -

MENSAGEM N' 710. DE 1986 
Excelentíssímos Senhores Membros do Congresso 

Nacional: 
Ao ensejo do encerramento da presente legislatura 

em 5 de dezembro próximo e a instalação da 48. • em 
1. 0de março de 1987, tenho a honra de submeter à alta 
apreciação de Vossas Excelências pedido de prorro
gação do prazo previsto no-art.- L" do Decreto Legis
lativo n.o 12, de 1986, até 31 de julho ,~c 1987, para 
os efeitos dos arts. 44, inciso III. e 8-0 da Constituição 
Federal. 

A iniciativa tem por base os mesmos fundamentos 
que ditaram a solicitação constante da Mensagem no 
225, de 11 de junho de 1986. e que deu origem ao 
referido decreto legislativo. 

Brasília, 25 de novembro de 1986.- José Sarnc-y. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Do Expedien· 
te lido consta o Projeto de Decreto Legislativo no 24/86, 
que de acordo com os arts. 100, inciso I, ítem 18, e 
111, inciso I, alfnea g, do Regimento Interno, será reme
tido à.s Comissões de Constituição e Justiça e de Rela~ 
çõeS Exteriores~ devendo ser submetido à deliberação 
do Plenário após a Ordem do Dia, em virtude do que 
se acha previsto na alínea a do inciso ll do art. 388 
da Lei Interna. - -

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Sobre a mesa, 
projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 1. 0-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO, 

N" 256, de 1986 

Consolida, unifica e altera a legislação sobre man
dado de segurança. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. o Conceder-se-á mandado de segurança para 
proteger direito líquido e certo, não amparado por ha-

DIÃRíO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Ii) 

beas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso 
de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio 

. _ d~ s.o.frê-la, por ato de autoridade, seja de que categoria 
for e sejarri quãis forem as _(unções que exerça. 

§ I. o Consideram-se autoridades, para os efeitos 
desta lei, os representantes, dirigentes ou administra
dores e as pessoas ou colegiados com fuJlçõe~ del_ibe
rativas ou jurisdicionais, em quaisquer órgãos ou entída
des de direito públicO, dos Poderes Executivo, Legis
lativo e Judiciário da União, Estados, Territórios, Dis
trito Federal e Municípios, extensivas às respectivas 
Procuradorias, Tribunais de Contas e entidades autár~ 
_quicas, e aos· partidos poHticos, bem como às pessoas 
naturais ou jurídicas com funções delegadas do poder 
público, somente no qu_e entender com essas fu':lções. 

§ 2.0 Considerapse-á federal a autoridade coatora, 
se as conseqüências de ordem patrimonial do ato contra 

-O qual se requer o mandado houverem de ser suportadas 
pela União ou .suas entidades autárquicas, ou quando 
se _tratar de funções por estas delegadas. 

Art. z.o _ Pode impetrar mandado de segurança 
quem pode ser parte nas açóes em geral, inclusive as 
entidades públicas despersonalizadas. 

·s-1. ~ Quando o direito ameaçado ou violado couber 
a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o man
dado de seguran;ça. 

§ 2." As associações e entidades repreSentativas ou 
órgãos de classe podem ajuizar mandado de segurança 
em nome de seus associados, filiados ou representados, 
para defesa de direitos individuais ou coletivos que se_ 
relacionem com as respectivas atividades ou finalidades 
sociais ou classistas; no caso, porém, de direito indivi~ 
dual, é indispensável a anuência do respectivo titular. 

§ 3+ ~ O titular de direito líquido e certo, decorrente 
de direito, em condições idênticas, de terceiro, poderá 
impetr-ar mandado de segurança a favor do direito origi
nário, se o seu titular não o fizer, em prazo razoável, 
apesar de para isso notificado. 

~ Art. 3.0 Não se dará mandado de segurança quando 
'3e tratar: _ 
I- de ato normativo ou lei em tese, salvo se auto-a

plicável; 
II -de ato administrativo, pendente recurso com 

efeito suspensivo, independente de caução; 
III -de ato judiciàl, quando haja recurso, com efeito 

suspensivo, nas leis processuais ou regimentos dos tribu
nais~ 

IV -de ato disciplinar. exceto quanto à sua legali~ 
dade formal ou extrínseca. 

Art. 4. 0 Não se concederá medida liminar em man
dato de segurança: 
I-que, direta ou indiretamente, importe na entre

ga, ao imperrante ou a terceiro, de mercadorias, bens 
ou coisas de qualquer espécie procedentes do estran-
geiro; _ -· 

u--..:: pa-ra efeito de reclassificação ou equiparação de 
sef'lidores públicos, concessão de aumento de remune-_ 
ração ou extensão de direitos e vantagens pecuniárias; 
m- quando houver possibilidade de grave lesão â. 

ordem, à saúde, à segurança ou à economia p_úbticas. 
Art: 5° A pedção inicial, que deverá preencher os 

requisitos legais processuais, será apresentada em duas 
vias e os documentos, que instruírem a primeira, deve
rão ser reproduzidos, por cópia, na· segunda. 

§_ 1~ __ Se o documento necessário à prova do alegado 
se encontrar em repartição ou estabelecimento público, 
ou em poder de autoridade que recuse fornecê-lo por 
certidão, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, 
a exibição desse documento em original ou em cópia 
autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, 
o prazo de dez dias. Se a autorid~de que tiver procedido 
dessa maneira for a coa tora, a ordem far-se~á no próprio 
instrumento da notificação. O escrivão extrairá cópias 
do documento para juntá-las à segunda via da petição. 

§ 2° Em caso de urgência e observados os requisitos 
desta_ lei, é permitido impetrar o mandado de segurança 
pai-telegrama, radiograma ou telex, podendo o juiz 
competente determinar seja feita pela mesma forma 
a notificação à autoridade caatora e a citação dos litis~ 
consertes passivos: 

§ 3° Também na hipótese de urgência, poderá o 
impetrante apresentar a petição a qualquer juízo com
petente, que, reconhecendo dita circunstância, decidirá 
sobre a liminar, fazendo-se a posterior distribuição e 
registro do feito mediante Ofício do juízo prevento. 
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Art. 6° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 
I-que se notifique o coator do conteúdo da petição, 

entregando-lhe a segunda via apresentada pelo reque
rente, com as cóp~as_ dos documentos, a fim de que, 
no prazo de dez dias, preste as informações que enten
der necessárias; 
II- a remessa de cópia autêntica do mandado notifi

catório ao representante legal ou judicial do sujeito 
passivo, com aviso d_e recebimento para ser justo aos 
autos; 
III- a citação, por ofício, dos litisconsortes necessá

rios, para oferecer contestaçãq e produzir prova docu
me_ntal no decêndio; far-se-á a citação, por edital, publi
cado uma única vez, com o prazo de dez dias, nas hipó
teses legais ou quando assim for conveniente; 
IV- que se suspenda, ou se pratique, liminarmente 

o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante 
o fundamento e do ato impugnado puder resultar a 
ineficácia da medida, caso seja deferida, 

Art. 7o A inicial será desde logo indeferida, quando 
não for caso de mandado de segurança ou lhe faltar 
algum dos requisitos essenciais. 

Parágrafo único. Da sentença de indeferimento li
minar da petição inicial, cabe apelação, s_em efeito sus~ 
pensivo, se oriunda do juízo singular, ou agravo de 
instrumento, quando proferida pelo relator no Tribu
nal. 

Art. go As autoridades administrativas, no prazo 
de quarenta e oito horas da notificação da medida limi
nar, ou do pedido de informações, remeterão ao titular 
ou representante do ó.rgão ou entidade a que pertençam 
e ao Procurador-Geral da República ou a quem tiver 
a representação jUdicial da União. do Estado, Terri
tório, Distrito Federal e Município ou da entidade apon
tada como coatora. as indicações e elementos _outros 
necessários às providências a -serem tomadas para a 
eventual suspensão da medida e defesa do ato apontadc;> 
como ilegal ou abusivo de poder. 

Art. 9" Feita a notificação, o serventuário em cujo 
cartório corra o feito juntará aos autos cópia autêntica 
do ofício endereçado ao coator, bem como a prova 
da entrega a este ou de sua recusa em aceitá~ lo ou 
dar recibo. 

Art. 10. Salvo nos casos de revogação ou de sus
pensão, subsiste a eficácia da medida liminar não alcan
çada por sentença denegatória do mandado. 

Art. 11. A medida liminar será revogada ex oftido 
ou a requerimento do Ministério Público e de qualquer 
legitimado passivo, quando, após as informações recebi
das da autoridade coatora ou através de documentos 
_apresentados por terceiros admif.dos no processo, o 
juiz se convencer da insubsistêm.ia dos presso.postos 
para a concessão ou manutenção da medida. 

Art. 12. A execução da liminar poderá ~r-suspen~ 
sa,_em despacho fundamentado, pelo Presidente do Tri~ 
bunal ao qual couber o conhecimento do recurso pre
visto no artigo 14, a requerimento de pessoa jurídica 
de direito público interessada e para evitar grave lesão 
à ordem, à saúde, à segurança e à economia p~bticas. 

Parágrafo único. Do despacho que suspender a exe
cução da liminar, cabe agravo de instrumento para o 
Tribunal, observando~se a prioridade referida no artigo 
2b. 

Art. 13. Findo o prazo a -que se refere o inciso I 
do art. 6°, e ouvido o represent;mtedo Ministério Públi
_co, dentro _e.tJl__cinco dias, cabe ao juiz, em igual prazo. 
ou ao TribU!lal. na primeira sessão subseqüente ao mes~ 
mo interregno, proferir decisão, tenham sido ou não 
prestadas as informações pela autoridade coatora. 

Art. 14. Deferida a segurança, a decisão será trans
mitida à autoridade coatora e aos legitiiiiados passivos, 
mediante mandado ou por via postal, com registro e 
aviso de recebimento, por via telegráfica ou telefónica, 
radiograma ou telex~ devendo a autoridade judicial con· 
cedente escolher a via disponível mais rápida e eficiente, 
conforme o requerer o impetrante. 

Art. 15. Da Sentença que conceder ou negar a segu
rança, cabe apelação, sem efeito suspensivo. 

.Earágrafo único. A sentença que conceder o man
dado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, podendo, 
entretanto, ser executada provisoriamente, ressalvado 
o disposto nos artigos 16 e 17. 

Art. 16. No curso da lide, ou enquanto pender re
curso, mesmo sem efeito suspensivo, da sentença ou 
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acórdão, a execução do_ julgada que determinar a entre
ga ou vinda do exterior de mercadorias, bens ou coisas 
de qualquer natureza, não será ordenada pelo juiz ou 
Tribunal antes que o impetrante preste garantias de 
restituição do respectivo valor, para o caso de, afinal, 
decair da açâo ou procedimento. 

§ to As garantias referidas nesteartigo consistirãá
no oferecimento de fiança bancária idónea, aceita pela 
autoridade alfandegária competente, ou de caução em 
títulos da Dívida Pública Federal, de valor nominal cor
respondente a 150% (cento e cinqaenta por cento) ad 
valorem das mercadorias, bens e coisas objeto do litígio, 
na forma do art. 6", § 4", da Lei o• 2.145, de 29 de 
dezembro de 1953. 

§ 2• O valor exigível, tanto para a fiança bancária 
quanto para a caução, de que trata o parágrafo anterior, 
será comprovado com documento expedido pela Car
teira de Comércio Exterior, do qual constarão todos 
os dados indispensáveis à piecisa caracterização da mer
cadoria, bem ou coisa. 

Art. 17. Quando se verificar qualquer das hipóte
ses contidas nos incisos II e III do art. 4°, a sentença 
ou o acórdão concessivas da segurança somente pode
rão ser executados depois de transitados em julgado. 

Art. 18. O pagamento de vencimentos e vantagens 
pecuniárias assegurados, em sentença concessiva de 
mandado de segurança, a servidor público federal, da 
administração direta ou autárquica, e a servidor público 
estadual e municipal, somente será efetuado relativa
mente ãs prestações que se vencerem a contar da data 
do ajuizamento da inicial. 

§ lo Na falta de crédito, a autoridade coatora ou 
a repartição responsável pelo cuffiprfmento da-decisão 
encaminhará, de imediato, a quem de direito, o pedido 
de suprimento de recursos,_ de aC<?rdo com as normas 
em vigor. -

§ 2o A sentença que implicar em pagamento dos 
atrasados desde a impetração será objeto, nessa parte, 
de liquidação por cálculo (arts. 6_0<! e 605 do Código 
de Processo Civil), procedendo-se, em seguida, de acor
do com o art. 117 da Constituição FederaL 

§ 3°- Paril Os efeitos deste artigo, aplica-se às autar
quias o procedimento disposto no art. 117 da Consti
tuição Federal. 

Art. 19. A autoridade administrativa ou judiciária 
que ordenar a execução de pagamento com violação 
das normas constantes dos artigos 4°, indSO II, e 18-
incorretá nas sanções do art. 315 do Código Penal e 
pena acessória correspondente. 

Art. 20. A autoridade que deixar de cumpiir o dis
posto no § lo do art. 18 incorrerá nas sanções do art. 
317, § 2°, do Código Penal e pena acessória corres-
pondente. 

Art. 21. A autoridade coatora que descumprir a 
líminar, a sentença ou o aCórdão será afastada do seu 
cargo por ordem judi~ial, a requerimento do impetranie 
ou do Ministério Público, ficando sujeita à responsa
bilidade crimi-nal, além de responder civilmente pelas 
perdas e danos que sua atitude ocasionar ãs parteS, 
conforme se apurar em liquidação de sentença nos pró
prios autos do mandado de segurança. 

Art. 22. -Salvo motivo de força maior, que não com
preende acúmulo de trabal_ho, ao_s magistrados e serven
tuários do Poder Judiciário, âs ãutoridades coatoras 
e servidores administratiVOS e·aos m-embros do Minis
tério Público que descumprirem os prazos mencionados 
nesta lei aplicam-se as sanções da Lei Procesiual, da 
Lei Orgânica da Magistratura Nacional e dos respec
tivos estatutos ou regimes jurídicos, além da r_esponsa
bilidade civil pelas perdas e danos ·sofridos pelas partes, 
conforme se apurar em liquidação de sentença, nos mes
mos autos do mandado de segurança. 

Art. 23. - NoS casos de competência originária ou 
em grau de recurso dos Tribunais de Justiça e Tribunajs 
superiores, caberá ao relator a instrução do processo, 
independentemente de revisor. 

Art. 24. A decisão do mandado de segurança não 
impedirá que o requerente, por açao própria, pleiteie 
os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. 

Art. 25. O pedido de mandado de segut?.nça pode
rá ser renovado, se a decisãodenegatória não lhe houver 
apreciado o méiito. __ _ _ _ __ 

Art. 26. Os processos de- mandado de -segurança, 
inclusive nas instâncias recurSais, terão prioridade sobre 

, todos os feitos e a tos judiciais, salvo habeas corpus. 

O DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A conclusão dos autos, a cada vez, não poderá exceder 
o prazo de vinte e quatro horas, fazendo-se de imediato 
nos casos de urgência. 

Art. 27. O direito de requerer mandado de segu
rança extinguir-se-á deco.rridos cento e vinte dias conta
_dos_ da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, 
ou da decisão do seu_recurso com efeito suspensivo. 

Art. 28. Aplicam-se ao processo de mandado de 
segurança, no que couber e respeitadas. as suas peculia
ridades, as normas do Código de Processo Civíl, em 
especial as que regulam o litisconsórcio-. 

Art: 29. Esta lei consOlida, unifica e âltera as dispo
sições relativas a mandado de segurança contidas na 
Lei no 1.533, de 31 de dezembro de 1951, Lei n~ 2.770, 
de 4 de maio de 1956, Lei no 4.166, de 4 de dezenibro 
de 1962, Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, Lei 
no 4.862, de 29 de novembro de 1965, Lei no 5.021, 
de 9 de junho de 1966, Lei no 6.014, de 27 de dezembro 
de 1973, Lei no 6.071, de 3 julho de 1974 e Lei no 
6.978, de 19 de janeiro de 1982, e vigora a partir de 
sua publicação. -

Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Este projeto, de real importância a quadrás partici
pam das atividades forenses, pretende resolver, princi
palmente, dois problemas decorrentes da atual legisla
ção sobre o mandado de segurança. O primeiro é o 
da pluralidade de leis que regulam esse instituto que, 
sendo de suma relevância para os que dele necessitam 
-valer-se, deve ser objeto de uma lei única, que lhe 
facilit~ a invocação, a aplicação e _portanto a exegese 
jurisprudencial. 
- o outro diz respeito a algumas imperfeições e falhas 
que comprometem a eficiência do juízo constitucional 
de amparo, em razão sobretudo das normas que lhe 
regulam as formas, a impetração e os ·procedimentos 
de recorribilidade. 

Como se sabe~ o Código de Processo Civil, de 1973, 
inovou nessa matéria, ao extinguir o recurso do agravo 
de petição e generalizar o recurso de apelação para 
as decisões definitivas. No caso do mandato de segu
raflÇa, o Código tornou a sentença, quando concessiva, 
sujeita ao duplo grau de jurisprudência, podendo ser 
executada apenas provisoriamente (art. 12 da Lei no 
1.533/51, segUndo a red3.ção dada pela Lei no 6.071, 
de !974). 

0-direitO ao mitndado de segurança viu-se enfraque
-cido, também, pela Lei n" 4.348164, em cujos termos 
o-: Presidente do Tribunal, ao qual couber o conheci
mento do recurso interposto de sentença concessiva de 
segurança, pode suspender a liminar, e até mesmo a 
sentença ou o ac;:órdão, a requerimento de pessoa furí
dica de direito público interessada, a fim de evitar grave 
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públi
cas. As suspensões fundadas em tais alegações rara
mente são negadas e, quando determinadas, costumam 
eternizar, frustrando o direito do impetrante. 

Vários aspectos remanescem carentes de reformu
lação e aprimoramento, a exemplo dos seguintes: a con
ceituação_ mais abrangente de autoridade coatora; da 
legitimação ativa, inovando inclusive em relação ãs as
so_ciações e entidades representativas ou de classe; defi
nição dos casos de exclusão do writ ou da liminar; dis
pensa ·da distribuição prévia, por motivo de urgêncía; 
Ciência ao sujeito passivo quanto ao feito ajuizado; du
ração da liminar; normatização dos casos de revogação 
e suspensão da liminar; apreciação das situações enseja
deras de recursos; medidas tendentes à celeridade pro
cessual; aplícação do Estatuto Processual, modus in re
bus, ao procedimento especial do wrít etc. 

Particularmente, pretende o projetp minorar os males 
que induzem à protelação do julgamento definitivo, 
ou a retirar·eficácia à sentença concessiva, inexistindo 
qualquer preju{zo ao interes-se público, porqUe, se_ for 
o caso, o sujeito passivo poderá., a sua vez, requerer 
mandado com o propósito de obter efeito suspensivo 
ao recurso interposto ã sentença. 

Entre outras contribuições que nos chegaram para 
a elaboração do presente trabalho, é de justiça consig
nar os estudos monográficos ofertadoS: pelo ilustre advo-

Dezembro de !986 

gado Dr. J. C. Bruzzi Castelo, cujas conclusões. se refle
tem parcialmente nos termos da proposição. 

Sala das Sessões, to de dezembro de 1986. _-José 
Ignácio Ferreira. 

(A Comi~sdo de Constíiuição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 257, de 1986 

Dispõe sobre prazos de decadência e prescrição 
das ações civis e criminais por lesão corporal ou 
morte de pessoa presa, sob responsabilidade de au
toridade pdblica, e dá outras providências 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. to É de vinte anos o prazo de decadência do 

direito-de pio por ação de fudenização por lesão corporal 
ou_ morte de pessoa presa sob a responsabildiade de 
autoridade pública. 

Parágrafo único. Conta-se o prazo: 
I-em caso de lesão corporal, da data em que a 

vítima recobrou a liberdade; 
II - em caso de morte, da data em que dela tiveram 

ciência- os familiares da vftima, ou em que se tomou 
pub_licamente conhecida, ou, ainda, da data em que 
se concluiu o inquérito policial instaurado para apurar 
a responsabilidade pelo fato. 

Art. 2.0 É também de vinte anos o prazo de prescri
ção da ação criminal cabível em razão das mesmas cir
cunstâncias referidas no art, 1. o 

Parágrafo único. Cõnta-se o prazo na forma pre
vista no parágrafo único do art. 1. o 

Art. 3.0 Aindenizaçãomencionadanoart.l.0 desta 
Lei poderá ser pleiteada por via administrativa-, antes 
do ingresso em juízo. 

Parágrafo único. O pedido em via administrativa 
será decidido no rpazo de noventa (90) dias. 

Art. 4. o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5. o Revogam-se as _disposições em contrário. 

Justificação 

A segurança e integridade das pessoas privadas da 
sua liberdade pessoal em virtude de prisão efetuada 
por autoridade pública, no Brasil, embora sejam um 
postulado secul~r - consagrado não só nos ordena
mentos constitucionais internos, mas também nas decla
rações internacionais de direitos -, têm sido violadas 
no Brasil com uma freqüência que _choca a consciência 
de todo homem bem formado. Sabe-se muito bem que 
diariamente se espanca, sevicia-se e tortura~se, nas pri
sões brasileiras. Estatísticas não existem, é claro, mas 
é possível afirmar que-um grande número das pessoas 
que em nossas prisões caem na desgraça do espanca
mento, do seviciamento e da tortura morrem em conse
qüência das violências físicas de que foram vítimas. 

Não nos referimos apenas aos casos de espancamen
tos, sevícias e torturas cometidos contra pessoas presas 
por razões de ordem política, como acontecia até há 
poucos anos em nosso País, durante o período tenebroso 
de exceção constitucional e política da ditadura militar 
de que começamos a emergir, de fato, há quase dois 
anos e da qual deveremos sair, em definitivo, no aiio 
que vem, por efeito da nova Constituição que devere
mos votar para esta Nação. Os casos de lesões corporais 
e mesmo de morte, infligidas a pessoas ilegalmente pre
sas por motivos de natureza política, são os mais notó
rios, ql;Jando se tornam conhecidos. A circunstância de 
serem as vítimas pessoas mais ou menos destacadas, 
graças ã sua atuação pillftica, confere uma ressonância 
maior ao crime de que foram-Vftínias. Porém, estamos 
a pensar também nos inúmeros casos que quotidiana
mente acontecem, no mais das vezes_sem qualquer regis
tro, de pobres seres humanos que, por razões não pro
priamente políticas. são levados aos nossos estabeleci
mentos prisionais, e, lá, sofrem também espancamen
tos, sevícias e torturas, de que são seqüelas, inevitáveis 
a lesão corporal e muitas vezes ã morte. A tortura é 
um crime - não importa se a vítima contra quem se 
comete seja adyersário, suposto ou real, do regime polí
tico dominante, ou um acusado de crime comum. 
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Quando uma pessoa morre, enr uma prisão pública, 
em razão de violências físicas, de quem é a ~esponsabi
lidade? Do Poder Público. Do Estado. Do Estado em 
todos os seus níveis- federal, estadual, municipaL 

As ações tendentes a responsabilizar o Poder Público 
pela lesão corporal ou pela morte de pessoa lesada ou 
morta em conseqüência de tortura física (e moral), es
pancamentos e .sevíCias, nas prisões públicas do País 
têm esbarrado, freqüentemente, num empecilho incon
tornável: a decadência do direito de_ ação contra o Esta
do. O prazo de decadência é atualmente de cinco anos. 
Embora uma corrente doutrinária entenda dever esse 
prazo contar-se da data da ciência do fato, o que rem 
estabelecido a jurisprudência dominante é que o termo 
inicial do prazo de decadência é o da data do evento. 
Ainda não faz muito tempo, o mundo jurídico bra5ileiro 
presenciou uma decisão judicial que evidencia a gravi-· 
dade da lacuna do nosso ordenamento jurídico em tal 
matéria: o Tribunal Fedáat de RecUrsos declarou pres
crito a ação declaratória de responsabilidade da União 
pela morte do jovem Raul Amaro Nin Ferreira, po~ 
ter sido a ação proposta oito anos após sua ocorrêncía. 
Raul Amaro morreu em 1971, em virtude de torturas 
sofridas da parte de agentes do Estado. Fora preso 
por razões de ordem política. 

Evidentemente injÜsto, eSSe prazo decadencial_- e 
ainda mais injusto o-seu termo inicial. Nem pOd!! ser 
de apenas cinco anos o período de tempo dentro no 
qual podem os interessados legítimos pedir em juízo 
a indenização devida pelo Poder Público; nem pode 
o prazo de decadência do direito de ação começar a 
contar-se da data da ocorrência do fato, tantas vezes, 
e no mais delas, impossível de ser determianda. 

O presente Projeto visa a corrigir essas injustiças. 
Primeiro, fixando um prazo decadencial mais dilatado 
-de vinte anos; depois, estabelecendo-lhe como termo . 
inicial a data em que a vítima recobrou a liberáade, 
e, em caso de morte, a data em que dela tiveram çiência 
os familiares da vítíma, ou que se tornoU publicamente 
conhecida-, ou, aind~, a data em __ que se concluiu 
o inquérito policial instaurado para apurar a responsa
bilidade pelo fato. O mesmo_ prazo de vinte anos é 
fixado para a prescrição da ação penal cabível em razão 
das mesmas circunstâncias. O ProjetO-cxj"a também uma 
via preliminar - optativa - para o pleiteamento da 
indenização: a via administrativa, a qual deve esgotar-se 
no prazo de noventa (9q) dias, a fim de evitar-se toda 
protelação nessa via alternativa. 

Pensamos que, se convertido em lei, este P.rojeto 
se constituirá, cOm certeza, em instrumento legal eficaz 
para que não mais se din6gUejuSITça nos casos de des
cumprimento, por parte do Poder público, do seu dever 
de zelar e garantir a segurança e integridade ffsica e 
moral das pessoas presas sob a sua responsabilidade. 

Contamos, por isso, com o apoio decididO dos nossos 
pares, a fim de preenchermos, a partir desta Casa, uma 
lacuna tão grave em nossa ordenação jurídica. 

Sala das Sessões, em 1" de dezembro de 1986.- José 
Ignácio Ferreta. 

(À Comissão de Constituição e Justiça) 

PROJETO DE LEI J)ú SENADO 

N' 258, de 1986 

Permite às pessoas jurídicas a dedução, do lucro 
tributável para efeito de Imposto sobre a Renda, 
do dobro das despesas realizadas com assistência 
médico-sanitária aos seus empregados e dependen
tes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" As pessoas jurídicas poderão deduzir, do 

lucro tributável para fins do Imposto sobre a Renda, 
o dobro das despesas feitas com assistência sanitária, 
higiênica, médico-hospitalar e dentária dos seus empre-
gados e dependentes. _ _ , 

Parágrafo único. A dedução de que trata esta lei 
não poderá exceder, em cada exercício financeiro, lO% 
(dez por cento} do lucro tributável. podendo, deduzidas 
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as despesas no exercício "financeiro corresopnaente, o 
restante ser transferido para redução nos dois exercícios 
financeiros subseqüentes. 

Art. 2" As pessoas jurídicas beneficiárias desta lei 
poderão firmar convéniO com entidades privadas, nos 
setores de higiene, da medicina preventiva e curativa, 
da cirurgia, inclusive dentária e da hospitalização, in
cluindo o dispêndio com esses contratos nas deduções 
previstas no art. 1", até os limites do seu parágrafo 
único. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, in
cluem-se os diversos tipos de seguro de saúde. 

Art. 3" O Poder Executivo regulamentará esta lei 
no prazo de 120 (cento e·vinte) dias, ouvidos o Minis
tério da Fazenda e da Previdência e Assistência Social. 

Art. 4" Esta~lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5" Rev.ogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Quando a Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976, permi
tiu que as pessoas jurídicas deduzissem, do lucro tribuR 
tável do Imposto sobre~ Renda, o dobro das despesas 
comprovadamente realizadas no período-base, em pro
gramas de alimentação do trabalhador, previamente 
aprovados pelo Ministério do Trabalho, deu um largo 
passo a nossa legislação social no sentido de melhorar 
as condições alimentares do trabalhador, incrementan
do sua produtividade, em benefício de todo o processo 
de desenvolvimento. 

As estatísticas comprovam que somos um povo subaR 
limentado, mas sobretudo carente, quanto à assistência 
sanitária, preventiva ou curatíva, multiplicando as 
doenças incapacitantes para o trabalho, muito mais preR 
cocemente aqui verificadas do que sería de desejar. 

Pretende-se, por outro Íado, confiar única e exclusivaR 
mente aos quadros da assistência médiCa da Previdência 
Social, crescentemente sobrecarregados, a tarefa de 
acudir a mais de dois terços da população do País, con
tando-se nesse número os trabalhadores ativos e inati
vos, além dos seus dependentes. 

Na generalidade doS_casos, quando o empregado re
corre ã Assistência _Médica da Previdência Social já 
o_ seu quadro nosológico se apresenta muitas vezes irre
versível, t~rnando-se crónicas mol_éstias que teriam sido 
curadas se precocemente diagnosticadas, 

Esse diagn6stjco precoce s6 se apresenta ef:icãz quan
do há revisões de saúde pelo menos anuais, exigida 
sem_~stralmente, por exemplo, no caso da assistência 
dentária e cardiológica. 

Se as empresas podem contratar esses serviços, mobiR 
lizando organizaçóes sanitárias pl1blicas e privadas, me
diante convênios, isso resultará benéfico a patrões, a 
empregados e ao próprio INAMPS, enquanto a preserR 
vação da higidez do trabalhador será a mais eficaz con
tribuição para o incremento da sua produtividade. 

Não se trata de nenhuma inovação em nosso ordena
mento jurídico-social, mas de aproveitar os excelentes 
resultados_da Lei n" 6.321, de 14 de abril de 1976, através 
da interação do binômio alimentação X saúde. 

Cumpre salientar que a medida preconizada pelo Pro
jeto ampara não apenas o trabalhador, mas seus depen
dentes, transmitindo, portanto, segurança emocional 
que repercute favoravelmente no seu desempenho labo
ral, agradecido pela assistência médica que ampara 
igualmente sua constelação familiar, 

Sala das Sessões, em 1" de dezembro de 1986. -
José Ignácio Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.321 DE 14 DE 
ABRIL DE 1976 

Dispõe sobre a. dedução, do lucro tributável para 
fl.is de Imposto sobre a Renda das pessoas jurídicas, 
do dobro das despesas realizadas em programas 
de alimentação do trabalhador. 
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DECRETO N-78.676 DE 8 DE 
NOVEMBRO DE 1976 

Regulamenta a Lei o• 6.321, de 14 de abril de 
1976, que dispõe sobre a dedução do lucro tributável 
para fins do Imposto sobre a Renda das pessoas 
jurídicas, do dobro das despesas realizadas em pro
gramas de alimentação do trabalhador e dá outras 
providências 

-~~--.................................. h ..................... . 

(Às Comiss6es de Constituição e Justiça e de Fi
nar~ças.) 

PROJETO DE L.EI DO SENADO 
N: 259, de 1986 

Dispõe sobre a prestação de contas pelo exercício 
de mandato legislativo, altera o Código Eleitoral 
e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo Os Senadores, Deputados Federais e Esta

duais e Vereadores ficam sujeitos à presta.ção anual 
de contas referente ao exercício do mandato, na qual 
se compreendem, pelo menos, o relatório sumário de 
sua atividade parlamentar ou edílica e a comprovação 
de proposições de sua autoria, pronunciamentos e parti
cipação nas discussões e votações em Plenário e nos 
órgãos técnicos das respectivas Casas Legistati;.ras, mis
sões especiais rea1iza9as, além de outros cometimentos 
de interesse público junto a autoridades governamentais 
ou a entidades ou órgãos públicos ou privados, e viagens 
no País e no exterior em razão do cargo. 

Parágrafo único. A falta de prestação de contas pre
vistas no caput configura a prática de crime de responsa
bilidade, na forma da legislação especffíca, e inabilita 
o responsável ao exercíCio do mandato, salvo motivo 
juSto. 

Art. 2" As prestações de contas previstas no artigo 
anterior serão apresentadas, até o encerramento de ca
da sessão legislativa, às Câmaras e aos órgãos de direção 
partidária competentes, a que se vinculam ·os parlamen
tares ou edis_ 

Parágrafo úriico:Sempre que se verificarem eleições 
gerais ou locais, as prestações de contas relatívas à legis
latura em curso serão encaminhadas também às Con
venções partidárias destinadas à escolha de candidatos, 
no caso de ocupantes de mandatos legislativos. 

Art. 3o As prestações de contas previstas no artigo 
to serão divulgadas-no intervalo das sessões legislativas 
ordinárias, através do "Diário do Congresso Nacional" 
e, no Distrito Federal, nos Estados e Municípios, em 
periódico correlato ou no respectivo órgão de imprensa 
oficiaL 

Parágrafo único. Os órgãos de direção partidária pro
moverão a divulgação, ·em forma sumária, das prestaR 
ções de contas de seus filiados, ocupantes de mandatos 
parlamentares eu edílicos na legislatura em curso ou 
na anterior, em pelo menos um jornal de circulação 
nacional, estadual ou local, conforme a base territorial 
dos respectivos mandatos, até a realização da Conven
ção referida no parágrafo único do art. 2° 

Art. 4c As Casas Legislativas e os órgãos-partidários 
competentes fornecerão, a qualquer interessado e inde
pendente de despesas, certídão ou cópia das prestações 
de _contas previstas no art. lo e dos documentos que 
as instruem, relativamente a seus membros ou filiados. 

Art. 5" O § to do art. 94 da Lei no 4.737, de 15 de 
julho de 1%5 (Código Eleitoral) passa a vigorar com 
o acréscim-o do seguinte inciso: 

"VII -cópia das prestações de contas relativas 
à legislatura em curso, ou à última na qual haja 
exercido cargo eletivo, no caso de ocupantes ou 
ex-titulares de mandato legislativo," 

Art. 6° As Casas Legislativas e as Convenções parti
dárias, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, 
poderão impor a suspensão temporária do exercício do 
mandato, por período não inferior a 120 (cento e vinte) 
dias nem. superlo!â Uma sessao leg1sTaiTvã· Orãirurn:ã"; 
a qualquer de seus membros ·ou filiados·-cuja:-atuação 
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parlamentar ou edilica for considerada, conform~ oca
so, insatisfatória ou inconveniente ao interesse público 
ou contrária ao programa partidário, à vísta das presta
ções de contas referidas no art. 1• 

§ 1• Até o início da sessão legislativa ordinária subse
qüente, a penalidade prevista no caput poderá ser pro
posta também por cidadãos, no exercício dos direitos 
políticos, que representem no mínimO 1% (um por cen
to) ou 10% (dez por cento) do eleitorado ofici:ilmente 
reconhecido na última eleiçªo, correspondente, respec
tivamente, ã base territorial estadual (e do Distrito Fe
deral) ou municipal do mandato- exercido pelo parla
mentar ou edil. 
· § 2• As Casas Legislativas e as Convenções partidá
rias pronunciar-se-ãp sobre as prestações de contas de 
seus membros ou filiados até 60 (sessenta) dias após 
o infcio da sessão legislativa ordinária subseqüente, ten
do-se por aprovadas caso não se manife-stem no prazo 
determinado. 

§ 3~ Convocar-se-á o suplente para substituir o titular 
a que for cominada a suspensão do mandato. 

Art. 7o Esta lei vigora a partir da data de sua publi
cação. 

Art. s~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A proposição em mira tem como precípuo Objeüvo 
institucionalizar o princípio da prestação de contas rela
tivamente ao exercício de qualquer mandato eletivo, 
de responsabilidade dos integrantes das Casas Legisla
tivas da União, Estados e Municípios. 

Como corolário desta premissa, busca-se formalizar 
outra modalidade de controle popular quanto à ação 
política e legislativa dos representantes do povo no âm
bito do Poder Legislativo, nas trés esferas de governo. 

A providência aviltrada traduz de certa forma a con
trapartida ao poder de fiscalização atribuído aos Sena
dores, Deputados e Vereadores, quanto aos detentores 
de cargos ou funções que integram a Administração 
Pública. 

Estabelece-se, assim, para os P'!~lamentares e edis 
idêntico compromisso de orderit pública e salutar obri
gação legal de se submeterem, perante as próprias Casas 
a que pertencem e aos Partidos de cujos quadros pro
vêm, assim como perante o eleitorado, à avaliação do 
desempenho do mandato que lhes foi conferido para 
atuar em nome do povo, pelo povo e como povo. 

Colima-se, por essa forma, expor os titulares de man
dato representativo ao julgamento do próprio -eleito
rado e da opinião pública, através da ampla divulgação , 
das prestações de conta nos órgãos oficiais de imprensa. 
Esse julgamentp será anualmente reaberto, o q_o.e signi
fica colocar o titular de mandato eletivo suscetível de 
várias reavaliações de seu desempenho ao longo do 
respectivo mandato.' Não bastasse, sujeita-o à nova 
apreciação pelas Convenções partidárias que irão esco
lher os candidatos a eleiçót::s gerais ou locais. 

O Projeto deverá contribuir para o aprimoramento 
de nossa experiência democrática e do sistema de gover
no representativo, exigindo mais dedicação e esforço 
dos ocupantes de mandatos políticos. Oferece à fonte 
originária do poder político melhores condições e am~ 
pias oportunidades concretas de apreciar criticamente 
e capacidade congressual, assemblear ou edílica dos 
seus representantes, podendo intentar sua substituição 
temporária por intermédio dos respectivos suplentes, 
sempre que o_s titulares não correspondam à expectativa 
dos outorgantes. 

Ressalva-se, por igual, o interesse da agremiação par
tidária, que não perde posições conquistadas em qual
quer das Casas Legislativas, preservando numericamen· 
te sua bancada, embora eventualmente através de nove 
suplente que virá substituir o titular durante o período 
de suspensão que este deva cumprir. 

A iniciativa recolhe, em conson.ânica com a realidade 
brasileira. a contribuição das teorias em torno do man
dato político representativo;-particularmente quanto à 
faculdade de revogação ou retomada da delegação ou
torgada aos mandatários, através do instituto do "re~ 
caol", de larga utilização no ·dire"ito positivo norte-ame
ricano, embora com características próprias. 

Diversamente da revogação da investidura conferida 
ao representante, a proposição prevê, na mesma linha 
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de controle popular sobre o mandato político, a possibi
lidade de ser imposta a suspensão do exercício do refe
rido múnus, em caso de ficar comprovada a inaptidão 
do eleito para continUar no exercício do mandato. Induz 
os ocupantes de cargos eletivos, assim a~_enados, a rever 
sua atuação e conformá-la ao superior interesse público 
ou das agremiações partidárias a que se vinculem. 

Verifica-se, de resto, que a medida haverá de concor
rer para o fortalecimento e estabilidade das estruturas 
e funcionamentos das corporações partidárias no País, 
evitando·se a desagregação da vida política ao sabor 
das correntes intra e extra partidos, em razão da multi
plicidade de legendas, da facilidade de troca de partidos 
'e tendo em vista a extinÇão da fidelidade partidária 
1
ct:lmo instituto em nosso direito positivo. 

Este o sentido nUclear da presente iniciativa, que 
deverá suscitar novos parâmetros no relacionamento 
entre mandatários (parlamentares e vereadores) e man
dantes (eleitores), de que deriva a fonte genuína do 
poder político representativo. Instauram-se novas práti
cas democráticas em clima de responsabilidade suma
mente acrescida aos detentores de cargos eletivos. Con
sagra·se -maior partiCipação poj>ular.e institucional no 
COntrole sobre a atuação dos ·representantes que inte
gram o- Poder Legislativo, nos diferentes níveis. Esta~ 
rão, destarte, sob permanente vigilância e avaliação 
do eleitorado e de seus próprios pares, e não apenas 
sujeitos às consultas às urnas, entremeadas por largas 
-de quatro e de oito anos, de acordo com os mandatos 
conquistados. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 86- José lgnácio 
Ferreira. 

(As Comissões de Constituição e Justiça e di Finlm
ças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 260, de 1986 

Altera a Legislação do imposto sobre a renda 
das pessoas físicas, no relativo aos abatimentos por 
despesas de locação e assemelhadas. 

O Congresso Nãcional decreta: 
- Art. to O artigo -3o do Decreto-lei no 1.493, de 7 de 

dezembro de 1976, fica acrescido de§ 1" com a redação 
aoarxo;· renumerando-se como § zo o atual parágrafo 

-único: _ 
"§ lo Equiparam-se ao aluguel as despesas ordiná

rias de condomínio, o imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana e as taxas muníCípáis 
relativas ao prédio locado, desde que comprova
damente a cargo do inquilino." 

Àrt. 2° Esta lei vigora a partir di-Sua--publícaçãõ, apli-:. 
cando-se ainda ao exercício financeiro cujo pr:iio de 
apresél'ftãÇã"o da respectiva declaração anual para fins 
do imposto sobre a renda não se_ tenha iniciado. 

Art. 3° Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

Justificação 

O Proj_eto que ofereço à elevada consideraçãoç dos 
ilustres Membros desta Casa tem por escopo sanar lacu
na da legislação pertinente ao imposto sobre a renda 
das pessoas físicas, no intuito de alcançar melhor e 
maior justiça fiscal, com reflexos salutares também no 
desenvolvimento sócio-económico. 

Tr_ata_-_se de.equiparar às despesas com locação, para 
fins de abatimento da renda bruta, aquelas realizadas 
com o pagamento das taxas de condomínio, IPTU e 
outros encargos incidentes sobre bens imóveis e que 
resultam, comumente, transferidos aos respectivos in
quilinos, por acréscimo aos ónus contratuais e aos alu
gl!éTS convencfonados. 

Tai_s dispêndios suportados pelos inquilinos configu
ram, na realidade, insubsistência passiva dos locadores, 
que deixam de arcar com semelhante débito perante 
a própria administração condominial ou os poderes 

públicos, embora não adicionem referidOs valores às 
suas receitas brutas imponíveis. Para os inquilinos, ao 
rjvés, constituem dupla perda, porque, além de respon
derem ao débito, não podem incluir ditos montantes 
no quantum do abatimento a título de alugueL 
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Observe-se que, ao lado de trazer benefício concreto 
aos locatáriQs, o projeto não induz qualquer perda signi
ficativa à receita fiscal, seja ·p.Qrque as despesas aqui 
referidas irão apenas complementar, eventualmente, o 
montante do abatimento permitido para encargos com 
tocaçãó, seja porque este se acha fixado em quantitativo 
bastante módiCO nas vigentes tabelas do imposto, a cada 
exercício. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. - José 
Ignácio Ferreira. 

(As Comissóes de Constituição e Justiça e de Finan
ças.) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os projetas 
lidos serão publicados e remetid~ às comissões compe
tentes. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Sobre a mesa, 
requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 1°-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N ." 526, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para o Ofício n.o S/10, 
de 1986, relativo a pleito do Governo do Estado do 
Paraná. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986.- Hélio 
Gueiros - Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N." 527, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n.~ 129, de 1986, que cria cargos, em comissão, 
de AssessOr legislativo, no Quadro Permanente de Pes
soal da Câmara dos deputados, e dá outras providên
cias. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos- Carlos Chiarelli - Jorge Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia nos 
termos do Regimento Interno. 

--O SR. PRESIDENTE'(Mário Maia)- A Presidência 
comunica ao PlenáriC? que decidiu c·ancelar a ·sessão 
conjunta anteriormente convocada para ãs 11 horas de 
hoje, e convoca outra a realizar-se às 19 horas, com 
a mesma Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENlE (Mário Maia) -Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENlE (Mário Maia)- Item 1: 

Discussão, em turno único, da Redação Final 
(oferecida pela Comissão de Redação em seu Pare~ 
cer n" 1.098, de 1986), do Projeto de Resolução 
N.0 35, de 1986,que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Vilhena, Estado de Rondônia, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 2. 732.430,00 (Dois 
milhões, setecentos e trinta e dois mil quatrocentos 
e trinta cruzados). 

Em discussã.o a redação finaL (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus· 

são. 
A tedação final é considerada definitivamente apro· 

vada, nos termos do arr. 359 do Regimento Interno. 
O prqjeto vai à promulgação, 

E a seguinte redação final aprovada: 
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N. • 35, de 1986 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da ConstituiÇão, e cu, .,..Eresi· 
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vilhena, Es
tado de Rondônia, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 2.732.430;00 (doi~ milhões, sete
centos e trinta e dois mil, quatrocentoS e trinta 
cruzados). 

O Senado Federal resolve: __ 
Art. lo h a Prefeitura Municipal de Vilhena, Estado 

de Rondônia, nos termos do artigo zo da Resolução 
no 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 2.732.430,00 (dois milhões, setecentos e trinta 
e dois mil, quatrocentos e tririta cruzados), correspon
dente a 600.000 UPCs, considerado o valor nominal 
da UPC de Cr$ 4.554,05, vfgente em julh~) de 1983, 
junto ao Banco do Estado de Rondônia S.A., este na 
qualidade de agente financeiro da operação, destinada 
à implantação do asfaltamento no sistema viário do 
Projeto CURA, drenagem de águas pluviais, desapro
priação de uma área, construção de uma creche, urbani
zação, recreação e lazer, no Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. -

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Item 2: 

Discussâo, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n.o 195, de 1985, de autoria do Senador 
Gabriel Hermes~ que inclui as categorias funcionais 
de Contador, Auditor e Técnico de Controle Inter· 
no entre os destinatários da Gratificação de Desem
penho de Atividade de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária da União, tendo: 

PARECERES, sob n. 0 S' 596 a 598, de 1986, das 
Comissões: 

-de Constitoição e Justiça, pela constituciona
lidade, juridicidade e, no mérito, favorável, com 
voto vencido dos Senadores Hélio Gueíros, Luiz 
Cavalcante e Alfredo Campos; e 
rá-;;i:,e Serviço Público Civil e de Finanças, favo; 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perll'la~ 

ne_cer sentados. (Pausa.) 

Aprovado! 
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Día,

para o segundo turno regimentaL 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LETmTSENADO 
N-' 195, DE 1985 

Inclui as categorias funcionais de Contador, Au
ditor e Técnico de Controle lnterno entre oS destina
tários da Gratificação de Desempenho de Atividades 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 
União. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo Passa a viger com o texto apenso o Anexo 

do Decreto-lei n.o 2.254, de 4 de março de 1985. 
Art. zo Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 3o Revogam-se as disposições em cOntrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Esgotada a 
matéria con~tante da Ordem do Dia, passa-se à aprecia
ção do Projeto de Decreto Legislativo n.o 24, de 1986, 
lido no Expediente, que nos termos regimentais deve 
ser discutido e votado nesta oportunidade. 
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Discussão, em turno \ÍnÍCO, do Projeto de Decre
to Legislativo n. a 24, de 1986, n. o 148/86, na Câmara 
d~s Deputados, que autoriza o Presidente da Repú

--- bhca ~ ausentar-se do País durante os meses dt 
fevererro e ma:ço de 1987 ~ dependendo de pare· 

:r:e~~~e';~~:r~~:e~.e Constituição e Justiça e 

Estando a matéria_dependendo de parecer da Comis
são de Constituição e Justiça, e verificando-se a ausência 
te_mP_orária da maioria de seus integrantes, esta Presi
dencia, nos termos do§ 1. 0

, do art. 90, do Regimento 
I?terno, designa o nobre Senador Mata-Machado, subs
tituto eventual na referida Comissão. 

S9licito ao nobre Senador Mata-Machado que profira 
o parecer da Comissão d_e Constituição e Justiça. 

O SR. MATA-MACHADO (PMDB- MG. Para pro· 
feru parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores:__ 

A iniciativa tem por base os mesmos fundamentos 
que ditaram .a solicitação constante da Mensagem n. o 

225, de 11 de JUnho de 1986 e que deu origem ao referido 
decreto legislativo, ficando a lícença prorrogada até 31 
de julho de 1987. 

A Comissão de Constituição e Justiça é favorável 
à aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Solicito_ ao 
nobre Senador Saldanha Derzi que profira o pareCer 
da Comissão de Relações Exteriores. 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MS. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores; 

A Mensagem n.o 710/86 solicita a prorrogação do 
prazo previsto no artigo 1.0 do Decreto Legislativo n.o 
12, de 1986, até 31 <;te ju_lho de 1987, para os efeitos 
dos arts. 44, inciso III1 e 80~ da Constituição Federal. 

A iniciativa tem por base os mesmos fundamentos 
que ditaram a solicitação constante da Mensagem n. o 

225,-de 11 de junho de 1986e que deu origem ao referido 
decreto legislativo. 

Nestas condições, a Comissão de Relações Exteriores 
é favorável à aprovação_ do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Os pareceres 
são favoráveis. 

Cqrilpletada a instrução da matéria, passa-se à discUs
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

-são. 

Em votaçao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma~ 

ne.ceLsentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

_ ___A_m_a_téria vai à Comissão de Redação. 

0 SR. PRESIOE_N~'E (Mário Maia)- S:obre a niesa, 
parecer da Comissão de Redação que vai ser lido p~lo 
Sr. 1°-Secretário. 

Ê lido o seguinte 

PAREÇER 
N: 1.114, DE 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n.• 24, de 1986 (n.o 148/86, n.a Câmara dos Depu
tados). 

Relator: Senador Saldanha Derzl. 
A Comissão apresenta a redaçã'o -final do Projeto 

de Decreto Legislativo no 24, de 1986 (no 148/86, na 
Câmara dos Deputados), que autoriza o Presidente da 
República a ausentar-se do País, durante os meses de 
fevereiro e março de 1987. 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de dezembro de 
1986. -Jorge Kalume, Presidente- Saldanha Derzi, 
Relator - Nivaldo Machado. 
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PARECER.N: 1.114, DE 1986 

(Da Comissão de Redaçâo) 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n.• 24, de 1986 (nG 148/86, na Câmara dos Depu
tados). 

l-aço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, item III, da Constituição, e eu 
Presidente do Senado Federal, promulgo o séguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1986 
Autoriza o Senbor Presidente da República a ausen

tar-se do País, durante os meses de fevereiro e março 
de 1987. 

O Congresso NacioQal decreta: 

Art. Lo É o Senhor Presideriie da República, José 
Sarney1 autorizado a ausentar-se do País, durante os 
meses de fevereiro e março de 1987. 

Art. 2 .. 0 O Senhor Presidente da República comuni
cará, previamente, ao Congzresso Nacional os países 
que iiá visitar. 

Art. 3, 0 Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs.. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (M~rio Maia)- Passa~se agora 
à aprovaçáo do requerimento de urgência lido no Expe
diente para o Ofício n.o 10, de 1986, relativo a pleito 
do Governo do Estado do Paraná. 

Em -votiÇãO o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada ãs Comissões de Finanças 
e de Constituição e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume o parecer 
da Comissão de Finanças. __ 

O SR. JORGE KALUME (PDS -A C. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senhor Governador do Estado do Paraná, solicita 
do Senado Federal, nos termos do artigo 42, IV, da 
Constituição Federal, a competente autorização para 
que aquele Estado possa contratar operação de emprés
timo externo no valor de US$ 58,0 milhões, destinado 
à liquidação dos compromissos externos já existentes. 

A operação foi autorizada pela Lei n." 8.215, de 
30-12-85, da Assembléia Legislativa Estadual. 

C_pnstam do processo cópia do Aviso n.o 300/86, no 
qual o Sr. Ministro-Chefe da Secretaria de Planeja~ 
m_~to_da _:presidência da República reconhece a priori
dade do Programa de Refinanciamento da Dívida Ex~ 
terna daquele Estado, vencível em 1986. 

As condições financeiras da operação sujeitar-se-ão 
à aprovação do ªanco C.entral do Brasil e a operação 
deverá contar com a garantia da União Federal. 

Nestas cOndições, somos pelo acolhimento do pedido 
nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.'283, DE 1986 
Autoriza o Govemo do Estado do Paraná, a realizar 

operação de crédito externo no valor de US$ 
58,000,000.00 (cinqüenta e oito mllhôes de dólares 
norte-americanos):, 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É o Governo do Estado do Paraná autori
zado a realizar, com a garantia da União, o:peração 
de empréstimo externo no valor de US$ 58,000,000.00 
(cinqüenta e oito milhões de dólares norte.-aJ?ericano~) 
ou o equivalente em outras moedas, de pnnc1pal, destt~ 
nada a financiar o Programa de Refinanciamento da 
Dívida Externa daquele Estado, vencível em 1986. 
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Art. 2.0 A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame 
das condições creditfcias a ser efetuado pelo Ministério 
da Fazenda em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do artigo I. o, inciso II, do Decreto 
n. o 74.157, de 6 de junho de 1974. obededdas as demais 
exigências da polftica econOmico-fmanceira do Governo 
Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n. 0 8.215, 
de 30 de dezembro de 1985. 

Art. Jo Esta resoluÇão entra em vigor na data de 
Sua publicação. 

O SR. PRESfDENTE (Mario Maia) - O paiecer 
da Comissão de Finanças conclui pela apresentação de 
projeto de resolução, que autoriza o Governo do Estado 

· do Paraná a contratar operação de empréstimo externo 
no valor de US$ 58,000,000,00 ( cinqüenta e oito milhões 
de dólares norte-americanos) para os fíns que especi
fica, dependendo de parecer da Comissão de Consti~ 
tuição e Justiça. 

Estando a matéria na dependência de parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e verificando-se a au
sência temporária da maioria de seus ihtegrantes, esta 
Presídência,nos termos do§ l.<>do art. 90do Regimento 
Interno, designa o nobre Senador Mata Machado, subs
tituto eventual da referida Comissão, para proferir o 
parecer. 

OSR.MATA-MACHADO(PMDB-MG.Paraprofe
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

o- presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Finanças do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre o ofício "S" n" 10, de 1986, autoriza 
o Governo do Estado do Paraná a contratar empréstimo 
extetno, no valor de US$ 58.000.000,00 (cinqüenta e 
oito milhões de dólares norte-americanos), destinado 
a financiar o Programa de Refinanciamento da Dívida 
Externa daquele Estado, vencível em 1986. . 

O Processo está instruído com todos os documentos 
que habilitam conhecer, perfeitamente, a -opf:!ação, oS 
recursos para satisfazer os compromissos, bem como 
os instrumentos legais exigidos pelo Regimento Interno 
do Senado Federal e pela Lei n" 8.215, de 30 dezembro 
de 1985, autorizadora do pleito. 

O mérito da matéria foi apreciado pela Comissão 
Q.e_Finanç-as que concluiu pela aprovação do pedido, 
tendo em vista o seu caráter prioritário. 

Assim, verifica-se que a- Proposição foi elaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis 
à espécie, mereçendo, por isso, o nos_so encamin~a
mento favorável, no que tange aos aspectos de constltu~ 
cionalidade_, juridicidade e téc~ica legisla.tiva. 

- O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
da Comis_s_ã_o de Constituição e Justiça conclui pela cons~ 
titucionalidade e juridicidade do projeto. _ 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
sã<JdO projeto, em turno 11nico. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queira permanecer 
sentados. 

O Sr. Martins Filho -Sr. Presidente, peço vetifi· 
caçáo de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Será feita a 
verificação solicitada pelo nobre Senador Mart~ns Fil~o. 

Sendo evidente a falta de número para dehberaçao, 
a Presidência suspenderá a sessão por 10 minutos, acio
nando as campainhas para a chamada dos Srs. Sena· 
dores a plenário, em obediência ao disposto no incisO 
VI, do artigo 327, do Regimento Interno. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às J1 horas e 5 minutos, a sessão é rea
berta às 11 horas e 16 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE '(Mário Maia - está reaberta 
a sessão. 

É evidente a falta de quorum. 
A matéria cOnstante da Otdem do Dia fica com sua 

votação adiada, ficando prejudicado o Requerimento 
no 527/86, lido no Expediente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 
11 horas e 3_Q_minutos, destinada à apreciação da Reda
ção Final do Projeto de Lei do Senado no 30, de 1983. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Está encerrada 
a sessão. 

_(Levanta-se a sessdo às 11 horas e 20 minutos.) 

Ata da 311. a Sessão, em 1. o de dezembro de 1986 

4." Sessão Legislativa Ordinária, da 47." Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

As Jl HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume -Altevir Leal- Mário Maia- Euni_
ce Michiles -Fábio Lucena - Odacir Soares - Aloy
sio Chaves - Hélio Gueiros - Américo de Souza -
Alberto Silva - Helvídio Nunes -João Lobo- Cesar 
Cais - Dias Macedo -Afonso Sancho - Carlos Al· 
berto - Moacyr Duarte -Martins Filho - Humberto 
Lucena - Marcondes Gadelha - Maurício Leite -
José Urbano - Cid Samp_~io - Nivaldo ~ac~ado -
Carlos Lyra - Luiz Cavalcante -Albano Franco -
Lourivai Baptista - Passos Pôrto - J utahy Magalhães 
- Lomanto Junior- Luiz Viana- João Calmon -
José Ignácio Ferreira -Moacyr Dalla- Amaral Peixo
to- Nelson Carneiro- Jamil Haddad- Mata-Ma
chado- Alfredo Campos- Amarai Furlan- Fernan
do Henrique Cardoso - Severo Gomes - Benedito 
Ferreira -Henrique Santillo -Benedito Canelas -
Gastão Müiier - Roberto Campos - José Fragelli 
-Marcelo Miranda- Saldanha Derzi - Affonso Ca
margo- Álvaro Dias- EnéjlS Faria- Amor Damiani -
-r van Bonato - Carlos Chiai-e !Ii - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 58 Srs. Seiladores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iriicia-mos nossos trabalhos. 

O Sr. Lo-secretá!iá vai proceder à leitura de projetas 
de lei. 

Presidência do Sr. Mário Maia 

São lidos os segy.intes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N." 261, de 1986 

Permite excluir da renda bruta, para fins -do im
posto sobre a renda, o valor do saldo mínimo anual 
em cadernetas de poupança. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art~ _1. 0 Para fins do imposto sobre a renda das pes

soas físicas e jurídicas, poderá o contribuinte excluir 
da renda bruta a importância equivalente ao valor do 
saldo mínimo anual dos respectivos depósitos volun
tári<?s em cadernetas de poupança, de qualquer modali
dade, durante o .ano-base. 

Parágrafo único. O benefício previsto no caput não 
poderá cumular-se com a redução do imposto sobre 
a renda, devido na correspondente declaração anual, 
em razão de investimentos da mesma natureza. 

ArL 2. o Esta Lei vigora a partir de sua publicação, 
aplicando-se ainda ao exercício financeiro cujo prazo 
de apresentação da correspondente declaração anual 
para fins do imposto sobre a renda não se tenha iniciado. 

Art. 3.D Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Muito se tem debatido a necessidade de estimular 
a formação de poupança interna e de induzir as pessoas, 
cómo as empresas, a canalizarem recursos para aplica
ções de longo prazo e real interesse económico-social, 
evitando-se os investimentos puramente especulativos. 

Nesta Casa já ressoaram, em Várias ocasi~es. valiosas 
recomendações especializadas e discursos candentes no 
sentído de se conferir tratamento fiscal diferençado em 
relação àquela parte da renda bruta anual que não.~ 
gasta, mas permanece sob forma de poupança. Precorn
za-se, a tanto, m'udanças radical na politica tributária 
para considerar imponíveis apenas os dispêndios e nã? 
a parcela de rendimentos retida como poupança ou apli
cações de longo prazo, em setores relevantes. 

-MÕi-mente-em se tratando de investimentos de alto 
nível social e económico, como sejam Os depósitos do 
SFH e até mesmo a anunciada caderneta de poupança 
rural, urge·a adoção de mecanismos capazes de incen
tivar sua expansão firme e constante. 

Todos sabemos dós. atropelos que, logo após a edição 
do Plano de Estabilização Económica, ameaçaram a 
liquidez e a captação de recursos populares relativas 
ao SFH. A retomada do hábito do poupar, numa popu
lação fortemente influenciada pela explosão de consu
mo, sobretudo após largos períodos de demanda repri
mida, requer a concçssão de benefícios equivalentes 
ou maiores, para levar o consumidor ou o· investidor 
a optar pelas aplicações de longo prazo. 

Nesse sentido, o Projeto vem permitir a exclusão 
da renda bruta anual, para fins do imposto sobre a 
renda, do valor do saldo mínimo apurado em cadernetas 
de p~~_pança abertas pelos contribuintes, sejam quais 
-forem -as modalidades e os depositantes. 

Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 1986. -
José lgnácio Ferreira. 

(Às ComissiJes de Constituição e Justiça e· de Fi
nanças). 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 

N.· 262, de 1986 

Dispõe sobre a vefculação de ''nlmletes" ou excer· 
tos de obras cinematográficas em geral. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Os excertOs, "filmletes" ou thrillers destina· 

dos ao anúncio ou à publicidade de obras cinemato· 
gráficas em geral, incluídas na programação de cineJ?IaS 
ou emissoras de televisão, somente J'odem ser vet_cu· 
lados nos mesmos horários ou para as mesmas faixas 
etárias fixadas nos respectivos certificados de Gensura 
para a sua exibição. 

Parágrafo único. A inobservância do disposto no ca· 
put sujeitará o infrator às penalidades previstas na legis 
lação sobre censura de ?bras ~ematográfic~s. _ 

Art. 2, Esta lei vigora a partir de sua pubhcaçao. 
Art. 3o Revogarn-se as disposições em contrário. 

JuStificação 

A proposição que ora tenho a honra de apresentar 
ao exame desta Casa justifica-se pelo conteúdo mesmo 
da providência inserida em seu art. 1°. 

Objetíva-se coibir a exibição indíscriminaõa. seja nos 
cinemas ou pelas emissoras de televisão, dos ~núncios 
ou filmletes publicitários extraídos de obras_ cmemato
gráficas íncluídas em sua programação. Temos obser
vado a exibição, em horários impróprios, de trechos 
de filmes que, de acordo com ~ classificação por faixa 
etária, somente podem ser veiculados após as 20 ou 
22 horas. _ 

Estamos convencidos de que nã? só as obras cinema
tográficas, nias também as próprias seqüências delas 
extraídas para fins de divulgação da programação das 
casas exibidoras ou das redes de televisão, devem subor
dinar-se aos horários prescritos segundo a classificação 
por idade ou as faixas etárias que lhes estão destinadas. 

Cuida-se de preservar a higidez psicossomát~ca, as 
sadias influências e a conduta de JOvens e cnanças, 
excessivamente expostos a cenas de violê.ncias, conflitos 
pessoais, familiares _ou sociais, gueiraS_e_t~da.sorte de 
enredos impróprios à idade, conforme rotme1ramente 
se verifica através do cinema e d_a_televisão. 

Ao anunciar sua programação reservada ao público 
adulto, não se limitam esses veículos à locação de textos, 
mas oferecem, em qualquer horário, cenas ou seqüên
cias cinematográficas retiradas do próprio ffime, quase 
sempre os momentos mais impressionantes ~u graves 
da obra cinematográfica, capazes de produzrr reações 
nefastas ou deletérias sobre a mente, a formação e os 
hábitos da mocidade. 

Essas prática nociva precisa, com toda ~rgéncia, de 
ser contida, escopo único do presente Projeto, que su~ 
jeíta ainda os infratores às sanções previstas na legisla
ção sobre a censura. 

Sala das sessões, 2 de dezembro de 1986. - José 
Ignádo Ferreira. 

(Às Comissões de ConstituiÇlfd e Tüsfiça e de Educa
ção e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.· 263, de 1986 

Modifica dispositivos da Lei n.o 4.438, de 26 de 
junho de 19641 que '"estabelece normas processuais 
relativas a mandado de segurança". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." Os artigos 1.", alínea b e 2" da Lei n" 4.348, 

de 26 de junho de 1964, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. !. o ·················••«~"~<~·~--~·-<--~·~-~ 

b) salvo nos casos de revogação ou suspensão, 
subsiste a eficácia da medida liminar não alcançada 
por sentença denegatória do mandado". 

"Art. 2." Será revogada a medida liminar "ex: 
officio" ou a re_querimento do Ministério Público 

DIÁRIO DO CO)'<GRESSO NACIONAL (Seção II) 

e de qualquer legitimado passivo, quando, após 
as informações rec-ebidas da autoridade coatora ou 
através de documentos apresentados por terceiros 
admitidos ·no processo, o juiz se convencer da in
subsistência dos pressupostos para a concessão ou 
manutenção da medida." 

Art. 2.0.Esta Lei vigorará a partir de sua publicação, 
aplicando-se aos processos em curso. 

Art. 3_o .Revogam-se as disposições em contrário. 

_Justifi_9.ç~o 

Vários Qiplomas legais introduziram sérias restrições 
ao exercício da ação mandamental, que configuram ver
dadeira investida contra essa garantia constitucio~al. 
A experiência ou a prática forense tem revelado 'algu
mas: distorções emergentes dos textos em vigor, que 
frustram ou dificultam a utilização do chamado remédio 
heróico. 

Especificamente, pode-se mencionar o prazo exíguo 
fixado pelo art. l.o, alínea b, da Lei n. 0 4.348, de 1964, 
para a eficácia da medida liminar, decorrido o qual 
ela automaticamente fica sem efeito, em prejuízo dos 
direitos e garantias invocados pelo impetrante, os·quaís 
foram reconhecidos e até aceitos liminarmente pelo jul
gador. Transfere-se à parte o ónus da dilação no julga· 
menta da ação, muito embora, para isso, em nada tenha 
a mesma contribuído. 

Por outro lado, a medida sujeita-se a revogação em 
situação explicitadas no art. 2.0 do referido diploma 
legal que, a rigor, traduzem uma sanção drástica e ime
recida à parte autora, sem olvidar as várias possibi
lidades de suspensão da eficácia ou da execução da 
liminar, previstas no seu art. 4.0

• , 

Soube o assunto, assim se manifestou Celso Agrícola 
Barbi (in "Do Mandado de Segurança", Forense, 4.• 
ed., 1984, p. 213/4), ao comentar o dispositivo constante 
do art. !.",alínea a, da referida Lei: 

".n -Ü- texto, porém, criará injustiça quando a 
__ demora não se puder atribuir a manobras do impe

trante, maS decorrer da morosidade dos cartórios 
ou mesmo do excesso de trabalho forense, ou ainda 
de cauSa atribuível ao magistrado responsável pelo 
julgamento. Nessas hipóteses, especialmente nas 
duas últimas, de nada valerá o esforço do reque
rente para apressar o julgamento, pois o atraso 
se deve a circunstâncias fora do âmbito do seu 
poder de ação. 

Teremos então casos em que a deficiência do 
número de juízes ou a inércia dos órgãos discipli
nares da magistratura, fatores estes dependentes 
da organização dos poderes do Estado, prejudicará 
o impetrante, em vez de prejudicar o Estado res· 
ponsável pela má organização dos seus serviços." 

A sua vez, J. M. Othon Sidou (in "Mandado de Segu
rança", Forense. 2. •. ed., 1983, p. 260/1) salienta, a 
certa altura: 

"Neste elenCo· de exceções, construído com o 
propósito indissírimlãdo de destruir a g3.rantia pro~ 
visionai, resultam vícios curiosos. Um deles: se o 
prazo de vigência da medida liminar, já prorrogado 
por adimulo de processos pendentes, chegar ao 
termo, e esfe acúmulo perdurar, ela ainda assim 
perderá a eficácia automaticamente, embora para 
isto em nada tenha contribuído o postulante; seu, 
portanto, é o ônus do excesso de trabalho forense! 
Outro: a impossibilidade, em processo de garantia, 
de criar o impetrante obstáculo ao normal anda~ 
menta da demanda, uma vez que dito impetrante 
só tem ensejo de "falar" no processo ao ajuizar 
a ação. ••outra mais; a diversidade de tratamento 
em torno de um mesmo remédio motivado por 
um só iiltU.ito, a -incOlUmidade da sentença futura. 
A Lei ri. o 4.862 impõe cessarem os efeitos da me
dida liminar expedida nos processos de segurança 
contra a Fazenda Nacional após o decurso de ses
senta dias, sem pr!)rrogação, contados da data da 
p_etição inicial. Sua homónima, n. 0 4.357, faz estan
cara mesma medida em noventa dias, prorrogáveis 
por mais trinta a contar da data da respectiva con
cessão, no que se relaciona com as demais espécies 
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de garantia pedida. Assim, uma só subfigura pro
cessual de uma só figura constitucional é tratada 
por quatro modos difefentes. 

Tudo isto, e com melancolia o dizemos, faz resul
tar inescusavelmente comprometido o instituto que 
fora destinado a ser, no BrasH, o coroamento do 
verdadeiro estado-de-direito." 

Convergindo os autores em torno da revogabilidade 
da liminar, a qualquer tempo, ao fundado arbítrio do 
juiz, o art. z.o da Lei n."4.348, de 1964, prevê expressa
mente três hipóteses ·diversas: (1) quando o impetrante 
criar obstáculo ao normal andamento do proc~iSO, (2) 
deixar de promover, por mais de três dias, os atas e 
as diligências que lhe cumprirem, ou (3) abandonar 
a causa por mais de 20 dias. 

Ora, em relação à pnmeira, reportamo-nos à crítica 
desferida por Othon Sidou, porquanto o andamento 
da ação mandamental dificilmente poderá ser obstacu
Jado pela parte impetrante. Se tal se der, porém, o 
própno Estatuto Processual o qualificaria como litigan-
te de má-fé e o sujeitaria às penas do art. 18 do mesmo 
Código. 

Quanto às outras duas hipóteses, situam-se estas no 
campo da inércia processual, para a qual também a 
Lei dos Ritos preconiza solução mais branda, através 
da intimação pessoal da parte autora a suprir a falta 
o~ omissão, para, só em seguida, desatendida a oportu
mdade, decretara extinção do processo (art. 267, inciso 
II e§ !.•). 

Por isso que o citado Celso Agriciola Barbi (op. cit. 
- p. 211) propõe o princípio do Código deve ser tam
bém aplicado ao caso do mandado de segurança; apesar 
de não serem hipótese iguais, rsto porque a situação 
é a mesma: a inércia por si só não deve levar a uma 
conseqüência irremovível; deve-se dar ao impetrante 
oportunidade de suprir sua omissão no prazo de 48 
horas, evitando, assim, a extinção da liminar, tal a con
seqüência gravíssima que representa ao direito da parte. 

Finalmente, aflora a questão da legitimidade para 
requerer a revogação da medida liminar, que o texto 
do atual art. 2." da Lei n.o 4.348, de 1964, restringe 
ao Ministério Público. A respeito, assim se manifesta 
Celso A. Barbi (op. cít.- p. 212): 

"Ainda quanto ao mencionado artigo, convém 
observar que, defeituosamente, o legislador se re
fere a requerimento do Ministério Público para 
que o juiz decrete a perempção ou caducidade da 
J_iminar. A expressão estaria adequada para os man
dados de segurança requeridos contra a União, pois 
esta, nos tennos do art. 12, item I, do Código 
de Processo Civil, é representada judicialmente pe· 
lo seu Ministério Público. O mesmo, todavia, não 
se dá com os Estados e Municípios, bem como 
as entidades autárquicas e outras pessoas naturais 
ou ju!(dicas, com funções delegadas de poder cujos 
atos podem ser atacados através do mandado de 
segurança, e que não t~m como representantes ju
diciais os membros do -Ministério Público ( ... ) 

A diversidade de funções entre o Minis.tério Pú
blico da União e dos Estados vêm dando margem 
a dificuldades na interpretação das leis relativas 
ao mandado de segurança, porque o legislador fe~ 
dera!, com os olhos voltados para os problemas 
da União, esquec_e-se da diferença e faz leis defei
tuosas nesse particular. 

Entendemos, potanto, que, para-dar igualdade 
a todos aqueles que podem ter seus atas atacáveis 
por mandado de segurança, se deve interpretar a 
expressão Ministério" Público, contida no citado ar
tigo, como significando "representante judicial da 
pessoa natural ou jurídica', ré no mandado de segu
rança, estendendo-se o direito daquele requeri
mento também à autoridade coatora " 

-Em tais condições, inserimos no Projeto dispositivo 
no sentido de que qualquer legitímado passivo, de par 
com o órgão do Ministério Público, poderá requerer 
dita providência ao juiz da causa. 

Sala das Sessões. em 2 de dezembro de 1986. -
José Ignácio Ferreira. 

(A 'Comissllo de Constituiçdo e Justiça.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO, 
N: 264, de 1986 

Modifica o art. 4.: do Decreto-lei n: 1.493, de 
7 de dezembro de 1976, que "altera a legislação 
do imposto de renda e dá outras providências", 
no relativo aos abatimentos por despesas de instru· 
çáo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.~ O art. 4.~ do Decreto-lei o~ 1.493, de 7 de 

dezembro de 1976, passa ã vigOfar com a seguinte reda
ção: 

"Art. 4.? Poderão ser abastidas da renda bruta, 
até o limite individual de 5% (cinco por cento) 
desta, não excedente de 10 (dez) vezes o valor 
do salário mínimo em vigor em 31 de dezembro 
do ano-base; ou até o limite global correspondente 
a esses valores multiplicados pelo número das pes
soas com quem sejam realizadas, as despesas feitas 
com a instrução do contribuinte, de seus depen
dentes e dos menores que crie ou eduque, desde 
que não apresentem declaração em separado_." 

Art. 2 .. ': Esta lei vigorará--a partir--de sua publicação, 
aplicando~se ainda ao exercício financciro cujo prazo de 
apresentação da respectiva declaração anual para fins do 
imposto sobre a renda não se tenha iniciado. 

Art.- 3T":"ReVõgãin-se as diS~çóes em contrário. 

Justiftcaçio 

Induvidosamente, os valores atualmente contempla~ 
dos nas tabelas anexas à legislação do imposto sobre 
a renda, no relativo aos abatimentos da renda bruta, 
permanecem muito aquém do que seria plausível em 
termos de justiça fiscal, atenta à realidade das despesas 
com que arcam os contribuintes, aos ganhos salariais
da classe média, às condições próprias- qtie -orientam 
o consumo ou as despesas pessoais e familiares? segundo 
as diferentes classes sociaiS~- --

Indiscutível, pois, que não atendem aos dispêndios 
que, na maioria dos casos, devem arcar as famílias de 
classe média, que se. erige em parâmetro porque certa~ 
mente não será da melhor política fiscal nivelar por 
baixo os padrões mínimos de vida da população, desde 
que a existência de uma classe média numerosa e com 
poder aquisitivo satisfatório teri:t sido considerada fator 
relevante à estabilização do sistema econômico·social, 
desacompanhado de graves desequilibrios ou distar· 
ções. 

o mesmo reparo poderwsewá fãZe-i eSj:ie<iificamente 
no que concerne âs despesas com instrução, em face 
dos valores das anuidades escolares praticadas nos estaw 
belecimentos particulares dos vários níveis de ensino 
e à vista de numerosas outras despesas incidentes para 
a manutenção de filho em educandário público ou priw 
vado. 

Vale registrar que, muito freqüentemente, o ensino 
regular, mesmo oficial, não prescinde da matrícula do 
jovem ou adolescente em outros centros especializados 
no ensino de idiomas, artes, mtlsica, esportes e outras 
atividades pedagógicas e profissionalizantes, importan
do em ampliação dos dispêndios com a educação inte
gral da criança até a idade adulta, sempre tomando 
como referenciais as condições peculiares à classe mé
dia. 

No intuito de corrigir a situação enfocada, o projeto 
em comento estabelece novos percentuais ou alíquotas 
para abatimento das despesas com instrução, levando-se 
em conta as faixas de renda próximas às da classe média 
e prevendo-se um limite em função da renda bruta e 
um teta com base no Salário lnfuimo. 

Desnecessário mencionar que o- piófito colima um 
aumento real apreciável nas deduções tributárias, a esse 
título, a fim de proporcionar maiores benefícios e íD.cen
tivos ao aprimoramento e à formação educacional, cujos 
resultados multiplicadores benfazejos são por demais 
conhecidos. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986.- José 
lgnácio Ferreira. 

(As ComisstJes de Constituição e Justiça e de Fi
nan:ças.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N: 265, de 1986 

.Altera a legislação do imposto sobre a renda das 
pessoas tlsieas, DO relativo aos abatimentos por de
pendentes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1': Para fins do imposto sobre a renda das pes 

soas ffsicas, poderá ser abatida importância anual equi
valente a 2% (dois por cento) de sua renda bruta, não 

- inferior a 4 (quatro) nem superior a 10 (dez) vezes 
o valor do salário mínimo em vigor em 31 de dezembro 
do ano-base, por dependente legalmente considerado 
c61:no encargo de famflia do contribuinte. 

Art. 2~ Esta Lei vigorará a partir de sua publicação, 
aplicando-se aind<t ao exercício financeiro cujo oprazo 
de apresentação da respectiva declaração anual para 
fins do imposto sobre a renda não se tenha iniciado. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Induvidosamente, os valores atualmente contemplaw 
dos nas tabelas anexas â legislação do imposto sobre 
a renda, no relativo· aos abatimentos da renda bruta, 
permanecem muito aquém do que seria plausível em 
termos de justiça fiscal, atenta à realidade das despesas 
com que arcam os contribuintes, aos ganhos salariais 
da classe média, às COIJ.dições próprias que orientam 
o consumo ou as despesas pessoais e familiares, segundo 
as diferentes classes sociais. 

Para o corrente exercício, relativamente ao ano-base 
de 1985, as tabelas vigentes só permitem o abatimento 
de Cr$ 2.420.000 por dependente. Dita importância, 
se pode ter alguma valia para os maís baixos padrões 
de renda bruta, não corresponde nem remotamente ã 
realidade dos dispêndios anuais que representam as exi
gências normais com alimentação, vestuário, medica
mentos, diversão, etc., e outras necessidades básicas 
do indivíduo, seja uma criança ou adolescente, mesmo 
não se computando, nesse quantum os gastos com ins
trução. 

Indiscutível, pois, que não atende aos dispêndios que, 
na maiOria dos casos, devem arcar as famílias- da classe 
média, as quais erigimos em paráll).etro porque não 
é a melhor política fiscal nivelar por bã:ixo os padrões 
mínimos de vida da população, desde que a existência 
de uma classe média numerosa e com poder aquisitívo 
satisfatório é que determina a estabilidade do sistema 
económico desacompanhado dos graves desequilíbrios 
sociais. 

No intuito de modificar a situação enfocada? o Projeto 
em comento estabelece novos percentuais ou alíquotas 
para abatimento das despesas com dependentes. Os 
percentuais adotados têm em conta as faixas de renda 
próximas âs da classe média, de tal sorte que além 
da fixação em salário mínimo (tomando-se como seu 
valor o vigente no último dia do ano-base), fixou-se 
um teta e um piso para o valor do abatimento. 

Não será demais acrescentar que o Projeto intenta 
um aumento real apreciável nas deduções tributárias 
de ordem pessoal, a fim de proporcionar benefícios 
m8ío'res e incentivos nos níveis médios da escala salarial, 
grandemente apenados pelas recentes medidas decor
rentes do Programa de Estabilização Económica e do 
anterior pacote fiscal. 

Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 1986. -
José lgnáclo Ferreira. 

(Às ComissOes de Constituição e Justiça e de Finan
ças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 266, de 1986 

Altera a Lei n.• 6.649, de 16 de iilãio de 1979, 
que "regula a locação predial urbana e dá outras 
providências", no relativo à retomada pelo adqui
rente do prédio. 

O Con~esso Nacional decreta: 
Art. · U O artigo 14 da--Lei n~ 6.649, de 16 áelilaiõ 

de-1979, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 14. Se, dur"ánte a locação, for aliena
do o prédito, poderá o adquirente denunciá-la, em 
se tratando de locação não residencial ou nas hipó-
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teses dos arts. 52 e 54, respeitado, em qualquer 
caso, o prazo contratual da locação em curso. 

Parágrafo úni_co. O locatário te!á direito a iode~ 
nização se o adquirente vier a explorar ou permitir 
que no prédio seja explorado o mesmo ramo de 
comércio, indústria ou prestação de serviços, no 
prazo de um ano a contar da entrega do prédio 
pelo inquilino." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publica
ção, aplicando--se também às locações que se vencerem 
na sua vigência. 

Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
A atuallegislação sobre locações urbanas abriga dis

positivo a cuja sombra se vem perpetuando práticas 
abusivas em prejuízo de legítimos interesses dos inqui
linos, tanto nas locações residenciais quanto aquelas 
destinadas ao comércio, indústria ou prestação de ser
viços. 

Com efeifo, prevê O art. 14 da Lei no 6.649, de 1979, 
que o adquirente do prédio pode denunciar livremente 
a locação em curso, êX.cetuados apenas os contratos 
de tempo determinado que contenham cláusula de vi
gência em caso de alienação, desde que devidamente 
averbados ou inscritos no Registro Imobiliário. 

Em razão desses cntenos, proliferam as denúncias 
vazias como conseqüência-também da expansão do mer
cado imobiliário após a ·adoção do chamado Plano Cru
zado. A canalização de recursos de investimento e da 
poupança popülar para aplicação em imóveis tem colo· 
cada os inquilinos à mercê do interesse unilateral dos 
locadores transmitentes e dos adquirentes de imóveis 
locados. Livram-se os primeiros de locações cujos alu
guéis estejam real ou supostamente defasados em rela
ção ao valor de mercado, e, demais disso, obtêm ganhos 
extraordinários em face da acentuada valorização dos 
bens imobiliários. A sua vez, os adquirentes auferem 
largos benefícios, não só pela excelência da aplicação 
rentável e segura como pela possibilidade ampla de, 
desmotivadamente, colocar na rua o inquilino para, em 
seguida, celebrar novos contratos a preços exorbitantes. 

. No caso de locações não residenciais em geral, podem 
UJclusive os compr~dores dos imóveis locados aprovei
tar o po~to e a chentela constituídos pelo locatário, 
prossegumdo no ramo de comércio ou atividade preexis
tentes. 

A providência intentada pelo Governo, e até aqui 
longe de efetívar-se, no sentido de sustar a execução 
das sentenças de despejo nas locações residenciais, além 
de mero paliativo, tem sua duração limitada a fevereiro 
vindouro, portanto já sem real significação prática. 

A correção dos desvios e distÕrções apontados deve 
caminhar noutra direção, expungindo-se do texto legal 
as_ válvulas que permitem semelhante situação social
mente intolerável. 

O projeto em comento objetiva, na hipótese de alie
nação de imóvel locado, extinguir a denúncia vazia no 
que tange às locações residenciais e só admiti-la, no 
caso das não residenciais, respeitado sempre o prazo 
das locações em curso. 

Suprime-se a exigência de inscrição Ou aVerbação do 
contrato no Registro Imobiliário, ou mesmo a existência 
de cláusula de respeito à locação, "requisito que tornava 
letra morta a garantia dada ao locatário: era bastante 
ao locador não concordar com dita cláusula. 

Iambém, a fim de que o adquirente não se locuplete 
à custa do anterior fundo de comércio, de q~e o ponto 
ou a clientela faz parte, ao locatário será lícito pleitear 
o justo ressarcimento se o adquirente ou terceiro insta
lar-se no prédio com o mesmo ramo de atividade, dentro 
do prazo de um ano a contar da entrega do imóvel 
pelo inquilino. 

Tal o sentido e o objeto da proposição, para a qual 
contamos com o indesmentido espírito público dos no· 
bres Membros desta e da outra Casa do Congresso Na
cional. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. -José 
Ignácio Ferreira. 

fA Com_issão de Constituição e Justiça.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.' 267, de 1986 

Acrescenta disposfth·o ao art. 4o do Decreto-lei 
nl 1.493, de 7 de dezembro de 1976, que "altera 
a legislação do imposto de renda e dá outras provi
dências", sobre abatimentos por despesas com ins
trução e assemelhadas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° u amgo 4° ao uecreto·lei n" 1.493, de 7 de 

dezembro de 1976, passa a vigorar acrescido do ses;uinte 
parágrafo iíniCO: 

"Parágrafo único. Equiparam-se às despesas 
com instrução, para efeito de ab~timento da renda 
bruta, as importâncias despendtdas com o. pa~a
mento de berçário, creche, escola maternal, Jardim 
de infância ou estabelecimento de educação pré-es· 
colar, para a guarda, atendimento ou assistência 
social, alimentar, higiénica e educacional ~ depen
dentes de idade inferior a sete anos, constderados 
legalmente como encargo de família do contribuin
te." 

Art. z.o Esta lei vigorará a partir de sua publicação, 
aplicando-se ainda no exercício financeíro cujo prazo 
de apresentação da respectiva declaração anual para 
fms do imposto sobre a renda não se tenha iniciado. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Afigura-se extremamente relevante e inadiável suprir 
lacuna existente em nossa legislação do imposto de ren
da, a nível de diploma legal, que desco~sidera as des~
sas relizadas com creches ou estabeleCimentos de asSis
tência maternal e assemelhados para efeito de abati
mento da renda bruta do contribuinte. 

Ora, nas últimas décadas, a soCiedade brasileira assis
tiu ao fenômeno da ascensão social e profissional da 
mulher, que comparece ao mercado de trabalho em 
igualdade de c.ondições e competindo com o homem. 
Assim ocorreu em virtude também da necessidad~ que 
as famílias sentiram, quando os ganhos auferidos pelo 
chefe da casa se revelaram insuficientes para assegu
rar-lhes existência condigna, Ievanao a mulher a procu
rar ocupação remunerada para completar a renda fami
liar. 

Na esteira dessa transformação social, surgiram, con
tudo, várias conseqüéncias e gravames, tanto no âmbito 
familiar como para a sociedade por inteiro. Exemplo 
dessas dificuldades se prende à contingência em que 
se viu a mãe de família, de confiar os filhos menores 
a instituições assi.Stencíais ou Prestadoras de ilteridimenM 
to especializado em creches ou berçário~~ além de ofer~
cer a educação pré-escolar, suprindo em parte a ausênM 
cia da mãe de família do ambiente doméstico. 

Não bastasse, à educação pre-escolar reconhece-se 
valioso papel na formação ulterior e na socialização 
da criança,.contribuíndo pois para complementar o pa
pel da fam!1ia e dos pais. 

Está claro, pois, que esses novt?s en~gos, iJ?prescin
díveis à geiação da própria renda do casal, que ~em 
de se apoiar nessas instituições para atender suas ob~1gaM 
ções familiares, comprometem seus ganhos e devenam, 
assim, ser computados para efeito de abatimento da 
renda bruta. 

Desnecessário mencionar que o Projeto colíma um 
aumento real apreciável nas deduções tributárias de 
ordem pessoal, aquele título, a fim de proporcionar 
maiores benefícios e incentivos nos níveis médios da 
escala de rendimentos, grandemente apenados pelas 
recentes medidas decorrentes do Plano de Estabilização 
Economica e do anterior pacote fiscal. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. - José 
Ignácio FerTeira. 

(As ComisstJes de Constituiç6es e Justiça e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.' 268, de 1986 

Altera a legislação do imposto sobre a renda das 
pessoas físicas, no relativo aos abatimentos pordes
pesas de locação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 O caputdo artigo 3. o do Decreto-lei n.o 1.49,.,,

de 7_de dezembro de 1976, passa a vigorar com a seguin-
te redação: -

"Art. 3, o As pessoas físicas poderão abater da ren
da _bruta as despesas realizadas com aluguel ou 
em razão de contrato, formalmente distinto do de 
locação, desde que em pagamento pelo uso ou ocu

--pação de um imóvel utiljzado como sua residência, 
ou de sua familia, até o limite anual de 20% (vinte 
por cento) da respectiva renda bruta, não exceM 

- denfe de 36 .(trinta e seis) vezes o valor do salário 
mínimo ení. v~or -em 31 de dezembro do ano-base." 

Art. 2.? Esta iei vlgorará"""""ã.Partir de sua publicação, apli
cando-se ainda ao exercício financeiro cujo prazo de apre
sentação da respectiva declaração anual para fins do impOSto 
sobre a renda não se tenha iniciado. 
· -Art. 3.~ Revogam-se~ dis""""'jX)siç6es em oontrário. 

Justificacão 

lnduvidosamente, os valores atualmente contempla
dos nas tabelas anexas à legislação do imposto sobre 
a renda, no relativo aos abatimentos_ da renda bruta, 
permanecem muito_ aquém do que seria plausível em 
termos de justiça fiscal, atenta à realidade das despesas 
com que arcam os contribuintes, aos ganhos salariais 
da classe média, às condições próprias que orientam 
o consumo ou as despesas pessoais e familiares, segundo 
as diferentes classt>c:. o;ociai". 

Para o conenre exeicício, relativamente ao ano-base 
de 1985, o montante de Cr$ 7.380.000 aceito para abati
mento de despesas anuais de locação residencial não 
encontra paralelo em nosso mercado imobiliário, a não 
serem moradias populares das periferias das metrópoles 
ou em pequenas cidades do interior, ou ainda em habita
ções precárias, inadequadas a padrões mínimos de con
forto para uma família nlédia de quatro pessoas. Indis
cutível, pois, que não atende aos dispêndios que, na 
maioria dos casos, devem arcar as famílias de classe 
média, que não disponham de moradia própria. 

.. Erigimos em pãrârnetro a classe média põrque certa
mente não será a melh9r política fiscal nivelar por baixo 
os padrões mínimos de vida da pOpulação, desde que 
existência de uma classe média numerosa e com pqdeJ 
aquisitivo satisfatório é que de-termina a estabilidade 
-do sis_tema econômíco desacompanhado de graves injus-
tiças sociais. _ 
- NO intuito de modificar a Situação enfocada, o Projete 
em comento ~stabelece novos percentuais ou alíquotas 
para abatimento das despesas com dependentes. Os 
percentuais adotados tém em conta as faixas de renda 
próximas ãs da classe média, de tal sorte que além 
de um te to em salários mínimos (tomando-se como seu 
valor o vigente no último dia do ano~base), fixou-se 
um percentual em função da renda bruta do contri
buinte. 

lndisfarçadamente, o Projeto intenta um aumento 
real apreciável nas deduções tributárias de ordem pes
soal, a fim de proporcionar benefícios maio~es e incen
tivos nos níveis médios da escala salarial, grandemente 
apenados pelas recentes medidas decorrentes do Pro
çama de Estabilização Económica e do anterior pacote 
fiscal. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. - José 
Jgnácio Ferreira. 

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Finan
ças.) 

o-SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os projetas 
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo 
Sr. 1. 0-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N.' 528, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto __ de Lei d~ 
Câmara n.o 140, de 1986 (n.o 7.632/86, na Casa de on· 
gero), de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
que dispõe sobre o valor da remuneração dos Juízes 
do Tribunal Marítimo. 
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Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. -Hélio 
G-neiros - Nivaldo Machado - Maurício Leite. 

REQUERIMENTO 
N." 529, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 3?1, alínea 
h, do Regimento Intern~, para o Ofício S/25, ~e 1986, 
relativo a pleito do Governo do Estado de Mato Grosso. 
S~a ~as Sessõe_s, 2 de DOY,embro de 1986. -Gastão 

Müller - Carlos Chiarem- Jorge Kalume - Alfredo 
Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os requeri· 
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do art. 375, inciso II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTJ;: IMário Maia) -Passa-se â 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em turno único, da Redação final 

(oferecida pela Comissão de Redação em seu Pare
cern.o 1.071, de 1986},doProjetodeLeidoSenado 
n.o 30, de 1981, de autoria do Senador Nelson Car· 
neiro, que _dispõe sobre o direito de assinante à 
tr;msferência do telefone, nos lugares onde o servi
ço é explorado por mais de uma empresa, nas con
dições que especifica. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é consideràda 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do 
Regimento Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n. • 
30, de 1983, que dispõe sobre o direito do assinante 
à transferência do telefone, nos lugares onde o servi
ço é explorado por mais de uma empl'esa, nas condi
ções que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. t,o Nas Unidades da Federação em que a con

cessão dos serviços de telefone haja sido deferida a 
mais de uma empresa, 8f:?S assinantes é assegurado o 
direito à transferência, nos casos de mudança de resi
dência, ainda que essa se faça para local de atuação 
de companhia diferente. 

Art. 2. 0 A diferença de preço entre o telefone antigo 
e o da nova residência resolver-se-á mediante crédito 
em favor da empresa concessionária ou do proprietário 
conforme o caso, permitido o pagamento em ações da 
concessionária, quando o crédito favorecer o assinante. 

Art. 3. o O Poder Executivo regulamentará esta lei 
dentro do prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 4. 0 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5. o REvogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa-se à 

apreciação do Requerimento n.~ 528 de urgência, lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n.o 
140, de 1986. 

Em votação o requerimento. 
9s SrS. seilaâoies que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pa,usa.) 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Serviço 
Público Civil e de Finanças. 

Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer 
da Comissão de Serviço Público Civil. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para prole· 
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores_: 

De iniciativa do Poder Executivo, nos termos do art. 
51 da Constituição Federal, vem a exame desta Comis
são Projeto de Lei dispondo sobre o valor de reml:l_!le
ração dos Juízes do Tribunal Marítimo. 

A matéria, quando do seu envio à Câmara para início 
de tramitação, se fez acompanhar de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado da Marinha, escrare
cendo que 

"0 Tribunal Marítimo, órgão autónomo, vincu
lado ao Ministério da Marinha e auxiliar do Poder 
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Judiciário, Com jurisdição em todo o Território Na
cional, possui em seu _quadro de pessoal, dentre 
outros servidores, 7 (sete) Juízes. 

Este Ministério há bastante tempo sente-se preo
cupado com a situação funcional dos Juízes do Tri
bunal Marítimo, dado o fato daquele colegiado vir 
se ressentindo de adequada atenção com referência 
ao restabelecimento da igualdade de vencimentos 
aos Juízes Federais, de modo a resguardar o status 
compatível com a responsabilidade daquele cargo, 
cuja função judicante tem alcançado elevado pres
tígíõ." 

Assim, a Proposição estabelece que os cargos--de Juiz 
do Tribunal Marítimo passam a vencer, respectivamen
te, Cz$ 10.111,92 (dez mil, cento e onze cruzados e 
noventa e dois centavos); mais, o primeiro-, 120% (cento 
e vinte por cento) a título de Representação Mensal; 
e o segundo, 110% (cento e dez por cento). 

Possuindo o ProjetO e-inbasamento constitucional, 
quanto à iniciativa, nada vemos, no âmbito desta Comis
são, que possa obstaculizar a sua normal tramitação. 
O nosso parecer é favorável. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRFSIDENTE (Mário Maia) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Maurício Leite para proferir o 
parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. MAuWCIO LEITE (PDS - PB. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Propõe o presente Projeto, de iniciativa do Poder 
Executivo, sejam majoradas as retribuições mensais de 
Juízes do Tribunal Marítimo, sendo a de Juiz-Presidente 
para Cz$ 22.246,22 e a de Juiz para Cz$ 21.253,03 re
troagindo seus efeitos financeiros a 1 o- de janeiro de 
1986. 

Na exposição de motivos que acompanha a Mensa
gem no 144, de 1986, do Poder Executivo, esclarece 
o Sr. Ministro da Marinha tratar-se de medida neces
sária ao restabelecimento dã igu-ald3.de de vencimentos 
em relação aos Juízes Federais que tiveram suas retri
buições alteradas pelo Decreto-lei no 2.172, de 1~ de 
novembro de 1984, não tendo sido os vencimentos dos 
Juízes do Tribunal Marítimo abrangidos pelo reajuste. 

Salienta-se que a despesa resultante correrá à custa 
do Orçamento Geral da União. 

Por tratar-se de providência necessária à paridade 
de vencimentos de servidores que exercem funções se
melhantes, opinamos favoravelmente à Proposição. Es
se é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Os pareceres 
são favoráveis. Complecaáa a -instrUção da matéria pas
sa-se à sua apreciação. 

Em discussão o projeto em turrió único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma: 

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A ma.téria vai à sanção. 

É o segti.it'rte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N."140, DE 1986 

N: 7.633186, na Cam de Q;igem} 

(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Dispõe sobre o valor da remuneração dos Juízes 
do Tribunal Marítimo. 

O -êcmP.esso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Os cargos de Juiz-Presidente e Juiz do Tribu
nal Marítimo passam a ter os valores de vencimentO 
e representação mensal na forma da tabela anexa a 
esta lei. 

Art. 2.0 Os efeitos financeiros do disposto nesta lei
retroagem a l.o de janeiro de 1986. 

Art. 3." A despesa decorrente da execução desta lei 
correrá à conta do Orçamento Geral da União. 

Art. 4.0 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 5." Revogam-se as disposições em contrário. 

.tili.-

~ioDAWlltiNlift. 

lO.llU2 

10.111,92 

" "' 
"' 

12.13UO 22.2~.22 

11.123,11 21.%35,03 

_ O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa-se à 
apreciaçâo do requerimento n. o 529 de urgência, lido 
no Expediente, para Ofício S/25, de 1986, relativo a 
pleito do Governo de Mato Grosso. 

Em votação. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
.. Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se· ã apreciação da 
matéria, que foi despachada às Comissões de Finanças 
e de Constituição e Justiça. 

Solicito do nobre Senador Maurício Leite o parecer 
da Comissão de Finanças. 

O SR. MAURÍCIO LEITE (PDS- PB. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

O Senhor Governador do Estado de Mato Grosso 
solicita do Senado Federal, nos termos do artigo 42, 
iriciso IV, da Constituição Federal, a competente autori
zação para que aqu~le Estado possa contratar emprés
timo externo nO valor de US$ 23,000,000.00 (vinte e 
três milhões de dólares norte-americanos) para refinan
ciar a dívida externa da Estado_. 

A operação foi autorizada pela Lei Estadual n. o 5.030, 
· de 19-6-86. 

Constam do processado cópias do Aviso_ n.o 511, de 
14-5-86, no qual o Ministro-Chefe da Secretaria de Pla
nejamento da Presidência da Re.Pública reconhece a 
prioridade do programa de refinanciamento da dívida 
externa" do Estado, e documentos indispens·áveis à satis
fação dos compromissos resultantes.. 

As condições financeiras das operações sujeitar-se-ão 
à aprovação do Banco Central do Brasil e o empréstimo 
con_tará com_ a garantia do Tesouro Nacional. 

Nestas condições, somos pela aprovação do pedido 
-nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.• 284. DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Mato GrOsSO 
a· realizar operação de crédito externo no valor de 
US$ 23,000,000.00 (vinte e três milhões de dólares 
norte.:-am_ericanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. l.oÉ o Governo do Estado de Mato Grosso 

autoiizado a realizar, com a garantia da União, opera
ção de empréstimo externo no valor de até US:_$ 
23_,000~000.00 (vinte e três milhões de dólares norte-a
mericanos), ou o equivalente em outras moedas, de 
principal, destinado a seu programa de refinanciamento 
da dívida externa. 

Art. 2. o As operações realizar-se-ão nOs termos apro
vados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame 
das condições creditícias a ser efetuado pelo Ministério 
da Fazenda em articulação c_om o Banco Central do 
Brasil, nos rermos do artigo 1.0

, inciso II, do Decreto 
n. 0 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigên~~as da política_e_conômico-financeira .do Governo 
Federal,-e, aindat_ o dispOstO na LeibSiâàüãi n.o 5.d30, 
de 19 de junho de 1986, autorizativa das operações. 

Art. "3.0 Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
da Comissão de Finanças conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n.o 284, de 1986, que autoriza 
o Governo do Estado do Mato Grosso a contratar ope
ração de crédito no valor de US$ 23,000,000.00 (vinte 
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e três milhões de dólares norte-americanos), depen
dendo de parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça. 

Solicito do nobre Senador Hélio Gueiros o parecer 
da Ç~missão de Cons~~tu..ição_·e Justíça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para profe
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução da Comissão de 
Finanças, como conclusão de seu Parecer sobre o Offcio 
S/25 de 1986; autoriza o GOverno do Estado do Mato 
GroSso a contratar empréstimo -externo no valor de 
US$ 23~000,000.00 (yinte e três mllhões de dólares nor
te-americanos), destinado ao refinanciamento de sua 
dívida _externa. 

O _pedido ~oi formulado nos termos do preceituado 
no item lV, do art. 47, da Constituição Federal, que 
reza: 

"Art. 42. Compete: privativamente ao Senado 
Federal: 

IV - autorizar empréstimos, operações ou acor
dos externos, de qualquer natureza, de interesse 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
ouvido o Poder Executivo Federal." 

O Processo está inStruído com todos os documentos 
que habilitam conhecer, perfeitamente, a operação, os ' 
recursos para satisfazer os compromissos, bem como 
o~ in~_trume_ntoslegais exigidos pelo Regimento Interno 
do Seilido Federal. · 

O mérito da matéria foi apreciado pela Comissão 
de Finanças que concluiu pela aprovação do pedido. 
tendo em vista o seu caráter prioritário. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada 
cons_~ante as prescrições legais e r~gimentais aplicáveis 
à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha
mento favorável no que tange aos aspectos de constitu
ciop.alidade, juridicidade e técnica legislativa. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
conclui peta constitucionalidade e juridicidade do pro-
jeto. · 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Senhores _Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

-O-SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. 1. D-SecretáriO. 

É lido o s-eguinte 

PARECER 
N.' 1.115, de 1986 

Comissão de Redação 

Redação Onal do Projeto de Resolução n.• 284, 
de 1986. 

Relator: José lgnácio Ferreira 

A comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n." 284, de 1986, que autoriza o Go
verno do Estado do Mato Grosso a realizar opera

__ ç_~_p_c_!~ crédito externo nq va!or _ _Qe US~ 
23.000-000,00 (vinte e três milhões de dólares nor
te-americanos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de dezembro 
de_l~86:_:=-Jorge Kalume, Presidente -José Igná
clo "Ferreira, Relator -Saldanha Derzi. 
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ANEXO AO PARECER N.• 1.115, DE 1986 

Redaçio rmai do Projeto de Resolução n. D 

284, de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou; nos termos 
do art. 42, incíso IV, da Constituição, e eu, , Presi~ 
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N.• , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Mato GroSso 
a realizar operação de crédito externo no valor de 
US$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de dólares 
norte-americanos). 

O Senado Federal res-olve: 

Art. 1. ~É o Governo do Estado do Mato Grosso 
autorizado a realizar, com a garantia da Urliâo, uma 
operação de empréstimo extern? n~ _ Y'!~or de até US$ 
23 OOJ 01)),00 (vinte e três milJ:ióes Oe dólares norte-ame
ri~o~).- ou o equivalente em outras moedas, de princi
pal, destinada a seu programa de refinanciamento da 
dívida externa. 

Art. 2.0 A operação realizar-se-á nos moldes aprova
dos pelo Poder Executivo Fed~al, inclusive o exame 
das condições creditícias da operação, a ser efetuado 
pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. Lo, item II, do 
Decreto n." 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas 
as demais exigências dos órgãos encarregados da execu
ção da política econômico-fmanceira do Governo Fede
ral, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n." 5.030, 
de 19 de junho de 1986, autorizadora da operação. 

Art. 3." Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (MáriO- Mai3J --Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aproVam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Com o desaparecimento- do PTofessor Aloisio de 
Campos - que faleceu em São Paulo, no dia 23 de 
outubro e foi sepultado em Aracaju -Sergipe perdeu 
um dos seus mais insignes filhos, cidadão exemplar cuja 
existência foi totalmente consagrada ao estudo e solução 
dos problemas fundamentais do Estado. 

Quando Governador de Sergipe no período de 1966 
a 1970, convoquei Aloísio de Campos para a Chefia 
da Casa Civil e. eín seguida, para a Prefeitura de Araca
ju, cargos que exerceu com excepcional eficiéncia e 
invulgar probidade 

A sua profícua atuação, no me-u-ocwemo, eviden~ 
ciou, de maneira insofismável, os notáveis atributos de 
uma personalidade inconfundível, que o credenciaram 
como um dos maiores sergipanos -de seu tempo. 

Bastaria mencionar o seu desei:npenho corno .Reitor 
da Universidade Federal de Sergipe, quando implantou 
o moderno campus, expandiu e aprimorou o desenvol
vimento institUcional universitário, no concernente à 
modernização dos serviços de pesquisa, ensino e ativi~ 
dades culturais. 

Convém relembrar que se deve ao eminente econo
mista e professor Aloísio de Campos a iniciativa de 
introduzir modernos métodos de administração pública 
em Sergipe, durante o período em que trabalhou na 
Secretaria-da Fazenda, quando promoveu o aperfeiçoa
mento dos sistemas de arrecadação tributária. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Ex-SecretáriO de Planejamento do Estado, o Prof. 
Aloísio de Campos introduziu em Sergipe técnicas atua
lizadas de planejamento econômico,inspirando e orien· 
tando a criação do Conselho de Desenvolvimento Eco
nómico do Estado- o CONDESE, cujo funcionamen
to possiblitou-a re-alização de investigações, estudos e 
projetas decisivos para o equacionamento e solução 
dos problemas básicos da economia sergipana e do Nor· 
deste .. 

--Precursor das pesquisas e iniciativas voltadas para 
a formulação de urna estratégia destinada a viabilizar 
o aproveitamento dos recursos rnineriiis de Se-rgipe, o 
Prof. Aloísio de Campos contribuiu, destarte, para o 
advento da industrialização dos sais minerais, como a 
produção, agora iniCíada, do potássio, além do aprovei
tamento do gás natural da plataforma, com a instalação 
da unidade de amónia e uréia. 

Pioneiro da racionalização administrativa r1a Prefei
tura de Aracaju, nos órgãos da administração tributária 
e fiscal do Estado, e, sobretudo _no âmbito da Uni ver~ 
sidade Federa! de Sergipe- que, durante a sua Reito
ria, se expandiu e aprimorou através de múltiplas reali
zações - o Prof. Aloísio de Camas foi, incontesta
velmente, uma brilhante e fecunda inteligência a serviço 
do desenvolvimento econômico-social de Sergipe e de 
bem-estar_ do seu povo. 

São estas as razões pelas quais assome a esta tribuna, 
a- firil de enaltecer a persomilidade do Prof. Aloísio 
de Campos, amigo dileto e .colaborador de valor inesti
mável. 

O povo sergipano chora o seu falecimento e, nesta 
oportunidade, desejo associar-me ao profundo pesar 
e imensa tristeza de sua digna família, registrando nos 
Anais do Senado Federal o falecimento do Prof. Aloisio 
de Campos - administ!ador e homem público _de valor 
exponencial que soube servir, honrar e dignificar a terra 
em que nasceu. 

Antes de concluir, desejaria incorporar ao texto des
tes sucintos comentários o artigo anexo; de autoria do 
Prof. Manoel Cabral Machado, que é~ na verdade, um 
excelente e conciso perfil biográfico desse insigne sergi
pano que foi Aloísio de Campos. (Muito bem!) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURNAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:) 

Jornal da Cidade 

Aracaju, 2 e 3-11-86- Domingo e $egunda~feira 

MOMENTO PARA O REITOR 
ALOISIO CAMPOS 

Manoel Cabral Machado 

As gerações novas,_ rápido, esquecem os homens ido
sos, antes que a morte chegue, E que os jovenS só 
têm olhos e asas para o futuro e, dificilmente, cultivam 
a memória da cidade. Pensam, assim, estar construindo 
um novo tempo, sem que saibam que estão sobre os 
?mbros dos mais velhos, e que tudo, ou quase tudo, 
Já se acha disposto ou, talvez, delineado. __ _ 

Na história da íflteligênci~ sergipana, José Aloisio 
CampOs significa uma mudança de rumos do Estado. 
É que em Sergipe, ele inventou a Economia e repre
sentou, o movimento estatal, a presença das técnicas 
modernas de organização burocrática. Antes, e por mui
to teiDpá, predominavam os bacharéis - os homens 
das leis, estabelecendo instituições e_serviços que fun-

-cionavam mais ou menos empiricamente, sem que a 
ação estatal fosse planejada, medida, organizada. Aloi
sio, nos passos de sua vida funcional, firmada na probi
dade, na eficiência, deu os impulsos iniciais para a mo
dernização do Estado, come~do no Tesouro e depois 
crian_d_o o Condese, assemelhado à SUDENE, então 
a gosto d_os governadores, pois, o Condese exprimia-se 
como um Estado no Estado e, no qual, o governante 
se libertava do controle legislativo. 

Na visão do economista Aloisio Campos, o- Estado 
assumia a condição de empresa de serviço público, antes 
que uma instituição jurídica, um instrumento de direita. 
Conheci-o em Salvador, nos fins da década de 1930 
quando ele estudava na Faculdade de Ciências Econô~ 
micas. Creio não fizera curso regular, freqüentando dia-
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riamente·as-aulas,- cursando-as para atmgtr o mm1mo 
legal da freqüência. Sabia-o irmão dos meus col_egas 
do Colégio Salesiano. Astério Campos, estudando 'CO

migo no corso de_ admissão ao ginásio em 1930_, seguiu _ 
a carreira religiosa, ordenando-se sacerdote, sen~o ho
je, Professor da U nivers~dade de Br~~. e de~H:~..ge. 
à Filosofia jUrídica, tornando-se no Brasil, o lúcido in
térprete do pensamento de Norberto Bobbio, o jusfiló
sofo italiano. Os outros irmãos, Arnoivo e Alu segui
riam depois, o Comércio, possuindo Arnoivo uma ousa
da vocação de indus~ial, construindo fábricas de papel, 
vindo a falecer em plena batalha da industrialização, 

Esses Campos são de Frei Paulo. Sem esposo· e com 
quatro filhos menores, a mãe de Aloisio luta brava
ine:rite- para ciiar e educar os filhos, honesta e cristã
mente. Mulher forte e lúcida- dizia-me Arnoivo
vendo as limitações de sua cidade,_muda-se para Araca
ju, vindo com os filhos e utensfiios de carro de boi 
a laranjeiras e de lancha até Aracaju. Aqui com a ajuda 
de poucos amigos e parentes, aluga uma casinha e traba
lha heroicamente para as despesas domésticas. Dr. Gen
til Tavares, seu parente e amigo, consegue-lhe um em
prego na Imprensa Oficial para Aloisio, o filho mais 
velho. Os outros estudavam no Colégio Salesiano. De
pois, Arnoivo emprega-se no comércio, e Astério vai 
para o Seminário do Recife. 

Aloisio, muito jovem, trabalhador, eficiente e corre
to, galgou melhor colocação. No Tesouro do Estado 
soube ser o braço direito do seu diretor Sávio Oliveira, 
enquanto ã noíte estudava na Escola de comércio, espe~ 
cializando-se em ~ontabilidade e _{i.nanças. Organizou, 
assim, as secções_ do Tesouro -Receita, Despesa, Con
tabilidade, Fiscalização, 

Chego forrna~o _em Aracaju em 1943, aproximan
do-se de Aloisio~ nO-s meus tempos do Departamento 
do Serviço Público. Com a redemocratização, em 1945, 
Leite Neto quis organizar um partido político com os 
jovens doutores que seryiam à administqição Maynard 
Gomes·,- na época: - OSmar Fontes, Jorge Net9~ Aloi~ 
sio Campos, Manoel Ribeiro, e outros. Não conseguiu 
porém. Quase todos recusaram a ação política, inclusive 
Aloisio. O jovem economísta permaneceu no Tesouro 
com as suas funções de assessoramento. E assim, foi 
responsável pela legislação referente â Organização or~ 
çamentária, especialmente criando a Assessoria Técnica 
e Financeira do Tesouro. 

Em 1947, no Governo José leite, sou o Secretário 
da Fazenda, e recebi a valiosa colaboração de Sávio 
Oliveira e Aloisio Campos. Determinei estudos para 
a reforma da legislação tributária, com a fusão_de tribu
tos. A multiplicidade de taxas dificultava sua cobrança 
e mais ainda o pagamento, Visei, assim, cumprir um 
dos princípios da ci-ência das finanças- o de comodi
dade dos tributos (Gastou Gése). Com esses estudos, 
elaborei o projeto de lei, dispondo sobre a reforma 
tributária do Estado que se tornou lei. 

Depois, Aloísio promoveu, como disse, a criação do 
Condese, e que prestou relevantes serviços ao Governo 
CelsO Cã.rvalho. Deixando o Condese, no Governo 
Lourival Baptista, assumiu a Prefeitura de Aracaju, 
organizando os seus serviços. Pois a Prefeitura era a 
casa de Orates. Feriu, pois, interesse-s, tendo sofrido 
dura campanha de difamações, mas o Prefeito cumpriu 
o seu dever de homem público superior, realizando 
grande administração. 

Posteriormente, no segundo Governo José Leite, re
tornou ao Condese, quando depois, participando de 
lista séxtupla, é escolhido reitor da Universidade de 
Sergipe. promoveu, então, a reforma da Universidade 
e o. que é sobremod_o relevante, construiu o Campus 
Universitário, realmente uma obra magnífica. Concluí
do o mandato da Reitoria, aposentado, volta às ativi~ 
dades privadas, especialmente, após a morte do innão 
Arnoivo Campos. E em pleno trabalho, tendo perdido 
sua_ esposa meses antes, e por isso alquebrado, morre 
subitamente em São Paulo. 

Aloisio Campos pelo s-eti caráter, probidade e compe
tência, pelas grandes lutas que empreendeu no Estado: 
-aproveitamento das nossas riquezas minerais, cons
trução do porto de Sergipe, defesa das nossas jazidas 
de potássio, salgem~, etc., é um dois maiores homens 
públicos do seu tempo. Serviu a sua terra e a sua gente, 
com amor, eficiência e desprendimento, sendo por toda 
vida um homem pobre e honrado. Teve, portanto, exis-
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tênci_a dignificante. Concorreu, tt!n3.:Zmente, para que 
Serg1pe assumisse a sua vocação de Estado moderno 
e desenvolvido. Obrigado, Alo!sio e Deo gratias. -

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência: 
convoca sessão extraordinária a realizar-se boje, às 11 
horas e 45 minutos, com a seguinte 

DIÃR.IO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ORDEM DO DIA 

Discussao, em turno único, da Redação Final ( ofere
cida PC?la Comissão de Redação em ·seu Parecer n.o 
1.031, de 1986), do Projeto de Lei do Senado n." 203, 
de 1984, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
acrescenta parágrafos ao art. 392 da Consolidação das 

Dezembro de 1986 

LeiS-do Trâbalho, aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, 
de l.o de maio de 1943. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está encerrada 
1 sessão. 

(Levanta-se a sesstio às 11 horas e 40 minutos.) 

Ata da 312. a Sessão, em 2 de dezembro de 1986 

4. • Sessão Legislativa Ordinária, da 47. • Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

As 11 HORAS E 45 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles -Fábio Lucena - Odacir Soares - Aloy
sio Chaves - Hélio Gueiros -Américo de Souza -
Alberto Silva - Helvídio Nunes- João Lobo - CeSar 
Cais- Dias Macedo -:-:-Afonso Sancho - Carlos Al
berto- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto 
Lucena - Marcondes Gadelha - Maurício Leite- -
José Urbano -Cid SampaiO - Nivaldo Machado -
Carlos Lyra - Luiz Cavalcante -Albano Franco -
Lourival Baptista - Passos Pôrto - J utahy Magalhães 
- Lomanto Júnior - Luiz Viana -João Calmon -
José Ignácio Ferreira- Moacyr Dali a-Amaral Peixo
to - Nelson Carneiro ~ Jamil Haddad ---:- Mata-Ma
chado- Alfredo Campos- Amaral Furlan- Fernan
do Henrique Cardoso - Severo Gomes - Benedito 
Ferreira - Henrique Santillo - Benedito Caiielas -
Gastão Müller - Roberto- Campos - José Ffagelli 
-Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso Ca
margo- Álvaro Dias- Enéas Faria-Amor Damiani 
-Ivan Bonato- Carlos Chiaielli- Octávio Cardoso. 

O SR- PRESIDENTE (Martins Filho) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 58 Srs. senaaores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. 1. 0-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N-• 530, de 1986 

Requ~emos urgência, nos termos- do art. 371, alínea 
b do Regunento Interno, para o Projeto de Lei da Câ
mar~ n.o 143, de 1986, que dispõe sobre a aplicaçá"o 
do disposto no Decreto-lei n. • 2.251, de 26 de fevereiro 
~ 1985, aos servidores policiais dos Territórios Fede-
11llS. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. - Gastão 
Müller- Jorge Kalume - Mário Maia - Nivaldo Ma
chado - Odacir Soares. 

REQUERIMENTO 
N.• 531, de 1986 

Requ~mos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b do Reg1mep.to Interno, para o Ofído no S/23 de 
1986, relativo a pleito do Governo do Estad~ do C~á 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. -Carl~ 
CbiareUl- Gastão ~üller --Jorge Kalum,e- All'redo 
Campos. 

O SR. _PRESIDENTE (Martins Filho) - Os requeri
mentos lidos serão votados ap6s a Ordem do Dia na 
forma do art. 375, item II do Regimento Interno. ' 

Presidência do Sr. Martins Filho 

O SR.: PRESIDENTE (Martins Filho) - Passa ""ii e à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, eln turno único, da Redação_ Final 
(oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n• 1.031, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
na 203, de 1984, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães, que acrescenta parágrafos ao Art. 392 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-lei n" 5.452, de 1" de maio de 1943. 

Em disCuSsão.- (Pã.usã.) 
_ _Não haveqõo quem peça a palavra encerro à discus

são. 
Encerrada a discussão a Redação Final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do 
Regimento Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
É a seguinte a redação final aprovada: 

Redaç~o Final do Projeto de Lei do Senado n• 203, 
de 1984, que acrescenta parágrafos ao art. 392 da 
ConsoUdação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n• 1.452, de 1• de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o O art. 392 da Consolidação das Lei do 

-Trabalho (CLT) passa a vigorar acrescido dos seguin
teS parágrafos: 

_"Art. 392 ................ : ............................. . 

§ s;~A -~~ih~-;·q~;;d~t~;-;;é~:~~~-ci~; ·ct~~~·t·~ 
o primeiro més do de existência, terá direito a afas
tawse do trabalho, por um período de 8 (oito) sema· 
nas, a partir da adoção. 

§ 6° Para os fins previstos no parágiafo "anterior, 
a empregada deverá apresentar ao empregador a es
critura pública da adoção, devidamente averbada no 
Registro Civil de pessoas naturias. 

Art. 2a Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. , 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR--:- PR-ESiDENTE (Martins Filho)- Passa-se à 
_ apreciação do Requerimento no 530 de urgência, lido 

no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n" 
143/86. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

- nece-r sentado. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa·se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às ComiSSOes_ de Serviço 
Público Civil e de Finanças. 

Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume o parecer 
da Comissão de Serviço Público Civil. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
parecer.) - ~-r. Presidente, Srs. Senadores: _ 

De iniciatíva do Senhor Presidente da República, nos 
termos do art. 51 da Constituição Federal, vem ao exa· 

me desta Co~issã:o, Projeto de Lei da Câmara, dispon· 
do sobre a aphcaçáo do disposto do Decreto_-lei n°2.251, 
de 1985, aos servidores policiais dos Territóríos Fedew 
rãis .. 

A Proposição se faz acompanhar de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro-Chefe da Secretaria de Ad
ministração Pública da Presidência da República, escla
recendo que "o Decreto-lei no 2.251, de 26 de fevereiio 
de 1985, disciplinou a carreira Policial Federal, fl.xando 
a CO':fesp~ndente ~etribuição, de modo a assegurar aos 
functonános dela Integrantes remuneração condizente 
com a relevância dos servíç-oS-prestados. 2. Da mesma 
forma, o Decreto-lei n.o-2.266, de 22 de março de-1985 
criou idêntica carreira no Distrito Federal, com discipli: 
namento e retribuição idênticos. 3. Não se incluem nes
sas carre~~as os servidores que desempenham atividades 
policiais nos Territórios Federais e os exercentes de 
atribuições de mesma. 'tureza nos extiritos- 'Territórios 
Federais do Acre e Rondónia. 4. Vez que se trata de 
mesmas atividades, exercidas em Unidades da Federa
ção (União, Distrito Federal e Territórios Fed_erais) 
que se sujeitam a discipfinamentos idênticos Pertinentes 
à Administração de Pessoal, devem ser estendidas a 
esses servidores ainda não benefl.ciados as normas de 
classificação de cargos, insertas no mencionado Decre
to-lei n' 2.251, de 1985". 

. A iniciativa ordena ~ aplicação, no que couber, do 
disposto no Decreto-lei n.o 2.251, de 1985 aos servi
dores públicos ativos e inativos, dos TerritÓrios Fede
rais~ incluídos o~ transformados em Estados 

Considerando que os efeitos financeiroS do Projeto 
retroagem à data do início da vigência do Decreto-lei 
nj2.251, de 1985, e que nada vemos que invalide a 
proposição, somos, no âmbito desta Comissão pela 
sua aprovação. ' 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mário Maia para proferir 
o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Para proferir 
parecer.) -Sr. Ptesidente, Srs. Senadores: nos termos 
do artigo 51 da Constituição Federal, submete o Senhor 
Pres_idente da República à deliberação do Congresso 
Nacronal, acompanhado de Exposição_ de Motivos da 
Secret;uia de Administração Pública da Presidência da 
~p4blic~, o projeto de lei em pauta que tem por obje
trvo a.aphcaçao, no que couber, do disposto no Decre
to-Lei n.o 2.251, de 26 de fevereiro de 1985 aos servi
dores públicos, ativos e inativos, dos TerritÓrios Fede=
rais, inc1ufdos os transformados em Estado, com efeitoS 
retroativos a partir do inicío de vigência do citado De
creto-Lei. 

Na Câmara dos Deputados foi aprovado, comparecer 
favor~v:t po! part~ dos três relatores designados para 
substituir, respectivamente, as Comissões de Consti
tuição e Justiça, de Serviço Público e de Finanças. 

Vem agora a proposição ao exame desta Casa Revi
sora, cumprindo à Comissão de Finanças apreciá-la sob _ 
o ponto de ~ista fin_a11_ceiro, nos termos do artigo 108 
do Regimento Interno do Senado Federal. 
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De início, cumpre-nos aSsinalar que o projeto não 
menciona a fonte dos recursos adicionais necessários 
para atender o aumento- de despesas que ele implica, 
visto que o regime de remuneração da Polícia Federal, 
semelhante ao instituído para os Auditores Fiscais do 
Tesouro Nacional, é sabidamente de nível superior aos 
dos demais funcionários federais, submetidos ao Plano 
de Classificação de Cargos instituído co~ base na Lei 
n.• 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 

Além desse fato,- há o ônus do efeito retroativo rela
tiVo ao exercício de 1985, cujo Orçamento não pode, 
a esta altura, ser acrescido de vencimentos nele não 
computados. 

Por último, não estão inteiralnente definidas as ·des
pesas que o projeto envolve, visto que, além de não 
estarem indicados os quadros de lotação, também não 
consta qualque! critério para o enquadramento dos fun~ 
cionários contemplados, não havendo, sequer, menção 
das carreiras existentes. 

Todavia, entendo que o óbice maior, - essencial 
'- a falta de indicação expressa da fonte de recursos 
- pode ser considerado afastado, diante do fato de 
que o projeto manda aplicar o Decreto~Lei no 2.251 
''no que çouber"', e esse diploma legal prevê, no ~eu 
artigo 15 que "as despesas decorrentes da execução 
deste decreto-lei correrão à conta das dotações cons~ 
tantes do Orçamento da União". 

Isto posto e tendo em vista que os demais senões 
podem ser sanados em oportunidade futura, se se fize
rem presentes, opinamos pela aprovação da proposição 
em exame. 

Sr. Presidente, como este projeto de lei, que ora 
vamos aprovar, é o reparo de uma injustíça feita àqueles 
antigos servidores do antigo Território Federal do Acre, 
a Comissão de Finanças, por meu intermédio, dá o 
parecer favorável a este projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa~se à sua 
apreciação. 

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
· N. • 143, de 1986 

(N. • 8.386/86, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Dfsp6e sobre a aplicação do disposto no Decre
to-lei n.• 2.251, de 26 de fevereiro ,de· 1985, aos 
servidores pollclals dos Territórios Federais. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. 1<> Aplica~se no que couber, o disposto no De~ 

creta-lei .. 2.251, de 26 de fevereiro de 1985~ aos servi
dores públicos, ativos e inativos, dos Territórios Fede
rais, incluídos os transformados em Estado. 

Ait. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
ção, retroagindo seus efeitos financeiros à data de início 
da vigência do Decreto~lei n<> 2.251, ,de 1985. 

Art. 3" RevoganHe as disposições ~m contrário. 

O sR_ JORGE -KALUME- Sr .. PreSidénte, peço a pala
vra para declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para decla~ 
ração de voto. 

O Sr. Jorge kalume (PDS - AC. Para declaração 
de voto. Sem revisão do orador.) -Sr:. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Não poderia deixar passar despercebido um assunto 
tão importante como este, quando o Senado, gene~osa~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção JI) 

mente~--ãoolheu o Projeto de Lei da Câmara n.o 14::i, 
e na origem n.o 8.386/86, acolhendo a Mensagem Presi
dencial que ampara os servidores policiais do ex~ Te_r~ 
ritório do Acre e dos demais Territórios existenteS, in~ 
clusive do ex~ Território de Rondônia. 

Queremos, nesta oportunidade, agradecer, de braços 
abertos, ao Senhor Presidente da República José Sar
ney, ao seu Ministério, o da Administração e da Casa 
Civil, sob o comando do nosso colega Marco Maciel, 
pela maneira com que acolheu o pleito da Bancada 
do Acre, no Senado Federal, composta deste humilde 
Senador, bem como dos Senadores Mário Maia, AI te vir 
Leal e a V. Ex.•queorapreside, o eterno agradecimento 
do _Acre, bem como aos, Srs. Senadores que aqui se 
encontram e àqueles que nas Comissões deram o seu 
parecer favorável. 

Mu!!o obrigado. 

0: SR· • .MÁRIO MAlA - - Sr. Presidente, peço a 
palavra para declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mário Maia para declaração 
de voto. 

O SR. MÁRIO MAIA (Para declaração de voto. Sem 
revisãO do orador.)_-Sr. Presidente, com a aprovação 
desse projeto encerra~se uma longa história a respeito 
desses bravos servidores do antigo Território do Acre. 
Em 26 de fevereiro de 1985, o então Presidente da 
República, João Figueiredo, baiXou o Decretó no 2.251, 
que beneficiava vários servidores das polícias federais, 
e ficã.ram de fora dos benefícios esSes servidores do 
extinto Território do Acre que pertenciam à então 
Guârda Territorial. Na ocasião tomamos a iniciativa 
-de consultar o Ministério da Ju!>tiça se os referidos servi~ 
dores não estariam incluídos nos benefícios desse decre
to-lei. O Ministério da Justiça consultou o Tribunal 
de Conta_s e este acolheu a consulta. Assim, o Ministério 
da Justiç3. passou a pãgar esses funcionários. Em maio 
des,te ano o Tribunal de Co.qtas, revendQ a matéria~ 
achOu p~r bem Suspender aqueles bene_a:cios. A Ban~ 
cada do 'Acre, no Senado, formada pelos Senadores 

-Altevir Leal, Jorge _:Ka,Iume e este que ocupa a tribuna, 
solici,tou ao Tribunal de Co~t<!S que autorizasse o paga~ 
menfu~ que suspendesse o impedimento. Mas o Presi~ 
dente do Tribunal disse que só o faria se houvesse uma 
lei _autolUando. Forg.Qs ~ao .Preside_!lte _da República e 
pedimos que fosse baixado um .decreto~lei, regulari~ 
zando ã situação desses servidorês do ex-Territórip do 
Acre. Sua Excelência optou por mandar uma mensagem 
ao Congresso Nacional, mensagem que com o nosso 
empenho teve a tramitação rápida nas Casas do Con~ 
gresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado 
da República, e agora, mercê da CQmpreenSio e do 
alto patriotismo dos nossd's pares, o ~rojeto- acaba de 
ser aprovado.~--

Port8nto, em nome da Liderançá do PDT, em nome 
do Estado do Acre, agradecemos a compreensão de 
nossos pares e parabenizamos a Mesa, presidida pelo 
nosso colega Martins Filho, porque isso é muito impor~ 
tante para nós, no Acie, representando um verdadeiro 
·presente de Natal para antigos c_ompanheiros, nossos 
patrícios que, nUm passado histórico, sustentaram para 
o Brasil as nossas froriteiras ocidentais quando não havia 
as- forças regulares do Exército a guamecê~las. Está 
de parabéns o Sb.nado, estão_ de parabéns os servidores 
da antiga Guarda Teriilorial, do ex~Território do Acre, 
e estão de parabéns todos aqueles que se empenharam 
na solução désse problema. Muito obrigado, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Fdho) -Passa-se à 
apreciação do Requerimento n" 53, de urgência, lido 
no Expediente, para o Ofício n"S~23/86, relativo a pleito 
do Governo do Estado do Ceará. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

neCer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa~se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Finanças 
e de ConstituiÇão e Justiça. 

Solicito do nobre Sr. Senador Maurício Leite o pare
cer da Comissão de Finanças. 
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OSR-MAUIÚCIOLEITO (PDS-PB. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senhor Governador do Estado do Ceará solicita, 
nos termos do artigo 42, IV, da Constituição Feder~, 
a competente autorização do Senado Federal para que 
aquele Estado possa contratar empréstimo externo no 
valor de US$ 84 milhões, destinado ao seu Programa 
de Refinanciamento da Dívida Externa, com amparo· 
na Lei Estadual no 11.040, de 28 de junho de 1985. 

Constam do Processado o Aviso no 1.726/85, do Mi
nistro-chefe da Secretaria de Planejamento da Presi
dência da República, no qual é reconhecida a prioridade 
do Programa referido acima, além dos documentos in
dispensáveis ao conhecimento da operação, de sua fina
lidade e dos reCUISos necessários à satisfação dos com
promisssos com a mesma. 

As condições financeiras da contratação, que contará 
com a garantia do Tesouro Nacional. sujeitar~se-ão à 
aprovação do Banco Central do Brasil. 

Nestas condições, somos pelo acolhimento do pedido, 
nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 285, de 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a realizar 
operaçio de empréstimo e:rtemo, no valor de US$ 
84,000,000.00 (oitenta e quatro milhões de dólares 
norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: __ 
Art. 1.~ É o Governo do Estado do Ceará autori

zado a realizar, com a garantia da Unüi.o, operação 
de empréstimo externo, no valor de US$ 84,000,000.()() 
(oitenta e quatro milhões de dólares norte-americanos), 
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto 
a grupo financeiro a ser iridicado, destinada à aplicação 
em seu Programa de Refinanciamento da Dívida Ex
tema.· 

Art. 2.0 A operação realizar-se~á nos termos apro
vados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame 
das suas condições creditícias, a ser efetuado pelo Minis
tério da Fazenda em articulação com o Banco Central 
do Brasil; nos termos do artigo l.o, item II, do Decreto 
n.o74.157, de 6dejunho de 1974, obedecidas as demais 
exigéncias dos órgãos encarregados da execução da polí
tica económico-financeira do Governo Federal, e, ain
da, o dispostO na Lei Estadual n.o 11.040, de 28 de 
junho de 1985, autorizativa da operação. 

Art. 3o Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PllJlSIDENTE (Martin~ Filho) - O parecer 
da Comissão de Finanças conclui pela apresentação de 
projeto de resolução, que autoriza o Governo do Estado 
do Ceará a contratar empréstimo externo no montante 
deUS$ 84.000.000,00 (oitenta e quatro milhões de dóla~ 
res norte-americanos), dependendo de parecer da Co
missão de Constituição e Justiça. 

Solicíto ao nobre _Senador Hélio GueífoS o ·parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR: HÉLIO GUEIROS (PMDB -PA. Para profe
rir parecer.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Finanças do Senado Federal como conclusão de seu 
Parecer sobre o Ofício n." 581/86 do Senhor Governador 
do Estado do Ceará, autoriza o Governo ·do Estado 
a contratar empréstimo externo no valor de US$ 84 
milhões destinado a seu Programa de Refinanciamento 
da Dívida Externa. 

O pedidú foi formulado nos termos do art. 42, IV, 
da Constitufção Federal e está instruído com todos os 
document_os necessários ao conhecimento da operação 
exigidos pelo Regimento Interno do Senado Federal. 

O mérito da matéria foi apreciado pela Comissão 
de Finanças que c_oncluiu pela aprovação do pedido. 

Assim, verifica ·se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis, 
merecendo nosso encaminhamento favorável, no que 
tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. 
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -O parecer 
da Comissão de ConstituiçãO e Justiça é favorável. Com· 
pletada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto, em turno únioo. 

Em discussão. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer uso da 

palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs~_Senadores que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Sobre a me
sa, parecer da Comissão de Redação, que será lido 
pelo·Sr. lo-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 

N: 1.116, de 1986 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução no 285, 
de 1986. 

Relator: José Ignácio Ferreira 

· A ComiSsão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 285, de 1986, que autoriza o Governo 
do Estado do Ç~rá a realizar operação de empréstimo 
externo no valor deUS$ 84,000,000.00 (oitenta e qua~ 
tro milhões de dólares norte-americanos). 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de dezembro de 
1986. __:Jorge Kalume, Presidente- José Ignáclo Fer
reira, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECERN•J.IJ6, DE 1986 

R.edação final do Projeto de_ Resolução n• 285, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Ft;deral aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, , Presi-
dente, promulgo a seguinte 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a realizar 
Operação de empréstimo externo no valor de US$ 
84,000,000.00 (oitenta e quatro milhões de dólares 
americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. lo É o Governo do Estado do Ceará autorizado 

a realizar, com a garantia da União, uma operação 
de empréstimo externo no valor de USS 84,000,000.00 
_(oitenta e quatro milhões de dólares americanos) ou 
o equivalente em outras moedas, de principal, junto 
a grupo financiador a ser indicado, destinada à aplicação 
em seu Programa de Refinanciamento da Dívida Ex
terna. 

Art. zoA operação realizar-se-á nos moldes aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o -~}.:ame 
das condições creditícias da operação, a ser etetllâdO 
pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco 
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Central do Brasil, nos termos do art. to, item II, do 
Decreto no 74.157, -de 6 de junho de 1974, obedecidas 
as demais exigências dos órgãos encarregados da execu
ção aa política económico-financeira do Governo Fede
ral, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n.o 11.040, 
de 28 de junho de 1985, autorizadora da operação. 

Art. 3Q Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discus
são a i:edação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa) 
'Aprovada. 

Aprovada a redação final, o projeto vai à promul
gação. 

O _SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presi
dência ~nvoca sessão extraordinária, a realizar_-se hoje, 

-às 12 horãs e 6 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em turno único, da redação final 

(oferecida pela comissão de redação em seu parecer 
n. 1068, de 1986), do Projeto de Lei do Senado n. 
106, de 1982, de autoria do senador Itamar Franco, 
que acrescenta parágrafo ao artigo 9. da lei n. 6.708, 
de 30 rle outubro de 1979. 

O SR.. PRESIDENTE (Martins Filho) -Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 05 minutos.) 

Ata da 313~ Sessão, em 1~ de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária,_ da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA ___.: 

ÀS 12 HORAS E 6 MINUTOS ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles- Fábio Lucena- Odacir Soares- Aloy
sio Chaves- Hélio Gueiros .::..:.... Amério-de Souza
Alberto Silva- Helvfdio Nunes- João Lobo- Cesar 

. Ca1s- Dias Macedo -Afonso Sancho -Carlos Al
berto - Moacyr Duarte ~Martins Filho -Humberto 
Lucena - Marcondes Gadelha - Maurício Leite -
José Urbano -Cid Sampaio - Nivaldo Machado -
Carlos Lyrà - Luiz Cavalcante - Albano Franco ~ 
Lourival Baptista- Passos Pôrto -Jutahy Magalhães 
- Luiz Viana -João Calmon -José Ignácio Ferreira 
- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto-:-Nelson Carneiro 
-Jamil Haddad -Mata-Machado- Alfredo Campos 
- Amarai Furlan - Fernando Henrique Cardoso --
Severo Gomes -Benedito Ferreira -Henrique San
tillo- Benedito Canelas- Gastão Müller- Roberto 
Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda- Salda
nha Dexzi -Affonso Camtirgo- Álvaro Dia·s-Enéas 
Faria- Arno r Damiani .:...._ IVan-Bõricúo .:_·carlos Chia~ 
relli- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos -trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1~-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 532, de 1986 

Requeremos urgência,-ilCis -termos do art. 371, alínea 
b, do Regímento Interno, para o Projeto de Lei da 

Presidência do Sr. Mário Maia 

Câmara n~ 123, de 198_6, de iniciativa do Senhor Presi
denre da ~pública, que dispõe sobre a criaçã.o, trans
formação e transposição de_ cargos nos_ Quadros Perma
n.e_ntes das Secretarias do Superior Tribunal Militar e 
das Auditorias da Justiça Militar e dá outras provi
dências. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. - Nivaldo 
Machado- HéHo Gueiros- Jorge kalume. 

REQUERIMENTO 
N: 533, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, d~ Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n~ 66, de 1986 (n? 3.802184, na casa de origein). 
que disciplina o exercício da profissão de carregador 
_de.bagagens nos aeroportos e dá outras providênciaS. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. - Nlvaldo 
Machado- Hélio Guelros- Maurício Leite. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do art. _375, item II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Di~cussão, em turno único, da redação final ( ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n.o 1.068, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
n.o 106, de 1982, de autoria do Senador Itamar 
Franco, que acrescenta parágrafo ao art. 9. 0 da 
Lei n.o 6.708, de 30 de outubro de 1979. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

A redação final é conSiderada definitivamente apro
vada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte õ ProJetO aprovado. 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n. • 
106, de 1982, que acrescenta parágrafo ao art. 9.• 
da Lei n.• 6.708, de 30 de outubro de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. Lo Q_art. 9." da Lei n.o 6.708, de 30 de outubro 
de 1979, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 
único~ 

"Art. 9.• ................................................. . 
Parágrafo único. O prazo do aviso prévio indeni

zado integra o tempo de serviço do empregado 
Rara os fins da indenização prevista n~te artigo." 

Art. 2._o Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDEJ;TE (Mário Maia) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n. o 532, de urgência, lido 
no_egpediente, para o Projeto de Lei da Câmara n.o 
123/86. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perme

necer sentados_ (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Serviço 
Público Civil e de Finanças. 
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ConcedO a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume 
para proferir o parecer da ComiSsão de Serviço Público 
Civil. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De iniciativa do Senhor Presidente da República, nos 
termos do art. 5.0

, da Constituição, vem a exame desta 
Comissão Projeto de Lei da Câmara, di_spondo sobre 
a criação, transformação e transposição de _cargos nos 
Quadros Permanentes das Secretarias do Superior Tri~ 
bunal Militar e das Auditorias da Justiça MiHtar, e dan· 
do outras providências. 

A Exposição de Motivos, que acompanha a propo
sição, esclarece que, atualmente, nos Quadros Perma
nentes das Secretarias do Superior Tribunal Milit-àr e 
das Auditorias da Justiça Militar, estruturados pela Lei 
n.a 6.889, de 1980, e cuja força de trabalho está afeta, 
primordialmente, às Categorias do Grupo~Atividades 
de Apoio Judiciário, existem, também, um número bem 
reduzido ~e servidores, Categ9_rias Funcionai~ de outros 
Grupos,-inêumbidas das mesmas atribuições e, na maio
ria, com vencimentos de menor valor. 

Propõe o Projeto, como objetivo primordial, extin· 
guir, nos Quadros Permanentes das Secretarias do Su
perior Tribunal Militar, as Categorias Funcionais de 
Economista, Contador, Auditor, Agente Administra
tivo, Datilógrafo, Agente de Telecomunicações e Ele
tricidade, ~écnico de Contabilidade_, Agente de Porta
ria e Mot0rista -Oficial, cujos cargos ficarão substituídos 
por outros que propõe sejam criados, em Categorias 
do Grupo-Atividade de Apoio Judiciário, específico da 
atual organização do Poder Judiciário. - --

Assim, intenta criai no Qllit.di0P~rmanente_d3-Secre
taria do Superior Tribunal Militar: 
I- no Grupo-Atividades ~e Apoio Judiciário, Cõaf

go STM-AJ-020: 1l (onze} de Técnico Judiciário, STM
AJ-021; 47 (quarenta e sete) de Auxiliar Judiciário, 
STM-AJ-023: 28 (vinte e oito) de Atendente Judiciário, 
STM-AJ-024 e 4 (quatro) de Agente de Segurança Judi· 
ciária, STM-AJ-026; 

II ~no Grupo-Outras Ativ-idades de Nível Superior, 
Código STM·NS-900: 1 (um) de Médio. STM-NS-901; 

III-no Grupo-Outras Atividades de Nível Médio 
Código STM-NM-1000:.1 (um) de Auxiliar de Enferma~ 
gem, STM-NM-1001; 

IV- No Grupo-Artesanato, Código STM
ART-700: 2 (dois) de Artífice de Eletricidade e Comu
nicações, STM-ART-703. 

Mais, no Quadro Permanente das Secretarias das Au
ditorias da Justiça Militar, no Grupo-Atividade de 
Apoio Judiciário: 

44 (quarenta e quatro) de Oficial de Justiça Avalia
dor, STM-AJ-025; 69 (ses~enta e nove) de Auxiliar Judi~ 
ciário, STM-AJ-023; 23_(vinte" e trêS) de -A tendente 
Judiciário, STM-AJ-024 e 23 (vinte e três) de Agentes 
de Segurança Judiciária, STM-AJ-026. 

Nos Quadros _de que trata o Projeto serãO transfor· 
mados, assegurado o direito de opção, em vagas criadas 
pelos seus arts. 1. ~ e 2.0, mediante processo seletivo 
e de conformidade com as disposições legais e regula
mentares pertinente,$. 

I -·ém -cargos de Técnico Judiciário, 1 (um) cargo 
d~ Economista, 2 (Qois) de Contador e 2 (dois) de Au
ditor; 

. II- em cargos de Auxiliar Judiciário, 35 (trinta e 
Cinco) cargos de Agentes Administrativo, 50 (cinqüen
ta) de Datilógrafo, 1 (um) de Agente de Telecomu
nicações e Eletricidade e 30 (trinta) de Técnico de Con
tabilidade; 

III- em cargos de Atendente Judiciário, 51 (cin
qüenta e um) cargos de Agentes de Portaria; 

IV.- em cargos de Agentes de Segurança Judiciária, 
27 (vmte e sete) cargos51e Motorista Oficial; 

V- em cargos de Artífice de Eletricidade e Comuni
cações, 2 (dois) cargos de Auxiliar <f:e Artífice. 

Considerando que a despesa decon:ente_desua aplica
ção correrão à conta das dotações orçamentárias pró· 
prias da Justiça Militar; somos, no âmbito desta Comis
são_, pela aprovação do Projeto. 

E o parecer, Sr. Presidente, 
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O SR. PRESIDENTE- (Mário Maia) - S91icito ao 
nobre Senador Maurício Leite que profira o parecer 
da Comissão de Finanças. 

O SR. MAI)RÍCIO LEITE (PDS -PB. Para proferir 
parecer.} --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Propõe o presente projeto de iniciativa do Poder Exe
cutivo, a criação; no Quadro Permanente da Secretaria 
do Superior Tribunal Militai, de 94 cargos, e, no Qua
drei Permanente das Secretarias das Auditorias da JUs
tiça Militar, de 159 cargos; a tran-sformação de 200 car~ 
gos n:os quadros acima, com a conseqUente extinção 
de 2; e a transposição, para a categoria funcional de 
Oficial de Justiça Avaliador, dos cargos de Oflcial de 
Justiça do Quadro Permanente das Auditorias da Jus~ 
tiça Militar. E estabelece que os cargos criados "serão 
distribuídos pelas classes das respectivas categorias fun
cionais, mediante ato do Ministro-Presidente do Supe
rior Tribunal Militar, de acordo com a lotação fixada 
e observados os critérios legais e regulamentares em 
vigor". 

:Na Exposição de MOtivos ao Exm." Sr. -Presidente 
da República que acompanha a Mensagem n. a 44 do 
Poder Executivo, o Sr. Ministro-Presideilte do Superior 
Trj~unai Militar alega que as providências propostas 
Viriam a atender à consciência e ao -interesse dos servi
dores da Justiça Militar, modificando a situação atual, 
em que se verificam "sérias dificuldades para a Adminis
tração da Justiça Militar, no que se refere à estruturação 
das categorias e das classes funcionais, ao -recrutamento 
de servidores e à progressão funcional, à vista do redu
zido númew de componentes, na Justiça Militar, das 
categorias estranhas ao Grupo-Atividades de Apoio Ju
diciário." E aduz que, uademais, com ela se configu
rando como causa de constante insatisfação de servi· 
dores que, embora exercendo idênticas atribuições não 
têm as mesmas oportunidades de acess_o e são retri
buídos com vencimentos desiguais". 

Trata-se, como se percebe, de uma reestruturação 
__ _ de cargos a fim de ajustá-los às necessidades e conve~ 

-----ruências dos serviços da Corte Militar de Justiça, ten
do-se em viSta ainda- a adequar seus Quadros aos obje
tivos·-de sua política de pessoal. 

.Nada há a o~r à Proposição, que, a nosso ver. mere
ce _a~atamt-nto Ílos termos em que foi acolhida pela 
Câmara dos Deputados, ou seja, com acréscimo ao seu 
artigo 3.0

, que estatui expressamente seja observado 
ó preceituado no artigo 108, § 2.0

, da Constituição. 
NO tocante ao -aspecto financeiro, as despesas decor
rentes da aplicação da projetada Lei correrão à conta 
das dotações orçamentárias próprias da Justiça Militar. 

--=-Em fa_ce do exposto, opínamos favoravelmente ao 
Projeto. 

E_ o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário M-aia) ~-Os pareceres 
são favoráveis. -

Complcifãdã a inStruçãO da matéria, passa-se à sua 
apreciação. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 

_Não havendo quem peça a palavra, encerro a discilS
são_. 

Passa-se à votação da matéria que, nos termos ao 
inciso II do art. 322 do Regimento Interno, depende, 
parasuaap:tovação;-=cto voto favorável da maioria abso
luta da composição da Casa. 

tenCIObavici?;E:Dtfetanto, _acordo entre as Lideran
ças, a matéria sàá submetida ao Plenário pelo processo 
simbólico. 

Ew votação o prçjeto, em primeiro turno. 

Dlr Srs. Senaor.m:::~ que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

-Apfovado. 
-Ap~ovado o projeto, em primeiro turno e decorrido 

o -inters~~io" de 48 horas previsto no art. 108, § 3o, da 
Constituição, a matéria sÚá incluída em Ordem do Dia 
para a apreciação em segundo turno. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.' 123, de 1986 

(N.• 7.132/86, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Dispõe sobre a criação, transfonnação e transpo
sição de cargos nos Quadros Pennanentes das Secre

- tarias do Superior Tribunal Militar e das AqtUtorias 
da Justiça Militar e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo Ficam criados no. Quadro Permanente da Se

cretaria do Superior Tribunal Militar os Seguintes car
gos: 

I-no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, Códi
go STM-AJ-020; 11 (onze) de Técnico.Judiciário, STM~ 
AJ-021; 47 (quarenta e sete) de Auxiliar Judiciário, 
STM-AJ-023; 28 (vinte e oito) de A tendente Judiciário, 
STM-AJ -02_4 e 4 (quatro) de Agente de Segurança J udi~ 
ciária, STM-AJ-026; 

II.- no Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, 
Código STM-NS-900; I (um) de Médico, STM-NS-901; 
III- no Grupo-Outras Atividades de Nível Médio 

CódigoSTM-NM-1000; 1 (um)deAuxiliardeEnferma: 
gem, STM·NM-1001; 

IV- no Grupo-Artes~ato, Código STM-ART-700; 
~~t;2R ~ 7~~ice de Eletricidade e Comunicações, 

An. 2° Ficam criados no Qmidro Permanente das Se
cretarias das Auditorias da Justiça Militar, no Grupo-A
tívid~des de Apoio Judiciário, Código STM-AJ-020, os 
segumtes cargos: 44 (quarenta e quatro) de Oficial de 
Justiça Avaliador, STM~AJ-025; 69 (sessenta e nove) 
de Auxiliar Judiciário, STM-AJ-023; 23 (vinte e·três) 
de Atendente Judiciário, STM-AJ-024 e 23 (vfute e 
três) de Agente de Segurança Judiciária, STM-AJ-026. 

Art. 3. o Os cargos de que tratam os artigos anteriorer 
serão distribuídos pelas classes das respectivas Catego 
rias Funcionais, mediante ato do Ministro-Presidente. 
do Superior Tribunal Militar, de acordo com a lotação 
fixada e observados os ct:_itérios Jegaís e regulamentare: 
em vigor, em espedal os do art. 108, § 2." da Consti 
tuição FederaL 

Art. 4. o Nos Quadros de que trata esta lei serão trans· 
formados, assegurado o direito de opção, em vagas cria 
das pelos seus arts. l_o e 2.0

, mediante processo seletivc 
e de conformidade com as disposições legais e regula
mentares pertinentes à matéria: 

I-em cargos de Té_cnico Judiciário, 1 (um) cargo 
de Economista, 2 (dois) de Contador e 2 (dois) de Au
ditor; 

II-em cargos de_ Auxiliar-Judiciário, 35 (trinta e 
-cinco) ~aigos de Agente Administrativo, 50 (cinqüenta) 
de Datdógrafo, 1 (\lm) de A.g~1;1te de_Tele__çomunicações 
e Eletricidade e30 (trin'ta) de Técnico de Contabilidade; 

.. III-em cargos de Atendente Judiciário, 51 (cin
quenta e um) cargos de Agente de Panaria; 

IY-em cargos de Agente de Segurança Judiciária, 
27 (vinte e sete) cargos de Motorista Oficial; 
V- em cargos de Artífice de Eletricidade e Comuni

cações, 2 (dois) cargos de Auxiliar de Artífice. 

§ r. o Na transformã~o de que trata este artigo, o 
servidor será incluído na primeira referência da classe 
que lhe couber, na respectiVa Categoria FunCional, em 
decorré.üciã da aplicação das disposições do art. 3. ~ desté 
lei. 

§ 2. o Na hipótese de ser ultrapassada, pelo atual ven
cimento _do servidor, a primeira referência da classe 
que lhe couber, a inclusão será efetuada na referéncia 
de valor maís próximo que se lhe seguir, 

§ 3. 0
• Os cargos, cujos ocupantes não optarem pelq 

aprovetta~ento ou não lograrem classificação no pro
cesso seleuvo de que· trata este artigo, serão transfor
'T.lado.s, quando vagarem, em cargos das Categorias Fun
CionaiS que lhes tenham correspondido, a partir da clas
se iniciaL 

Art. 5. o Senio transposto~ para a Categoria Funcio
nal de-<?licial de JUstiça Avaliador, os cargos de Oficial 
de Justtça do Quadro Permanente das Auditorias da 
Justiça Militar, em vagas criadas pelo art. 2." e obser
vada a. classificação prevista no art. 3. 0 desta lei. 
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Art.~. o Para o_ provimento inicial dos cargos efetivos 
dos Quadros a que se refere estalei, o _Superior Tribunal 
Militar realizará concursoS públicos para áreas de ati vi~ 
dades específicas, próprias de habilitação profissional 
exigida nas esp~dficações das -respectivas Catego~ias 
Funcionais, observadas as exigências le?ais. 

Parágrafo único. Para o provimento micial do cargo 
de Oficial de Justiça Avaliador, será exigido diploma 
de conclusão do Curso Superior de Diieito~ 

Art. 7. o As funções gratificadas necessárias aos serví
ços das Secretarias do Tril::iuri.al e das Auditorias da: 
Justiça Militar, serão criadas pelo Superior Tribunal 
Militar, respeitados os princípios de classificação vigo
rantes no Poder Executivo, conforme estabelecido no 
art. 5. o da Lei Complementar n. o 10, de 6 de maio 
de 1971. 

Art. 8 .. 0 As despesas decorrentes da aplicação desta 
lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias 
da Justiça Militar. 

Art. 9.0 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. - - -- " 

Art. 10. Revogam-se as disposiçóes- em cont!-ário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n. o 533 de urgência, lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara, n. o 

66/86. 
Em Votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Consti
tuição e Justiça, de Legislação Social e de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça que será lido pelo Sr. 1.0-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N• 1.117, de 1986 

Da Comlssáo de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da C:imara n. • 66, de 1986 (n. • 3.802, 
aa CAmara de origem), que "disciplina o exercício 
da profissão de carregador de bagagens nos aero
portos e dá outras providências". 

Relator: Nivaldo Machado 

Visa este Profeta, de autoria do nobre Deputado 
Uo Simões, a estabelecer a disciplina legal da profissão 
de carregador de bagagens nos aeroportos. Aprovado 
pela Câmara dos Deputados, vem a esta Casa para 
a revisão constitç.cim~almente exigida. 

Nos seus artigos, parágrafos e itens, regula minuciosa 
e exaustivamente a habilitação e o exercíciO da profissão 
de carregador de bagagens nos aeroportos do País. As 
exigências básicas de habilitação são as gerais de todo 
trabalho não dependente de habilitação especial, com 
o pormenor de que o profissional precisará matricu
lar-se na Diretoria da Aeronáutica Civil- DAC. 

A proposição, ·obviamente, ja passou, na Câmara 
de origem, pelo crivo da constitucionalidade e juridici
dade, cujo exame, portanto, descabe fazer no Senado. 

No mérito, parece-nos o Projeto bem formulado e 
oportuno; sua conveniência: decorre da verificação de 
que preenche uma lacuna no nosso ordenamento jurídi
co. Os carregadores de bagagens nos aeroportos são 
profissionais, e profissionais de dedicação exclusiva; e 
ainda não têm regulamentada, legalmente, a sua pro
fissão. -

Manifestando~nos pela aprovação do projeto, temos, 
apenas, dois reparos de pouca importância, mas que 
servem para aprimorar ainda mais o ·texto. O primeiro 
refere-se à construção da frase inicial do § 2. o do art. 
1.": "O carregamento e transporte de bagagens com
preendem todo o setor ... " Para que a construção se 
tome gramaticalmente correta, convém intercalar o ar
tigo o antes da palavra transporte: "0 carregamento 
e o transporte de bagagens compreendem todo o se
tor ... " Sem o artigo determinativo antes da palavra 
transporte, o verbo do predicado compreender teria 
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de fiCai- no singular: Está no plu"ral; é preciso, pois, 
que o sujeito seja plural. O segundo reparo se refere 
ao§ 1.0 do art. 4.0

, cujo texto tem uma vírgula excres
cente, após a palavra assegurado: "Será instaurado in· 
quérito nos casos de· falta cometida pelo profissional 
matriculado, assegurado, sempre o direito de ampla 
defesa". Necessário tirar essa vírgula. 

Pela aprovação. 
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986. -

José Ignácio Ferreira, Presidente =-NivaidO Machado, 
:Relator - Ju~hy_ Magalhães - Nelson Carneiro -
Octávio C8rdoso ..:. Ivan Bonato - José Urbano -
Luiz Cavalcante - Martins FUbo. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Estando a 
-matéria dependendo de parecer da Comissão de Legis
lação. Sociãl e verificando-se a ausência temporária da 
maioria dos seus integrantes, esta Presidência, nos ter
mos _do § 1 o do art. 90 do Regimento Interno, designa 
o nobre Sr. Senador Nivaldo Machado, substituto even· 

"tual, para proferir o parecer da referida Comissão. 

OSR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Para pro
ferir parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto é -de ãutoria do Deputado Léo Siniões. 
Tomei a iniciativa de apoiá-lo, por considerar que há 
pma OOJ:!Ciliação _entre. o inteJ;esse do passageiro de ter 
sua bagagem garantida, pela presença legal dos carrega
dores, e dos próprios carregadores, que se vêem prote
gidos, também, contra pessoas estranhas que queiram 
tumultuar, no âmbito do aeroporto, esse problema do 
transporte de bagagem. Examinei o projeto do Depu
tado Léo Simões e achei por bem aceitá-lo, pelo que 
no, âmbito da legislação social nada a obstar e atende 
ao passageiro, que po'!_e. ~ensa~- esse serviço, que 
não é obrigatório. Ê o§ 3'! que diz: 

"O disposto nesta lei não exclui o direito. de 
o passageiro, pessoalmente ou com auxílio de ter
ceiros, desde que acompanhantes, familiares ou 
empregados, transportar a própria bagagem." 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O parecer da 
Comissão de Legislação Social é favorável. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Saldanha Der.zi, 
para proferir o parecer da Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas. 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MS. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Disciplina o exercício da profissão de carreli=ador 
de bagagem nos aeroportos e dá outras providêD· 
das-

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Os serviços de tr_ansporte e carregamento de 

bagagens de passageiros desembarcados, embarcados 
ou em trânsito, nos aeroportos organizados, serão reali
zados por profissionais de preferência sindicalizados, 
matriculados na Diretoria de Aeronáutica Çivil -;_ 
DAC. 

§ 1. o Para os efeitos do disposto nesta lei, conside
ra-se bagagem a mala, maleta, caixa, caixote, engra
dados ou similares, trazidos por passageiros ou despa
chados, desacompanhados e recolhidos ou náó às de
pendências alfandegárias, sujeitos ou não à fiscalização 
aduaneira. 

§ 2. o O carregamento e transporte de bagagens com
preendem todo o setor de trabalho de faixa externa 
e interna das estações de passageiros até o balcão de 
em~arque e desembarque das empresas de navegação 
iiéria; inclusive as dependências aduaneiras. 

§ 3. 0 O disposto- nesta lei não exclui o direito de o 
passageiro, pessoalmente ou com aux:fiio de terceiros, 
desde que acompanhantes, familiares ou empregados, 
transportar a própria bagagem. 

Art. 2. o Para a matrícula prevista no caput do artigo 
anterior, o candidato deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
I-Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
II - prova de idade não inferior a 18 (dezoito) anos 

e não superior a 60 (sessenta); 
m - prova de quitação com o serviço militar. 
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Art. 3.0 O quadro profissional de carregador e trans
portador de bagagens nos aeroportos organizados será 
fixado pela Diretoiia de Aeronáutica Civil. 

§ 1. ~ Para a fixação será observada a estatística do 
moVimento de passageiros embarcados e desembarca
dos em cada aeroporto. 

§ 2.0 O nUmero d_e profissionaiS em serviço deverá 
ser suficiente para, divididos em turnos; atender ao 
.wvimento de passageiros em cada aeroporto. 

§ 3.0 Havendo mais de um aeroporto na mesma cida
de ou município, o serviço de carregamento e trans~ 
porte de bagagens será feito através de rodízio, atendida 
a exigência de idêntica divisão de trabalho e igual opor
tunidade a todos os profissionais matriculados. 

§ 4. D Em cada aeroporto haverá um livro de matrícula 
e registro dos carregadores de bagagens, destinado à 
anotação do nome, filiação, nacionalidade, estado civil, 
domicílio, averbando-se nele toda a documentação 
apresentada pelo profissional, para o preenchimento 
da vaga verificada. 

§ S. o No caso de destituição, aposentadoria ou faleci
mento, a Diretoria de Aeronáutica Civil, após a devida 
comunicação do sindicato, efetuará o cancelamento da 
matrícula, prOvidenciando a admissão de novo profis
sional, para o preenchimento da vaga. 

Art. 4.0 Os carregadores em serviço nos aeroportos 
serão subordinados à Administração do Aeroporto, que 
baixará as instiuç6es necessárias à disciplina do traba
lho, bem como as penalidades aplicáveis por infrações. 

§ 1.0 Será instaurado inquérito nos casos de falta aCo
metida pelo profissional matriculado, assegurado, sem
pre o direito de ampla defesa. 

§ 2. o Quando a falta praticada for de natureza grave, 
poderá ser aplicada a pena de suspensão ou de demissão 
do serviço, cancelando-se a respectiva matrícula. 

Art. s:" Os serviços eXecutados em período noturno, · 
aos domingos e feriados~ serão pagos com os acréscimos 
estabeleç:idos na legislação trabalhista. 

Art. 6.0 Os carregadores de bagagens deverão traba
lhar devidamente uniformizados e com o seu número 
de ordem disposto em posição visível. 

§ 1.0 Quando em serviço, os carregadores são obri
gados a portar a identidade profissional. 

§ 2.0 Apenas os carregadores escalados para o ser
viço poderão permanecer nos locais de trabalho. 

Art. 7.0 São deveres do carregador de bagagens nos 
aeroportos organizados: 
1-comparecer com a necessária antecedência aos 

pontos habituais de trabalho. a fim de integrar a turma 
a que pertencer; 

II- trabalhar com eficiência a presteza, a fim de 
possibilitar o rápido desembaraço das bagagens; 

III- manipular as bagagens com cuidado, a fun de 
evitar acidentes e avarias; 

IV- obedecer à tabela de taxas aprovada; 
X- não se ausentar do local de trabalho sem motivo 

justificado; 
VI- proceder com cortesia e urbanidade no trato 

com os passageiros; 
VII- comunicar a quem de direito qualquer anor

malidade; irregularidade ou acidente que tenha relação 
com o serviço. 

Art. 8. o Os carregadores de bagagens nos aeropor
tos são contribuintes obrigatórios da Previdência Social. 

Art. 9.0 Co.rupete à Doretoria de Aeronáutica Civil 
dispor sobre a observância desta lei. 

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará-esta lei 
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 12~ Revogam-se as disposições em contrário. 

(As Comiss6es de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social e de Transprotes, Comunicação e 
Obras Públicas.) 

O parecer e favorável, Sr. presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Os pareeeres 
são favoráveis. -

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 
discussão, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
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Se nenhum dos Senhores Senadores desejar fazer uso 
da palavra, encerro a discussão. 

Em votação. _ _ 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria. vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N. • 66, de 1986 

(N• 3.802/84, na Casa de origem) 

Disciplina o exercício da profissão de carregador 
de bagagens nos aeroportos e dá outras providêD· 
das. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. t.o Os serviços de transporte e carregamento de 

bagagens de passageiros desembarcados, embarcados 
ou em trânsito, nos aeroportos organizados, serão reali· 
zados por profisSionais de preferência sindicalizados, 
matriculados na Diretoria de Aeronáutica Civil -
DAC. 

§ 1. o Para os efeitos do disposto nesta lei, conside
ra-se bagagem a mala, maleta, caixa, caixote, engra
dados ou similares, trazidos por passageiros ou despa· 
chados, desacompanhados e recolhidos ou não às de· 
pendências alfandegárias, sujeitos ou não à fiscalização 
aduaneira. 

§ 2. o O carregamento e transporte de bagagens com
preendem todo o setor de trabalho de faixa externa 
e interna das estações de passageiros até o balcão de 
embarque e desembarque das empresas de navegação 
aérea, inclusive as dependências aduaneiras. 

§ 3.0 O disposto nesta lei não exclui o direito de o 
passageiro, pessoalmente ou com auxílio de terceiros, 
desde que acompanhantes, familiares ou empregados, 
transportar a própria bagagem. 

Art. 2." Para a matrícula prevista no caput do artigo 
anterior, o candidato deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
I-Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
II -prova de idade não inferior a 18 (dezoito) anos 

e não superior a 60 (sessenta)~ 
III -prova de quitação com o serviço militar. 
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Art. 3" O quadro profissional de carregador e trans· 
portador de bagagens nos aeroportos organizados será 
fixado pela Dirctoria de Aeronáutica Civil. 

§ 1. o Para a fixação será observada a estatística do 
movimento de passageiros embarcados e desembarca-
dos em cada aeroporto. _ _ 

§ 2. o O número de profissionais em seriçO deverá ser 
suficiente para, divididos em turnos, atender ao movi
mento de passageiros em cada aeroporto. 

§ 3." Havendo mais de um aeroporto na mesma cida
de ou· município, o serviço de carregamento e transporte 
de bagagens será feito através de rodízio, atendida a 
eXige!ncia de idêntica divisão de trabalho e igual oportu
nidade a todos os profissionais matriculados. 

§ 4." Em cada aeroporto haverá um livro de matrícula 
e registro dos carregadores de bagagens, destinado à 
anotação do nome, filiação, nacionalidade, estado civil, 
domicí1i0,--averbandowse nele toda a documentação 
apresentada pelo profissional , para o preenchimento 
da vaga verificada. 

§ 5. o No caso de destituição, aposentadoria ou faleci
mento, a Diretoria de Aeronáutica Civil, após a devida 

_ comunicação do sindicato, efetuará o cancelamento da 
matti_cula, providenciando a admissão de novo profisw 
sional, para o preenchimento da vaga. 

Art. 4. o Os carregadores em serviço nos aeroportos 
serão subordinados à Administração do Aeroporto, que 
baixará as instruções necessárias à disciplina do traba
lho, bem como as penalidades aplicáveis por infraçóes. 

§ l.o Será instaurado inquérito nos casos de falta co
metida pelo profissional matriculado, assegurado, sem
pre o direito de ampla defesa. 

§ 2. 0Quando a falta praticada for de natureza grave, 
poderá ser aplicada a pena de suspensão ou de demissão 
do serviço, cancelando-se a respectiva matrícula. 

Art. s.~ Os serviços executados em período noturno, 
aos domingos e feriados, serão pagos com os acréscimos 
estabelecidos na legislação trabalhista. 

Art. 6." Os carregadores de bagagens deverão traba
lhar devidamente uniformizados e com o seu número 
de ordem disposto em posição visível. 

§ 1. • Quando em serviço, os carregadores são obriga
dos a portar a identidade profissional. 

§ 2. o Apenas os carregadores escalados para o serviço 
poderão permanecer nos locais de trabalho. 

Art. 7.o São devéfes do carregador de bagagens nos 
aeroportos organizados: 

I -comparecer com a necessária antecedência aos 
pontos habituais de trabalho, a fim de integrar a turma 
a que pertencer; 
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II -trabalhar com eficiência e presteza, a fim de 
possibilitar o rápido desembaraço das bagagens; 
III-manipular as bagagens com cuidado, a fim de 

evitar acidentes e avarias; 
IV -obedecer às tabela de taxas aprovada; 
V-não se ausentar do local de trabalho sem motivo 

justificado; 
VI -proceder com cortesia e urbanidade no trabalho 

com os passageiros; 
VII -comunicar a quem de direito qualquer anor

malidade, irregularidade ou acidente que tenha relação 
com o serviço. 

Art. 8. o Os carregadores de bagagens nos aeroportos 
são contribuintes obrigatórios da Previdência Social. 

Art. 9.° Compete à Diretoria de Aeronáutica Civil 
dispor sobre a obse_rvância desta lei. 

Art. 10. oo Poder Executivo regulamentará esta lei 
dentro do-prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 12.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 12 
horas e 40 minutos com a seguinte 

·ORDEM DO DIA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N. • 283, de 1986 

(Em regime de urgência- art. 371, B, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n. 0 283, de J9ª6_(apresentado pela Comissão 
de Finanças através de parecer oral, proferido em 
Plenário), que autoriza o Governo do Estado do 
Paraná a realizar operação de crédito externo no 
valor de US$ 58.000.000,00 (cinqüenta e oito mi· 
lhões_de dólares), tendo 
Parecer oral, favorável, da Comissão de Consti
tuição e Justiça 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 35 minutos.) 

Ata da 314.8 Sessão, em 1. o de dezembro de 1986 
4. • Sessão Legislativa Ordinária, da 47. • Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

As 12 HORAS E 40 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles -Fábio Lucena - Odacir Soares - Aloy
sio Chaves - Hélio Gueiros - Américo de Souza -
Alberto Silva -Helvídio Nunes- João Lobo- César 
Cais - Dias Macedo - Afonso Sancho - Carlos Al
berto - Moacyr Duarte -Martins Filho -Humberto 
Lucena - Marcondes Gadelha - Maurício Leite -
José Urbano - Cid Sampaio - Nívaldo Machado -
Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Albano Franco -
Lourival Baptista____:. Passos Pórto- Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior - Luiz Viana -João Calmon -
José Jgnácio Ferreira- Moacyr Dana-Amaral Peixo· 
to - Nelson Carneiro - Jamil Haddad - Mata-Ma
chado -Alfredo Campos- Amaral Furlan- Fernan
do Henrique Cardoso - Severo Gomes - Benedito 
Ferreira ..:..._ Henrique Santillo - Benedito Canelas -

Presidência do Sr. Mário Maia 

Gastão Müller - Roberto Campos - José Fragelli 
-Marcelo Miranda -Saldanha Derzi - Affonso Ca· 
margo -Álvaro Dias- Enéas Faria- Amor Damiani 
-Ivan Bonato- Carlos Chiarelli- Octávio Cardoso 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia ) ..,.- A lista de 
presença acusa o compaiecimento de 58 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção ~ Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. l.<>wSecrbtário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N. • 534, de 1986 

Requeremos urgência, nc:is termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 

Câmara n." 130, de 1986 (n.• 6.697/85, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
que disp'õe sobre o ensino no Ministério da Aeronáu
tica. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. Hélio Guei
ros - Nlvaldo Machado - Jamil Haddad - Octávio 
Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N• 535, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do .art. 371, al~ea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei d~ 
Câmara n.•136, de 1986 (n." 8.060/86, na Casa de on
gem), de iniciativa do Senhor Presiden~e da Rep~~li~, 
que autoriza o Poder ~ecutiv~ a abnr ~o !"1imsténo 
da Aeronáutica o crédito espec1al até o hm1te de Cz$ 
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~ 1.050.000,00 (um milhão e cinqüenta mil cruzados), 
para o fim que especifica. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. - Hflio 
Goelros - Nlvaldo Machado - Jamil Haddad - Octá
vio Cardoso. 

O SR- PRESIDENTE (Mário Maia) - Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão vo~ados após 
a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

Passa-se 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n" 283, de 1986 (apresentado pela Comissão 
de Finanças através de parecer oral. proferido em 
plenário), que autoriza o Governo do estado do 
Paraná a realizar operação de crédito externo no 
valor deUS$ 58,000,000.00 (cinqüenta e oito mi
lhões de dólares), tendo 

Parecer oral, favorável, da Comissão· 
- de Constituição e Justiça 

Em votação o projeto. Os Srs. Senadores que o apro
vam queiram permanecer sentados. (Paus~) 

Aprovado. 
Aprovado o projeto, a matéria vai à Comissão de 

Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo 
Sr. lo-secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER 
N.' 1-118, de 1986 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n. • 283, 
de 1986 

Relator: Jorge Kalume 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n.o 283, de 1986, que autoriza o Go
verno do Estado do_ Paraná, a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 
58,000,000.00 (cinqüenta e oito milhões de dóla
res). 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de dezembro 
de 1986. -Martins Fllbo, Presidente -Jorge Ka
lnme, Relator - Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N.•1.118, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n. • 283, 
de 1986-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 

Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 . 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná, a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 
58,000,000.00 (dnqfienta e oito milhões de dólares 
americanos) destinada ao programa de refinancia
mento da dívida externa daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É o Governo do Estado do Paraná autori
zado a realizar, com· a garantia da União, uma operação 
de empréstimo externo no -valor de US$ 58,000,000.00 
(cinqUenta e oito milhões de dólares americanos), ou 
o equivalente em outras moedas, de principal, junto 
a grupo fmanciador a ser indicado, destinada a refinan
ciar o programa da dívida externa daquele Estado. 

Art. z.o A operação realizar-se-á nos moldes aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame 
das condições creditícias da operação, a ser efetuado 
pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco 
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Central do Brasil, nos _termos do Decreto n.o 74.157, 
de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais ~xigências 
dos_ órgãos encarregados da execução da ~lítica e~nO
mico-financeira do Governo Federal,_e, amda, as dispo
sições da Lei Estadual n.o 8.215, de 30 de dezembro 
de 1985, autorizadora da operação. 

Art. 3, 0 Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Em discussão 
a redação final. (Pausa) . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Eri:J. votação. 
ds Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa) . . 
Aprovada a redação final, o proJeto 1(31 à promul

gação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n. o 534, dé urgência, lido 

- no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n.G 
13611986. 

Em votação. ___ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa). 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada à Comissão de Segurança 
Nacional. 

- Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume que profira 
o parecer da Comissão de Segurança Nacional. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para-proterir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Se~dores: 

O projeto de lei em pauta é proveniente do Poder 
Executivo. Foi encaminhado pela Mensagem n.o 509, 
de 1985, qo Senhor Presidente da República, José Sar~ 
ney, que acata Exposição de Motivos n.o 54/GM3, do 
Sr. Ministro da Aeronáutica, Oc~vio Moreira Lima. 

O projeto consiste basicamente em dar uma nova 
redação, com alguns ajustes, à Lei n.o 7.233, de 29 
de outubro de 1984, que "dispõe sobre o ensino no 
Ministério da Aeronáutica" revogando-a explicitamen-

1200 - Ministério da Aeronáutica 

1201 - MJÍ1lstérlo da )\.ll!ronálftlca. 
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te assim como a outras implícitas disposiçõés em con
trário. 

Obteve pareceres das Comissões da Câmara de Cons
tituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa; de Segurança Nacional, pela apro
vação. 

Tratando-se de projeto cuidadoso, cuja proveniência 
o toma tecnicamente confiável, somos por sua aprova
ção. Esse é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
da Comissão de Segurança Nacional é favorável. Com
pletada a instrução da matéria, passa-se à sua apre
ciação. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores .Que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É a seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N-' 136, de 1986 

(N.• 8.060/86, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Mi~IisUrio 
da Aeronáutica o crédito especial, até o limite de 
Cz$1.050.000,00 (nm ni.llhão e cinqUenta mll cruza
dos), para o fim que espedflca. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. t.o Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
ao Ministério da Ae!onáutica o crédito especial, até 
o limite de Cz$ 1.050.000,00 (um milhão e cinqüenta 
mil cruzadOs}, para atender à seguinte programação: 

1201.06260212. t22 - Manutenção dos Serviços Admlnlstrat!voo .. 

3192 - De-<;pesas d:e Exercíe!oo Anteriores _ .. - . - - .. 

011:$ 1,00 

1_050.000 

LD50.000 

L050.000 

1.050.000 

Art. 2.G Os recursos necessários à execução desta lei 
decorrerão de anulação parcial da Reserva de Contin
gência, nos termos do inciso III do § l.o do art. 43 
da Lei n.o 4.320, de 17 de março-de 1964, obedecidas 

-as prescrições da alínea c do § 1. o do art. 61 da Consti
tuição Federal. 

Art. 3.0 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PREsiDENTE (Mário Maia) - Passa-se à 

apreciação do Requerimento n.o 535 de urgência, lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n.o 
136, de 1986. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados._ (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada à Comissão de Finanças. 
Solicito ao nobre Senador Marcelo Miranda que pro

fira o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB - MS. Para 
proferir parecer.) 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O presente projeto propõe seja o Poder Executivo 

autorizado a abrir ao Ministério da Aeronáutica crédito 

especial até o limite de Cz$ 1.050.000,00, para a cober
tura de gastos com despesas de exercícios anteriores 
na ativídade "Manutenção dos Serviços Administrati
vos", decorrentes da Emenda Constitucional n.G 26, 
de 27 de novembro de 1985, que concede anístia- aos 
servidores públicos civis e militares punidos por atos 
de exceção, institucionais ou complementares, confor
me se lê na EXposição de Motivas do Sr. Ministro-Chefe 
da Secretaria de Planejamento da Presidência da Repú
blica, que acompanha a Mensagem n.o 370, de 1986, 
do Poder Executivo. 

As despesas resultant~ serão atendidas sob a forma 
de compensação, por decorrerem os recursos de anula
ção parcial da Reserva de Contingência, nos termos 
do artigo 43, § 1.0

, item III, da Lei n.G 4.320, de 17 
de março de 1964, obedecidas as prescrições do artigo 
61, § t.o, letra c, da Constituição. 

Nada havendo a opor às finalidades da medida, opina· 
mos favoravelmente à aprovação do Projeto. 

O SR- PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
da COmissão de Finanças é favorável. Completada a 
instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, 
em turno único. 

Em discussão. (Palmas.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA_CÁMARA 
N •• 130, de 1986 

(N.• 6.697/85, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Sr. Presidente 

da República 
Dispõe sobre o ensino no Ministério da Aeronáu

tica. 

O Congresso Nacional decreta: _ . 
Art. 1." O Ministério da Aeronáutica manterá Siste

ma de Ensino próprio~ cOm a finalidade de proporcio?~r 
ao seu pessoal militar, da ati v a ou da r_eserva e a CIVIS 

a necessária habilitação para o exercfcto, na paz e na 
guerra, dos cargos e funções previstos e!D s~a organ!
zação, para o cumprimento de sua destinaçao consti
tucional. 

Parágrafo único. O Ministério da Aeronáutica p?<ferá 
manter ainda ensino de 1." e 2.o Graus, supertor, e 
de caráÍer assi;tencial e supletivo. 

Art. 2. o O Ministério da Aeronáutica definirá a P~lí
tica de Ensino da Aeronáutica, estabelecendo seus obJe
tivos e baixará diretrizes ao Órgão de direção setorial 
resp~nsável pelas atividades relativas ao ensino da Ae
ronáutica. 
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Art. 3. o A administração da Política de Ensino da 
Aeronáutica é da competência do Órgão Central do 
Sistema, como tal definido pelo Poder Executivo. 

A.ii. 4~_0s cursos do Sistema de Ensino do Minis
tério da Aeronáutica serão criados medíante ato formal 
da autoridade competente, nos termos do disposto no 
regulamento desta lei. 

Art. 5." Considerar-se~ão ativídades do ensino no 
Ministério da Aeronáutica: 

I - as que, pertinentes ao conjunto integrado do 
ensino e da pesquisa, se realizarem nas instituições do 
Ministério da Aeronáutica; 

II -- oS cursos e estágios de interesses da Aeronáu
tica, miriistrados ou realizados em organizações milita
res ou civfs, na~o~ais_ o~ estrangeiras, estranhas ao 
Ministério da Aeronáutica; e 

lll- as de caráter assistencial e supletivo. 
Art. 6.0 Respeitados os aspectos peculiares, o ensino 

no Ministério da Aeronáutica observará as no_nnas e 
diretrizes da legislação fe~eral vigente. 

Art. 7. o Os diplomas e certificados expedidos pelas 
organizações integrantes do Sistema de Ensino no Mi
nistério da Aeronáutica terão validade nacional e serão 
registrado~ no Órgão Central do Sistema. -

Art. 8. o Os processoS sobre equivalência ou equipa
ração dos cursos .do Sistema de Ensino do Ministério 
da Aeronáutica aos cursos civis serão encaminhados 
segundo as leis vigentes à apreciação dos Conselhos 
Federal ou Estaduais de Educação. 

Art. 9. o A organização e as atribuições do quadro 
do Magistério da Aeronáutica obedecerão ao que dis
põe lei específica. 
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Art. 10. O corpo de instrutores e monitores de orga
nizações do Ministério da Aeronáutica, integrado por 
militares selecionados para o desempenho de atividades 
docentes, obedecerá ao que dispuser documento espe
cífico. 

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta lei 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 
data de sua publicação. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publiw 
cação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário, e 
especialmente a Lei n.o 7.233, de 29 de outubro de 
1984. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência 
convoca Sessão extraordinária a realiZar-se hoje, às 12 
horas e 48 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em tUrno único, da· redação finai (ofere

cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n. o 

1.079, de 1986), do Projeto de Lei do Senado n.o 287, 
de 1983, de iutoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
dispõe sobre a divulgação dos dados cadastrais relativos 
a latifúndios. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)-Está encerrada 
a sessão. 

(Encerrada a sessdo às 12 horas e 45 minutos.) 

Ata da 315. a Sessão, em 2 de dezembro de 1986 
4. • Sessão Legislativa Ordinária, da 47. • Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 12.HORAS E 48 MINUTOS, ACHAM·SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume-Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles- Fábio Lucena- Odacir Soares- Aloy
sio Chaves - Hélio Gueiros - Américo de Souza -
·Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Cesar 
Cals- Dias Mácedo- Afonso Sancho --Carlos Al
berto - Moacyr Duarte -Martins Filho -Humberto 
Lucena - Marcondes Gadelha - Maurício Leite -
José Urbano -Cid Sampaio - Nivaldo Machado -
Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Albano Franco -
Lourival Baptista - Pas~os Pôrto - J utahy Magalhães 
- Lomanto Júnior - Luiz Viana -João Calmon -
José Ignácio Ferreira- Moacyr Dali a- Amaral Peixo
to - Nelson Carneiro - Jamil Haddad - Mata-Ma
chado- Alfredo Campos -Amaral Furlan - Fernan
do Henrique Cardoso - Severo Gomes - Benedito 
Ferreira - Henrique Santillo - Benedito Canelas -
Gastão Müller - Roberto Campos - José FrageUi 
- Marcelo Miranda -Saldanha Derzi - Affonso Ca
margo- Alvaro Dias- Enéas Faria- Amor Damiani 
-Ivan Bonato- Carlos Chiarelli- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Máno Maia) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores. 
Ha-vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. 1."-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N.• 536, de 1986 

Requeremos urgência, nOs ü~ilnos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n." 129. de 1986. que cria cargos, em Comissão, 

Presidência do Sr. Mário Maia 

de Assessor Legislativo, no Quadro Permanente de Pes
sOal da- Cãnlira dos Deputados, e dá outras providênM 
cias. 

Sala das_ Sessões, 2 de dezembro de 1986. -Hélio 
Gueiros - Nivaldo Machado - Jamil Haddad - Jorge 
Kalume. 

REQUERIMENTO 
N.: 537, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 37r; alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n.' 139, de 1986 (n.' 8.391/86, na Casa de O ri· 
gern), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que 
introduz alterações na Lei n.o 5.701, de 9 de setembro 
de 1971, que dispõe sobre o magistério do Exército. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. - Hélio 
Gueiros --Jorge Kalunle- Jamil Haddad- Nivaldo 
Machado_. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os requeri
mentOS que acabam de ser lidos serão votados após 
a Ordem do Dia, de acordo com o art. 375, I, do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDEN1'E (Mário Maia) -Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (ofere
cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n.o 
1.07~1 de 1986), do Projeto de Lei do Senado n." 287, 
de 1983, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
dispõe sobre a divulgação dos dados cadastrais relativos 
a latifúndios. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, en
cerro a discussão. 

Encerrada a discussão, a redação final é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do 
Regimento Interno. 

O projeto vai ã Câmara dos Deputados. 

É a Seguinte a redação final aprovada:· 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n. • 
287, de 1986, que dispõe sobre a divulgação dos 
dados cadastrais relativos a latifúndios. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o É o Instituto de Colonização e Reforma 

Agrária- INCRA, obrigado a divulgar, anualmente, 
a relação dos imóveis classificados, de acordo com o 
Estatuto da Terra, como latifúndios, por dimensão e 
por eXploração, de área superior a 500 hectares. 

Parágrafo único. A relação deverá conter obrigato-
riamente, as seguintes informações cadastrais: 

a) código do imóvel; 
b) nome e endereço do declarante; 
c) nome e localização do imóvel; 
d) área total, área aproveitável e área explorada; 
e) montante dos débitos em atraso relativos ao Im

posto Territorial e às contribuições parafiscais a ele 
vinculados. 

Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data de sua publiM 
cação. 

Art. 3. o RevogamMse as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa-se à 
a;e_reciaçã'? do Requerimento n. o 536, de urgência, lido 
no ~xpediente, para o Projeto de Lei da Câmara 
n.•!29/86. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
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Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria, que foi despachada às Comissões de. Consti
tuição e Justiça, de Serviço Público_ Civil e de Fmanças. 

Solicito ao nobre Sr. Senador Ntva!do Machado que 
profira o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para pro· 
ferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs .. Senadore~: 

Procedente da Câmara dos Deputados, o Projeto sob 
exame de iniciativa da Mesa daquela Casa, visa à criação 
de cargos em comissão, de Assessor Legislativo, em 
seu quadro Permanente de Pessoal. 

A justificação do Projeto assinala com clareza e obje
tividade a premente necessidade da medida proposta 
estimulada pela aj:Jertura política que intensificou a ação 
parlamentar e legisferante,- a par do substancial aumen
to do número de Deputados. 

A Proposição está perfeitamente cõmpatibilizada 
com os ditames constitucionais traçados no art. 40, III, 
que estabelece competência privativa daquela Casa ini
ciadora para propor projetos de lei que criem ou extin
gam cargos de seus serviços e fixem os respectivos venci-
mentos. , 

Corporificado em oito artigos, o Projeto, ao criar 
os quare-nta cargos de Assessor Legislativo, código Cp~ 
DAS-3, estabelece seu provímento inicial medíante con
curso público de provas e títulos, entre candidatos por
tadores ~e diploma de nível superior. 

Cria, igualmente, o Projeto, no artigo 3.0
, quarenta 

cargos de provimento efetivo de Assessor Técnico, inte
grantes do Grupo-Atividades de Apoio Legislativo, cu
jo provimento inicial se fará mediante a inclusão dos 
servidores concursados. 

A Proposição, por seus elevados objetivos, conta com 
a nossa simpatia, sobretudo porque igualmente_ se amol
da com o preceito contido no artigo 97 da Carta Magna, 
que preconiza a acessibilidade aos cargos públ!cos de 
todos os brasileiros que preencham os requisttos da 
lei. 

A vista do exposto devidamente compatibilizados os 
aspectos jurídico-constitucionais que nos compete apre
ciar, além da boa técnica legislativa, opinamos pela 
ap!9vação do Projeto. 

É o nosso parecer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Solicito ao 
nobre Senador Jorge Kalume qw:: profira o parecer da 
Comissão de Serviço Público Cival. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para profúir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: De mtcta
tiva da Mesa Diretora da Câmara dos ~eJ?utados, vem 
a exame desta Comissão Projeto de Le1 cnando cargos, 
em comissão, de Assessor Legislativo, no Quadro Per
manente de Pessoal da Câmara dos Deputados e deter
minando outras providências. 

Justificando a Proposição, a Mesa da Cám~ra ~os 
Deputados esclarece que o ass~ss~ra~ento. leglslattvo 
passou por rápido processo de mstltuctonc:hzação, ~os 
últimos oito anos, a partir da reformulaçao da Ass~s
soria Legislativa, em 1978. O fenômeno traduz-se_, In

clusive, no crescente aumento da demanda por assesso
ramento especializado, de parte dos Srs. Parlamentares 
e Colegiados técnicos da Casa. 

Ressalte-se que, a partir de 1983, a Assessoria efe~.iva
mente dobrou a quantidade de trabalho numa frequên
cia anual. 

O fato se deve não apenas ao processo de abertura 
política, que estimulou a ação parlamentar e le~ferante, 
como também ao substancial aumento do numero de 
Deputados em razão das Emendas à Constituição n.o 
8, de 1977, e 25, de 1985, e atest~ a .co~fiabilidade 
que se acredita ao assessoral'!len:o mstttuct~nal como 
um dos instrumentos de valonzaçao e aperfeiçoamento 
do Poder Legislativo. 

Assim e por isso, a Proposição cria 40 (quarenta) 
cargos, em comissão, de Assessor Legislativo, no ~ua
dro Permanente de Pessoal da Câmara dos Deputaaos, 
integrantes do Grupo-Direçáó e Assessoramento Supe
riores. Código CD·DAS-102.3. 

Estabel~ce que _o proviment? inicial desses :argos 
far-se-á mediante concurso público de provas e ntulos, 
entre candidatos portadores de diploma de curso supe· 
rior; que o preenchimento das vagas reman~scentes. d? 
concurso- público ou sup~rvenie.n~es ao provtment? tm
cial obedecerá aos criténos deftmdos por ~esoluçao da 
êâffiãr-a -dos Deputados; e que o aprove~tamento.de 
candidatos habilitados em pro-cesso selettvo antenor, 
cuja validade não tenha ~~pir~do se fará de acor?~ 
com a ordem final de classtficaçao por área de especta 
lização, dentro do correspondente número de vagas. 

Por_ outro lado, propõe a criação de 40 (quarenta) 
cargos de provimento efetivo, na Categoria Funcional 
de Assistente Técnico, Código CD-AL-019, integrantes 
do Grupo-Atividades de Apoio Legislativo do Quadro 
Permanente da Câmara dos Deputados. 

A iniciativa, ora examinada, encontra respaldo cons: 
titucional inserido, que está, no art. 40, III, da Le1 
maior que declara ser da competência privativa da Câ· 
mara dos Deputados propor projetas de lei que criem 
ou extingam cargos de seus serviços e fixar os respec· 
tivos vencimentos. 

No âmbito desta Comissão, nada vemos possa obsta· 
culizar a normal tramitação do Projeto, razão por que 
_SQ_m__a_s_ pela sua aprovação. Esse é o parecer, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Máriõ- Maia) - Solicito ao 
nObre Senador Marcelo Miranda que profirá o parecer 
da Comissão de Fmanças. 

O SR. MARCEW MIRANDA (PMDB - MS. Para 
proferir o parecer.) --Sr. Presidente Sr_s. Senado.res: 
Vem a esta Comissão, para exame, ProJeto de let de 
iniciativa da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, 
criando cargos, em comissão, de Assessor Legislativo, 
no Quadro Permanente de Pessoal da Câmara dos De
putados, e determinando outras providências. 

Procura a iniciativa a criação de 40 (quarenta) cargos, 
em comissão, de Assessor Legislativo, no Quadro .Per
manente do Pessoal da Câmara dos Deputados, mte· 
grantes do Grupo-Direção de Assessoramente Supe~ 
riores. -

Intenta por outro lado, igualmente, a criação de ou~ 
tros 40 cciuarenta) cargos d~ provimento_ efetivo,. na 
categoria funcional de Assistente Técmco; Códtgo 
CD-AL-019~ integ~:antes do Grupo -Atividades de 
Apoio Legislativo do Quadro Permanente da Câmara 
dos Deputad()S. . . 

A iniciativa da proposição encontra respaldo constitu
cional no art. 40, III. 
-- Cabe~nos o exame da matéria à luz dos aspectos eco· 

nômico-financeiros e, nestes, a própria Autora. decla~a 
textualmente não haver óbices (art. 6o do Projeto), Já 
que as despesas decorrentes da sua aplicação correrão 
à conta das dotações próprias consignadas no Orça
mento da União. 

Assim sendo, no que concerne a esta Com~ssã~, na~a 
vemos possa obstaculizar a sua nonnal tramttaçao. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maria)- Os pareceres 
são faVoráveis. -

Completada a ins~rução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em piimeiro turno. 

Em diScussão o projeto. (Pausa.) . 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

sã~ncerrada a discussão, passa-se à apreciação da maté
ria que, nos termos do inciso li, letra a do art. ~22 
do Regimento Interno, depende, para a sua aprova9a5'• 
do voto favorável da maioria absoluta da compos1çao 
da Casa devendo ser feita pelo processo nominal. 
Tend~ havido, porém, acordo e!ltre. as Li?eranças, 

a matéria será submetida ao Plenário, stmbolicamente. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . . 
Aprovado o projeto, em primei_ro turno, e decomdo 

o interstício de 48:00 horas prevxsto no art. 108, § 3? 
da Constituição, a matéria será incluída em Ordem do 
Dia, para apreciação em segundo turno. 

Dezembro de 1986 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 

N: 129, de 1986 

(N~ 8.058/86, na Casa de origem) 

Cria cargos, em comissão, de Assessor Legisla· 
tfvo, no Quadro Permanente de Pessoal da CAmara 
dos Deputados, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l?Ficam criados 40 (quarenta) cargos, em co

missão, de Assessor Legislativo, no Quadro ~ermanen
te de Pessoal da Câmara dos Deputados, mtegrantes 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, códi-
go CD-DAS-102.3. . -

Art. ~O provi~e_nto inicial ?os cargos de que, tr~ta 
o artigo anteripr far-se-á medtante concurs_o publiC? 
de provas e títulos, entre candidatos portadores de di
ploma de curso superior. 

§ 1? O preenchimento das vagas remanescentes .d? 
concurso público ou supervenientes ao proviment? tru.· 
cial qbedecerá aos critérios definidos por resoluçao da 
Câmara dos Deputados. 

§ 2~ Fica ressalvado o aproveitamento de ~andidatos 
habilitados em processo seletivó anterior, cuJa validade 
não tenha expirado até a data desta lei, de a~r~o ~m 
a ordem final de classificação por área de espectahzaçao, 
dentro de correspondente número de vagas. 

§ 3?1 A exigência de submissão a concurso não desca
racteriza a demissibilidade ad nutumdos cargos. 

Art. 3~ Ficam criados 4ú (quarenta) cargos, de provi
mento efetivo, na Categoria Funcional de Assistente 
Técnico, código CD-AL-019, integrantes do Grupo-A
tividades de Apoio Legislativo do Quadro Permanente 
da Câmara dos Deputados. 

Art. 4~0 provimento inicial dos cargos de que trat~ 
o artigo anterior far-se-á mediante a inclusão de sem
dores concursados, em efetivo exercício de cargos de 
Assessor Legislativo, que não sejam titulares de outro 
cargo efetivo do quadro Permanente da Câmara dos 
0§P~;~o~clusão referida no caput deste artigo distri
buir-se-á pela série de classes e escala de referências 
da Categoria Funcional, nos limites da lotação e segun
do critérios a serem estabelecidos pela Mesa da Câmara 
dos Deputados. 

§ 2~ No prazo de 15 (quinze) dias, co~tad?s da 1-?ubli
cação desta lei ou a partir da respectiva mvest1dura 
no cargo de Assessor Legislativo, se~ ocup~ntes _deve
rão formalizar opção pela permanéncta na sttuaçao em 
que se encontram. 

Art. 5~ Ressalvado o disposto no art. 4._~, os cargos 
remanescentes da Categoria Funcional de Assistente 
Técnico a que se refere o art. 3.~ serão providos me
diante ascensão funcional, na forma da legislação espe-

cifi.:t. &. As despesas decorrentes da aplicação desta 
lei correrão à conta de dotações próprias, consignadas 
no Orçamento da União. . 

Art: 7~ ESta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. _ . 

Art. & Revogam-se as disposições em contráno. 

_Õ- SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa-se à 
apreciação do Requerimen~o n ... 537 ~e urgência, lid~ 
no Expediente, para o PrOJeto de Lei da Câmara, n. 
139/86. 

Em votação o requerimento. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam quetram pef_IDa

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreci~ção da 

matéria, que foi despachada â Comissão de Segurança 
Nacional. 

Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume que profira 
o parecer da Comissão de Segurança Nacional. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
pare-cer.)....:.... Sr. Presidente, Srs. Senadores~ . 

Com a Mensagem n. o 683/86 e nos term?s do artigo 
51 da Constituição Federal, o ExcelentísSllllo Senhor 
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Presidente da República, submete à apreciação das duas 
Casas do Congresso Nacional o Projeto de Lei que 
introduz alterações na Lei n.o 5.701, de 9 de setembro 
de 1971, que dispõe sobre o Magistério do E~ércit?: 

Trata o presente Projeto de Lei de alterar d1sposlt1V? 
na Lei n.o 5.071, de 9 de setembro de 1971, que possi
bilite a exoneração do militar nomeado para o cargo 
,&e_ professor permanente. 

Na Exposição de Motivos, o Excelentíssimo Ministro 
do ExércitO justifica a essência da Proposição, ora sob 
exame, esclarecendo que: 

"Com vistas a propiciar-a mais adequada flexibi
lidade e desejada celeridade nos atas de nomeação 
dos professores permanentes, afigura-se altamente 
vantajosa para a Administração de Pessoal da For
ça, atribuir ao Ministro de Estado do Exército a 
competência para a prática daqueles atas. 

Demais disso; em determinadas circunstâncias, 
consideradas a manifestação de vontade do profes~ 
sor e a conveniência do serviço, poderá se efetivar 
a exoneração do citado cargo, com o conseqüente 
retomo do militar ao desempenho das funções pe~ 
culiares aos seus Quadros de origem, no Exército, 
facultando~se ao requerente formular pedidos nes
se sentido, reservando-se à Administração, contu
do, a faculdade de acolher ou não a pretensão." 

Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei foi apre
ciado pelas Comissões competentes, tendo recebido_ pa
recer favorável sendo, posteriormente, aprovado eftl 
Plenário. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

No âmbito .desta Comissão, nada vendo que possa 
obstaculizar a tramitação do presente Projeto, somos 
pela sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
da Comissão de Segurança Nacional é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 
apreciação. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo qu~m peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penaa

ne-cer sentàdos. (Pausa.) 
A matéria vai à sánção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

(N' 139, de 1986 na C.... de origem) 

(De iniciatiVa do Sr. Presidente da República) 

Introduz alterações na Lei n.o 5.701, de 9 de se
tembro de 1971, que dispõe sobre o Magistério do 

_Exército. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." A Lei n." 5. 701, de 9 de setembro de 1971, 

que dispõe sobre o Magistério do Exército, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 
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I- O caput do ait. 17passa a ter a seguinte redação: 
"Ar_t. 17. O candidato a cargo de professor per

manente aprovado e indicado pela comissão julga
dora é nomeado pelo Ministro do Exército, e: 

II _: .. .-·fi~~--~~~~~~-~~-t~d~--~~-~·rt:-77·~-~~&~i~t;·p;-;á: 
grafo Uníco: 

"Art.27. 
Parágiãfo único. O professor permanente militar 

poderá requerer exoneração do cargo e conseqüen
te retorno ao desempenho das funções peculiares 
à sua Arma, Quadro ou Serviço de origem, ficando 
o atendimento de sua pretensão condicionado, à 
aprovação prévia do Ministro do Exército." 

Art. 2." Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. · 

Art. 3." Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Lembro aos 
Srs. Senadores que hoje, dia 2, às 15 horas e 30 minutos, 
comparecerá ao Senado a· Doutor Dante de Oliveira, 
Ministro de Estado da Reforma Agrária, convocado 
nos termos do requerimento n." 303, de 1986, aprovado 
no dia 16 de_setembro último. 

De acordo com o disposto no art. 419, letra A, do 
Regimento Interno, não serão designadas matérias para 
a Ordem do Dia. 

QSR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sesstlo às 13 horas e 15 minutos.) 

Ata da 316 ~ Sessão, em 2 de dezembro de 1986 
4.• SessãoLeglslativa Ordinária, da 47.• Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 

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

Jorge Kalume-Altevir Leal- Mário Maia -E uni
~ Michiles -Fábio Lucena - Odacir Soares - Aloy
SIO Chaves -Hélio Gueiros -Américo de Souza
Alberto Silva-Helvídio Nunes- João Lobo- Cesar 
Cais --Dias Macedo- Afonso Sancho- Carlos AJw 
berto - Moacyr Duarte -Martins Filho -Humberto 
Lucena -- Marcondes Gadelha - Maurício Leite -
José Urbano - Cid Sampaio - Nivaldo Macb3do -
Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Albano Franco -
Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior- Luiz Viana - João Calmon -
José lgnácio Ferreira- Moacyr Dalla- Amaral Peixo
to -Nelson Carneiro - Jamil Haddad - MatawMa
chado- Alfredo Campos -Amaral Furlan - Fernan
do Henrique Cardoso - Severo Gomes - Benedito 
Ferreira - Henrique Santillo - Benedito Canelas -
Gastão Müller - Roberto Campos - José Fragelli 
-Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - Affonso C a
margo -Álvaro Dias- Enéas Faria- Arno Damiani 
-Ivan Bona to-Carlos Chiare IIi - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellif _: A listado 
presença acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciam_os õossos trabalhos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Jorge Kaluw 

me, como Líder. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. PronunCia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Ses. Senadores: 
' A Amazónia, área carente, está com justificada razão 

a reclamar tratamento diferenciado. Tem sido esta a 
tónica dos meus pronunciamentos, mesmo porque, em
bora continental, é demograficamente vazia. 

A borracha foi, em fins- dO -século passãdo, a chama 
que iluminou o caminho dos desbravadores, dando-lhe:. 
posição de destaque no cenário nacional e do mundo 
com o seu produto cobiçado ante o monopólio que 
a natureza lhe conferiu, porém, efemeramente. 

O fastfgio por ela êxperimentado, graças a esse tipo 
de extrativismo, contribuiu para o seu desenvolvimento, 
inclusive para manietar os seus r~sponsáveis que pelas 
facilidades advindas, embalaram-se na ilusão do eterno, 
esquecendo-se do ensinamen~o áiabe: 

"Quando a opulência chega a ser a única fonte 
de consideração, tudo está perdido num Estado, 
pois todos querem s~r ricos e ninguém se lembra 
de ser virtuoso". · 

Quebraram~lhe o monopólio, o seu preço foi aviftado. 
Somente com a II Guerra Mundial, com os seringais 

produtores do Oriente bloqueados, voltaram-se a cogi
tar da nossa produção, sacudindo os seringais adorme
cidos com a migração intensiva do Nordeste e preço 
compensador. 

Criaramwse organismos para atender a grave situação 
que~_o mund_o Ocidental experim_entava com a falta da 
borracha. Surgiu o Acordo de Wa!:ihington, o Banco 
da Borracha, Comissão de Defesa da Borracha, poste~ 
riorrnente SUDHEVEA e outros. 

Não vou me alongar sobre os fatos relacionados com 
a borracha após o término da II Grande Guerra. Contu
dodlão pQder?_i,_deixar, como fiz várias vezes, de regis
trar o meu desalento com a medida adotada pelo Minis
tério da Indústria e do Comércio, relegando a nossa 
borracha a plano inferior, vi,rando-lhe as costas, quando 
o nosso consumo é superior à produção. 

A imprevid1ncia mais uma vez falou mais alto do 
que·a razão, esquecendo-se do valor estratégico dessa 
matéria-prima e do sentido social que ela representa 
na grande área. Com a SUDHEVEA exaurida através 
da portaria do Ministério correspondente, estamos re
troagindo e condenando ao enfraquecimento, as regiões 
que têm nessa atividade o seu ponto de apoio. 

Corroborando a minha denúncia, lerei nesta oportu
nidade, a carta da empresa de beneficiamento de borra
cha, dos conceituados Mannude e Cameli & Çia Ltda, 
sediada no Município acreano de Cruzeiro do Sul, com 
registro da sua preocupação face às novas medidas ado-

.adas pelo Ministério da Indústria e do Comércio, ao 
qual é subordinada a Superintendência da Borracha 
- SUDHEVEA. Ei-la: 

Cr!J-Zeiro do Sul (AC), 30 de setembro de 1986 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Doutor José Sarney. 
Em mãos 

A nossa usina de beneficiamento de borracha 
natural está localizada no Municfpi~ de Cruzeiro 
do Sul. Aqui é a parte extremo~ocidental da Amaw 
zónia, perto da fronteira com o Peru. 

Cruzeiro do Sul tem na produção dessa preciosa 

matéria-prima a sua maior expressão económica. 
Mais de 7.000 famüias ribeirinhas vivem aqui, espa~ 
lhadas pela floresta, dessa atividade extrativa. A 
exploração da seringueira nativa é aqui uma ativi
dade tão antiga e tradicional quanto a própria sede 
do Município. A seringueira é que justificou apre
sença dos desbravadores. 

Na localidade, existe mais uma usina do tipo 
da nossa. Ambas, juntas, produzimos em torno 
de 2.500 toneladas de borracha/ano. E a economia 
e tudo o mais tem o seu ciclo económico básico 
em torno dessa produção. 

Aqui e ali, esparsamente, te~ surgido uma ou 
outra diversificação, como é o caso, recentemente, 
do guaraná cultivado, que não chega, contudo, a 
ter, nem de longe, a expressão necessária para subs
tituir a borracha, na hipótese nada desejável de 
malogro desta atividade essencial. 

É justamente ao malogro que está sendo conde
nada a exploração da borracha em Cruzeiro do 
sul, não por um fenômeno natural, mas por causa 
de uma portaria do Sr. Ministro da Indústria e 
do Comércio, a qual condenou essa atividade ao 
total desestímulo, pelas seguintes principais deci~ 
sões: 

-prioridade para importação de borracha de 
outras nacionalidade:;, em termos categóricos, dei-
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xando entender claramente, _com a autoridade de 
que vem precedida, que a borracha nacional está 
sendo relegada a Segundo plano pela política do 
Governo, que, até hoje, vinha protegendo o nosso 
produto contra as investidas do exterior; 

- desativação completa da Unidade local da SÜ
DHEVEA (ao todo cerca de 60 estão tendo o mes
mo fir:õ., a maioria na Amazônia), um modesto es
critório, com quatro funcionários, entre técnicos 
e administrativos, mas importantíssimo ponto de 
convergência das atenções dos pequenos produ
tores, que ali recebem noUcias do "mundo" dos 
seus negócios. 

Excelentíssimo SenhOi Presidente. 

O pânico tomou cOnta dos produiores;coin-êsSa 
portaria assustadora. Aqui as notícias são escassas. 
Tudo tem uma retumbância espetacular. Vivemos 
em Cruzeiro do Sul, neste momento, uma das maio
res angústias de nossa história. -

A nossa Usina, que deveria, sozinha, beneficiar 
este ano cerca de 1.500 toneladas de borracha, está 
vivendo os reflexos negativos dessas medidas go
vernamentais. Estamos em completa situação de 
incerteza quanto aos nossos resultados a curtíssimo 
prazo. 

Rogo a Vossa Excelência que mande reavaliar 
a desastrosa medida. O Governo, com todos os 
seus ministros e assessOieS ~ um s6. Nós sabemos 
disso. A nossa maior esperança, porém, o motivo 
da nossa confiança é o tão consagrado patriotismo 
e coragem do nosso Presidente, um homem com 
vivências muito próximas da· Amã.zOriia, e de todo 
o seu sofrido e heróico povo, 

Rogamos a Vossa Excelência que nos acuda nes
sa emergência, e mande reavaliar a situação. Esta
mos certos de que, ao tomar conhecimento das 
reais proporções do nosso desespei'o, mandará re
vogar a mencionada portaria. Não haverá nenhum 
prejufzo para a reforma administrativa do Gover-
no, se a portaria for sustada, para essa reavaliação 
junto ãs classes interessadas diretarnente, dos usi
neiros, dos seringalistas, _dos seringueiros, dos polC
tíco~ e administradores, gente batalhadora que foi 
~lhida c;I~ s~rpresa, em meio a uma situação que 
Já era d1f1cílima, em face do nível baixo em que 
a borracha teve o seu preço congelado. 

Estamos convencidos de que teremos de abando
nar a nossa atividade, que vínhamos tocando com 
recursos próprios, a custa de imensos sacrifícios 
desassistidos de qualquer amparo. ' 

Respeitosas saudações 
Marmude e Cameli & Cía. Ltda. 

Ao tomar_c~nhecimento, no Acre, da situação aflitiva 
d~s usineiros de borracha, como conseqüência das .me
didas adotadas, além dos meus protestos anteriores fei
tos desta Tribuna, expedi telex ao· Senhor Presidente 
José Samey, vazado no seguinte teor: 

611156SEFE. BR 
Excelentíssimo Senador 
Doutor José Samey 
DD. Presidente da República 
Palácio do Planalto 
Brasilia-DF. 
Cruzeiro do Sul (AC) - 15-10-86. Confiante 

peculiar sensibilidade de Vossa Excelência pelos 
nossos problemas, particularizando Amazônia, en
coraja-me levar-lhe minha preocupação ante medi
das adotadascontra SUDHEVEA, pelo Ministério 
da Indústria e do Comércio, especialmente desta
que contida Portaria dando prioridade para impor
tação de borracha do exterior, bem como desati
vação unidades acreanas do mencionado organis· 
mo e das existentes outros estados amazónicos. 
A prioridade importação borracha representa ates
tado óbito nosso produto oriundo dos seringais sil
vestres sobre o qual repousa economia acreana, 
e demais cidades interior Amazônia. Reconheço 
que nossa borracha é de preço mais elevado que 
do mercado internacional, entretanto as 35 mil to
neladas nossa produção representam economia di
visas e sustentáculos e familias dos seringais e cida
des da grande área. A permanecer medidas adota-
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das contra nossa borracha não exagerarei afirmar 
que usinas beneficiamentos borracha existentes 
Acre, Amazonas, Rondônia e Pará estarão fadadas 
ao malogro e conseqüente encerramento suas ativi
dades como fornecedoras para indústrias artefatOs 
existentes-no Brasil. Minha preocupação procede 
pelos reflexos danosos das medidas que atingem 
empfeSários usineii"ós dessa matéria-prima estraté
gica. Esclareço mais que o Brasil importou em 1984 
cerca de 130 milhões de_ dólares tendo sido maior 
no ano seguinte exaurindo desse modo nossaS divi
sas. Face a isso rogo ao estimado Presidente espe
cial obséquio mandar reestudar assunto pela impor
tância de que se reveste em prejuízo da Amazônia 
sempre necessitada de tratamento diferenciado das 
demais regiões brasileiras. Agradecendo a Vossa 
Excelêncía pela acolhida, subscrevo-me apresen
tando-lhe cordiais cumprimentos. Senador Jorge 
Kalume. 

-Senador Jorge Kalume. 

Cruzeiro do Sul (AC), 15-10-1986. 

Ouço o nobre colega Senador Cid Sampaio, represen
tante de Pernambuco, com muito prazer. 

O Sr. Cid Sampaio- Ilustre Senador Jorge Kalume, 
ouço com riluita atenção as observações de V. Ex. •, 
relativamente áo problema da borracha. Realmente, 
num Brasil deste tamanho, principalme~te quando a 
sede do Governo, muitas vezes se circunscreve à direção 
de um ou dois Estados de uma região do Brasil, deixan
do as outras regiões quase que completamente à mio
gira. Tive ocasião, nobre Sen~dor Jorge Kalume, de, 
como Deputado, ser o relator de uma Comissão de 
Inquérito sobre a borracha. Percorri a Amazônia e vi 
como os seringueiros viviam. Na ocasião, busquei uma 
solução que, a meu ver, resolveria o problema dos serin
gais amazónicos. A concentração das plantações procu
'radas no Pará e em outros Estados do Brasil não tinham 
se livrado da epidemia do mal das folhas, que destruiu 
a primeira experiência feita por Henry Ford. Mas, ob
servava-se que, fugindo de seu ambiente natural, o mal 
das folhas surgia, e, no entanto, não agredia nem ataca
va as árvores naturais no meio da floresta virgem. Desse 
modo, sugeria que, abrindo clareiras, fossem plantadas 
seringueiras no meio da floresta, com um espaçamento 
maior, bem entendido. Mas, os seringueiros, em lugar 
de encontrarem uma árvore por hectare, como é a média 
da colheita da borracha nas florestas naturais, iriam 
encOntrar, talvez, cinco· vezes mais que isso, o que torna
ria mais rentável a exploração, podendo competir com 
a borracha estrangeira. Sugeria, também, que fossem 
utilizados recursos, que eram, naquele tempo, oriundos 
da diferença entre o preço da importação e o preço 
da exportação, através de imponações danosas para 
o País, porquanto os preços dos artefatos de borracha 
no Brasil eram todos eles fixados em função da borracha 
natural, mais cara, embora ela representasse 1/3 da tota
lidade da borracha utilizada para a fabricação desses 
produtos. Os grandes beneficiários eram as grandes 
mullinacionais que fabricavam artefatos e pneumáticos. 
Mas, o Governo, na época, escureceu tudo isso, e o 
relatóri() foi arquivado, restante somente a taxa que 
foi criada, que, mesmo assim, possibilitou ao instituto 
naquela época, a PROHEVEA e os diferentes institutos 
criados na Amazónia a fazerem os primeiros seringais 
artificiais, plantados em várias regiões do Amazonas, 
possibilitando o aproveitamento extensivo. Agora, que
ro solidarizar~me com V. Ex.~ Não é possível, com uma 
penada, um homem talvez que nunca tenha ido ao Ama
zonas, um técnico, ou um su_pervisor de um técnico, 
acabar um instituto que acumula experiências às vezes 
de decênios: A mesma coisa estão pretendendo fazer 
com o Instituto do Açúcar e do Álcool. Com qual obje
tivo? Demitir gente? Por que não demitem dentro des
ses institutos? Já dei o exemplo nesta Casa, Sr. Senador, 
de um órgão do Instituto do Açúcar e do Álcool que 
a de álcool na qual trabalhavam 400 pessoas, e, na 
realidade, tinha necessidade de 15 pessoas. Fechou por
que dava prejuízo, porque não era possível botar uma 
fábrica para funcionar com 400 pessoas, quando basta
vam 15 para movimentá-la, Todavia, fechada, os 400 
continuaram lá como funcionários e ainda hoje estão 
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remanescentes, desses 400, que devem ultrapassar de 
200. Precisa_ fechar o Instituto do Açúcar e do Álcool, 
para remediar isso? Nã.Q., basta administrar este País. 
Portanto, quero estar inteiramentesôlidáilO com ·v. 
Ex. •, quando defende a sua terra, defende este pedaço 
do Brasil, defende os homens que lá vivem, talvez nas 
condições mais difíceis de viver que se possa encontrar 
neste país-continente. Estou solidário com V. Ex. • Es
pero que o Senhor Presidente da República seja sensível 
aos reclamos dos brasileiros em todos os recantos do 
País, e possa na realidade, reformar o País, mas de 
um modo diferente, atendendo aos interesses de todas 
as regiões brasileiras. Muito obrigado a V, Ex.~ 

O SR. JORGE KALUME- Nobre Senador Cid Sam
paio, toda a Casa é testemunha do seu patriotismo, 
do seu interesse pelos problemas nacionais. Haja vista 
o trabalho de V. Ex.• em favor da política econômico
financell:a. V. Ex, • apresentou um dos valiosos trabalhos 
para salvar a economia e as finanças do nosso País. 
E só depois de muitos meses após tê-lo apresentado 
é que seu trabalho foi acolhido. V. Ex. •foi o pioneiro 
contr~ ~inflação que corroía o nosso orçamento, como 
V.--Ex.• também foi um dos pioneiros em defesa da 
borracha. Lembro-me bem, quando V. Ex.• era Depu
tado, saiu percorrendo a Amazônia e, se não me falha 
a memória, foi até o Estado do Acre. Gostaria de ter 
a confirmação agora ... 

O Sr. Cid Sampaio - Percorri toda a Região. 

O SR. JORGE KALUME - ... foi até o Estado do 
Acre em defesa de um produto da Amazônia, mas que 
pertence ao Brasil. 

Queremos, nesta oportunidade, acolher c_om a maior 
honra esta valiosa contribuição que V. Ex. • acaba de 
dar a este pronunciam~nto que estou fazendo. V. Ex.• 
colocando-se em defesa de um produto-mãe do Brasil, 
e que o Brasil, infelizmente, não soube dar continuidade 
ao que a natureza lhe ofereceu. Enquanto os ingleses, 
sem a tecnologia brasileira, sem conhecer o produto, 
lançaram mão da semente e levaram para seus antigos 
domínios e passaram a produzir borracha, não só para 
o Brastl como para o mundo inteiro, nós continuamos, 
como no princípio do século, a produzir a mesma quanti
dade de borracha. 

Espero, pois, que os nossos técnicos, estimulados pe~ 
lo Governo Federal, vão ao encontro da Amazónia e 
façam com que o Brasil se torne independente dessa 
matéria-prima, pois, para atender seu parque manufa
tureiro, o Brasil se vê obrigado a exaurir suas divisas 
com a importação. Enquanto isto continuamos com a 
nossa produção até em decréscimo, por quê? Por incúria 
dos governos que não têm olhado para esse produto 
vital, considerado, até, de interesse da segurança nacio
nal. 

Não desejo uma nova guerra, mas se surgisse uma 
nova guerra o Brasil saberia valorizar a Amazônia indo 
ao encontro daqueles seringais, ou estimulando o plan
tio para se tomar independente dessa matéria, como 
eu disse anteriormente: Muito obrigado a V. Ex. •. 

Ainda há tempo de um recuo para que a batalha 
não seja perdida, mesmo porque 

"Só é próprio dos deuses não errar e levar a 
bom termo suas empresas". 

O que temos a fazer é incentivar a cultura da serin
gueira, como os ingleses fizeram nos seus domínios de 
além-mar. Lembrem-se os responsáveis pela medida 
impatriótica, do coriselho de Dio Chrysostomos: 

"Ninguém se engane: existe resistência contra 
a criatividade: A semelhança de homens de olhos 
doentes, muitds acham que a luz lhes faz mal, ao 
passo que as trevas, que não lhes permitem ver 
coisa alguma, se 1hes afiguram repousantes e agra
dáveis". 

bra o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. (Muito bem. Palmas.) 

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a 
palavra, como líder, ao nobre Senador Cid Sampaio. 
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OSR. CIDSAMPAIOPRONUNCIAD!SCUR
SO QUE, ENTREGUE Â REVISÁO DO ORA
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMEN
TE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a pala
vra ao nobre Senador Jamil Haddad, solicitando a S. 
Ex.• que seja breve, porque dentro de 10 m~nutos deve 
chegar aqui o Ministro da Reforma Agrána, para ser 
introduzido no Plenário. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sr. Presidente, prossigo, na sessão de hoje, na minha 
inconformidade com a torrente de decretos-leis, jorrada 
de surpresa, sobre a cabeça da Nação, no último 24 
de novembro. 

Ninguém pode, em sá consciência, dizer quando esse~ 
atos vão ser apreciados pelo Congresso. Primeiro, têm 
de aqui chegar e serem lidos. E s6 então ~insisto 
- começa a fluir um prazo de sessenta dias para a 
apreciação. 

Mas, desde agora, ou seja, desde o seu advento, desde 
o momento em que vieram à luz, estão vigorando. 

Isto tudo é, positivamente, um processo kafkiano. 
Não há lógica, não e:tiste bom-s-enso-, mas isto a~ntec~ 
sob a cobertura de uma Constituição que relega o Con
gresso o papel secundário. 

Desde a edição dessas peças, tenh~_ aqui estado a 
tomar a atenção da Casa, diariamente, mas assim proce
do de consciência tranqüila e com o âniino forte, pois 
a repetição há de concorrer para impedir os fatos consu
mados tão do gosto dos que se c-omprazem com as atitu
des autoritárias. 

No meio desse punhado de medídas, está um decre
to-lei, o de n.o 2.291, visivelmente inconstitucional. O 
texto da Lei Maior é imPiedoso, no seu art. 55. Oferece 
um leque de oportunidades ao decreto-lei - a segu
rança nacional, as finanças públicas, as normas tributá
rias, a criação de cargos _púb~. 

Todavia, mesmo nessa ela$ÍÍcldade do citado dispo
sitivo náo se consegue aninhar o de n. o 2.291. 

Refiro-me- ao decreto-lei que extinguiu o Banco_ Na
cional da Habitação. 

É evidente que se o Governo entendia necessário 
eliminar da vida administrativa do País essa empresa 
pública, deveria enviar Mensagem ao Congresso Nacio-_ 
nal submetendo o respectivo projeto de lei. 

Não podia incidir, na hipótese, jamais, o decreto-lei, 
porque não ocorrentes as permissões constantes do tex
to constitucional. 

Mais ainda, o decreto-lei, para ser acionado, requer 
urgência. A condição está na Lei Maior. Essa urgéncia 
precisa ser evidenciada, não bastando ser alegada. 

O BNH foi transformado em empresa pública pela 
Lei n.o 5.762, de 14 de dezembro de 1971. Essa lei 
se originou de menSagem presidencial, apreciado o pro
jeto então encaminhado ao Congresso, na forma do 
que dispõe o§ 2. 0 do art. 51 da ConstituiçãO. 

Aí o paradoxo. Um Governo da Revolução, para 
transformar o BNH de autarquia em empresa pública, 
não lançou mão do decreto-lei. Observou que não pode
ria fazê-lo. Submeteu ao Poder Legislativo projeto-de 
lei. No entanto, agora, um governo da chamada Nova 
República, indo muito mais longe, pois acaba com o 
BNH - agarra-se ao decreto-lei. 

Diz a sabedoria popular: Não há como um d~a depois 
do outro". Basta esperar para ver. 

Não estou focalizando a repercussão da medida. Os 
jornais têm mostrado o desespero dos servidores dessa 
empresa. 

Aqui no Senado, vozes ilustres já apelaram ao Go
verno quanto ao aspecto social. 

O que procuro deixar esclarecido é que o ato está 
eivado de inconstitucionalidade. De tanto usar do expe
diente do decreto-lei, o Governo nesse passo chegou 
ao abuso, ultrapassando a própria largueza do permis
sivo constitucional. 

Quando ouço falar que a ordem pública deve ser 
mantida, estou de pleno acordo. Mas, é preciso não 
esquecer que a ordem pública exige -o primadO da lei. 
Os bons exemplos devem sempre vi_r _de cima. 

Com estas palavras, realçando a ilegalidade da extin
ção do BNH do modo como foi procedida, quero deixar 
registrada minha invariável posição de defesa das prer-
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rogativas do Poder Legislativo e minha aversão para 
com esses procedimentos que só atuam em desfavor 
_do aprimoramento democrático. 

Tenho dito. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Bene~to Fe.t:teira, 9-ue e~tá · 
inscrito para este momento. Infelizmente, terei quem· 
terromper V. Ex.• dentro de alguns _minutos, quando 
ocupará a tribuna o Exm~ Sr. Ministro da Reforma 
Agrária. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL- GO. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em verdade, V. Ex.• vai constatar a minha inscrição 
para -o Expediente da sessão de amanhã, vez que era 
meu propósito trazer a este plenário, como ainda o 
é, um trabalho, Sr. Presidente, circunstanciado, funda
do em dados, que eu espero venha a se prestar como 
alguma indicação ao Senado da República para o exame 
do momentoso assunto, da manchete diária dos nossos 
jornais, que é a dívida externa do Brasil. E sabe V. 
Ex. •_Sr,_ Presidente, que essa nossa dívida externa tem 
o seu fulcro nesse colorário de déficit públicos que foi 
uma constante na vida do Brasil, desde até mesmo 
antes da nossa Independência. E ultimamente, Sr. Pre
sidente, sem dúvida alguma, os mais responsáveis deste 
Pais devem estar efetivamente apreensivos com essa 
onda desencadeada de um lado pelos profetas de mau 
agouro, dos pessimistas, daqueles que nunca aprende~ 
ram acreditar no Brasil, e, de outro, por aqueles que, 
de boa ou de má fé, mais possivelmente de má fé, 
preconizam açodadamente o puro e simples calote, o 
calote camuflado por uma moratória unilateral que dei
xaria o Brasil na condição de País inviável. E o que 
é pior, Sr. Presidente, de um País incapaz de honrar 
as suas tradições, os seus compromissos. 

E é por tudo isto, Sr. Presidente, preocupado em 
trazer ao ·debate não Wo.s-efeitos, mas as causas, as 
caUsaS que, lamentavelinénte, entram governos e saem 
governos, mu~a-se até de regime, instal~-se regimes 
autoritários, vo.'á-se a regimes de liberalidade, mas o 
desafio, o cancro do déficit público vai resistindo a todas 
as administrações e a todos os administradores. 

E pois, Sr. Presidente, com estas rápidas colocações 
que gostaria de, na sessão de amanhã, na oportunidade 
da minha inscrição, possam os meus ilustrados Pares, 
em face dos números e dos dados que temos compilados, 
e que serão objeto de uma complementação do trabalho 
que ainda estamos realizando, possam os Srs. Senadores 
formar o melhor juízo sobre a questão. E Deus permita, 
Sr. Presidente que desse debate possam os nossos nego
ciadores, que se preparam para deslocar-se para Paris, 
para a Europa e para os Estados Unidos, para a renego
ciação das nossas dívidas, partirem embasados na certe~ 
za_de que_o povo brasileiro, através do Senado e da 
Câmara dos Deputados, enfim do Congresso Nacional, 
irá, em que pese o sacrifício, honrar os compromissos 
assu_rnidos pelos nossos antecessores. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) -Sobre a mesa, 
projeto de lei que vai s_er lido pelo Sr. 1. ?~Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.: 269, de 1986 

Institui a anticoncepçA.o cirúrgica voluntária 
e determina outras providências. 

Art. !.~Todo cidadão tem direito à anticoncepção 
cirúrgica Voluntária: 

§ 1.~ Considera-se voluntária a anticoncepção cirúr
gica praticada mediante solicitação prévia do individuo 
que declare ter ciência do procedimento e de seus efei
tos. 

§ _2.~ Q!J~~fl-casado, deverá ter il outorga do c6n~ 
juge. 

Art. ?.~ Incluiwse entre as prestações a serem provi
das prioritariamente pela Previdência Social aos seus 
assegurados a anticoncepção cirúrgica voluntária pre
vista na presente lei 
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Art. 3.:' Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. - . 

Art. 4.~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O planejamento fámiliar é um dos direitos bá~icos 
do cidadão, já consagrado na Carta da ONU, em d1ver~ 
sas constituições e na do Estado do Rio de Janeiro. 
É compreendido não só como o acesso do indivíduo 

- ou do casal às informações, como também à livre delibe-
ração do método a ser adotadO. 

Entre os métodos de planejamento familiar temos 
a anticoncepção cirúrgica, que é um direito do cidadão, 
cabendo ao Estado o dever de provê-lo, implemen
tando-o. 

Em recente pesquisa sobre saúde materno-infantil 
e planejamento familiar, realizada por várias univer
sidades brasileiras com o apoiO da BEMFAM, baseada 
em entrevistas domíciliatis com amostra representativa 
de mulheres casadas em idade fértil, constatou-se que 
65,3% utilizam um método de anticoncepção. Em pri
meiro lugar, com 27,2%, aparece a esterilização; estan
do em segundo com 25,8% a pflula. 

A Organização Mun~ial de Saúde estima que três 
milhões de abortos são praticados anualmente no Brasil. 

Pesquisa realizada p"elo BEMFAM com o apoio da 
Secretaria do Trabalho do Amazonas revela em 1982 
somente na área urbana daquele Estado, de 334 mulhe
res que tiveram ao menos um aborto, 60,8% receberam 
tratamento e 40,1% foram hospitalizadas. O tratamento 
após o aborto, com complicações, concentrou-se na re
de hospitalar com uma pennanênda média de 3,7 dias 
na rede oficial e em Manaus, e 5,6 noutros centros 
urbanos. 

A média anual de abortos corresponde a 280 mil 
intervenções por mês, sendo estimada a morte de 250 
mil mulheres. 

Estiiil.a-se que no Brasil vivem 16 milhões de crianças 
abandonadas. 

O Juiz da 2.~ Vara de Família do Rio de Janeiro, 
Dr. Libomi Siqueira e o Dr. Oswaldo Barbosa da Si! v~, 
da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ, esti
mam em 30 milhões o número de menores carentes 
no Brasil. 

A crise económica, a falta de assistência, o baixo 
nfvel de renda de grande parte da população brasileira 
e os crescentes índices de criminalidade aconselham 
medidas imediatas.. 

A taxa anual de crescimento da população brasileira 
é de 2,5% ao ano (IBGE - 1982~, ~nquanto a da 
China 1,3%, Índia 1,9%, União Sovtétlca 0,9%, Esta
dos Unidos 1% e Indonésia 1,6%, são bem menores. 

A mainitude doS problemas sedais e a conjuntura 
brasileira acõnselham tratar-se o" problema com eficá
cia. 

Por um lado, cabe propiciar às mulheres, principal
mente às mulheres que não têm possibilidades econô
micas, o direito de usar os meios técnicos atuais para 
fazer prevalecer a sua vontade,libertando-as da obriga
ção de terem filhos que não podem educar ou fazer 
felizes. Por outro lado, a imp-ossibilidade brasileira de 
assegurar emprego e trabalho para uma população que 
cresce a razão de 2,5% ao ano aconselham, como fize-
ram os outi'os pafses, a buscar medidas que colabore-m 
com o equacionamento do problema. 

O presente projeto de lei persegue esses objetivos: 
Visando atender- o direito humano e a prática soctal 

já incorporado à rede de saúde governamental, ainda 
não regulamentada, surge o presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. - Cid 
Sampaio. 

(Às Comiss6es de Constituiç!io e Justiça e de Saú
de.) 

O SR. PRESIDENTE -Projeto lído será publicado 
e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo 
Sr. !.?~Secretário. 
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É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N: 538, de 1986 

~fc~::si~s~iPr~~~~~~r J~S~~~~~op:Jerr~~elli -
Solicito à Me:sa do Senado Federal, através do seu 

Presidente, as informações abaixo relacionadas: · 
1) Qual o montante global de recursos previstos no 

orçamento do Senado para o Setor de Obras, nos 
anos de 1985 e 1986, e quanto foi, efetivamente, gasto 
em 1985 e até novembro de 1986; 

2) Qual o percentual destinado em 1985 e 1986 pelo 
Se to r de Obras para o pagamento de salários das o bras 
contratadas; 

3) Quanto representou o dispêndio do Setor de Obras 
em relação ao orçamento global do Senado Federal 
em 1985; 

tr~1~o~~~i~aS~~o~eJ~'~g;a~~~~d~~:~d~il~~o;-!~$6 
contendo o nome do funcionário, a data de sua contra
tação, a sua função, a lotação, o salário e a situação 
atual de cada contrato de trabalho especificando se ain
da persiste ou se foi rescindido. 

Sala das Sessóes, 2 de dezembro de 1986. -Saldanha_ 
Derzi 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requúf
mento lido é deferido pela Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Jo-sé Fragelli) -Em atencli
mento à convocação feita atra~és do Requerimegt() n,o 
303, de 1986, comparece a esta casa o Senhor Ministro 
da Reforma e Desenvolvimento Agrário, Doutor Dante 
de Oliveira. 

Para introduzir Sua -ExCeTência ein Plenário a Presi
dência designa Comissão formada pelos Senhores Sena
dores Moacyr Dalla, Gastão Müller e José Urbano. 
(Pausa.) 

(Acompanhado da Comissão designada, tem in
gresso no plenário o Sr. Ministro que ocupa a-cadei
ra a ele reservada) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Acha.:Se em 
Plenário Sua Excelência o Senhor Minístro da Reforma 
e Desenvolvimento Agrário, Doutor Dante de Oliveiri. 

Nos termos regimentais, o Senhor Ministro disporá 
de uma hora para sua exposíção. 

Para as interpelações à Sua ~xcelência serão chama
dos os Senhores Senadores inscritos que disporão de 
dez minutos cada um, sendo assegurado ao Senhor Mi
nistro igual tempo para as respostas. Para contraditar 
o Senhor Ministro os Senhores Senadores poderão usar 
de prazo não superior a cinco minutos. 

Tem, pOrtanto, a palavra o Senhor Ministro Dante 
de Oliveira. 

O SR. MINISTRO (Dante de Oliveira)- Sr. Presi
dente do Senado Federal, Senador José Fragelli, Líde~ 
res dos Partidos com assento nesta Casa, meus Senho
res, minhas Senhoras.: 

Como ex~deputado federal, tenho a grata satisfação 
de voltar ao Congrsso Nacional para falar a V. Ex. os 
Estou satisfeito por reencontrar aqui bravos compa
nheiros que participaram dos episódios mais marcantes 
da História contemporânea de nossa pátria. Compa
nheiros que se empenharam com todas as suas forças 
nas extraordinárias lutas com que o povo conseguiu 
mudar os destinos do País. Lutas que viraram para trás 
as páginas da ditadura e abriram aos brasileiros um 
horizonte de esperança em um Brasil livre, forte e sobe
rano. 

Como Ministro da Refonna e do Desenvolvimento 
Agrário, considero-me honrado e privilegiado por po
der falar aos ilustres componentes da Câmara Alta, 
em um momento de especial importância para a vida 
e a História da Nação brasileira. Momento em que 
esta Casa se prepara p~ra sublimar~se como Assembléia 
Nacional Constituinte. 

A Assembléia Nacional Constituinte é uma oportu
nidade ímpar de se passar a limpo a vida do País. E 
não existe no Brasil nada que mais necessite ser passada 
a limpo que a questão fundiáría. Portanto, a reforma 
agrária - não simplesmente como um plano de gover
no, mas como um processo contínuo e indispensável 
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de aperfeiçoamento das relações sociais e económicas 
entre OS brasileiros do campo e da cidade deverá ser, 
seguramente, um dos assuntos de maior importância 

---no debate para a aprovação da nova Constituição brasí
.leira. 

Desde os prim6rdios de nossa História- já no Trata
do deTordesilhas e na distribuição das Capitanias Here
ditárias - há no Brasil o mau costume de se colocar 
o direito de propriedade, independentemente de posse 
ou utilização, acima dos interesses da sociedade, da 
produção e do desenvolvimento do País. De certa forma 
esta distorção do sentido original da _propriedade -
o de possuir aquilo que se detém e se usa - coloca 
parte da nossa organização social em um estágio mais 
atrasado do que o do feudalismo que imperou na Euro
pa na Idade Média. Lá, há mais de 500 anos, os senhores 
feudais tinham interesse em que seus domínios fossem 
bem ocupados e produtivos, pois era o resultado de 
trabalho de seus vassalos que garantia o poder e a rique
Za dos -CoaGeS e -bai-õeS. 

No Brasil do limiar do Século 21, ainda há milhares 
de_ '~feudos" em que seus senhores não utlizam suas 
terras, nem deixam ninguém utilizá-las. Aqui, grande 
parte da terra -. que em qualquer civilização antiga 
011 _contemporânea, sempre foi considerada como urn 
õos princípais meios de produção - é usada ãperiás 
para especulação, como reserva de valor ou para se 
obter financiamentos oficiais a juros baixos, não rara
mente destinados à orgia dos mercados financeiros. 

Os primeiros passos no campo legal, com o objetivo 
de se corrigir essa desastrosa distorção, já foram dados 
pela atual Constituição e pelo Estatuto da Terra, que 
subordinam o direito de propriedade ao seu uso social. 
Mas, para barrar esses passos ainda existem obstáculos 
nó-C6digo Civil e outras leis que permanecem aferradas 
a Ci:m~it_os secularmente ultrapassados. 

Para a definição_ do texto da nova Constituição, será 
trava~ nesta Casa uma luta entre os que defendem 
um Brasil moderno, socialmente justo e economica
mente avançado, e aqueles que precisam manter o nosso 
País Il)iserayelmente ~trasado, para continuarem usu· 
frutndo do lucro sem trabalho e sem risco; dos que 
querem o poder baseado exclusivamente no dinheiro 
e voltado contra os interesses do povo e a soberania 
nacionaL 

Mas eu estou tranqüilo quanto ao resultado desta 
luta. 

Estou certo de que a &!'ande maioria dos que aqui 
estarão para redigir e aproVar a nova Carta Magna esta
rá verdadeiramente disposta a promover as revisões 
legais necessárias a uma remodelação das estruturas 
fundiárias, que permitam ao País eliminar a ffiiséria 
em que vivem milhões e milhões de lavradores brasi· 
leiros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Como Ministro da Reforma e do Desenvolvimento 

ÃgráriO, venho ao Senado Federal para - sincera e 
- democraticamente - prestar contas das providências 

que o Governo está tomando para transformar em realí· 
dade a reforma agrária, que foi uma das principais ban· 
deiras de lutas das campanhas das diretas e do inesque
cível Presidente Tancredo de Almeida Neves. E venho 
orgulhoso por poder afirmar a V. Ex. •s que esta ban
deira de lutas é agora um sagrado compromisso do Presi
dente José Samey e do seu Governo. 

Aprovado no dia 10 de outubro de 1985-em perfeita 
conSonância com a Constituição Federal e o Estatuto 
da Terra- o Plano Nacional de Reforma Agrária está 
sendo implantado. E esse plano de redistribuição fun· 
diária é o mais amplo e corajoso já executado por um 
país capitalista em tempo de paz. 

Está fora de qualquer propósito tentar comparar a 
r~forma agrária brasileira com processos do gênero 
oCorridos cOmo complementos' de revoluções socialistas 
ou rescaldos de guerra - por vezes como imposição 
das forças militares _de ocupação, como aconteceu com 
a reestruturação fundiária feita pelo General MacAr
thur, no Japão vencido e arrasado por bombas atómicas. 
Também não pode ser comparada como tentativa de 
reformas agrárias, em especial na América Latina, que 
fracassaram justamente por não le~arem em conside· 
ração a correlação política existente na sociedade. 

Felizmente, nossa reforma agrária está sendo feita 
em ordem e em paz, com a preocupação de manter 
a ordem e a paz. 
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Até 1989,·o Governo José Sarney deverá assentar 
1 milhão e 400 mil famfiias de trabalhadores rurais, 
em 43 milhões de hectares. Isso corresponde a um con· 
tingente de 7 milhões de pessoas, superior à soma das 
populações do Uruguai e Paraguai. A área necessária 
para esses assentamentos equivale à dos Estados de 
São Paulo e Paraná, juntos. 

Até o momento, o Governo José Sarney já desapro· 
priou 258 imóveis e/ou glebas, em 21 Unidades da Fede· 
ração, para fins de reforma agrária, cobrindo uma su· 
perfície de 1 milhão, 137 mil hectares e com capacidade 
de assentamento de 36 mil familias. Para se ter uma 
idéia do quanto isto representa, basta lembrar que de 
1964 a dezembro de 1983, os governos anteriores desa· 
propriaram uma superfície de 12 milhões, 952 mil hecta
res, dos quais 78,2% localizados na Região Nordeste. 
Digno de nota, contudo, é o fato de que no período 
1979/83, somente 1 milhão 283 mil hectares foram dçsti
nados à solução de problemas de tensão social. Portan· 
to, a média anual. de desapropriação naquele período 
foi da ordem de 257 mil hectares. Já no Governo Sarney 
esta média atinge 682,5 mil hectares. 

As metas· áté agora alcançadas no Governo Samey 
são bastante expressivas. Mas reconheço: estão bem 
abaixo da meta estabelecida para este ano, que era 
do assentamento de 150 mil famílias, ein 4,6 milhOes 
de hectares. 
, E será que o atraso no cumprimento dessa primeira 

etapa quer dizer que o governo "recuou" no seu obje· 
tivo de promover a reforma agrária? Não. Seguramente, 
não. É preciso entender que não se pode calcular o 
tempo que um navio vai levar para atravessar o oceano 
pela velocidade em que ele sai do porto. No momento, 
a reforma agrária está· rompendo amarras e iniciando 
sua marcha com velocidade crescente. 

É bom lembrar que estamos no início de um processo 
novo no Paf~+ O Brasil nunca teve uma experiência 
em escala nacional de reforma agrária. 

As dificuldades hoje são normais, as necessidades 
sociais imensas, fruto de um problema secular que nun
ca foi enfrentado_ como programa de governo. Temos 
que ter, necessariamente, essa consciência até para não 
nos exasperarmos com tamanho desespero, não desani
marmos diante de tamanha dívida e não vendermos 
ilusões diante de tamanha tarefa. 

Com fé, com coragem e obstinaçã"o, estamos vencen
do os obstáculos. Os problemas políticos estão sendo 
superados, na medida em que a reforma agrária passa 
a ser discutida com mais informações e menos paixões. 
As questões judiciais deverão ser consideravelmente 
atenuadas com a aprovação de projeto que se encontra 
na Ordem do Dia da Câmara - criando varas especia
lizadas em Direito Agrário - autorizando o Tnbunal 
Federal de Recursos a nomear juízes substitutos que, 
estou certo, esse projeto contará com a aprovação dos 
Deputados Federais. · 

Por outro ladO, estamos a-justando a estrutura do 
INCRA para que ela seja capaz de desempenhar com 
eficiência e agilidade a tarefa prioritária do atual Gover
no, que é a reforma agrária e não colonização e regulari
zação fundiárias. 

Para a execução mais ágil do PNRA, contamos tam
bém com a atuação decisiva dos Governos estaduais. 
Com esta colaboração dos Governos estaduais - que 
já era prevista e solicita pelo Presidente Sarney, quando 
da aprovação dO PNRA - poderemos descentralizar 
a implantação da reforma agrária, respeitando demo
craticamente as peculiaridades de cada Unidade da Fe
deração. 

Nos poucos meses que estamos à frente do MIRAD 
pudemos constatar a impossibilidade de se implantar 
de forma centralizada um plano de tal magnitude, em 
um país contin_enta_l como o Brasil. É absolutamente 
inviável centralizar no INCRA a administração de mi
lhares e milhares de assentamentos. Isso obrigaria a 
transformar o INCRA em um órgão monstruosamente 
grande, de difícil gestão e, conseqüentemente, de bai
xíssima eficiência. 

A descentralização das ações da reforma agrária com 
a delegação de atividades aos Estados e Municípios 
- sob a orientação e fiscalizaç_ão do INCRA - não 
é só uma solução operacional. E, também. e principal
mente, uma fórmula de democratização do processo, 
fazendo com que as ações e obras nos assentamentos 
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sejam acompanhadas de perto pelas autoridades locais 
e regionais. 

Da mesma forma, no próprio' âmbito do GOVerno 
Federal, as açóes de reforma agrária já estão send~ 
descentralizadas com a particiP:~ção _9e -15 Ministros nã 
Comissão Interministerial de Desen_volvimento Rural, 
cujo mandato principal é o de b-uscar ã-Compa:tibilização 
da política agrária com a políti"? __ <!_grf~!a. Como sempre 
temos insistido, a reforma agrária é um processo que 
não se esgota com a distribuição de terras. Requer, 
ao contrário, que os trabalhadores beneficiários sejam 
adequadamente assistidos em termos de apoio à produ· 
ção e ao bem-estar sociaL 

Srs. Senadores, o tema da desapropriação, em espe
cial dos critérios para a sua a:Plicação no processo de 
implantação da reforma agrária, foi a motivação central 
para a minha con-qo_cação a es!e plenário. 

Gostaria, inicialmente, de esclarecer o papel da desa
propriação por interesse soci!il no contextq da reforma 
agrária. A reforma agrária, em essência, representa 
uma açâo intencional do Poder Público no sentido de 
melhor ordenar a relação homem/terra. Se o Poder Pú
blico se vé obrigado a intervir intencionalmente é por
que os mecanismos normais de mercado durante séculos 
se mostraram incapazes de promover os ajustamentos 
requeridos pelo desenvolvimento económico. O equilí
brio da relação homem/terra consiste em nível satisfa
tório de emprego de ambos. Isto é, quando homem 
e terra geram com efidência um nível de renda satisfa
tório para os proprietários e trabalhadores, ao mesmo 
tempo em que propiciam um volume adequado de pro
duto para toda a sociedade. 

Ora, na presença de muitas barreiras e obstáculos 
-=--uns--que remontam ao-s prim6rdios· da-ocup-ação -do
nosso território, outros criados pela própria política pú
blica- o que se observa é que, de um lado, milhares 
de trabalhadores são mantidos desempregados ou mar
ginalmente empregados, ou em estado de pobreza abso
luta. De outro, terras são mantidas completamente 
ociosas ou muito pou_co_ ~ti~a~~s. É o que sempre afir
mo: "há muita terra sem gente e muita gente sem terra". 
Este é o nosso grande desafio: alterar este quadro pro
fundamente injusto e desumano. 

E coloco este desafio não só para o Poder Executivo, 
não só para um Governo que temporariamente goVerna 
este Pafs, mas como desafio para toda a sociedade brasi
leira. 

A subutilização da terra e o subemprego do homem 
fazem com que a sociedade por vezes ressinta da falta 
de alimentos. Isso sem falar de todo o potencial que 
é desperdiçado do ponto de vista das exportações de 
produtos agrícolas e, pior ainda, quando somos levados 
a importar alimentos. 

É este, portanto, o quadro dentro do qual a reforma 
agrária tem que ser vista. Ela vem para resolver o pro
blema de inadequação da relação homem/terra, onde 
tal situação assim o requeira. Ao resolvei: tai problema 
é fácil perceber que estão sendo resolvidos, simultanea
mente, questões de eqüidade, de justiça, de natureza 
social e de natureza económica, a partir de dois elemen· 
tos fundamentais: a geração de empregos produtivos 
e de alimentos para a sociedade. 

A solução do problema da relação homem/terra passa 
necessariamente pela questão do acesso do trabalhador 
à terra. Neste sentido, a desapropriação por interesse 
social surge como o instrumento adequado para premo· 
ver o acesso do trabalhador à posse da terra. Reconheço 
que a desapropriaçáo é causa de dificuldades para a 
suaefetivação, pois, no fundo, toca no dogma do direíto 
absoluto de propriedade. 

Como creio no caráter objetivo da reforma agrária; 
começo pela questão que suscita a inquietaçãO de mui
tos: seria necessária a desapropriação por interesse so· 
cial em um País como o Brasil, detentor de uma imen
sidão territorial? Não seria suficiente usar os imensos 
"latifúndios" que o Governo detéin SOb a forma de 
terras devolutas? Ao lançar mão da desapropriação, 
não estaria o Governo cometendo uma violência contra 
o "sagrado'~ direito de propriedade? _ 

Imaginar-se que o Governo tenha se lanÇãdo à ein-
preitada do Plano Nacional de Reforma Agrária sem 
analisar estas questões seria, no míniino, imaginar-se 
um Governo vazio, irresponsável. 

Não podemos desconhecer que a utilização das terras 
devolutas atualmente disponíveis acarreta elevados gas-
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tos para a criação das infra-estruturas neceSsárias. A 
realidade é que o custo de utilização das terras devolutas 
e-m:uita:S Vezes mais alto do que a desapropriação de 
_terras privadas, total ou parcialmente ociosas, que têm 
localizações muito mais privilegiada em relação aos 
mercados consumidores e de abastecimento de insumos 
e que contam com infra-estrutura de apoio à produção 
e ao bem-estar sociaL 

É absolutamente necessário reconhecer que a simples 
existência de terra devoluta em regiões remotas, cuja 
fertilidade natural é desconhecida, não é condição sufi
ciente pára garantir a disponibilidade de terras para 
fins produtivos. 

O_ compromisso do Plano Nacional de Reforma Agrá
ria é o de criar beneficiários bem sucedidos, tanto do 
ponto de vista social como económico. Por isso, a. postu· 
ra repõfisâvel do Governo é no sentido de lançar mão 
das terras devolutas sempre e quando as condições ga
rantam o sucesso dos beneficiários a um ·custo compa
ti!~l Ct:'m ag_u~le que -:;eria exi,&ido quando se faz o assen
rn.mento dos trabalhadores em terras desapropriadas. 
Não é por outra razão que o Plano Nacional de Reforma 
Agrária prevê a utilização de cerca de 5 milhões de 
hectares de terras devolutas, de um total de 43 milhões 
requen'dos para o assentamento de 1,4 milhão de famí
lias de trabalhadores rurais. 

Assim, a desapropriação por interesse social, em ter· 
rãS--de ocupação antiga, computados todos os custos 
e benefícios, é vantajosa e tecnicamente recomendável. 

É vantajosa e recomendável porque se limita a terras 
"'ne não estão·cumprindo os princípios da função social 
da propriedade rural. Princípios estes sabiamente con
sagrados na Constituição- Federal-e--que-:.:.:...-esp-eramos 
-sejam preservados e aperfeiçoados na próxima Cons
tituição. 

A violação do princípio da função social significa, 
basicamente, que as terras estão sendo mantidas total 
ou parchilmente ociosas. Assim sendo, a desapropria
ção delas não causa qualquer perda em termos de produ
ção. Isso porque não existe tal produção. E, se não 
há produção, é porque, também, não foram feitos inves
timentos que aumentam a produtividade da terra. É 
J?.?r iss_ç> que a desapropriação não representa qualquer 
tipo de violência. Ela não penaliza quem produz e assu
me os riscos-da produção. A reforma agrária não vem 
para desestabilizar o sistema produtivo. Seria inconce
bível que tal ocorresse. No fundo, a reforma _deseja 
criar 1,4 milhão de novos proprietários, inCOJ110rando 
milhões de hectares ao sistema produtivo, aumentando 
a produção mesmo que, de início, viesse atender apenas 
a alimentação básica das farru1ias assentadas. 

É bom que se recorde que as valorizações de terra 
que muitos reivindicam, na prática, não são fruto do 
trabalho. São de um título ou mesmo da força. Não 
decorrem de investimentos particulares, mas, segura
meD.fe, são frutos de obras e investimentos feitos pelo 
próprio Poder Público, com recursos dos contdbuintes. 

Este é o caráter objetivo da desapropriação. Tal obje
tividade tem sido transferida aos procedimentos práti
cos que estão sendo adotados pelo INCRA, tanto na 
seleção _da.s áreas a serem desapropriadas quanto na 
formulação e tramitação dos processos de desapropria
ção. Em primeiro lUgar, há inequívoca determinação 
- e nem poderia ser de outra foima - de serem segui
dos e .respeitados todos os preceitos legais e obedecida 
a orientação polftica emanada do Governo. Quanto ao 
respeito aos preceitos legais, não será demais recordar 
aqui nesta Casa do Congresso que o Poder Executivo 
não é absolu~o, e está obrigado a seguir os ditames 
das leis aqui nascidas; ao Poder Judiciário caberá, sem
pre que- chamado, dirimir quaisquer dúvidas quanto 
â interpretação e aplicação das leis, tomando como base 
a defesa dos direitos de todos os envolvidos. Em resu
mo, Õ temor à desapropriação é injustificado por duas 
razóes. Primeiro, porque ela respeita incondicionald
mente a lei; segundo, porque a ·lei é justa e coincide 
com a orientação política do Governo, qual seja a de 
restringir sua aplicação aos casos social e economica
mente justificados. 

A busca incessante Q_q acerto - afinal, ninguém é 
infalíyel -tem feito com que o MIRAD e o INCRA 
procurem aperfeiçoar os seus mecanismos e procedi
mentos de identificação e aplicação de critérios de_ desa
propriação. 
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O sucesso desta empreitada já pode ser constatado 
no âmbito soberano da Justiça. Temos testemunhado, 
em primeiro lugar, um volume decrescente de ações 
interpostas na Justiça contra os atos de desapropriação. 
Segundo, há um volume crescente de imissões de posse 
concedido pelo Poder Judiciário. A tendência nítida 
é de crescimento destas duas ocorrências. 

O .aprimoramento desse processo se: deve, basica
mente, a duas iniciativas: em primeiro lugar, ao funcio
n.arn,_c;mto_ efetivo das ComiSsões Agrárias em todas as 
Unidades da Federação; em segundo, a entrada em 
vigor da Instrução n.o 39, de 25 de setembro de 1986, 
do INCRA, que estabelece diretrizes para o procedi
mento administrativo das desapropriações; em terceiro 
lugar- é preciso destacar- há agora maior compreen
são, por parte da sociedade em geral e de alguns seg
mentos em particular, do caráter e das intenções justas 
da desapropriação e da reforma agrária. 

As Comissões Agrárias, instituídas pelo Estatuto da 
Terra, de 1964, somente passaram a existir realmente 
:1pós o advento do Plano Nacional de Reforma Agrária. 
'lais Comissões são o fórum adequado para a manifes
tação de todos os interesses envolvidos com a reforma 
agrária e com a desapropriação em particular: os pro
r: rietáríos rurais, os trababadores rurais -ambos esco
lr idos pelos seus respectivos órgãos de classe -o se to r 
pLblico agrícola estadual, os estabelecimentos de ensino 
atricola e o próprio INCRA. Tém as Comissões a fun
'S'"":;) de opinar ~obre a seleção das áreas a serem desapro
pl ·;;Ias, selecronar os benefícios da redistribuição das 
te: ; .t:l~!.sapropria..!a:. c: instruir os processos de desapro
priação. 

--Na-rn~dida-em que todos esses p-rocesses passam pre
liminarmente pelas Comissões Agrárias, tem-se a garan
tia de que todos os segmentos interessados têm oportu· 
nidade de se expressar. 

É bom que se se enfatize que a decisão final quanto 
à Conveniência da dasapropriação recai sobre o Senhor 
Presidente da República e que sua consumação, tradu
zida no ato de imissão de posse, é dada pelo Poder 
Judiciário. 

A propósito do Poder Judiciário, é importante lcbm
brar que, recentemente apreciando informações presta
das -:elo MIRAD em mandado de segurança interposto 
contra ato desapropriatório, o Supremo Tribunal Fede
ral reconheceu que o pronunciamento das Comiss6es 
Agrárias não colide com o direito constitucionalmente 
assegurado ao Presidente da República de expedir atas 
desapropriatórios, por interesse social, para fins de re
forma agrária. Reconheceu ainda o STF que as Comis
sões Agrárias estão sendo ativadas no atual momento 
histórico da República porque ~ra~m em si uma pro
funda expressão de representatividade social e signifi
cado democrático. O seu funcionamento permite uma 
melhoria qualitativa não só na política aquisitiva, mas 
também em todo trabalho reformista, possibilitando um 
melhor controle da atividade pública, a fim de evitar 
o esvaziamento ensejado pelo mero distributivismo 
agrário. 

Quanto às diretrizes para o procedimento adminis
trativo das desapropriações por interesse social, alguns 
pontos são dignos de nota. 

Dentre as inovações introduzidas faço destaque parti
cular para a exigência de vistoria prévia para a desapro
priação. Tal vistoria fem por ohj~tivo principal levantar 
a real situação do imóvel quanto ao cumprimento da 
fuilçâO soCial da propriedade, conforme defmido no 
Estatuto da Terra e no Decreto n.o 84.685/80. Esta legis
lação estabelece que a desapropriação somente poderá 
recair sobre um imóvel que viole _o cumprimento da 
função social, e como tal, é classificado como latifúndio. 

A lei estabelece que um imóvel cumpre com sua fun
ção social quando, simultaneamente, satisfaz as seguin
tes condições~_ (a) favorece o bem-estar dos proprie
tários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como 
de suas famílías; (b)• mantém nfveis satisfatórios de pro
dutividade; (c) assegura a conservação dos recursos na
turais; e (d) observa as disposições legais que regulam 
as_ justas relações de trabalho entre os que a possuem 
e a cultivam. 

A vistoria prévi~ trata, portanto, de avaliar as condi· 
ções efetivas em que estes requisitos estão sendo cum
pridos. 

Não é demais enfatizãr que, de acordo com a legisla
ção, a decisão de desapropriar um imóvel pode ser ba-
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seada nos dados cadastrais fornecidos pelos proprie
tários ao INCRA para fins do Imposto Territorial Rural. 
Entretanto, como medida cautelar, foi detenniaado que 
a vistoria se transforme em um procedimento regular 
e obrigatório, tanto para pfoteger os proprietários que, 
por descuido, tenham deixado de procederá atualização 
cadastral, como tt:azer à realidade aqueles imóveis que, 
com dados imprecisos, procuram ser classificados como 
empresas rurais quando, de fato, são latifúndios por 
exploração. --

Dada a amplitude e a complexidade dos elementos 
que servem de base para a avaliação do cumprimento 
da função social, a Instrução n~o 39 determina a campo· 
sição da equipe de vistoria com especialistas capazes 
de desempenhar a contento as tarefas que lhe são atri
buídas, permitindo, inclusive, a participação de técnicos 
ligados a outras instituições do Poder Público. 

De outra parte, de!ermina a Instrução que as Superin· 
tendências Regionais do. INCRA façam comunicação 
prévia ao proprietário ou responsável da realização da 
vistoria, cientificanâ?, posteriormente, a Comissão 
Agrária sobre o resultado da mesma. 

Outras inovações siginific~tivas dizem respeito ao le: 
vantamento dos dados sobre as condições de uso das 
terras do ímõVel. Ficou determinado que a vistoria não 
fará referência exclusiva à situ-ação do imóvel no mo
mento, no dia da vistoria, mas levará em conta as condi
ções de uso do imóvel no ano civil ou no ano agrícola 
imediatamente anterior, dependendo da época em que 
se faça a vistoria. Quanto à pecuária, ficou estabelecido 
que será considerado o rebanho médio existente no 
período a que se referir o laudo e não o rebanho verifi
cado no dia da vistoria. 

A despeito de todo esforço bem sucedido que tem 
sido feito no sentido de adotar e fazer valer procedi
mentos que reflitam as condiçóês reais e cumpram as 
exigéncias legais não têm sido incomum contestações 
a algumas desapropriações a partir da alegação de que 
elas estariam sendo feitas em áreas produtivas. 

Se, de fato, esse fosse o caso, estaríamos não só vio
lando a orientação política do Senhor Presidente da 
República como, e principalmente, estaríamos agindo 
ao arrepio da lei. Este é um ponto que merêCe um 
esclarecimento enfático de minha parte. 

O ponto que quero esclarecer diz respeito à errónea 
idéia defendida por alguns. Segundo ela, o Senhor Presi
dente da República teria, com o Decreto n.o 91.766, 
que aprovou o Plano Nacional de Reforma Agrária, 
vedado a desapropriação de imóveis -que api"êseDtein 
qualquer tipo de produção. 

:É importante que se leia atentamente esse Decreto 
quando diz que "O Poder Público evitará, sempre que 
conveniente, a desapropriação de imóveis rurais que 
observem os requisitos estabelecidos no § 1. o do art. 
2.0 do Estatuto da Terra, mesmo quando classifiCados 
de acordo com o inciso V do art. 4.. a do referido diplom·a 
legal". 

Traduzindo: o Poder Público evitará, sempre que 
conveniente, a desapropriação de imóveis que cumpram 
a função social, mesmo quando classificados como lati
fúndios. Ora, a inserção da expressão "sempre que con
veniente" veio dirimir, de uma vez por todas, quaisquer 
dúvidas causadas por interpretações dúbias quanto à 
atuação do Poder Público_ na satisfação dos interesses 
sociais no campo da reforma agrária. 

A conveniência estará sempre subordinada ao critério 
do interesse social, produzindo uma decisão política 
em desapropriar. Por isso, não s6 ã existência de tensão 
social justificará a efetivação da medida expropriatória. 
Também a ocorrência de si~aç_~~ sócio-económicas 
críticas, resultantes de profundas disparidades localiza
das, onde a prosperidade de alguns convive com a misé
ria e pauperização majoritária de outros, justifica a con
veniência de atas declaratórios. O termo "evitará" rea
firma a possibilidade de expropriação de todo imóvel 
legalmente classificado como latifúndio, permanecendo 
a isenção para as empresas -rurais. Portanto, o fator 
produtividade dos latifúndios não impede a desapro· 
priação, a qual, só justificadamente, poderá ser evitada. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O nosso compareciemtno hoje nesta Casa demonstra 

que o Senado Federal tem plena consciéncia do seu 
papel no pagamento desta dívida social. 

Costumo afirmar sempre num i"egime democráticO 
a reforma agrária é de responsabilidade dos três Pode-
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res, que devem estar afinados, trabalhando de forma 
harmónica c, para que tal aconteça, necessária se faz 
esta troca permanente de idéias para que todos se ali
mentem de informações para que possam atuar de for
ma conseqüente no processo. 

Muitos que aqui se encontram deverão permane~r 
participando deste histórico feito que será a Assembléia 
Nacional Constituinte. 

Ten_bo certeza q1,1e este será o momento maiOr da 
Pátria. Será O instante em que o País deverá pensar 
sobre si mesmo através de seus Constituintes. 

São eles que terão a missão histórica de escrever 
um novo pacto social, político e económico, escrever 
este novo Brasil, rico mas ainda pleno de misérias e 
de profundas distorções sociais. _ · 

A Constituinte há de ter um papel relevante ito senti
do de aprofundar e agilizar o processo de reforma, ajus
tando os mecanismos jurídicos à vontade nacional, inse
rindo na Carta Maior os instrumentos claros para a 
realização deste programa. 

As aspirações maiores do nosso povo estarão sendo 
depositadas mais do que nunca no papel que os mem
bros desta Casa terão no ano que vem. 

Ela há de expressar, como poder legitimado pelo 
povo? os seus sonhos, os seus desejos e os seus anseios. 

Sou daqueles que vejo na reforma agrária não só 
fonte de justiça social, minimizando a miséria, criando 
oportunidades para matar a fome de milhões, mas tam
bém como fonte de redistribuição de renda, de demo
cratização do poder político, de democratização da terra 
e, principalmente, de consolidação da democracia, pois 
a segurança de um _regime democrático está calcada 
no bem•estar de seu povo. 

A miséria, a fome, o desemprego e o analfabetismo 
não são alicerces da democracia e da liberdade. 

A história nos impõe a construção de um novo edillcio 
nacional, com pilares de sustentação forte, assentado 
numa fundação de justiça social, onde o povo viva com 
dignidade e com decência. 

A Constituinte há de construir um Brasil mais huma
no, mais justo -e democrático, e, para tal, é fundamental 
a consOlidação da reforma agrária. 
~ram estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as nossas 

palavras dirigidas a este !oberano Plenário do Senado 
Federal. Coloco-me à disposição dos Exmos. Srs. Sena· 
dores para as interpelações. (Muito bem! Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao primeiro interpelante, o nobre Senador Be
nedito Ferreira. S. Ex. • disporá de 10 minutos. 

O Sr. Be~~fto Ferreira (PDS- GO~)- Sr. Presi
dente, Sr. Ministro de Estado Dante de Oliveira, S~. 
Senadores: 

Sr. Ministro Dante de Oliveira, a minha posição 
qUanto ao problema fundiário do País é bastante conhe
cida nesta Casa. Até mesmo porque, ainda na Câmara 
dos Deputados, minha postura não era diferente. Isto, 
Sr-.- Ministro, não só por ser um homem oriundo do 
meio rural e afeito, ainda hoje, ao amanho da terra, 
e mais ainda em razão de ser goiano. E, por ser goiano, 
desgraçadamente, tive que proclamar que, depois do 
Paraná foi o meu Estado, o objeto maior da incúria 
do_legislador e, conseqüentemente, da sanhada grita
geio de terras. Lamentavelmente, examinando até mes
mo a nossa Constituição Es~ual de 47, deparamos 
ali com a institucionalização, com a consagração na 
Carta Magna goiana da grilagem de terras. Isso porque 
o constituinte, â época, fazendo a partilha do botim, 
no caSO a coisa pública. inseriU rio art. 150, que o Estado 
não vindicaria o domínio sobre glebas que estivessem 
na posse de particulares sob quaisquer títulos datados 
anteriormente a 1887. Não sou Bacharel, nobre Sr. Mi
nistro, mas a qualquer leigo agride a grosseria desse 
mandamento constitucional, vez que legislou o Estado, 
o caso, sobre i:>heito Civil, legitimando quaisquer títu
los, pela data, como título de propriedade. Então, tem 
V. Ex. • aí, numa amostragem, as razões por que, quan~ 
dci eu fazia ao Seilado Federal um relatório sobre a 
grilagem das terras aqui do Distrito Federal e da omis
são propositada e deliberada do INCRA, via seus procu~ 
radares, em não tomar conhecimento dessa grilagem, 
desnecessário será que eu lembre a Casa e a V. Ex. • 
que o art. 3.0 da Constituição Republicana de 91 nunca 
foí reVogado, aliás, mantido por todas aquelas que a 
sucederam. 

Dezembro de 1986 

Por tudo isso, Sr. Ministro, quando iniciou-se o alari
do da reforma agrária -no Brasil, fui um dos primeiros 
a tentar por água na fervura, vez que a coisa foi tão 
mal colocada, num momento realmente de desespero 
na agropecuária, _especialmente na área da agricultura, 
em face da sua progressiva, terrível e permanente ali
mentada por todos os Governos na sua descapitalização. 
Estava ela mais do que descapitalizada, estava ela mais 
do que desestimulada, para vír, mais uma vez, ser in~ 
tranqüilizada, ser, mais uma vez. embaraçada pelo Po
de_i Público que tinha e tem a obrigação e a responsa
bilidade de lhe assegurar os meios, para que ela exercite 
o seu papel 

Agora, assistindo à exposição de V. Ex.\ para justi~ 
ficar as desapropriações governamentais. a presença e 
a atuação do Governo nas desapropriaçóes, V. Ex.• 
alega que não se criou,, através dos mercados, dos meca
nismos e as condições para uma melhor distribuição 
da propriedade no Brasil. Ora, Sr. Ministro - é só 
para refrescar a me~óri_a de V. Ex. a, porque sei que 
V. Ex.• não ignora esses 'fatos. Mas, se olharmos a 
forma com que essas terras foram distribuídas, 30 anos 
depois do Brasil ser descoberto, só, então, pode Portu
gal armar alguns navios e mandar para aqui Martim 
Afonso de Souza. E a ele está a sua Carta Régia, em 
que El Rei D. João autorizou a outorga de concessões 
de terras para aqueles que as quisessem cultivar. Ora, 
Sr. Ministro, se foram dadas 50 léguas de testada no 
Atlântico até ã chamada linha imaginária de Torde
silhas, tem V. Ex.•, em cada uma dessas concessões, 
suporte para abrigar a maioria dos países europeus. 
Pois bem, Sr. Ministro essas terras ficaram em divisa 
até 1842- e isto, também, é do conhecimento de V. 
Ex. •-porque, até então, prevalecia no Brasil o regime 
do mogardio oU o regíme· do morgado, que fazia com 
que-e sabe V. Ex.•-só herdasse, no caso, o primogé
nito. Só. então, naquela época, 20 anos depois da nossa 
independência - 342 anos depois do nosso descobri
mento - é que viemos a ter o nosso primeiro Código 
de Processo. Deixamos, a partir dali, de viver sob égide 
das ordenações filipinas, graças ao trabalho do eminente 
Regente Dio~o Feijó. 

Em 1854, Sr. MiDlstro, com a regulameOtaÇão da 
Lei n.o 601, é que realmente o poder público neste 
País voltou as suas vistas, via Estatuto Legal, para pro
mover um~ espécie de cadastramento, porque outra 
coisa também não podia o Império realizar naquela 
época. Mas, de qualquer forma, estruturou uma legisla
,çãO, que é a Lei n.o 601- e V. Ex.• deve ser um 
cultor dela - porque acho que ninguém conseguiu 
obrar nada melhor até hoje na área do Direito Fundiá
rio, nada mais perfeito dO que a Lei n.o 601. 

É verdade que a esperteza sempre foi uma peculia
ridade na nossa gente. Se a Lei n.o 601' trouxe muita 
coisa no seu bojo, ela permitiu, no seu art. 13~ embora 
essa não fosse a intenção do legislador, que surgisse 
entre nós, como título de propriedade, o tristemente 
famoso "registro paroquial", ou "registro do vigário". 

A minha exPeriência pessoal, experiêcia dolorosa dos 
goianos, com este tristemente famosos "registro paro
quial'' te o seu fulcro num fato, como eu disse, não 
no& defeitos da livre empresa, da livre iniciativa ou 
dos mecanismos de mercado, mas exatamente na incúria 
legislativa, na incúria governamental. 

Vê V. Ex." que, em 1956, votou-se no Congresso 
Nacional a Lei da Discriminatória, e o noss_o precio~ 
s{ssimo jurídico estabeleceu que, uma vez contestada 
a ação. ela seria remetida ao rito ordinário processual~ 
estabelecendo o nosso Código de Processo que essa 
citação, no caso, dos supostos condóminos ou condó
minos, se de fato o fossem, seria pessoal. Ora, Sr. Minis
tro, sabe V. Ex.• pela experiência que tem, sabem mais 
e melhor os doutos familiarizados da questão que, fosse 
aquela gleba objeto de discriminatória coiltestada com 
o chamado "registro paroquial" e, lamentavelmente is
so era aceito pela maioria dos nossos juízes, seja porque 
despreparados na Ciência da Judicatura, o certo é que 
sempre aceitaram o chamado registro do vigário como
título familiar, como título filiado. Tais documentos, 
Sr. 1\finistro, arrolavam supostos condóminos como re~ 
sidentes em países até inacessíveis a uma rogatória. 
Essas açóes nunca chegavam ao desfecho, como nunca 
chegaram no meu Estado, porque esse era o objetivo 
maior da grilagem. E;ntão, vê V. Ex.• que o que assina· 
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lamas até aqui exime os mecaniSmos de mercado da 
responsabilidade pelo tumulto que sempre se constituiu 
no Brasil, at~ mesmo o deslinde das terras públicas 
das particulares, via ação própria que, no caso, é discriw 
minat6ria. 

Mas, para corroborar mais, Sr. MiniStro, quis chamar 
a atenção de V. Ex. • para esse aspecto magno da questão 
o fato de que, a partir de 1964, tirouwse das municipa
lidades a responsabilídade do ITR. Veio para a gestão 
do INCRA como UIJl grande_ instrumento que seria -
e creio que será, urna vez ationado devidamente -
o grande instrumento para desencorajar o domínio da 
terra como instrumento de especulação; desencorajada, 
como poderia ser, através da aplicação da tributação 
progressiva. 

Pois bem, de posse desse instrumento, desse indutor, 
desse desencorajador da especulação fundiária, o que 
fez o INCRA? Fez muito bem! Porque em 1952, à 
época em que tínhamos as nossas prefeituras muito mal 
aparelhadas e os nossos prefeitos sujeitos às injunçóes 
polfticos~partidárias, ess_e tributo rendia 0,98% da recei~ 
ta tnbutária global do País. Isso quando nós tínhamos 
dois milhões e quarenta mil propriedades rurais no Bra
sil. (O Sr. Presidente faz soar a campainha.) Sr. Presi
dente, estou ultimando e só colocarei muito rapida
mente algumas perguntas que tenho ao Sr. Ministro. 
Mas, repetindo, tínhamos dois milhões e quarenta mil 
propriedades rurais no Brasil, ocupando cerca de 250 
milhões de hectares. Em 1982, Sr. Ministro, com mais 
de cinco milhões de propriedades rurais, ocupando mais 
de quatrocentos milhões de hectares, e o INCRA, ins
trumentalizado por toda essa parafernália do moder
nismo, arrecadava através do ITR um doze avos, Sr. 
Ministro, daquilo que era arrecadado 30 anos antes, 
vale dizer, o equiValente a 0,09% da i"eceita tributária 
da União. 

Então, vê V. Ex.'" que não fica bem, não é justo, 
V. Ex.• como homem público e nós como legisladores, 
V. Ex. • dizer e nós admitirmos que a responsabilidade 
justifica a necessidade do Governo interferir, desapro
priar, porque a iniciativa:-priV'ada não ofereceu os meios, 
e que não cabe, no caso, nenhuma responsabilidade 
ao Executivo ou ao Legislativo. 

Sr. Ministro, eu me alonguei muito, tanto que já 
fi;.i advertido duas vezes pela Presidência, mas eu gosta
na que a Mesa me revelasse e me permitisse colocar 
a V. Ex:. o algumas indagações, que não vieram no bojo 
da sua exposição e que seriam, Sr. Ministro: Quantos 
foram assentados pelo Ministério desde a sua criação? 
Qual o custo de cada assentamento? Qual o critério 
para a titulação das terras em favor dos assentados? 
Se há um prazo de carência eu tive uma informação, 
mas gostana que V. Ex.• me confinnasse- para verifi
cação da aptidão do assentado para o exercfcio do domí
nio da terra. Até mesmo por que Sr. Ministro corre 
na região do extremo norte _de G~iás onde exerço as 
minhas atividades empresariais -"um" rato que já é 
do domínio pUblico, até mesmo por que a pessoa não 
faz segredo . .Um vizinho nosso da fazenda, já adquiriu 
85 tí~os. de propriedades - pequenas propriedades 
-de md1víduos que receberam, que foram beneficiá
rios da ação do GETAT naquela região, de terras públi
~s pertecentes ao Estado que, posteriormente, foram 
mcorporados ao património da União. Então, esses in
divíduos receberam os títulos e já se desfizeram dessa 
propriedade, e muitos deles sem sequet dizerem a que 
vieram, sem sequer ocuparem Cóm a cultura efetiva 
e a morada habitual, que creio ainda seja a exigência 
maior, porque estatufda já em 1850, como condição 
sine qua non,, para que o Estado conceda a terra aos 
seus ocupantes. Então, Sr. Ministro, em largas e mal 
alinhavadas pinceladas é a nossa tentativa de colocar 
para V. Ex.• as nossas preocupações e o nosso modesto 
ponto de vista. 

O SR. MINISTRO (Dante de Oliveirã)- Sr. Presi
dente, Sr. Senador: 

Em primeiro lugar, creio que em todOs-Os pOritos 
levantados por V. Ex.' para justificar, tentar justificar 
ou tentar contrapor a nossa colocação de que não houve 
por parte do próprio mercado uma democratização na 
distribuição da terra no Brasil, fica claro para todos 
n6s, quando estudamos toda a formação ou a organi
zação fundiária do nosso País, que ela toda sempre 
se baseou, como V. EX" disse por diversas vezes, na 
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distribuição de grandes propriedades, de grandes áreas, 
Q_Uando não havia nenhum mecanismo de exigência de 
ocupação dessas áreas ou~ uso ou de exploração dessas 
áreas. V. EX. • sendo do Estado de Goiás e eu de Mato 
Grosso, sabemos e conhecemos muito bem que havia 
por parte do poder público, ao longo da sua história, 
orna tentativa de qua_se sempre distribuir áreas de terras, 
itO sentido de que elas fossem ocupadas. Mas, infeliz
mente, o que podemos observar é que ainda, até hoje, 

_ teQlQS_ ip.úmeras e inúmeras áreas de terras que foram 
conquistadas por determinadas pessoas físicas ou jurídi
cas, através de simples requerimento junto ao poder 
público e que durante todos esses anos não havia ne
nhum mecanismo de exigência de exploração das terras. 

O Sr. llenedlto Ferreira - Havia, Sr. Ministro, o 
ITR. V. Ex.•me perdoe. 

O SR. MiNISTRO (Dante de OÚveira) - Este é 
um ponto fundamental que V. Ex! coloca e enriquece 
muito a discussão, quando não parte só do pensamento 
de_ V. Ex.•, mas de muitos segmentos ou de muitos 
setores da sociedade _brasileira que reivindicam, que 
acham ou que defendem o ITR como um instrumento 
de distribuição de terras. Quero, aqui, colocar a minha 
posição que é muito clara, pois o ITR jamais será instru
mento distribuidor çlas terras no Brasil. Houve demo
cratização das terras, por qué? Porque essas áreas, rece
bendo impostos cada vez mais progressivos, a cada mo
mento em que uma determinada pessoa física ou jurí
dica se encontrar itnpossibilitada de pagar esse imposto 
e de repassar esta área para outro, jamais esta área 
irá ser repassada para uma figura que tenha um baixís
simo poder aquisitivo, ou que não tenha quase recurso 
nenhum. Ou esta áre<,l~ . .flelo elevado custo do imposto, 
vai para outro grupo economicamente mais forte, que 
possa explorar de tal forma e economicamente viabilizar 
aquela exploração para que seja compensador a ele 
de pagar aquele imposto que outro cidadão ou que 
outra entidade jurídica não conseguiu, ou economica
mente Õão tinha mais interesse de continuar pagando. 

Então o ITR vai..,no fundo, ou dar condições para 
que aquele que já ~em uma grande propriedade, ele 
explore de tal forma bem economicamente que com
pense a ele pagar esse imposto, ou ele vai ter recursos, 
ou vai fazer outros investimentos em outros setores 
da economia que possam dar um rendimento grande, 
de tal (orma que ele pague aquele imposto, mais a 

-valorização da terra, ainda compense a ele jogar na 
- -eSpeculação imobiliária, já que ele está ganhando de 

outro setor, então ele não vai agir, em nenhum momen
to, para explorar; ou se em último caso, como a primeira 
colocação que eu fiz, ele for repassar para outro, nobre 
Senador, ele não vai para aquele menos aquinhoado. 
Esta terra não será redistribuída de forma eqüitativa, 
justa, democrática a você alterar a estrutura fundiária 
do País. Acho que esta é uma questão básica e que 
deva ser profundamente refletida por V. Ex. •, para que, 
ou nós queremos, realmente com reforma a agrária, 
alterar a estrutura fundiária do País, que está enormente 
concentrada nas mãos de uma pequena parcela da popu
lação, e posso até, depois lhe mandar cópia da estrutura 
fundiária que nós temos, do censo· agrfcola de 1980, 
que traz claramente esta estrutura fundiária profunda
mente concentrada. 

Daí é que politicamente o Presidente da República, 
o G6verno Federal achou por bem- e no Plano Nacio
nal de Reforma Agrária é muito clara a posição do 
Governo - utilizar o instrumento da desapropriação 
como o instrumento de alteração da estrutura fundiária 
e de redistribuição das terras no País. Já o Imposto 
Territorial Rural pode ser utilizado dentro de progra
mas complementares para melhor receita dos municí· 
pios, para ser repassado para os municípios, mas não 
como instrumente;> central, como tnstrumento funda
mental de redistribuição das terras no País. 

Respondendo a V. Ex.•, acre_dito que esses meca· 
nismos de ajuste do próprío desenvolvimento econó
mico do País é algo que entendo que não podemos 
-cobrar das próprias leis da econo:rnia; mas podemos 
sim cobrar do próprio modelo económico em que o 
País se ca_l_co_u __ durante anos e anos, durante toda a 
sua vida. Ou seja: durante toda a nossa História nós 
sempre tivemos um modelo económico onde a econo· 
mia ou a exploração agrícola foi calcada, foi consoli-
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dada, foi sedimentada na exploração da grande proprie
dade, onde todos os mecanismos foram criados de apoio 
a essa exploração da grande propriedade. E este próprio 
Estatuto da Terra-que foi ãJ$ó-Cria"do em 1964, quando 
o Governo militar já via como algo extremamente dano
so, para a economia e para o social do País essa concen
tração de terra, aprovaram o Estatuto da Terra, mas 
não tiveram força política _para alterar o poder econó
mico e viabilizar a própria estrutura fundiária através 
do Estatuto da Terra. 

Portanto, nobre Senador, quero expor rapidamente 
a V. Ex. • o seguinte: respondendo diretamente a sua 
pergunta sobre o número de famílias assentadas, Os 
custos, critérios para titulação, quero em primeiro lugar 
colocar a V. Ex.• que, como eu disse no pronuncia~ 
mente, nós j:f desapropriamos um milhão cento e trinta 
e sete mil hectares de terras. Destes um milhão cento 
e trinta e sete mil, nós tivemos já liberados pelo Poder 
Judiciário, através de emissão de posse, uma área em 
torno de trezentos e cinqüenta mil hectares. Temos 
também outros em tomo de cento e quarenta mil hecta
res, que foram decretos de desapropriação aprovados 
antes do Governo do Presidente Sarney, mas que a 
emissão de posse só saiu após a sua posse, alguns inclu
sive já decorridos quatro, cinco, seis anos, mas que 
estão saindo c?m emissão de posse, de projeto_s antigos, 
nós temos, hoJe, assentados um total de fanu1Ja de algo 
próximo a quinze mil famílias no País. 

O St~ Benedito Ferreira - Pelo MIRAD. 

O SR. MINISTRO DANTE DE OLIVEIRA - Pelo 
MIRAD e pelo INCRA, e entra também uma pequena 
parte do Grupo Executivo de Terra do Araguaia·To
cantins, o GETA T. 

Então nós temos um total, mais ou menos, em torno 
de 15 mil famfi:ias que o número que nós temos hoje, 
e que estamos, tnclusive, aguardando uma nova vistoria 
q~e alguns técnicos nossos do INCRA e do MIRAD 
estão percorrendo o País para checar efetivamente to
dos_esses números. Até mesmo porque, V. Ex.• sabe, 
em muitas áreas desapropriadas nós já temos famílias 
que já labutam, que já lutam anos e anos e que podere~ 
mo~ co_nsiderar que estas já se encontram assentadas 
precariamente. O custo por família, hoje, que o MI
RAD e o INCRA têm gira em torno de 49 a 50 mil 
cruzados por famílía assentada neste País. O que seria 
o assentamento, o custo? Quais os custos básicos que 
o Ministério da Reforma Agrária vem computando para 
chegar a estes números? 

O Sr. Benedito Ferreira(PFL-GO} -Aí embutido 
o valor da desapropriaç!o. 

O SR. MINISTRO (Dante de Oliveira ) -Não. Eu 
vou dizer rapidamente alguns pontos para V. Ex. •. A 
indenização de benfeitorias, fica de fora o valor da terra 
nua, que é pago em títulos da dívida agrária e que, 
dependendo da negociação' que é feita com cada pro
prietário, você tem um período de retorno, de resgate 
desses títulos da dívida agrária. Mas nós estamos colo
cando aquilo que é pago em espécie, que é a indenização 
de benfeitoria, a infra-estrutura básica, que é habitação, 
estradas vicinais dentro do projeto de assentamento, 
e obras comunitáriaS; e inclui-se, também, tudo aquilo 
de ordem administrativa para viabilizar aquele determi
nádo projeto: a parte de planejamento, de vistorias, 
de demarcação, do pagamento dos salários dos técnicos 
para dar assisténcia àquele determinado projeto etc. 
Então, isso hoje gira em torno de quarenta e nove 
mil cruzados por famflia. 

Posso dizer a V. Ex.• que este investimento que o 
País pode e deve continuar fazendo, no campo da refor
ma agrária, é talvez um dos mais baratos em termos 
sociais para o País. Se pegarmos o programa de irriga
ção, vamos ver que o custo chega a atingir até sete 
ou oito mil dólares, por hectare de área irrigada, depen
dendo do tipo de projeto. 

Na reforma agrária, nós fizemos uma outra conta, 
incluindo toda a indenização de terra nua, tudo, que 
vai girar em tomo, talvez, oito mil e poucos dólares, 
por família, e colocando em média, por família, algo 
de trinta hectares, vamos ter um custo aí girando em 
torilo de duzentos e cinqüenta dólares. por hectare, para 
cada familia assentada. 
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Portanto, 6 barato, é um programa economicamente 
viável e é um programa em que - e não me canso 
de repetir- o Governo deve continuar investindo com 
o maior vigor, com a maior força, com a maior -dete-rmi
nação, para garantir o seu sucesso, porque haveremos 
de estar dando de comer a milhões e milhões de desem
pregados e famintos neste Pafs. 

O Sr. Benedito Ferreira - Sr. Ministro, perdoe-me 
V. Ex. •, mas eu gostaria de saber ... 

O SR. MINISTRO (Dante de Oliveira) -Falta só 
eu terminar. 

O Sr. Benedito Ferreira_-- É só um escla,recimento, 
Sr. Presidente. 

O SR. MINISTRO (Dante de Oliveira) - Sobre a 
titulação é importante eu responder ao nobre Senador. 

O SR. BENEDITO FERRElRA -Creio que é de inte
resse do Plenário saber -por isso indago a V. Ex.• 
- se esse custo é só para a fase pioneira do assenta~ 
mento ou está implícito aí, aquela assistência técnica 
que se faz necessária, aquela apoio logístico, aquele 
apoio industrial que se deve dar ao agricultor para que 
ele tenha índices de produtividade, que lhe remu~ere 
condignamente a atividade, ou se esse custo é só a 
fase pioneíra de localização. - - = 

O SR. MINISTRO (Dante de Oliveira}- Nobre Se· 
nador, esse custo que colocamos é a parte inicial do 
assentamento-A questão seguinte que é o apoio à prow 
dução, crédito, educação e saúde, assistência té_cnica~ 
seria outro custo que teríamos. 

O SR. BENEDITO FERRElRA -Então não é bem 
o assentamento; no custo inicíal não está implícito o 
assentamento, propriamente dito. 

O SR. MINSTRO (DailtC de Oiiveiú) -Está implí· 
cito o assentamento; agora, para a continuidade do pro· 
jeto teremos outros recursos que irão viabilizá-lo: a 
questão do crédito que estamos colocando, inclusive, 
por baixo, algo em torno de 60 mil cruzados por famflia; 
está baixo, reconhecemos, mas é o número com o qual 
estamos trabalhando, a questão-de- educação, saúde e 
assistência técnica, todos esses dados, esses custos adi~ 
ciona:is se!ãO para o amadurecimento daquele determi
nado projeto. Estou colocando o custo que V. Ex. a 

me perguntou de famfiia assentada .. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Do assentãmento. 

O SR. MINSTRO (Dante de Oliveira) - Exatamen
te. 

Gostaria também, nobre Senador, de dizer a V. Ex." 
que para o critério de titulação já há uma decisão clara, 
V. Ex.• deve ter tomado conhecimento através da im
prensa, uma decisão política do Governo, do Minis
tério, de não titular de imediato essas famílias assen
tadas. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Eu não tinha esse 
conhecimento. Daí porque, por ouvir dizer- e pode 
ser realmente uma falha deplorável de minha parte -
tive que perguntar a V. Ex.• para que me confirmasse. 

O SR. MINISTRO (Dante de Oliveira)- Mas, nobre 
Senador, então tomamos essa decisão política de não 
titular de imediato cada família assentada, exatamente 
para evitar casos já havidos no passado de famílias as
sentadas que recebem títulos imediatamente, acabará.m 
por não ter condições de viabilizar economicamente 
a sua propriedade, vendendo os títulos e indo para outro 
lugar ou voltando para a cidade. 

Portanto, a nossa decisão é dar concessão de uso, 
por determinado período, que vai variar em torno de 
10 anos. Não decidimos ainda, efetivamente, este perío
do, estamos em processo de discussão_, mas deve girar 
em torno de 10 anos, onde através dessa concessã.o 
de uso cada família vai poder ter um tempo para provar 
e comprovar sua vocação agrícola. 

Agora, a bem da verdade, tenho dito e repetido, 
e todos nós do Ministério e do Governo, para que-possa· 
mos realmente cobrar uma vocação agrícola de um colo
no, de um trabalhador rural assentado, é preciso que 
o Governo, realmente, consolide essa política agric-ola 
de apoio ao pequeno proprietário, para que ele tenha 
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condições técnicas, apoio técnico, acesso ao crédito, 
apoio por estrada, uma política de preço mínimo justo, 
para que ele possa ser cobrado da sua vocação agrícola. 
De que adianta o trabalhador ter vocação agrícola se 
não tiver meios, se não tiver condições de apoio do 
Governo par~ viabilizar a sua pr_odu_çã_o? 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Dou-me por satis
feito e agradeço ao Sr. Ministro pedindo desculpas por 
ter-me alongado tanto. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
p-alavra ao nobre Senador Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ.) - Nobre 
Ministro Dante de Oliveira, farei três perguntas que 
me foram solicitadas pelo Senador Alaor Coutinho, au
tor do requerimento de convocação de V. Ex. •, que 
hoje, terminado o seu prazo- já que suplente do Sena
dor Lomanto Júnior- retirou-se da Casa, antes porém 
solicitando-me que formulasse algumas perguntas a V. 
Ex.• 

Primeira: 
"Que requisitos devem satisfazer ou -que cOndiçÕeS 

foram estabelecidas pelo Ministério, para que cidadãos 
brasileiros possam so: candidatar às terras distribuídas 
pelo Governo?" 

Segunda~ 

"Que critérios o Governo estabeleceu na escolha 
das áreas a desapropriar para fins de reforma agrá
ria?" 

Terceira: 
"Por muitas razões o Programa de Reforma 

Agrária Brasileira se recente de um planejamento 
realista em decorrência da diversificação dos aspec
tos sócio-económicos do Território Brasileiro. 
Apesar das características da realidade da Reforma 
Agrária Brasileira e diante dos conhecimentos que 
tem V. Ex. a da experiência contemporânea dos mo
delos agrários de países como Estados Unidos, 
União Soviética, China e Israel, _qual deles Y Ex. a 

acha que mais se aproxima do modelo agrário brasi
leiro? 

Nobre Ministro, aproveitaria para logo fazer a V. 
Ex~· a única pergunta de_ minha autoria: que recursos 
foram dados ao Ministério para implantação do Projeto 
de Reforma Agrária? Qual o montante dos recurs_os? 

O SR. MINISTRO (Dante de Oliveira)- Nobre Se
nador Jamil Haddad, e que traz as indagações do Sena
dor Alaor Coutinho - lamento muito ter vindo numa 
data em que, infelizmente, ele se retira deste plenário 
para dar lugar ao Senador titular. Lamento porque era 
uma oportunidade importante. uma oportunidade ím
par de podermos debater este problema de extrema 
importância política, social e econômica para o País, 
que é a Reforma Agrária. 

Quero apenas afirmar a V. Ex.•, respondendo ao 
Senador Alao;r Cqutinho que, com a instalação das co
missões agrárias, após a nossa entrada no MinistériO-, 
e repito aquilo que disse no pronunciamento, cjue estas 
comiss6es agrárias já estavam definidas no Estatuto da 
Terra desde novembro de 1964, através do art. 49, se 
não me engano, mas, somente agora é que nós demos 
posse e instalamos essas comissões. Essas comissões, 
como V. Ex.• tem plena consciência ou pleno conheci
mento, elas são compostas de representantes dos traba~ 
lhadores rurais, indicados pelas federações dos traba
lhadores de cada Estado, representante dos agriculto
res, dos proprietários, através das federaçõ_es da agricul
tura, representantes do INCRA e de um órgão estadual 
ligado à agricultura e de um órgão, também, ligado 
ao ensino agrícola. Através desta Comissão agrária é 
que estão sendo estabelecidos, efetivamente, os crité
rios para a escolha dos beneficiários da reforma agrária. 
Mas, logicamente, a comissão agrária não pode passar 
por -cima da lei. por cima do art. 25 do Estatuto da 
Terra, que eu gostaria de ler, rapidamente, para V. 
Ex.•, que traz a ordem de preferência para a distribuição 
de terras adquiridas pelo Poder Público, nos termos 
dessa lei: 

"Lo ao proprietário do imóvel desapropriado, 
desde que venha a exQlorar a parcela diretamente 
ou por intermédio de sua família; 
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2.0 aos que trabalham em um imóvel desapro
priado, como posseiros, assalariados, parceiros ou 
arrendatários; _ 

3,0 ao~ agricultores, cuja propriedade não alcan
ce a dimensão da propriedade familiar da região; 

4. o aos agricultores cujas propriedades sejam 
comprovadamente insuficientes para o sustento 
próprio e de sua família; 

5.0 aos tecnicamente habilitados na forma da le
gislação em vigor ou que tenha comprovada a com
petência para a prática das atividades agrícolas." 

E outros critérios que não se chocam- vamos dizer 
"- com- o art. 25, as próprias comissões agrárias, em 
cada Estado, vêm estabelecendo, dando prioridade para 
as famílias mais numerosas, para viúvas com um grande 
número de filhos, enfim, isso ãí é um. critério que nós 
delegamos às comissões agrárias essa competência, des
de que não se choque com o Estatuto da Terra. 

O critério-QUe o GoVerno estabeleceu para desapro
priar as áreas, como afirmei no próprio pronunciamen
to, o primeiro crjtério, já que o Presidente da Repú
blica, ao aprovai- o Plano Nacional de Reforma Agrária, 
retirou aquele conceito de área prioritária para a refor
ma agrária. Hoje, toda área rural brasileira é prioritária, 
para a realização da reforma, nós estamos levando em 
consideração as áreas de conflito social, as áreas de 
maior tensão que, muitas vezes, historicamente, têm 
sido palco de lutas, de muita violência, de muito sangue, 
de muita morte, e que estamos dando prioridade, para 
tentar eliminar esses focos permanentes de tensão so
cial. As áreas onde haja uma forte demanda pela terra, 
onde há um grande número de faml1ias, que têm necessi
dade de possuir a terra, as áreas de todo o Brasil, princi
palmente levando em consideração o princípio básico 
do Plano Nacional de Reforma Agrária, que é o de 
reestruturar a estrutura fundiária do País. Por isso é 
que estamos desapropriando áreas em- como afirmei 
no meu pronunciamento - que o Governo passado 
desapropriou milhões e milhões de hectares na Amazô
nia. com a finalidade de programas de colonização, 
nós estamos também dando prioridade para essas áreas 
mesmo no Centro-Sul do País, onde há forte tensão, 
onde há uma demanda muito grande de famflías pela 
terra, e também levando em conta a proximidade das 
famüias a serem assentadas, que possam produzir mais 
próximo dos grandes centros consumidores do País, e 
aonde o poder público já tem um grande investimento, 
tanto na área de transportes. como na área de energia 
elétrica, como na área: de educação, na área de saúde, 
na área de assistência técnica.- Isso também estamos 
levando em consideração. 

Agora, a bem_ da_ 1r::c;:rdade, tenho que afirmar a V. 
Ex. • que ainda estãmos no começo, estamos no início 
do Programa de Reforma Agrária, e temos dado uma 
priorídade maior para as áreas de tensão social, e que 
não são poucas no País, como V. Ex.• tem conheci
mento, são mais de dois mil conflitos j:lossessórios exis· 
tentes no nosso BrasiL 

Qüanto à questão do planejamento, acho que, hoje, 
pela primeira vez, o Governo Federal tem um Plano 
Nacional de Reforma Agrária. Pela primeira vez este 
País tem algo palpável, algo concreto, para dirigir a 
sua política fundiária, a sua política de reforma agrária. 
Antigamente tínhamos desejos, ou tínhamos uma gran
de pressão social, pedindo e solicitando a reforma agrá
ria. Mas_ os governos nunca tiveram um plano claro. 
Veja bem que, durante o período autoritário, nós tive
ines _essa lei, que é uma lei extremamente positiva, 
com pontos importantes no seu bojo, que é o estatuto 
da terra. Mas não se elaborou um programa, não se 
elaborou um plano e, após a posse do Presidente José 
Sarney, selado esse compromisso com a Nação de reali
zar a reforma agrária, que o ex-Ministro Nelson Ribeiro 
elaborou com toda a sua equipe, num amplo debate 
nacional, o Plano Nacional de Reforma Agrária e os 
Planos Regionais de Reforma Agrária. Este plano, eu 
posso dizer a V. Ex. • acredito, tenho certeza de que 
o Ministro Nelson Ribeiro e toda sua equipe deva ter 
feito estudos sobre todas as experiências de reforma 
agrária no mundo. Mas eu posso afirmar que a situação 
do País, a situação do Brasil, de um país continental, 
çom _dife_re:n_ç;:~S _ _i:egionais muito grandes, muito fortes, 
tanto do ponto de vista cultural, como do ponto de 
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vista económico, tudo isso eu posso dizer a V. Ex. • 
que o Plano Nacional de Reforma Agrária, o plano 
de reforma deste nosso País, eu não considero equiva
lente, ou igual a nenhum outro país do mundo. 

Até mesmo também, como afirmei do nosSo pronun
ciamento, estamos fazendo tudo isso em tempo de paz, 
que já é uma diferença enorme, que temos que conceber 
este programa de reforma agrária como algo de respon
sabilídade dos três Poderes. Passa pela vontade do Exe
cutivo, mas tem que passar também pelo crivo do Poder 
Judiciário, deste Poder Legislativo e será dessa forma 
democrática que temos que levar o plano de reforma 
agrária. Em outros países, foram países que atraves
saram momentos de revolução, de transformação pro
funda da sociedade, do modelo económico, de revolu
ção socialista, em que os mecanismos de fazer, o modus 
operandi da reforma agrária, e o objetivo político tam
bém é completamente outro. 

Nobre Presidente, para encerrar as perguntas feitas 
pelo nobre Senador Jamil Haddad, os recursos que fo
ram dados ao Ministério da Reforma foram os seguin
tes: neste primeiro ano de 1986 que estamos encer
rando, os recursos [oram apenas de um bilhão duzentos 
e sessenta milhões de cruzados. Reconhecemos que, 
realmente, os recursos foram poucos, mas também nós 
temos que reconhecer, que é uin programa que-ainda 
se encontra no seu início, no seu começo. Levantamos, 
como crédito, para as famílías já asSentadas-, levanta
mos, através do PROSCERA, que é o Programa de 
Crédito Especial para Reforma Agrária, que está sendo 
gerido pelo BNDES, através dos bancos regionais, nós 
levantamos, este ano, trezentos milhões de cruzados, 
para esse crédito especial, para dàr um primeiro apoio 
a essas farnflias assentadas, trezentos milhões de cruza
dos este anu. 

Para o ano que vem, o Orçamento que deve estar 
tramitando nesta Casa, nós temos quatro bilhõe:s e cem 
milhões, para o Ministério da Reforma Agrária, hum 
bilhão e quatrocentos milhões, para o INCRA e temos 
já assegurado, por parte do Presidente da República 
e por parte do Ministro do Planejamento, o valor de 
um bilhão e trezentos milhões de cruzados, para crédito 
esr.ecial também aos beneficiárioS da reforma. 

E verdade que precisaremos de um crédito ainda 
maior, porque tenho certeza que o número de famflias 
assentadas para o ano que vem serão bem maiores do 
que os deste ano e nós, obviamente, necessitaremos 
de mais· recursos para efeitO de crédito. Agora, este 
assunto está sendo profundamente discutido no Conse
lho de Crédito Rural e Agroindustrial para vermos a 
modalidade de crédito para a reforma agrária; como 
nós poderemos viabilizar o crédito para os assentados 
da reforma agrária, se entramos no sistema nacional 
de crédito ou se vamos continuar com um programa 
especial de reforma. Tudo isso nós estamos discutindo 
para o ano que vem. 

o ~K. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB "'-A C) -Sr. Ministro 
Dante de Oliveira, an.tes de fazer as perguntas que devo 
endereçar a V. Ex.•, quero me congratular com apre
sença de V. EX.\ aqui, no plenário do Senado para 
trazer os esclarecimentos que nós, Senadores, precisa~ 
mos de tomar conhecimento e, por intermédio da Casa, 
o Pafs. Procurarei ser breve na minha interpelação. 

Sabe V. Ex. •, Sr. Ministro, que os Estados do Centro
Oeste e da Amazônia Ocidental têm sido, nas últimas 
décadas, objeto de demanda das populações do Sul 
do País, do Nordeste, enfim, de todas as paragens da 
parte oriental de nosso País, mormente as populações 
do Sul, aquelas que foram mobilizadas Para as grandes 
obras, tipo Itaipu, e que após a prestação de serviços 
não tinham para onde serem deslocados. O Estado de 
V. Ex.•, o nosso e o de Rondônia, que fazem parte 
desse complexo da procura das populações migratórias, 
têm sido muito procurados por essas populações. As 
populações têm se deslocado para aquelas paragens oci~ 
dentais, ora por vontade própria, ora por indução ou 
sugestão do INCRA. Quero, especificamente, tratar 
do assunto que diz respeito ao Estado do Acre. 

No Estado do Acre, se não me engano, os projetas 
de assentamento tiveram início em 1977 para 1978 e, 
daí para cá, se fizeram alguns projetes de assentamento. 
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Parece-me que_ o projeto de assentamento pioneiro 
ocorreu no Município de Rio Branco, a Capital do Esta· 
do do Acre, que tomou o nome de Projeto de Assenta
mento Pedro Peixoto. Outros projetas de assentamento 
foram implantados não só em Rio Branco, como nos 
Municfpios de Brasiléia, Sena Madureira e Cruzeiro 
do Sul. 

Em Sena Madureira nós temos o Projeto de Assenta
mento Boa Esperança com cerca de 1.046 famílias as
sentadas. Em Rio Branco temos os Projetas de Humai~ 
tá, com cerca de 1.210 famt1ias assentadas, e o pioneiro, 
que é o Projeto de Assentamento Pedro Peixoto, com 
6.089 famílias. O Projeto de Assentamento Quixadá. 
em Brasiléia, com 1.750 famílias, e o de Santa Luzia, 
que é o mais recente, na Cidade de Cruzeiro do Sul, 
com a alocação de 399 familias, num total de aproxima· 
damente 10.494 fanu1ias. 

&:Míriistio, esses projeteS de âssentamentO que vêm 
ocorrendo desde já quase há uma década, abrigam não 
só os migrantes como as populações locais, que estão 
sendo deslocadas_ da área de produção de extrativismo 
da borracha e da castanha para serem assentados como 
agricultores. Mas o que se verifica, socialmente, é que, 
por parte do poder público, do INCRA, que é o órgão 
encarregado de assentamento, a assistência que deveria 
se dar a essas famílias não é dada. Elas ao invés çle 
serem assentadas, que se entende qu.e haveria um míni
mo de planejamento para receber essa população mi
grante, com pelo menos estradas vicinais adequadas 
ao transporte e à comunicação dessas populações, à 
instalação de postos médicos, escolas e ponto de abaste
cimento, nada disso, Sr. Ministro, foi verificado durante 
essa movimentação dessas populações, desses nossos 
patrícios que eram atraídos, às vezes, por uma propaw 
ganda do INCRA, aqui no sul, que eram deslocadas 
de várias maneiras em caminhões pau-de-arara, em óni
bus e até de avião, e lá eram jogadas ao léu da sorte 
nos projetas de assentamento dentro de verdadeiras 
picadas de varadouros que não estavam adequados para 
ção. E essa população passou a ser vítima da fome, 
de maus-tratos, da miséria e das doenças tropicais que 
têm ocorrência naQuelas paragens. 
-ne modo que a-perguflta, ~a primeira pergunta que 

fazemos a V. Ex. • é a que nos diz respeito a esses 
projetas de assentamentos. Se o INCRA continua com 
a política dos projetas de assentamento e induzindo 
as populações d_o sul a procurarem aquelas terras chaw 
madas terras férteis e a última_ fronteira agrícola de 
nOSso País. Se o INCRA também, e o Ministério presi
dido por V. Ex.•, pretende fazer re_conhecer os erros 
de um passado recente no assentamento dessas popula
çõe-s, e adequá-la ã vida social e económica dessas popu
lações antes que outras migrem para essas paragens, 
dando um mínimo de assistência por parte dos recursos 
da União, do INCRA, porque essas populações, fre· 
qüentemente, depois de assentadas, ao se verem diante 
das difíCUlCides, das carências todas aqui referidas, elas 
Dão prOcuram o Governo Federal, procuram o Governo 
do Estado para a solução desses problemas. 

-De modo que, era essa a pergUnta dividida em dois 
itens: se pretende continuar o processo de migração, 
abrir outras frentes de assentamentos e se tem alguma 
política para regularizar os assentamentos atuais, tor
nando-os humanos. E a segunda perg6.nta, que é tam
bém relacio(lada com a região, é se o INCRA ou o 
Mini_stério, presidido por V. Ex.•, tem algum plano de 
desapropriação prévia das áreas adjacentes a BR-364 
que está em processo de_asfaltamento em continuação 
do ponto de Porto Velho a Rio Branco, pretendendo 
prolongar-se para a fronteira Sudeste do Estado, através 
da BR-317, também propiciando uma colonização agu
da nesses poucos anos que vatnos entrar, e o prolonga
mento da BR-364 de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, 
para a parte ocidental do Estado. Se o INCRA vai 
fazer um programa, antecipandowse aos problemas so
ciais que naturalmente advirão com a abertura e a efeti
vação dessa estrada.? Se há um programa de desapro
priação das terras adjacentes a duas vias de penetração 
de nosso País? Eram essas duas perguntas que eu dese
java fazer a V. Ex.• 

O SR. MINISTRO (Dante de Oliveira)- Nobre Se
nador Mário Maia, nosso amigo, a quem temos o mais 
profundo respeito e admiração. 
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O SR. MÁRIO MAIA - É recíproco. 

O SR. MINISTRO {Dante de Oliveira)- Nobre Se~ 
nador, ê verdade que o nosso Estado, a nossa região 
recebeu muitas levas de migrantes nos últimos anos, 
fruto de toda uma política que era desenvolvida. pelo 
Governo passado de criar, de atrair milhões e milhões 
de faml1ias para a ocupação da Amazônia. Foi uma 
política permanentemente direcionada para esse fim, 
a tal ponto, que quando aqui afirmei a respeito das 
desapropriações que aconteceram no perfodo de 64 em 
diante, tivemos um quadro de desapropriações de 1964 
até dezembro de 1983, se não me engano, de algo em 
torno de 12 milhões de hectares e que esses milhões 
e milhões de hectares foram distribuídos da seguinte 
maneira:-praticamente, 78,2% desses 12.952.000 hecta
res foram desapropriad9s na Região Norte. As áreas 
desapropriadas na Região Norte e Centro-Oeste foram 
destiiiadas quase que exclusivamente para esses proje
tas de colonização, cerca de 80%, 10.500.000 de hecta
res e essas áreas tinham O nítido propósito de realizar 
duas coisas: de ocupação dos grandes espaços vazios 
na Amazónia, e outro para tentar atrair essas famílias 
do Sul do País para essas regiões. Com isso, tentando 
aliviar a tensão social dos Estados do Centro-Sul. 

A determinação polftica do Presidente Sarney, do 
Governo da_ Nova RepUblica, é de alterar isto. Não 
vamos fechar os olhos para esse processo migratório 
natural que existe, que há um processo migratório natuw 
ral, fruto do próprio desejo de muitos paranaenses, 
catarinenses, gaúchos, paulistas, enfim de todas estas 
regiões que querem, que desejam ir para Mato Grosso, 
para Rondônia, para o Acre, para desenvolver novas 
áreas. Outros também pela própria situação do seu imó
vel, em que a famt1ia vai aumentando, o imóvel dimi
nuíndo e que passa a ter um valor muito grande, é 
preferível para aquela família vender a sua área, no 
Sul do País, e comprar áreas relativamente maiores 
na Amazónia. 

Portanto, acho que ninguém seguia esse processo. 
Não há política do Governo capaz de segurar, de frear 
esse processo migratório perrilanente. Mas não há dúvi· 
da de que o Programa de Reforma Agrária, quando 
veio foi com a filosofia básica de alterar a estrutura 
fundiária, temos que entrar nos Estados do Sul e tentar 
reorganizar, reestfuillrar esse sistema fundiário, a distri
buição de terras nesse:; Estados do Centro-Sul também. 
Portanto, o Governo leva em conta essa preocupação. 

Posso afirmar a V. Ex.• que, na nossa gestão, este 
ano, estamos investindo em p•·ojetos de colonização 
realizados por Governos anteriores, e - diga-se de 
passagem- havia mais de três anos que não se investia 
um recurso sequer para conservação ou re'cuperaçao 
desses projetas de colonização do próprio INCRA, do 
próprio Governo, o Governo que atraía essas famílias, 
milhares e milhares delas, deixava-as abandonadas por 
completo, nessas regiões, como V. Ex.! trouxe muito 
bem, aqui. 

Assim, estamos tentando investir, de certa forma, 
dentro do Plano Nacional de Reforma Agrária, no qual 
não colocamos como prioritário o Programa de Coloniw 
zaçáo, é um programa complementar, não será abando
nado, mas q próprio Plano Nacional de Reforma Agrá
ria estabelece que até 1987 nenhum projeto de coloni
zação novo- oficial do Governo iría ser bancado pelo 
Po"de"r P_úblico. Até o ano de 87 vamos ter que refletir 
sobre a colonização oficial, se vamos prorrogar esse 
prazo ou -nao, será objeto de profunda avaliação nossa, 
e, sendo assim, estainos investindo 400 milhões de cru
zados na recuperação de projetas de colonização anti
gos. até porque achamos uma questão de justiça, Não 
podemos entrar por uma via com um programa de refor
ma agrária, criando novos assentamentos. E esses proje~ 
tos, vivendo próximos de outros projetas de colonização 
mais antigos, completamente abandonados, seriam de 
uma profunda incoerência, de profunda injustiça para 
com aqueles já assentados anteriormente. 

Portanto, estamos beneficiando, praticamente, este 
ano, 82 miliaml1ias, investindo nesse projeto de coloniw 
zaçâo, e posso afirmar a V. Ex! que no seu Estado, 
no Acre, o noss9 investimento é algo em torno de 140 
milhões de cruzados. Posso, depois, enviar a V. Ex. • 
os projetas, onde estamos investindo no Acre para co
nhecimento de V. Ex. • 
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Afirmo, também, respondendo a essa segunda colo- agrária e que ·esta seja mais próxima daqueles que vão 
cação, se pretendíamos corrigir ou não, afirmo e reafir- - ser os objetos e os agentes da transformação agrária. 
mo que estamos realizando esse investimento para ten- Ouvimos, também, da importância do poder local nesse 
tar corrigir. Quanto ao iliVestimeOto erif nOVOs projetas -- process'o. 
de colonização, vamos cumprir aquilo que o Presidente Creio que nada há, a meu ver, pelo menos a objetar, 
Sarney baixou, através do Plano Nacional de Reforma mas faço míilhas as palavras do Senador Marc'elo Miran-
A.grária, susPendendo toda colonização oficial até o da: até que ponto o interesse local não pode transformar 
ano de 87. em obstáculo ou senão num elemento de distorção no 

Quanto a programas em áreaS nessas estradas que processo de transformação agrária? Quais são oS meca· 
estão sendo abertas, posso afirmar que não temos ainda nismos previstos pelo Ministério e pelo Governo para 
algo de concreto para preparar, vamos dizer, essa região contrabalançar uma eventual distorção, dado o inte· 
em termos de abertura de novas estradas. Ainda não resse direto que existe por paite do poder local? Eu 
temos, mas posso afírnülr - tanto o INCRA como sei que aqueles que trabalham a nível local têm maior 
o MIRAD - que vamos estudar que papel teremos conhecimento de causa, e são parte essencial mesmo 
para preparar junto com os governos estaduais dessa nesse processo de transformação. Mas eu perguntaria 
área a abertura de novas estradas que, não há dúvida, quais são os mecanismos e quais são as preocupações 
são focos permanentes de atração de novas famílias existentes por parte do Ministro e do Ministério no 
de migrantes que fogem, praticamente, ao controle de sentido de estabelecer contrapesos para e;.rentuais dis~ 
qualquer órgão público. Concordo com V. Ex.• que torções? _ 
temos de pensar, urgentemente, em algum programa São estas as duas questões que eu queria trazer a 
para fazer frente ·a essas novas estradas, a esses novos V. E.• .e, mais uma vez, expressar aqui, no Senado 
locais que estão sendo abertos na Amazónia. a minha satisfação e cOnfiança total nO empenho de 

___ V. Ex. • e do Governo Samey no sentido de que efetivac 
O SR. MÁRIO MAlA - Muito obdga:dó,- Sr. Mi: - mente esse processo de reforma agrária deixe de ser 

nistro. apenas manchete, deixe de ser apenas um desejo rei te~ 
Estou satisfeíto,-sr. Presidente. rado e raramente concretizado por falta de objetivi~ 

O SR. PRJ!SIDENTE (José Fragelli) ...::. Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB 
- SP)- Sr. Presidente, Srs-. Senadores, Sr. Ministrõ 
Dante de Oliveira: --

Em primeiro lugar, quero ·congratular-me com V. 
Ex. • pela exposição que fez e pelo fato mesmo de estar 
nesse Ministério, cuidando de um dos aspectos mais 
importantes da modernização da sociedade brasileira, 
que é a reforma da nossa estrutura fundiária. 

Queria, nesta oportunidade, faúr duas peiguntas ou 
colocar dois temas para a reflexão de V. Ex.•. Ouvi 
na sua exposição, eu já tinha lido anteriormente, ares
peito da extensão que o programa de reforma agrária 
está adquirindo no Brasil e também das cifras relativa
mente modes[as da realização do Governo atual, apesar · 
de que, neste ano - como bem disse V. Ex. • - já 
se fez mais, em média, do que se tinha feito até então. 
Ainda assim, me preocupa um pouco -o contraste entre 
as 14 ou 15 mil famílias assentadas e o projeto de assen~ 
~r 1 milhão e 400 mil, que é um projeto ambicioso. 
E um projeto ambicioso, certamente factível se houver 
recursos para tanto. E recursos, no caso da transfor
mação agrária, não significa apenas a terra - como 
sabe bem o Ministro. Acredito até que a nossa capaci~ 
dade de desapropriação vai mais rápida que a nossa 
capacidade de assentamento, E eu temo que, dadas 
essas metas tão ambiciosas, ·a -eventual não consecução 
dessas metas forneça um argumento forte àqueles que, 
por outras razões, querem criticar o projeto da reforma 
agrária. 

Então, a Qlinha pergunta a V. Ex.• é no sentido de 
saber se efetivamente existem os recursos paia um as
sentamento em tão larga escala? Se não existem, o que 
é possível fazer para que esses recursos venham a estar 
à disposição do projeto? E se de_ todo for impossível, 
se não seria mais correto redimensionar os objetivos, 
as metas, de tal maneira que o País sinta aquilo que 
é essencial, o que o Governo vai de fato fazer, como 
está fazendo, mas vai continuar fazendo, dentro do espí
rito de seriedade, a transformação da _estrutura agrária, 

O que eu temo, Sr. Ministro, é que, dada a impor~ 
tância aesse projeto, se possa utilizar, mais tarde; esta~ 
tísticas que não nos sejam favoráveis. E, como sabe 
V. Ex.\ eu sou partidário ardoroso do trabalho que 
V. Ex.• vem :realizando nesse Ministério, e acredito 
que nós precisamos dar mais e mais, não só recursos 
como aquilo que é essencial para que os recursos sejam 
bem usados, que é a seriedade e a credibilidade que 
dependem das metas que se propõem. 

A outra questão eu vou fazer eco às palavras do 
Senador Marcelo Miranda, que não teve oportunidade 
de conversar boje com V. Ex.•, mas S. Ex.• fazia uma 
ponderação a mim, agora há pouco, e que tne parece 
convém ser tomada em consideração. Ouvim-os todos 
de V. Ex. • a disposição do Governo, que me parece 
também correta, no sentido de que exista uma justiça 

dade, mas que se transforme numa coisa normal no 
processo de democratização do Brasil. Obrigado a V. 
Ex.· 

O SR- MINISTRO (Dante de .Oliveira)- Nobre Se
nador Fernando Henrique Cardoso, nobre amigo e 
companheiro de Partido e, tenho certeza, companheiro 
de preocupações no que toca à questão da reforma 
agrária. É verdade que o nosso programa do PMDB 
tem um profundo e largo compromisso com a reforma 
agrária. Na minha colocação inicial, inclusive, procuro 
expor o meu pensamento a respeito do que a reforma 
agrária representa para o nosso País. Acho que ela 
não pode ser vísta apenas CODlO um instrumento de 
democratiZaçãO da terra, mas a considero como um 
instrumento forte de democratização da própria socie~ 
dade brasileira. Não haverá democracia com uma estru
tura fundiária tão-fortemente concentrada como a nos
sa; não haverá democracia com a economia concentrada 
nas inãos de pouca gente. Portan!o, a reforma agrária 
é-tftffinstrumento de democratização também dç p_oder 
político.deste País. E V. Ex.• sabe, mais do que nin· 
gtiém, como o póder político é concentrado neste inte
rior do País, ainda. E verdade que vivemos um mo~ 
menta de profundas mudanças na sociedade, c_om o 
ppvo-cada vez niais tendo consciência plena da sua cida
dãnía, da sua participação no processo político, e tenho 
certeza que é isso que devemos buscar neste momento, 
de concretizar neste momento. 
- NãO--há dúvidas de que -a questão- dos _recursoS-

e não é por acaso que V. Ex.-: já é o segundo ou o 
terceiro Senador que toca neste assunto, que é objeto 
de discussão sempre quando se discute a reforma agrá
ria. Mas posso afirmar a V. Ex.• que, na verdade, nós 
estamos ainda no início do programa de reforma agrá· 
ria. Acho que isso é um ponto que nós temos de nos 
agarrar cóm mufta consciêricia, até para- qu"ê -a gente 
não se deixe abater por essas metas que foram ampla
mente debatidas até o ano passado, e que nós ainda 
estamos aq~-é~ dessas-_metaS: - -

Portanto, vejo que como este País nunca teve nenhUma 
experiência nacional de reforma agrária, nunca viveu. 
nunca vivenciou um programa nacional de reestrutu
ração fundiária,- nós estamos, na verdade, começando 
a aprender, começando a tocar na po-nta: de um grande 
iei!berg, esta é a verdade! E temos muito que aprender 
internamente e externamente -acho que isso é o fun· 
damental. O nosso Governo tem que ser o mais ·demo
crático possfv~l, n_o sentido de se abrir para que a socie-

- dade participe efetivamente. Aí eu gostaria de respon
der a V. Ex.• quanto a sua preocupação sobre algo 
que coloquei neste pronunciamento, e coloquei provo~ 
cativame:nte para que este Senado Federal e outros seg
mentos da sociedade brruoileira comprometidos com a 
reforma agrária, pensem e reflitam muito sobre como 
vamos levar à frente esse programa audacioso, e que 
cada vez maís assumiremos uma maior responsabilidade 
com ele. 
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-~erá de forma centralizada, onde o poder central 
deverá ter um mecanismo tão grandioso, tão forte, tão 
gigantesco para administrar milhares e milhares de_ pro
jetas de assentamento? Será por aí- vamos dizer
entrando naquele mesmo caminho que o passado de 
autoritarismo demonstrou que a concentração com tudo 
gerido e administrado por Brasília, quando se comteram 
tantos e tantos erros junto~ sociedade brasileira, tanto 
no plano económico, quanto no social e no político? 
Acho que nós teremos que ter a coragem de ousar, 
neste momento em que a sociedade brasileira começa 
a participarefetivamente de baixo para cima -os Muni
cfpios, os Estados. Estamos adentrando em uma Assem
bléia Nacional Constituinte, e tenho a certeza· de que 
será um dos grandes temas de discussão a questão do 
fortalecimento dos Municípios e dos Estados. 

Temos que procurar casar este momento histórico 
de consolidação da democracia, com algo do ponto de 
vista não só prático, não s6 operacional, mas também 
político, a descentralização deste programa grandioso 
de Reforma Agrária. Ainda mais quando temos cons-. 
ciéncia de que este é um País extremamente diversi
ficado na sua cultura, na sua economia, e que quanto 
mais houver participação do Poder local - e quando 
eu coloco poder local, é óbvio que nós não podemos 
pensar no poder institucional, mas também naquele que 
a s.o_ciedade brasileira vem adquirindo através de seus 
movimentos sociais, através dos sindicatos, através de 
suas entidades de classe, que estarão ali mais próximos 
do acampamento. 

Hoje, qUal é a realidade? Temos o Prefeito temos 
os Vereadores, temos uma estrutura de municípios coril 
10 aca~p<_tlll_~_l!~~s _ali no seu município ou próximo. 
e temos o Governador. E todos esses procuram desespe
radamente o Poder Central, que_ é aquele que sempre 
tem que emanar e viabilizar todas as resoluções. _ 

Tenho meditado sobre isso com a minha equipe e 
acho que nós vamos ter que meditar juntos: o poder 
político, os partidos políticos comprometidos e amplos 
segmentos da sociedade e como vamos descentralizar. 

Creio, nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, 
que é dado a nós esse desafio, creio que a democracia 
é um risco muito maior do que se .ter algo centralizado. 
Mas nós, que sempre pregamos a descentralização, que 
sempre pregamos a democratização do poder, precisa~ 
mos ser mais do que nunca atrevidos, neste momento, 
e· acreditarmos no poder l.ocal. acreditarmos que este 
País de 8 milhões de km2 não poderá ser eternamente 
governado de forma centralizadora, de forma a que 
tudo seja solucionado a partir daqui, da Capital Federal. 

Portanto, respondendo concretamente, estamos no 
início. Trouxe p-ara debate e deixo para os membros 
do Senado Federal, bem como para os membros dos 
partidos políticos aqui presentes, como para as lide
ranças dos partidos, como para V. Ex. •, na Liderança 
do PMDB, a idéia que devemos_ realmente aprofundar 
para vermos que caminho seguir nesta descentralização. 

Quanto à questão dos recursos, -o que posso dizer 
e dos contatos, dos diálogos que tenho tido permanen~ 
temente com a equipe económico-financeira e com o 
próprio Presidente da República, José Sarney, que sem
pre tem dito que à proporção em_ que o programa de 
Reforma Agráría avance, - e tenho certeza de que 
a cada dia vai avançar mais -, recursos não faltarão, 
pois é ulll:a prioridade. É verdade que nós temos que 
abrir esta questão de recursos, clara e honestamente 
com a sociedade brasileira. Que recursos são esses? 
Aqueles apenas para desapropriar, ou os recursos para 
viabil_izar economicamente a Reforma Agrária? Porque 
af é que eu vejo o grande perigo para os inimigos- da 
Reforma Agrária: de aqui a três ou quatro anos, os 
programas de Reforma Agrária servirem como exemplo 
daquilo que não deve ser feito. E por quê? Por falta 
de apoio de crédíto, de assistência técnica, de uma polí
tica agrí~ola justa .• 

É por ísso que o que mais eu tenho falado, mais 
eu tenho debatido, mais eu tenho colocado para a socie
dade brasileira e para o Governo, é que é fundamental 
o casamento entre a política agrária e a pol(tica econô
mica agrícola do País. Se não houver esse casamento, 
se não investirmos na pequena propriedade c_omo ela 
deva ser investida, estaremos apenas redistribuindo a 
terra e, na verdade, criando um problema a médio pra
zo, porque essas famílias não conseguirão viabilizar eco-
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nomicamente as suas propriedades e a terra terminará 
novamente sendo concentrada no País. 

Portanto, o Congresso Nacional, os partidos políticos 
e a sociedade brasileira têm um papel fundamental neste 
momento: o de pensarmos a Reforma Agrária não s6 
a nível dos recursos para a desapropriação, não a nível 
dos recursos para a justa indenização desta ou daquela 
desapropriação, mas dos recursos como um todo, na 
esfera do Governo, para viabilizar a pequena proprie
dade. Aí, posso dizer que V. Ex.'s tem tanto conheci
mento quanto eu do quanto ainda precisamos avançar 
em termos da política agrícola deste País. Ainda somos 
um País muito mais voltado para uma política urbana 
e industrial, e não tivemos ainda o atrevimento que 
se deve ter para que possamos realmente_ alavancar a 
agricultura brasileira no seu todo. 

Quanto ao redimensionanlento das metas colocadas 
pelo Senador Fernando Henrique CardoSo, creio que 
realmente as metas são audaciosas, mas entendo que 
elas foram debatidas amplamente pela sociedade brasi
leira. O que temos é ainda de acreditar que, por estar
mos no início deste processo de implantação da Refor
ma, ainda não temos um parâmetro de andamento mé
dio da Refonna Agrária brasileira. Está muito cedo, 
está muito no começo ainda, para avaliarmos o anda
mento médio dos projetas e do processo de Reforma 
Agrária no Brasil. __ 

O que temos que acreditar, o que temos que confiar 
é no apOio que ã. sociedade brasileira amplamente dedi
ca à Reforma Agrária e, ao ~esmo tempo, acreditar 
na determinação, na firmeza do Governo Federal e 
do PreSidente da República ·para levar à frente esse 
projeto. Portanto, ainda acho cedo para redimensionar, 
ou para mais, ou·para menos: Pode ser até que, daqui 
a dois anos, a meta de um milhão e quatrocentos mil 
famflias vá· ser pouca, que vanlos atingi-la facilmente. 
Não sei, isso vai depender da própria dinâmica social, 
da própria dinâmica do poder político, da própria din~
mica da sociedade brasileira na consecução deste pro
grama de Reforma Agrária. 

A verdade em que acredito é que a cada dia que 
passa fica claro para a sociedade brasileira que, através 
da Reforma Agrária é que poderemos co·nsolidar_a de
mocracia e escrever um novo modelo económico para 
este País, calcado na redistribuição da riqueza. 

Outro projeto que aproveito para pedir o apoio dos 
Senadores, pois deverá vir para _cá se for aprovado hoje 
à tarde no Congresso Nacionã.J., é o de n ... 8.389/86, 
que autoriza a Justiça Federal a criar juízes substitutos, 
com a finalidade de exercer funções nas V <!tas especia
lizadas de Direito Agrário. Isto é uni institutl? impor
tante, é uma criação importante qUe foi feita de comum 
acordo com o Poder Executivo e o Poder Judiciário 
-no caso, o Presidente do Tribunal Federal de Recur
sos, Dr. Lauro Leitão, a quem aqui eu rendo a minha 
mais profunda homenagem à sua sensibilidade política, 
jurídica, para este problema- e espero que a Câmara 
e o Senado aprovem esté projeto. É uma forma de 
acelerarmos a operacionalização dos processos de Re
forma Agrária. Veja bem que a alteração do conteúdo 
da reforma, do julgamento do caráter d_e cada desapro
priação, será objeto dos futuros constituintes, de alterar 
a lei, de alterar a questão jurídica fundiária do nosso 
País. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(PMDB - SP) -Agradeço a V. Ex.• a precisão da 
resposta, ·principalmente nesta -Ultima parte. Como V. 
Ex.• se recorda, estivemos jun,tos em Deodoro Sampaio, 
no Pontal do Paranapanema, e pudemos verificar que 
exatamente estas questões que foram agora afloradas 
por V. Ex.' são as centrais: a do apoio efetivo ao peque~ 
no produtor e a de um entrosamento entre o Estado 
e o município que permita esta reforma agrária. Congra~ 
tulo-I?e ~ais_ uma v e~ por perceber que V. Ex. • tem 
co~setênCia n~o só_~da mux>rtância da Reforma Agrária, 
COisa que sena fácil, mas das dificuldade~. Acho que 
isto é essencial para que nós possamos matchar de ma
neira a qu~, no futuro, não se tenha de repetir argu
mentos e SllllpJesmente prover recursos -para que 0 Mi
nistério funcione. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Mala)- - cOncedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para in
terpelar S. Ex.• .o Sr. Ministro Dante de OliVeira. 

DIÁRIO DO CONCREss"Õ NACIONAL (Seção Ú) 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE Á REVISÁ O 
DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O __ SR. P~E~IDENTE (José Fragelli. Fazendo soar 
a canipainha.) ...:..:-Peço desculpas por interromper V. 
Ex. •, ~as terminou () n!)SSO tem_w ~temos vários orado
res inscritos, só a·um deles será possível dar a palavra. 
Pop:anto, com a palavra o ~obre Senador Carlos Lyra. 

O Sr. Humberto Lucena- Agradeço as informações 
de V. Ex.•, Sr. Ministro. 

O SR. MINISTRO (Dante de Oliveira) - Tenninou 
o tempo, nobre Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sim. E peço 
até ao orador uma certa brevidade, porque é impror
rogável a sessão das 18 horas e 30 minutos. Portanto, 
teremos que logo suspender a sessão para os cumpri-_ 
mentes a S. Ex.• o Sr. Ministro da Reforma Agrária. 

Conceçlo a palavra ao Sr. Senador Carlos Lyra, solici
tando a máxima brevidade em suas palavras. 

O _SR. CARLOS LYRA (PFL - AL. Pronuncia o 
seguinte discúrso. Sem revisão d-o orador.) -Sr. Minis
tro, Srs. Senadores: 

Estava eu pre_Sente, no ínicio, mas tiye que me ausen
tar no áecorrer da exposição de V, Ex.•. Não se trata, 
no entanto, propriamente de uma pergunta, Sr.J\.iinis
"!~o._O que .vou trazer a V. Ex.• é mais um problema 
de reflexão. Para mim, a Reforma Agrária é a justiça 
social, e em sendo justiça social, no nosso País, existem 
na área urbana, hoje, 75 a 80% da população. Para 
~im, o Sr . .Ministro,_ a justiça social se fará com as 
CEASA~ che_ê_L os m___e_rç_a@s cheio..s, bons produtos 
e a preços reduzidos. A tendência do mundo moderno 
não fOi da cidade para o campo. Quero trazer para 
V. Ex-, como reflexão, o problema acontecido em uma 
nação semelhante a nossa, como são os Estados Unidos. 
Em 1930, teriam os Estados Unidos 3_0% de sua popu~ 
lação nos campos, hoje existe exatamente a percen
tctgem_de 2,7% dessa população no campo. E, Sr. Minis
tro, há p()_uco tempo, naquela nação o Presidente dos 
Estados Unidos perdeu a eleição nos Estados agrícolas. 
Por quê? Pº!_q_!J-e,__~_§QPl~nte para dar um dado a V. 
Ex.•, .os Es~ados Unidos têm, hoje, na mão do governo 
americano, em trigo, o suficiente para abastecer o mun· 
do to~o; cor!esponde a dar UPJ pão de 450 gramas para 
toda a população do mundo,_incluindo a China comu
nis-ta. -- -

Sr: MinisÇr6, isso~ sOmente__ um _dado para reflexão. 
~ão sou contra a Refo.t;m<!_Agrári~ na parte das terras 
im-produtivas, mas muito importante, Sr. Ministro, é 
a parte tecnológica. Nós temos de fazer a justiça social 
para 70% da população que existe nas cida_des, que 

_precisa com~r;_ barato e bom, Era e é a_reflexão _que 
gostaria de ·trazer ao Sr. Ministro. Muito agradecido. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDEN'l'E (José Fragelli) - Se S. Ex.• 
O Sr.-~istro achar que deve responder, eu lhe darei 
a palavra. (Pausa.) 

O SR. MINISTRO (Dante de Oliveira) -Acho que 
-é-mais para as palavra de encerramento. 

_Sr. Presiden!_e, Senador_José Fr_agelli, Senaçlor Carlos_ 
~yra e dema.jS-Seo;ac;lores a_qui presentes, quero neste 
instante agradecer profundamente a oportunidade que 
tive de vir aqui debater Com Ex.•s. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sr. Ministro. 
V. Ex.• me perdOe iD.tei"romper mais uma vez, mas o 
nobre Senador César Cais deseja ainda fazer uma inda
gação-:- Assim V. Ex.• fará a peroração Jogo após, se 
é qu_e V. Ex." não se imp_?rta. 

O SR. :MINISTRO (Dante de Oliveira) -Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Então, dou 
a palavra aq nobre Senador César Cais~ Peço, apenas, 
que S. Ex.• se limite a 5 minutos, pois não podemos 
passar das 18 horas e 30 minutos. 

_ O SR. CESAR CALS (PDS- CE)- Sr. Presidente, 
quero inicialmente agradecer a V. Ex~ generosidade 
de me conceder 5 minutos. Quero cumprimentar S. 
Er. o Ministro Dante de Oliveira, não só pela exposição, 
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mas, principalmente, pelo seu otimismo. Na realidade, 
eu sou de formação de engenheiro ... 

O SR. MINISTRO (Dante de O tivera) -Somos cole
gas. 

O SR. CFsAR CALS •.. e tomei nota, aqui, de alguns 
números. Gostaria então de colocar esses números e 
pedir uma refle:tão de V. Ex. a se não vale a pena refor
mular esses m1meros, para ser transparente num Go
verno que o .Presidente Samey anuncia sempre como 
sendo um Governo realista. 

V. Ex. a disse que o Governo Sarney deverá, até fim 
de 89, assentar um milhão e quatrocentas mil familias, 
em 46 milhões de hectares. Até o final de 1986, só 
desapropriou um milhão, centro e trinta e sete mil hecta-

- tês, istO é 1/40, ou coisa semtlhante, da sua meta; e 
em capacidade de assentamento de 36 mil famflias; quer 
dizer, nem disse que assentou. Portanto, o caminho 
é muito longo. Eu acho que nós, povo - e já falo 
como Senador que deixa o mandato -gostaríamos que 
V, Ex. • realmente colocasse números reais. V. Ex. • disse 
que não se pode ver a velocidade de um navio com 
tempo que ele leva para desamarrar do porto. Ou ainda 
não desamarrou, porque nãó chegara a 36 mil fa.milias 
a serem assentadas, e nós queríamos que V, Ex. • cum
prisse um milhão e quatrocentas mil famílias, ou então 

· essa projeção foi milito otimista. Eu sempre fui otimista, 
mas acho que aqui o otimismo é preciso ser colocado 
para que o povo não tenha mais rienhuina frustração. 

E a Se~uiida indagação, muito -~ápida, é que nc;:sta 
campanha política percorri 9 Ceará inteiro, fiz pronun~ 
ciamento ·aqui, no Senado, de que o povo deseja que 
a Reforma Agrária se efetue, nós queremos que ela 
se efetue, porque a sua demora gera desconfiança, e 
essa desconfiança é que leva, muitas vezes, à violência. 

Mas o povo, lá no Ceará, reclama da burocracia dos 
créditos, dos fmanciamentos, que vêm poucos, vém cur
tos, vêm fora de prazo. Então, como V. Ex." disse que 
é Ministro do Desenvolvimento e Reforma Agrária, 
eu gostaria que V. Ex.• me dissesse se realmente é 
possível se dar condições !;te se plantar, e não só de 
se distribuir terra está se cuidando. Eu anotei que tinha 
uma Comissão Interministerial de 15 Ministros. Essa 
Comissão já se reuniu? Essa Comissão já produziu al
gum documento, visando, realmente, este _desenvolvi
mento agrário, casado com o desenvolvimento agrícola, 
conforme V, Ex.• disse?_ Esse casamento já está efetua
do? Se não está efetuado, existem três pontos básicos 
para ele se efetuar, porque eu gostaria de sair daqui 
defendendo que a Reforma Agrária vai ser, de_ fato, 
realizada, e que_ o Ministro não é tão otimista quanto 
eu penso. 

O SR. MINISTRO (D3I1.te de Oliveira) -Nobre Se
nador Cesar_ Cais, ex-MID.isho_ de Minas _e Energia, com 
quem tivemos inúmeros diálogos e conversações a res
peito_ dos problemas minerais lá do Estado de Mato 
Grosso e recordo-me, ainda, quando era Deputado Es
tadual, e depois Deputado Federal. Quero afirmar a 
V.- Ex. • nobre Senador Cesar Cais, que respondendo 
a<? Senador Fernando Henrique Cardoso, fui muito cla
ro e transparente. Não tenho dúvidas em afinnar a 
V. Ex. • que a meta de 1 milhão e 400 mil famílias 
é uma meta audaciosa. Também não tive dúvidas de 
afirmar, logo aPós a nossa posse, final de maio deste 
ãifo, ·que atingir a meta -de 150 mil familias assentadas 
este ano seria praticarite'D.te-impossível. Todos os nossos 
pri~eiros pronunciamentos, todas as nossas primeiras 
entrevistas são muito claras neste sentido, 

Eu gCi~tafiª- de recordar a V. Ex.• que o Plano Nacio
nal de Reforma Agrária foí ã.provado em outubro do 
ano passado, há um ano e um mês, Os planos regionais 
de Reforma Agrária foram aprovados ~á apenas em 
maio deste ano. Portanto, o ex~ Ministro Nelson Ribeiro 
e toda a sua equipe, e o _Governo José Sarney, teve
um primeiro ano, quase ano e meio de governo, estabe
lecendo a sua diretriz maior, o seu programa para ser 
levado a efeito, tanto a nível estadual quanto a nível 
nacional. 

Portanto, posso- afinnar a V. Ex.• que ainda estamos 
no começo, no infciq~ Nós _estamos tentando romper 
essas amarras iniciais desse processo de Reforma Agrá
ria que nãq é um processo fácil, como todos os Sena
dores aqui presentes têm plena consciência. É um pro
cesso novo em que, pela primeira vez, um Presidente 



4518 Quarta-Feira 3 

da República resolve colocar em efeito, na prática-, uril 
Programa Nacional de Reforma Agrária. Agora, tenho 
cá com meus botões ... 

O SR. CÉSAR CALS - E- vai ex_ecutar a meta. 

O SR. MINISTRO (Dã.nteae Oliveira)- ... de que 
o movimento social e a consciência nacional que hoje 
tem, que traz V. Ex. • aqui também, com essa mesma 
determinação dizendo que ia sair daqui defendendo a 
Reforma Agrária, que V. Ex.• acha funóamental, teriho 
certeza, nobre Senador, que haveremos a cada momen
to, a cada mês, a cada ano, de conquistar uma dinâmica 
mais veloz nesse processo. 

Como respondi ao Senador Fernando Henrique Car
doso; não posso ainda levantar alguns pontos sobre 
a reformulação para mais ou para menos dessa meta, 
acho que ainda é cedo para refletirmos sobre isso, para 
modificarmos essa meta de um milhão e quatrocentas 
mil famílias, mas creio que até o fmal do_ ano que vem 
teremos condições de avaliar perfeitamente essa meta. 
É uma meta atrevida, mas tenho fé, tenho espeiariça 
que, com a pressão da sociedade brasileira, com a exi
gência da sociedade brasileira,_ não só dos segnientos 
sociais, não s6 dos sindicatõs, das entidades de classe, 
da Igreja, como dos partidos políticos, e com a cJeteoni
nação do Governo, conseguiremos dar seqüência a esse 
Programa de Reforma Agrária. 

A questão da Comissâo Interministerial temos discu
tido, ftzemos uma reUnião dos MiniStrOS e já foram 
feitas diversas outras reuniões com os nossos represen
tantes, no nosso caso é o Secretário-Geral que nos- re
presenta, e outros miniStros, cada um com os seus repre
sentantes, que têm discutido e debatido essa questão 
da inter-relação dos outros Ministérios com o Programa 
de Desenvolvimento Rural e, paralelamente, temos 
também feito inúmeras reuniões, já que o MhiiStério 
da Reforma Agrária participa -do Conselho de Crédito 
Rural e Agroindustrial do País. Então, jUntO cOm o 
Banco Central, junto com o Banco do Brasil, jUnto 
com os Ministros Sayad e Ftinaro, estamos discutindo 
permanentemente essa questão de crédito e acho que 
é fundamental, se não resolvermos o·problema de crédi
to, se não realizarmos mudanças na polftica agrícola 
deste País, cada vez mais no sentido de apoiar a pequena 
e a média propriedade neste País, Viabilizando-as eco
nõmicamente, estaremos cometendo um grande crime 
contra essa sociedade que, como disse o Senador Carlos 
Lyra, não tive o mesmo modelo de desenvolvimento 
e de ocupação que os Estados Unidos, foi e_ é_ ~astante 
diferente a ocupação territorial deste Brasil, a- e-Xj)lo---: 
ração econômica deste País. Portanto, é fundamental 
que o Governo, cada vez mais se unifiqUe nO Sentido 
de promover mudanças na política económico-agrícola 
para viabilizar a pequena prõpriedade. _ 

Saio cada vez mais otimísta e tenho certeza que o 
que em mim gera este otimísmo não é apenas a determi
nação do Governo-, .mas é porque acredito e confio 
na sociedade brasileira, no nosso povo, na capacidade 
de luta do nosso povo de pressionar sempre_ o poder 
público para que este realize as obras sociais, hoje tão 
necessárias para rillifii&O País. 

O SR. CÉSAR CALS - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Frageili)- Como Lfder 
da Maioria, concedo a palavra ao nobre Senador Gastão 
Müller. 

O SR. GASTÃO MLLER (PMDB- MS. Como Lf
der.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores e Sr. Ministro: 

Por determinação do meu ilustre Líder, Senador Al
fredo Campos, uso da palavra, rapidamente, para sau
dá-lo em nome do PMDB e cumprimentá-lo pelo bri
lhantismo da exposição que fez, do otimismo que ex
pressou e da vontade de V. Ex. • e do Governo Sarney 
de acertarem na determinação de um nova reforma 
no setor social que é a Reforma Agrária. 

Arguo a suspensão para elogiá-lo, primeiro porque 
somos do mesmo Estado, do mesmo Partido, compa~ 
nheiros de luta, V. Ex.• da mesma geração dos meus 
filhos, em quem V. Ex.• tem um dos seus auxiliares 
mais diretos, 

De modo que parabéns, e-m nome do PMD"l3 do Sena
do, pela exposição de V. Ex.• Faço votos que esses 
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dados que V. Ex.• expôs sejam transformados em fatos. 
concretos pãra O bem do Brasil" e do seu povó. 

Era: o _que- tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sr. Ministro, 
também eu, em nome da Casa, agradeço a presença 
de V. Ex." Agradeço a maneira como V. Ex." se expres
sou, em todos os momentos, CÇ)m muita objetividade, 
com muita clareza, debatendo o assunto com os Srs. 
Senadores nas suas interpelaçôes de um modo inteira
mente, digamos -amigável, de sorte que se criou nesta 
tarde e nesta Casa este ambiente de entendimento e 
confraternização entre os dois Poderes, o Legislativo 
representado pelo Senado e o Executivo muito bem 
representado por V. Ex.• 

Congratulo-me com meu prezado jovem e ilustre con
terrâneo que preside o nosso Ministério da Reforma 
e do Desenvolvimento Agrário, formulando - e sei 
que o faço em nome da Casa - os melhores votos 
de sucesso na sua gestão, com essa força de vontade 
que conheço bem em V. Ex.' e que vem do seu ilustre 
pai, meu prezado e velho amigo, companheiro de tantas 
lutas políticas. 

Sei que o Ministério da Reforma Agrária está em 
boas mãos. Meus cumprimentos a V. Ex." 

O SR. MINISTRO (Dante-de Oliveira) -Muito obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Suspendo 
a s·essâQ para· que Os Srs. Senadores apresentem seus 
cumprimentos ao Ministro Dante de Oliveira. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está reaberta 
a sessão. A Presidência convoca sessão extraordinária 
a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em tUrno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n." 13, de 1986 (no 127/86, na Câmara dos 
Deputados), que. aprova o ~xto do Acordo de Coope
ração Científica·, 1écn61ogica e Industrial, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo do Reino da Bélgica, em Brasília, a 12 
de niarço de 1985, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n"s 1.040 e 
1.041, de 1986, das Comissões: 

-,;_De Relações Exteriores; e 
~De Ciéncía e Tecnologia. 

-2-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem no 463, de 
1986 _(no 647/86, na origem), de 22 de outubro de 1986, 

, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à âeliberação do Senado a escolha do Senhor Jorge 
Ronaldo de Lemos Barbosa, Embaixador do Brasil jun
to _à __ ~~pública do Zaire, para, cumulativamente,- exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
Ruandesa. 

-3-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n~ 465, 
de 1986 (n' 650/86, na origem), de 22 de outubro de 
1986, pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Tenente-

__ Brigadeiro-do-Ar Jorge José de Carvalho para exercer 
o C.ãigo-de Ministro do Superior Tribunal Militar, em 
vaga reservada aos oficiais-generais da ativa da Aero
náutica, aberta em decorrência da aposentadoria do 
Ministro Tenente-Brigadeiro-do-Ar Deoclécio Lima de 
Siqueira. -

-4-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão 
Q.e Relações Exteriores sobre_ a Mensagem no 467, de 

Dezembro de 1986 

1986 (no 664/86, n(l origem), de 6 de novembro do cor
rente ano-, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Tarcísio Marc(ano da Rocha, Embaixador do Brasil jun
to à Jamairia Arabe Popular da Líbia, para, cumulativa
mente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República de Malta. 

-5-

Discussão, e·m tUrno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem no 468, de 
1986 (no 671/86, na origem), de 18 de novembro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha da 
Senhora Laura Maria Malcher de Macedo, Ministra 
de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixadora do Brasil junto à 
República de Cabo Verde. 

-6-

Discussão, eril- tprno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n" 469, de 
1986, (no 672/86, na origem), de 18 de novembro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú· 
blica submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Geraldo Egídit:) da Costa Holand~ Cavalcanti, 
Ministro de "Primeira Classe, dà·Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
às Comunidades Européias. 

-7-

Discussão, em turno ií.nico, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre _a Mensagem n" 470, de 
1986 (no 673/86, na origem), de 18 de novembro de 
1986, pela qual o -~enhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Rodrigo Amaro de Azeredo Coutinho, Ministro de Se
gunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República 
Togolesa. 

-8-

Discussão, em: turno ªnico, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem no 471, de 
1986 (n' 674/86, na origem), de 18 de novembro do 
córreóte ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Ney Moraes de Mello Mattos, Ministro de Se
gunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
~ função de Embaixador do Brasil junto à República 
Arabe da Sfria. 

-9-

Discussâo, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n" 473, de 
1986 (no 679/86, na origem), de 20 de novembro de 
1986, pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Paulo Monteiro Lima, Ministro de Primeira Classe, da 
Carteira de Diplomata, para exercer a função-de Embai
xador do Brasil juntG à República do Panamá. 

-10-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~ 474, de 
1986 (n" 681186, na origem), de 20 de novembro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à Deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Murillo Gurgel Valente, Ministro de Primeira 
Classe, da carreira de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Noruega. 

-11-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissâo 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem 0° 475, de 



Dezembro de 1986 

1986 (no 682/86, na origem), de 20 de novembro de 
1986, pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Carlos António Be"ttencourt Bueno, Ministro de Primei
ra Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil no Japão. 

-12-

Discussão, em turno único~ do parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça sobre a Mensagem no 4n, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) 

de 1986 (no 716/86,na origem), de 25 de nOvembro de 
1986, pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
José Luiz Barbosa Ramalho Clerot para exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decor
rente da aposentadoria do Doutor Gualter Godinho. 

-13-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça sobre a Mensagem no 508, 
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.Je 1986 (n" 726/86, na origem), de 28 de noYembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente daRe
pública submete à deliberação do Senado a escolha do 
Doutor João Américo de Souza, para exercer o cargo 
de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Ildélio Mar
tins. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessdo às 18 horas e 27 minutos.) 

Ata da 317.8 Sessão, em2dedezembrode 1986 
4_ • Sessão Legislativa Ordinária, da 47 _ • Legislatura 

ÁS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Mai~- Euni
ce Michiles -Fábio Lucena- Odacir Soares- Aioy
sio Chaves - Hélio Gueiros - Américo_ de Souza -
Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Cesar 
Cais - DiaS Macedo - Afonso _Sancho - Carlos Al
berto - Moacyr Duarte -Martins Filho -Humberto 
Lucena - Marcondes Gadelha - Maurício Leite -
José Urbano - Cid Sampaio - Nivald_o __ Machado -
Carlos Lyra - Luiz Cavalcante ,.:__ Albano Franco_
Lourival Baptista- Passos Pórto- Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior- Luiz Viana·- João Calmon
José Ignácio Ferreira- Moacyr Dali a- Amaral Peixo
to - Nelson Carneiro - Jamil Had-dad - Mata-Ma
chado- Alfredo Campos- Amaral Furlan- Fernan
do Henrique Cardoso - Severo Gomes - Benedito 
Ferreira - Henrique Santillo - Benedito Canelas --::
Gastão Müller - Roberto Campos - José Fragelh 
- Marcelo Miranda -Saldanha Derzi - Affonso Ca
margo-ÁlvaroDias-EnéasFaria-A:morDamiani 
-Ivan Bonato- Carlos Chiarelli- Octávio Cardoso. 

O SR- PRESIDENTE (José Frage!li) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 58 Srs. Senado:es. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessao. 

Sob a proteção de Deus inicüiffioS no~sos trabalhos .. 
O Sr. lo-Secretário vai proceder à le1tura do Expe

diente 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
Do Senhor Presidente da República submetendo 

à deliberação do Senado escolha de nome indicado 
para função cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

MENSAGEM 

N• 510, de 1986 

N~ 729/86, na oiigem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado 
Federal: 

De conformidade com _o artigo 42, iteiD. Ül, da 
Constituição Federal, tenho a honra de submeter 
à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que 
desejo fazer, do Senhor Ronald Leslie Moraes 
Small, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaí-

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr_ José Fragelli 

xador do Brasil junto à República Islâmica do Ir:ã, 
nos termos dos artigos 56 e 58 do Regulamento 
de Pessoal do Serviço Exterior baixado pelo Decre
to no 93.325, de 1 de outubro de 1986. 

Os méritos do Embaixador Ronald Leslie Mo
raes Small, que me induziram a escolhê-lo para 
o desempenho dessa elevada função, constam da 
anexa informação do Ministério das Relações Exte
riores. 

Brasilia, 2 de dezembro de 1986. -José Sarney. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum - Vitae 
Embaixador Ronald Leslie Moraes Small. 
Rio de Janeiro/RJ, 25 de dezembro de 1930. 
Filho de Arthur Leslie Small e Ermelinda Moraes 

SroaJl. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Curso Cle Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 
Bacharel em Direito, Faculdade de Direito, PUCIRJ. 
Estágio no SEPRO, Washington. 
Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento para Che

fes de Se tores de Promoção Comercial. 
Cónsul de Terceira Classe, 9 de dezembro de 1954. 
Cônsul de Segund? Classe, merecimento, 20 de junho 

de 1958. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 13 de dezembro 

de 1963. 
-Conselheiro, título, 9 de agosto de 1968. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 13 dede~ 

zembro de 1972. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 17 de de-

zembro de 1984. 

Assistente do Secretário-Geral, 1956/58. 
Chefe da Divisão da América Setentrional, 1967/68. 
Chefe do Departamento do Orienta Próximo 1984/86. 
Subsecretário-Geral, substituto, de Assuntos Políti-

cos Bilaterais 1986. 
_Genebra, Delegação Permanente, Segundo Secretá-

rio, 1958/61. 

Washington, Segundo-Secretário, 1961/63. 
Panamá, ~egundo-Secretário, 1963. 
Panamá, Primeiro-Secretário, 1963/66. 
Panamá, Encarregado de Negócios, 1963,_ 1964 e 

1965. 
Praga, Conselheiro, 1968171. 
Praga, Encarregado de Negócios, 1969 e 1970. 
Nova York, Cônsul Adjunto, 1971/73. 
Nova York, Chefe do SECOM; 1971/73. 
Nova York, Encarregado, 1971, 1972 e 1973. 
Hong Kong, Cônsul Geral, 1973/75. 
Maputo, Embaixador 1976/77. 
Argel, Embaixador, 197'!/84. 
Comissão Consultiva do Trigo, MRE, 1954156 (secre

tário). 

Reunião da Seção Brasileira da Comissão Mista Bra
sil-Argentina, Buenos Aires,1956 (assessor do MiniStro 
de Estado). 

Elaboração das Bases para um Acordo de Forneci
mento de Trigo com o Uruguai, Montevidéu, 1956 (à 
disposição da Embaixada). 

XII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova 
York, 1957 (membro). 

XXVI Sessão do ECOSOC, Nova york, 1957 (mem
bro). 

Comissão COnsultiva do Trigo, Ministério da Agri
cultura 1957 (representante do MRE). 

Conferência Internacional do Trigo, Genebra, 1959 
(conselheiro técnico). 

Reunião da Junta Executiva do FISI, Genebra, 1959 
(conselheiro técnico). 

Conferência de Plenipotenciários sobre eliminação 
da apatrídia, Genebra 1959 (membro). 

VII Sessão d~ Comissão de_ IndUstria Carbonífera, 
OIT, Genebra, 1959 (delegado). 

XLIII Sessão da Conferência Internacional do Traba
lho, Genebra, 1959 (conselheiro técnico) 

XXII Conferência Internacional sobre Instrução Pú~ 
blica, Genebra, 1959 (delegado suplente). 

XXVI e XXVII Sessões do Conselho Internacional 
do Trigo e Conferência dos Países Signatários· do Acor
do Internacional do Trigo, Londres, 1959 (conselheiro 
técnico). 

Grupo de Trabalho sobre a Adesão da Polônia ao 
GATT, Genebra, 1959 (membro). 

I Comitê do GATT sobre Expansão do Comércio 
Internacional, Genebra 1959 (delgado). 

III Comitê do GATT, Genebra, 1959 (conselheiro 
técnico). 

II _Sessão do Comitê Exec:utívo do Programa do AC
NUR, Genebra, 1959 (delegado suplente). 

XVI Se~ã? do GAIT_. Genebra 1960 (membro). 
Conferencia sobre PeJxe e Nutrição da FAO Wa-

shington, 1961 (observador). ' 
Conferência "ad hoc" sobre Controle de Febre Afto

sa, Argentina, 1962 (observador). 

XXI e XXII Sessões Plenárias do CCIA, Washington 
e Bangalore, 1962 e 1964 (detegado). 

Negociações de Acordo_ sobre Transportes Aéreos 
com o Panamá, 1963 (membro). 

V Assembléia de Governadores do BID, Panamá, 
1964 (membro). 

Miss;io Especial às salinidades de posse do Presidente 
do Panamá, 1964 (membro). 

H CIE, Rio de Janeiro, 1964 (membro). 
XI Reunião de Consulta dos Chanceleres da Bacia 

do Prata Buenos Aires, J967 (membro). 
III Reunião de Cooperação de Promoção Comercial 

do Brasil nos EUA, Washington, 1967 (participante). 
III e IV Sessões da Junta de Desenvolvimento Indus

trial, ONUDI,Viena, 1969 (membro). 
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Seminário Internacional de Diplomata Salzburgo, 
1970 (participante). . -

Delegação Comercial à República Popular da Chma, 
Pequim, 1974 (chefe). 

Art. 7. o O Sis-tem<i. de Ensino Profissional M~ítimo 
abi'angerá estabelecimentos e organizações navais, cria
dos ou reorganizados sob critérios que assegurem a utili
zação de seus recursos humanos e materiais. 

Missão Precursora para Negociação de Acordo sobre 
Instalação_ da Embaixada em Pequim e a República 
Popular da China em Brasília, Pequim, 1~74 (chef~). 

Missão Especial para representar o Bras1l na~ cenm?
nias comemorativas do Vigésimo Quínto Amversáno 
da Revolução de Primeiro de Novembro, Argel, 1979 
(membro). . . 

Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasd. 
Ordem de Rio Branco, Grã Cruz, Brasil. 
Prêmio Rio Branco e Medalha de Prata, CPXCD, 

IRBr. . 
O Embaixador Ronald Leslie Moraes Small se encon

tra nesta data no exercício de suas funções de Chefe 
do Departamento do Oriente Próximo do Ministério 
das Relações ExterioreS._ 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, de 
de 1986. Paulo Monteiro Lima, Chefe do Departa

mento do Pessoal. 
(.i ComisSi1.o de Relaçóes Exteriores.) 

OFÍCIO DO PRESIDENTE 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

N ." Sf28/86 (n. o 1.384/86, na origem), de 28 de novem
bro do corrente, encaminhando ao Senado Fe~eral có" 
pias das notas taquigráficas e do acórdão profendo pe!o 
Supremo Tribunal Federal nos autos da Representaçao 
n.o 1.288~3. do Djstrito Federal, _em que são repres~n
tados o Presidente da República e o Congresso Nacro
nal. 

(À Comissão de ConslftuiçliiTe-Justiça.) 

OFÍCIOS 

Do Sr. 1. o~Secretário da Câmara dos Deputado.'i enca~ 
minhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N.• 150, de 1986 

(N.• 7.633/86, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Dispõe sobre o Ensino Pror'JSsional Marítimo. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO! 
Disposições Preliminares 

Art. 1." O Ensino Profissional Marítimo, de res
ponsabilidade do Ministério da Marinha, nos termos 
do parágrafo único do art. 3.0 da Lei n.o 6.540, de 28 
de junho de 1978, tem porobjetivo habilitar e qualificar 
pessoal para a Marinha Mercante e atividades corre
latas, bem como desenvolver o conhecimento no domí· 
nio da Tecnologia e das Ciências Náuticas. 

Art. 2." A regulamentação desta lei especifiCará as 
categorias profissionais beneficiárias do Ensino Profis
sional Marítimo. 

Art. 3.0 O Ensino Profissional Marítimo obedecerá 
a processo contínuo progressivo, atualizado. e aprimo
rado, mediante a sucessão de estudos e práttcas. 

Art. 4.u O processo de ensino a que se refere o 
artigo anterior poderá ser realizado de forma regular 
ou supletiva, em consonância com os princfpios estabe
lecidos para a educação nacional. 

Art. 5.0 O Ensino Profíssíonal Marítimo observará 
as diretrizes da legislação federal específica, ressalvados 
os aspectos que lhe são peculiares. 

CAPÍTULO 11 
Do Sistema de Ensino Pror'JSsional Marítimo 

Art. 6.0 O Ministério da Marinha manterá, com os 
recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Pro
fissional Marítimo instituído pelo Decreto-lei n." 828, 
de 5_de setembro de 1969, o Sistema de Ensino_ Profis
sional Mar{ timo. 

Art. 8. o Os cursos do- Ensino Profissional Marítimo 
poderão ser ministrados, a critério do Órgão Central 
do Sistema-Diretoria de Portos e Costas- em organi
zações_ estranhas à Marinha, específicas ou não de ensi
no, com os recursos do Fundo de Desenvolvimento 
do Ensino Profissional Marítimo. 

CAPÍTULO III 
Dos Cursos e Currículos 

Art. 9." O Ensino Profissional Marítimo abrangerá 
diferentes modalides de cursos e estágios, com estru
tura, re-gime e duração adequados ao objetivo educa
cional, ao nível do ensino e à execução do respectivo 
currículo. 

- Parágrafo único. As modalidades de cursos e está-
gios, tipos e atividades do Ensino Profission~ Marítimo 
serão indicados na regulamentação desta lei. 

Art. 10. Os níveis do ensino das diferentes modali
dades de cursos terão, de acordo com a legislação de 
Diretrizes e Bases de Educação Nacional, a seguinte 
classificação: 
I- Ensino de 1." Grau; 
II -Ensino de 2. o Grau; e 
III -Ensino Superior. 
Parágrafo único. Para fins de equivalência e equipa

ração a cursos civis regidos pel~ legislação federal, os 
níveis das diferenças modalidades de cursos do Sistema 
de Ensino Profissional Marítimo serão estabelecidos na 
regulamentação desta lei. 

Art. 11. Currículo é o documento básico que define 
o curso e regula o correspondente ensino. 

Art. 12. Os currículos dos cursos do Ensino Profis
sional Marítimo serão _aprovados pela Diretoria de Por
tos e Costas, ouvido o Conselho Consultivo do Fundo 
de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo. 

CAPÍTULO IV 
Da Política, Direção e Administração do Ensino 

Art. _ 13. O Ensino Profissional Marítimo, mediante 
as diversas modalidades de cursos, deverá contribuir 
para a consecução dos objetivos fixados_ pela POlítica 
Marítima Nacional. 

Art. 14. Caberá à Diretoria de Portos e Costas, 
como Órgão Central do Sistema de Ensino Profissional 
Marítimo, sem prejuízo da subordinação prevista na 
Estrutura Básica de Organização do Ministério da Mari
nha, a orientação normativa, a supervisão funcional 
e a fiscalização específica dos estabelecimentos e_ organi
zações navais integrantes do Sistema, no que tange ao 

_ensino, 
Art. 15. No nível de execução, as atribuições espe

cíficas de ensino competem ao Comandante,_Diretor, 
Chefe ou Encarregado do estabelecimento ou organi
zação _onde são ministradas as diversas modalidades de 
cursos previstos nesta lei. 

CAPÍTULO V 
Djsposições Finais 

Art. 16. Os diplomas e certificados expedidos pelos 
estabelecimentos e organizaç_ões da Marinha que minis
tram cursos do Ensino Profissional Marítimo, registra
dos na forma da legislação federal espedfica, terão vali
dade nacional e internacional, com a respectiva equiva-
lência ou equiparação a cursos civis. -

Art. 17. A organização e as atribuições do Corpo 
Docente e Quadro -de Apoio do Ensino Profissional 
Marítimo serão objeto da regulamentação desta lei. 

Art. 18. As atividades de instrutoria do Ensino 
Profissional MarÍtimo poderão ser exercidas por pessoal 
de Marinha Mercante, Militares da ~eserva Remune
rada e Profissionais Especializados, sem formação espe
cífica para o Magistério. 

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Transitórias 

Art. 19. O Poder Executivo regulamentará eSta lei 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 
data de sua publicação. 
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Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N.• 145, DE 1986 
Exm."s Srs. Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 

a honra de submeter à elevada deliberação de V, Ex. •s, 
acompanhado de exposição de motivos do Sr. Ministro 
de Estado da Marinha, o anexo projeto de lei que "dis
põe sobre o Ensino Profissional Marítimo". 

Brasília, 12 de maio de 1986.- José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.• 0027, DE 29 DE 
ABRIL DE 1986, 

DO SR. MINISTRO DE ESTADO DA MARI
NHA. 

Exm. "s Sr. Presidente da República 
O Ministério da Marinha ressente-se há muito de 

legislação reguladora das atividades do Ensino Profis
sional Marítimo e, na tentativa de contribuir para preen
cher esta lacuna em nossa legislação, foi constituído 
um Grupo de Trabalho com a participação de represen· 
tantes da Diretoria Geral do Pessoal da Marinha, da 
Diretoria do Pessoal Civil da Marinha e da Diretoria 
de Portos e Costas da Marinha, que estudou e elaborou 
o anteprojeto do diploma legal sobre o assunto. 

O Ensino PrOfissiOnal Marítimo tem por objetivo a 
hat:ülitação e a qualificação profissional de vários Gru
pos de PeSsoal da Marinha Mercante e atividades corre
latas como Marítimos, Fluviários, Pescadores, Traba
lhadores Avulsos de Obras Portuárias, Mergulhadores 
e outros profissionais não relacionados e que atendem 
ao mercado de trabalho marítimo. 

Tal documento, o anteprojeto de lei que a esta acomR 
panha, não fere a legislação pertinente à contratação 
de pessoal nem cria despesas, em razão do sistema ser 
custeado pelo "Fundo de Desenvolvimento do Ensino 
Profissional Marítimo", instituído pelo Decreto-lei n." 
828, de 5 de setembro de 1969, que tem como receita 
financeira as coritribuições determinadas pela Lei n, o 

5.461, de 25 de junho de 1968. 
Assim sendo, tenho a honra de submeter à elevada 

apreciação de V. Ex.• o anteprojeto de lei que dispõe 
sobre o Ensino Profissional Marítimo. 

Aproveito a opottlfnidade para renovar a V. Ex.• 
os protestos do meu mais profundo respeito. -Henri
que Sabóia, Ministro da Marinha. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO· LEI N." 828 

DE 5 DE SETEMBRO DE 1969 

Institui o Fundo de Desenvolvimento do Ensino 
ProíJSsional Marítimo. 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército 
e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que 
lhes confere o artigo 1. o do Ato Institucional n." 12, 
de 31 de agosto de 1969, combinado com o§ 1." do 
artigo 2." do Ato In~titucional n." 5, de 13 de dezembro 
de 1969, decretam: 

Art. 1." Fica instituído um fundo especial, denomi
nado Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissio
nal Marítimo, destinado a atender despesas com o de
senvolvimento do ensino profissional marítimo, a cargo 
da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Ma
rinha. 

Parágrafo único. O Fundo de Desenvolvimento do 
Ensino Profissional Marítimo será Constituído pelos re
cursos transferidos pelo Instituto Nacional da Previ
dência Social, provenie~tes de arrecadação estabelecida 
pela Lei n.~ 5.461, de 25 de junho de 1969, de juros 
de depósitos ou de operações do próprio Fundo, e de 
recursos de outras fontes, a serem definidas por ato 
do Poder Executivo. 

Art. 2." Sob a supervisão do Ministro da Marinha 
e ge:rência do Diretor de Portos e Costas e na forma 
do Regulamen_to a ser baixado pelo Poder Executivo, 
e Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional 
Marítimo será aplicado no desenvolvimento do ensino 
e aperfeiçoamento profissional do pessoal da Marinha 
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Mercante e das demais atividades correlatas, em todo 
o território nacional. 

Parágrafo único. A Diretoria de Portos e Costas do 
Ministério da Marinha, prestará contas da gestão finanw 
ceira do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Proíisw 
sional Marítimo, relativa a cada exercício, ao Tribunal 
de Contas da União. 

Art. 3.0 Este Decreto-lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposiçõ~s em contrário. 

Brasília, 5 de setembro de 1969; 146. o da Indepen
dência e SI. o da República. -AUGUSTO HAMANN 
RADEMAKER- AURÉLIO DE LIMA TA VARES -
MÁRCIO DE SOUZA E MELLO - Jarbas G. Passa
rinho - Hélio Beltrão. 

LEI N." 6.540, 
DE 28 DE JUNHO DE 1978 

Dispõe sobre o Ensino da Marinha 
O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Do Sistema de Ensino 
Art. 3, 0 Nos termos da presente lei, o Ministério da 

Marinha manterá o Sistema de Ensino Naval destinado 
a proporcionar, ao p.essoal militar e civil, a capacitação 
para o exercício, na paz e na guerra, doscai'gos e funções 
previstos em sua organização. 

Parágrafo único. O Ensino Profissional Marítimo, 
destinado ao preparo técnico-profissional do pessoal 
a ser empregado pela Marinha Mercante, será de res
ponsabilidade do Ministério da Marinha e objeto de 
legislação específica. 

................................... -.--~~~-~~~~~~-···· 
(A Comissão de Segurança Nacional.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N~ 151, de 1986 
(N.: 8.392/86, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Altera dispositivos da Lei n.: 6~265, de 19 de no-
vembro de 1975, que dispõe sobre o Ensino no Exér
cito. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Os arts. 13, 16, 18, 19, 23 e 3-4 da Lei n.<; 

6.265, de 19 de novembro de 1975, que dispõe sobre 
o Ensino no Exército, passam a vigorar com as seguintes 
alterações_: 

"Art. 13 O Ensino Militar de grau superior, 
destinado ã habilitação para o exercício dos cargos 
e funções dos Oficiais-Generais, compreende três 
ciclos: 

I -o primeiro inclui cursos de: 
-formação; 
-graduação; 
-formação e graduação; 
II- o segundo inclUi cursos de: 

-aperfeiçoamento, na linha de ensino militar bé
lico; 

-pós-graduação, na linha de ensino militar 
científico-tecnológico; 

-pós-graduação, no Quadro Complementar de 
Oficiais; e 

III- O terceiro inclui, em ambas as linhas, cur
sos de Altos Estudos Militares e de Política, Estra
tégica e Alta Administração do Exército. 

§ 1.~ Haverá cursos de especialização e extensão 
nos dois primeiros ciclos da Unha de ensino militar 
bélico. 

§ 2.'! O Exército manterá cursos de preparação 
para ingresso nos cursos de Aperfeiçoamento, Al
tos Estudos Militares e de Política, Estratégica e 
Alta Administração do Exército. 

kt.'.16·.·0'~~~~~~·d--;~-;~--~~P~ri~-~-~~;i~~d~~~~ 
se-ão nas duas linhas de ensino e serão grupados 
nas seguintes modalides: 

I -na linha de ensino militar bélico: 
a) Formação constituída pelos cursos de caráter 

básico, destinados à habilitação para o exercício 
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dos cargos e funções privativos de Oficial Subal
terno e Capitão das Armas, Quadro de Material 
Bélico e Serviços de lntendéncia e Saúde; 

f) Política, EStrª:tégia e Alta Administração do 
Exército, compreendendo os cursos destinados ã: 

1) habilitação para o exercício dos cargos e fun
ções previstos para Oficiais Generais-de-Brigada 
não possuidores do Curso de Altos Estudos Mili-
tares; --

2) atualização e ampliação de conhecimentos so
bre Política, E~tratégia e Alta Administração para 
Oficiais já possuidores do Curso de Altos Estudos 
Militares. 
II- na linha de ensino militar científico-tecno

lógico: 
a) Formação e/ou Graduação, constituída de 

cursos destinados à habitação habilitação para o 
exercício dos cargos e funções privativos de OfiCial 
Subalterno e Capitão do Quadro de Engenheiros 
Militares; 

b) Pós-Graduação, constituído pelos cursos des
tin-ados ã habilitação do Engenheiro MiHtar pai-a 
o desempenho dos cargos e das funções privativos 
de Oficial Superior; 

d) Política e Alta Administração do Exército, 
compreendendo os cursos destinados à: 

1) habilitação para o exercício dos cargos e fun
ções previstos para Oficíais-Genf:i-ais-de-Brigada 
do Quadro de Engenheiros Militares não possui

-- dores do Curso de Altos Estudos Militares. 
2) atualiZãçao· e ampliação de conhecimentos so

bre Política, Estratégica e Alta Administração, pa
ra Oficiais já possuidores do Curso de Altos Estu
dos Militares. 

Art. 18 A matrícula nos cursos de formação da 
linha de ensino militar bélico de grau superior, 
obedecidos os requisitos a serem estabelecidos pelo 
Ministério do Exército, será concedida ao brasi
leiro que: 
I- conclua o ensino de 2. ~Grau de Estabelecido 

de Ei:tsino Assistencial do Exército; -
H- conclua o ensino de 2.~ Grau de Estabele

cimento de Ensino Preparatório da Marinha, do 
Exército ou da Ae~;onáutica; 
III- apresente certificado de conclusão do ensi

no de 2-~ Grau em outro estabelecimento de ensino, 
na forma prevista na legislação própria, e habHi
te-se mediante concurso. 

Art.19.A matrícula nos cursos de formação e 
graduação da linha de ensino militar científico-tec
nológico será_ concedida, mediante concurso aos 
brasileiros que apresentem certificado de conclusão 
do ensino de 2. ~ Grau, na forma prevista na legisla
ção federal própria. 
- § l.~Aos Oficiais possuidores do curso de for

mação de ensino militar de grau superior, oriundos 
da Academia Militar de Agulhas Negras, será, 
igualmente, concedida a matrícula, mediante con
curso, nos cursos de graduação do Ensino Militar. 

--=--- § 2. ~ Poderão ainda ser matriculados no curso 
de formação da linha de ensino militar científico~ -
tecnológico, mediante concurso, brasileiros diplo
inados em curso superior da área de Engenharia, 
de acordo com as necessidades e o interesse do 
Exército. 

Art. 22 A matrícula nos cursos de pós-gradua
ção será concedida a Oficiais Com curso de forma
ção e/ou- graduação do Instituto Militar de Enge
nharia que satisfaçam às exigências de seleção, ob
servadas as respectivas especializações e os inte
resses do Exército. 
_ Art. 23 A matrícula nos cursos de Altos Estudos 

Militares e de Política, Estratégia e Alta Adminís
tração do Exército será conced~da nas condições 
abaixo estipuladas: 
1-Curso de Altos Estudos Militares: 
a) a Oficiais aperfeiçoados ou pós-graduados, 

que sejam aprovados e classificados em concurso 
de admissão ou qualificados para matrícula, segun
do a classificação obtida nos cursos de aperfeiçoa-

Quarta-Feira 3 452\ 

menta o póS-graduação e que tenham sido aprova
dos, em ambas as situaçoes, no Curso de Prepa
ração da Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército; 

b) serão qualificados para matrícula, segundo a 
classificação, os Oficiais aperfeiçoados ou pós-gra
duados que se classificarem em primeiro lugar de 
cada curso de aperfeiçoamento da Escola de Aper
feiçoamento de Oficiais ou de cada curso de pós
graduação do Instituto Militar de Engenharia. Os 
curso que tenham vinte ou mais Oficiais conclu
dentes qualificarão, também, para o mesmo fim, 
os Oficiais classificados em segundo lugar; 

c) o concurso de admissão a que se refere este 
artigo deverá constituir-se de uma prova de cultura 
geral e dos demais requisitos a serem estabelecidos 
na regulamentação desta-lei; 

d) o grau final de aprovação nos cursos da 
ESAO, para os Oficiais que se habilitem ao Curso 
de_ Altos Estudos Militares da linha do ensino mili
tar bélico o do IME, para os que se habilitem ao 
Curso de Altos Estudos :Militares da linha do ensíno 
nu1itar científico~tecnOlógico, constituirá uma das 
parcelas para o cálculo do grau de classificação 
no concurso de admissão a que se refere este artigo, 
considerando o curso a que se destina o candidato, 
e será computado na forma que for estabelecida 
na regulamentação desta lei. 
II-Curso de Política, Estratégia e Alta Admi

nistração dó Exército: 

-mediante processo seletivo, considerando o 
interesse do Exército. 

Art. 35. O Poder Executivo dará organização e 
constituição ao Quadro de Engenheiros Militares, 
em consonância com a linha do ensino militar cien
tífico-tecnológico, e regulará as condições de recru
tamento do seu pessoal. 

§ 1. o Os Oficiais Engenheiros Militares, oriundo 
do QTA, que não possuem curso de ECEME por 
já pertencerem à linha de ensino militar científico· 
tecnológico, terão que optar pela transferência pa
ra o Quadro de Engenheiros Militares ou pela rein-
clusão no QTA em extinção. _ 

§ 2. 0 Os Oficiais Engenheiros Militares que pos
suem_ou que venham a concluir o curso de comando 
da ECEME são considerados como pertencentes 
à linha de ensino militar bélico 

§ 3. o Os Oficiais que vierem a concluir curso de 
graduação do IME e os Engenheiros Militares que 
tenham sido graduados pelo IME de conformidade 
com o art. 2. o da !-ei n. o 5.398, de 4 de março 
de 1968; ou que vierem a optar pela linha de ensino 
militar científico-tecnológico, serão transferidos de 
seus Quadros de origem e integrarão, para todos 
os efeitos, o Quadro de Engenheiros Militares men
cionados neste artigo, ressalvado o disposto no pa· 
rágrafo anterior. 

§ 4.0 Os Oficiais ín~ídos no Quadro de Enge
nheiros Militares, abrangidos pelo inciso m do art. 
8.0 da Lei n.o 6.144, de 29 de novembro de 1974, 
permanecerão não computados nos limites fixados 
no art. 11 dessa Lei, até que o efetivo correspon
dente seja aprovado pelo Poder Legislativo. 

§ 5. o Se o número de Oficiais optantes por uma 
das linhas do ensíno militar vier a superar as neces-
sidades da mesma, o Ministro do Exército poderá, 
em caráter excepcional, designar os excedentes 
dessa linha para exercer funções próprias de outra 
linha!' 

Art. 2. 0 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N.• 684, DE 1986 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso 
Nacional. 

Nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, 
tenho a honra de submeter ã elevada deliberação de 
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado do Exército, 
o anexo projeto de lei que "altera dispositivos da Lei 
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n." 6.~65, de 19 de_ nove~bro de 1975, que dispóe sobre 
o ensmo no Exército". 

Brasília, 20 de novembro de 1986.- José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.• 067, DE 20 DE 
NOVEMBRO DE 1986, DO SENHOR MINIS
TRO DE ESTADO DO EXÉRCITO .. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
. A_Lei n.o 6.265, de 19 de novembro de 1975, que 

d1spoe sobre o ensi.o? no Exército, dentre outros aspec
tos detalha as modahdades dos cursos das linhas bélica 
e ~entilico-tecnológica que, nos diferentes graus, per
mitem a adequada formação e o conseqüente aperfei
çoamento do pessoal deste Ministério. 

Estudos conduzidos pelos órgãos competentes desta 
força,, relacionados com o ensino militar e objetivando 
o apnmoramento da prepraração dos seus Quadros 
levaram â imperiosa necessidade de revisão do supra~ 
citado diploma legaL 

Esta revisão foi orientada no sentido de se buscar 
o competente respaldo jurídico a uma série de medidas 
que ora se impõem nesta fase de reestruturação da força 
Terrestre, nas presentes conjunturas nacíonal e interna· 
ci.o_nal, exígi~do. UJ? crcsc~~te aumento de resporysa
bthdade das mstltmções militares para com a Nação.. 
. Dentre_ estas medid_as, modifica-se o enfoque dado 
a fonnaçao e graduaçao dos Engenheiros Militares do 
Exército e, c.ria-se um Curso de Polftica, Estratégia e 
Alta Admmtstraçc'io do Exército, no grau superior pre
visto na referida lei de ensino. 

Com relação à primeira proPoSta, conside~ou~Se. co
mo impositiva, a divisão daS linhas de ensino militar 
desde os cursos de formação, em face das características 
p:culi:ares da~ ~reas bélicas e tecnológica. Em conse
quência redefiruram-se as duas área·s específicas, para 
que, se pudesse melhor atender às servidões impostas 
ãs diferentes Armas e Quadros do Exército, no contexto 
de sua reestruturação e de modo acorde com a evolução 
científico-tecnológica do momento. 

Por outro lado, a criação do mencionado Curso de_ 
Política, Estratégia e Alta Administração do Exército 
permitirá, através de um processo seletivo criterioso 
que se disponha de Oficiais-Generais com a ffiais ade~ 
quada capacitação para o desempenho de cargos nos 
altos escalões do Exército. 

Para que se configure o competente amparo às medi
das propostas, tenho a honra de submeter à elevada 
a~reciação de Vossa Excelência o incluSo projeto de 
le1. 

Com profundo respeito. Leónidas Pires Gonçalves. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

. LEI N.' 6.265, 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 1975 

ne Dispõe sobre o Ensino no Exército e dá outras 
providências. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 
Art. 13. O Ensino Milítar de grau súperior, desti

nado à habilitação para o exercícj.o dos cargos e fu_nções 
dos Oficiais e Oficiais·Geiie!ãís, compreende trés ci
clos: 
I-o primeiro inclui curso de formação; 
II- o segundo inclui cursos: 
-de aperfeiçoamento na linha de ensino militar béli

co; e 
-de graduação, na linha de ensino militar científico

tecnológico; e 
III- o terceiro indui, em ambas as Hnha!:i os cursos 

de Altos Estudos Militares. 
§ L o Haverá cursos de especialização e extensão nos 

dois primeiros ciclos da linha de ensino militar bélico 
e de pós-grac!_uação na linha de ensino militar científico
tecnológico. 

§ 2.~ O Exército manterá curs-o de preparação para 
ingresso nos cursos de Aperfeiçoamento, Graduação 
e Altos Estudos Militares. 

Art. 16. Os cursos de grau superior enquadrar-se-ão 
nas duas linhas de_ensino e serão grupados nas seguintes 
modalidades: 
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1-_Na linha de ensino militar bélico: 
a) Formação, constituída pelos cursos, de caráter bá

sico destinados à habilitação para o exercício dos cargos 
e fu~ções privativos de Oficial Subalterno e Capitão, 
prevrstos nos Quadros de Organização; 

b) Especialização, constituída pelo cursos destinados 
~_habilitação para cargos(! funções cujo exe-!"cício exija 
conhecimento e prática especiais, obt!decidos os dois 
Ciclos em que está enquadrada no grau spperior; 

c) Extensão, constituída pelos cursos destinados à 
C?IDplementação de conhecimentos e técnicas adqui
ndas em cursos anteriores, obedecidos os dois ciclos 
em que está enquadrada no grau superior; 

d) Aperfeíçoamento, constituída pelos cursos desti· 
nados à atualização e à ampliação de conhecimentos 
necessários ao exercício de cargos e funções próprios 
d~ O~cial Superior, consignados nos Quadros de Orga
mzaçoes; e 

e) Altos Estudos Militares, compreendendo os cursos 
destin~dos à ~abilitação para O exercício dos cargos 
e funçoes previstos no QEMA e no Quadro de Oficiais
Generais. 
II-Na linha de ensino militar científico-tecnológico: 
a) Graduação, consti'tuída pelos cursos de caráter bá· 

sico, visando à habilitação para o exercício de cargos 
e funções privativos dos postos dos Oficiais do Quadro 
de Engenheiros Militares; 

b) Pós-graduação, em seus vários níveis, em sucessão 
aos cursos de Graduação constituída pelos cursos desti
nados à habilitaçiío do engenheiro militar para o desem

---penho dos cargos e funções referentes às atividades 
que visam ao desenvolvimento do ensino e da pesquisa 
científico-tecnológica; e 

c) Altos Estudos Militares, constituída de curso desti
nado à habilitação de engenheiros militares ao exercício 
dos cargos e funções previstos no Quadro de Oficiais
Generais Engenheiros Militares. 

§ 1. ~ O acesso aos diversos postos e o ingresso nos 
Quadros de_Dficiais-Generais ficam condicionados ãs 
exigências da legislação específica. 

§ 2. ~-Fica vedado ao oficial possuidor do curso de 
outr.a linha de ensino militar que Agulhas Negras, que 
~hzar curso de Ap:r~eiçoamento na Escola de Aper
feiçoamento de Oftctat!:i, e_ ao Oficial que _ingressar na 
linha de ensino científico-tecnológico pela conclusão 
de c?rso de. graduação no Instituto Militar de Enge
nhana, reahzar curso de outra linha de ensino militar 
que não, daquela à qual se integrou. 

§ 3~ A conclusão do curso abrangido por um dos ci
clos d~ grau superior do Ensino Militar seguÍe-se, com
p~lsor~a.rnente, perío~o de p~rmanência em Organiza
çao M1btar que permita a aphcação dos conhecimentos 
e .a consolidação da experiência adquirida. 

§ 4.~ O Ministro do Exército estabelecerá os cursos 
que integrarão as diversas modalidades . 

. Art .. ~8. A matricula nos cursos de Formação do En
smo M1htar de grau superior, obedecidos os requisitos 
a serem estabelecidos pelo Ministério do Exército, será 
concedida ao brasileiro que: 
1-Conclua o ensino de 2. ~ grau de Estabelecíritento 

de Ensino Apsistencial do Exército; 
II-Conclua o ensino de 2. ~grau de Estabelecimento 

do Ensino Preparatório da Marinha do Exército ou 
da Aeronáutica; ' 
m-Apresente certificado de conclusão do ensino 

de 2.~ grau, em outro estabelecimento de ensino na 
f~rma prevista na legislação própria, e habilite-se 'me
diante concurso. 

Art. 19. A matrfcula nos cursOs de graduação do En
sino Militar será concedida, mediante concurso aos 
oficJais possuidores de curso de formação de e~o 
--n:tili4t.cde grau superior, oriundos da Academia Militar 
das Agulha~ Negras, e aos demais brasileiros que apre
sentel,ll certificado de conclusão do ensino de 2-~ grau, 
na forma prevista na legislação federal própria. 

Art. 22. A matrícula nos cursos de Pós-graduação 
será concedida a Oficiais com curso de graduação do 
Instituto Militar de Engenharia, que a requeiram e satis
façam às exigências de seleção, observadas as respec
tivas espeCializações e os interesses do ~ército. 

• Parágrafo único. Eventualmente poderão ser matri
cUHldOs iios cursos de Pós-graduação os candidatos civis 
que preencham condições previamente estipuladas. 
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art. 35. O POder ExeCutivo dará organização e cons
tituiç.ão ao Quadro de Engenheiros Militares, em conso· 
nâncta com a linha do ensino militar científico-tecno
lógico, e regulará as condições de recrutamento do seu 
pessoal. 

§ 1. u Os Oficiais engenheiros militares pertencente 
ao Q~:~adro de Material Bélico e às armas de Comuni~ 
cações e de Engenharia, das turmas de formação da 
Academia Militar das Agulhas Negras dos anos de 1960 
a 1967, graduados pelo Instituto Militar de Engenharia, 
na forma da ~ei n." 3.054, de 4 de novembro de 1959, 
e os oficiais enge-nheiros rnilitares das armas de Comuni· 
,cações e de Engenharia, amparados pelo Decreto n." 
40.225, de 31 de outubro de 1956, terão que optar por 
uma das linhas do ensino milit~r. nas condições que 
forem estabelecidas pelo Poder Executivo na organi~ 
zação do Quadro de Engenheiros Militares, ressalvado 
o disposto no§ 3.", deste artigo. 

§ 2." Os oficiais engenheiros milit~res, oriundos do 
QTA, que não possuem curso da EsCEME, por já per
tencerem à linha de ensino militar científico-tecnoló
gico, terão que optar pela transferência par~ o Quadro 
de Engenheiros MHitares ou pela reinclusão no QTA 
em extinção. 

§ 3." Os ofidais engenheiros militares, que possuem 
ou que venham a concluir o curso de comando da EsCE
ME, são considerados como pertencentes à linha de 
ensino militar bélico. 

§ 4." Os oficiais que vierem a concluir curso de gra
duação do IME e os engenheiros militares que tenham 
sido graduados pelo IME, de conformidade com o art. 
2" da Lei n.o 5.398, de 4 de março de 1968, ou que 
vierem a optar pela linha de ensino militar científico
tecnológico, serão transferidos de seus Quadros de ori· 
gem e integrarão, para todos os efeitos, o Quadro de 
Engenheiros Militares mencionado n~ste artigo, ressai-

- vado o disposto no parágrafo anterior. 
§ 5." Os oficiais incluídos no Quadro de Engenheiros 

Militares, abrangidos pelo item Ill do art. 8." da Lei 
n." 6.144, de 29 de novembro de 1974, permanecerão 
não computados nos limites fixados no ~rt. 1." dessa 
lei, até que o efetivo correspondente seja aprovado 
pelo Poder Legislativo. 

§ 6." Se o número de oficiais optantes pot uma das 
linhas do ensino militar vier a superar as necessidades 
da mesma, o Ministro do Exército poderá, em caráter 
excepcional, designar os excedentes dessa linha para 
exercer funções próprias de outra linha. 

Art. 36. O Poder Executivo regulamentará a presen
te lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data 
de sua publicação. -ERNESTO GEISEL - Sylvio 
Frota. 

(A Comissão de Segurança Nacional.) 

PROJETO DE LEI DA Ç.-\MARA 

N.' 152, DE 1986 
(n.o 4.490/84, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a aposentadoria dos professores, 
conforme o previsto no inciso XX do art. 165 da 
Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. 1." A aposenJ:adoria dos professores será conce
dida de conformidade com o disposto nesta lei. 

Art. 2." O valor dos proventos de aposentadoria do 
segurado da Previdência Social que tiver exercido o 
magistério durante 25 (vinte e cinco) e 30 (trinta) anos, 
conforme se trate de pessoa do sexo feminino ou mascu· 
lino, respectivamente corresponderá a 100% (cem por 
cento) do salário de contribuição. 

Art. 3." O funcionário público estatutário da União 
que tiver exercido o magistério durante os períodos 
previstos no artigo anterior será aposentado com as 
vantag:ns de comissão ou função gratificada em cujo 
exercíCIO se achar, atendida_s as condições estabelecidas 
no art. 180 da Lei n." 1.711? de 28 de outubro de 1952. 

Art .. 4. o Para ~feito do disposto nesta lei, o tempo 
de s:r~IÇ~ exer?do alteroadame~te pelo segJ,Jrado da. 
Prevtdencra Social e pelo funcionário público, em ativi· 
da de comum e .em atividade de magistério, será somado, 
ap~s a.re~pecttva conversão, segundo critérios de equi
valencra fixados pelos órgãos competentes. 
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Art. 5.0 O POder Executivo regulamentará esta lei 
no prazo de 60 (sessenta) dias,.contados de sua publw 
ciação. -----

Art. 6.0 Esta lei entra em vigor na data de sua publiw 
cação. -

Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em cõntrário. 

LEGTSLAÇÃO CTT ADA 

LEI N.• 1.711. 

DE 28 DE OUTUBRO DE 1952 

"Art. 180. O funcionário que contar mais--de 
35 anos de serviço público s_erá aposentado: 

a) com as vantagens da comissão ou função grati
ficada_ em cujo exercíciO se achar, desde que o 
exercício abranja, sem interrupção, os cincos anos 
anteriores; 

b) com idênticas vantagens, desde que o exercício 
do cargo em comissão ou -da função gratificada 
tenha compreendido um período de dez anos, con
secutivos ou não; mesmo que, ao aposentar-se, o 
funciõiiifrio jifesteja fora daquele exercício". 

........................... ·~· ··~···--~~~~~· ~~-..._._~·····~·····~··· 
(Às Comissões de Legislação Social, de Serviço 

Público Civil e de Finanças.)' 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

. N: 153, de 1986 
(N.· 797179, na Casa de Origem) 

Dispõe sobre as compensações dos municí
pios detentores de potenciais de energia hidráulica, 
explorados por concessionária com sede em Estado 
diverso, e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 A União, sempre que lhe for requerida auto
rização ou concessão para ser explorado um potencial 
de energia hidráulica, por empresa com-s-ede em Estado 
diverso-daquele onde este se localiza, fará, antes da 
outorga, comunicação ao Estado dententor da fonte 
de energia hidrelétrica, assegurando-lhe a preferência, 
com prazo assinado para sua manifestação. 

Parágrafo único. Na hipótese de o curso dáguã cons
tituir fronteira estadual, a comunicação,-nos termos do 
caput deste artigo, será feita aos Estados ríbeirinhos. 

Art. 2.""0s muD.icípios, a título de compensação pelas 
áreas perdida~ de seu território, em conseqüência de 
inundação decorrente de represas para construção de 
usinas hidrelétricas, terão direito a participação acioná
ria na empresa concessionária de energia elé~rica, su~si
diária ou associada da ELETROBRAS, ria proporção 
do valor da área atingida e de 10% (dez- por cento) 
dos investimentos feitos no aproveitamento em questão. 

Art. 3.0 5% (cinCo por cento) da receita arrecadada 
em decorrência da venda de energia efétríCa produzida 
num Estado e distribuída fora do seu território rever
terão ao Estado onde se localize o potencíal da energia 
hidráulica, sempre que a concessionária tenha sede em 
outra Unidade da Federação. 

§ 1. o Os iecursos provenientes do percentual referido 
no caput deste artigo serão recolhidos mensalmente, 
ao Banco do Brasil S/ A, em conta especial em nome 
do Estado credor. 

§ 2.0 A receita constituída com tais recursos será em
pregada, obrigatoriamente, na exploração de potenciais 
energéticos, na construção de usinas hidielétrícas- ou
na ampliação ou melhoria das redes de distribuição de 
energia elétrica. 

Art. 4. o Os dispositivos desta lei não são aplicáveis 
às usinas que consomem, para geração de energia, com
bustível derivado do petróleo, nem às usinas termonu~ 
cleares. 

Art. 5.<> O Regulamento desta Lei~ a ser baixado o 
prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados de sua publi
cação, designará as autoridades que se incumbirão de 
seu cumprimento e fixará as penalidades de seus infra
~o~. 

Art. 6." Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 7." Revogam-se as disposições em contrário. 

__ (Às ComisS.õeS de Ec0!W7nia e de MUuiS e Energia:) 
An. fi: Revogam-se as disposições em contrário. . 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
. N.~ 154, de 1986 

(o.~ 3.085/84, na Çasa de Origem) 

'Altera a Lei n." 3.099, de 24 de fevereiro de -1957, 
para fmpor_~ção à quebr-ª-de sigilo e à prestação 
de fnfOi'ma:çãO errada~· praticadas por empresas de 
informações reservadas ou confidenciais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 A Lei n.o 3.099, de 24 de fevereiro de 1957. 

passa a vigorar acrescida de um artigo. a ser numerado 
oomoru:t. 6.", na forma abaixo: 

Art. 6.° Caso a ~çã9_0u omissão de empregado, 
diretor ou gerente da empresa resulte na revelação 
ou divulgação de informações confidenciais sob sua 
guarda, aplicar-se-á a pena de suspensão do funcio
namento de 1 (um) a 6 (seis) meses. 

§ 1. o Além das sanções cíveis e penais cabíveis, 
a mesma pena do caput deste artigo aplicar-se-á 
à empresa que revele ou divulgue informação com
provadamente errada. 

§ 2~ Em ~~_Q_de reinç_idência, a empresa poderá 
ter cassada a autorização de funcionamento. 

§ 3.0 As penas de que trata este artigo serão apli
cadas pelo órgão que autorizou o funcionamento 
da empresa. 

Art. 2. 0 Esta lei entra em vigor na data de sua pub(i-
cação. · 

Art. 3_. ~Revogam-se -as diSposições em contrário. 

LEGISLA-CÃO CITADA 
LEI N.• J.099, 

DE 24 DE FEVEREIRO DE 1957 

Determina as condições para o funcionamento de 
estabelecimento de informações reservadas ou confi
denciais, comerciais ou particulares. 

Art. 1.0 Os estabelecimentos de informações reser
vadas ou conft'()eO.ciãis, conierCiaiS ou particulares, só 

-- poderão fltnciõriaf_depois de registrados-nas Juntas Co
merCiãfs--dos seus--"Estados ou Territórios, com obser
vâi1cia de todas as -formalid"ades legais. 

Art, 2. 0 As informações serão sempre prestadas por 
escrito em papel que contenha impressos o nome do 
estabelecimento, o da sociedade, por extenso, o de um 
gerente ou diretor, pelo menos. 

Art. 3.~ A ob~ervância das disposições contidas nesta 
lei não exime os interessadOs do cumprimento de quais-
quer outras exigências legais. - --

Art. 4. o Os estabelecimentos já em funcionamento 
terão b prazo improrrogável de 90 (noventa) dias para 
regularizar sua situação. 

Art. 5. ~ Os estabelecimentos autorizados a funcionar 
fot;_nc;:çerãq à Pojíci~ (à Superintendência da Ofdem Po
lítica e Social e à Chefia do Departamento de Investi
gações,_ OJ:?,~e-=-exi~tirem) to~as as !nformações que lhes 
forem solicitadas. 

Art. 6~ Revogam-se as disposições e_m contrário. 

(À Com-issão de Constituiçãõ e Justiça.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TI-
. . . VO 

N• 25, de 1986 

(N.· 144/86, na CâmarB dos Deputados) 
Aprova o texto do Acordo Relativo à Imple

mentação do Artigo VI do Acordo Geral sobreTari
ras Aduaneiras e Comércio (GATT), concluído em 
Genebra, a 12 de abril de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. V Fica aprovado o texto do Acordo Relativo 

à Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre 
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TarifáSAauaneíras e Comércio (GA IT). concluído em 
Genebra, a 12 de abril de 1979. 

Art. 2.G Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N" 378. DE 1986 

Exceientlssimos Senhores Membros do Congresso 
Nacional: _ 

Em conformidade com o disposto no artigo 44, inciso 
I, da Constituição Federal. tenho a honra de submeter 
à elevada consideração de Vossas Excelências, acOmJ?a
nhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros 
de Estado das Relações Exteriores e da Fazenda, o 
texto do Acordo Relativo à Implementação do Artigo 
VI do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comér
cio (GAIT) (fAc.ordo Antidumping), concluído em Ge
nebra a 12 de abríl de 1979. 

O novo Acordo est-abelece as condições e os procedi
mentos para a execução das disposições do Artigo VI 
do GA TI relativos aos direito.s andfdumping pelas auto
ridades competentes do país importador, com o objetivo 
de assegurar uniformidade e certeza na implementação. 
daquelas disposições e de garantir solução rápida, eficaz 
e equitativa para as controvérsias que possam surgir 
na determinação e exigência desses direitos. 

Brasilia, 30 de julho de 1986. -José Sarney 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. N' bPC/CAI/188lX
COI-GATT-LOO, EM 29 DE JULHO DE 1986 • 
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES E DA FAZEN
DA. 

A Sua Excelência o Senhor 
José Sarney 
Presidente da República 

Senhor Presidente 
Temos a honra de submeter à elevada consideração 

de Vossa Excelên_cia o texto do Acordo relativo à Imple
mentação do Arttgo VI do Acordo Geral sobre Tarifas 
Aduaneiras e Comércio (GAIT), concluído enl Gene
bra a 12 de abril de 1979 e do qual o Brasil tornou-se 
signatário em 28 de dezembro do mesmo ano, em con
formidade com a ExpOsição de Motivos MRE/ 
DPC/274/830(030) conjunta com os Senhores Ministros 
da Fazenda, da Agricultor~, da Indústria e do Comércio 
e o Chefe da Secretru;ia de Pianejamento da Presidência 
da República, de 18 de dezembro de 1979, devidamente 
aprovada pelo ExCelentíssimo Senhor Presidente daRe~ _ 
pública. 

2. O presente ato internacional que, constitui o novo 
acordo antidumping, resultou das Negociações Comer
ciais Multilateni.ís levadas a cabo de 1973· a 1979 no 
âmbito do mencionado Acordo Geral sobre Tarifas 
Aduaneiras e Comércio (GATT), juntamente com ou· 
tros Acordos Multilaterais, entre os quais o Acordo 
sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral 
sobre TarifasAduneiras e Comércio (Código de Valora
ção Aduaneira). 

3. O Código d-e Valoraç.tO Aduaneira, concluído e 
assinado pelo Brasil na mesma data do novo Acordo 
antidumping, e ao qual está intimamente ligado por 
sua natureza e objetivos, já mereceu aprovação parla
mentar através do DecretQ L_egislativo n• 9, de 8 de 
maio de 1981, e deverá aplicar-se no Brasil a partir 
de 23 de julho do corrente ano, nos termos do Protocolo 
Adicional ao referido Acordo, igualmente aprovado pe~ 
lo aludido decreto legislativo. 

. 4. O novo Acordo estabelece as condições e os proce
dxmentos para a execução das disposições do Artigo 
VI do GATT relativa~ aos direi_tos_antidumping pelas 
autoridades competentes do país irriportador, com o 
objetivo de assegurar uníformidade e certeza na imple
mentação daquelas disposições e de garantir solução 
rápída, eficaz e equitativa para as controvérsias que 
possam surgir na determinação_e_exigência desses direi
tos. 

5. Assim, no seu Artigo 1.", o novo Acordo estabelece 
os princípios que deverão reger a imposição de um direi
to antidumping; os Artigos 2. o e 4. o estipulam os elemen
tos da exist~ncia de dumping e da ocorrência de prejuí
zos; os Arugos 5. 0 a 7. 0 regulam o procedimento de 
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investigação de dumping, inclusive s_~a sus!'en~ão _?U 
encerramento; os Artigos 8. G a 13 cu1dam da flxaçao, 
cobrança e duração dos direitos a_iltidumping,, inclusive 
medidas provisórias, e os limites de sua ~phcação no 
tempo (retroatividade) e no espaço (no mteresse de 
terceiro país); os Artigos 14 e 15 ~isciplinam. a const~
tuição e o funcionamento do Com1té de Prát1cas AnhM 
dumping bem como suas atribuições relativas a consul
tas, conciliação e solução de controvérsias entre a_s Par
tes Contratantes; o Artigo 16, por fim, estabelece as 
disposições finaiS para a execução do Acordo, entre 
as quais releva a determinação de que a "aceitação 
do Acordo implicará a denúncia do Acordo de Imple
mentação do Artigo VI do Acordo Geral de Tarifas 
e ComérCio feito em Genebra no dia 30 de junho de 
1967, e que' entrou em vigor em 1. 0 de julho de 1968 
para as Partes do citado Acordo de 1967". 

6. À vista do maior grau de uniformidade e previsibi
lidade que o novo Acordo Anti-Dumping intr?duzirá 
nas medidas a serem adotadas sobre a maténa bem 
como do fato de estar adequadamente dimensionado 
o alcance das obrigações que caberão ao Brasil na sua 
aplicação, é de se recomendar a aprovação do novo 
Acordo. _ 

7. Para tanto, faz-se impresCindível, nos precisos ter
mos do Artigo 44, inciso I, da Constituição, o prévio 
referendo do Congresso Nacional ao novo Acordo Anti~ 
Dumping, à semelhança do já ocorrido com o Código 
de Valoração Aduaneira·, anteriormente mencionado. 

8. Nessas circunstâncias, terilos a honra de submeter 
a Vossa Excelência o anexo pfojeto de Mensagem Presi
dencial que encaminha ao Congresso Nacional o texto 
do Acordo Relativo à Implementação do Artigo VI 
do Ácordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio 
(novo Acordo Anti Dumping). 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência, Senhor Presidente, os protestos do nosso 
mais profundo respeito. -Roberto Costa de abreu So
dré - Dilson Domingos Funaro. 

ACORDO RELATIVO À IMPLEMENTAÇÃO 
DO ARTIGO VI DO ACORDO 

GERAL SOBRE TARIFAS 
ADUANEIRAS E COMÉRCIO 

As partes do presente acordo (doravante denomi· 
nadas "Partes") 

Reconhecendo que as práticas antidumping não de
vem constitUir uni entrave injustificável ao comércio 
internacional e que os direitos antidumping somente 
podem ser utilizados contra o dumping se este causa 
ou ameaça causar um dano considerável a uma indústria 
instalada ou se retarda sensivelmente a implantaçá9 
de uma indústria; 

Considerando que é desejável assegurar procedimen
tos equitativos e abertos que sirvam de base para o 
pleno exame dos casos de dumping; 

Levando-se ~m conta as necessidades específicas dos 
países em desenvolvimento, no tocante ao seu comér
cio, desenvolvimento e finanças; 

Desejando interpretar as disposições do Artigo VI 
do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio 
(doravante denominado ''Acordo Geral'' ou "GATT;') 
e elaborar regras para sua aplicação, com objetivo de 
assegurar maior uniformidade e certeza em sua imple
mentação; e 

Desejando assegurar solução rápida, eficaz e equita
tiva para as controvérsias que possam surgir no âmbito 
do presente Acordo; 

Acordam o que segue: 
Parte I 

CÓDIGO ANTIDUMPING 

ARTIGO!.' 
Princípios 

A imposição de um direito antidumping é uma me
dida a ser tomada somé'nte nas condições previstas no 
Artigo VI do Acordo Dera! e em decorrência de investi
gação iniciada () e conduzida em conformidade com 

(1) O termo "iniciada", empregado daqui por diante, significa 
a ação processual pela qual uma Parte inicia formalmente 
uma investigação de acordo com o parágrafo 6.~ do artigo 
6.' 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

as disposições deste Código. As disposições seguintes 
regerão a aplicação do Artigo VI do GATT desde que 
se tomem medidas de acordo com as leis ou regula
mentos antidumping. 

ARTIG02.' 
Determinação de existência de dumping 

1. Para os fins deSte Código, um produto é objeto 
de dumping, isto é, introduzido no mercado de outro 
país a preço inferior ao seu valor normal, se o preço 
de exportação :do produto, quando exportado de um 
país para outro, for inferior ao preço comparável, prati
cado no curso de operações comerciais normais, de um 
produto siinilar destinado ao consumo no país expor
tador. 

2. Neste Código, a expressão ''produto similar" ("like 
ptoduct") significa um produto idêntico,_ isto é, seme
lhante sob todos os aspectos ao produto considerado 
ou, na auséncía de tal produto, um outro que, embora 
não semelhante sob todos os aspectos, possua caracte
rísticas muito parecidas com as do produto em questão. 

3. Quarido os Produtos não forem importados direta
mente do país de origem, mas forem exportados para 
o país importador através de um país in_termediário, 
o preço pelo qual os produtos são vendidos pelo país 
exportador ao país importador será nonnalmente com
parado ao preço comparável do produto no país expor
tador. Entretanto, a comparação poderá ser feita com 
o preço no país de origem, se, por exemplo, os produtos 
simplesmente transitarem pelo país exportador ou, ain
da, se tais produtos náo forem produzidos ou não hou
ver preço comparável para os mesmos no país expor
tador. 

4. Quando não ocorrerem, no curso de operações 
comerciais normaiS, vendas de produto similar no mer
cado interno do país exportador ou quando, por força 
de situação particular do mercado, tais vendas não per~ 
mitirem uma compáração adequada, a margem de dumM 
ping será determinada por comparação com o preço 
comparável de um produto similar quando exportado 
para um terceiro paíS- que poderá ser o mais elevado 
Preço de exportação, desde que seja um preço represen
tativo_- ou :com o c:u.sto de produção no país de origem, 
acrescido de um montante rezoável razoável relativo 
tanto aos custos de administração, comercialização e 
outros, quanto ao lucro. Como regra geia!, o montante 
de lucro não deverá exceder o lucro normalmente obti
do nas vendaS de produtos da mesma categoria geral 
_no m_erC(!.diJ domésticq do país de origem. 

5. Quando não existir preço de exportação ou quando 
as autoridades() competentes entenderem que o preço 
de exportação não é confiável por existir associação 
ou acordo compensatório entre o exportador, o i~por
tador ou de uma terceira parte, o pre~o de exportação 
pode ser calculado com base no preço pelo qual os 
produtos importados tiverem sido revendidos pela pri
meira vez a um comprador independente, ou em base 
rezoável determinada pelas autoridades, se não reven
didos a um comprador independente ou se não reven
dido_s no (llesmo estado em que foram importados. 

6. Para uma justa comparação entre o preço de expor
tação e o preço interno do país exportador (ou do país 
de origem) ou, se for o caso, o preço estipulado de 
aêi:>:rdo com as disposições da letra "b" do parágrafo 
1.0 do artigo VI Uo GATT, os dois preços deverão ser 
comparados na mesma fase comercial, normalmente 
e:x: fabrica, e se referírem a vendas realizadas em datas 
as mais próximas possíveis. Serão devidamente levadas 
em conta em cada caso, de acordo com suas particula
ridades, as diferenças nas condições de vendas de tribu
tação e outras diferenças que afetem a comparação dos 
preços. Nos casO-s previstos no parágrafo 5. o deste Arti
go, também se devem levarem conta os custos, inclusive 
direitos e taxas qu"e incidirem entre às fases de impor
tação e de revenda, bem como os lucros-auferidos. 

7. Este artigo não contraria'! estabelecido na segunda 
DisposiÇão Adícional do parágrafo 1. o do Artigo VI 
do Anexo I do Acordo qeral. 

(2) No presente Código, o termo "autoridades" significa autori· 
dades de um nível superior apropriado. 
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ARTIG03.' 
Determinação da ocorrência de dano (') 

1. A determinação da ocorrência de dano para os 
fins do Artigo VI do GATI será fundamentada em 
elementos positivos de prova e dependerá do exame 
objetivo: 

a) do volume das importações objetdo de d_u~ping 
e de seus efeitos sobre os preços de produws Similares 
no mercado interno; e b) do efeito destas importações 
sobre os produtos domésticos daqueles produtos. 

2. No que se refere ao volume das importações objeto 
de dumping, as autoridades encarregadas da investi
gação examinarão se houve um aumento significativo 
das importações objetos dumping, seja em termos abso
lutos, seja relativamente à produção ou ao consumo 
do país importador. Com relação ao efeito sobre os 
preçós das importações objeto de dumping, as autori
dades encarregadas da investigação apurarão se, quanto 
a esses produtos, ocorreu prática de preços substan
cialmente subcotados, em relação ao preço do produto 
similar do país i!llporta4_()r, ou se, de outro modo, tais 
importações têm o efeito de baixar os preços em medida 
considerável ou o de impedir aumento significativo de 
preços que, caso contrário, teria ocorrido. Nenhum des
ses fatores isolados, nem vários deles juntos, consti
tuirão, necessáriamente, uma base de julgamento con
clusiva. 

3. O exame do efeíto do dumping sobre a indústria 
em causa incluirá uma avaliação de todos os fatores 
e índices económicos pertinentes que influam na situa
ção dessa indústria, tais cOmo: queda efetiva ou poten
cial da produção, vendas, participação de mercado, lu
cros, produtividade, retorno dos investimentos ou da 
utilização da capacidade produtiva; fatores que afetem 
os preços internos; efeitOs negativos, efetivos ou poten
ciais, sobre o fluxo de caixa, estoques, emprego, salá
rios, crescimento, capacidade de obter recursos de capi
tal ou de investimento, Esta lista não é exaustiva e 
nenhum destes fatores isoladamente nem vários deles 
juntos constituirão, necessariamente, uma base de jul
gamento conclusivo. 

4. Deverá ser demonstrado que as importações objeto 
de dumping estão causando, devido aos efeitos (4

) do 
dumping dano nos t_ermos deste Código. Poderão haver 
outros fatores n que estejam, concomitantemente, pre
judicando a indústria e os danos causados por esses 
outros fatores não devem ser atribuídos às importações 
objeto de dumping. 

5. O efeito das importaçÕes objeto de dumplng será 
avaliada, em relação à produção doméstica do produto 
sín_tilar, quando Os dados disponíveis permitirem definir 
essa produção de forma individualizada com base em 
critérios tais como: processo de produção, resultado 
das vendas dos produtores e lucros. Quando a produção 
doméstica do produto similar não puder ser definida 
de forma individualizada com bases nesses critérios, 
os efeitos das importações objeto de dumping serão 
avaliados mediante exame da produção do grupo ou 
classe mais restrita de produtos que abranja o produto 
similar e em relação ao qual se possam obter as neces
sárias informações. 

6. A determinação da ameaça de dano se baseará 
em (atas e não em meras alegações, conjecturas ou 
possibilidades remotas. A modificação das circunstân-

(3) Neste Código, o termo "dano" deverá, salvo indicação 
em contrário, significar dano considerável causado a uma indús
tria doméstica, ameaça de dano considerável a uma indústria 
doméstica ou retardamento significativo da implantação de uma 
indústria doméstica e deverá ser interpretado de acordo com 
os dispositivo deste Acordo. 

(4) Conforme indicados nos parágrafos 2~ e 3~ deste Artigo. 

(5) Tais fatores incluem, inter alia, o volume e os preços 
das importações não vendidas a preços de dumping, a retraçáo 
na demanda ou modificação nos padrões de consumo, prátíC8$ 
comel:'ciais restritivas por parte de produtores estrangeiros e 
domésticos e a concorténcia entre os mesmos, a evolução da 
tecnologia, o desempenho da exportação e a produtividade 
da indústria doméstica. 
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cias que criaria uma situação na qual o- dumping causaria 
dano deverá ser claramente prevista ou iminente (6

) . 

7. Nos casos em que as importações objeto de dum
ping ameacem causar dano, a aplicação de medidas 
antidumping será estudada e decidida com especial cui
dado. 

ARTIG04.' 
Definição de "ind6strla doméstica" 

1. Para o fim de determinar a existência de dano, 
..a expressão "indústria doméstica" será entendida como 
o conjunto dos produtores domésticos de produtos simi
lares ou aquels, dentre eles, cuja produção conjunta 
constitua uma proporção importante da produção do
méstica dos referidos produtos; entretanto: 
i- quando os produtores estiverem associados C) 

aos exportadores ou aos importadores ou são os pró
prios importadores do produto supostamente objeto de 
dumping, a expressão "indústria doméstica" poderá sei' 
interpretada como se referindo ao restante dos produ-
tores; -

li- em circunstâncias exCepcionais, o território de 
uma Parte poderá ser dividido, no que concerne à pro
dução_em causa, em dois ou mais mercados competitivos 
e os produtores de_ ca.da um desses mercados poderão 
ser considerados como constituindo uma indústria do
méstica distinta se: a) os produtores desse mercado ven
dem a totalidade ou a quase totalidade de sua produção 
do referido produto nesse mercado; e b) nesse mercado, 
a demanda não for suprida de modo substancial pelos 
produtores do mencionado produto localizados em ou
tra parte do território. Em tais circunstâncias, poder
se-á considerar ocorrido o dano, mesmo quando não 
seja afetada uma parcela importante da indústria do
méstica total, desde que haja uma concentração das 
importações objetdo de dumping em um desses merca
dos isolados _e desde que, além disso, as importações. 
objeto de dumping estejam causando dano aos produ
tores de toda ou de quase toda a produção do referido 
mercado. 

2. Quando a expressão "indústria" for interpfefada 
como se referindo aos produtores de determinada área, 
isto é, um merCado camo o que s_e acha definido no 
parágrafo 1.0 incisso ii acima, os direitos antidumping 
serão impostos (8) somente sobre os prod~tos em ques
tão destinados a essa área para o consumo fmal. Quando 
o Direito Constituciõnal do pafs importador não per
mitir a imposição de direitos adtidumping sob essa for
ma, a Parte importadora poderá impor ~ais impostos 
sem limitação somente quando~ a) tiver stdo dada aos. 
exportadores a oportunidade para suspender a expor
tação a preços de dumping com destino à mencionada 
área ou, senão, para oferecer as garantias a que se 
refere o Artigo 7. 0 do presente Código, e não tiverem 
sido dadas prontamente garantias satisfatórias para esse 
fim; e b) se tais direitos não puderem ser impostos 
exclusivamente aos pi-ópiíos produtores que abastecem 
a referida área. 

3. Quando dois ou mais pafses tiverem atingido, de 
acordo com o disposto na letra a do parágrafo 8. o, do 
Artigo XXIV do Acordo Geral, um grau de integração 
tal que apresentem as características de um mercado 
unificado, a indústria de toda a área integrada deverá 
ser considerada como sendo a indústria a que se refere 
o parágrafo 1. o acima. . _ 

4. As disposições do parágrafo 5.0 do Arugo 3.oserao 
aplicáveis ao presente Artigo. 

(6) Um exemplo, ainda que não o dnlco, ~ quando existam 
motivos convincentes para se acreditar, que, em futuro imedia
to, haverá um acréscimo substancíal_de_importações do produto 
em questão a preços de dumpiug. 

(7) As partes devem chegar a um entendimento com relação 
à definição do termo "associado", para os fins deste Código. 

(&) No presente Código, o termo "impor" designa 
o estabelecimento ou a arrecadação legal de um 
direito ou de um gravame, a título definitivo ou 

final. 
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ARTIGOS." 
Início e procedimento de investigação 

1. A investigação para determinar a existência, o 
grau e o efeito de um suposto dumping será normal
mente iniciada mediante solicitação, por escrito, formu
lada pela indústria(~ afetada ou em seu nome. A solici
tação dev_erá incl]!i.r__~lem_entos de prova suficientes da 
existência: a) do dumping; b) do dano no sentido do 
artigo VI do GATT como interpretado no presente 
Código; e c) da relação causal entre as importações. 
objeco de dumping e o alegado dano. Se, _em circuns
tâncias especiais, as autoridades competentes resolve
rem iniciar uma investigação sem terem recebido esse 
pedido, elas só a prosseguirão se tiverem elementos 
de prova suficientes relativos aos pontos mencionados 
nas letras a até c acima. 

2. Ao iniciar-se Unia investigação, e daí em diante, 
deverão ser examinados simultaneamente tanto os ele
mentos de prova de dumping, quanto do dano por ele 
causado. Em qualquer caso, os elementos de prova do 
dumping e do dano serão examinados simultaneamente: 

a) para decidir se uma investigação será iniciada ou 
não; e 

_ b) posteriormente,. durante o curso da investigação 
- a começar da data mais próxima em que, de acordo 
com as disposições do presente Código, se possam apli
car medidas provisórias, exceto nos casos previstos no 
parágrafo 3." do artigo 10, nos quais as autoridades 
aceitem a solicitação dos exportadores. 

-3. O requerimento será indeferido e a investigação 
encerrada de imediato, tão logo as autoridades compe
tentes se convençam de que os elementos de prova 
da ocorrência do dumping ou dano não são suficientes 
para justificar o prosseguimento da investigação. 

Serão imediatamente encerrados os casos em que -a 
ma~gem de dumping ou o volume das importações, efe
tivas ou potenciais, objeto de dumplng ou o dano forem. 
desprezíveis. 

4· O processo antidumping não impedirá o desem
baraço aduaneiro. 

5. As investigações, salvo circunstâncias especiais, 
deverão ser concluídas um ano após seu início. 

ARTIG06.' 
Elementos de Prova 

1. Aos fornecedores estrangeiros e a todas as outras 
partes interessadas será dada ampla oportunidade para 
apresentar; pOr escrito, todos os elementos de prova 
que julgarem úteis à investigação antldumping em ques
tão. Terão também o direito, desde que justificado, 
de apresentar verbalmente os elementos de prova. 

2. As autoridades competentes daráo aos redaman
t~s, aos importadores e exportadores interessados, as
SJID_cmno aos governos dos países exportadores, a opor
tunidade de tomar conhecimento de todas as informa
ções pertinentes para a apresentação de suas defesas 
desde que não sejam confidenciais, conforme estabe
lecido no parágrafo 3.~ abaixo, e que sejam utilizadas 
pelas autoridades na investigação antidumping; ser-lhes 
ã_assegurado, também, a oportunidade de elaborar sua 
argumentação com base nas referidas informações. 

3. Toda informação de natureza confidencial (seja 
por exemplo, porque a sua divulgaçãq p_oderia trazer 
vantagem significativa para um concon:e.nte ou porque 
p6deria ter efeito prejudicial ao informante ou à pessoa 
de quem e~sa informação foi obtida) ou que tenha sido 
prestada em caráter confidencial pelos interessados em 
uma investigação antidumping deverá, mediante prévia 
fusti~cação ser considerada como tal pelas autoridades 
investigadoras. Essa informação não poderá ser divul
gada sem o consentimento expresso da parte que a for
neceu {10). As partes que fornecerem informações confi
denciais poderão ser convidadas a apresntar um resumo, 

(~ Conforme definição constante do artigo 4." 

(1°) As Partes esttlo cientes de que no território,de 
algumas delas poderá ser exigida divulgação em 
CJJmprimento de mandado preventivo específico. 
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não confidencial, das mesmas. Na hipótese de os inte
ressados declararem que tal informação não pode ser 
resumida, deverão expor as razões dessa impossibili
dade. 

4. Todavia, se as autoridades competentes julgarem 
que um pedido de tratamento confidencial não é justifi
cado, e se a pessoa que prestou a informação não deseja 
torná-la pública nem autorizar a sua divulgação no todo 
ou em parte, as autoridades têm o direito de desprezar 
tal informação, salvo se lhes for demonstrado, de ma
neira convincente e_ por fonte fidedigna, que a mesma 
é correta ( 11). 

5. Para conferir a infonnação prestada ou obter deta
lhes complementares, as autoridades poderão, se neces
sário, realizar investigações em outros países, desde 
que obtenham o consentimento das empresas interes
sadas e que, uma vez notificados os representantes dos 
governos dos respectivos países, estes não se oponham 
à investigação. 

6. Quando as autoridades competentes se conven
cerem de que há elementos de prova suficientes para 
justificar a abertura de uma investigação antidumping, 
com fundamentá no artigo 5. 0

, da Parte ou Partes, cujos 
produtos serão. objeto da investigação, e os exporta
dores e importadores conhecidos como interessados pe
las autoridades encarregadas da investigação, bem co
mo os reclamantes serão notificados e publicado o cor
respondente aviso. 

7. NO curso da investigaça.o antidumping, todas as 
partes terão ampla oportunidade para defender seus 
interesses. Com esse objetivo, e mediante solicitação, 
as autoridades darão a todas as partes díretamente inte
ressadas, a oportunidade para entrar em oontato com 
as -partes que tenham interesses contrárioS, a fim de 
lhes permitir apresentar opiniões opostas e oferecer 
contestações. Ao proporcionar" essa oportunidade, Ie
var-se-ão em conta a necessidade de preservar o caráter 
confidencial das informações e a conveniência das par
tes. Nenhuma das partes será obrigada a assistir a uma 
dessas reuniões e sua ausência não prejudicará sua cau

-sa. 
8. Quando uma parte interessada negar acesso às 

informações necessárias ou, ainda, não as fornecer den
tro de um prazo razoável ou dificultar, de maneira signi
ficativa, a investigação, pod~rão ~er f~rmuladas consta
tações (12) prelímiilares ou Gefinitlvas, positiyas ou ne
gativas, com base nos fatos disponíveis. 

9. As disposiçôes deste Artigo não pretendem impe
dir que as autoridades de uma Parce procedam pronta
mente ao início de uma investigação, estabeleçam resul
tados preliminares ou finais, positivos -ou negativos, ou 
apliquem medidas provisóriaas ou definitivas. em con
formidade com as determinações pertinentes deste Có
digo. 

ARTIG07.' 
Garantias em Matéria de Preços 

1. Os procedimentos poderão (13) ser suspensos ou 
encerrados sem a imposição de medidas provisórias ou 
direitos antidumping, se o exportador apresentar garan
tia voluntária e satisfatória de rever seus preços ou ces
sar as exportaç6es para a área em questão a preços 
de dumping, de forma que as autoridades fiquem con
vencidas da eliminação dos efeitos prejudiciais. do dum
ping. Os aumentos de preços, conseqüentes de tais ga
rantias, não deverão ser superiores ao necessário para 
eliminar a margem de dmnping. 

2. A não ser que as autoridades do país importador 
tenham iniciado uma investigação, em conformidade 

(1 1
) As Partes concordam em que os pedidos para 

tratamen:to confidencial de uma informação não S(:· 
rão rejeitados de modo arbitrário. 

(12) Levando emcont~ a diferente terminologia uti
lizada nos distintos países, o termo "constatação" 
será effipregado daqui por diante para designar uma 
decjsã.o ou determin_açjio formal. 
(13) O termo "poderão" não será interpretado co
mo potrmitindo a continuação dos procedimento& 
simultaneamente com a implementação de garantia 
de preços, exceto como disposto no parágrafo 3. 0

, 
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com as determinações do Artigo 5. o deste Acordo, não 
se solicitarão nem se aceitarão do_s exportadores garan
tias em matérias de preços. Não será necessário aceitar 
garantias oferecidas, se as autoridades julgarem sua 
aceitação irreatlista, como, por exeinplo, no caso em 
que seja muito grande o número dos exportadores, efe
tivos ou potenciais, ou por Olltras razões. 

3. Embora aceitas as garantias, a investigação do da
no será, não obstante, concluída, se o exportador assim 
o desejar ou as autoridades assim o decidirem. Em 
tal caso, se se concluir pela inexistência de dano ou 
mesmo de ameaça de dano, a garantia se extinguirá 
automaticamente, exceto nos casos em que a conclusão 
negativa de ameaça de dano seja devida, em grande 
parte, à existência de garantia em matéria de preços. 
Em tais casos, as autoridades competentes podem exigir 
que a garantia seja mantida por um período razoável 
consistente_ com as disposições deste Código. 

4. As garantias em matéria de preços podem Ser pro
postas pelas autoridades de um país importador, mas 
nenhum exportador será obrigado a aceitá-las. O fato 
de os exportadores não oferecerem tais garantias orr 
de não aceitarem uma sugestão para fazê-lo não deverá, 
de modo algum, prejudicar a apreciação do caso. Contu
do, as autoridades são livres para decidir que uma amea
ça de dano tem maior probabilidade de se efetivar se 
continuar a importação a preços de dumping. 

5. As autoridades de um país importador poderão 
solicitar de qualquer exportador, cuj_as garantias foram 
aceitas, que apresente periodicamente informações so
bre o cumprimento da garantia e que permita a verifi
cação dos dados pertinentes. No caso de ':'Íolação dessas 
garantias, as autoridades do país importador poderão 
prontame:nte, a~_otar, bas~adas neste Códig_o e em con
formidade_ com seus dispositivos, ·açõ6s que poderão 
consistir na aplicação imediata de medidas provisórias, 
utilizando a melhor informação disponível. Em tais ca
sos, poder-se-ão impor direitos definitivos, de acordo 
com este Código, sobre as mercadorias despachadas 
para consumo até 90 dias antes da aplicação das medidas 
provis6rias; todavia nenhuma taxação a títulO retroativo 
será aplicável às importações despachadas anteriormen
te à violação da garantia, 

6. O prazo de vigência das garã:llüas nãO será superior 
ao prazo de vigência que poderão ter os direitos anti
dumping, como previsto neste CódigO. As autoridades 
do país importador examinarão, quando se justificar, 
a necessidade da pennanéncia de qualquer garantia em 
matéria de preços, seja por iniciativa prOJ>ri"a, ou a Pedi
do dos exportadores ou importadores do produto em 
causa que apresentem informações concretas probat6-
rias da necessidade de tal revisão. 

7. Toda vez que uma investigação antidumping for 
suspensa ou encerrada de acordo com as disposições 
do parágrafo 1.u acima, e sempre que ce~ar uma garan
tia, este fato será oficialmente notificado e deverá ser 
tornado público. Essas comunicações conterão, ao me
nos, as conclusões básicas e um sumário das razões 
que as justificam. 

ARTIGO 8.' 

Instituição e arrecadação de direitos antidumping 

1. A Decisão de instituir ou_ não um direito alltidum
ping, nos casos em que tiverem sido cumpridos todos 
os requisitos para seu estabelecimento, e a decisão de 
fixar o montante dos direitos antidumping a um nível 
igual à totalidade ou a apenas uma parte da margem 
de dumping, são decisões a serem tomadas pelas autori~ 
dades do pafs ou do território aduaneiro imporü1dor. 
É desejável que a instituição do direito seja facultativa 
em todos os países ou territórios aduaneiros Partes do 
presente Acordo e que o direito seja inferior à margem 
de dumping, desde que suficiente para eliminar o dano 
causado à indústria doméstica. 

2. Quando em relação a um prodUto qualquer for 
instituído em direito antidumping, este será arrecadado, 
em montantes apropriados a cada caso, sem discrimi
nação sobre as importações desse: produto, qualquer 
que seja sua procedência, consideradas objeto de dum
ping e causadores de dano, à exceção das Importações 
procedentes de fontes das quaiS tei:lham sido aceitas 

. garantias_em matéria de preços, nos termos deste Códi

. go. As autoridades revelarão o nome do fornecedor 
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ou fornecedores do referido produto. Se, no entanto, 
vários fornecedores de um mesmo país estiverem envol
vidos e for impraticável a indicação de todos, as autori
dades poderão designar o país fornecedor em questão. 
Se vários fornecedores demais de um país estiverem 
envolvidos, nas autoridades poderão revelar o nome 
de __ to_d_o_s os fornecedores envolvidos, e, sendo isso im~ 
praticável, de todos os países fornecedores envolvidos. 

3. o= inoniante do direito antidumping não deverá 
exceder a margem de dumping, determinada de acordo 
com o Artigo 2-. ~-; Em conseqüência, se, após a aplicação 
do direito de dumping, for verificado que o direito arre
cadado excede a margem real de dumping, a parcela 
do direito que ultrapassar a margem será restituída tão 
rapidamente quanto possível. 

4. Dentro de um sistema de preços hásicos, serão 
aplicadas as seguintes regras, desde que sua aplicação 
seja-compatível com-as oUtras disposiç6es do presente 
Código. Se diversos fornecedores de um ou mais países 
estiverem envolvidos, direitos antidumping, poderão 
ser instituídos sobre as importações do produto conside
rado proveniente desse país ou países e em relação 
às quais se tenha concluído que foram objeto de dumM 
ping e estão causando dano; o direito será equivalente 
ao montante em que o preço de exportação for inferior 
ao preço básico estabelecido para tal fim, o qual nâo 
deverá exceder o preço normal mais baixo no pafs ou 
países fornecedores nos quais prevaleçam condições 
normais de concorrência. Fica entendido que, para os 
produtos vendidos abaixo do preço básico já estabe
lecido, será procedida uma nova investigação antidum
ping em cada caso particular, quando solicitada pelas 
partes interessadas e devidamente baseada em elemen
tos de prova pertinentes. Nos casos em que não se 
conclua pela existência de dumping, os direitos anti
dumpig arrecadados serão restituídos tão rapidamente 

·quanto possível. Além disso, caso se verifique que o 
direito assim arrecadado excede a margem real de dumM 
ping, a parcela excedente será restituída o mais rapida
mente possível. 

5. Serão notificadas publicamente quaisquer consta
tações~ preliminares ou finais, afirmativas ou negativas 
ou a sua revogaç-ão. No caso de essas serem afirmativas, 
a notificação mostrará as constatações e conclusões fi
nais obtidas de todas as questões de fato e de direito 
consideradas pertinentes pelas autoridades investiga
doras, bem como as razões e bases em que se fundamen
taram. No caso de serem negativas, a notificação conte
rá, pel() menos, as cqnclusões de constatação serão en
vi~çlas à Parte ou Partes cujos produtos forem objeto 
da refer_ida_ consta_t_ação, bem como aos exportadores 
que se Saibam interessados na matéria. 

ARTIG09." 

Duração dos direitos 
antidumping 

1. Os direitos antidumping vigorarão somente duran
te o tempo e na medida necessária para neutralizar 
o dumping que estiver causando um dano. 

2. Quando se. justificar, as autoridades encarregadas 
da investigação reexaminarão a necessidade de conti
nuar a aplicar o direito antidumping, por iniciativa pró
pria. ou por solicitação de qualquer parte interessada 
que justifique através de dados concretos a necessidade 
de_ tal reexame. 

ARTIGO 10 
Medidas provisórias 

L Somente poderão ser adotadas medidas provisó
rias após t_~r-se chegado a uma constatação preliminar 
da os:orrência de dumping e da suficiência dos elementos 
de prova do dano, conforme estabelecido nas letras 
a e c do parágrafo lo do Artigo'5". Não se aplicarão 
medidas provisórias a menos que as autoridades compe
tentes as julguem necessárias p<.~ra impedir o dano du
rante o período de investigação. 

2, As medidas provisórias poderão apresentar-se sob 
a forma de um -direito provisório ou, de preferência, 
de uma garantia - depósito em dinheiro ou caução 
-igual ao montante do direito antidumping estimado 
provisoriamente, o qual não será maior do que a ração 
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Para fins aduaneiros é medida provisória adequada, des
de que o direito normal e o_ montante estimado do 
direito antidumping sejam indicados e que a suspensão 
da valoração seja submetida às mesmas condições a 
que são as outras medidas provis_órias. -

3. A aplicação de medidas provisórias será limitada 
ao período mais breve possível, que não poderá exceder 
a quatro meses, ou, por decisão das autoridades compe
tentes - a pedido de exportadores que representem 
um percentual significativo do mercado considerado-.
a um período que não excederá a seis meses. 

4~ As disposições pertinentes, contidas no Artigo so, 
serão observadas quando da aplicação das medidas pro
visórias. 

ARTIGO H 
Retroatividade 

1. Os direitos antidumping e as medidas provisórias 
somente serão aplicados aos produtos despachados para 
consumo depois da data em que entrar em vigor a deci
são tomada em conformidade com o Artigo so, pará
grafo lo e Artigo 10, parágrafo 1~, respectivamente, 
excetuados os seguintes cas-os: 
i- quando se chegar a constatação final de um dano 

(e não de ameaça de dano ou de atraso significativo 
na implantaçào de uma indústria) ou no caso de se 
chegar à constatação final de ameaça de dano, em que 
o efeito das importações objeto de dumping , na hipó
tese de não terem sido aplicadas medidas provisórias, 
teria conduzido à constatação de dano, os direitos antl
dumping poderão ser lançados, retroativamente, sobre 
o período durante o qual as medidas provisóras pode
riam ter sido aplicadas; 

se o direito antidumping, fixado pela decisão final, 
for superior ao direito pago a título provisório, a dife
rença não será arrecadada. Se o direito, fixado pela 
decisão final, formado para pre.<;tação da garantia, a 
diferença será reStituída ou o direito recalculado, con~ 
forme o caso; 

ii=- quandQ, em relação aos produtos objeto de dum
ping, as autoridades determinarem: 

a) que existem precendentes de dumping causador 
de dano ou que o importador sabia ou deveria saber 
que o exportador praticava dumping e que este causaria 
dano, e 

b) que o dano é causado por dumping esporádico 
(importações niaciças de uin produto a preços de dum
ping efetuadas num período relativamente curto) de 
uma amplitude tal que, para impedir que isso torne 
a ÇlCOrrer; s~ Ja_ça_ necessário lançar um direito antidum
ping retroativo sobre aquelas importações; 

o direito poderá ser tançado sobre produtos despa
chados para consumo até 90 (noventa) dias antes da 
data da aplicação das medidas provisórias. 

2.. À exceção do estipulado no parágrafo 1 o deste 
artigo, no caso de constatação de ameaça de dano ou 
reta[damento significatiVo (sem que já tenha ocorrido 
dano), só poderá ser instituído um direíto antidumping 
definitivo a partir da data da constatação da ameaça 

de dano ou do retardamento significativo, e qualquer 
depósítn em espécie, feito durante o período de aplica
·ção das medidas provisórias, deverá ser restituído e 
qualquer caução ou fiança levantadas prontamente. 

3. Quando a constatação final for negativa, qualquer 
depósito em dinheiro, feito durante o período de aplica
ção das medidas provisórias, será restituído, levantan
do-se também, prontamente, qualquer caução ou fiança 
prestadas. 

ARTIGO 12 

Medidas antidumping no interesse 
de terceiro país 

1. O pedido de aplicação de uma medida antfdumM 
ping, no interesse de um terceiro país, deverá ser formu
lado pelas autoridades desse país. 

2. O menciona9o pedido deverá ser fundamentado 
em informações sobre preços que demonstrem que as 
impOrtações estão Sendo ob jeto de dumping, e informa
ções detalhadas que mostrem que o suposto dumping 
causa dano à indústria em causa do terceiro país. O 
Governo _do terceiro país prestará toda colaboração às 
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autoridades do país i..ri::J.poriador para que possam õbter 
todas as informações complementares que considerem 
necessárias. 

3. Ao examinar tal pedido, as autoridades do pafs 
importador levarão em conta os efeitos do suposto dum
ping sobre o conjunto da referida indústria do terceiro 
país; em outros termos, o dano será avaliado não somen
te em função do efeito do alegado dumping sobre as 
exportações da mencionada indústria para o país impor
tador, mas também sobre as exportações totais dessa 
indústria. 

4. A decisão de dar ou não andamento â reclamação 
caberá ao país importador. Se este entender que está 
pronto a adotar as referidas medida~, _cabe a ele tomar 
a iniciativa de solicitar a concordância das Partes Con
tratantes. 

ARTIGO 13 

Países em Desenvolvimento 

Reconhece-se que os países desenvolvidos devem le
var em especial conta ã situação peculiar dos países 
em desenvolvimento, quando cogitarem da aplicação 
de medidas antfdumping em conformidade com este 
Código. Antes da aplicação de direitos an11dumping, 
serão exploradas as possibilidades de soluções constru
tivas previstas neste Código, quando aqueles afetarem 
os interesses essenciais dos países em desenvolvimento. 

Parte II 
ARTIG014 

Comitê de Práticas Antidumping 

1. Será inStituído, em virtude deste Acordo, u~ Co
mité de Práticas ADtidurÍiping- daqui por diante men
cionado como "Comitê"- comp_o_sto de representantes 
de cada uma das Partes. O Comitê-elegerá seu Presi
dente e se reunirá ao meno~--~uas vezes por ano, e 
sempre que o solicite uma das Partes, de acordo com 
as disposições pertinentes deste Código. O Comitê exer
cerá as atribuições que lhe forem conferidas em virtude 
do presente Acordo ou pelas Partes; e a estas propor
cionará a oportunidade de proceder a consultas sobre 
qualquer assunto relativo à aplicação do Acordo ou 
à consecução dos seus objetivos. O Secretariado do 
GA TI atuará cOD:to seCretariado do Comitê_ 

2. O Comitê poderá criar órgãoS subsl~ários apro-
priados. -

3. No exercício de suas funções, ó Comitê-e os órgãos 
subsidiários poderão consultar e buscar informações de 
qualquer fonte que julgarem convenientes. Entretanto, 
antes de procurar informações em fonte sob a jurisdição 
de uma Parte, o Comitê ou ói'gá"Os subsidiários darão 
ciência do fato ã Parte em questão. Será necessário 
o consentimento da Parte e de qualquer empresa a ser 
consultada. 

4. As partes relatarão ao Comitê, sem demora, todas 
as medidas antidumping que adotarem, quer sejam pre
liminares ou definitivas. Tais relatórios ficarão à dispo
sição, no secretariado do GAIT, para consulta pelos 
representantes dos governos. As Partes também apre
sentarão, semestralmente, relatórios de todas as medi
das antfdumpfngtomadas nos 6 (seis) mese.s preceden
tes. 

ARTIGO 15 (14) 

Consultas, Concillaçtlo e 
Solução de Controvérsias 

1. Cada Parte examinará com boa vontade as repre
sentações encaminhadas por outra Parte e se disporá 
a atender a consultas a respeito das referidas represen
tações quando tratarem de assuntos concernentes à apli
cação deste acordo. 

. . 
(14) Se surgirem conuovérsias entre as Partes relativamente 
aos direitos e cilirigações decorrentes deste Acordo, as Partes 
deverão esgotar os procedimentos para solução de controvérsias 
no âmbito deste Acord"', antes de_ exercerem qualquer direito 
que possam ter ao amparo do GA1T. 
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2. Se uma Parte _entender que alguma vantagem, re
sultante direta ou indiretamente do presente Acordo, 
eSteTa sendo anulada ou prejudicada, ou que a realiza
çãO de algum objetivo do Acordo esteja sendo impedida 
por outra Parte ou Partes, poderá, objetivando encon
trar uma solução mutuamente satisfatória para a ques
tãO, requerer, por escrito, consultas às Partes envol
vidas. Cada parte examinará atenciosamente qualquer 
pedido de consulta feito por outra Parte. As Partes 
interessadas_ iniciarão as consultas prontamente. 

3. Se uma parte entender que as consultas decor
rentes do parágrafo zo acima não permitiram chegar 
a uma conclusão mutuamente satisfatória e que as auto
ridades do pafs importador tomaram medidas de caráter 
definitivo com o objetivo de lançar direitos antidumping 
definitivOs ou, ainda, de aceitar garantia de preço, pode
rá submeter o assunto ao Comitê para fins de concilia
ção. Quando uma medida provi-sória tiver um efeito 
significatiVo e- uma Parte considerar que a medida foi 
adotada em desacordo com o disposto no parágrafo 
lo do Artigo 10 deste Acordo, esta Parte poderá, tam
bém, submeter a matéria ao Comitê para fins de conci
liação. Quando os assuntos forem submetidos ao Conii
tê para conciliação, este_ se reunirá dentro de 30 dias 
para exame da questãO e valer-se-á de seus bons ofícios 
para estimular as Partes envolvidas a encontrarem uma 
solu~ão mutuamente aceitável e~). 

4. Durante o período de conciliaçã-o, as Partes empe
nharão seus melhores esforços para encontrar uma solu-
ção mutuamente satisfatória. _ _ 

5. Se, no prazo de três meses~ depois do exame deta
lhado pelo Comitê de acordo com o parágrafo 3°, não 
for alcançada nenhuma solução conciliatória, o Comitê 
poderá, a pedido de qualquer Parte em litígio, instituir 
wn grupo especial de peritos para examinar o assunto, 
com base; 

a) em expos"iÇâO, por escrito, da Parte requerente, 
que mostre como foi __ anulado ou prejudicado direta 
ou indiretamente, um benefício resultante deste Acor
do, ou como a consecução dos objetivos deste Acordo 
está sendo comprometida; e 

b) nos fatos cornunicados às autoridades do país im
portador em conforn:tidade com os respectivos procedi
mentos internos. 

6. As informações confidenciais fornecidas ao grupo 
especial de peritos serão reveladas sem autorização for
mal da pessOa ou autoridade que as tenha fornecido. 
Q~ando- fo~ negada a divulgação de uma informação 

_solíciÜl.da ao grupo especial de peritos,. será fornecido 
um sumário nãO confidencial da informação, desde que 
aut_orizado pela autoridade ou pessoa que a forneceu. 

7._Além do_ disposto nos parágrafos to e 6° acima, 
a solução de controvérsias será regida, mutatis mutan· 
dis, pelas disposições do Memorandum de Entendimen
to relativo a Notificação, Consulta, Solução de Contro
vérsias e Vigilância. Os componentes do grupo especial 
de Peritos deverão possuir experiência suficiente na ma
téria e serão escolhidos dentre as Partes que não estive
rem envol:vidas no litígio, 

Partem 

ARTIGO 16 
Disposições Finais 

1. --Nenhuma medida específica cOntra o dumplng daS 
exportações procedentes de outra Parte poderá ser ado· 
tada, Se não estiver de acordo com as regr~ do 

1
CfA IT, 

conforme se interpretam no presente Acordo ( ) . 

Homologação e Adesão 

2. a) Este Acordo ficará aberto à homologação, me· 
diante assii:tatura, ou outro rrieio, pelos governos das 

(15) A este respeito, o Comité poderá chamar a atenção das 
Partes para os ca:sos em ·que; no seU modo de ver, não existam 
justificativas razoáveis em apoio às alegações apresentadas. 

(16) Esta disposiç-ão não visa a impedit, aplicação de qualquer medi
da funda:ptentada em outras disposições pertinentes do GATT. 
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Partes Contratantes do GATT e da Comunidade Eco-
nómica Européia. -

b) Este Acordo ficará abertO à homologação, por 
assinatura ou outro meio, pelos governos que tiverem 
aderido provisoriamente ao GAIT, em condições que, 
relativamente à aplicação efetiva dos direitos e obriga· 
ções resultantes deste Acordo, levem em conta os direi
tos e obrigações previstos nos instrumentos de adesão 
provisória. 

c) Este. Acordo ficará aberto à adesão de qualquer 
outro governo nas condições que com relação à efetiva 
aplicação dos direitos e obrigações constantes deste 
Acordo, forem acordadas entre aquele governo e as 
Partes, mediante o depósito, junto ao Diretor Geral 
das PARTES CONTRATANTES do GATT, de um 
instrumento de adesão que anuncie os termos acor~ 
dados. 

d) No que concerne à homologação, serão aplicáveis 
as disposições das alíneas a e b do parágrafo 5° do 
Aritgo XXVI do Acordo Geral. 

Reservas 

3) Não se poderão formular reservas a qualquer dis~ 
posição deste Acordo sem o consentimento das demais 
Partes. 

Entrada em vigor 

4) O presente Acordo entrará em vi~or a partir de 
1~ de janeiro de 1980 para os governos ' 17 que o tenham 
aceitado ou a ele tenham_ aderido até esta data. Para 
os demais governos, entrará em vigor no trigésimo dia 
após a data de sua homologação adesão a este Acordo. 

Denúncia do Acordo de 1967 

5) A aceitação do presente Acordo implicará a de· 
míncia do Acordo de Implementação do Artigo VI do 
Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, feito 
em Genebra no dia 30 de junho de 1967, e que entrou 
em vigor em 1~ de julho de 1968 para as Partes do 
citado Acordo de 1967. A denúncia surtirá efeito, para 
cada Parte do presente Acordo, na data da entrada 
em vigor do citado Acordo para cada uma dessas Partes. 

Legislação Nacional 

--6) a) Cada gov~mo que aceite ou que venha a aceitar 
o presente Acordo tomará todas as medidas necessárias. 
de caráter geral ou particular, para assegurar que o 
mais tardar na data em que o presente Acordo entre 
em vigor para ele, suas leis, regulamento e procedi
mentos administrativos estejam em conformidade com 
as disposições deste Acordo, na medida em que sejam 
aplicáveis à Parte em questão. 

b) Cada Parte informará ao Comitê quaisquer altera
ções nas leis e regulamentos que tenham relação com 
o presente Acordo, bem como na aplicação de tais leis 
e regulamentos. 

Exame 

7) O Comitê examiaará anuafmente a aplicação e 
funcionamento deste Acordo levando em consideração 
seus objetivos. O Comité informaráa_nualmente às 
PARTES CONTRATANTES do GATf os fatos ocor
ridos durante o período abrangido por esse exame. 

Emendas 

8) As Partes poderão propor emendas ao presente 
Acordo tendo em conta, principalmente, a experiência 
obtida com a sua execução. Uma emenda aprovada 
pelas Partes, em conformidade com os procedimentos 
estabelecidos pelo Comitê, não entrará em vigor para 
uma Parte enquanto não tiver sido por ela aceita. 

Denúncia 

9) Qualquer Parte poderá denunciar o presente 
Acordo. A denúncia somente surtirá efeito .após expi-

(17) O tenno "governo" entende-se como incluindo, também, as 
autoridades competentes da Comunidade Econômica Eu~ía. 
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rado o prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir 
da data do recebimento, pelo Diretor~Geraí das.PAR
TES CONTRATANTES do GA TI, da notificação por 
escrito da denúncia. Qualquer Parte poderá, após tal 
notificação, solicitar uma reuniâo imediata do Comitê. 

Não~Aplicação do Presente 
Acordo Entre Determinadas Partes 

10) Este Acordo não se aplicará entre duas Partes 
se qualquer uma delas, ao tempo da respectiva homolo
gação ou adesão, náo cons-entir em sua aplicação. 

Secretariado 

11) O Secretariado do GA TI servirá de secretariado 
do presente Acordo. 

Depósito 

12) Este Acordo será depositado junto ao Diretor
Geral das Partes Contratantes do GA TI, que remeterá, 
prontamente, a cada Parte do presente Acordo e a cada 
Parte Contrante do GATT uma cópia autenticada do 
mesmo e de toda emenda nele introduzida na forma 
do parágrafo&, além de uma notificação de cada homo
logação ou adesão, na forma do parágrafo 2~. e de cada 
denúncia do Acordo, em conformidade com o parágrafo 
9~ deste Artigo. 

(As Comissões de Relações Exteriores e de Eco
nomia.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 26, de 1986 

(N• 145/86, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o te:x:to do Acordo Relativo à Interpre
tação e à Implementação dos Artigos VI, XVI e 
XXID do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras 
e Comércio (GATT), que constitui o Acordo de Sub
sídios e Direitos Compensatórios, concluído em Ge
nebra, a 12 de abril de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 o Fica aprovado o texto do Acordo Relativo 
à Interpretação e à Implementação dos Artigos VI, 
XVI e XXIII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras 
e Comércio {GATf), que constitui o Acordo de Subsí
dios e Direitos Compensatórios, concluído em Gene
bra, a 12 de abril de 1979. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM 
N• 379, DE 1986 

Excelentfssimos Senhores Membros do Congresso 
Nacional: 

Em conformidade com o disposto no artigo 44; inciso 
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter 
à elevada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros 
de Estado das Relações Exteriores e da Fazenda, o 
texto do Acordo Relativo à Interpretação e à Implemen
tação dos Artigos VI, XVI e XXIII do Acordo Geral 
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GA TI), que 
consititui o Acordo de Subsídios e Direitos Compen
satórios, conclufdo em Genebra a 12 de abril de 1979. 

O Acordo estabelece as condições e os procedimentos 
para a execução das disposiçóes dos Artigos VI, XVI 
e XXIII do GATT, relativas aos subsídios e direitos 
compensatórios pelas autoridades competentes do país 
importador. com o objetivo de assegurar uniformidade 
e certeza na implementação daquelas disposições e de 
garantir solução rápida, eficaz e eqúitativa para as con
trovérsias que possam surgir na determinação e exigên· 
cia desses direitos. 

Brasilia, 30 de julho de 1986. -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DPC/CAI/187/X
COI- GATI- L00, DE 29 DE JULHO 

DE 1986, DOS SENHORES MINISTROS DE ES
TADO DAS RELAÇÓES EXTERIORES DE DA 
FAZENDA. 
A Sua Excelência o Senhor 
José Sarney 
Presidente da República 

Senhor Presidente, 
Temos a honta de submeter ã elevaaa consideração 

de Vossa Excelência o texto do Acordo Relativo à Inter
pretação e à Implementação dos Artigos VI, XVI e 
XXIII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e 
Co~ércio (GATT), conclufdo em Genebra, a 12 de 
abnl de 1979 e do qual o Brasil tornou-se signatário 
em 28 de dezembro do mesmo ano, em conformidade 
com a Exposição de Motivos MRE/DPC/274/830 (030) 
conjunta com os Senhores Ministros da Fazenda, da 
Agricultura, da Indústria e do Comércio e o Chefe da 
&:cret'aria de Planejamento da Presidência da Repú
blica, de 18 de dezembro de 1979, devidamente apro
vada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica. 

2. O presente ato internacional, que constitui o Acor
do de Subsídios e Direitos Compensatórios, resultou 
das Negociações Comerciais Multilaterais levadas a ca
bo de 1973 a 1979 no âmbito do mencionado Acordo 
geral S?bre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), 
Jl.tntamente com outros Acordos Multilaterais, entre 
os quais o Acordo sobre a Implementação do Artigo 
VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Co~ 
mércio (Código de Valoração Aduaneira). 

3. O Código de Valoração Aduaneira, concluído e 
assinado pelo Brasil na mesma data do Acordo de Subsf
dios e Direitos Compensatórios, e aO qual está intima
mente ligado por sua natureza e objetivos, já mereceu 
aprovação parlamentar através do Decreto Legislativo 
no 9, de 8 de maio de 1981, e deverá aplicar-se no 
Brasil a partir de 23 de julho do corrente ano, nos 
termos do Protocolo Adicional ao referido Acordo, 
igualmente aprovado pelo aludido decreto legislativo. 

4. O Acordo estabelece as condições e os procedi
mentos para a execução das disposiç6es dos Artigos 
VI, XVI e XXIII do GAIT relativas aos subsídios e 
çlireitos compensatórios pelas autoridades competentes 
do país importador. com o objetivo de assegurar unifor
midade e certeza na implementação daquelas dispo· 
siçóes e de garantir solução rápida, eficaz e equitativa 
para as controvérsias que possam surgir na determi
nação e exigência desses direitos. 

5. Assim; em seus d_hpositivos básicos, o Acordo esta
bélec~ ~s princípios que. deverão reger a imposição de 
um dxrelto compensatóno; estipula, de forma detalha
da, os procedimentos para as investigações relativas 
à caracterização de subsídio e imposição do direito; 
fixa as re~ra.s para o estabelecimento, cobrança e dura
ção dos d1re1tos compensatórios, inclusive medidas pro
~rias, e ~s ~~ites de sua ~plicação no tempo (retroati
vidade); diSCiplina a constituição e funcionamento do 
Comitê de Subsídios e Medidas Compensatórias bem 
como suas atribuições relativas a consultas conciliação 
e solução de controvérsias entre as Partes Contratantes· 
estabelece, por fim, as disposições finais para a execu: 
ção do Acordo. 

-6. A vista do maior grau de uniformidade e previsibi
lidade que o Acordo de Subsfdios e Direitos Compen
satórios introduzirá nas medidas a serem adotadas sobre 
a matéria- bem como do fato de estar adequadamente 
dÍID.ensionado o alcance das obrigaç6es que caberão 
ao Brasil na sua aplicação é de se recomendar a aprova
ção d9 Acordo. 

7_ Para tanto, faz-se imprescindível, nos precisos ter
mos do artigo 44, inciso I, da Constituição Federal, 
o prévio refer~ndo do Congresso Nacional ao Acordo 
de Subsídios e Direitos CompensatóriOs, à semelhança 
do já ocorrido com o Código de Val9ração Aduaneira, 
anteriormente mencionado. 

8. Nessas circunstâncias, temos a honra de submeter 
a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem Presi
dencial ao Congresso Nacional que encaminha o texto 
do Acordo Relativo à Interpretação e à Implementação 
dos Artigos VI, XVI e XXIII do Acordo Geral sobre 
Tarjfas Aduaneiras e Comércio (Acordo de Subsídios 
e Direitos Compensatórios). 
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Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa 
Exceléncia. Senhor Presidente. os protestos do nosso 
mais profundo respeito. - Roberto Costa de Abreu 
Sodré - DRson Domingos Funaro. 

• 
ACORDO SOBRE A INTERPRETAÇÃO E 

APLICAÇÃO DOS ARTIGOS VI, XVI 

E XXIII DO ACORDO GERAL SOBRE 

TARIFAS ADUANEIRAS E COMÉRCIO 

Os Signatários deste Acordo, 
Tornando nota de que seus Ministros, na reunião 

de 12 a 14 de setembro de 1973, convieram que as 
Negociações Comerciais Mu_~tilaterais, deveriam, inter 
alia, reduzir, ou eliminar os efeitos restritivos ou distor
civos de medidas não~tarifárias, e submeter tais medidas 
a disciplinas internacionais mais eficazes, 

Reconhecendo que subsídios são utilizados por gover
nos para promover importantes objetivos de políticas 
nacionais, 

Reconhecendo também que subsídios podem ter efei
tos prejudiciais ao comércio e à produção, 

Reconhecendo que a ênfase deste Acordo deve recair 
sobre os efeitos dos subsídios e que estes efeitos deverão 
ser avaliados tendo devidamente em conta a situação 
económica interna dos signatários interessados, assim 
como a situação das relações económicas e monetárias 
-internacionais, 

Desejando assegurar que a utilização de subsídios 
não afete adversamente ou prejudique os interesses de 
qualquer signatário deste Acordo, que medidas com· 
pensat6rias não impeçam injustificadamente o comércio 
internacional, e que produtores adversamente afetados 
pela utilização de subsídios possam obter proteção den
tro de um quadro internacional acordado de direitos 
e obrigações, 

Tendo em conta as necessidades especiais de comér
cio. de desenvolvimento e financeiras de países em de
senvolvimento, 

Desejando aplicar plenamente e interpretar os dispo
sitivos dos Artigos VI, XVI e XXIII do Acordo Geral 
sobre Tarifas Aduaneira·s e Comércio (doravante deno
minado "Acordo Geral" ou "GATI") no que diz res
peito especificamente a subsfdios e medidas compen
satórias, e elaborar regras para sua aplicação com vistas 
a conferir maíor uniformidade e confiabilidade a sua 
implementação, 

Desejando assegurar rapidez, eficácia e eqüidade à 
solução de controvérsias que ocorram com respeito a 
este Acordo, 

Acordaram o que se segue: 
Parte I 

ARTIGO! 

Aplicação do Artigo VI do Acordo Gerai 

Os signatários devem tomar todas as medidas neces
sárias para assegurai que a imposição de um direito 
compensatório sobre qualquer produto do território 
de qualquer signatário, importado no território de outro 
signatário, esteja em confonnídas com o disposto no 
Artigo VI do Acordo Geral e com os termos deste 
Acordo. 

ARTIGO II 

Procedimentos Internos 

e Matérias Correlatas 

1. Direitos compensatórios somente poderão ser im
postos em decorrência de investigaçóes iniciadas e coo,. 
duzidas de acordo com os disposftivos deste artigo. Uma 
investigação visando determinar a existência, grau e 
efeito de qualquer subsídio alegado deverá normalmen* 
te ser iniciada através da formulação de uma solicitação. 
escrita, de uma indústria afetada ou feita em seu nome. 
A solicitação deverá conter suficiente evidência da e~s-

'---
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tência (a) de um subsídio e, se possível, seu montante, 
(b) de dano, nos tennos do Artigo VI do Acordo Geral 
como interpietado por este Acordo, e (c) de um vínculo 
casual entre a importação subsidiada e do dano alegado. 
Se ·em circunstâncias _espeeiãiS as autorldacJ.~s interes
sadas decidirem iniciar uma investigação sem terem re
cebido uma solicitação para tanto, estas autoridades 
poderão prosseguir na investigação somente se estive
rem munidas de evidências suficientes no que diz respei
to às letras (a), (b) e (c) acima mencionadas. 

2. Cada signatário deverá notificar ao Comité de Sub
sídios e Medidas Compensatórias (c) quais autoridades 
são competentes para iniciar e conduzir as investigações 
a que se refere este artigo, e (b) seus procedimentos 
domésticonelativos ao infcio e condução de" "tais investi
gaç6cs. 

Quando as autoridades investigadoras estiverem con
vencidas da existência de evidências suficientes para 
justificar o início de uma investigação, notificarão ao 
signatário~ ou signatários, cujos produtos serão objeto 
de tal invetigação, e aos exportadores e importadores 
de cujo interesse na matéria tenham conhecimento e 
aos reclamantes, e um aviso sobre a investigação deverá 
ser pulicado~ Para determinar se é procedente o ínfcio 
de uma investigação, as autoridades investigadoras de
verão considerar a posição adotada pelas entidades afi
liadas à parte redamanteiS) que sejani residentes no 
território de outro signatário. 

4. Ao iniciar, e no decorrer de uma investigação,·as 
autoridades investigadoras deverão considerar simulta
neamente as provas da existência de subsídio e de dano 
por ele causado. Em todos os casos, os _elementos de 
evidência da existência tanto de subsídios quanto de 
dano deverão ser considerados simultaneamente (a) ao 
ser tomada decisão sobre iniciar ou não uma investi· 
gação e (b) subseqüentemente, no decurso da investi
gação, a· partir da primeira data em que, nos termos 
dos dispositivos deste Acordo, medidas provisórias pos
sam ser aplicadas. 

5. O aviso público a que se refere o parágrafo 3 acima 
deverá descrever a prática, ou ·práticas, de subsídios 
a serem investigadas. Cada signatário deverá assegurar 
que as autoridades investigadoras dêem a todos os signa
tários interessados e a todas as partes interessadas 
f9l oportunidade razoável de, mediante solicitação, ter 
acesso a toda informação relevante que não seja confi
dencial (como indicado nos parágrafos 6 e 7 abaixo) 
e que seja usada pelas autoridades investigadoras na 
investigação, e de apresentar, por escrito~ e, mediante 
justificação, oralmente, seus pontos de vista às autori
dades investigadoras. 

6. Quaisquer informações que sejam, por sua natu
reza, confidenciais, ou que sejam prestadas confiden· 
cialm.ente pelas partes_ de uma investigação, deverão, 
mediante justificativa, ser-tratadas como tal pelas auto· 
ridades investigadoras. Tais informaÇões nãO deverão 
ser divulgadas sem permissão específica da parte que 
as apresentou (1Q). As partes que apresentem informa
ções confidenciais podem ser solicitadas a fornecer resu· 
mos não confidenciais de tais inforriiações. Cãso as refe
ridas partes indiquem que tais iilformações não se pres
tam a serem resumidas, deverão apresentar uma decla
ração com as razões pelas quais não é poSsível resu
mi-las. 

7. Contudo, se as autoridades investigadoras concluí
rem que uma solicitação de manutenção de caráter con-
fidencial não é justificada, e se a parte que solicita 
a manutenção da confidencialidade não se dispuser a 
divulgar a informação, tais autoridades poderão não 
levar em consideração a referida informação, a menos 
que lhes possa ser demonstrado satisfatoriamente que 
tal informaçao é correta (11). 

8. As autoridades investigadoras poderão executar in
vestigações no território de outro~ signatários, quando 
isto se fizer necessário, desde que tenham notificado 
a tempo o signatário em questão e que este último 
não se oponha à investigação. Ademais, as autoridades 
investigadoras poderão executar ivestigaçóes :tias insta
lações de uma_ firma e poderão examinar os registras 
de uma firm:ã (aJ se a firma estiver de acordo, e (b) 
se o signatário em questão tiver sido notificado e não 

se opuser. - -
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9. Nos casos em que qualquer parte interessada ou 
signatária se recuse a facultar acesso à informação ne
cessária ou de outra forma não a forneça em tempo 
razoável, ou impeça significativamente a investigação, 
COQ.Statação f12) , preliminares e finais, afirmativas ou 
negativas, poderão ser formuladas com base nos dados 
disponíveis, 

10. Os procedi.inentos acima estabelecidos não sedes
tinam a impedir que as autoridades de um signatário 
precedam com rapidez no que diz respeito a iniciar 
uma investigação, formular constatações preliminares 
ou finais, afirmativiis ou negativas, ou que apliquem 
medidas provisórias ou finais nos termos dos disposi
tivos relevantes deste Acordo. 

11. Nos casos em que os produtos não sejam impor
tados díretamente do país de origem, mas exportados 
para o país de importação a partir de um país interme
diário, os dispositivos deste Acordo ~eráo plenamente 
aplicáveis e a transação, ou transações, deverão, para 
os fins deste Acordo, se_r consideradas como tendo sido 
efetuadas entre o pars de origem e o país de importaç4o. 

12. Uma investigação deverá ser terminada tão logo 
as autoridades investigadoras concluam que inexiste 
subsídio, ou que o efeito do subsídio alegado sobre 
a indústria não chega a causar dano. 

13. Uma investigação não deverá obstaculizar os pro
cedimentos de liberação alfandegária. 

14. Exceto e_~p. circunstâncias especiais, as investiga
ções deverão ser concluídas dentro de um ano a contar 
de seu início. 

15. Dever-se-á publicar um aviso sobre qualquer 
constatação preliminar ou final, afirmativa ou negativa, 
e sobre a revogação de uma constatação. No caso de 
constatações afirmativas, cada aviso explicitará as cons
tatações e as conclusões formuladas sobre todas as ques
tões de fato e legais que as autoridades investigadoras 
considerem pertinentes,_ assim como as razões e a base 
em que se fundamentaram. Quando se tratar de consta
tações negativas, cada aviso deverá explicitar pelo me
nos as conclusões básicas e um resumo das razões em 
que se fundamentaram. Todos os avisos de constatações 
deverão ser remetidos ao signatário, ou signatários, cu· 
jos produtos foram objeto das constatações, e aos ex
portadores que se saiba terem interesse na matéria. 

16. Os signatários apresentarão sem demora ao Comi
tê um relatório sobre as decisões preliminares ou finais 
tomadas ao que diz respeito a direitos compensatórios. 
Tais relatórios deverão estar disponíveis no Secreta
rhillO dO G A TI para inspeção por representantes gover
namentais. Os signatários deverão também apresentar, 
semestralmente, relatórios sobre quaisquer decisões to· 
m:ldas com respeito a direitos compensatórios durante 
os seis meses precedentes. 

ARTIG03 

Consultas 

1. Tão logo quanto possível, após aceita uma solici
tação de início de investigaÇão, e, em todo caso, antes 
do início de qualquer investigação, será concedida aos 
signatários, cujos produtos possam ser objeto de tal 
investigação, uma oportunidade razoável para questões 
que são objeto do Art. 2o, § 1°, acima, e de chegar 
a uma solução mutuamente acordada. 

2. Adem~s, no decorrer do período de investigação, 
será concedida aos signatários, cujos produtos são obje
to d~ investigação, uma op~rtuni_Q_a_cle_ra_zoá.vel de pros
segurr em cons1,1Itas, com VIStas a esclarecer a situação 
de fato e chegar a uma_ solução mutuamente acorda

-da.(lJ) 
3. Sem preju(zo da obrigação de facultar oportuni· 

dades razoáveis para consultas, estes dispositivos refe
rentes a consultas não se destinam a impedir que as 
autoridades de UII! signªti!_Ij.o procedam com rapidez 
nt;> qu~_ diz respeito a iniciar a investigação, formular 
constataçóes preliminares ou fmais, afirmativas ou ne
gativas_~ <J1! que apliquem medidas provisórias ou finais 
nos tennos dos dispositivos deste Acordo. 

4. O signatário que tenha intenção de iniciar uma 
investigação, ou esteja conduzindo uma investigação, 
deverá permitir ao signatário, ou signatários,.cujos pro
_dutos sejam objeto de tal investigação, acesso, mediante 
solicitação, a evidência não confidenciais, inclusive re
Su.m~s_l!_~_<? -~_denctais de çlado~ confidenciais- que es
teJalll sendo utilizados para_i_niciar ou conduzir a inves
tigação. 
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ARTIG04 

Imposição de Direitos Compensatórios 

1. A decisão sobre impor ou não um direito compen
satório, nos casos em que todas exigências para sua 
iinposição tenham sido preenchidas, e a decisão sobre 
se o mOntante do direito compensatório a ser imposta 
deverá equivaler ao montante total do subsídio, ou a 
menos, serão tomadas pelas autoridades do signatário 
importador. É desejável que a imposição seja faculta
tiva no território de todos signatários e que o direito 
seja inferior ao montante total do subsídio, se este di_rçi
to menor for suficiente para eliminar o dano à indústria 

-doméstica. 

2. Não se cobrará'14l, com resP.eito a qualquer produto 
importado, direito compensatório superior ao montante 
do subsídio constatado, calculado em termos de subsi
~~~~~~ por unidade do produto subsicliado e exporta-

- 3. Quando um direito compensatório for imposto so
bre qualquer produto, este direito compensatório será 
cobrado, no montante adequado, em bases não-discri
minatórias, a importações do produto em questão pro
venientes de todas as procedências nas quais e t~ha 
constatado que foi subsidiado e que estejam causando 
dano, exceto a importações provenientes daquelas pro
cedências que tenham renunciado a subsidiação em 
questão, ou das quais tenham sído aceitos compromissos 
nos termos deste Acordo. 

_ 4~ Se, após terem sido empreendidos esforços razoá
veis para concluir as consultas, um signatário formular 
uma _c_onstatação final de existência e do montante do 
subsídio, e de que, pelos efeitos do subsídio, as impor
tações subsidiadas estão causando dano, poderá impor 
um direito compensatório nos termos dos dispositivos 
desta seção a menos que o subsidio seja eliminado. 

S. a) Os procedimentos poderão' 12 ser suspensos ou 
concluídos sem imposição de medidas provisórias ou 
direitos compensatórios, se forem aceitos compromissos 
em decorrência dos quais: 

i) O Governo <to país exportador elimine ou limite 
o subsídio ou adote outras medidas no que diz respeito 
a seus efeitos; ou, 

ii) O exportador modifique seus preços de modo que 
as auto_ridades investigadoras se convençam de que o 
efeito danoso do subsídio foi eliminado. Aumentos de 
preço para fins dos referidos compromissos não deverão 
ser maiores que o necessário para compensar o mon
tante do subsídio. Compromissos de preço da parte 
de exportadores não deverão ser solicitados ou aceitos 
a men~s que o signatário importador tenha primeira
m~nte (J) iniciado uma investigação nos tennos dos diposi
tivos do Artigo 2 deste Acordo, e 12) obtido o con
sentimento do signatário exportador. Não será obriga
tória a aceitação de compror.aisso_s propostos se as auto
ridades do signatário importador considerarem esta 
aceitação pouco prática, a _saber, por exemplo, se o 
número de exportadores efetivos ou potenciais for de
masiado grande, ou por outras razões. 

b) Se um compromisso de preço for aceito, a investi
gáção de dano será, não obstante, completada, se o 
signatário exportador assim o desejar. ou o signatário 
importador assim o decidir. Nestes casos, se for consta
tada a não-existência de dano, ou de ameaça de dano, 
o compromisso prescreverá automaticamente, exceto 
em casos em que a constatação de não-existência de 
ameaça de dano for devida em grande parte à existência 
de_ compromisso; neste caso, as autoridades competen
tes podem exigir que o compromisso seja ma.!Itido por 
um período razoável consistente com os dispositivos 
desta Acordo. 

c) Compromissos de preçO poderão ser sugeridos pe
las autoridades do signatário iinportador, mas nenhum 
exportador estará obrigado a aceitá-lo. O _fato de que 
governos ou exportadores não tenham oferecido tais 
compromissos, ou não tenham aceitado uma sugestão 
de fazê-lo, não prejulgará de forma alguma a conside· 
ração do caso. Contudo, as autoridades terão a prerro· 
gativa de determinar que é mais provável que a ameaça 
de dano se efetive caso continuem a se efetuar as. impor
tações de produto subsidiado. 

6. As autoridades de um signatário importador po· 
dem solicitar de qualquer governo ou exportador, de 
quem tenham aceito compromissos, o fornecimento pe· 
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riódico de informações relevantes sobre o cumprimento 
de tais compromissos e permissão para verificação dos 
dados pertinentes. No caso de violação de compromis~ 
sos, as autoridades do signatário importador poderão 
formular, com rapidez, decisões no contexto deste 
Acordo e de conformidade com seus dispositivos, as 
quais poderão consistir em aplicação imediata de medi
das provisórias, utilizando a melhor informação· dispo
nível. Em tais casos, direitos definitivos poderão ser 
cobrados nos termos deste Acordo sobre produtos des
pachados pela alfândega para consumo nos noventa dias 
que precederam à aplicação de tais medidas provisórias, 
excetuando-se importações liberadas antes da violação 
do compromisso. 

7. Os compromissos de preço não deverão vigorar 
por período superior àquele durante o qual direitos 
compensatórios poderiam ser aplicados nos termos des
te Acordo. As autoridades de um signatário importador 
deverão reexaminar a necessidade de continuação de 
compromissos de preço, quando cabível, por sua pró
pria iniciativa, ou se exportadores ou importadores dos 
produtos interessados assim o solicitarem e submeterem 
informações positivOs que substanciem necessidade de 
tal revisão. 

8. Sempre que uma investigação_ relacionada a direi-
c) prejWzo sério aoS intêiesSes ere ~;.rt:nndu(da nos ter

mos dos disposltlvos uu l-''u"&-""-5' ~~atário. 1pre 
que expirar um compromisso de preço, e fato deverá 
ser notificit.do oficialmente e publicado. Tais notifica
ções deverão explicitar pelo menos as conclusões básicas 
e conter um sumário das razões que as fundamentaram. 

9. Um direito compensatório peniianecerá em vigor 
somente o tempo necessário- para anular a subsidiação 
que esteja causando danos. As autoridades investiga
doras deverão reexaminar a necessidade de continuação 
da imposição do direito, quando cabível, por sua própria 
iriiciativa, ou se qualquer parte interessada assim o solí
citarem, submeter informações positivas que substan· 
ciam a necessidade de reexame. 

ARTIGOS 

Medidas Provisórias e Retroatividade 

1. Medidas provisórias só poderão ser adotadas após 
formulada uma constatação afirmativa preliminar de 
existência de um subsídio e de existência de evidência 
suficiente de dano nos termos do Artigo 2, parágrafo 
1 (a} a (c). Não se aplicarão medidas provisórias a meDos 
que as autoridades competentes as julguem necessárias 
para prevenir a ocorrência de dano, durante o período 
da investigação. 

2. Medidas provisórias poderão assumir a forma de 
direitos compensatórios provisórioS "garantidos por de
pósitos em espécie ou caução iguais ao montante de 
subsidiação calculado provisoriamente. 

3. A imposição de medidas provisórias deverá ser li
mitada no tempo ao período mais curto possível e não 
poderá exceder quatro meses. 

4. Os dispositivos relevantes do Arrigo 4 deverão ser 
cumpridos para a imposição de medidas provisórias. 

5. Quando uma constatação final de dano (mas não 
de ameaça de dano ou de retardamento sensível ao 
estabelecimento de uma indústria) for formulada, ou 
em casos de constatação final de ameaça de dano em 
que o efeito das importações subsidiadas teria ocasio
nado, na ausência de medidas provisórias, uma consta
tação de danos, direitos compensatórios poderão ser 
cobrados retroativament_e pelo período durante o qual 
medidas provisórias, se adotadas, foram aplicadas. 

6. Se o direito compensatório definitivo for mais alto 
que o montante garantido pelo depósito em espécie 
ou caução, a diferença não poderá ser cobrad~. S~ o 
direito definitivo for inferior ao montante garanudo 
pelo depósito em espécie ou caução, o montante em 
excesso· deverá ser reembolsado, ou a caução liberada, 
prontamente. 

7. Excetuando-se o disposto no parágrafo acima, 
quando houver constatação de ameaça de dano ou de 
retardamento sensível (mas sem que haja ocorrido da
no), um direito compensatório definitivo poderá ser 
aplicado somente a partir da data da constatação de 
ameaça_de dano, ou da constatação de retardamento 
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sensível, e qualquer depósito em espécie feito durante 
o período de aplicação de medidas privisórias será resti
tuído, e quaisquer caução liberadas prontamente. 

8. Quando a constatação final for negativa, quaisquer 
depósitos em espécie feitos durante o período em que 
foram aplicadas medidas provisórias serão restituídos 
e quaisquer cauções liberadas prontamente. 

9. Em circunstâncias críticas nas quais as autoridades 
constatem que, no que diz respeito ao produto subsi
diado em questão, o dano é de difícil reparação e é 
causado por impotrações maciças, em um período relati
vamente curto, de um produto beneficiado por subsídios 
a exportação pagos ou outorgados inconsistentemente 
com os dispositivos do Acordo Geral e deste Acordo, 
e em que seja considerado necessário, com vista a impe
dir a repetição de tal dano, cobrar direitos compen
satórios retroativam(mte sobre estas importações, o di
reito compensatório definitivo poderá ser cobrado sobre 
importações que forem liberadas pela alfândega para 
consumo até no máximo noventa dias antes da data 
de aplicação- de medidas provisórias. 

ARTIG06 
Constatação de existência de dano 

L Uma constatação de danO (l7J para os fins do artigo 
VI do Acordo Geral pressuporá um exame objetivo 
(a} do volume de importações subsidiadas e seu efeito 
sobre os preços de produtos similares (Is) no mercado 
interno e (b} do impacto de tais importações sobre os 
produtores domésticos de tais produtos. 

2. No que diz respeito ao volume das importações 
subsidiadas, as autoridades investigadoras examinarão 
se houve aumento significativo, sejam em termos abso
lutos, seja relativamente â produção ou consumo no 
signatário importador. No que diz respeito ao efeito 
das importações subsidiadas sobre os preços, as autori~ 
dades investigadoras examinarão se os preços das im~ 
portações subsidiadas foram significativamente mais 
bafxb.s:-comparãtfvaiilente ao preço de produto similar 
do signatário importador, ou se, por outro lado, o efeito 
de tais importações é de rebaixar preços em grau signifi
cativo ou impedir, em grau significativo, aumentos de 
preços que teriam havido na ausência de tais importa
ções. Nenhum destes fatores isoladamente ou conjunto 
destes fatores constituirá necessariamente uma base de 
julgamento decisiva. 

3. o exame "do impacto sobre a indústria doméstica 
em questão incluirá uma avaliação de todos os fatores 
económicos relevantes e índices que digam respeito à 
situação da indústria, tais como declínios efetivos e po
tenciais na produção, vendas, participação no mercado, 
lucios, -produtividade, retoino de investimentos e Utili
zação de capacidade instalada; fatores que estejam afe~ 
tando os preços internos; efeitos negativos efetivos e 
potenciais sobre fluxo de caixa, estoques, nível de em
prego, salários, crescimento, capacidade de levantar ca
pital ou obter investimentos e, em se tratando do setor 
a_grícola, se houve aumento de encargos para programas 
governamentais de apoio. Esta lista não é exaustiva, 
e nenhum destes fatores isoladamente ou conjunto des
tes fatores constituirá necessariamente uma base de jul
gamento decisiva. 

4. Deverá ser demonstrado que as import~ções subsi
diadas estão causando dano, como entendido por este 
Acordo, devido aos efeitos fl9) do subsídio. Poderá haver 
outros fatores (20), à mesma éPoca, que estejam causando 
dano à indústria doméstica, e danos causados por outros 
fatores não deverão ser atribuídos a importações subsi
diadas. 

5. Para fins de constatação de dano, a expressão .. in
dústria doméstica" deverá, exceto como disposto no 
parágrafo 7o abaixo, ser interpretada como referente 
ao conjunto de produtores domésticos de produtos simi
lares, ou daqueles dentre eles cuja produção coletiva
mente constitua a principal parte do total da produção 
doméstica de tais produtores, exceto quando houver 
produtos ligados () aos exportadores ou importadores, 
ou sendo eles pióprios importadores do produto alega
damente subsidiado, caso em que "indústria doméstica" 
poderá ser interpretada como referente ào restante dos 
produtores. 

6. O efeito das importações suOs-idiadas será avaliado 
relativamente à produção doméstica de produtos simila-
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res, quando os dados disponíveis permitirem identificar 
separadamente a produção doméstica por meio de crité
rios como: o processo de produção, a renda dos produ
tores, os lucros. Quando a produção doméstica de pro
dutos similares não tiver uma identidade distinta nestes 
termos, os efeitos das importações subsidiadas serão 
avaliados mediante exame da produção do grupo ou 
linha de produtos mais reduzidos, que inclua o produto 
similar, para a qual haja as informações necessárias. 

7. Em-circunStâncias excepcionais o território de um 
signatário, no que diz respeito à produção em questão, 
poderá ser dividido em dois ou mais mercados compe~ 
titivos e os produtores em tais mercados poderão ser 
considerados como uma indústria distinta, (a) casO oS 
produtores em tais mercados vendam toda ou quase 
toda sua produção da mercadoria em questão em tais 
mercados, e, (b) caso a demanda em,tais mercados não 
seja abastecida, em grau substancial, por produtores 
da mercadoria em questão localizados em outras partes 
do referido território. Em tais circunstâncias, a existên
cia de dano poderá ser constatada mesmo quando a 
maior parte do total da indústria doméstica não sofra 
dano, desde que liaja uma concentração de importações 
subsidiadas em tal mercado isolado e, ainda, desde que 
as importações subsidiadas estejam causando dano aos 
produtores de toda ou quase toda produção realizada 
dentro de tal mercado. 

8. Quando tiver sido interpretado que a indUstria em 
questão refere-se a produtores de uma certa área, como 
definido no parágrafo 7o acima, direitos compensatórios 
serão cobrados sobre os produtos em questão somente 
quando consignados para consumo final naquela área. 
Quando o Direito Constitucional do signatárío impor
tador não permitir a cobrança de direitos compensa~ 
tórios nestas condições, o signatário importador poderá 
cobrar direitos compensatórios sem limitação, somente 
(a} se tiver sido dada aos exportadores a oportunidade 
de descontinuar exportações a preços subsidiados para 
a área em questão, ou, ainda, de oferecer garantias 
nos termos do artigo 4o, parágrafo se, deste Acordo, 
e garantias adequadas não tenham sido prontamente 
oferecidas, e (b) se tais direitos não puderem ser cobra
dos somente sobre produtos de produtores específicos 
que sejam fornecedores da área em questão. 

9. Quando dois ou mais países tiverem atingido, nas 
condições dos dispositivos do Artigo XXIV:8 (a) do 
Acordo Geral um nível de integração tal que apare
sentem características de um mercado único e unificado, 
a indústria de toda a área integrada será considerada 
como constituindo uma indústria para os fins dos pará
grafos 5° a 7o acima. 

Parten 

ARTIG07• 
Notificação de subsídios (22) 

1. Tendo em conta os dispositivos do Artigo XVI: 
1 do Acordo Geral, qualquersignatário poderá solicitar, 
por escrito, informações sobre a natureza e extensão 
de qualquer subsídio outorgado ou mantido por outro 
signatário (inclusive quaisquer formas de sustentação 
de preços ou de renda) que opere direta ou indireta
mente de forma a a.umentar as exportações de qualquer 
produto de seu território ou reduzir as importações de 
qualquer produto no seu território. 

2. Os signatários, que recebem tais solicitações, for
necerão as informações tão rapidamente quanto possí
vel e de maneira completa, e prontifícar-se-áo a se 
solicitados, fornecer informaç6es adicionais ao signa
tá!"io. solicitante. Qualquer signatário que considere que 
ta1s mformações não foram fornecidas poderá trazer 
o assunto à consideração do Comitê. 

3. Qualquer signatário interessado que considere que 
qualquer prática de outro signatário, que tenha o efeito 
de um subsídio, não foi notificada de acordo com os 
dispositivos do Artigo XVI:l do Acordo Geral, poderá 
levar o assunto ao conhecimento do signatário em ques· 
tão. Se a prática de subsídio não for subseqüentemente 
notifi.cã.da em breve prazo_ de tempo, tal signatário inte· 
ressado poderá ele próprio informar o Comité sobre 
a prática em questão. 
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ARTIGO-S 
Subsídios - disposições gerais 

1. Os signatários reconhecem que subsídios são utilí· 
zados por Governos para promover objetivos impor
tantes de políticas sociais e económicas. Os signatários 
reconhecem que subsídios podem causar efeitos adver
sos aos interesses de ou~s _signatários. 

2. Os signatários concordam em não utilizar subsídios 
à exportação de maneira inconsistente C<?m os disposi-
tivos deste AcordoA _ _ _ -

3. Os signatários conCorda"m ai~d;-e~ procurar evitar 
causar, através da utilização de quaisquer subsídios: 

a) dano à indUstria doméstica de_ouqo_signatádo Q; 
b) anulação ou diminuição dos benefícios resultantes 

direta ou indiretamente do Acordo Geral O para outro 
signatário; ou 

c) prejuízo sério aos interesses -de outro signatário 

4. Os efeitos adversos ~os interesses de outro. signa~ 
tário, necessários pata fins de demonstração de anula~ 
ção ou diminuição de benefícios O ou prejuízo sério, 
podem resultar de: __ --- -

a) efeitos de importações de produtos subsidiados so
bre o mercado doméstico do signatário importador; 

b) efeitos do subsídio em termos de deslocamento 
ou impedimentõ de importações de produtos similares 
no mercado do país que concede o subsídio; ou 

c) efeitos das exportações subsidiadas, em termos de 
deslocamento O sobre exportações de produtos simila
res por outro signatário no mercado de um terceiro 
país ' 

ARTIG09 
Subsídios à exportação de produtos outros 

que não certos produtos primários O 
1. Os signatários não outorgarão subsídios à expor

tação de produtos outros que não certos produtos pri
mários. 

2. As práticas enumeradas nas letras (a) a (1) do anexo 
são exemplos de subsídios à exportação. 

ARTIGO 10 
Subsídios I\ exportação de certos 

produtos primários 
1. Em conformidade com os dispositivos do artigo 

XVI:3, do Acordo Geral, os signatários concordam em 
não outorgar, direta ou indiretam.ente, quaisquer subsí
dios â. exportação de certos produtos primários de ma
neira que resulte na detenção, pelo signatário outor
gante de tais sibsídios, de uma parcela mais do que 
eqüitativa de comércio exportador mundial do produto 
em questão, levando-se em conta as parcelas dos signa
tários no comércio do produto ero__questão durante um 
período prévio representativo, e quaisquer fatores espek 
ciais que possam ter afetado ou estar afetando o comér
cio de tal produto. 

2, Para fins do Artigo XVI:3 do Acordo Geral e do 
parágrafo acima: 

a) "parcela mais do que eqüitativa do comércio expor
tador mundial" incluirá quaisquer casos em que o efeito 
de um subsí~o à exportação outorgado por um signa
tário seja de deslocar as exportaç6es de outro signatário, 
tendo-se presente os acontec_imentos nos mercados 
mundiais; 

b) no que diz respeito a novos merciidos, os padrões 
de suprimentos tradicionais do produto em questão ao 
mercado mundial, à região ou ao país em que o novo 
mercado está situado serão levados em consideração 
ao determinar-se a "parcela eqüitatíva do comércio ex
portador mundial"; 

c) "um período prévio representativo" será normal
mente os tr6s ~nos-calendários mais recentes em que 
houve condições nonnais de mercado. 

3. Os signatários concordam ainda em não outorgar 
subsídios à exportação de certos produtos primários 
para um mercado específico de modo que resultem em 
preços sensivelmente inferiores aos de outros fornece
dores do mesmo mercado. 

ARTIGO 11 
Subsídios outros que 

não subsídios à exportação 

1. Os signatários reconhecem que outros subsídios 
além de subsídios à exportação são utilizados ampla-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

mente como instrumentos importantes para promoção 
de objetivos de políticas sociais e econdmicas, e não 
pretendem restringir o direito de os signatáríos utiliza
rem tais ~ubsídios para atingir esses objetivos e outros 
objetivoS important~s de suas polfticas que considerem 
desejáveis. Os signat~rios toEI!am nota de_ que entre 
tais objetivos figuram: 

a) eliminar desvantagens industriais, económicas e so
ciais de _regióes especf{icas; 

b) facilitar a reestruturação, sob condições socialmen
te aceitáveis, de certos setores~ especialmente em casos 
em que tal reestruturação tenha-se tornado necessária 
pOr "rli:ZÕéS"de mu_danças de poJítica comercial e .econó
mica, inclu_sive acordos _internacionais que o_casionem 
um rebaixamento de barreiras ao comércio; 

c) de ~ma maneir_ll:_geral, sustentar um nível de empre
go e encorajar reti'einamento e realocação de mão-de
obra; 

d) encorajar pi-og.ràmas de pesquisa e desenvolvimen
to, especialmente no setor de indústrias de alta tecno~ 
logia; __ 

e) implé-i:nentar programas e polftícas eOOriômicas pa::. 
ra promover o desenvolvimento económico e social de 
países em desenvolvimento; e 

f) redistribuir geograficamente uma indústria para 
evitar congestionamento e problemas ambientais. 

Os signatários reco:rlhecC:m, ORO óbstante, que subsí
dios outros que não à exportação, dos quais certos obje
tivos e possíveis formas estão descritos, respectivamen
te, nos parágrafos lD e 3° deste artigo, poderão causar 
ou ameaçar causar dano à indústria doméstica de outros 
signatários ou prejuíZo sério aos interesses de outro 
signatário, ou poderão anular ou diminuir benefícios 
resultantes do Acordo Geral para um outro signatário, 
particularmente em casos em que tais subsídios possam 
afetar adversamente as condições de concorrência nor~ 
mal. Os signatários, conseqüentemente, procurarão evi
tar causar, através da utilização de subsídios, tais efei~ 
tos. Em parti~lar, os signatários quando formularem 
suas políticas e práticas neste campo, além de avaliarem 
os objetivos essenciais internos a serem alcançados, con~ 
siderarão também, tanto quanto praticável, e levando 
em consideração a natu_reza de cada caso específico, 
possfveis efeitos adversos sobre o comércio. Os signa
tários considerarão também as condições de comércio 
mundial, produção (a saber, preços, utilização de capa
cidade instala9a, etc.) e oferta do produto em questão. 

3. Os signatários reconhecem que os objetivos men
cionados no parágrafo lD acima poderão ser atingidos, 
inter al__!a, p_~rmeio de subs_ídios outorgados com o obje
tíVo de conceder van_tagens a certas empresas. São 
exeinplos de forrilas possíveis de tais subsídios: financia~ 
mentes governamentais de empresas comerciais, inclu
sive donativos, empréstimos ou garantias; fornecimento 
governamentais, _9u fornecimentos com financiamento 
gov~mamental, de serviços, canais de distribuição, e 
ou~o~_~rviço_s ori fa~iljdades operacionais ou-de apoio; 
Ímielariientos governamentais de programas de pesqui
sa e desenvolvimento; incentivos fiscais; subscrições ou 
provisóes de capital por governos. 

Os signatários tomam nota de que as formas de subsí
dios acima são normalmente outorgadas regionalmente 
ou por se to r. A enumeração de formas de subsídios 
feita acima é ilustrativa e não exaustiva, e reflete formas 
de subsídios atualmente outorgadas por vários signa
táriOs âeste Acordo. 

Os signatários reconhecem, contudo, que a enume
ração de fOrmas de subsídios feita acima deve ser revista 
periodicamente, e que esta revisão deve ser feita, por 
meio de consultas, em conformidade com o espírito 
do Artigo XVI: 5 do Acordo Geral. 

4. Os signatários reconhecem ainda que, sem prejuízo 
de seus direitos sob este Acordo, nada nos parágrafos 
to e 3o acima, e em particular na enumeração deformas 
de _subsídios, cria, por si, qualquer base para aç6es sob 
O-Acordo Ger~l como interpretado por este Acordo. 

ARTJG012 
Consultas' 

L Sempre que um signatário tenha razões para aredi~ 
tar que um subsídio à exportação esteja sendo outor
gado ou mantido por outro signatário de modo inconsis-
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tente com os dispositivos desie Acordo, tal signatário 
poderá solicitar consultas com o signatário em questão. 

2. Uma solicitação de consultas, nos termos do pará
grafo 1 o acima, incluirá uma exposição das evidências 
disponíveis quanto à existência e à natureza do subsidio 
em questão. _ 

3. Sempre que um: signatário tiver razões para acre
ditar que quaisquer subsídios estejam se~do outorgados 
ou mantidos por outro signatário e que tais subsídios 
causam danos a sua indústria doméstica, anulação ou 
diminuição de benefícios para ele resultantes do Acordo 
Geral, ou prejuízo sério a seus interesses, tal signatário 
poderá _solicitar consultas c-om o outro signatário em 
questão. 

4: Uma solicitação de consultas, nos termos do pará
grafo 3o acima, incluirá uma exposição sobre as evidên
cias disponíveis (a) quanto à existência e à natureza 
do subsídio em questão, e (b) quanto ao dano causado 
a sua indústria doméstica, ou, quando se tratar de anula
ção ou diminuição de benefícios, ou prejuízo sério, 
quantos aos efeitos __ adversos causados aos interesses 
do siinatário· que solicita aS." consultãs. 

5. Ao receber uma solicitação de consultas nos termos 
do parágrafo 1 o ou do parágrafo 3o acima, o signatário 
que se acredita estar outorgando ou mantendo a prática 
de subsídio em questão entrará em consultas, como 
solicitado, tão rapidamente quanto possível. A finali
dade das consultas será esclarecer os fatos da situação 
e chegar a uma solução mutuamente aceitávc:::l. 

ARTIGO 13 
Conciliação, solução de controvérsias e 

autorimção de contramedldas 

1. Se, no caso de cOD.sultas nos termos do parágrafo 
1 o do Artigo 12, não t_iyer -~elo encontrada uma solução 
mutuamente aceitável dentro de trinta OOJ dias a con
tar d": solicitação de consultas, qualquer signatário pãrte 
de taiS consultas poderá referir a matéria ao Comit6 
para conciliação, em conformidade com os dispositivo; 
da Parte VI. · 

" 2. Se, no caso de consultas nos termos do parágrafo 
3o do Artigo 12, ~ão tiver sido encontrada uma solução 
mutu~ente aceitável dentro de sessenta dias, a contar 
da so_hcttação de consultas, qualquer signatário parte 
de tais consultas poderá referir a matéria ao Comitê 
rar;::::~i~ção, em conformidade com os dispositivo; 

3. Se_ q~:Jaisquer controvérsias que ocorram quanto 
a este Acordo não forem resolvidas mediante ·consultas 
õu _con_ciliação? o Cõmitê mediante solicitação, exami
nará a matéria em conformidade com os procedimentos 
de solução de controvérsias da Parte VI. 

4. Se_, como res_ultado do exame por ele empreendido, 
o Comitê concluir que um subsídio a exportação está 
s~ndo outorgado de modo inconsistente com os disposi~ 
tivos deste Acordo, ou que um subsídio está sendo ou
torg":do_ ou. mantido de modo a causar dano, anulação 
ou dimmwção de benefícios, ou prejuízo sério, fará 
às partes as recomendações (ll) apropriadas para resol
ver a questão, e, na eventualidade de tais recomen
daçõ.es não ser~m seguidas, poderá autorizar contra~ 
medidas apropnadas! levando em consideração o grau 
e_ a natureza dos efeitos adversos cuja existência tiver 
Sido constatada, em conformidade com os dispositivos 
relevantes da Parte VI. 

Partem 

ART1G014 
Países em dese~volvimento 

1. Os signatários reconhecem que subsídios são uma 
parte integrante dos programas de desenvolvimento 
económicO de pafses em áesenvolvimento. 

2. Conseqüentemente, este Acordo não impedirá que 
países em desenvolvimento signatários adotem medidas 
e políticas de assistência às suas indústrias, inclusive 
a~uelas do setor exportador. Em particular, o compro
miSS? do ~go IX ~ão se aplicará aos países em desen
volvimento 5_1_$natános, nos teonos 'dos dispositivos dos 
parágrafos soa go abaixo. 
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3. Os países em desenvolvimento signatários concor
dam que subsídios à exportação de seus produtos indus
triais-não --~feião Utilizados de modo que cause prejuízo 
sério ao-comérciO ou à-prddução de outro signatário. 

Não haverá presunção de que subsídios à exportação 
outorgados por países em desenvolvimento sigilaiáríoS 
resultem em efeitos adversos, como definidos neste 
Acordo, ao comércio e à produção de outro signatários. 
Tais efeitos adversos serão demonstrados por evidêncais 
positivas, mediante exame económico do impacto no 
comércio ou produção de outro signatário. 

5. Um país em desenvolvimento signatário deveria 
procurar assumir compromissos {32} de reduzir ou elimi
nar subsídios à exportação, quando utilização de tais 
subsídios ã exportação for inconsistente com suas neces
sidades em matéria de competitividade e desenvolvi
mento. 

6. Quando um país em desenvolvimento, tiver assu
mido um compromisso de reduzfr ou eliminar sUbsídios 
à exportação, como disposto no parágrafo 5°. acinla, 
não se autorizarão contramedidas de outros signatários 
deste Acordo, previstas nãs Partes II e VI deste Acordo, 
a subsidias à exportação em questão sejam conformes 
aos termos do compromisso a que se refere o parágrafo 
5o acima. 

7. No que diz respeito a-quaisquer sUbsídfos OutrOs 
que não à exportação outorgados ou mantidos por um 
país em desenvolvimento signatáriO,- :Oão poderão ser 
autorizadas ou tomadas medidas previstas nas Partes 
li e VI desse Acordo, a menos que se constate a existên
cia de anulação ou diminuiÇãO de concessões tarifárias 
ou outras obrigações de Acordo Geral, Como resultado 
dos subsídios que estejam deslocando ou impedindo 
importações de produtos similares no mercado do país 
que concede o subsídio, ou á menos que ocorra dano 
à indústria doméstica no _mer~do l_f!!Portador de um 
signatário, nos termos dO AiiigOVI do Acordo Geral 
como interpretado e aplicado por este Acordo. Os sig~ 
natários reconhecem que em países em desenvolvimen
to os governos desempenham um papel amplo na pro
moção do crescimento e desenvolvimento económico. 
Intervenções de governos· de países em desenvolvimen~ 
to em suas economias, mediante práticas enumeraâas 
no parágrafo 3° do Artigo 11, por exemplo, não serão 
per se, consideradas subsídios. 

8. O Coi:iritê, medülnte SOH_C?itaçáo de_ um signaiário 
interessado, examinará práticas específicas de subsídios 
à exportação de um país em desenvolvimento signatário 
para avaliar seu grau-de conformidade com os objetivos 
deste Acordo. Se um país em desenvolvimento tiver 
assumido compromissos no:!tfennos do pirágrafo 5o des
te Artigo, não será objeto de tais exames_no período 
de duração do compromisso em questão. 

9. O Comitê rDediarite solicitação de um signatário 
interessado, também examinará, da mesma forma, I!J;e
didas mantidas o~ introduzidas por países desenvolvidos 
signatários, sob os dispositivos deste Ac_9rd_o, que afe
tam interessês de um país em desenvolvimento signa
tário. 

10. Os signatários reconhecem que as obrigações des
te Acordo, no que diz respeito a Subsídios à exportação 
de certos produtos primários, aplicam-se a todos ·os 
signatários: 

Parte IV 
ARTIGO IS 

Situações Especiais 

1. Em casos de alegação de dano causado por impor
tações provenientes de um país referido nas Notas e 
Dispositivos Suplementares do Acordo Geral (Anexo 
I, Artigo VI, parágrafo lo, ponto 2) o signatário impor
tador poderá basear seus procedimentos e medidas: 

a) neste Acordo; ou, alternativamente, 
b) no Acordo sobre Implementação do Artigo VI do 

Acordo Geral sobre TarifaS Aduaneiras e Comércio. 
2. Entende-se que tanto no caso (a) como no caso 

(b) acima o cálculo da margem de dumping ou do mon
tante estimado do subsídio poderá ser feito mediante 
comparação do preço de exportação com: 

a) o preço pelo qual é vendido um produto similar 
de um país outro que não_ o importador signatário ou 
aqueles acima mencionad.:>s; ou, 
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b) o valor construído C331 de um produto si.r:Õllai--e-m 
um país outro que não o importador signatário ou aque
les _acima mencionados. 

3. Se nem os preços, nem o valor construído, como 
estimandos nos termos de (a) e (b) do parágrafo 2o aci
ma, fornecerem uma base adequada para fins de consta
tação de dumping ou subsidiação, o preço no signatário 
imp()_r_tador, se necessário devidamente ajustado para 
refletir lucros razoáveis, poderá ser utilizado. 
_ 4:~ Todos os cálculos efetuados para os fins dos pará
grafos 2° e 3° acirifa serão baseados nos preços praticados 
ou custos existentes a mesma fase comercial, normal
mente à saída da fábrica, e tanto quanto possível em 
operações efetuados à mesma época. Será feito, em 
cada caso, e de acordo com ~uas circunstâncias peculia
res, o devido desconto para diferenças em condições 
e _termos de venda, ou em encargos tributários_, e para 
diferenças outras que afetem a comparabilidade de pre~ 
.ços, de modo que o método de comparação aplicado 
seja apropriado e razoável. 

Parte V 
ARTIGO 16 ~ ~ 

-Comitê de ·sili:Jsídios.e Medidas CompensatÓrias 

1. Será estabelecido sob este Acordo um Comitê 
de Subsídios e Medidas Compensatórias composto de 
representantes de cada um dos signatários deste Acor
do._ O Comitê elegerá seu Presidente e reunir-se-á não 
menos que duas vezes por anos, e em outras ocasiões, 
mediante solicitação de qualquer signatário, como pre-

- visto-·nos dispositivOs relevantes deste Acordo. O Comi
tê incumbir-se-á de responsabilidades que lhe sejam 
atribuídas por este Acordo ou pelos signatários, e foi:ne
cerá aos signatários oportunidades de se _Consultarem 
sobre quaisquer matérias referentes à operação deste 
Acordo ou à persecução de seus objetivos. O Secreta
riado do GAIT atuará como SeCretariado do Comitê~ 

2. _Ç> Co~tê p9derá formar- ór"gã_os subSidiários 
~ __ quando adequado. 

3. O Comitê· e eventuais órgãos subsidiários pode
rão~ nó d~sei:npenho de suas funções, consultar e procu
rar iiúormações de quaisquer fontes que considerem 
a,_q~_quadas. no entanto, o Comitê ou qualquer órgão 
subsidiário, antes de procurar tais iniormações de uma 
fonte sob jurisdiçã.o de um signatário, informará o signa
tário em questão. 

Parte VI 
ARTIGO!? 
Conciliação 

1. Quando forem trazidas ao Comité questões para 
conçilia_ção, caso as partes não tenham chegado a uma 
solução mutuamente aceitável em consultas sob quais
quer dispositivos deste Acordo, o Comitê examinará 
imediatamente os fatos relevantes, e, por meio de seus 
bons ofícios, encorajará os signatários em questão a 
encontrarem uma solução mutuamente aceitáveLC34l 

2. Os signatárioS ·empreenderãO seus melhores es
forços para encontrar uma solução mutuamente aceitá
vel no decorrer do período de consultas. 

3. Caso o assunto permaneça sem solução, não obs
tante os esforços de conciliação empreendidos nos ter
mos do parágrafo 2° acima, quaisquer signatários~ ne1e 
envolvidos poderão, após trinta dias a contar do pedido 
de conciliação, solicitar que um grupo especial de peri
tos ("Panei") seja estabelecido pelo Comitê em confor
midade com os dispositivos do Artigo 18 abaíxo. 

ARTIGO 18 
Solução de Controvérsias 

1. O comité estabelecerá um grupo especial de peri~ 
t~s. ("Panei .. ), caso solicitação neste sentido lhe seja 
d1nglda, nas termos do parágrafo 3~ do Artigo 17 {JS). 

O grupo especial de peritos, estabelecido neste termos 
examinará os fatOs da situação e, à luz de taís fatos, 
apresentará ao Comitê suas constatações no que diz 
respeito a direitos e obrigações dos signatários partes 
da controvérsia, sob os dispositivos relevantes do Acor
do Geral como interpretado e aplicado por este Acordo. 
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2. Todo grupo especial de peritos deverá ser estabe
lecido dentro de trinta dias a contar de uma solicitação 
neste sentido (36), e um grupg especial de peritos assim 
estabelecido deverá comunicar suas constataç-ões ao Co~ 
mítê dentro-de s-esséntã- dias a contar de seu estabe_ie
cimento. 

3. No processo de se estabelecer um grupo especial, 
o Presidente do Comitê deverá, após assegurar-se do 
assentimerito dos signatários interessados, propor os 
nomes que comporão-o grupo. Os grupos especiais de 
peritos serão compostos de três a cinco nomes, de prefe
rência funcionários governamentais, e a composição dos 
grupos especiais não deverá constituir demora em seu 
estabelecimento. Fica entendido que nenhum cidadão 
de pafses cujOs gOvernos (3~ sejam parte da controvérsia 
será membro do grupo especial de peritos que _examiw 
nará a controvérsia. 

4. Com vistas a facilitar o estabelecimento de grupos 
especiais de peritos, o Presidente do Comitê deverá 
manter uma lista indicativa informal de funcionários 
governamentaís e não-governamentais qualificados nos 
campos de relações comerciais, desenvolvimento eco
nómico, e outros assuntos cobertos pelo Acordo Geral 
e por este Acordo, os quais poderão estar disponíveis 
para servir em grupos especiais de peritos. Para este 
fim, cada signatário poderá ser convidado a indicar, 
no infcio de cada ano, ao Presidente do Comitê, o nome 
de uma ou duas pessoas que estariam disponíveis para 
tal função. 

5. Os membros de grupos especiais de peritos atuarão 
em seu próprio nome, e não" como representantes gover
namentais, nem como representantes de qualquer orga
nização. Seus respectivos governos, portanto, não lhes 
dãrão instruções no que diz respeito a assuntos de que 
se ocupe o grupo especial. Os membros de grupos espe~ 
dais de peritos serão selecionados de modo a assegurar 
a independência, diversidade de formação e origem, 
e amplo espectro de experiência dos membros. 

6. Com vistas a encorajar o encontro de soluções mu
tuamente satisfatórias pelas partes de uma controvérsia, 

_ e para obter seus comentários, cada grupo especial de 
peritos deverá apresentar às partes de controvérsias pri
meiramente a parte descritiva de seu relatório, e subse
qüentemente suas conclusões, ou um resumo delas, com 
uma antecedência razoável em relação ·à circulação do 
relatório em questão no Comité. 

7. Se as p<iries de uni. a Controvérsia em exame por 
um grupo especial de peritos encontrarem uma solução 
mutuamente satisfatória, qualquer signatário com inte· 
resse na matéria terá o direito de solicitar e receber 
informações-adequadas sobre aquela solução, e uma 
nota delineando a solução encontrada será apresentada 
ao Comitê pelo grupo especial de peritos. 

8. Nos casos em que as partes de uma controvérsia 
não tenham encontrado uma solução satisfatória, os 
grupos espeCiais de peritos apresentarão um relatório 
escrito ao Comité, o qual de..,erá especificar as consta
tações do grupo especial de peritos quanto às questões 
de fato e de aplícação dos dispositivos relevantes do 
Acordo Geral como interpretado e aplicado por este 
Acordo, e as razões para suas constatações e as bases 
que as fundamentaram. 

9. O Comité eXaminará o relatório do grupo especial 
de peritos tão logo possível, e, levando em s-onsideração 
as constatações nele contidas, podeiá fazer recomen
dações às partes da controvérsia com vistas a resolver 
a controvérsia. Se as reComendações do Comité não 
forem seguidas dentro do período razoável, o Comitê 
poderá autorizar contramedidas adequadas (inclusive 
retiradas de conces~ões e suspensões de obrigações sob 
o Acordo Geral) levando em consideração a natureza 
e o grau dos efeitos adversos cuja existéncia seja consta· 
tada. Tais recomendações do Comitê dever.lo ser apre
sentadas às partes dentro de trinta dias a contar do 
recebimento do Ielatório do grupo especial de peritos. 
Parte VII 
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ARTIGO 19 

Disposiçóes Fin-ais 

1. Nenhuma ação específica contra um subsídio de 
outro signatário poderá ser tomada exceto em confc;>r
midade com os dispositivos do Acordo Geral como m· 
terpretado por este Acordo (38) 

Aceitação e Adesão 

2. a) Este Acordo estará aberto a aceitações. _me
diante assinatura ou de outra forma, de governos partes 
contratantes do GA TI e da Comunidade Económica 
Européia. 

b) Este Acordo estará aberto a aceitações, mediante 
assinatura ou de outra forma, de governos que tenham 
aderido ao GA TI provisoriamente, em c·ondi_ções rela
cionadas com a aplicação efetiva de direitos e obrigações 
deste Acordo, às quais levarão em consideração direitos 
e obrigações constantes dos respectivos instrumen~os 
de adesão provisória. 

c) Este Acordo e3tará abertO à adesões de quaisquer 
outros governos, em termos relativos à aplicação efetiva 
de direitos e obrigações deste Acordo a serem acor~a~ 
dos entre o governo em questão e ·as signatários, me
diante depósito de um instrumento de adesão, que esti
pule os termos acordados, juntC? ·ao Diretor Geral das 
Partes Contratantes do GA TI. 

d) No que diz respeito a aceitações, serão aplicável::. 
os dispositivos do Artigo XXVI: 5 (a) e (b) do Acordo 
Geral. 

Reservas 

3. Não poderão ser formulad~ reservas. com respçito 
a quaisquer dispositivos deste _t\cordo sem, o_consenti
mento· dos demais signatários. 

Entrada em Vigor 

4. Este Acordo entrará em vigor no dia to de janeiro 
de 1980 para os governos CW) que o tiverem aceito ou 
a ele aderido até aquela data. Entrará em vigor para 
quaisquer outros governos no trigésimo día a contar 
da data em que o governo em q-uestão ·o aCéitãi ou 
a ele aderir. 

Legislações Nacionais 

5. a) Cada governo que aceite este Acorçlo ou a ele 
adira tomará todas as medidas necessárias, de caráter 
geral ou particular, para assegurar, no mais tardar na 
data em que este Acordo entre em vigor para o governõ 
em questão, a conformidade de suas leis, regulamentos 
e procedimentos administrativos com os dispositivos 
deste Acordo aplícáveis ao signatárió em questão. 

b) Cada signatário informará o Comitê de quaisquer 
mudanças em suas leis e regulamentos, bem como na 
administração de tais leis e regulamentos, relevantes 
para fins deste Acordo. 

Exame 

6. O Comitê examiriará amialinente a implementa· 
ção e operação deste Acordo levando em consideração 
seus objetivos. O Comitê informará anualmente as Par
tes Contratantes do GATT dos acontecimento:> havidos 
no período coberto por tais exames (40)~ 

Emendas 

7. Os signatários poderão emendar este Acordo tendo 
presente, inter alia, a experiência adquirid~ em sua im
plementação. Tais emendas, após verifícaçã.o de acordo 
entre os signatáriás em comforpúdade çom proçec_li· 
mentos que o Comitê estabeleça, não entrarão em vigor 
para quaisquer signatários anteS de os- mesmos as terem 
aceitado. 

DIÃIÜO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇãó II) 

Denúncias 

8. Qualquer signatário poderá denunciar este Acor
do. A denúncia terá efeito decorridos sessenta dias a 
contar da data em que uma notificação escrita de denún
cia seja recebida pelo Diretor Geral das Partes Contra
tantes do GA TI. Recebida tal notificação, qualquer 
signatário poderá solicitar reunião imediata do Comitê. 

Não Aplicação deste Acordo entre signatários específicos 

9. Este Acordo não será aplicado entre quaisquer dos 
signatários se qu~l deles, ao aceita~ este Acordo ou 
a ele_ aderir, nãO cOnsentir que o mesmo se aplique 
ao outro em questão. 

- Anexo 

10. O Anexo a este Acordo constitui parte integral 
dO -inesmo. 

Secretariado 

11. Este A~ordo será secretariado pelo Secretariado 
do GATT. 

Depósito 

12. Este Acordo será depositado junto ao Diretor
Geral das Púü!i Coriti:atantes do GA TI, que fornecerá 
prontament·~ a cada signatário e a cada parte contra
tante do GATT uma cópia certificada do mesmo e de 
cada emenda que se lhe faça nos termos do parágrafo 
7, e uma notificação de cada aceitação do mesmo ou 
adesão ao mesmo nos termos do parágrafo 2 e de cada 
denúncia ao mesmo nos termos do parágrafo 8 deste 
Artigo. 

Registro 

- 13. Este Acordo será registrado em_conformidade 
com os dispositivos do Artigo 102 da Carta das nações 
Unidas. 

Eelto em Genebra no décimo segundo dia de abril 
de mil novecentos e setenta e nove em único exemplar, 
riasJínguas inglesa, francesa e espanhola sendo os três 
textos autênticos. 

TEXTO DAS NOTAS DE PÉ-DE-PÁGINA AO ACORDO 
SOBRE A INTERPRETAÇÃO 

E APLICAÇÃO DOS 
ARTI90S VI, XV E ·X)(JH DO A COROO GERAL 

SOBRE TARifAS ADUANEIRAS E COMÉRCIO 

l} A~xpressâo "signatários" é utilizada para designar as Par
tes deste Acordo. 

2) Sempre que neste Acordo :)e fizer referência a ''os termos 
deste Acordo" ou nos "Artigos" ou aos "dispositivos deste 

__ Acordo", estas expressões deverão ser entendidas como 
significando, conforme exigido pe(o contexto, os disposi
tivos do Acordo Geral como interpretados e aplicados por 
este Acordo. 

3) O.s dispositivos das Partes I e II deste Acordo poderão 
ser invocados paralelamente; carnudo, com respeito aos 
efeito:. de um subsíclio específico no mercado de um país 
importador, somente uma forma de reparaç-ão poderá ser 
utilizada {ou um direito compensatório ou uma contra
me_dida autorizada). 

4) A expressão "direito compensatório" será interpretada co· 
mo significando um direito especial cobrado com vistas 
a neutralizar qualquer subsídio oulorgado, direta ou indire
tamente, à fabricação, produção, ou exportação de um 
produto, como disposto no Artigo VI, parágrafo 3, do 
Acordo Geral. 

S) A expressão "iniciada", como utilizada daqui em diante, 
significará a açáo de procedimento pela qual um signatário 
formalmente dá. início a uma investigaçãO nos termos do 
parágrafo 3 deste Artigo. 

6)- Neste Acordo, a expressão "dano", exceto especificação 
em contráriO, será intendida como dano material a LJma 
indústria doméstica, ameaça de dano material a uma indús-
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tria doméstica, ou retardamento material do estabeleci· 
menta de uma indústria doméstica, e será interpretado 
em conformidade com os dispositivos do Artigo 6. 

7) Estabelecido na Parte V deste Acordo, e daqui em diante 
denominado "o Comitê". 

8} Para os fins deste Acordo, a expressão "parte" designará 
qualquer pessoa física ou jurídica residente no território 
de um signatário. 

9) Por "signatário interessado" ou "parte interessada" enten
der-se-á um signatário ou uma parte cujos interesses econó
micos são afetados pelo subsidio em questão. 

10) Os signatários estão consciente de que no território de 
certos signatários poderá ser compulsório revelar uma in
formação por força de uma medida legal redigida em ter-
mos muito precisos. . 

11) Os signatários concordam que solicitações de confiden
cialidade não deverão ser rejeitadas arbitrariamente. 

12) Em virtude de termos diferentes serem utiJ_izados nos dife
rentes sistemas dos vários Pilfses, a expr-essão "constata
ção" será utilizada daqui pot diante para designar uma 
decisão ou uma determinação formaL 

13) É particularmente importante, em conformidade com os 
dispositivos deste parágrafo, que nenhuma constatação 
afirmativa, preliminar ou final, seja feita sem que tenham 
havido oportunidades razoáveis para consultas. Tais con
sultas poderão estabelecer a base para proceder-se nos 
termo~_ dos dispositivos da Parte VI deste Acordo. 

14) Neste Acordo, a expressão "cobrar" designa a imposição 
ou recolhimento definitivo ou final de um imposto ou taxa. 

15) Os signatários deverão chegar a um entendimento quanto 
a critérios para fins do cálculo do montante do subsídio. 

16) A expressão "poderão" não será interpretada de modo 
a perrr.itir simultaneamente a continuação dos procedimen
tos e a-implementação de compromissos de preços, exceto 
como disposto no parágrafo 5 (b) deste Artigo. 

17) Constatações de dano, segundo os critérios enunciados 
neste Artigo, serão baseados em elementos de prova positi
vos. Para determinar a existência de uma ameça de dano, 
as autoridades investigadoras poderão, ao examinaras ele
mentos enumerados neste Artigo, levar em conta os ele
mentos de prova relativç>:s à natureza do subl)ídio em ques· 
tão e aos seus efeitos prováveis sobre o comércio. 

18) Em todo este Acordo eotender-se-á a eJCpressão "produto 
símilar'' cOmo significando um produto que seja idêntico, 
ou seja, igual em todo~ os aspectos ao produto em questão, 
ou quando inexista Produto nestas condições, outro produ
to, conquanto não seja igual em todos os aspectos, tenha 
características muito parecidas com as do produto em ques
tão. 

19) Tal como ioclicados nos parágrafos 2~ e 3~ deste Artigo. 
20) Estes fatores podem compreeder, ioter alia, o volume e 

os preços das importações dos produtos em questão não 
subsidiadas, contrações da demanda ou modificações nos 
padrões de consumo, práticas comerciais restritivas da parte 
de produtores estrangeiros e demésticos, competição entre 
produtores estr3Jlge~ros e doll!és~Jcos, desenvolvimentos de 
tecnologia, e o desempenho das espostações e a produti· 
vidade da indústria doméstica. 

21) O comitê deverá elaborar uma defmiçáo para a e11:pressão 
"ligados" tal como utilizada neste parágrafo. 

22) Neste Acordo, a expressão ,.subsídios" deverá ser enten
dida como englobando subsídios outorgados por qualquer 
governo ou por qualquer entidade pública localizada no 
~erritório de um signatário. Contudo. é reeonbecido que 
nos signatários com diferentes sistemas de governos federais 
vigoram diferentes clivisões de poderes. Tais signatários 
aceitam, não obstante, as conseqüências internacionais que 
possam advir dos tennos-deste Acordo como resultado de 
outorgas de subsídios dentro de seus territórios. 

23) A expressão "dano a uma indústria doméstica" é utilizada 
aqui _com m·esmo-sentido que na Parte I deste Acordo. 

24) OS6eUefícios resultantes clireta ou indiretamente do Acor~ 
do geral compreendem os benefício~ que decorrem de_con
cessões tarifárias consolidadas nos termos do Artigo 11 do 
Acordo Geral. 

25) A expressão "prejuízo sério aos interesses de um outro 
signatário" é utilizada neste Acordo com o mesmo sentido 
que no Artigo XVI, parágrafo 1~ do Acordo Geral, e inclui 
ameaça de prejuízo sério. 

26) Os signatários reconhecem que anulaçáo_ou diminição de 
benefícios pode também ocorrer em decorrência de um 
signatário não_cumprir obrigações nos termos do Acordo 
Geral ou deste Acordo. Quando o Comitê constatar a exis
tência de não-cumprimento de tais obrigações, no que diz 
respeito a subsídios à exportação, poderá ser presumida 
a existência de efeitos adversos. sem prejuízo do parágrafo 
9~ do Artigo 18 deste Acordo. Uma oportunidade razoável 
para refutar esta presunção será concedida ao outro signa
tário. 

r!) A àpresS~O"''deslocarriento" será interpretada de maneira 
que leve _em consideração as necessidades de comércio e 
desenvolvimento dos países em desenvol"imento- e, nestes 
termos, não se destina a fixar parcelas tradicionais de mer
cado. 
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28) No que diz respeito a certos produtos primários, o problema 
dos mercados de terceiros países é tratado exclusivamente 
no Artigo 10 deste Acordo. _ . 

29) Para os fins deste Acordo, a expressão "certos produtos 
primários" engloba os produtos referidos na Nota interpre
tativa relativa ao Artigo XVI, Seção B, parágrafo 2?, do 
Acordo Geral, com supressão das palavras "ou qualquer 
mineral". 

30) Quaisquer prazos mencionados neste Artigo e no Artigo 
18 poderão ser prorrogados por consentimento mútuo. 

31) Ao fazer tais recomendações, o Comit! levará em conside
ração as necessidades de comércio, de desenvolvimento e 
.finaceiras dos países em desenvolvimento signatários. 

32) Fica entendido que, após este Acordo entrar em vigor, 
quaisquer propostas de compromisso deste tipo serão notifi
cadas aO Comitê no devido tempo. 

33) A expressão "valor construido" significa o custo de produ
ção mais um montante razoável para custos de administrão, 
comercialização e outros, para lucros. 

34) Com estes fms, o Comífê -poderá assinalar aos signatários 
os casos em que, no entendimento do Comitê, inexista justi
ficação razoável em apoio às alegações apresentadas. 

35) Isto não impedirá, contudo, que seja estabelecido mais rapi
damente um grupo especial de peritos quando o Comitê 
assim o decidir, levando cm consideração a urgl!ncia da 
situação. _ _ __ _ _ 

.36) As-partes de um controvérsia devera: o emitir parecer em 
curto prazo, isto é, dentro de sete dias úteis, sobre a nomea
ção de membros do grupo especial de peritos ("Panei") 
feita pelo Presidente do Comitê, e não se oporão à nomea
ção cxceto por razões imperiosas. 

37) A expressão "govemo"-oompreende os governos de to_dos 
os países membros de uma união aduaneira. 

38) Este parágrafo não se destina a impedir que medidas sejam 
tomadas, nos casos apropriados, em decorrência de outros 
dispositivos pertinentes do Acordo Geral. 

39) O tenno ''governos" inclui as autoridades competentes de 
comunidade Económica Européia. 

40) Quando da realização do primeiro exaine, o Comitê não 
somente procederá a um exame geral da aplicação do Acor
do, mas também proporcionará-a todos signatários interes-

=~~:~~b!li:~~fC: !~;~~fi~;u:~~!~~~~~ti~~~:~; 
e efeitos sobre o comércio de certas práticas de imposto 
dirctos. 

ANEXO 

a) Concesão pelos GOvei.riOS-de subsídios diretos a uma 
empresa ou a uma indústria em função de seu desem
penho de exportação. 

b) Sistama de r-etenção de divisas ou práticas análogas 
que impliquem a concessão de prêmio às exporta
ções. 

c) Tarifas de transporte interno e de fretes para embar
que de exportações, concedidas ou impostas pelo 
governo, em condiç6es mais favoráveis do que apli
cadas ao transporte doméstico. 

d) Fornecimento, pelo governo ou por organismos pú
blicos, de produtos ou serviços importadOs Ol{nacio
nais para uso na produção de mercadorias expor
tadas, em termos ou condições mais favoráveis do 
que os aplicados no fomeciinento de produtos ou 
serviços similares, ou diretamente concorrentes, pa
ra uso na produção de mercadorias destinadas ao 
consumo interno, se (no caso de produtos) tais ter
mos ou condições forem mais favoráveis do que 
aqueles comercialmente disponíveis a seus exporta
dores nos mercados mundiais. 

e) Isenção, remissão ou pos~ergaçáo, total ou parcial, 
concedida especificamente em função das exporta
ções, de impostos diretos Ol cargos s-ociais pagos ou 
devidos pelas empresas industrais ou comerciais. {2) 

f) Concessão, para o cálculO da base sobre a qual se 
aplicam os impostos diretos, de deduções especiais, 
diretamente relacionadas com as exportações ou seu 
desempenho, superiores às concedidas à produção 
destinada ao consumo interno. 

g) Isenção ou retttissão de impostos indiretos "(11, sobre 
a produção e distribuição de produtos exportados, 
em montante superior àqueles cobrados sobre a pro
dução e distrituição de produtos similares quando 
vendidos para consumo interno. 

h) Isenção, remissão ou postergação de impostos indi
retos em cascata incidentes em etapas anteriores (t)" 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Ii) 

SõOre bens e serviços utilizados na -produção de pro
todos exportados, quando superiores âs isenções, re
missões ou postergações dos impostos indiretos em 
cascata similares, que incidam em etapas anteriores, 
sobre os bens e serviços utilizados na produção de 
produtos similares quando vendidos para consumo 
interno, no entanto, a isenção, remissão -ou poster
gação dos ímposros indiretos em cascata inctdentes 
em etapas anteriores poderá ser concedida às merca
doii<ls exportadas, mesmo que não o seja para produ
tos similares quando vendidos para consumo interno, 
se tais impostos indiretos forem incidentes sobre pro
dutos fisicamente incorporados (com o desconto) 
normal pelo desperdício no produto exportado (31. 

i) Remissão ou esterno drawback de gravames à impor
tação (I)" de valor que exceda os cobrados sobre 
os produtos importados que estejam materialmente 
incorporados ao produto, exportado (com o descon
to normal pelo desperdício); contudo, em casos parti
culares, uma empresa poderá utilizar produtos do 
mercado interno, em igual quantidade e da mesma 
qualidade e características que os produtos impor
ta:d_os, em s~bstituição a estes, com o objetivo de 
beneficiar-se da preSente disposição, caso as opera
ções de importação e de exportação correspontentes 
se realizem ambas dentro de um período razoável, 
que normalmente não deverá exceder dois anos. 

j) Estabelecimento pelos governos (ou órgãos expecia
lizados sob seu controle) de programas de seguros 
ou garantias contra altas nos custos dos produtos 
exportados {4)", ou de programas contra os riscos 
de flutuação das taxas de câmbio, a viveis de prêmio 
manifestadamente insuficientes para cobrir os custos 
!~tf.~ações e perdas a longo praso destes progra-

k). Concessão pelos governos (ou órgãos especializados 
sujeitos a seu controle e/ou que a tu em sob sua autori
dade) de créditos à exportação a taxas inferiores 
àquelas que deveriam ser efetivam-ente pagas para 
obter o~ fundos empregados com este fim (ou aquelas 
que tenam que pagar, caso recorressem aos merca-

. dos intercionais de capital, para obter fundos nos 
mesmos prazos e na mesma moeda que _os dos crédi
tos à exportação), ou pagamento pelos governos e 
órgãos acima referidos da totalidade ou parte dos 
custos incorridos pelos exportadores ou instuições 
financeiras para a obtenção dos créditos, na medida 
em que estas açóes sirvam para assegurar uma vanta
gem importante nas condições dos créditos à_ expor
tação. 

Contudo, se um signatário é parte em um compromisso 
internaciomil em matéria de créditos oficiais à expor
tação, no qual sejam partes pelo menos doze signa
tários originais C6J do presente Acordo em 1': de janei
ro de 1979 (ou em um compromisso subseqüente 
adotado pelos signatários originais), ou se na prática 
um signatário aplica os dispositivos do referido com
promisso em matéria de taxas de juros, uma prática 

- de crédito à exportação que seja em conformidade 
com aqueles dispositivos não será considerada como 
subsídio à exportação por proibido este Acordo. 

l) Qualquer outro encargo para o erário público que 
constitua um subsídio ã exportação no sentido do 
Artigo XVI do Acordo Geral. 

NOTAS 
1. Para os efeitos do presente Acordo: 

A expressão "impostos diretos" designa os impostos sobre 
salários, lucros, juros, aluguéis, royaiUes e outras formas de 
renda, bem como impostos sobre a propriedade de bens imó· 
veis; 

A expresslio "gravames à importação" designa os direitos 
aduaneiros, outros direitos e outros encargos fiscais. não men
cionados em outra parte da presente nota que são cobrados 
nas importações; -
_A expressão «impostos indiretos" designa as taxas sobre as 

vendas, o consumo, o faturamento, o valor agregado, as conces
sOes, o selo, as transferl!ncias, os estoques e equipamentos, 
.os ajustamentos fiscais na fronteira, bem como as demais taxas 
que não sejam diretas gravames à importação. 

'Os impostos indiretos "incidentes em etapas anteriores" são 
aqueles cobrados sobre bens ou serviços utilizados direta ou 
indiretamentc na fabricação do produto; 
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Os impostos indiretos "em cascata" são aqueles escalonados 
sobre as múltiplas etapas de produção, aplicados quando não 
existirem mecanismos de compensação posterior do imposto, 
para o caso de bens o serviços tributáveis em uma etapa da 
produção que são utilizados numa etapa de produção subse
quente~ 

A "remissão" de impostos compreende o reembolso ou abati
mento dos mesmos; 

2. Os signatários reconhecem que a postergação não constitui 
necessariamente um subsídio à exportação nos q~.sos em que, 
por exemplo, se cobram os juros correspondentes. Os signa
tários reconhecem, ademais, que nenhum dispositivo deste tex
to prejulga a disposição das Partes Contratantes sobre questOes 
específicas levantadas no documento L/4.422 do GATT. 

Os sígnatários rcafinnam o princípio de que os preços das 
mercadorias em transações entre empresas exportadoras e com
pfádoras estrangeiras sob o seu controle, oU sob o mesmo con
trole, devem ser, para efeitos fiscais, os preços que seriam 
·praticados entre empresas independentes que atuassem em con
~~ções de livre concorrencia. Todo signatário poderá chamar 
a atenção de outro signatário sobre as práticas administrativas 

'ou outras que possam infringir estes pricípios e que se traduzam 
numa económia significativa de impostos diretos sobre transa
ções -de exportação. Em tais circunstâncias os signatários nor
malmente tratarão de resolver suas divergências pelas vias pre
vistas nos tratados bilaterais existentes em matéria fiscal ou 
recorrendo a outros mecanismos internacionais específicos, sem 
prejuízo dos direitos e obrigações para os signatários decor
rentes do Acordo Geral, inclusive o direito de consulta estabe
lecido na frase precedente. 

O parágrafo (e) não tem objetivo limitar um signatário na 
adoção de medidas destinadas a evitar a dupla-tributação de 
renda proveniente do estrangeiro recebida por suas empresas 
ou pelas empresas de outro signatário. 

Nos casos em que existam medidas incompatíveis com as 
disposições do parágrafo (e) e quando o signatário que as aplica 
encontrar dificuldades práticas para ajustá-las imediatamente 
às disposições do Acordo, o signatário em questão poderá, 
sem prejuízo dos direitos dos demais signatários do Acordo 
Geral e do presente Acordo, examinar métodos tendentes a 
ajustar essas medidas dentro de um prazo razoável. 

Neste sentido, a Comunidade Económica Européia declarou 
que a Irlanda pretende denunciar, cm 1~ de janeíro de 1981, 
o s.eu sistema de medidas fiscais preferenciais relacionadas com 
as exportações, estabelecido pela Lei sobre o Imposto de Socie
dades ("Corporation tax Act"), de 1976 continuando, entre
tanto, a honrar os compromissos legalmente assumidos durante 
o pcrfodo de vigência daquele sistema. 

3. O parágrafo (h) não se aplica a sistema de imposto sobre 
o va1or agregado e aos ajustamentos fiscais na fronteira; ao 
problema da remissão de impostos sobre o valor agregado so
mente se aplica o parágrago (g), 

4. Os signatários concordam em que nada neste parágrafo 
deve prejulgar ou influenciar as deliberações do grupo especial 
de peritos (panei), estabelecido pelo Conselho do GATI em 
6 de junho de 1978 (CIMJ 126). 

~f. Ao analisar o grau de adequação a longo prazo 
dos níveis dos prêmios, custos e perdas dos sistemas 
de seguros, em princípio, só serão considerados os con
tratos que tenham sido celebrados depois da data de 
entrada em vigor do presente Ano. 

6. Um signatário original do presente Acordo signi
fica qualquer signatário que adira ao mesmo ad-refe
rendum em 30 de junho de 1979 ou antes. 

(Às Comissões de '"Relaç6es Exteriores e de Econo
mia.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo 
Sr. 1~-secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 270. de 1986 

(Da Comissão Diretora) 

Altera dispositivo da Lei n• 7 .338, de 8 de 
julho de 1985. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo Acrescente-se um parágrafo ao art. zo da Lei 

n' 7.338, de 8 de julho de 1985. 
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"§ __ ~_O diSposto neste artigo aplica-se aofuncio~ 
nário aposentado que, na atividade, ocupava cargo 
ou função do Grupo DAS efetivo." 

Art. 2"0 parâgrafo único do art. 2" da Lei n" 7 .338, 
de 8 de julho de 1985, passará a con_stituir o parágrafo 
primeiro. 

Art. 3" Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
caç§o. 

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justiftcação 

A Lei n" 7.338, de 1985, em seu an. 2", parágrafo 
único, estendeu a gratificação de Nível Superior aos 
aposentados com fundamento no artigo 430 da Reso
luçáo 58, de 1972, condicionando a concessão, a que 
os aludidos servidores inativo.s houvessem feito jus à 
referida gratificação) quando em atiVidade. 

Os ocupantes dos cargos ou funções do Grupo DAS, 
não percebiam a gratificação dC Nível Superior, até 
a edição da lei em referência. Sucede, porém, que no 
Senado, alguns _poucos funcionários ocupavam c~g()S 
DAS efetivô e, nesta condição, não fazíam jus â aludida 
gratificaçãO, qu8ndo em atividade, ficando, portanto, 
excluídos da percepção do benefício. ____ ~ _ _ _ 

A discriminação relativamente--a estes funcionários 
é altamente injusta, já que, tais pessoas prestaram seus 
serviços durante longos anos em cargos e funções para 
os quais se exigiam formação superior. 

A proposição ora apresentada visa, justamente, sanar 
esta injustiça. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. - José 
Ftagelli - Passos Pórto - Enéas Faria - Mário Maia 
- MB11ins Filho. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Ne7.338 
DE 8 DE JULHO DE 1985 

Dispõe sobre os reajustes dos atuais valores de 
vencimentos e proventos dos servidores ativos e ina· 
tivos do Senado Federal, bem como os das pensões, 
e dá. outras providências. 

O Pre$idente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: -
Art. 1~ Os atuais valores de vencímentos e proventos 

dos servidores ativos e inativos do Senado Federal, bein 
como os das pensões, resultantes da aplicaçã~ da Lei 
n~7 .260 C),de 3 de dezembro de 1984, ficam reaJustados 
em 75% (setenta e cinco por cento), a partir de 1~ 
de janeiro de 1985. 

Art. 2~ O servido! do Senado Federal, quando inves
tido em cargo em comissão ou função de confiança 
do Grupo DAS-100, perceberá a gratificação de nível 
superior a que se refere _o artigo 7~ do Decreto-lei n~ 
1.820 ('),de li de dezembro de 1980, 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se 
ao funcionário aposentado com fundamento no artigo 
430 da Resolução n~ 58, de 10 de novembro de 1972. 
e alterações posteriores, desde que tenha feito jus à 
referida gratificação, na ativid~de. 

Art. 3~ Fica elevado para Cr$ 8.300 (oito mil e trezen
tos cruzeirc:>s) mensais, por dependente, o valor do salá
rio-famt1ia. 

Art. 4~ As despesas com a execução desta lei correrão 
ã conta do Orçamento Geral da União. para o exercício 
de 1985. 

Art. 5? Estalei ent~a em vigor na da.ta de __ su.a publica
ção, com os efeitos financeiros a partir de 1~ de janeiro 
de 1985. 

Art. 6? Revogam~se as disposiç6es em contrário. 
JOSÉ SARNEY - Presidente da República. 
Fernando Lyra. 

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Ser
viço Público Civil e de Finanças.) 

DIÁRIO DO CONGRESSONAC!ONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (José Frageiii) - O projeto 
lido será publicado e remetido às comissões compeR 
tentes. 

Sobre a_ J:nes~, iequerimenJos que vão ser lidos pelo 
Sr. 1?..:Secretár:io. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 539, de 1986 

Requeremos u.rgéncia, nos termos do ~rt. 371, al~ea 
b, d9 Regimento Interno, para o ProJeto de Lei da 
Câmara n? 144, de 1986, que dispõe sobre a criação 
de cargos e empregos permanentes na Secretaria do 
Tribunal Federal de Recursos e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. - Helio 
Gueiros - Octávio Cardoso - Odacir Soares. 

REQUERIMENTO 
N: 540, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 450, 
de 1986, relativa a pleito do Gove_rno do Estado de 
Mato Grosso do SuL 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. - Jorge 
KaJume- Carlos Chiatelli- Hélio Gueiros- Odacir 
Soares. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os re9ueri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dta, na 
forma do Regimento Interno da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelii)- Passa·se ã 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo ne 13, de 1986 (n' 127/86, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Coope
ração Oentífica, Tecnológica e Industrial, eleborado 
entre o Govemo _da República Federativa do Brasil 
e o Governo do Reino da BêL~, em Brasilia, a 12 

--de março de 1985, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n' 
1.040 e 1.041. de !986, das Comissões: 

- de Relações Exteriores; e 
-de Ciência e Tecnologia 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação 
Os --srs. Seilaâores Que- o ap-i:'Ovam queiram penna-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
O projeto irá à ComiSsão de Redação. 

O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli) -
Item2: 

Discussão. em turpp _único, do Parecer da Comissão 
.de Relaç_ões Exteriores sobre a Mensagem n? 463, de 
1986 (ne 647186. na origem). de 22 de outubro de 1986, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à delibera;ção do Senado a escolha do Senhor Jorge 
Ronaldo de Lemos Barbosa. Embaixador do Brasil 
junto â República do Zaire, para, cumulativamente, 
exercer a- função de Embaixador do Brasil jumto à 
República Ruandesa. 

Jtem3: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de COnstitUição e'Justiça sobre a Mensagem 
"' 465, de 1986 (ne 650/86, na origem), de 22 de 
óutubro de 1986, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 

Quarta-Feira 3 4535 

a escolha do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Jorge José 
de Carvalho para exercer o cargo de Ministro do 
Superior Tribunal Militar, em vaga reservada aos 
Oficiais-Generais da ativa da Aeronáutica, aberta 
em decorrência da aposentadoria do Ministro Te· 
nente-Brigadeiro-do-Ar Deoclécio Lima de Siqueí· 
ra. 

Item 4: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
ne 467 de 1986 (n' 664/86. na origem), de 6 de 
novembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ã deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Tarcísio Marciano da 
Rocha, embaixador do Brasil junto à Jama.iria Ára· 
be Popular da Líbia, para, cumulativamente, exer· 
cera função de embaixador do Brasil junto à Repú· 
blica de Malta. 

Item 5: 

Discussão, em turno único, dO Parecer da Co~ 
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n? 468. de 1986 (n? 67!!86, na origem), de 18 de 
novembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha da Senhora Laura Maria Malcher 
de Macedo, Ministra de Segunda Classe, __ da carR 
reira de diplomata, para exercer a função de embai
xadora do Brasil junto â República de Cabo Verde. 

Item 6: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Me-nsagem 
n' 469. de 1986 (ne 672/86. na origem), de 18 de 
novembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do 
Senado as escolha do Senhor Geraldo Egídio da 
Costa Holanda Cavalcanti, l\.1inistro de Primeira 
Classe, da carreira de diplomata, para exercer a 
função de embaíxador do Brasil, junto às comuni
dades européias. 

It«!-m7: 

Discussâo, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
ne 470, de .1986 (n' 673/86, na origem), de 18 de 
novembro de 1986, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Rodrigo Amaro de Azeredo 
Coutinho, Ministro de Segunda Classe, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de embaixador 
do Brasil junto à República Togo lesa. 

Item8: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
ne 471, de 1986 (n? 674/86, na origem). de 18 de 
novembro do corrente ano. pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Ney Moraes de Mello 
Matros, Ministro de Segunda Classe_, da carreira 
diplomata, para exercer a função de embaixador 
do Brasil, junro à República Áiabe da Síria. 

ltem9: 

Discussão, em turno único, do Paiecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
ne 473, de 1986 (n? 679/86, na origem). de 20 de 
novembro de 1986, pela qua1 o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Paulo Monteiro Lima, Minis
tro de Primeira Classe, da carreira de dip~omata, 
para exercer a função de embaixador do Brasil 
junto à República do Panamá. 

Item 10: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
miSsão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
ne 474, de 1986 (ne 681!86, na origem), de 20 de 
novembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Murillo Gurgel Valen
te_, Ministro de Primeira Classe, da carreira de di-
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plomata, para exercer a função de embaixador do 
Brasil junto ào reino da Noruega. 

Item 11: 
Discussão, em turno único, do Parecer da Co

missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n~ 475, de 1986 (n~ 682/86, na origem), de 20 de 
novembro de 1986, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Carlos Antonio Bettencourt 
Bueno, Ministro de Primeira Classe, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de embaixador 
do Bfasil no Japão. 

Item 12: 

Discussão, em turno únícO, do Parecer da Co
missão de Con~tituição!:: Justíçil scihre a Mens~gem 
n~ 477, de 1986 "(n~ 716186, na origem), de 25 de 
novembro de 1986, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete â deliberação do Senado 
a escolha do Senhor José Luiz Barbosa Ramalho 
Clerot para exercer o cargo de ministro do Superior 
Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposen
tadoria do doutor Gualter Godinho. 

Item 13: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Constituição e Justiça sob~e a Mensagem 
ne 508, de 1986 (ne 726!86, na órigem), de 28 de 
novembro do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Doutor João Américo de Sou
za, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho, na vaga decorrente da apo
sentadoria do Ministro Ildélio Martins. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - As matérias 
constantes dos itens 2 a 13 da pauta da presente sessão, 
nos termos da alínea h do art. 402 do Regimento Inter
no, deverão ser apreciadas em sessão secreta. 

Solicito aoS- Se"rifioras funcionários as providências 
necessárias a fim de que seja respeitado o dispositivo 
regimental. 

(A sessão torna-se secreta ds 18 hOraS e 44 minutos 
e volta a ser pública às 19 horas e 22 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está reaberta 
a sessão. 

Sobre a mesa, redaçâo final da proposição aprovada 
na Ordem do Dia, que; nos termos do Regimento Inter
no, se não houver objeção do Plenário, vai ser lida 
pelo Sr. 1'!-S.ecretário. 

• É lida a seguinte 

PARECER 
N: 1.119, de 1986 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n: 13, de 1986 (n~ 127/86, na Câmara dos Depu
tados). 

Relator: Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Decreto Legislativo n~ 13, de 1986 (n~ 127/86, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
de Cooperação Científica, Tecnológica e Industrial, ce
lebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino da Bélgica, em Brasília, 
a 12 de março de 1985. 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de dezembro de 
1986. -Jorge Kalume, Presidente- Octávio Cardoso, 
Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N' 1.119, DE 1986 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n! 13, de 1986 (n: 127/86, na câniara -dOs Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

DECRETO LEGISLATIVO 
Ne13,DE1986 

Ap_rova o. texto do Acordo de Cooperação diDtí-
. fiCa, Tecnológica e Industrial, celebrado entre o Go

verno da Repóblica Federativa do Brasil e o Gover
no do Reino da Bélgica, em Brasflía, a 12 de março 
de 1985. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ É aprovado o texto do Acordo de Cooperação 

Çientífica, Tecnológica e Industrial, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno do Reino da Bélgica, em Brasília, a 12 de março 
de 1985. 

_ § 1~ Todo ajuste complementar que tenha por obje
tivo implementar ou dar executoriedade às disposições 
do acordo referido no caput deste artigo será submetido 
à prévia aprovação do Congresso Nacional. 

§ 2? É entendido que o não envio, pelo Poder Execu
tivo, dos Ajustes Complementares ao conhecimento e 
aprovação do Congresso Nacional será tido como desin
teresse na manutenção do Acordo celebrado. 

Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A redaçi!o 
final lida vai à pUblicação. 

Sobre a mesa. requerimento que vai ser lido pelo 
Sr. 1. ~-Secretário. 

É lido e apravado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N.: 541, de 1986 

Dispensa de publicação de redação final. 
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei

ro dispensa de publicação, para imediata discussão e 
votação, da redação final do Projeto de Decreto Legis
l~tivo n~ 13, de 1986 (n~ 12'Z/86, na Câmara_dos Deputa· 
dos), que aprova o texto do Acordo de Cooperação 
aentífica, Tecnológica e Industrial, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno do Reino da Bélgica, em Brasília, a 12 de março 
de 1985. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986 - Hélio 
Gueiros. 

O SR; PRESIDENTE (José Fragelli) - Aprovado 
o requerimento, passa·se à imediata apreciação da reda
çã.o final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promul

gação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)-A Presidência 
vai suspender a sessão por 5 minutos, para aguardar 
os pareceres sobre o requerimento de urgéncia. 

Está suspensa a sessão. 
(Suspensa às 19 horas e 28 minutos, a sessáo é 

reaberta às 19 horas e 33 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está rea
berta a sessão. 

P.assa-se, agora, à apreciação do Requerimento 
n~ 539 de urgência, lido no Expediente, para o 
J~fojeto de Lei da Câmara n~ 144/86. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação 

da matéria. 
Disoossão, em primeiro turno, do Projeto 

de Lei da Câmara n? 144, de 1986 (n~ 8.086/86, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a criação 
de cargos e empregos permanentes na Secretaria 
~o TP.bunal Federal de Recursos e dá outras provi
dências (dependendo de Pareceres das Comissões 
de Serviço Público Civil e de Finanças). 
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Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume profira o 
parecer da Comissão de Serviço Público Civil. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vem a exame desta Comissão projeto de lei, de inicia
tiva· do Sr. Presidente do Tribunal de Recursos, nos 
termos dos arts. 56 e 115, inciso II, da Constituição, 
dispondo sobre a criação de cargos e empregos perma
nentes na Secretaria do Tribunal de Recursos, e dando 
outras providências. 

A proposição, em res~mo, objetiva ampliar o Quadro 
de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Recursos, bem 
como alterar a estrutura de ambas as Categorias Funcio
nais de seu Grupo-Atividades de Apoio Judiciário-Téc
nico e Taquífrafo Judiciários. 

O Projeto cria, no Quadro e Tabela Permanente da 
Secretaria do Tribunal, os cargos e empregos constantes 
dos Anexo I e 11. 

Os cargos de direção, ali enumerados, objetivam 
atender às necessidades de modificações estruturais a 
serem efetuadas e destinam-se, conforme a justificação 
do Projeto, os dois primeiros, a suprir deficiências na 
área de Informática e Documentação, bem assim pro
porcionar, convenientemente, no órgão, o Serviço de 
Controle Interno; os dois seguintes serão, em decor
rência, utilizados na reestruturação do Processamento 
de Dados e da Documentação; e os seis últimos, por 
fim, empregados na reorganização do Serviço de Saúde, 
bem assim das Coordenadorias - unidades responsá
veis pelo apoio aos julgamentos, secretariado das ses
sões, processamento dos feitos dos órgãos julgadores 
e publicação de acórdãos, concretização da prestação 
jurisdicional. 

Os cargos de Assessores destinam-se à criação de 
seu corpo de auditores, capazes de realizar inspeções 
nas diversas áreas de atividade do Tribunal. 

Os cargos efetivos foram quantificados após criterioso 
levantamento de necessidades junto aos dirigentes e 
seu número visa suprir deficiência de recursos humanos 
detectados. 

Considerando que as despesas decorrentes de sua 
aplicação correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias do Tribunal Federal de Recursos, e que nada 
vemos, no âmbito desta tramitação, somos pela aprova· 
ção do projeto. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda,_ para profe
rir o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB - MS. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vem a esta Comissão, para seu exame, o Projeto 
de Lei da Câmara nG 144186, que objetiva a criação, 
no Quadro e Tabela Permanente da Secretaria do Tribu
nal Federal de Recursos, de 25 cargos em comissão 
e 355 cargos e empregos permanentes. Destes 292 inte
gram o Grupo Atividades de Apoio Judiciário, 8 se 
incl!J.em no Grupo Outras Atividades de Nível Superior, 
15 compõem o Grupo Ativ_idades de Processamento 
de Dados e 40 inserem-se no Grupo Outras Atividades 
de Nível Médio (Art. 1G, Anexos I e II do Projeto). 

O art. 3~ do Proj~to dá nova estruturação às Catego
rias Funcionais de Técnico Judiciário eTaquígrafo Judi
ciário, indicando-se os respectivos códigos, classes e 
referências de vencimento (Anexo lU). 

A proposição, de iniciativa do Egrégio Tribunal Fede
ral de Recursos, nos termos dos arts. 56 e 115, item 
II, do texto constitucional, faz-se acompanhar de justifi
cação onde se esclarece que: 

"O último levantamento de necessidades de re~ 
cursos humanos-levado a efeito, no âmbito da Se
cretaria do Tribunal, e que ensejou a ampliação 
de seu Quadro, para a efetiva implantação da Re
forma Judiciária, ocorreu em 1980, época em que 
esta Corte recebia 13.195 processos a mais. Este 
acervo, crescente nos anos posteriores, chegou a 
atingír, em 1985, o total de 22.862, perfazendo 
uma média mensal de 1. 905 processos autuados, 
já superior no ano em curso, o que, sobejamente, 
a real defasagem, ora existente, entre o efetivo 
disponível e aquele necessário à execução, com 
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a presteza desêjada, das atividades processántes 
e de apoio aos Gabinetes dos Senhores Ministros 
e aos órgãos julgadores; dos serviços de suporte 
às atividades-fins da Casa ... 

Tal iniciativa, pois, ã.dvém, de um lado, da neces
sidade de serem processadas modificações na estru
tura organizacional concebida para atender aos 
ditames da Reforma Judiciária, com escopo de con
cretizar imperativos ajustes dit~dos pela experiên
cia na operacionalização diária_ dos serviços admi
nistrativos e judiciários do Tribunal, na forma em 
que se acham, hoje, organizados; de outro, de se
rem corrigidas as falhas na quantifícação conse
qüente dos recursos humanos imprescindíveis à 
consecução da finalidade precfpua da Secretaria 
do Tribunal Federal de Recursos, q11al seja, a reali
zação de Supervisão geral, a coordenação e a exe
cução dos serviços judiciários da competência das 
unidades processantes, além dos serviços de supor
te aos Gabinetes, dos serviços administrativos, bem 
como dos serviços de informática e documentação 
da Corte, e na respectiva análise, catalogação, 
guarda e recuperação (art. 30 do Regulamento dos 
Serviços Administrativos do TFR e do CJF." 

O Projeto foi aprovado pela Câmara-dOS Deputados, 
depois de examinado por suas Comissões-competentes. 

Quanto aos aspectos financeiros, a proposição estabe
lece no art. 4" a fonte de custeio necessária e adeguada 
à cobertura das despesas decorrentes dos cargos e em
pregos. 

Estando, assim, o Projeto em conformidade com as 
normas constitucionais_ C? legais que regem a matéria, 
manifestamo-nos pela sua aprovação. 

:é o parecer, Sr.. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE(José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à sua apreciação. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra~ encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, passa-se à votação da matéria, 

que, nos termos do inciso II do art. 322 do Re-gimento 
Interno, depende, para sua aprovação, do voto favo
rável da maioria absoluta da composição da Casa. Ten
do havido, entretanto, acordo entre as Lideranças, a 
matéria será submetida ao Plenário pelo processo sim
bólico. 

Ém votação o projeto, em primeiro turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto em primeiro turno e decorrido. 

o interstício de 48 horas, previsto no art. 108, § 3" da 
Constituição, a matéria será iricluíá:i. na Ordem do Dia, 
para apreciação- em·segun:do turno. 

É o seguinte o projeto aprovado:· 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 144, DE 1986 

(N• 8.086/86, na Casa de ol-igem) 
De iniciativa do Tribunal Federal de Recursos 

Dispõe sobre a crlaçAo de cargos e empregos per
manentes na Secretaria do Tribunal Federal de Re
cursos e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo Ficam criados, no Quadro- e Tâbeta Perma

nentes da Secretaria do Tribunal Federal de Recursos, 
os cargos e empregos constantes dos Anexos I e II 
desta lei. 

Art. zo Os cai-gOS ·e enipreg"Os a que se refere o 
Anexo II desta lei seráo distribuídos pelas classes das 
respectivas Categorias Funcionais, de acordo com a lo
tação fixada e observados os critérios legais e regula-
mentares vigentes. -· _ 

Parágrafo único. O preenchimento dos cargos a que 
se refere este artigo far-se-á gradualmente, na medida 
das necessidades e dos recursos financCiros disponíveis, 
na forma da legislação em vigOr: 
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Art. 3" As Categorias Funcionais de Técnico Judl
cj~rio, Código JFR-AJ-021, e Taqufgrafo Judiciário, 
Código TFR-AJ-023, do Grupo-Atividades de Apoio 

.:.Judiciário, da Secretaria do Tribunal Federal de Recur
sos, passam a ser estruturadas na forma constante do 
Anexo III dest~ lei. 

__ § 1 ~ Os _funcionários integrantes das Categorias 
Funcionais de que trata este artigo serão posicionados 
nas classes a que correspondam as referências de que 
são ocupantes e, quando suprimidas tais referências na 
nova es~rutura constante do Anexo, serão posicionados 
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na referência inicial da Classe A da respectiva Cate-
goria. . --

§ zo As disposições deste artigo aplicam-se, no que 
couber, aos inativos da Secretaria do Tribunal Federal 
de Recursos. 

Art. 4o As despesas provenientes do disposto nesta 
lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias 
do Tribunal Federal de Recursos ou de outras para 
esse fim destinadas. 

Art. so Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6" Revogam-se as dispoições em contrário. 

(Art. lQ da lei nQ , de de de 198 ) 

NUMERO 

2 
2 
6 

15 

TRIBUNAL FEDERAL DE RLCURSOS 

CARGOS EM CDMJSSiiO 

OENOMJNAÇ)\0 

Diretor de Secretaria 
Diretor de Subsecretaria 
Dirctor de Divisão 
Assessor Judiciãrto 

ANEXO li 

COOJGO 

TFR-DAS-1 01 
TFR-DAS-101 
TFR·OAS-1 01 
TfR-DAS-102 

(Art. 1Q da Lei nQ , de de de Í98 ) 

GREJPO 

ATJVJDADES DE" APOJ,O 
:lUOJ CJARJ O 
(1FR-AJ.020) 

OUTRAS A TI VI DADES 
JE NTVEL SUPERIOR 

~ (TFR-LT-N$.900) 

ATJVIDADES 0[ PROCES 
- SAMDHO Dt- 0/\DOS -

(TFR,LT·PR0.1600) 

OUTRAS ATIVJOADES 
- DE NfvEL MtDJ O 

(TFR·L Hl11. 1000) 

CAHGCRIAS 
rUNC!OtU\fS 

TRIBUNAL fEDERAL DE RECURSOS 

CARGOS E Et-1PREGOS PERMANENTES 

CATEGORIAS 
rUNCIONA!S 

TECNJCO JUOJCJ~RJO 
AUXJLJAR JUOJCl~RJO 
TAQUTGRAFO J~OJClARJO 
AT[ND~NTE JUDJCJÃRIO 

M[OJCO 
BIBLIOTECMIO 

PROGRNft.ADoti 
PERFURAOOHjl GJT AOOR 

AGENH DE S[RVI ÇOs DE 
ENGENHARIA 
AUXII.IAR DE ENFERMAG[M 
AGENTE OE TELECOf1UNltA· 
ÇOES E ELETRJ Cl OADE 
AUXJ L1 AR OPERA C! ONAL DE 
SERVJ ÇOS Dl VERSOS 

(Af't. J-Q da Lei nll • de di! 

CODJGO 

TFR-AJ.021 
TfR-AJ. 022 
TFR-AJ.0?3 
TFR-AJ.024 

TfR-LT-NS.90l 
TfR-1 T -!I!S. 932 

TfR-LT·PRC.l602 
TFR-LT·PR0.1604 

TFR-LT-NM.1013 
TFR·LT·NM.1001 

TfR-LT-NM.1027 

TfR-Ll:NH.lQ06 

de l98 ) 

TRI!IUW.L f[[)fR'-l DE Rtc!JR!'.OS 

t-CiOJGO CLASSES RIFERtHCJAS O!. 
VtHCIMENTtn. 

\) T(CNICO JUOICIARIO TfR·AJ.021 ESPECIAl NS ZZ" 15 .,. IIS 18 J; 21 
"A" IIS 14 a li 

~) TAQ:I!GRAFO JUOlCniRIO lfR"AJ.OlJ [SPfCIAl ~<iS 2Z a ZS .,. NS 18 a 2'1 
"A" N.Sl<4a 17 

NQ DE 
CARGOS 

25 
212 
os 
50 

03 
os 

05 
10 

01 
06 

13 

·20 
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O SR. PRESIDENTE (JoséFiagelli)-Vai-se passar, 
agora, à apreciação do Requerimento no 540, de urgên
cia, lido no Expediente, para a Mensagem no 450/86, 
relativa ao pleito do Governo do Estado do Mato Gros
so do Sul. 

SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Em votação o 
requerimento 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado._ _ 
Aprovado o _requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Economia, que será lido pelo 
Sr. l 0 ·Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 

N• 1.120, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
n• 450, de 1!.'86 (n• 629/86, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal proposta para que seja autori~ 
zado o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul 
a contratar operação de crédio no valor correspon
dente, em cruzados, a 466.000,00 OTN. 

Relator: Arno Damiani 

Com a Mensagem n" 450/86, o Senhor Presidente 
da RepUblica submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do_ Estado do ~~o Grosso do Sul 
que objetiva contratar junto à Caixa :Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social-F AS, a seguinte operação 
de crédito: 

1. Proponente 

1.1 Denominação: Estado de Mato Grosso do Sul/ 
Departamento do Sistema Penitenciário. 

1.2 Localização (sede): Rua Joaquim Murtinho, 809 
- Campo Grande/MS 

2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 466.000,00 
OTN. 

2.2 Objetivo: Implantação de penitenciárias regio
nais. 

2.3 Prazo: Carência: até 3 (três} anOs. Amortização: 
12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados trimes
tralmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% 
do índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de Liberação: o financiamento será 
liberado em parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apresentada. 

2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor se
rá amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações tri
mestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, 
vencíveis no Ultimo dia de cada trimestre civil, preven
do-se os seguintes dispêndios anuais: 

1986- Cz$ 904.083,94 
1987 -Cz$ 2.266.486,21 
1988- Cz$ 2.332.548,48 
1989- Cz$ 3.976.234,00 
1990- Cz$ 5.474.135,24 
1991- Cz$ 5.279.756,20 
1992-Cz$ 5.085.377,16 
1993- Cz$ 4.890.998,11 
1994-Cz$ 4.696.619,07 
1995- Cz$ 4.502.240,03 
1996-Cz$ 4.307.860,99' 
1997-Cz$ 4.113.481,95 
1998- Cz$ 3.919.102,91 
1999-Cz$ 3.724.723,87 
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2000 -Cz$ 3.530.344,83 
2001- Cz$ 1.692.280,27 
2.7 Garantias: Vinculação de parcelas do ICM. 
2.8 Dispositivos Legais: Lei Estadual no 486, de 

22-11-84 
Considerando os aspectos social, econômico-finan~ 

ceiro e legai, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Económica Federal, enquadrando~se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 286, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso 
do Sul a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 466.000 OTN. 

O Senado Federal r.esolve: 
Art. lo É o Governo do Estado do Mato Grosso 

do Sul, nos termos do artigo zo da Resolução no 93, 
de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, 
do Senado Federal, autorizado a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
466.000 OTN, junto ã Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS, destinado a implantação de 
penitenciárias regionais. 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na d<~.ta de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986. -
Álvaro Dias, Presidente - Arno Damiani, Relator -
Ivan Donato - Carlos Lyra - Cid Sampaio - Mario 
Mala. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução no 286, de 1986, que autoriza 
o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a realizar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 466 mil OTN, dependendo de parecer da Comis~ 
sáo de Constituição e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. ÍIÉLfO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer) -Sr. Pre"sidente, Srs. Senadores.: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem no 450/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Governo do Estado do 
Mato Grosso do Sul a contratar empréstimo no valor 
correspondente, em cruzados, a 466.000 OTN, desti
nado a financiar a implantação de penitenciárias regio
nais. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no art. 2° da Resolução no 93, do Senado 
Federal, implicando, por conseguinte, a não observân
cia dos limites fixados no art. za da Resolução no 62, 
-de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a Serem repassados s~rão provenientess do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifica -se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, q nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aoS aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se â discus
são do projeto em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
,. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa) 

AproVado. 

Dezembro de 1986 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa 
redação final que será lida pelo Sr. P-Secretário. ' 

É lida a seguinte. 

PARECER 
N: 1.121, de 1986 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n• 286, 
de 1986. 

Relator: Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final da Projeto 

de Resolução n" 286, de 1986, que autoriza o Governo 
do Estado do Mato Grosso da Sul a contratar operação 
de crédito no valr correspondente, em cruzados, a 
466.000 OTNs. 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de dezembro de 
1986. -Jorge Ka~ume, Presidente- Octávio Cardoso, 
Relator- José Ignácio Ferreira. 

ANEXO AO PARECER N' 1.121, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 286, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Fe_deral aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N", DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 466.000,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional - OTNs. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É o Governo do Estado do Mato Grosso do 

Sul, nos termos do artigo 2° da Resolução n" 93, de 
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n" 140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizado a contratar _operação de crédito no valor 
correspoildente, em cruzados, a 466.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTNs, junto à Caixa Econô· 
mica Federal, esta na. qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada 
à implantação de penit~~iárias regionais, no Estado. 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

o' SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votaÇão. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MULLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seiuinte discurso)- Sr. Presidente e Srs. Senado~ 
,res: 

A Associação dos Produtores Rurais do Médio Ara
guaia enviou mensagem ao Senhor Presidente José Sar
ney e re:meteu-me uma cópia. 

Através desse documento, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, a classe rural mostra-se apreensiva com a escassez 
e demora na liberação de financiamentos para custeio 
agrícola. Afirma o Presidente da Associação que trinta 
por cento do~ agricultores estão aguardando liberação 
dos financiamentos de custeio pelo Banco do Brasil, 
a fim de poder marchar para o plantio. 

Vários argumentos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
são citados, diante da angústia dos agricultores. 

O término da mensagem afirma, se a crise persistir, 
"vai-se engrossar as fileiras dos sem-terra". 
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Leio, Sr. Presidente Srs. Senadores, o documento 
enviado ao Presidente 1 o sé Sarney_p_ela Associação cita
da. O" documento anexo já foi também enviado ao Sr. _ 
Ministro Dilson Funaro: - -

"611451PRDFC BR 
658143JXAR BRPARA: José Samey 
DD. Presidente da República Federativa doBra

sil 
DA: APRA -Associação dos Produtores Ru

rais do Médio Araguaia 
Agricultores leste mato-grossense estão apreen

sivo com escassez e morosidade liberação financia
mento custeio agrícola. Cerca 30% produtores 
aguardam liberação_ Banco do Brasil para efetuar 
o plantio. Está findando período ideal de plantio 
e parte dos agricultores pendentes de financiamen
to adquiriram insumos com praz-os que estão ven
cendo e para honrar compromissos assumidos reali
zam empréstimos pessoais juros elevados, levan
do-os cada vez mais necessitarem liberação custeio. 
Mês novembro praticamente não houveram libera
ções e parte agricultores serão obrigados abando
nar lavouras preparadas e sujeitar inadipl!!ncia ban: 
cária se recursos não forem liberados imediatamen
te. Estes agricultores são tradicionais na atividade 
agrícola, dela dependem sustento famt1ia. Acredi
tando governo Nova República e política agrícola 
coerente, agricultores lançaram-se preparo do solo, 
confiantes merecer apoio governamental. Sr. Presi
dente: dada gravidade situação apelamos V. Ex• 
na esperança merecer solução imediata, evitando 
que no futuro esses agricultores venham engrossar 
fileiras sem terra. -

Saudações 
Jovelino Dalabrida 
Presidente em exercício (ass.) 
658143JXAR BR 
611451PRDFC BR 
ilegível 

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

O SR. PRESIDENTE (JoséFragelli) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. NIVALDO MACHADO ~(PFL- PE. Pronun· 
cia o seguinte discurSo.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Os servidores públicos braSlleiro-s, CCni1-de.sencanto 
e perplexidade, vêem aproxiniar-s"é mais um Natal sem 
que as promessas de melhoria, consubstancJadas em 
um Estatuto que incorpore as novas conquistas sociais, 
sejam transformadas em realidades. 

No início da Nova República, o Titular do MinistéJ;iO 
da Administração; Dr. Aluísio Alves, assegurou, com 
veemência e de modo peremptório, o advento de uma 
nova era em que os servidores públicos não só teJ::iam 
um novo Estatuto, como também veriam seus anseios 
de ascensão profissional corporifiC3.dos em uma legisla~ 
ção que lhes aproveitasse as potencialidades e lhes digni
ficasse a nobre contribuiça:o que oferecem ao Estado, 
para que este cumpra suas relevantes finalidade. 

Dentre as conquistas e esperanças com que lhes ace
nava a Administração sobreleva, pelo seu caráter isonô
mico, a concessão do 13o salário aos servidores estatu
tários. 

Já tivemos, Sr. Presidente, a oportunidade de nos 
pronunciar sobre o assunto, rebatendo a afirmação de 
que a náo concessão do benefício decorre do_ fato de 
os funcionários regidos pelo Estatuto gozarem do adi
cional chamado qüinqüénio. 

E em contrapartida, veja-se a estarreccdora contra
dição: os servidores vinculados às empresas públicas 
e aos quais se atribui melhor remuneração, além do 
13° e, por vezes 14° mês, recebem biênios~ triênioS q·üió
qüênios, e até anuênios. 

Mas o que mais estarrece e desencanta a nobre classe 
de funcionários públicos federais é justamente a morosi
dade, para não chamarmos de inércia e insensibilidade, 
com que apelos não são ouvidos, no sentido da remessa 
do novo Estatuto ao Congresso Nacional. 

Não se pode deixar de reconhecer que os ajustes 
e correçóes exígidos pelo Plano Cruzado vêm mere
cendo a quase totalidade dos esforços do Presidente 
e de seu Ministério. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Mas isso não significa que se deve relegar inteira
mente os anseios iustos de uma classe que, por não 
possuir meiOs- de pressionar, espera há mais de trillta 
anos por melhores dias, que todos prometem e ninguém 
concretiza. 

O titular da atual Secretaria de Administração prome
teu que as grandes injustiças cometidas contra os modes
tos servidores públicos seriam definitivamente corrigi-

- das. · 
Já lá se vão cerca de 20 meses que essas promessas 

foram formuladas e, até hoje, nada de concreto se fez. 
Não se pode conceber que, em nome de uma planifi

cação económica global, se perpetue uma série de injus
tiças, se deixe de conceder aquilo que o bom-senso 
e a eqüidade mandam que ofereçam ao servidOr público 
brasileiro: um novo Estatuto, o t3n mês, os Çemais bene
fícios sedais que vêm sendo concedidos a todas as de
mais classes profissionais do País. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cesar Cais. 

O SR. CÉSAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o se· 
guinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Às vésperas do encerramento de minhas atividades 
parlamentares, desejo prestar contas a esta Casa e ao 
povo da minha atuação no Senado, quando contei com 
generosa compreensão dos meus companheiros nas co
missões ou pletiiirio, e valiosa colaboração da assesoria 
técnica, funcionários da Casa e especialmente do meu 
gabinete. 

No_ período de 15 de março de 1985 até esta data, 
piõferi 9S pronunciamentos, apresentei 1 emenda cons
titucional, 17 projetes de lei, além de 22 pareceres no 
Senado Federal e 7 no Congresso NacionaL 

Procurei ser um Senador assíduo e participante_, emi
tindo freqüentes apartes, apresentando o meu ponto 
de vista em assuntos levantados por outros senadores. 

Para efeito de registro, relaciono a seguir os principais 
pronunciamentos: 
~considerações sobre o Projeto Nordeste; 
-apelo em favor da classe dos arrumadores, prejudi~ 

cada por portaria governamental, cassando a atividade 
da mencionada categoria; 

-apelo ao Presidente da Pertrobrás, no sentido de 
reativar as atividades de prospecção daquela empresa 
na bacia do Ceará; 

-homenagem póstuma ao Presidente Tancredo Ne~ 
ves; 
· -prejuízos causados pelas enchentes na região·norM 
deste, ~ecialmente no Ceará; -

-problema educacional brasileiro; 
- necrológio da Senhora Maria Albaniza Rocha SaM 

razate; 
_ --comentários sobre pronunciamento do Papa João 
Paulo II, feito na Bélgica, quando condenou a injustiça 
social, o desemprego, a ditadura e o racismo; _ 

-defesa da i_mplantaçáo de uma refinaria de petróleo 
em Fortaleza; 

-defesa da liberação de verbas pãra a recUperação 
do teleférico de acesso à gruta de Ubajara-CE; -

- atuação do Deputado Cesar Neto à frente da Pre
feitUra Munícfpal de Fortaleza; 

-:--extensão dos benffcios da Fundação de Assistência 
ao Estudante - F AE-, ao terceiro Grau; 

-falecimento dO jornalista e poeta Jader de Car
valho; 

-falecimento do empresário Antonio Gomes Gui
marães; 
· -necessidade de_ adoção de_ medidas enérgicas no 
combate à pesca predatória no litoral cearense; 

-falta de manutenção do Centro de Convençóes 
de Fortaleza; 

-relatório da Federação dos trabalhadores na cons
trução ciVil do Estado do Ceará, concernente ao alto 
índice de desemprego que atinge a classe; 

- o_bservaçóes sobre o clima de violência que se vem 
verificando na campanha política do Estado do Ceará; 

-defeSa da aprovação do projeto de lei que introduz 
modificação na legislação de amparo aos ex-combaten
tes; 

-comentários sobre projeto de lei, de sua autoria, 
propOndo a criação da tarifa aérea universitária; 
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-notícias veiculadas na imprensa, relaçionadas com 
possíveis irregularidades que estariam ocorrendo no 
GoVeiri.o do Estado do Ceará, concernente à aplicação 
dos recursos públicos; 

-defesa da aprovação do projeto de lei, de minha 
autoria, que dispõe sobre o pagamento de débitos de 
contribuições previdenciária; 

-defesa, mais uma vez, da instalação de uma refina
ria de petróleo no Nordeste, com sua localização no 
Ceará; 

-problemas enfreiitados pela população- cearense. 
tendo em vista a não liberação de recursos para o crédito 
agrícola; 

-comentários sobre o Decreto~Iei n.o 2.284/86, na 
parte referente ao seguro-desemprego. em relação aos 
trabalhadores rurais: 

-Sugestões oferecidas para a execução da reforma 
agrária em nosso País; 

-Defesa do programa do. álcool; 
-Apelo ao Ministro do Interior. no sentido dt; ado-

ção de medidas para minimizar os efeitos catastrófico~ 
das enchentes nos rios da bacia do Jaguaribe; 

-Reexame do horário bancário; 
-Apelo em favor da aplicaç~o do plano educação 

para todos ilo Estado do Ceará; 
-Comentários sobre o documento "instrução sobre 

a liberdade cristã e a libertação", elaborada pela sagra
da congregação para a doutrina da fé do vaticano; 

-:-Falecimento do ex-governador Parsifal Barroso; 
-Apelo em favor dos pescadores cearenses, no senM 

tido de que lhes sejam resguardados os direitos de aporM 
tarem suas embarcações nos terrenos-da marinha; 

-Problemas do desenvplvimento económico da po
pulação da zona norte do Ceará; 

-Redução dos limites de aposentadoria da trabalha
dora rural (50 anos de idade); 

-Sugestão ao Ministro da Irrigação, no sentido de 
que, na destinação dos lotes a serem irrigados na segun
da etapa do projeto de irrigação paraipaba, seja dada 
prioridade ãs famílias descendentes de irrig .. antes; 

-Defesa da Modificação do Imposto Unico sobre 
energia elétrica, na parte relativa' aos municípios brasi
leiros; 

-Denúncia sobre a situação precária das rodovias 
federais e est~duais, no Estado do Ceará; 

-Homenagem ao "Dia Mundial da Cruz' Verme
lha"; 

-Comentários e críticas ao decreto que institui o 
Plano de Reforma Agrária no C'..eará; 

-Apelo ao Governo Feder3l em favor da inclusão 
da cidade de Fortaleza-CE, na primeira etapa do pro-
grama de saneamento de favelas; . 

_-Defesa do estabdecimento de uma política nacioM 
nal de eletrificação rural; 

-Leitura de documentação das entidades represen
tantivas do magistério cearense, contendo uma série 
de reivindicações, inclusive melhores salários; 

-Defesa <;toprojeto de lei, que dispõe sobre salário 
mínimo para o profissional de advocacia; 

-Defesa do projeto de lei, que estabelece o piso 
sal'!~~ para os economistas; 

- Críticas à forma como V'êm sendo feitos gastos 
com· propaganda pelos governos estaduais e, em espe
cial, o do EStado do Ceará; 

-Defesa do projeto de lei, que_dispõe sobre o piso 
salarial dos jornalistas profissionais; 

-Apelo pela aprovação do projeto de lei, referente 
à_ a!)9sentadoria dos bancários~ e economiários aos 25_ 
anos de_ serviço; 

-Jubileu de diamante da Igreja Evangélica Assem
blefa de Deus; 

-Defesa e implantação imediata dos percentuais de 
participação dos estados e municípios na receita da 
uni3o; 

-Apelo ao Presidente da República, no sentido de 
que não sejam cortados recursos destinados ao Nor
deste, considerando o alto índice d.e desempregados; 

-Sugestões ao Governo Federal, no sentido de que 
tome a iniciativa de criação do Ministério da Pesca ou 
uma secretaria especial para cuidar, especificamente, 
dos assuntos de ~teresse dos pescadores. Reíorm(Jia~o 
da política previdenciária em favor dos pescadores; 

-Novas consideraçóes em torno da Reforma Ágra
ria, oportunidade em que fiz apelo ao Presidente da 
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República, no sentido de que não seja cortado recursos 
para o Nordeste; -

-:-Manifestação contráriã a·o Projeto de Lei, que atri
bUI a? Tribunal de Contas da Unj~o, competência para 
fiscalizar re_cursos transferidos pela União aos municí
pios, atividades já exercidas pelos conselhos de contas 
dos Municípios; 

. -Apelo ao Presidente da Caixa EcOilôrilicã:~ il."ci seri
tido .de que não permita-~ desativação da agência de 
UbaJara-CE; - - - ---

-Apelo ao Presidente Sarney e Lideranças do Con
gre~o. para que coloquem em regime de urgéncia, o 
Projeto de Lei que reduz a jornada de trabalho dos 
~~~i:i~i~s de 12 horas/dia para o. -nível de 40 horas 

-Apoio ao Projeto de Lei, que dilata o horádo 
de votação desta eleição de 15 de novembro até às 
20 horas, para possibilitar que os que professam reli
giões que guardam o sábado para o dia de orações, 
como adventistas do sétimo dia, israelitas e outros, pos
sam exercer o s-eu direito de voto. 

-Relato sobre o funcionamento da CPl que inves
tiga a gestão das estatais em q~e a União é majoritária; 

-Apoio à política externa desenvolvida pelo Presi
dente Sarney junto â AmériCa Latina e África; 

-Comentários sobre a atuação das multinacionais 
do Brasil no _campo do petróleo. 

Relaciono também os 17 projetas de lei apresentados: 
-Determina o enquadramento das cooperativas dos 

condutores autónomos de veículos automotores na cate
goria de grande consumidor; 

-Concede isenção sobie pfodutos industrializados 
para táxis com motor a álcool e caminhões, para condu
tores autônomos, e abre linhas de crédito para esses 
veículos; _ _ _ _______ _ 

-Cancela débitos para com a fazenda nacional; 
-Amplia as finalidades da fundação de assistêncía 

ao estudante, a que se refere a Lei n.u 7 .091,-de 18-4-83; 
-Cria a tarifa aérea universitária; -- -
-Dispõe sobre o pagamento de débitos e contri· 

buições previdenciárias; 
-Regula a sistemática de registro de controle do 

transporte rodoviário, a granel, de álcool para fins com· 
bustíveis de derivados de petróleo para fins energéticos, 
exceto o GLP; 

-Altera o Decreto-lei no 1.497, de 20 de dezembro 
de 1976, que "reformula critérios de distribuição- de 
quotas do imposto único sobre energia elétrica", modifi· 
cado pelo Decreto-lei nu 1.805, de 1.~ de outubro de 
!980; 

-Estabelece a base de cálculo para a concessão de 
pensão à famfiia do servidor público; 

-Dispõe- sobie pensão especial para deficientes físi
cqs; 

-Obriga os órgãos do_ poder públicO a separarem 
10% das vagas a serem preenchidas, por deficientes 
físicos reaóitit~dos; 
. -Considera insalubre o trabalho do pescador profis

SIOnal e "dispõe sobre a sua a_posen_tadoria especial aos 
25 anos de serviço; -

-Altera a legislação da Previdência SOciar Urhana; 
-Dispõe sobre a construção da cidade de idosos; 
-Acrescenta parágrafo ao artigo z.o do Decreto,lei 

n. o 2.280 sobre enquadramento de servidores públicos. 
-Dispõe sobre a isenção de ICM sobre produtos 

hortigranjeiros, gado para abate etc; 
-Dispõe sobre a obrigatoriedade de ~provação pré

via pelo Senado de nome de presidentes e diretores 
de sociedades de economia mista em que a União é 
majoritária. 

Integrei as seguintes comissões, emitindo iodos os 
pareceres para que fui indicado relator, deixando, por
tanto, em dia todos os assuntos que a mim foram entre
gues: 

· -Como membro titulãi':-~ Ciéil.cia e tC-CiiOlOgíã., Dis=
trito Federal, Finanças, Minas e Energia, Assuntos Re
gionais e Segurança Nacional; 

-presidente da CPI que investigã a geStãO-âas e-iii-
presas estatais; 

-sete comissões mistas de Decreto--lei; 
-uma comissão sobre Projeto de Lei; 
-uma comissão sobre decreto legislativo; 
-presidente de quatro dessas comissões. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

Emiti sete pareceres no Congresso Nacional e 22 no 
SenadQ Federal. 

Empreendi duas viagens ao exterior; 
-No Uruguai, participei da reunião do parlamento 

Latino-Americano sobre dívida externa. 
-Na Argentina proferi palestra sobre produção de 

petróleo. 
Apresentei um requerimento de convocação do Mi

nistro de Estado Dr. Ronaldo Costa Couto, para escla
recfrnento no Plenário do Senado sobre o Projeto Nor
deste. 

Srs. Senadores, espero que o meu relato sirva para 
demonstrar que procurei cumprir o meu dever como 
parlamentar. 

Em toda minha vida pública no Executivo e no Legis
lativo sem_pre procurei ~rabalhar com tenacidade, dedi
cando-me integralmente âs minhas funções e procu
rando honrar o mandato de Governador ou Senador 
ou o cargo de Ministro de Estado que desempenhei 
dentro dos princípíos éticos e morais da Sociedade Bra
sileira. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Coneedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Pro· 
nuncia ·o seguinte discurso) -Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. 

Sob o ponto de vista históriCo, a ordem econômica 
internacional é_ normalmente descrita pelos analistas, 
a partir de 1800, em três etapas principais: 

1) w;na fase liberal situa-sç entre 1800 e 1914 e se 
constitui de maneira privada; 

2) _um perfodo Pe desordem, mais de que- ordem, 
desenvolveu seus efeitOs entre as duas guerras mundiais; 
e 

3) uma ordem económica internacional, de natureza 
convencional, estabeleceu-se após a Segunda Guerra 
Mundial e, embora atualmente contestada pelas jovens 
nações que dizem não ter participado de sua elaboração, 
é a única a ostentar um valor positivo. 

O primeiro período foi livre cambista, de intervenção 
limitada dos Estados e de inspiração sobretudo inglesa. 
Baseava-se na liberdade das trocas COI!lerciais, na liber~ 
dade de pagamentos e de movimentos de capitais inter
-nacionais, raramente controlados pelo poder público. 
Mas a Revolução Russa de 1917, a febre nacionalista, 
as degenerações do fascismo e a grande crise económica 
de 1929 alteram os quadros da antiga ordem económica 
liberal e privada. E o Estado passou a atuar em detri
mento dos particulares, causando uma situação de guer
ra económica em potencial. 

A partir de 1930, realizaram práticas desleais para 
orientar arbitrariamente as trocas e exportar o ch6mage 
a países terceiros. Adotaram tarifas aduaneiras proibi
tivas para desencorajar a entrada de mercadorias estran
geiras não essenciais. Por seu lado, as empresas privadas 
também aumentaram a desordem praticando o dumping 
e formando cartéis. 

Após 1945 foi preciso reconstruir, de maneira conven
cional, a ordem económica inteniaciOnal, desta vez com 
a conjugação de esforços anglo-americanos. 

A associação não se deu por acaso: a Grã-Bretanha 
era, e!J,tão, o único Estado liberal da Europa cujo terri
tório rião tiilha sido invadido; os Estados Unidos eram 
a primeira potência económica e militar do Mundo. 

Surgiu, pois, concomiüinteriiente-à ONU, com sua 
carta permeada de disposições económicas, uma nova 
ordem económica internacional baseada em alguns prin
cípios conhecidos: 

1) Ela é convencional, por ser o produto da vontade 
dos Estados, que criaram, em plano universal ou regio
nal, o quadro jurldico das trocas económicas interna
cionais, dentro do qual as transações privadas se estabe-
lecem. , 

~) Ela determinou uma pedrada parcial de soberania 
para os Estados, que renunciaram a exercício de certas 
competências que o Direito InternadOflal costumeiro 
lhes reconhecia. 

3) Ela é fundamentada na noção de cooperação, pois 
os Estados se conscientizaram de sua situação de estreita 
interdependência económica. 

4) Ela é amplamente institucionalizada, pois as cartas 
constitutivas das organizações económicas universais e 
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regionais contêm "códigos de conduta" para salvaguar
dá-la. 

5) Ela é também baseada no multilateralismo, que 
é o seu princípio económico primeiro. Isto significa li
berdade e não discriminação nas transações económi
cas, internacionais, pois as trocas se liberalizam à base 
de reciprocidade e de igualdade dos participantes. Sua 
implementação depende da utilização incondicional de 
cláusula de nação mais favorecida e imp1ica a supressão 
de restrições comerciais e a livre conversibilidade das 
moedas, conforme taxas únicas e estáveis. 

Já se disse desta ordem de pós-guerra que ela foi 
mais apta a remediar do que a prevenir crises econó
micas. E isto a torna vivamente criticada tanto pelos 
países socialistas quanto pelas nações do Terceiro Mun~ 
do. 

Seus mecanismos capitalistas liberais favorecem o 
economicamente forte, e os países em desenvolvimento 
vêm lutando, desde a Conferência de Bandung, em 
1955, pelo advento de uma ordem nova. 

A Conferência das Nações Unidas para o Comércio 
e o Desenvolvimento, reunindo~se periodicamente des
de 1964, tem sido o fórum das novas idéias e de conhe~ 
q.cta retórica, que encontraram abrigo em alguns docu
mentos da ONU, onde foi decisiva a atuação do Presi
dente Castaiieda, do México. 

Exemplo disso é a Declaração relativa à instauração 
de uma nova ordem económica internacional, votada 
em Nova York, a 1.0 de maio de 1974. Nela se lê que 
seus signatários proclamaram solenemente uma deter
minação comum de trabalhar urgentemente pela instau
ração de uma nova ordem económica internacional, 
que se baseasse na eqt1idade, na igualdade soberana, 
na interdependência, no interesse comum e na coope
ração entre todos os Estados, independente de seu siste~ 
ma económico e social. 

Pela nova _ordem se desejava corrigir desigualdades 
e retificar injUstiças, eliminando o fosso que separa paí
ses desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Constatou o texto o sucesso da descolonização e o 
resultado positivo de alguns progressos técnicos e eco
nómicos para alguns povos. Mas não escondeu seu repú~ 
dia pela persistência de dominações estrangeiras, da 
discriminação racial, do apartbeld e do neocolonialis· 
mo, sob inúmeras formas. 
Al~m disso, o documento da ONU é revelador das 

seguintes situações constrangedoras: 
a) que a ordem económica internacional atual está 

em contradição direta com a evolução das relações polí
ticas e económicas do Mundo contemporâneo e que, 
desde 1970, a economia mundial sofre crises profundas 
que abalam sobretudo os países em vias de desenvol
vimento. 

b) que os interesses de países desenvolvidos e em 
desenvolvimento não podem permanecer dissociados; 

c) que é urgente estruturar uma ordem económica 
internacional mais justa e equitativa. 

Eis os vinte princípios que a devem fundamentar, 
segundo o texto analisado: 

1) igualdade soberana dos Estados, autodetermina~ 
ção de todos os povos, inadimissibilidade de aquisição 
de territórios pela força, integridade territorial e não 
ingerência nos assuntos internos de outros Estados; 

2) cooperação entre todos os Estados-membros da 
comunidade internacional; 

3) participação plena e real de todos os países, ã 
base de igualdade, na regulamentação dos problemas 
económicos mundiais; 

4) direito para cada país de adotar o sistema econô· 
mico- e social que julgar mais apto ao seu desenvol~ 
vimento, sem sofrer Com isso qualquer forma de discri~ 
minãção; 

5) soberania permanente e integral de cada Estado 
sobre seus recursos naturais, com direito de naciona
lidade ou transferir a ~ropriedade deles a seus jurisdi· 
clonados; 

6J direitos para todos os Estados, territórios e povos 
submetidos à ocupação, dominação estrangeira ou apar~ 
tbeid a uma indenização total peta exploração, redução 
ou degradação de seus recursos naturais. 

7) regulamentação e supressão das atividades das so
ci<:dades multinaci?nais pela adoção de medidas pró
pnas a atender os mteresses da economia nacional dos 
pafses anfitriões; 
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8) direitos de os países em via de desenvolvimento 
e dos povos dominados de obter liberação _e controle 
efetivo de se.us recursos; 

9) outorga de assistência aos países em via de desen
volvimento; 

10) relações justas e equitativas entre os preços das 
matérias-primas, dos produtos primários, dos artigos 
manufaturados e semi-acabados exportados pelos países 
em desenvolvimento e os preços das matérias-primas, 
dos produtos primários e dos bens de equipamento im
portados por eles; 

11) outorga, pelo conjunto da comunidade interna
cional, de uma assistência ativa aos pafses em ViaS de 
desenvolvimento sem condições de ordem polftica ou 
mil~tar; - -

12) ação tendente a promover o desenvolvimento dos 
países e de um aparte suficiente de recursos; 

.13) melhoria de competitividade dos produtos nato~ 
l111S; 

14) tratamento preferencial e sem reciprocidade para 
os países em via de desenvolvimento; 

15) criação de condições favoráveis à transferência 
de recursos financeiros aos países em via de desenvol~ 
vimento; 

16) participação d-as países em desenvolvimentq às 
vantagens da ciência e da técnica modernas; 

17) necessidade para todos os· Estados de pôr fim 
ao desperdício de recursos naturais, inclusive alimen~ 
tares; 

18) necessidade para os países em desenvolvimento 
de concentrar todos os seus recursos à causa do desen~ 
volvimento; 

19) reforço, por medidas individuais e coletivas, da 
cooperação económica, comercial, financeira e técniça 
entre os países em via de deseiívolvimento, essencial
mente em base preferencial; 

20) encorajamento ao papel que podem ter as asso~ 
ciações de produtores no quadro da coope-ração interna
cional; 

Conforme se afirma, deste foi de_ medidas, algumas 
são aceitas e representam técnicas de Direito Positivo. 
Outras são contestadas vivamente pelos países desen
volvidos, ou de economia de mercado, sem a adesão 
dos quais elas permanecerão letra morta. 

Evidentemente, muitas condiçóes económicas, polí
ticas e jurídicas deveriam ser reunidas para que esta 
projetada "nova ordem" deixe de ser um mero progra
ma de açáo. 

E é, sobretudo, preciso, que a crise económica mun
dial chegue ao fim, para que haja o compromisso ou 
o consenso necessário para a alteração das estruturas 
atuais. 

E cada país sozinho pode muito pouco na cena inter
nacional. 

Evidentemente, os problemas relativos à instauração 
de uma nova ordem económica internacional não se 
enquadram, segundo a maioria dos países, como maté-
ria de conotação institucional. 

As ConstituiÇões, por mais abrangentes que sejam, 
deixam de lado assunto_s referen~e~ ! política externa 
e à atividade diplomática, que dependem de alterações 
conjunturais ou dos interesses cambiantes dos Estados. 

Contudo, é nosso entender que no novo texto consti~ 
tucional brasileiro alguma disposição poderia haver no 
sentido de frisar a posição- de nosso País nos foros inter
nacionais onde as alterações desejáveis são suscetíveis 
de ocorrer. 

A nosso ver, a matéria caberia no âmbito do atual 
art. 7. o da Lei Maior, relativo às Disposições Prelimi
nares. Poderia ser assim imaginada: 

SUGESTÃO À CONSTITUINTE 

Capítulo 

Das Disposiç6es Preliminares 

Art. Os conflitos internacionais deverão ser resol
vidos por negociações diretas, arbitragem e outros 
meios pacíficos, com a cooperação dos organismos in
ternacionais de que o Brasil participa, sendo vedada 
a guerra de conquista, 

.Art. Nas relações económicas internacionais e nos 
organismos multilaterais a elas dedicados, o Brasil ado-

DIÁRIO DO CONGRESSO NAciONAL (Seção II) 

tafâ atitude que favoreça a instauração de uma iiova 
ordem económica internacional justa e equitativa. 
(Mu~to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso)- Sr. Presidente e Srs. Sena-dores: 

Estou-me despedindo do Senado da República. 
Não da atividade política. 
Peço-lhes que considerem minhas palavras, além de 

despedidas como um pleito de !!~?menagem e de gratidão 
a -todos- que inte~'!ID esta _august~ casa à qual tenho 
peiiêncido nos últimos sete anos, numa quadra particu
larmente fecunda de minha vida. 
-Faço-o com o coração tranqUilo, pois sei que-cumpri 

com o meu dever e que recebi, na amizade e conside~ 
ração de cada um dos meus nobres pares, no carinho 
de cada servidor do Senado e nas manifestações de 
meu povo, as mais generosas demonstrações de reco
nhecimeritO que me -gratificam e _me envaidecem. 

Çheguei ao Senado vindo de um Pé de Serra do Nor~ 
deis te, _onde m_e _criara e me iniciara na vida pública, 
socorrep.do, com exígua força, a legião de carências, 
de necessidades, de desespero de uma comunidade pe
quenina, perdida nos confis do sertão nordestino, sem
pre vitimado pela" -indimêncía do tempo e pela tirania 
dos homens. 

Fti:~me de lutas para servir minha gente não pelo 
valor que eu tivesse, mas pelo amor dos que com nada 
contavam, ne111 com a esperança de um dia melhor. 

Os adversários chamavam~me, por isso, de Senador 
d~ Umarizal, achando que assim me atacavam e me 
diiialiiuíãrii.-

. Se soubessem o quanto eu me orgulhava e me orgulho 
deste título Senador de Umarizal. .. 

Era o testemunho de_ que eu não renunciara as minhas 
ra_ú:es, não tivera de renegar minha terra, nem abando
nar os valores que cimentaram minha. personalidade 
de sertanejo. 

Ao deixar Umarizal para Brasília, firmava de mim 
para comigo o inarredável propósito de que, em saindo. 
do s~rtão, não permitir que o sertão saísse de mim. 

Cheguei aqui sertanejo e, quando daqui sair, irei tão 
sertanejo quanto do dia da chegada. 

Procurei, cumprir meu dever. 
Tr~ pontos nortearam minha atuação: 

O primeiro e nia!S lmpOI-tante deles foi a reconquista 
da democracia. 

Pude parecer um político contraditório quando, no 
PDS, causava preocupação à liderança de meu partido 
em cada pronunciamento e em cada atitude qUe assu
mia. 

foi assim na campaóha de 1982. Enquanto muitos 
se fechavam em confabulações no Palácio do Planalto, 
com o então todo poderoso chefe da Casa Civil, para 
foft~lecer as oligarquias do nordeste no vo~o ç>il na 
marra -pois destas o regime militar hauria sua força 
política-, eu cavava trincheiras para defender a reno
vação. 

Em pronunciamento da Tribuna do Senado, em fins 
de 19.81, afirmei: 

"Temos que _devolver à ação política os princí
"Q!Os, as condições, o exercício da presença e da 
influência do povo, sem qualquer tipo de pressão 
das estruturas oficiais. 

A solução democrática pressupõe respeito à von
tade popular livremente manifestada, proibidade 
no uso dos recursos pú_bli~os. negociação legítima 
com as forças políticas, oportunidade para todos, 
sem discriminações de qualquer espécie. 

"Queremos o Rio Grande do Norte entregue 
a seus filhos pelo voto livre. 

A oligarquia Maia quer a posse de tudo, por 
doze anos, sob a opressão e pela corrupção da 
máquina oficial." 

Isto foi dito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando 
não era moda pertencer à Aliança Democrática. Quan
do o Governo Militar tinha o apoio monolítico de todos 
os governadores - inclusive o único do PMDB - e 
o partido governista ainda era um rolo compressor nas 
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Sábeni"os Senhores que na eleição de 1982, quando 
se criot.i o famoso "voto camarão." votei no PMDB 
em toda linha, elegendo em minha cidade, por essa 
legenda, o prefeito e a totalidade da Câmara de Verea
dores, isso sob a ameaça de perder o mandato no Sena
do, por infidelidade partidária. 

Não foi diferente no episódio da chapa ''participação" 
que disputou o Diretórío Nacional do PDS. 

Fui o único senador que ousou integrar o movimento 
divergindo da direção partidária. 

Por quê? 
Porque o movimento corria no sentido da abertura, 

insurgindo-se contra a submissão incondicional do parti
do ao Palácio do Planalto. 

Registrei, à época, minha participação nesse movi~ 
mento, com -~m .ct!rto_p_ro-Q.unçjamento p.esta casa, que 
peço vêniã aos ilustre pares para destacar alguns tre
chos: 

"No juízo deformado de alguns, o jogo político 
deve-se resumir a uma dança de eunucos e não 
ser o exercício viril, de homens livres, maiores, 
autônomos, que se reúnem e se dispersam em fun~ 
ção de suas crenças, de suas convicções e de seu 
interess-e mais altos. 

Não é esse o jogo que eu sei fazer. 
Em política há voluntários, não conscritos, há 

cOrri.panheirOs, não comandados. Disputa em polC
tica, é crença na democracia. 

Creio na democracia brasileira.' 

À época, Sr. Presidente e Srs. Senadores, essas pala
vras que hoje parecem barrocas, eram o cúmulo da 
ousadia e ensejaram não sei quantos conselhos, ao pé 
do ouvido, para que eu não me expusesse tanto. 

Meu compromisso com a restauração democrática 
prosseguia. 

Agitara eu, tempos antes, a bandeira da reformulação 
partidária. Com alguns senadores e outros amigos, che
gamos a fonnalizar manifesto, prograina e estatuto de 
um partido político, quando isso era pecado mortal no 
catecismo do regime. 

Desta tribuna anotei, então: 
"Na era da democracia, não se admite política sem 
militância partidária. 
A democracia brasileira está longe de ser um proje
to acabad.o. É hoje, apenas um esforço, uma von
tade de VIr a ser. 
Os ilustres colegas desta Casa, hão de cbnvir que 
nosso pluripartidarismo é, ainda, artificial, acomo~ 
dativo, condicionado alinhamentos automáticos, 
inclusive pela legislação autoritária que não con
templa compromissos de conciência e reduz a infru
tífero quixotísmo qualqUer coragem de resistir. 
Discutir, nesse quadro, alternativas mais auté:nticas 
de organização partidária, acima do maniqueísmo 
vigente, onde se é compulsiva e compulsoriamente 
a favor ou contra sím.Oolos do poder ou do antipo
der, sem qualquer consideração maior ao mérito 
desta ou daquela medida, julgo ser imperativa abri~ 
gação de todos os que militam na política brasi
leira". 

Vivíamos nesse tempo_ antes das eleições de 1982-
0 governo mantinha intacta sua base política nos esta-· 
?~s: ~ fidelidade pa.rtidária estava em pleno vigor e 
~n:~~ativas como essa mcomodavam sobremaneira o pau 

Que mais poderia eu fazer? 
Acreditava que para honrar a instituição e o mandato 

devia marcar posições de inconformismo ante a "demo
cracia" de então. 

Com. os i-esult~d~s das eleições de 1982, abriam-se 
os cammhos para a campanha das diretas. 

Meu lado estava definido. 

Quando o Presidente Figueiredo deu sua controver
tida entrevista à imprensa internacional em sua viagem 
à África, aprovei!ei o mote: -

"Sempre segui a orientação partidária e, salvo. para 
não transpor as fronteiras da consciência, manti~ 
ve-rn·e fiel à liderança e tudo fiz para o engrande
cimento do partido. 
Hoje, todavia, declaro~me discordante. 
Sou a favor de eleições diretas para o sucessor 
do Presidente Figueiredo, se meu partido ficar con~ 
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tra as eleições diretas, digo desde agora, a toda 
nação brasileira, que eu, Senador, fui a palanque 
defender as diretas nas praças públicas do País jun
to com bravos companheiros do PMDB." 

Quantos democratas de hoje estavam em posições 
contrárias. 

Quantos votaram contra a emenda Dailti de OliVe:Íra. 

Por todas estas razões e ainda por ter-me solidarizado 
com Tancredo e Sarney na convençao do PMDB, pude 
afirmar em meu ingresso nesta legenda: 

"Por paradoxal que pareça. Mudo para não ter 
de mudar: 

Não ter de mudar arraigadas convicções cívicas; 
não ter de mudar compromissos políticos funda
mentais que assumi no foro da consciência para 
a nação brasileira; não ·ter de mudar meu jeito 
de ser e de ver e de fazer." 

, Nessa intransigente luta pela redemocratização do 
Brasil procurei honrar meu mandato e esta Casa. Quis 
Deus que, antes de eu daqui sair, visse florescer meus 
sonhos como a primavera sobre a nação inteira. 

O Segundo ponto de minhaS pr~ocupações foi com 
a ordem económica do Brasil. Não ao nível das posições 
teóricas, mas das medidas práticas, das ações governa
mentais que se !'efletem na Mesa e na vida dos brasi-
leiros. - --

Defendi incansavelmente o coope"ratlvismo como um 
caminho. Não o cooperativismo dos grandes elefantes 
brancos que expropriam os produtores para ·engordar 
uma tecnocracia esperta, cooperativista por profissão, 
sem compromisso com a base produtiva ou com a popu
lação consumidora. Não o cooperativismo aliado à 
UD R, braço político dos httifundiários mais empeder
nidos na reação às mudanças._ CoÇ!p~rativismo dos can
didatos fmanciados a boi gordo, cujas convicções são 
tão antigas e tão confiáveis que precisam assinar docu
mento que ~garantam. Não o cooperativismo dos es~ 
cândalos financeiros. Das trapaças milionárias feitas em 
conluio com os funcionários da ditadura. 

Defendi o _cooperativiSriiõ das cooperativas ~autên
ticas~ .controladas-efetivamente-pelos--cooperaGos,--c-om= 
prometidas exclusivamente com o corpo assocíativo. 
Cooperativas comunidade de produção; cooperativas 
sem donos e sem caciques. 

Estas sociedades quandO auiêõ.ticas, nas quais o tra
balho predomina sobre o capital cuJa gestão é feita 
pela base social e não por qualquer diretor biôntco e 
espertalhão, poderão ser a nova fronteira do desenvol
vimento económico do País. 

Procurei defender com intransigência o setor primá
rio da economia, sempre relegado ao abandono, sem 
apoio e sem recursos, por acreditar ser agricultura e 
a pecuária as grandes vocações do Brasil. 

Tenho assumido a defesa das empresas nacionais con· 
tra as multinacionais e, ·ainda recentemente, tive opor
tunidade de denunciar daqui um cartel estrangeiro que 
manipula o mercado de óleo de mamona e, através 
da Comissão de Agricultura do Senado.- Piomovi um_ 
encontro das áreas envolvidas- do Governo e do setor 
privado - para discutir a verticalização das indústrias 
do setor. 

Vejo com alegria esse trabalho frutificar, pois, hoje 
mesmo, realiz_ou-se, em São José dos Çampos, no Esta
do de São Paulo, a solenidade de assinatura de um 
contrato entre o centro técnico aeroespacial e o grupo 
garavelo, para "obtenção de derivados de óleos vegetais 
destinados à aplicação aeronáutica". 
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O terceiro ponto central de minha atuação foi o de
senvolvimento do nordeste. 

Defendo para o nordeste saídas nordestinas. 
As tentativas de importar modelos dos centros mais 

desenvolvidos sempre resultaram em estrondosos fra
casso-s-. 

Vezes e vezes defefidi desta tribuna, e de tantas outras 
que me estiveram à disposição, a necessidade de cons· 
truirrnos nosso próprio caminho. 

Estou-me despedindo do Senado, não porque as ur
nas me tenham sido adversas. Não. As urnas potiguares 
foram-me generosas. 

Se não afcancei a reeleição foi por nlargem tão peque
na de votos que não me permite considerar-me derro
tado. 

Houve um candidato que cinco meses antes das elei
ções desfilou pelo Rio e por Brasília cantando uma 
vitória retumbante sQbre mim e meu companheiro de 
chapa. Disse a imprensa, na época, que a figura prepara· 
va-se para assumir a posição de liderança política incon
teste nas terras de Câmara Cascudo. 

Eu,-zezilo Martins";_ o SeO:aaor- de ·umarizal, surrei 
esse moço nas umas de todos os colégios eleitorais que 
não estavam sob o cabrestro do medo ou do dinheiro. 

Surrei-o em Natal, onde fora Prefeito todo-poderoso. 
Surrei-o em Mossoró, sua cidade natal. 
Surrei-o em Cea-rá-Miriril, em Eduai:-do Gomes e em 

tantas outras-cidades, o que, por certo, deve ter dimi~ 
nuído sua presunção. 

Onde quer que houve um aparelho de TV para chegar 
nossa mensagem, tivemos vitória inconteste. 

Não tive por adversários idéias ou posições polítiCas, 
tive, antes, de enfrentar o mais sórdido fiSiologismo, 
a mais es_c_ancarada trapaça. 

Quem me combatia? 
Primeiro, as pesquisas de opinião; _estas davam ao 

candidato, que perdeu em Natal, em Mossoró, e em 
tantas outras cidades, vantagens sobre minl de 60 pontos 

_percentuais. 

Tão convincentes pareciam que dentro de meu pró
prio pa~tidço ~spalhavam descrença quanto às minhas 
possí6Trídades de vitória. 

Quando se abriu a primeira urna de Natal, onde, 
segundo as ditas pesquisas, eu deveria ter inexpressiva 
votação, saí ganhando e ganhando bem. 

S~gundo, comt>ateu-me o poder econômico. A cam
panha que deu ligeira vantagem aos dois candidatos 
do PDS-PFL foi estimada em perto de cem milhÕes 
de dólares. 

-Onde houve um voto para ser vendido, lá estava 
um cabo eleitoral do adversário para comprá-lo. 

Te.rceiro,_ tive de enfrentar minha própria falta de 
recursos financeiros, numa campanha onde se gastou 
a rodo em toneladas de papel; em centenas de trios 
elétricos; em legiões de cabos eleitorais regiamente pa~ 
gos;- em milhares e milhares de camisetas e brindes 
de toda espécie; em distribuição de tudo a todo mundo; 
eu nada tinha para gastar. Faltava-me, às vezes, um 
sü:nples "santinho" para um eleitor querendo qualquer 
material que fosse. 

A despeito de tudo isso o povo votou em mim. 
Os pducos·voíds que faitaram para eu retornar a 

esta Casa não ofuscam a generosidade dos pobres, dos 
oprimidos, dos de~perançados que acreditaram em 
minha mensagem e apenas por ela me outorgaram seu 
voto. - ---

OCõ"ifeu,por outrO lado, um episódio bastão-r e esdrú
xulo na eleição ao Senado, no Rio Grande-do Norte. 
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O PDS, o PFL e o PTB, através de colegiação que 
fizeram, concorreram, sem sublegenda, com três candi
datos, quando, nos termos expressos da lei, somente 
poderiam fazer com dois. 

Passou despercebido ao TRE do Estado esse fato 
-- -singular e acolheu aquele Calenda Pretória o registro 

das candidaturas do Senad<;>r Moacyr Duarte, de José 
Agripino Maia e de Lavoisier Maia, quando a coligação, 
repito, tinha direito ao registro de apenas duas candida
turas ao Senado, salvo se instituísse sublegenda. 

Como vai ficar isso? 
Longe de mim levantar suspeita contra o TRE-RN 

presidido pelo ilustre Desembargador Deusdedt Maia. 
Qualquer pessoa pode cometer um equívoco. A justiça 
terá oportunidade de repará-lo e está sendo provocado 
neste sentido. 

Espero que justiça se faça. 
Se assim for, creio ter sido, com meu companheiro 

de ~apa, os eleitos. 
De_ qualquer forma acatarei a decisão-do Judiciário. 

Com meus agradecimentos que faço a todos, do ~ais 
humHde servidor a cada Senador da República, deixo 
uma Ilalavrii de esperança: 

Que cada parlamentar que permanecer ou que vier 
para o Congresso· Nacional assuma a consciência de 
que o Parlamento brasileiro tem de ser resgatado e 
lute p_a'J'a ~ns_egui-lo. 

Qu_e a Constituinte restaure plenamente suas prerro
gativas. 

Que esta seja, efetivamente, a Casa do pOvo, o tem
plo político da Pátria, o abrigo da esperança, da liber
dade e da democracia nesta Nação brasileira. 

Que nunca, nunca mais, tenhamos esta Casa cercada 
por armas e se apaguem para sempre de nossa lem
brança as noites_ tristes e ameaçadoras como aquelas 
em que eu, com alguns bravos companheiros, como 
o SenadorLomanto Júnior, fazíamos, aqui, vig.I1ia cívica 
de resistência às ameaças do general Newton Cruz, que 
lá fora, a cavalo, de espada em riste, comandava tropas, 
como que em batalha contra este poder desarmado. 

-- A-o deixar- o Senadó, não deixarei a luta política. 
Esforçar-me-ei para levar um pouco de luz a tantos 
rincões escuros, principalmente em meu Estado, àque~ 
las comunidades oprimidas que sob o tacão da ameaça 
e do dL'lheiro, ainda, abdicam de seu voto livre para 
atender interesses que não são da Pátria, mas de indiv(
duos e de grupos. Creio estar nesse caminho uma contri
buição que eu possa dar a nosso querido Brasil, quando 
fora desta Casa. 

A todos, meus agradecimentos. 
Que- Deus ilumine a Piítria braSileira, seuS gover

nantes e todos que tomem assento neste calenda Se-
nado. -

Obrigado. (Muito bem! Pahnas.) 

O SR. PRESIDENTE-{José Fragelli) -A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19 
horas e 35 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 249, de 1984, de autoria do Senador Aderbal 
Jurema, que dispõe sobre a transmissão de música brasi
leira pelas emissoras-de rádio, tendo 
!'AREC~.-sol>n~±.J(}2c,-de1986; da Comissão·
-De Redação, oferecendo a redação do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 34 minutos.) 
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Ata da 318~ Sessão, em 2 de novembro de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

- EXTRAORDINÂRlA -

ÀS 19 HORAS E 35 MiNUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles- Fábio Lu_cena- Odacir Soares- Aloy
sio Chaves - Hélio Gueiros - Américo de Souza -
Alberto Silva - Helvídio Nunes -João Lobo - Cesar 
Cais -Dias Macedo -Afonso Sancho - Carlos Al
berto- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto 
Lucena - Marcondes Gadelha - Maurício Leite -
José Urbano- Cid Sampaio- Nivaldo Machado -
Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Albano Franco -
Lourival Baptista -Passos Pôrto -Jutahy Magalhãe:; 
- Lomanto Junior - Luiz Viana - João Calmon -
José lgnácio Ferreira -Moacyr Dalla- Amaral Peixo
to- Nelson Carneiro - Jamil Haddad- Mata-Ma
chado- Alfredo Campos ~Amaral Furlan - __ Fernan
do Henrique Cardoso - Severo Gomes - Benedito 
Ferreira - Henrique Santilh-:_ Binedito Canelas -
Gastão Müller - ROberto Campos - José Fragelli 
-Marcelo Miranda- Saldanha Derzi - Affonso Ca
margo- Álvaro Dias- Enéas Faria- Arno Damiani 
-Ivan Bonato- Carlos Chiarelli- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Não há expediente a ser lido. 
O Sr. 1.0~Secretário vai proceder à leitura de requeri~ 

mentes. 
São lidos os seguintes. 

REQUERIMENTO 
N.' 542, DE 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n.o 148, de 1986, que dispõe sobre a reestrutu~ 
ração dos servidores da Justiça Federal de Primeirà 
Instância e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. - Jorge 
K.alume- Nivaldo Machado - Gastão Müller. 

REQUERIMENTO 
N-' 543, DE 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n." 388, 
de 1986, relatíva a pleito da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava -PR. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1986. - Hélio 
Gueiros - Octávio Cardoso - Américo de Souza. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia. 

.. O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Passa-se à 
Ordem do Dia. 

Item 1: 

Discussão, em segundo turnO, do Projeto de Lei 
do Senado n.u 249, de 1984, de autoria do Senador 
Aderbal Jurema, que dispõe sobre a transmissão 
de música brasileira pelas emissoras de rádio, tendo 

PARECER, Sob n." 1.102, de 1986, da Comissão 
-De Redação, Oferecendo a redação do ven~ 

cido. 

Em discussão o projeto, em segundo turno (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 

Presidência do Sr. José Fragelli 

Encerrada a discussão, o projeto é dado como defini~ 
rívamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regi
mento Interno. 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

É _o seguinte o projeto aprovado: 

Redaçáo do vencido para o segundo turno regimental 
do Projeto de Lei do Senado n: 249, de 1984, que disp6e 
sobre a transmissão de mdsica brasileira pelas emissoras 
de rádio. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ A Transmissão de música brasileira pelas 

emissoras de rádio, em todo o território nacional, rege
se por esta Lei. 

Art. 2~ Entende-se por música brasileira, popular ou 
erudita, para os efeitos desta Lei, a composta por brasi~ 
leiro ou estrangeiro radicado no Pais que constitua ex~ 
pressão cultural de qualquer dos grupos éticos inte
grantes da Nação. 

§ 1~ É aceita para este fim a utilização, além do portu· 
guês, de línguas dos grupos índigenas e africanos e dos 
imigrantes europeus e asiáticos que se radicaram no 
BrasiL 

§ 2? Pata os efeitos desta Lei, não é considerada mú-
sica popular brasileira: 

a) a versão de música estrangeira; 
b) a adaptação de música estrangeira; 
c) o arranjo de música estrangeira; 
d) a orquestração de música estrangeira; 
e) a comPosição de ãlitor brasileiro gravada com letra 

~m idioma estrangeiro. 
Art. 3~No horário compreendido entre às 7 (sete) 

e às 19 (dezenove) horas, as emissoras de rádio, em 
suas programações de música popular, devem observar 
diariamente a proporção de 2/3 (dois terços), no míni
mo, de música brasileira. 

Art. 4~ As emissoras de rádio, em suas programações 
de música erudita, devem observar a proporção de 10% 
{dez por cento), no mínimo, de música brasileira. 

Parágrafo único. A proporção estabelecida neste arti~ 
go deve ser observada dentro de cada mês, admitida 
a compensação entre os diferen-tes piogramas apresen
tados nesse período. 

Art._ 5~ _No horário compreeendido entre às 7 (sete) 
e 'âs-19 (dezenOve)"horas, a que se refere o art. 3~, 
as emissoras de rádio devem reservar, semanalmente, 
1 (uma) hora, no mfnimo, para apresentação de_progra~ 
mas musicais executados por artistas e músicos residen-
tes na íegiáo. . 

Art. 6~ Das 5 (cinco) horas semanais obrigatórias de 
programas educacionais, previstas no § 1~ do art. 16 
do Decreto-lei n~ 236,_de 28 de fevereiro de 1967, pelo 
menos 30 (trinta) minutos devem ser utilizados para 
apresentaçãõ de música folclórica brasileira. 

Art. 7~ O controle da proporcionalidade de música 
brasileira, estabelecida nesta Leí, para a transmissão 
das emissoras de rádio, será realizado pelo Ministério 
das Comunicações. 

Art. 8~ A infrigência de qualquer das normas desta 
Lei, sujeita o infrator à multa de 5 (cinco) Obrigações 
do Tesouro Nacional - 01N, na primeira incidência, 
de 10 (dez) na teincidência e de 20 (vinte) a cada nova 
reincidência. 

~arágrafo único. o produto da arrecadação da multa. 
previSta neste artigo reverterá ao DENfEL, para apli
cação no custeio da sua fiscalizaçáo no setor. 

Art. 9~ lncumbe ao Ministério das Comunicações, 
quando previamente solicitado, fornecer à Ordem dos 
Músicas do Brasi19u ao Sindicato Nacional dos Campo~ 
sitores-Musfcais as gravações de transmissões efetuadas 
pelas emissoras de rádio. 

Art. 10. Em consonância com o art. 513 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~Iei 
n~ 5.452. de 1~ de maio de 1943, compete ao sindicato 
de cada classe aprovar, em assembléia geral, o sistema 
de distribuíção do que for arrecadado com a autorização 
de obras musicais, bem como representá-la em jufzo. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 12. Revogam-se as ~isposições em contrário. 

_O_SR. P~ES_IDENTE (Jos~ FrageUi)- Passa~se, ago~ 
ra, a aprecxaçao do Requenmento no 542 de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara 
n, 148, de 1986. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentadqs. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se ã apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Serviço 
Público Civil e de Finanças. 

Solicito ao nobre Senador Marcelo Miranda o parecer 
da Comissão de Serviço Público Civil. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB-MS. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Vem a exame desta Comissão Projéto de Lei da Cá~ 
mar~ dispondo sobre a reestruturação dos..serviços da 
Justrça Federal de Primeira Instância, e dando outras 
providências. 

A Proposição é d_e iniciativa do Presidente do Tribu
nal Federal de Recursos, nos termos dos arts. 56 e 
115, II, da Constituição Federal. 

A sUa Justificãção assim esclarece a matéria: 

"A situação melindrosa em que se encontra, 
atualmente, aJustiça Federal de Primeira Instância 
exige que providências sejam tomadas, em caráter 
imediato, com o propósito de obter-se maior eficá
cia nos serviços de prestação jurisdicional, mor
mente no que -concerne ao pronto atendimento às 
partes e à tramitação mais célere dos processos 
judiciais. 

Com efeito, a morosidade na tramitação dos pro
cessos prejudica, s~nsivelmente, a credibilidade da 
Justiça Federal perante a opinião pública, o que 
leva o home~ comum a dizer, como adágio fosse: 
é-preTerrver um mau acordo do que uma boa de
manda. 

Ora, o crescente aumento, ano a ano, do volume 
de processos. autuados tem-se constituído em um 
dos fatores primordiais desse grave problema. 

Assim, se ;~Utido o número atual de juízes~ 
o remanescente dos pro~ssos não julgados cresce
rá, gradativamente, a cada ano. Em algumas Se~ 
ções Judiciárias, mais de 50% dos processos distri~ 
bufdos deixaram de ser julgados, acarretando, por 
conseguinte, baixa pr<?dutividade, em virtude da 
insuficiêcia de magistrado.s. 

Como se vê, a necessidade de criação de novos 
cargos de Juiz Fed'!eral é imediata, pois a cada ano 
cresce, numa médta de_ 20%, o volume de preces~ 
sos, situação ainda agravada pelo acúmu!o dos fei
tos não julgados. 

Assim ·e.por isso,-o Projeto cria os respectivos 
cargos de Ju.iz Federal e 68 (sessenta e oito) Varas 
na Justiça Federal de Primeira Instância, distri
buídos por vários Estados da Federação. 

Cria, por outro lado, no Quadro Permanente 
de Pessoal das Secretarias das Seções Judiciárias 
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da Justiça Federal de Primeira Instância, 68 (sesR 
senta e oito) cargos de Diretor de Secretaria -
DAS-4; 69 (sessenta e nove) cargos de Técnico 
Judiciário; 185 (cento e oitenta e cinco) cargos de 
Oficial de Justiça Avaliador; 136 (cento e trinta 
e seis) cargos de Agente de Segurança Judiciári?; 
20 (vinte) cargos de Blibliotecário; 254 (duzentoS 
e cinqüenta e quatro) cargos de Auxiliar Opera
cional de Serviços Diversos; 47 (quarenta e sete) 
cargos de Agente de Portaria. 

Considerando que o Projeto possui embasarrien
to constitucional, e que as despesas decorrentes 
de sua aplicação correrão à conta das dotações or
çamentárias próprias à Justiça Federal de Primeira 
Instância, somos, no âmbito desta Comissão, pela 
sua aprovação. _ 

É o parecer, Sr. Presidente.~ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir 
o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Vem a exame desta Comissão Projeto de Lei da Câ
mara, criando 68 Varas na Justiça Federal de Primeiras 
Instâncias, com os respectiVOSCargos de Julz Federal, 
68 cargos em comissão de Diretor de Secretaria, mais 
os seguintes cargos efetivos no Quadro Pennanente de 
Pessoal das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça 
Federal de Primeira Instância: 69 de Técrtico Judiciário, 
185 de Oficial de Justiça Avaliador, 136 de Agente 
de Segurança Judiciária, 20 de Bibliotecário, 254 de 
Auxiliar operacional de Serviços Diversos e 44 de Agen
te de Portaria. 

A proposiçãp, de iniciativa de ilustre Presidente do 
Conselho de Justiça Federal, nos termos dos arts. 56 
e 115, li, da Constítuição Federal, está 8campanó3da 
de justificação, em que se esclarece que: 

"4. Com efeitO, a morosidade na tramitação d~s 
process_os prejudica, sensivelmente, a credibilidade 
da Justiça Federal perante ~ opinião pública, o 
que leva o homen comum brasileiro a dizer, como 
adágio fosse: é preferível um mau acordo do que 
uma boa demanda. 

5. Ora, o crescente aumento, ano a ano, do volu
me de processos autuados tem-se constituído em 
um dos fatores primordiais desse grave problema. 

6. Assim, se mantido o número atual de Juízes, 
o remanescente dos processos não julgados cresce
rá, gradativamente, a cada ano. Em algumas Se
ções Judiciárias, mais de 50% dos processos distri
buídos deixaram de ser julgados, acarretando, por 
conseguinte, baixa produtividade, em virtude da 
insuficiência de magistrados. 

7. Como se vê, 1:1 necessidade de criação de novos 
cargos de Juiz Federa.! é imediata, pois a cada ano 
cresce, numa média de 20%, o volume de proces
sos, situação ainda agravada pelo acúmulo dos fei
tos, correspondendo a uma carga média de 791 
processos por Juiz. · 

9. Todavia, em 1985, o total de ajuizamentos 
chegou a 158.124 feitos, o que resujtou uma carga 
média de 1.171 novos processos por Juiz, sem levar 
em consideração o remanescente dos anos anterio
res, fato que evidencia uma sobrecarga que supera, 
em muito, o volume que a Lei Orgânica da Magis
tratura Nacional considera admissível para a fixa
ção do número de Desembargadores dos Tribunais 
de Justiça, ou seja, 300 processos distribuídos e 
julgados, conforme estatui o § 1~ do .art. 106 da 
Lei Complem~ntar n? 35, de 14 de março de 1979. 

12. Por outro lado, urge, por via de conseqüên
cia, reestruturar os serviços auxiliares das Seções 
Judiciárias, com a finalidade de minimizar as difi
culdades de ajuizamento das questões federais ine
rentes as execuções fiscais pela União e Autar
quias, bem como de ações c9ncementes a bene
fícios previdenciários (§§ 1~ e 3~ do art. 125. e art. 
126 da Constituição Federal)." 

A proposição foi aprovada na Câmara dos Deputa
. dos, com pareceres favoráveis'dos 3 relatores desig-
1 nados pela Mesa em substituição, respectivamente, âs 
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ComisSões de Constituição e Justiça, de Serviço Público 
c: de: Finanças. 

As despesas decorrentes da medida estão previstas 
no art. 4~ do projeto, correndo à conta de recursos 
orçamentários próprios de Justiça Federal de Primeira 
Instância. 

Considerando que a iniciativa tem amparo constitu
cional, e inexiStem óbices de natureza financeira, opina
mos pela aprovação do Projeto. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 

- ap~~dl!~~ssão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação a ]Jlatéria que, nos termos do Regimento 

Interno, depende, para a sua aprovação, do ~ato favo· 
Tável da maioria absoluta da Casa. Tendo havtdo, entre
~t~.l acordo entre as Lideranças, a ma~éria será sub~ 
inetida ao Plenário pelo processo simbóltco. 

Em votação o projeto, em primeiro tu"!o. 
Os Srs. Senadores que o aprovam querram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
Aprovado o projeto em primeir? turno~ de<:?rndo 

o intererstício de 48 horas a maténa será mclutda na 
Ordem do Dia, para apreciação em segundo turno. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa~se. à 
apreciação do Requerimento n" 543 de rrgêoda, lido 
no Expedie~te, pa~a a Mensagem n" 388, de 198§, rela· 
tíva a- Pleito da Prefeitura Municipal de Guarapuava, 
Paraná. 

Em votação o requerimento. 
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Econo
mia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Economia, 
que será lido pelo Sr. lo-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 

N' 1.122. DE !986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n• 
388, de 1986 (n" 553/86, na origetn), do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Muiiicipal de Guarapuava (PR), a con
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 
63.840.000,00, junto ao Banco do Estado do Paraná 
SI A. 

Relator: Arno Damiani 

Com a Mensagem n.• 388/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Guarapuava (PR), 
que objetiva contratar, junto ao Banco do Estado do 
Paraná S/A, este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação- BNH, a seguinte ope
ração de crédito: 

Car&cterísticas da operação: 

A- Valor: Cz$ 63.840.000,00; 
B- Prazos:' 
1 - de carência: 6 meses; 
2- de amortização: 240 meses;· 

C - Encargos: 
1-juros: 6.,5% a.a. 
2- taxa de administração: 2,0% de cada desembol

so. 
3-taxa de repasse: 1,0% a. a. ao Agente Financeiro; 
D- Garantia: vinculação de quotas do Imposto so

bre Circulação de Mercadoria!i-ICM; 
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E - Destinação dos recursos: 
'Programa ClJ1IA 11 - Investiinentos enÍ infra-es

trutura básica: drenagem, pavimentação, urbanização 
e áreas para recreação e esporte~ 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou~se pelo 
encaminhamento do pedido nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando finanças muniR 
cipais, conStatou que a margem de poupança real do 
município, as da ordem de Cz$ 18.878,3 mil mostraRse 
bastante superior aos dispêndios que a sua dívida canso~ 
lidada interna apresentará após a efetivaçáo do emprés· 
timos pretendido e concluiu que a assunção do compro
misso não deverá trazer àquela entidade maiores pres· 
sões na execução orçamentária de seus futuros exer
cício"s. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência daRe
púb~ca (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Fundação 
de Assistência aos Munícfpios do Estado do Paraná 
- FAM;EPAR considera viável técnica, econômica e 
financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 287, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarapuava 
(PR), a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 63.840.000,00 (sessenta e três milhões, oito
centos e quarenta mil cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Guarapuava 

(PR), nos termos d~ artigo zo da Resolução no 93/76, 
de 11·10~76 e Resolução no 64/85, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 63.840.000,00 (sessenta e três milhões, oito
centos e quarenta mil cruzados), junto ao Banco do 
Estado do Paraná, este na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à 
execução de obras do Programa CURA 11 - investi
mentos em infra-estrutura básica: drenagem, pavimen
tação, urbanização e área para recreação e esporte, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. zo Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986. -
Álvaro Dias, Presidente - Arno Damiani, Relator -
Ivan Bonato - Carlos Lyra - Çid Sampaio - Mário 
Maia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução no 287/86, que vem de ser 
lido, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Guara
puava, Estado do Paraná, a contratar operação de cré
dito no valor de sessenta e três milhões, oitocentos 
e quarenta mil cruzados, para os fins que especifica". 

Dependendo de pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁViO C-A!tDOSO (PDS- RS. Para pro
ferr P!U'Ccer.)- Sr. Presidente e Sri Seõadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem no 388/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Guarapuava (PR) a contratar empréstimo no valor 
de Cz$ 63.840.000,00 (sessenta e três milhões, oito
centos e quarenta mil cruzados), destinado a financiar 
a execução de obras do Programa ÇURA II. 

O pêdido de autorização foi formuiado nos termos 
do preceituado no art. 2o da Resolução no 93, de 1976 
e ResOlução no 64/85, do Senado Federal, implicando, 
por conseguinte, a não observância dos limites fixados 
no art. 2" da Resolução no 62; de 1975, também do 
Senado Federal, haja vista que os recursos a serem 
repassados serão provenientes do Banco Nacional da 
Habitação - BNH. 
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Assim~ verificaMse que a ProPosiçãO foi elaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis 
à espécie, merecendo, por isso, -o nosso efi~aiíflftha
mento favorável, no que tange ao~ aspectos de constitu
cicnalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Este é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao 
nobre Senador Jorge Kalume o parecer da Comissão 
de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS ..::}.c. Para proferir 
parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores. - ~ -

Sob exame o Projeto de Resolução n" 287, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Guarapuava- PR a contratar operação de crédito no 
valor de sessenta e trés milhões, oitocentos e quarenta 
mil cruzados, destinada à execução de obras do Progra
ma CURA ll, junto ao Banco do Estado do Paraná 
SI A, esta: na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação.....- BNH. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspeCtos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em viSta 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante_ 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de c-onstitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Coi:niSsã:o, opína
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Econol.llia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, face à concentração das receitas 
tributárias a nfvel da União, e ser o instituto do endivi
damento o único mecanismo de que dispõem para im
plementar os programas de trabalho. 

É o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completa a instrução da matéria, passa-se à discussao 
do projeto, em turno único. -

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai ã Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i) -Sobre a mesa. 
parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. !~-Secretário. 

É lido o segumte 

PARECER 
Ne 1.123. DE 1986 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 287, 
de 1986. 

Relator: Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto

de Resolução, n~ 287, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, a contra
tar operação de crédito no valor de Cz$ 63.840.000,00 
(sessenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil cru
zados). 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de dezembro de 
1986. -Jorge Kalume, Presidente- Octávio Cardoso, 
Relator- José Ignácio Ferreira 

ANEXO AO.PAR!õCER Ne 1.123, DE 1986 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n: 287, 
de 1986. 

Faço saber que o Senãdo Fedeial aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e ·eu·; Presi
dente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO 
Ne, DE 1986 

; Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, a contratar operação de crédito 
no valor:- de Cz$ 63.840.000,I)Q (sessenta e três mi· 
lhões, oitocentos e quarentu mil cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
-A!t. 1? É a Prefeitura Municipal de Guarapuava, Es

tado do Paraná, nos termos do artigo 2~ da Resolução 
J1? 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, 
autorizada a contratar oper8~;"cf0- ae· crédito no valor 
de Cz$ 63.84ú.OOO,úú (sessenta e três milhões, oito
centos e quaferita mil cruzados). junto ao Banco- do 
Estado do Paraná S~A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, 
destinada à execução de obras do Programa CURA 
11, no município, admitidas as condições estabelecidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação fí~al. (Pausa.) 

Não haVendo quem peça a palavra, encerro a discus-
são. -

Em votação. -. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Ignácio 

Ferreira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB - ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Há-um ano subi a esta tribuna para denunciar atrociM 
dades que vêm sendo cometidas contra uma comuni
dade religiosa no Irã: os bahá'ís. Há um ano solicitei 
às_ a.!_ltoridades brasileiras, através do Exm.~ Ministre 
das Relações Exteriores, que o Brasil, em sua atuação 
junto à Organização das Nações Unidas, aprovasse as 
m.;didas necessárias a evitar as violações aos Direitos 
Fundamentais da Pessoa Humana que vêm sistemati
camente sendo cometidas contra os bahá'ís no Irã. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos nós conhecemos 
os bahá•ís. São amantes promotores da unidade, paz 
e fraternidade entre os povos. Através do exemplo de 
suas vidas manifestam a eliminação de preconceitos de 
qualquer espécie, seja de raça, classe, cor ou religião. 
Têm a crença firme na existência de um único Deus 
e ql:Ie todas as religiões na realidade são a expressão 
de uma mesma vontade divina. Por que cometer atroci
dades contra pessoas que pensam e agem desta forma? 
Que crime cometeram? Meu Deus, por quanto tempo 
permanecerems impassíveis perante este quadro funes
to que ora se verifica no Irã? 

Desde 1979 mais de 200 bahá'fs foram fuzilados, lin· 
chados, assassinados, pelo simples fato de não renega-

- rem a suá Ié. A medída que estas mortes se.sucedem, 
eu fico cada vez mais preocupado com o posicionamento 
do Brasil através da Delegação Brasileira tanto na Cá
missão .. de Direitos Humanos da ONU como em seu 
Conselho Econômico e Social, e mesmo na Assembléia 
Geral da ONU. Acredito que a atual situação de total 
desrespeito aos Direitos Humanos no Irã demanda uma 
reavaliação do posicionamento da política externa brasi
leira face as questões como esta, pois acredito ser a 
participação do Brasil nestes organismos internacionais 
de suma importância para a}iviar_ a dor_daqueles que 
sofrem estas injustas e cruéis perseguições. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos seguramente 
concordarão que o holocausto da Segunda Guerra Mun
dial no_s ensinou a grave_ lição de que pennanecer silen
~oso não sõmente é sinónimo de aquiescer, mas tam
bém de participar. Não podemos, não devemos perma
necer emudecidos. As dezenas de milhares de bahá'ís 
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que hoje residem em mais de 1.100 d.üerentes locali
dades de nosso País, brasileiros e brasileiras que, como 
pessoalmente tenho podido constatar, tanto têm colabo
rado com o desenvolvimento espiritual e social de onde 
quer que residam, confiam plenamente que não falhare
mos com a nossa responsabilidade como membros de 
um mundo civilizado. 

Vejamos_?lguns fatos: des..de_l982 a Comissão de Di
reíto"s Huma_rios, pela primeira vez, incluiu em sua agen
da o item de perseguição aos adeptos da religião Bahá'í 
no Irã. O Brasll se absteve de votar naquela oportu
nidade e_ em todas as reuniões subseqüentes até a· pre
Sente data, O histórico das resoluções aprovadas em 
que_'? Brasil se absteve de votar é o seguinte: 

-Res_olução no 1982/21, da Comissão de Direitos 
Humanos. Esta resolução toma nota do relatório do 
Secretário-Geral, solicitando que ele estabeleça conta
tos diretos com o Governo do Irã e continue seus esfor
ços par~ assegurar aos bahá_'~- o_ pleno gozo dos seus 
DireitOs Humanos e liberdades fundamentais. 

-Resolução no 1983/34, da Comissão dC Dire1fos 
Humanos. Esta resolução expressa sua profunda preo· 
cupação com as perseguições religiosas aos bahá'fs e 
pede q.ue o Secretário·Geral continue os seus cantatas 
diretos com o Governo do Irã em relação à situação 
dos Direitos Humanos naquele pa.fs, "incluindo a situa
çâo dos bahá'ís". 

- Resolução no 1984/54, da Comissão de Direitos 
Humanos. Esta resolução expressa a sua preocupação 
pela minoria bahá'í e solicita ao seu pres_idente que 
nomeie um Representante Especial para estabelecer 
contatos com o Governo do Irã e fazer um estudo com
pleto da situação dos Direitos Humanos no Irã. A Deci
são 1984/138 do Conselho Económico e Social endossa 
a decisão da Comissão no sentido de nomear um Repre
sentante Especial. 

O relatório preliminar do Representante Especial à 
Comissão de Direitos Humanos expressa grave preocu
pação pelo número e gravidade das alegadas violações 
aos Direitos Humano no irã, inclusive a negação do 
direito à liberdade de pensamento, consciência e reti
·gião. 

A Resolução no 1985/39, da Comissão de Direitos 
Humanos, endossa as observações gerais do seu Repre
sentante Especial, expressa s~a profunda preocupação 
pelo nUmero e gravidade de alegadas violações aos Di
reitos Humanos, das quais é testemunhas o seu relatório 
preliminar, prorroga seu mandato, e lhe solicita" ... que 
apresente um relatório interino à Assembléia Geral na 
sua Quadragésima Sessão, sobre a situação dos Direitos 
Humanos na República Islâmica do Irã, inclusive a si
tuação de grupos minoritários, tais como os bahá~ís ... •• 

A Decisão n,o 19851148, do Conselho Económico e 
Social, endossa a decisão da Comissão. 

)á em plena Nova República, quando o espectro do 
arbítrio já não mais fazia parte do cotidiano do povo 
brasileiro, quando restava somente a amarga lembran
ça, que todos buscavam esquecer, de dias de liberdade 
tolhida, de desrespeito aos Direitos Humanos, dos dias 
em que todos murmuravam baixinho a música do céle
bre compositor Chico Buarque de Holanda "Hoje você 
é quem manda, falou tá falado, não tem discussão. 
A minha gente hoje anda falando de lado olhando pro 
chá?- .. '', quand? tudo isso já fazia parte de um passado, 
abna-se ao Brasd a oportunidade de levantara bandeira 
da defesa dos Direitos Humanos, dando o seu voto 
favorável na~ re~oluçóes que solicitavam a cooperação 
do governo 1r~mano, no respeito à lib_erdade religiosa 
e que se pusesse um fim à perseguição aos bahá'ís. 
Internamente em nosso País já se passava a viver um 
novo tempo marcado pelo respeito aos Direitos Funda
m~ntais do Homem, porém externamente o Brasil não 
u~a~a ~ peso que seu voto favorável na ONlJ. tem para 
dtmmurr as perseguiçóes ora em curso, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, devemo-nos conscien
tizar de que somente a solicitude e pressão internacional 
é que irão sempre concorrer para moderar as ações 
das .autoridades em qualquer país que flagrantemente 
esteJa desrespeitando os Direitos Fundamentais do HoM 
mem. 

Que mundo insensível! Estes pobres e inocentes ba
há'ís iraniãnos são seres humanos como nós o somos! 
Não são animais para simplesmente seres abatidos um. 
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a um. Têm sentimentos, amam os seus familiares, cho
ram os seus mortos como nós! Como é possivel deixá-los 
assim à mercê do carrasco cruel, que pelo simples fana
tismo e intransigência religiosa não aceíta ·que outros 
amem o mesmo Criador, o mesmo Deus que a todos 
criou, de acordo com o que dita a consciência de cada 
um? 

Não fomos nós brasileiros que durante os negros anos 
do arbítrio em nosso País estendíamos a mão, em deses
pero, em busca de um apoio dos povos livres e demo
cratas? Não somos nós que hoje estendemos a mão 
em apoio a nossos irmãos no Chile? 

Deixaremos que- mais pessOas inocentes sejãm sacrifi
cadas? "A Terra é um só país e os seres humanos são 
seus cidadãos" disse Baha'u'llah o fundador da Fé 
Bahá'í.Vejamos, então, eStes baha'ís_perseguidos como 
se fossem tão brasileiros como nós! Mais de duzentos 
bahá'ís já perderam suas vidas no Irã, mais 1.000 estão 
aprisionados sofrendo torturas indizíveis, mais de 
10.000 perderam suas casas e bens pessoais. Volto a 
lembrar do holocausto na Segunda Guerra Mundial. 
Deixaremos à-sua própria sorte os 350.000 bahá'ís no 
Irã? 

Ainda em 1985 o Brasil se abstinha na votação da 
Resolução 40/14I, da Assembléia Geral, que expressa 
sua profunda preocupação com as alegações específicas 
e detalhadas de_ _violações dos Direitos Humanos na 
República Islâmica do Irá, âs quais o representante 
especial se refere no seu relatório, e particularmente 
àquelas relacionadas ao direito à vida, tais como as 
execuções sumárias e arbitrárias, ao direito à ausência 
de tortura ou do tratamento ou castigo cruel, desumano 
ou degradante; ao direito à liberdade e segurança pesR 
soai e ausência de prisão ou detenção arbitrárias; ao 
direito a um julgamento justo; ao direito à liberdade 
de pensamento, consciência e religião e à liberdade 
rle expresar, e o direito das minorias religiosas de profes
sarem e praticarem sua própria religião (parágrafo ope
rativo n. ~ 2). 

Neste sentido, decidia continuar seu exame da situa
ção dos Direitos Humanos da República Islâmica do 
Irã, inclusive a situação dos grupos minoritários, tais 
como os bahá'ís, durante sua Quadragésima Primeira 
Sessão, para examinar essa -situação de novo, à luz de 
elementos adicionais proporCíõnacfoSPefa Comissão de 
Direitos Humanos e pelo Conselho Económico e SoCial 
(parágrafo operativo n.? 7), 

Já em 1986, a Comissão de Direito Humanos, através 
de sua Resolução 1986/41, expressa sua profunda preo
cupação pelas específicas e detalhadas alegações de gra
ves violações dos Direitos Humanos na Repúbli~a IslâR 
mica do Irã, às quais o representante especial se refere 
no seu relatório; endossa a sua conclusão de que "alega
ções específicas e detalhadas tocante a graves violações 
dos Direitos Humanos" no Irã não podem ser despre
zadas, de_cide estender o mandato do representante es
pecial da Comissão e lhe solicitar q_ue apresente um 
relatório provisório à Assembléia Geral, na sua Quadra
gésima Primeira Sessão; e-"tim ielatório final~ Comis
são, na sua Quadragésima Terceira Sessão, em 1987, 
sobre a situação, "inclusive a situação _de grupos minori
tários, tais como os bahá'ís". 

O Brasil novamente se absteve na votação desta Re
solução, porém, pela primeira vez, _apresentava uma 
declaração justificando o seu voto. Apresento em anexo 
a íntegra da declaração. ·A declaração da Delegação, 
apesar de demonstrar uma posição mais aberta à discus
são das violações dos direitos humanos no Irã, ainda 
não reflete o que seria desejável na Comissão de Direi
tos Humanos. Alegamos _que est_ávamo-nos abstendo, 
pois precisávamos-"nos certificar dos fatos". 

Há, porém, que se considerar as resoluções anterior
mente já aprovadas pela própria Comissão; que se con
siderar relatórios de reconhecida idoneidade interna
cional como a Anistia Internacional" ou O Parlamento 
Europeu, bem como as resoluÇões de outras Casas Le
gislativas Nacionais, como a da lnglateáa, França, Ale
manha, Estados Unidos, Bélgica, Austrália e outras_ 
mais. 

Recentemente, no último dia 31 de outubro, a opinião 
pública brasileira tomou ciência de um gesto extrema
mente sensibilizador e digno de louvor: o Governo bra
sileiro, através de entendimentos, entre os Ministérios 
da Justiça e das Relações Exteriores, concedeu asilo 
a 50 famílias de bahá'ís iranianos que haviam fugido 
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às perseguições no Irã e se refugiaram no Paquistão. 
O Ministério da Justiça, ao conceder o asilo, afirmava 
que "os seguidores da Fé Bahá'í, religíão muitO difun~ 
dida entre os iranianos, esta:o sendo perseguidos em 
seu país de origem". Não é este um reconhecimento 
d"as autoridades brasileiras de que há a perseguição aos 
bahá'ís? Não estarão os fatos já certificados? 

Porém, há que se observar que_ este gesto tão magnâ~ 
nimo e humanitário do Governo brasileiro tem o sentido 
de medida apenas remediadora. Há que se tomar medi~ 
das preventivas, que desestimulem esta perseguição ins
pirada no fanatismo. 
~ Amanhã a Assembléia Geral das Nações Unidas esta~ 
rá reunida e em sua pauta consta novamente a questão 
da violação dos Direitos Humanos no Irã, incluindo. 
a perseguição religiosa aos bahá'-ís naquele país, por 
parte das autoridades iranianas. 

Neste sentido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, solici~ 
to, mais uma vez, como já o fiz em discurso proferido 
e.tn 5 de dezembro de 1985, que esta Casa encaminhe. 
com a máxima urgência, ao Exmo. Sr. Ministro das 
Relações Exteriores moção para que o Brasil vote favo· 
ravelmente àquelas resoluções a serem submetidas ama· 
nhã à Assembléia Geral das Nações Unidas, que visem 
condenar tais perseguições religiosas aos bahá'ís no Irã, 
somando-se, deste modo, aos países que há muito tem 
itipudiado essas violações aos Direitos Fundamentais 
da Pessoa Humana no Irã. 

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

DOCUMENTO A QUESE REFERE O SR. JOSÉ 
IGNÁCJO FERREIRA EM SEU DISCURSO: 

JUSTIFICATIVA DE VOTO 

Delegação do Brasil 

(Justificativa de 'lOto junto a 42." Reunião da Comis
s?o de Direitos Humanos.) 

Senhor Presidente, a delegação brasileira se absteve 
quanto a resolução preliminar contida no Documento 

-L 61, quanto à situação dos direitos humanos no Irã. 
Esta situação merece a nossa atenção e a Comissão 
de Direitos Humanos tem o dever de dar a este assunto 
a su_a consideração. Alegaç6es sérias foram feitas quan
to às violações dos direitos humanos que foram negadas 
pelo Governo da República Islâmica do Irã. Nosso pri
meiro passo deveria ser, ao nosso ver, buscar certificar
mo-nos dos fatos, entender as realidades da situação, 
de forma a podermos recomendar as medidas que pos
sam ser necessárias para assegurar o total respeito aos 
direitos humanOs. -

A Comissão indicou um Representante Especial que 
nã.v_ conseguJu_n_QS _dar as informações completas que 
necessitamos, devido a limitada cooperas-ão recebida 
da parte do Governo do Irã. Aquele Governo indicou 
que estaria disposto a cooperar com a Comissão e a 
receber um representante que poderia ser indicado para 
substituir o Embaücador Aguillar, que está impossibi
litado de continuar suas funções como R_epresentante 
Especial. O Governo, no entanto, indicou que a coope
ração não seria dada se o representante da Comissão 
for indicado com base em uma resolução que contenha 
o que o Governo considera conclusões infundadas quanR 
to à situação no Irã. Nós podemos não concordar com 
este ponto de vista do Governo do Irã, mas eu creio 
que nas presentes circunstâncias nossa tarefa imediata 
seria a de assegurar a cooperação do Governo que pode
ria ser obtida, se nós pudéssemos nos limitar a indicar 
um representante que possa estabelecer um diálogo com 
o Gõverno ôo Irã, verificar a sítuação e nos apresentar 
uma profunda análise dos fatos, pennitindo-nos assim 
a tomar as decisões apropriadas. Por acreditarmos que 
uma solução condizente com o pensamento que apre

__sentei seria mais efetiva para uma consideração mais 
adequada da situação no Irã, nos abstivemos a votar 
no Documento L 61. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência 
convoca sessão extraordináríã. a -realizar-se amanhã, às 
9 horas com a seguinte 

Dezembro de 1986 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n.'! 116, de 1985 (N.~ 2.246/83, na Casa de Origem), 
que institui o Pró-Fruti -Programa Nacional de Arbo~ 
rização Urbana com árvores Frutíferas e determina ou
tras providências, tendo 

PÂRECERES FAVORÁVEIS, sob n' 567 e 568, 
de 1986, das Comissões: 
-.!le_~;e 
- de Educação e Cultura. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessdo às 19 horas e 50 minutos) 

DISCURSO PRONUNCIADO PEl-O SR. 
JOÁO l-OBO NA SESSÃO DE 1'·12-86 E QUE, 
ENTREGUE Á REVISAO DO ORADOR, SE
RIA PUBl-ICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOÃO LOBO (PFL- PI. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desde quinta-feira que estou inscrito para falar hoje, 
mas comprovo, Sr. Presidente, que há processos mais 
fáceis de se falar nesta Casa do que a inscrição - qu-e 
nos nivela a todos pela ordem da chegada -e infeliz
mente só agora estou podendo ocupar este microfone. 

Sr. Presidente, o juiz singular sempre foi uma coisa 
perigosa. Verifico que no Diário Oficial do dia 24, no 
bojo daquele "pacote de decretos" que o Governo fez 
publicar apareceram decretos de a(ta letalidade, pelo 
menos pai'a a ideia que se tenta impor e difundir neste 
Pafs. 

Ora, Sr. Presidente, estávamos acompanhando as de
sapropriações da reforma agrária, a desconcentração 
que se pretendia fazer de nossas grandes propriedades, 
despropriando as fazendas, distribuindo, através de mó
dulos do INCRA ou de módulos pré-estabelecidos, as 
terras produtivas para os sem terras, para acabar com 
a tens.ão social de ~:ertas áreas do País. 

Sr. Presidente, eis que no Diário Oficial apareceram 
dois decretos: o Decreto n.? 93.607, de 21 de novembro 
de 1986, e o Decreto n.~ 2.304, da mesma data, mas 
que só saiu publicado no dia 25 de novembro. Esses 
decretos, tenho a impressão, passaram - a não ser 
para os diretamente interessados- mais ou menos de
sapercebidos no conteúdo e na sua nova filosofia, que 
veio contrariar tudo aquilo a que se propõe a reforma 
agrária lançada neste País e patrocinada pelo Governo. 

Sr. Presidente, um desses decretos disciplina <1 aplica
ção dos recursos dos Fundos de Investimento de que 
trata o Decreto-lei n.? 1.376n4, e o outro dispõe sobre 
a aplicação de recursos dos Fundos de Investimento. 
Tenho a impressão de que por causa da terminologia 
usada, muito pc:uca gente se apercebeu do que esses 
decretos pretendiam. 

Temos, neste País, certos programas que se desen
volvem mais ou menos vitoriosos, pelo menos ero certos 
Estados, como o Estado do Piauí, um Estado sem muito 
horizonte, sem muita perspectiva de desenvolvimento, 
a não ser quando se volta para o reflorestamento. Devo 
dizer que o Piauí tem hoje cerca de 90 mil hectares 
de reflorestamento de caju, em franca produção; e tem 
160 míl hectares plantados esperando o prazo de entra
rem em produção. Grande parte do Estado do Piauí 
só encontra hoje uma atividade lucrativa, que é a produ· 
zida pela castanha do caju. 

Entretanto, Sr. Presidente, esse reflorestamento, que 
era feito em pequenas áreas, em 50 hectares, 100 hecta
res, mas que terminava por fazer uma área contínua, 
da extensão dessa que já existe no Piauí, 250 mil hecta
res- a maior área reflorestada de caju do Brasil. Esses 
empreendimentos, de grande futuro para o Brasil, fo
ram de repente tolhidos por esse decreto que acabei 
de mencionar. Esse decreto simplesmente pro1be, Sr. 
Presidente, que os pequenos reflorestadores, os homens 
que só têm capacidade de plantar 50 hectares ou 100 
hectares de áreas de reflorestamento, permaneçam nes
ta atívidade. Agora, somente osgrandes grupos, as mul
tinacionais ou os grupos poderosos, capazes de fazer 
projetas de 5 ou de 10 mil hectares de reflorestamento, 
terão condições de ser aquinhoados com as áreas de 
reflorestamento. 
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Sr. Presidente, as outras partes do Brasil, os outros 
Estados, como o Paraná, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul, têm enorme potencialidade e capacidade para 
continuar fazendo projetas grandes, criando aS socie
dades anónimas. Anteriormente, o reflorestamento era 
concedido a pessoas físicas, sem a necessidade de se 
implantar e criar uma sociedade anónima, capaz de 
emitir ações e debêntures para fazer face às exigências 
do novo decreto. 

O pequeno proprietário rural tinha condição de plei
tear, através de uma simples carta consulta, e depois 
transformar essa carta-consulta, quando aprovada em 
cem ou cinqüenta hectares, em um projeto; tinha condi
ções de fazer o reflorestamento com toda a simplicidade 
e tranqüilidade, como nós verificamos no Estado do 
Piauí e nos Estados vizinhos do Ceará e Maranhão. 
Hoje não! O Decreto n.~ 93.607 proíbe terminamente 
aos pequenos proprietários, aos pequenos ruralistas, 
nordestinos pelo menos, que pleiteiem pequenas áreas 
de reflorestamento. So os grandes grupos, os grupos 
capazes de criar sociedades anônimas~firmas que req ue
rem uma grande estrutura contábil e grandes despesas 
podem pleitear o reflorestamento jUnto ao IBDF. 

Isto contraria, Sr. Presidente, tudo aquilo Q.ue tínha
mos em mente neste País, que estava tentando descon
centrar as grandes propriedades, dividir _a terra entre 
os sem terra capazes de fazer a terra produzir. 

Sr. Presidente, essa filosofia nos deixa absolutamente 
perplexos. Perplexos porque no momento em que eSse 
decreto foi publicado, as cartas-consultas de 1986 já 
estavam aprovadas. Centenas de pequenas áreas esta
vam distribuídas e trabalhadas, porque é procedimento 
corrente, logo que concedida a área da carta-consulta, 
os pequenos proprietários começarem a fazer a implan
tação desses pequenos reflorestamentos. De repente, 
esse decreto cancelou essas cartas-consultas e deixou 
prejuízos implantados nos pequenos proprietários do 
meu Estado, da minha região. 

O Sr. Benedito Ferreira- Per:lnite V. Ex.~ um apar
te? 

O SR. JOÃO LOBO- OuçO V. Ex.!- com muito 
prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador João Lobo, 
é realmente preocupante o caráter desse decreto, até 
porque, sabe V. Ex.!, como homem afeito à atividade 
rural, que são exatamente as pequenas propriedades 
aquelas que, na maioria dos casos, pelo menos aqui 
no Brasil-Central, e tenho certeza que também no Nor
deste, as terras exploradas mais intensamente, s6 não 
no tempo das estiagens. Sabe V. Ex.!, dizia eu, que 
a característica da pequena pTOpriedade, exatamente 
está, mais das vezes, até infringindo, ou em dissonância 
com os mandamentos do Código Florestal, que deter
mina que uma parte não seja desmatada, na reserva 
florestal. Isso até me faz lembrar a época da regulamen
tação do Código Florestal quando, lamentavelmente, 
colocaram um cidadão à frente do IBDF que confundia 
floresta com cerrado. E foi um verdadeíro Deus nos 
acuda, porque sabe V. Ex.! que Goiás, por exemplo, 
é um Estado característico dos grandes cerrados, e ele 
passou a exigir uma reserva_de 50% da camada do 

'cerrado como reserva florestal. Mas a verdade, e isto 
não vem bem ao caso, mas serve para "ilustrar como 
infelizmente tem sido conduzida a política florestal no 
Brasil. E agora vem esta do reflorestamento que tam

' bém está no setor, impedir exatamente as pegue nas 
propriedades que, como disse, geralmente intensamen
te exploradas e, conseqüentemente, quase sempre infri
gindo o Código Florestal porque não tem reserva, até 
porque; sendo pequena propriedade, seria um absurdo 
que o indivíduo deixasse de ocupar toda a sua potencia
lidade para satisfazer um código que nem sempi"e é 
observado. De qualquer forma, congratulo-me com V. 
Ex.! em chamando a atenção dos nossos companheiros 
do Executivo para qu'? r_eexaminem essa possibilidade 
de permitir e que pequenos proprietários voltem a utili
zar-se dos incentivos fiscais do IBDF, até, por uma 
questão de coerência e consonância aos mandamentos 
do Código Florestal. 

O SR. JOÃO LOBO - Agradeço o aparte de V. 
ExL e o incorporo~ com muito prazer, ao meu-discurso. 
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Sr. Presidente, a intenção, parece, era afastar os im
portunos pobres, os -pequenos importunos, que teima
vam em fazer reflorestamento neste País, em criar outro 
tipo de riqueza em terras que não têm outro futuro 
a não ser para o reflorestamento. 

O.s pobres, os pequenos, estão afastados, não mais 
importunarão o IBDF, porque esse decreto afastou-os 
terminantemente da pretensão de fazerem refloresta
mento. Agora, apenas os grandes grupos, as multina
cionais, os poderosos, contrariando uma filosofia que 
ê a impulsionadora da reforma agrária, de evitar as 
grandes_ concentrações de terras. Acho isso, Urt:J contra-_ 
senso. Mas os grandes grupos estão aí prontos para 
abocanharem um quinhão maior ainda de terras deste 
País, de acumularem maiores áreas para suas atividades 
·que, certamente_, seriam produtivas, Sr. Presidente, se 
um outro decreto, o Decreto n.o2.304, não tivesse vindo 
também atingHOs frontalmente, 

Hoje, o reflorestamento deixou de ter um incentivo, 
u_m estímulo, para ser apenas cyma s9ciedade em que 
o IBDF participará, no máxinlo, com 50% do investi
mento. Nãq há mais o in_centivo_aos empreendimentos 
em áreas inóspitas. Não mais o estímulo forte das várias 
prioriâades de 1 para 2, que era o atrativo adotado 
nos incentivos da SUDENE e da SUDAM. Nada disso 
vai continuar ocorrendo, Sr. Presidente. 

Hoje, a participação dos recursos do FISET, dos re
cursos do FINOR, são apenas de 1 para 1, são apenas 
50% do investimento do empreendimento_. 

Sr._ Presidente, incentivo fiscal, estímulo à produção, 
t~m como finalidade precípua a facilidade da implan
tação desses recursos, desses empreendimentos. Se se 
dificulta, se se retira o subsídio, se se retiram os estímu
los, não há nenhum interesse em implantar fazendas 
na Amazônia, em criar projetas picúários no Nordeste. 
Apenas, a facilidade do recurso, a facilidade do lucro, 
podi mover esse:s -~gmen_s a ir~m enfrentar as mais ad
veisas cQndiçOes para construirem projetes, para provo
carem desenvolvimento. E não é outro o sentido do 
incentivo, do estímulo, e do subsídio. Então, Sr. Presi
dente, os qois decretos se completam na sua letalidade. 
Se um afasta os pequenos reflorestadores, o outro tira 
dos grandes as prioridades que lhes vinham sendo dada~ 
no inv~timento. Como _conseqüência, eSse programa, 
que era um programa vitorioso neste País, o progra
mado reflorestamento, vai Iicar parado, vai ser tolhido 
da sua implantação, deixando um grande prejuízo nos 
reflores~adores que foram pegos. desprevenidos este 
ano, e já começaram a implantar as suas cartas-consulta, 
as suas áreas de reflorestamento. 

Óueio tornar público Um telex que chegou às minhas 
mãos: 

Quero, Sr. Presidente, ao encerrar estas palavras, 
ler os termos desse telex, que me parecem muito esclare
cedores, que é uma mensagem para o Exmo Sr. Ministro 
da Agricultura. 

MSG. PARA O EXM' SR. MINISTRO DA 
AGRICULTURA. 

As' asSociaÇões signatarias, presenteS ao v cOn-
gresso Florestal Brasileiro, surpreendidas pela ino
portunidade dos decretos que alteram drasticamen
te a sistemática dos incentivos fiscais ao reflores
tamento, 
• considerando que as medidas ocorrem justa

mente no momento do plantio, pondo em risco 
investimentos já incorridos, com gravíssimos pre
juízos na Implantação do Programa Florestal deste 
ano, ------

• considerando que estas medidas acarretarão 
o desemprego no meio rural e a insolvência de 
centenas de pequenas empresas distribuídas pelo 
Brasil, principalmente no Nordeste, 
• considerando que a implantação intempes· 

ti v a dessas medidas põe em ris-co o vasto património 
florestal estabelecido sob a égide de disposições 
legais hoje suprimidas, 

_ • cotJ.siderando que a nova legislação cria mo
delo altamente concentrador, que contrasta com 
a política nacional de apoio aos pequenos empreen
dimentos e a democratização das oportunidades, 
• considerando que o disposto introduz siste

mática de alta complexidade, afetando principal
mente as pequenas empresas, 
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• considerando que a atual estrutura do IBDF, 
a curto prazo, não permite o eficaz desempenho 
de suas novas atribuições, 
• considerando ainda q ua as cartas-consulta/86 

já aprovadas, representam programas irreversíveis 
de plantios, já em andamento nesta data. 
propõem. 
__ !._Que se adotem p"rontas providências destina· 

das. a não interromper os programas floretais em 
andamento, correspondentes às cartas-consuttas já 
aprovadas, garantindo para os projetas delas de
correntes, a vigência--doS procedimentos da siste
mática anterior, 

2. A imediata e urgente participação de todo se
tor florestal, através das associações nacionais, na 
discussão e regulamentação das medidas e normas 
que objetivam imp,lementar a nova sistemática de 
incentivos ao reflorestamento. 

Olinda-PE, 26 de novembro de 1986. - SBS 
- Sociedade Brasileira de Silvicultura - ABRAM 
CAVE --Associação Btasileir~t de Carvão Vegetal 
- ABIMCE ---Associação Brasileira da Indústria 
de Madeira Compensada - IBF - Instituto de 
Direito Florestal do Brasil - FARENE - Fede
ração das Associações de Reflorestamento do Nor· 
deste - ARBRA - Associação Brasileira de Em· 
presas Florestais - ANFPC - Associação Nacional 
dos Fabricantes de Papel e Celulose - ABIPI -
Associação Brasileira de Investidores em Projetos 
Incentivados - SBEF - Sociedade Brasileira de 
Engenheiros Florestais. 

Assinam todos os participantes do V Congresso de 
Reflorestamento Brasileiro. 

Senhor Presidente, acho que é dispensáveT qualq_uer 
comentário a este telex que os integrantes do V Con
gresso de Reflorestamento enviaram ao Senhor Minis
tro. Nós esperamos apenas, e fazemos daqui um apelo 
veemente para que o Senhor Presidente da República 
reveja os decretos publicados e que o Senhor Ministro 
tenha a sensibilidade de atentar para os gravíssimos 
prejuízos que advirão da interrupção desses programas 
já em andamento, já em implantação em todas as re
giões do Brasil, principalmente no Nordeste. 

Sr. Presidente, o reflorestamento é, no Brasil, princiM 
palemnte n<;> Nordeste e no meu Estado, um pr,ograma 
vitorioso, que merecia ser estimulado, porque dentro 
da filosofia que preside a reformaagrária que este Pafs 
tão duramente persegue e que se propõe a fazer. Não 
posso compreender, como é que nos propromos a fazer 
uma reforma agrária quandC'· o próprio Governo, com 
decretos, nega toda a filosofia dessa reforma. 

Eram estas as palavras que queria pronunciar nesta 
tarde. (Muito bem!) 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Ata da 13.~ Reunião Ordinária, realizada 
em 30 de outubro de 1986 

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de hum 
mil novecentos e oitenta e seis, às dezessete horas, sob 

_a _p,residê.ncia do Senhor Senador Nelson Cameíro e 
com a presença dos Senhores Conselheiros Senador Pas
sos Porto, Deputados José Ribamar Machado e Nilson 
Gíbson, Dr. Gentil Humberto Barbosa e Sr. Luiz do 
Nascimento Monteiro, reúne-se, ordinariamente, o 
ConselhQ Deliberativo do Instituto de Previdência dos 
Congressistas-IPC, a fim de tratar de assuntos diversos. 
Lida e aprovada a ata da reunião anterior, o Senhor 

. Presidente comunicou aos Senhores Conselheiros a ne
cessidade de ser prorrogado o prazo constante da Reso
lução n.? 06/86, que dispõe sobre o recolhimento de 
contribuições dos segurados facultativos detentores de 
cargos em comissão, tendo em vista que o prazo estabe
lecido, de trinta dias, a contar de sua vigência, foi insufi
ciente para a opção ali referida. Tomará o número 08/86 
a Resolução prorrogando o prazo das opç6es até o dia 
S de dezembro próximo. Em pauta o Processo n.'!443/86 
no qual Maria de Lurdes Souza Almeida solicita reconsi
deração da d~c_isáo deste Conselho exarada em 26 de 
junho deste ano (Processo n.~ 174/86), que indeferiu 
seu pedido de pensão por ter sido requerido fora do 
prazo estabelecido na Lei n.~ 7.087/82. Foi dada a pala-
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vra ao Relator da matéria, Dr. Luíz do Nasciniento 
Monteiro que, ao se louvar no parecer do Consultor 
Jurídico, Dr. Célia de Souza, opinou pelo deferimento 
da pensão à requerente, justificando que a prescrição 
alegada pelo IPC não alcança a peticionária, em se 
tratando de pessoa absolutamente incapaz. Acrescen
tou, ainda, em seu parecer, que se faz imprescindível 
a nomeação de curador, pelo Juízo competente, que 
a possa representar legalmente e ratificar todos os atas 
vinculados ao processo. Colocado o parecer em discus
são, todos concordaram com o Relator, sendo aprovado 
o parecer pela concessão da pensão desde a data da 
aposentadoria. Determinou o Senhor Presidente que 
a Secretaria oficiasse ao cônjuge da interessada, dando~ 
lhe Ciência da decisão. A seguir, os Senhores Canse~ 
lheiros aprovaram os Balancetes referentes ao mês de 
agosto p.p, que irão à publicação; Prosseguindo, ratifi~ 
caram os seguintes processos de amci1io~doença, defe~ 
ridos "ad·~ferendum" pelo Senhor Presidente: a Aldo 
Salgado do Nascimento, Alíria Rodrigues Corrêa, Léa 
Fonseca Silva, Mariza Barbosa de A.S. Ferreira; Fran
cisco Xavier F. Oliveira, Maria Georgete da S. S"antos, 
Diná Timo G. de Velasro;-Dayse da Rosa, Antônio 
Gomes da Rocha, Florizel Leitáo da Silva, Maria Nirce 
da Silva, Iraídes Milhomem da Silva, Maria Felizarda 
Santana Barbosa, Eurico Bartolomeu Ribeiro e Ivonne 
Carneiro Duarte. Apreciã:dóS.-, a seguir, e aprovados __ _ 
os seguintes requerimentos de concessão de Pensão: 
de Antonio da Costa Gomes, Roberto Saturnino Braga, 
Milton Bezerra Cabral, ex-parlamentares, de I vete Sa
raiva Jurema, viúva do ex-Senador Aderbal de Araújo 
Jurema, de Ruth Barbedo Ferreira, viúva do ex~Se~ 
nadar Lenoir Ferreira, de Antonieta Satyro, viúva do 
ex-Deputado Ernaní Ayres-Satyro e Souza. _ _o pedido 
de cancelamento de inscrição solicitado por Paulo Ro
berto Morais de Aguiar foi, i~almente, deferido, sus
pensas as contribuições a partir de 1.'!/11/86. Aprecia
dos, em seqúência, os seguintes -pedidos de inscrição 
como segurados facultativos., todos aprovados unanime
mente: Adaury Sardella, Addson Fe!"flande~ Spíu-Ca, 
Aderson Piinentei de Alencar Filho, Adilson Ferreira 
do Nascimento, Afonso Climério Porto Cesar, Afoi1so 
Rodrigues Viana, Aldecyr Freitas Maciel, Alex Neves 
de Azevedo, Ana Regina Lustosa ae Oliveira, Ana 
Teresa Melo Pereira, Antonio Alves Ferreira Junior, 
Antonio Alves dos Santos, Antonio Carlos da Silva 
Lima, Antonio Macedo de França Filho, Antonio Ma~ 
galhães Sobrinho, Antonio Miguel da Silva, Antonio 
Pereira Net_o, Antonio Ricardo Moreira de Sousa, An
tonio Vitorino de Araujo, Arnaldo de Oliveira Correa, 
Antonio Ricardo Moreira de Sousa, Ana Maria Maxi
miano Stumpf, Adair da Silva, Ananias Leão da Silva, 
Antonio Gonçalves de Oliveira, Berto da Silva Oliveir~, 
Breno Jeronimo Costa, Carlos Alberto Corrêa, Carlos 
Alberto Silva, Carlos Krasny, Carlos Roberto Buffara, 
Celso de Souza, Cláudio de Oliveira, Cleto Coutinho 
Lima, Cleusa BiSpo da Silva, Cristina Alves-de Oliveira, 
Dario- Abranches Viotti, Dellsimar Mousinho Lima, 
Djalma Nobre de Carvalho, Dja]ma Pereira de Souza, 
Dolival Moraes Pessoa, Doralice Ferreira de Oliveira 
Baía, Edgard Lincoln de Proença Rosa, Edilson Pires 
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de Lima, Edmilson Ferreira da Silva, Edval Ferreira 
Silva, Edvaldo Pereira dos Santos. Elaine Sobreira Ro
lim Gois, Eleidimar Alves Neiva, Elisabeth Terezinha 
de Lima Araújo, Eliseu Malaquias de Sousa Filho, Eli
zabete Alves Guimarães, Emídio Saraiva de Freitas, 
Eny Raimunda Ramirez, Esdras Oliveira Lima, Esme
raldina Moreira Portela, Euripedes Ribeiro, Eudo Pe
reira dos Santos, Evandro Loureda Araujo, Fátima Pin~ 
to Gomes Magalhães, Fernando Antônio Pereira Gemi
de, Fernando Cardoso Goulart, Francisca Lima dos 
Santos, Francisco-de Assis Gonçalves, Francisco de As
sis Pereira, Francisco de Assis de Souza, Francisco das 
Chagas Aragão, Francisco Geraldo Soares Cavalcante, 
Francisco Neto de Sousa, Francisco Oliveira da Cruz, 
Francisco de Sales Ribeiro, Galdino Ribeiro Magalhães 
Sobrinho, Gilda Elisabeth Nogueira Bandeira, Ginaldo 
Inácio de Araújo, Givon Siqueira Machado Filho, Gla
dys Cerveira de Sena, Grijalva Tomaz da Silva Pimen
tel, Guilherme Augusto Guimarães Silva, Heitor Mat~e, 
Helena Vilas Boas Borges da Silva, Helennisi Maria 
Vasconcelos, Heyward Gaivão dos Santos, Hildeu Ba~ 
tista, Ignez Maria de Queiroz Campos, Ilmar Freitas 
de Oliveira, Irene Santana Alves, Isaulino Alves Rodri
gues, Jaime Borges Oliveira, Jairo Duarte Costa, Janice 
Ribeiro de Albuquerque, Jerione Dias de Queiroz, Je
rónimo Francis.Co Barbosa, Jídéonis Dias de Queiroz, 
Joana Alves Pugas, João Carlos Medeiros de Aragão, 

__ .Igão Ferreira de Mesquita, João Fonseca Filho, João 
Marques Neto, João dos Reis, Joaquim Aires Cirqueira, 
Joaquim Luiz Lameq Moreira_, Joaquina Maria Carva
lho da Silva, Joaquim Finnino de Melo Filho, Jorge 
Batista Nunes, José Afranio Pereira de Oliveira, José 
Ald~Borges de Matos, José_ Alves dos Santos, José 
Bezerra Primo, José Ferreira Leite, José Ferreira Neto, 
José Francisco da Costa, José Humberto Ribeiro, José 
Ivan de Oliveira, José Joaquiru Pereira da Silva, José 
Marcos Ferreira Fonseca, José Maria Ferreira Leite, 
José Maria Medeiros, José de Melo Tavares, José Men
des da Silva, José Pereira da Silva Filho, Josefina de 
Jesus Lima, Josemar êle Sousa Dutra. Josenir Silva,_ 
Josias Rodrigues _de_ Oliveira, Jovones Elias Batista, 
imá-Vilarinho de Almeida, Juliano Amara~cela Bafa, 
Julião Moreira Juncal Neto, June Coutinho Via_na_, Kai~ 
nila José Kairala_Filho, Katia de Lima Silva, Leda Maria 
SampaiO Pinto, Leila Leivas Ferro Costa, Lindalva Pe
reira da Silva, Lori Fanton, Lourival Brasil, Lourival 
Francisco Lopes, Lourival Julião da Silva, LuciliaRo
drigues da Silva, Luisa dos Santos da Silva, Luiz Izidio 
de Souza, Luiz Roberto de Proença Rosa, Márcio Lopes 
Pereira, Marco Antonio Tavares, Marcos Antônio da 
Costa, Maria Antonia Pereira dos _Santos, Maria do 
Carmo Rocha da Silva, Maria Clara Cruz Marcondes, 
Maria da Conceição Ferreira Cruz, Marcus Augusto 
Bastos Lopes, Maria Esmeria da Costa Silva, Maria 
Helena ~uy Ferreira, __ M:aria lJolJallda Barroso, Maria 
Ilda Soares de Oliveira, Maria-José Pereira do Amaral, 
Maria de Loures Barbosa, Maria Lourenço Cardoso 
de Souza, Maria Lúcia Bezerra, Maria Lúcia do Vale 
Coelho Guimarães, Maria Lucila Pedrosa, Maria Lusia 
Carvalho Leopoldo, Maria Marli Barbosa, Maria Naza
ré Monteiro do Nascimento, Maria de Nazaré dos San-
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tos Bacelar, Maria de Nazaré Vieira de Souza, Maria 
da Paz de Assis, Maria Pereira Coelho Silva, Maria 
Rodrigues Matos, Maria do Socorro Cariri Batista Mou
rão, Maria do Socorro Vasconcelos, Maria Zenaide Ri
beiro, Mariah Maria de Lima Krosny, Marilene Smi
derle, Mario Silvestre Araujo de Souza, Marlene Silva, 
Marli de Souza Cunha, Marly Cerqueira Carneiro, 
Mauricio Ribeiro de Souza, Milton Novato de Carva
lho, Miriam Miranda Cruz Pereira, Mosaniel Barbosa 
de Lima, Mozart Vianna de PaiVa, Myrthes de Souza 
da Silva, Neuci Alves Barbosa, Nilberto Alvares Mu
niz, Nilvo José Sezerino, Nilza Carvalho Guerra Figuei
redo, Norma Sannento de Almeida, Onofre Deco da 
Silva, Paulo Emílio Xavier Vieira, Paulo Francisco de 
Souza, Paulo Ribeiro, Paulo Roberto Penido Ayres, 
Raimunda Nunes de Oliveira, Raimundo Nonato Batis
ta, Raimundo Nonato Ferreira de Lima, Rita de Cássia 
Santos, Roberto Gonzaga Silva, Roberto Vieira Caval
cante, Rom.ilda de Souza Macedo, Rosana Costa de 
Jardim Lisboa, Rosemary Peter Santos, Rosilene Estra
da de Souza Farias, Rubens Antonio Dias, Ruth Ber~ 
nardino dos Santos, Sandra Regina de Souza Regis Fiu~ 
za, Sebastião Celestino de Oliveira Filho, Sebastião Fer~ 
nandes, Silvia Nascimento Sobreira, Solange de Assis 
Silva, Stefânio Antonio da Silva, Tania Maria Gomes 
de Oliveira, Teima Maria Soares Goulart, Terezinha 
Aparecida Willik, Tomaz de Aquino Pereira Rodrigues, 
Valdetario Ferreira, Vaiteir Marcos de Brito, Vaneide 
Nascimento, Vania Regina da Rocha Botti Candiota, 
Vera Lúcia Miranda Leite, Vilma Pereira, Vilma Alves 
de _Oliveira, Waldir _Gomes de Oliveira, Undinade Melo 
Periss.é, Walter Alves dos Santos, Zely Silva dos Santos, 
Zenilson Vieira Batista, Zilda Amélia Vieira, Zuleik:a 
Gangana Ribas, Antonio Pereira Outra, Jessé Caval
cante, Josefa Cícera Silva Pereira e Lourival Moreira 
da _Sifv:a. Nada mais havendo a tratar, é encerrada a 
reunião às dezoíto horas e trinta minutos. E, para cons
tar, eu, Zilda Neves de CarvitlhÕ, SeCretária;laViei 
r· presente Ata que, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. -Nelson Carneiro. 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 

O CoD.selho Deliberativo do Instituto de Previdência 
dos Congressistas, nos termos da competência estabe
lecida pelo Art. 12 item, "!11" da Lei n.e 7.087 de 29 
cte dezembro de 1982, tendo procedido ao exame do 
Balancete Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas 
e Despesas referentes ao período de 1-1 a 31-8-86 e 
do Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de 
agosto/86, é de parecer que os mesmos se encontram 
corretos e em boa ordem, satisfazendo, assim, as exigên
cias legais. 

Brasflia - DF., -Senador Passos Pórto, Conse
lheiro - Sr. Luiz do Nascimento Monteiro -- Conse
lheiro - Deputado José Ribamar Machado, Conse
lheiro - Deputado Milton Figueiredo, Conselheiro -
Deputado Raul Bernardo, Conselheiro. 
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RESOLUÇÃO N.~ 0811986 

Prorroga o prazo estabelecido na Resolução n.~ 
06/1986. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência 
dos Congressistas-IPC, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE: 
Art. 1. ~ Fica prorrogado até. o dia 5 de dezembro 

do ano em curso o ·prazo estabelecido no art. 4.~. § 
,1.'!, alínea "a" da Resolução n.'!06/1986, deste Instituto. 

Art. 2. '!Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
Art. 3.'! Revogam-se as disposições em contrário-:
Brasfiia, 30 de outubro de 1986. -Senador Nelson 

Carneiro, Presidente- Deputado José Ribamar Macha· 
do, Conselheiro- Deputado MntoO: Figueiredo, Conse
lheiro- Deputado Raul Bernardo, Conselheiro -Sr. 
Luís do Nascimento Monteiro, Conselheiro - Senador 
Passos Pórto, Conselheiro. 

RESOLUÇÃO N.~ 09/1986 

Estabelece novos valores para as contribuições da 
Caixa de Pecúlio do IPC. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência 
dos Congressistas, ante o disposto no Art. 52 da Lei 
N.'! 7.087{82, combinado com o art. 61 do Regulamento 
Básico, -

RESOLVE: 
Art. l.'!Fixar, para o eXercício de 1987, os valores 

das contribuições para a Caixa de Pecúlio de que trata 
a Resolução n.~ 17/85, na forma que se segue: 

a) Contribuição para o Pecúlio- CZ$ 268,00 (du
zentos e sessenta e oito cruzados), valor descontado 
de todos os segurados participantes, cuja soma será 
entregue aos beneficiários do segurado falecido, inte-
gralmente; -

b) Contribuição mensal - Cz$ 26,00 (vinte e seis 
cruzados). 

Art. 2. ~ Revogadas as disposições em contrário, esta
Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília-DF, de de 1986. _- Senador Nelson 
Carneiro, Presidente-Deputado José Ribamar Macha
.:ro, Conselheiro -Deputado Müton Figueiredo, Canse-

br .. [H.,..tl"o0 Jldoqute.t.1!)66, 

~~~() 
lheiro - Deputado Joio Faustino, Vice-Presidente -
Deputado Raul Bernardo, Conselheiro - Deputado 
Carlos Wilson, Conselheiro - Sr. Ltil's do Nascimento 
Monteiro, Conselheiro- Senador Passos P4rto, Conse
lheiro. 

SECRETARIA GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias apreciadas de 01 a 30 

de novembro de 1986 -artigo 293, II, 

do Regimento Interno 

Projetas Aprovados e Enviados 

À Sanção 

-Projeto de Lei do Senado n.~ 197, de 1986-DF, 
que aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos 
do Distiito Federal para o triênio 1987/1989. Sessão: 
26-11-86 (extraordinária). 

-Projeto de Lei do Senado n.? 198, de 1986-DF, 
que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito -Fede
ral para o exercício fmanceiro de 1987. Sessão: 26-11-86 
(extraordináda). 
--Projeto de Lei da Câmara n.~ 46, de 1986 (n.~ 

· · 6~835/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a trans
formação de encargos de representação de gabinete na 
Secretaria do Tribunal Federal de Recursos e dá outras 
Providências. Sessão: 27-11-86. 

Projetos aprovados e enviados 

à Câmara dos Deputados 

-- -ProjetodeLeido Senadon.~ 1, de 1983,deautoria 
do Senador Nelson Carneiro, que introduz modificações 
no Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei n.~ 
4.117, de 27 de agosto de 1962). Sessão:26-11-86. 

-Projeto de Lei do Senado n~~ 302, de 1980, de 
autoria do Senador Humberto Lucena, que acrescenta 

dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho. Ses
são: 26-11-86. 

-Projeto de Lei do Senado n.~ 224, de 1982, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que assegura aos 

1 aposentados pelo sistema previdenciário uma renda 
mensal equivalente ao salário mínimo da respectiva re
gião. Sessão: 26-11-86 (extraordinária). 

-:- Emen4as do Senaçlo ao Projeto de Lei da Câmara 
n.~ 110, de 1986-Complementar (n.~ 263/85, na Casa 
de origem), que concede isenção do Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias para veículos destinados a uso 
exclusivo de paraplégicos ou de pessoas portadoras de 
defeitos físicos. Sessão: 26-11-86 {extraordinária). 

-Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n.~ 242, de 1983 (n.? 1.100(83, na Casa de Origem), 
que acrescenta parágrafo único ao artigo 1.? da Lei 
n.~ 1.134, de 14 de junho de 1950, para atribuir as 
Federações e á Confederação dos Servidores Públicos 
do Brasil a competéncia para representarem seus asso
ciados juntos, respecth.:amente, às autoridades esta
duais e federais. Sessão: 28-11-86. 

-Projeto de Lei do Senado n.~ 141, de i979-Comple
mentar, de autoria do Senador Orestes Quércia, alte
rando a Lei Complementar n~~ 25, de 2 de julho de 
1975, que estabelece o critério e limites para a fixação 
da remuneração dos Ver.t:adores_. Sessão: 28-11-86. 

-Projeto de Lei do Senado n. ~ 159, de 1982, de 
autoria do Senador Itamar Franco, que proíbe a cobran
ça de taxa, emolumento ou remuneração por parte dos 
agentes do Sistema Financeiro de Habitação, nasces
sões de direito oriundas de financiamento. Sessão: 
28-11-&6. 

Projetos aprovados e enviados 

1\ Comissão de RedaçAo 

-Projeto de Lei do Senado n.~ 235, de 1984, de 
autoria do Senador Henrique Santillo, que substitui no 
texto da Lei n. ~ 6.341, de 5 de julho de 1976, e nos 
artigos onde constar o termo Movimento Estudantil 
por Movimento Jovem, dá nova redação ao item II 
do art. 2.~ da mesma lei e revoga o parágrafo único 

-do mesmo artigo. Sessão: 18-11-86. 
-Projeto de Resolução n.~ 35, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriZa a Prefeitura Municipal de 
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Vilhena, Estado de Rondônia, a elevar em Cz$ 
2.732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos e trinta e dois 
milhões, quatrocentos e trinta mil cruzados) o montante 
de sua dívida consolidada. Sessão: 25-ll-86. 

-Projeto de Lei do Senado n.~ 27, de 1981, de auto
ria do Senador Humberto Lucena, que: altera a redação 
do art. 6Z da vigorante Consolid~çáo das Lei do Traba
lho. Sessão: 26-11-86._ 

-Projeto de Lei do Senado n.~ 104, de 1982, de 
autoria do Senador Gastão Müller, q_ue faculta aos de
positantes terem consignados em seus talões de che
ques, fornecidos pelos estabelecimentos ban~rios, as 
referências que especifica e dá outras providências. Ses
S<lo: 26-11-86. 

Projeto Aprovado em l'rimelro Turno 

-Projeto de Lei do Senado n.'! 80, de 1984, de auto
ria do Senador Nelson Carneiro, que altera dispositivo 
da Consolidação das Leis do Trabalho,_ com vistas a 
limitar em 40 horas semanais a jornada de trabalho. 
SesSão: 25-11-86. 

Projetos rejeitados e encaminhados 

ao Arquivo 

-ProjetO de Lei no ·senadO n.~ 242, de 1985, de 
autoria do Senador Carlos Chiarelli, que acrescenta pa
rágrafo ao art. 116 da 4i n.~ 1.711, de 28 de outubro 
de 1952, para pennitir a contaS;em de tempo de serviço 
prestado ao serviço público, em outro órgão, para efeito 
de concessão de licença especial. Sessão: 25-11-86. 

-Projeto de Lei do Senado n. ~ 138, de 1980-Comple
mentar, de autoria do Senador José Samey. que isenta 
de impostos federais, estaduais e municipais os ingressos 
para espetáculos de artes cénicas. SessãO:c-:zs. 11-86. 

COMISSÃO ESPECIAL 

Criada com o objetivo de examinar e avaliar os 
fatos relacionados com as denúncias do jornal "0 
Estado de São Paulo" sobre os acordos entre o Gow 
verno da República Federativa do Brasil e a Polônia. 

24• reunião, realizada 

em 9 de novembro de 1983 

Aos nove dias do mês de nove-mbro de mil novecentos 
e oitenta e três, às nove horas, ria Sala de Reuniões 
da Comissão de Economia, presentes os Srs. Senadores 
Itamar Franco, Presidente; Virgílio Távora, Relator; 
Fernando Henrique Cardoso e João Calmou, reúne-se 
a Comissão Especial destinada a avaliar os fatos reÍá.cio
nados com as denúncias do jornal "O Estado de S. 
Paulo" sobre os acordos entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Polóni3. Deixam de campa~ 
recer, por motivo justificado, os Srs. Senador_es Mar
condes Gadelha e Fábio Lucena. Havendo número regi
mental, o Sr. Presidente, Senador Itamar Franco, decla
ra abertos os trabalhos e, em seguida, comunica, com 
pesar, o falecimento do Sr. Senador Nilo Coelho e, 
com a aquiescência de todos, suspende a reunião e pro
põe seja registrado esse ato como a última homenagem 
da Comissão ao Presidente do Senado Federal. Em 
seguida, agx:adece a presença do Sr. Carlos Viacava, 
DiretOr da Carteira de Comér:cio Exterior - CACEX, 
esclarecendo que seu depoimento será tomado em data 
a ser oportunamente marcada. Nada mais havendo a 
tratar, encerra1e a reunião e, paia cOnstar, eu, Edson 
Luiz Campos Abrego, Assistente da Comissão, lavrei 
a presente ata que, lida e aprovada será assinada pelo 
Sr. Presidente e irá à publicação. 

11• reunião, realizada 

em 5 de outubro de 1983 

Aos cinco dias do mês de outubro de mil novecentos 
e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala de Reuniões 
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da Comissão de Economia, presentes os Srs. Senadores 
Itamar Franco, Presidente; Virgílio Távora, Relator; 
João Calmon, Marcondes Gadelha e Femando Hen
riqUe Cardoso, reúne-se a Coiilissão Especial destinada 
a e;;::aminar e avaliar fatos relacionados com as denún
cias do jornal "O Estado de S. Paulo" sobre os acordos 
entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e a- Polónia. Deixa de comparecer, por motivo justifi
cado, o Sr. Senador Fábio Lucena. Havendo número 
regimental, o Sr. Presidente, Senador Itamar Franco, 
declara abertos os trabalhos. Em seguida, o Sr. Presi
dente concede a palavra ao Sr. Arthur Goldlust, Presi
dente do Conselho de Administração da Comexport, 
na qualidade de depoente. 

O Sr. Arthur Goldlust, ao iniciar seu pronunciamen
tO, declara que as referências à empresa da qual é atual
mente Presidente do Conselho de Administração e Di
reter, desde a fundação, da Companhia de Comércio 
Exterior- COMEXPORT- bem como a citação do 
seu nome nesta egrégia Comissão levarãffi-no a solicitar 
a oportunidade de depor, tendo como principal objetivo 
_§Clarecer fatos, no que diz respeito a informações dis
torcidas e mostrar, na medida do seu conhecimento, 
a realidade das relações comerciais havidas entre a Co
mexport _e países do Leste Europeu, notadamente a 
Polónia. Durante a fase interpelatória, usam da palavra 
os Srs. Senadores Fernando Henrique CardoSo, João 
Calmon, Marcondes Gadelha e Virgilio Távora. Finali
zando, o Sr. President~ determina que as notas taquigrá
ficas, tão logo traduzidas e revistas, sejam publicadas 
em anexo à presente ata. Nada mais havendo a tratar, 
encerra-se a reunião e, fára constar, eu, Edson Luiz 
Campos Ábrego, Assistente da Comissão, lavrei apre
sente ata que lida e aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente e irá à publicação. 

ANEXO À ATA DA Jl• REUNIÃO DA COMIS
SÃO ESPECIAL CRIADA COM O OBJETIVO 
DE EXAMINAR E AVALIAR OS FATOS RE
LACIONADOS COM AS DENÚNCIAS DO 

-JORNAL "O ESTADO DE S. PAULO" SOBRE 
OS ACORDOS ENTRE O GOVERNO DARE
PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A PO
LÓNIA, REALIZADA EM 5 DE OUTUBRO DE 
I983, A FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO DO 
SR. ARTHUR GOLDLUST, PRESIDENTE DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CO
MEXPORT, QUE SE PUBLICA COM A DEVI
DA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE 
DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador Itamar Franco 
Relator: Senador Virgilio Távora 
({ntegra do apanhamento taquigráfico) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - D~cl~;o 
abertos os nossos trabalhos. 

Queria convidar o Dr. Arthur Goldiust para fazer 
parte da mesa dos nossos trabalhos. 

A Presidência recebeu o seguinte telex do Coronel 
Confú_cio Pamplona, Presidente do Instituto do Açúcar 
e do Alcool: 

'
4Tomando conhecimento, através da imprensa, 

das declaraçóes, perante o Senado, pelo Sr. Humberto 
Costa Pinto Júnior, atinente ao contrato de exportação 
de açúcar havido entre o IAA e a empresa que ele 
dirjge, informo V. Ex:~ que estou em condições de provar 
os pleitos do IAA, que a empresa realmente deve mais 
de 79 _mil_hães_de-dólares, sendo que neste total houve 
apropriação indébita de mais de 35 m_ilhões de dólares. 
Assim, estou à disposição da Comissão que V. EX'! pre
side." 

Assinado pelo Coronel Confúcio Pamplona, Presi
dente do Instituto do Açúcar e do ÁlcooL 

Dr. Arthur, a comissão, dentro_de_suainformalidade, 
tem dado a palavra aos depoentes. V. Ex! terá o prazo 
que entender, que achar conveniente para fazer sua 
exposição, em seguida V. Ex.~ se .submeterá ãs pergun
tas dos Srs. Senadores. Portanto, dou a palavra a V. 
S.:. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Exme Sr. Presi
dente, Exm~ Sr. Relator, Exm~ Srs. Senadores: 

Espontaneamente ine coloquei à disposiçao desta 
Egrégia Comissão Especial de Investigação, visando 
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prestar esclarecimentos e responder às indagações que 
me fOrem feitas. 

As referências à em :Presa da qual sou atual Presidente 
do Conselho de Administração e Diretor desde a funda
ção, COMEXPORT- Companhia de Comércio Exte· 
rior, bem como, a citação do meu nome nesta Egrégia 
Comissão, leveram-me a solicitar a oportunidade de 
depor, tendo como principal objetivo esclarecer fatos, 
no que diz respeito a informações distorcidas e mostrar, 
na medida do meu conhecimento·, a realidade das rela# 
ções comerciais havidas entre a CO.MEXPORT e pafses 
do Leste Europeu. notadamente a Polónia. 

Agradeço, portanto, a oportunidae de depor que me 
concede esta Egrégia Comissão. Na condição de empre
sário que acredita no desenvolvimento econômico do 
BraSil é pa_ra ~~uma honra poder prestar os esclareci
mentos que forem necessários. 

Além do texto desta declaração à Egrégia Comissão, 
entreg~_~ei aos seus ilustres componentes tabelas estatís
iicãs Que poderão complementar meus esclarecimentos. 

Cumpre-me inicialmente, explicitar que a COMEX
POR T -Companhia de Comércio Exterior é uma em
presa comercial exportadora, denomin~ção que a legis
lação brasileira dá às chamadas uTrading: Companfes". 

As empresas comerciais exportadoras foram criadas 
no _J?:rasil após a publicação do Decreto-lei n.? 1.248, 
de 29 de novembro de 1972. 

A finalidade:_ ~~ elJlpresas comerciais exportadoras 
é a aquiSíÇaO ae- Produtos fabricados no Brasil para 
posterior revenda no mercado internacional, ou seja, 
para exportação. 

Ressalte-se que o industrial brasileiro, quando vendo 
o produto d~ sua fabricação para uma empresa comer
cial exportadora, se beneficia de todos os incentivos 
fiscais de uma exportação, a saber: imunidade do ICM, 
isenção do !Pl e exclusão da receita dessa operação 
do lucro sujeira ao Imposto de Renda. Na verdade, 
a industria fabrica e vende para uma empresa brasileira, 
como é O caso da COMEXPORT, auferindo todas as 
-vantagens de uma exportação. Contudo, o industrial 
não precisou sair do País para procurar um comprador 
para o produto de sua fabricação, nem precisou se fami
liarizar com o mercado internacional, tampouco preci
sará se preocupar se o seu produto foi efetivamente 
exportado ou se a empresa comercial exportadora teve 
que ficar com o mesmo por não ter conseguido coclo
cá-lo no mercado internacional. Para o industrial bra
sileiro,-a venda do produto de sua fabricação para uma 
empresa comercial exportadora lhe assegura todos os 
benefícios da exportação sem, contudo, lhe causar ónus 
com a promoção e a colocação do produto que será 
exportado peta empresa que o adquiriu. 

Antes do Decreto-lei n.~ 1.248172, que possibilitou 
a criação das Empresas Comerciais exp6i1adoras, muito 
se debateu a respeito da conveniência de haver "trading 
Companies" no Brasil, desde que mantidos os bene· 
fícios da exportação para a indústria nacional. À época, 
fazia-se menção ao sucesso das "Trading Companies" 
como importante instrumepto para o incremento da 
exportação de produtos industrializados no Japão. 

Apesar da retratação do comércio internacional, a 
partir de 1973, que tornou mais dificil a tarefa das em
presas comerciais exportadoras, estas são essenciais pa
ra a expansão das exportações de produtos manufa
turados no Brasil, pois, permitem que mais indústrias 
brasileiras, especialmente as pequenas e médias indús
trias, exportem parte se sua produção, gerando mais 
empregos, diretos e ind.iretos, sem que haja necessidade 
de o industrial conhecer o mercado internacional tam
poco de despender parte de suas disponibilidade em 
pesquisas de mercado, propaganda e promoção. 

Como se observa, é positiva e impi-escindível a ação 
das empresas comerciais exportadoras para a expansão 
das exportações de produtos fabricados no Brasil, espe
cialmente no momento atUal, em que são importantes 
a geração de empregos e de divisas para o País. Prova 
inconteste da eficâcia das empresas comerciais exporta
doras é a evolução das exportações das mesmas, que 
s6 no ano de 1982, conseguiram exportai US$ 
6 . .107. 905.000,00 (seis billiões, cento e sete milliões, 
novecentos e cinco mil dolares). 

Dez anos após a publicação do Decreto-lei n.~ 
1.248172, em 1982, o Executivo e o Congresso dos Esta
dos Unidos da América, tendo em vista os constante!' 
déficits verificados em sua balança comercial, igualmen-
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te acharam por bem criar legislação específica para a 
constituiÇão de "Trading Companies" americanas. 

Desde 1973, o Conselho Monetário Nacional, por 
intermédio do Banco Central do Brasil, instituiu linhas 
de redesconto para as empresas comerciais exporataM 
doras, possibilitando o préMfirianciamento, por repasse 
direto, às indústrias brasileiras fabricantes de produtos 
manufaturados. Essas linhas de crédito contribuíram 
para a viabilização de um volume ainda mais signifiM 
cativo de produtos industrializado_s exportados. E im
portante salientar que as indústrias de produtos manufa
turados também têm acesso a linhas_ específicas de cré
dito para o financiamento de suas exportações. 

Adiante terei oportunidade de esclarecer a esta Egré
gia Comissão, o desempenho da empresa comercial ex
portadora que presido, COMEXPORT--= Companhia 
de Comércio ExteriOr, na eXpOrtação de produtos in
dustrializados no Brasil para o mercado internacional. 

A COMEXPORT exportoU e exporta, além de pro
dutos têxteis, na comercialização dos quais especiali
zou-se, uma gama enorme de outros produtos industria
lizados, gerando empregos e divísas para o País. 

Assim, apenas para exemplificar, a COMEXPORT 
já exportou: papel para embalagem para a Alemanha 
Ocidental e Reino Unido; eletrodomésticos para o Alto 
Volta e Senegal; calçados e confecções de couro para 
a União Soviética e a Hungria; cutelaria e baixelas para 
a Hungria; produtos cosméticos e de toucador para a 
Hungria, Polónia e Bolivia; palitos, balas e confeitas 
para os Estados Unidos; bolas de futebol_e_ chuteiras 
também para os Estados Unidos; suco de laranja para 
o Reino Unido, Oriente Médio, Alemanha Ocidental, 
Estados Unidos, Polónia e Canadá; suco de maracujá 
para a Suíça, Alemanha Ocidental, França e Bélgica; 
partes e peças para automóveis para os Estados Unidos, 
América Latina, Irlanda e Austrália; alimentos enlata
dos para a Suíça, Barbados, Egito, Holanda e Suriname; 
bicicletas para a Hungria, além de outros produtos in
dustrializados para mais de 50 (_cinqüenta) países. 

Após conseguirmos deslocar exportações das matri
zes de empresas multinacionais no exterior para-as sua 
subsidiárias no Brasil, fabricantes de produtos industria
lizados, incrementando o volume exportado do BrasH, 
invertemos a sftuação anterior, em que as matrizes ex
portavam de seus países de origem. Esse foi um impor
tante passo na exportação de manufaturados brasileiros. 

No que concerne â empresa que presido, devo decla
rar que a COMEXPORT- Colfipailhia de Comércio 
Exterior, foi cõnsfituída em 22 de fevereiro de 1973. 

A homologaçao da COMEXPORT co"mo empresa 
comercial exportadora, de acordo com o estabelecido 
pelo Decreto-lei n.~ 1.248/72, foi concedida pela Car~ 
teira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S/ A. 
- CACEX, e Secretaria da Receita Federal, em 18 
de julho de 1974, sob o n.~ DG_-3/018. _ · 

A COMEXPORT- Companhia de Comércio Exte
rior, está, portanto, entre as primeiras empres~~ _ _comer
ciais exportadoras registradas no Brasil. Atualmente, 
existem no País 157 (cento e ciqüenta e sete) empresas 
comerciais exportadoras, havendo entre elas sociedades 
andaimas de capital totalmente nacional, como a CO
MEXPORT- Companhia de Comércio Exterior, sub
sidiária de sociedades anónimã.s de capital misto e outras 
de capital estrangeiro. 

A COMEXPORT, desde a sua constituiçãO, vem con
centrando seus esforços na exportação de produtos têx~ 
teis, fato este que levou as autoridades competentes 
a homologá-la como uma empresa setorial. 

Quando da constituição da COMEXPORT, o Dr. 
Álvaro Armando Leal foi convidado a integrar a sua 
primeira diretoiia. Posteriormente, passou a fazer par
te, também, do Conselho de. Administração_ da empre
sa, pois, além de economista, era pessoa ligada à indús
tria têxtil nacional. Durante e após sua gestão, que 
terminou por motiVOs particulares, em 30-05-1978, des
ligamento esse formalizado em Assembléia Geral da 
empresa, em 28-09-1978, o Dr. Álvaro Armando Leal 
adquiriU uma parfíCipãÇão -ãcionáriã na empreSa. 

Esta participação é mírióiftária e representa 18,6% 
do capital social da empresa. 

A partir do seu desligamento do Conselho de Admi
nistração e da Diretoria, o" Dr. Álvaro Armando Leal, 
evidentemente, não mais partlc1p0u de qualquer ato 
de gestão na empresa, limitando-se a acompanhar o 
,desenvolvimento d~ companhia como adonista. 
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Em 20-05-1974, a Assembléia da COMEXPORT ele
geu para a presidência o seu conselho de Administração 
do Dr. José Flávio Pécora, que, anteriormente à sua 
gestão como Secretário-- Geral do Ministério da Fazen
da, exerceu atividades empresarias. 

A filosofia da COMEXPORT foi e continua sendo 
a de ter em seu Conselho de Administração e Conselho 
Consultivo pessoas altamente qualificadas, de sólidos 
conhecimentos e provada experiência, objetivando con
tar com uma efetiva contribuição, por parte daqueles 
que compõem os órgãos de administração da compa
nhia, para o des_envolvimento da empresa. 

Qconhecirnento profundo da economia brasileira e 
da economia internacional foi e é importante para a 
atuação de uma empresa comercial exportadora. 

O Dr. Pécora atendeu plenamente a esses requisitos. 
Contudo, desligou-se da COMEXPORT, em 
24-10-1978, desligamento esse homologado na Assem
bléia Ge~al de Acionista, de 10-01-1979, para assumir 
cargo em instituição financeira privada, função incom
patível com aquelas inerentes à presidência do Conselho 
de Administração da COMEXPORT. 

O controle acionário da COMEXPORT é detido por 
Arthur Goldlust e Jean Herscovici. 

Em suas atividades, a COMEXPORT dedicou-se 
_principalmente ao comércio internacional de têxteis, 
reiniciado imediatamente após o término da segunda 
Guerra_ Mundial. O processo de exportação de têxteis 
foi iniciado no Japão e logo seguido pela Coréia do 
Sul, Hong Kong e outros países asiáticos. 

Todos os países em desenvolvimento detectaram na 
exportação de têxteis uma apreciável fonte de geração 
de divisas, que, aliada â capacidade de absorção da 
excessiva disponibilidade de mão-de-obra, evidenciava 
um alto coeficiente de agregação desta no cômputo do 
valor do produto final. 

Para demonstrar a importância do comércio de têx
teis, per.mito-me apresentar dados estatísticos: 

---O Japão, que em 1973 exportou US$ 2.820.000.000 
(dois bilhões, oitocentos e vinte milhões de dólares), 
em 1980 exportou US$ 5.600.000.000 (cinco bilhões e 
seiscentos milhões de dólares); 

-A Coréia do Sul, que em 1973 exportou US$ 
1.190.000.000 (hum bílhão, cento e noventa milhões 
de dólares), em 1980 exportou US$ 5 .150. 000.000 (cinco 
bilhões, cento e cinqüenta milhões de dólares); 

-Hong Kong, que em 1973 exportou US$ 
1.850.000.000 (hum bilhão, oitocentos e cinqüenta mi
lhões de dólares), em 1980 exportou US$ 6.550.000.000 
(cinco bilhões, quinhentos e cinqüenta milhões de dóla
res). 

Pode-se caracterizar o ano de 1969 como marco inicial 
de um maior esforço brasileiro visando as exportações 
de têxteis. Naquele ano, o Brasil exportou US$ 
26.080.300 (vinte e seis milhões, oitenta mil e trezentos 
dólares) em produtos têxteis. 

Hoje, decorridos quase 15 anos, a exportação de têx
teís brasileiros atinge cerca de 900 milhões de dólares. 
Pode-s_e dizer- se quisermos avaliar os fatos de forma 
objetiva - que houve um crescimento de aproxima
damente3.350% em 15 anos, o que é notáveL Contudo, 
analisando realisticamente, temos que reconhecer que 
as exportações de têxteís de Hong Kong e Coréia do 
Sul, com as respectivas populações de 5 e 35 milhões 
de pessoas, superam, largamente, em números absolu
tos, os valores alcançados pelo Brasil. 

Logo após o ano de 1969, quando as exportações 
brasileiraS de têxteis começaram a ganhar um certo vul
to, o Srasil foi pressionado pelos Estados Unidos, e 
posteriormente pelos países-membros do Mercado Co
mum Europeu e outros, para iniciar negociações bilate
rais, visando a limitar nossas exportações. O argumento 
utilizado foi o de_ que o nível de exportações deveria 
ser regido pelo princípio de "performance" passada. 

Não tendo o Brasil esta "performance", deveria con
sid~!ar-se satisfei_to com limites quantit?tivos incipien
tes. Era o clássico exemplo do ovo e da galinha. Quem 
não. tem tradição não recebe cota de importação. Quem 
não tem cota de importaç-ão fica impossibilitado de criar 
tradição. 

De nada adiantaram os esforços do Governo Federal 
e da Iníc~ativa privada. As barreiras impostas permi
tiriani ao Brasil, apênas e tão-somente, um crescimento 
vegetativo nas suas exportações de têxteis para esses 
mercados. 
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Diante desta situação, tanto o Governo Federal como 
a iniciativa privada começaram a procurar mercados 
alternativos para nossos produtos têxteis. 

Naquela conjuntura, identificou-se o Leste Europeu 
como área propícia para a colocação de produtos têxteis 
brasileiios, pois além de tradicional importadora desses 
produtos, caracterizava-se por não impor qualquer regi
me de cotas ou barreiras extra-alfandegárias. 

Todavia, logo foi constatado que naqueles mercados 
de maior interesse para as metas brasileiras de expor
tação de têxteis, surgiram outros tipos de entraves. 

Preliminarmente, o excesso mundial de oferta de pro
dutos têxteis acabava por colocar todos os países impor
tadores numa situação privilegiada. Os países do Leste 
Europeu não se constituíram em exceção, com a agra~ 
vante de que este partiam da premissa básica de comprar 
produtos manufaturados têxteis daqueles países que se 
dispusessem a adquirir berls de capital por eles ofere
cidos. 

Esta foi a mola propulsora dos grandes "pacotes" 
do comércio internacional de têXteis. A partir daí, verifi
ca-se que países como Alemanha Oriental, Polónia, 
Hungria, Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, Iugos
lávia e URSS procuraram sempre vincular suas compras 
de produtoS têxteis, nessa área, em poderoso instru
mento de barganha para os mesmos. 

Ficou patente a necessidade da criação de mecanis
mos capazes de atrair os potenciais importadores a dire
cionarem pelo menos parte de suas demandas para o 
BraSil. 

O interesse nacional e~ exportar er~ ma1s do que 
evidente -EXPORTAR E A SOLUÇAO- transfor
mou-se em uslogan". Mas como penetrar nesses merca
dos não tradicionais para aumentar a receita cambial, 
sem ao mesmo tempo comprometer a indústria nacional 
de bens de capital e respeitar o princ(pio do similar 
nacionaJ? 

O Brasil, nesse -Cori.texto, fico_u em posição muito 
incómoda. 

A COMEXPORT- Companhia de Comércio Exte
rior, primeira empresa coinercial exportadora dedicada 
à comercialização de têxteis, lançou~se agressivamente 
nesta luta árdua, que visava, sem prejuízo de áreas 
já tradicionais, complementar o esforço de incremento 
das exportações que o Brasil poderia realizar em escala 
global. 

Em função dos regulamentos impostos por nossas 
autoridades de comércio exterior, a determinar que so
mente os produtores teriam acesso às parcas cotas im
postas pelos países desenvolvidos, as empresas comer
ciais exportadoras não tinham outra alternativa a não 
ser a conquista de novos mercados. 

A COMEXPO R T, de forma pioneira, procurou idenR 
tificar mercados propícios ao des_envolvimentO da linha 
de produtos têxteis. 

Logicamente, tal pioneirismo lançou as bases de pe
netração, conquista e i:iianutenção em mercados não 
tradicionais, porém, náo seril antes absorver expressivos 
recursos fmanceiros e humanos. 

Tal estratégia levou a COMEXPORT a mercados 
como .o da Hungria, Polônia, União Soviética, Bulgária, 
Tchecoslováquia, Nigéria, Argélia, Paquistão, lndia, 
Irã, República Popular da China, entre outros. Dentre 
os mercados retromencionados, numa fase inicial foi 
o Leste Europeu quem primeiro ofereceu resposta aos 
nossos estímulos mercadológicos, visando o incremento 
das exportações. 

Em fases subseqüentes, verificaríamos que o mesmo 
_gradativamente_._ Ç>_correria nos demais mercados. 

t de se assinalar, contudo, que em todos os mercados 
noS deparamos com acirrada concorrência dos países 
tradicionalmente reconhecidos como grandes exporta
dores de téxteis. 

Nossa disposição de fazer-nos presentes em exposi
ções internacionais em países como Estados Unidos, 
Alemanha Ocidental e Oriental, Hungria, União Sovié
tica, Polónia e China, que fossem tais promoções orga
nizadas pelo Governo brasileiro ou· pela própria CO
MEXPORT, em muito contribuiu para os resultados 
até aqui alcançados. 

A esse propósito, sublinhamos que as feiras por nós 
promovidas em Varsóvia e Moscou, às nossas próprias 
expensas, contaram com a participação de cerca de 270 
indUstrias brasileiras, que para lá tiveram seus mostruá
ribs deslocados sem nenhum ónus para as mesmas. Nos-
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sa intenção era mostrar. "in loco», aos potenciais impOr
tadores as reais possibilidades de exportação da indús
tria brasileira. 

Cientes da amplitude de nossas realizações, fizemos 
veicular em periódicos de grande circulação, como Ga
zeta Mercantil, Jornal do Brasil, Correio Braziliense 
e O Estado de S. Paulo, informes publicitários onde 
citamos, nominalmente, cada uma das empresas partici
pantes desses eventos. 

Afora ao aspecto promocional em si, vimo-nos força
dos a encontrar soluçOes para a eliminação dos diversos 
obstáculos com os quais nossos ope,radores se depara~ 
ram na tentativa de desenvolvimento das relações co
merciais com países do Leste europeu. Parte desses 
obstáculos derivam da própria natureza das instituições 
e práticas comerciais vigentes nesses países. Tratan· 
do-se de economias centrahnente planificadas, o comér
cio exterior, como um todo, é conduzido em regime 
de monopólio pelos Ministérios de Comércio Exterior 
desses países, que, por sua vez, delegam a atividade 
de comercialização a organizações a estes subordinadas, 
especializadas por tipos de produtos. 

De forma genérica, os MiniStériOs de Comércio Exte~ 
rior procuram, sempre que possível, contratar exp_or
tações e importações simultaneamente, de forma a. per
mitir a aplicação dos critérios e sistemas inerentes à 
planificação centralizada. 

Assim sendo, como os negócios em geral sempre são 
conduzidos por organismos estataiS de Comércio Exte
rior e não diretamente pelas empresas transformadoras 
ou consumidoras, às quais os exportadores não têm 
acesso direto, as dificuldades em se celebrar um contra
to de compra ou venda refletem-se, invariavelm-ente, 
em maior tempo despendido, o que acarreta, em conse
qUência, custo muito maior na negociação. Em inúme
ras ocasiões, determinadas especificações técnicas, em 
função de ostentarem padrões não similares aos ociden
tais, como os brasileiros, acabam por atuar como um 
fator restritivo ao normal desenvolvimento do comércio 
com os países do bloco socialista. Estas características, 
próprias dos mercados da Europa Oriental, obrigaram
nos à formulação de toda uma estratégia para a área, 
compreendendo um planejamento e organização total
mente ajustados às circunstâncias acima descritas, para 
não falar na formação de pessoal devidamente prepa
rado para enfrentar tais desafios. 

Nesse contexto, a ampliação do comércio com á área 
socialista recomenda a participação efetiva e atuante 
de empresas comerciais export~do~as, que, pela sua 
própria natureza, propiciam entendimentos com os re
feridos organismos estatais de comércio exterior em 
condições de igualdade, em termos de capacidade ope
racional. 

Exemplo dessa nossa afirmação são as ''Trading Com
panies" japonesas, que, no contexto mundial, ocupam 
posição de relevo no comércio com o Leste europeu. 

Conforme já dissemos, o primeiro indício de sucesso 
em nossas empreitadas mercadológicas veio do Leste 
europeu. Contudo, nossos esforços não se limitaram 
geograficamente àquela área. 
, O conhecimento e a experiência no relacionamento 

negocial com economias centralizadas, que atingimos 
graças à nossa presença constante nos mercados socia
listas, habilitou-nos à extensão de nossa área de atuação 
para o distante mercado da República Popular da Chi
na. 

Para nossa satisfação, após muitos anos de esforços 
e inúmeras viagens de nossos operadores do primeiro 
escalão, reiteradas remessas de amostras em escala in
dustrial para testes de qualidade, seguidas sempre de 
complexas negociações em nível tecnológico, nos quali
ficamos como a primeira empresa brasileira a exportar 
produtos têxteis para aquele mercado, graças à celebra
ção expressivos e de longo prazo, que culminaram por 
gerar vendas de contratos de produtos têxteis equiva
lentes, em 1981, a quase um quarto do total das expor
tações brasileiras, de todos os produtos, para aquele 
país. 

Ressalte-se· quC a República Popular da China paga 
suas importações em moeda conversível. Além disso, 
sublinhe-se que o potencial de mercado na República 
Popular da China é imenso, para a exportação de outros 
produtos industrializados brasileiros. A COMEXPORT 
abre, com sua atuação na China, novos horizontes para 
as exportações brasileiras. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

QUaniO -aO leste Europeu, cumpre assinalai que a 
Poléinia foi o primeiro país onde a ÇOMEXPORT obte
ve êxito na comercialização de produtos têxteis de fabri
·cação brasileira. 

Ressalte-se, nesse ponto, que as exportações brasi
leiras para a Poléinia, no período 1974 até 1982, foram 
deUS$ 2.497.195.000 (dois bilhões, quatrocentos e no
venta e sete milhões cento e noventa e cinco mil dólaK 
res). 

A participação da COMEXPORT nesse total foi de 
US$118.478.000 (cento e dezoito milhões, quatrocentos 
e setenta e oito mil dólares), equivalente, portanto, 
táoKsomente a 4,74% do total, primordialmente em pro
dutos têxteis e outros produtos industrializados no Bra
sil, de difícil comercialização no mercado internacional. 

Em consonância.com o regulamento do Banco Cen
tral do Brasil, que rege as normas de exportação para 
países com os quais o Brasil mantém Acordos Bilaterais 
de Pagamento, usualmente denominados "clearing", 
as exportações da COMEXPORT para a Polónia foram 
liquidadas por Cartas de Crédito Irrevogáveis, junto 
a vários bancos comerciais brasileiros, cartas de crédito 
essas. pagáveis à vista. 

A Polónia, como ~ de praxe nos países socialistas, 
sempre procurou vender à COMXPORT produtos ma
nufaturados duráveis, bens de capital e de consumo, 
buscando uma reciprocidade às suas compras de têxteis, 
eis que a tendência nitidamente superavitária, que, a 
princípio poderia parecer um aspecto positivo, come
çava a constituir-se, pela sua persistência, em obstáculo 
ao crescimento das exportações brasileiras para aquela 
áf_ea. ·-

A COMEXPORT sempre resistiu a essas investida_s 
e conseguiu inverter, a duras penas, a reciprocidade 
exigida. Assim sendo, importamos, tão-somente, insu· 
mos poloneses que já constavam da pauta das impor
tações brasileiras. Em conseqüência, a COMEXPORT, 
identificando a Polónia como o segundo maior expor
tador de enxofre do mundo, tornou-se agente da enti
dade estatal polonesa responsável pelas exportações de 
enxofre, bem como de anilinas e matérias-primas farma
cêuticas, desta forma pOssibilitando ao Brasil a diversiK 
ficação de suas fontes de suprimento de insumos bási
cos, s.em necessidade de dispêndio de moedas conver· 
síveis. 

A esse respeito, atente-se para os seguinte números: 
_..,.-A importação, por parte da COMEXPORT, du

rante o período compreendido entre 1974 e 1982, foi 
deUS$ 15.010.331 (quinze milhões, dez mil, trezentos 
e trinta e um dólares), de todas as procedências, inclu
sive a Poléinia. 

-Nesse mesmo período, a COMEXPORT-promo· 
veu vendas de enxofre polonês no valor de US$ 
63.335..00) (sessenta e trés milhões, trezentos e trinta 
e cinco mil dólares), no mercado brasileiro. 

Era tão premente a necessidade de diminuir os "supe
rávits" alcançados pelo Brasil em suas operações com 
os países do Leste Europeu, que, em 1977, nossas auto
ridades monetárias da época acharam por bem criar 
mecanismos que visavam, especificamente, a reorien
tação das importações brasileiras, a fim de levar esses 
saldos superavitários a um melhor equilibrio, permi
tindo, assim, não diminuir, mas manter e incremeq.tar 
os patamares de exportações. 

Contudo, especializada na exportação de produtos 
têxteis em geral, a COMEXPORT exportou também 
durante o período de 1974 a junho de 1983, de acordo 
com os dados oficiais da CACEX. US$ 180.754.000 
(cento e oitenta milhões, setecentos e cinquenta e qua
tro mil dólares) de produtos têxteis, US$ 106.888.700 
(cento e seis milhões, oitocentos e oitenta e oito mil 
e setecentos dólares) de outros produtos industriali~ 
zados, e apenas US$ 2.361.000 (dois milhões, trezentos 
e sessenta e um mil dólares) em produtos primários, 
perfazendo um total de US$ 290.003.700 (duzentos e 
noventa milhões, três mil e setecentos dólares). 

Com esses resultados, a COMEXPORT foi e é reco~ 
nhecida como líder das exportações brasileiras de têx
teis, também destacando-se entre as maiores exporta
doras de produtos industrializados. 

Para finalizar, quero declarar_o segu~te: a COMEX~ 
PORT nunca foi objeto de tratamento favorecido pelo 
Governo ou qualquer de seus componentes. 

A COMEXPORT foi, sim, bem sucedida no seu de
sempenho, graças à dedicação, zelo, competéncia, ár-
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du~ trabalho e constantes viagens dos seus mais de 
100 (cem) funcionários. 

O trabalho da COMEXPORT no desenvolvimento 
de mercados novos também serviu para a abertura des
tes para inúmeras outras empresas brasileiras. 

Agradeço muito a atenção dos Srs. Senadores, e me 
coloco à disposição para· outros esclarecimentos, se V. 
Ex•s acharem necessário. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Com a 
palavra o Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Eu queria, em primeiro lugar, informar ao Sr. Gold
Just que, como fiz coro os outros que vieram aqui depor 
nesta Comissão, voú fazer a V. S• uma série de pergun
tas, em função das minhas responsabilidades na Comis
são, e que_ não nos cabe, de maneira alguma, julgar 
a COMEXPORT, nem está em causa saber se a CO
MEXPORT ganhou <linheiro ou se perdeu dinheiro. 
Eu gostaria até que tivesse ganho mais, porque isso 
daria algo para o Brasil. A minha perspectiva, portanro, 
não é de julgar a empresa em si, a sua ação, que não 
está em jogo neste momento aqui. Em outras oportu
nidades talvez quando tivesse em discussão a política 
económica brasileira em geral, e aí eu teria outras opi
niões. Mas, no caso, não está em jogo, e também não 
quero que v. s· tome como pessoal qualquer das per
guntas que vou fazer. Eu as farei por dever de ofício. 

Eu gostaria, em primeiro lugar de saber de V. S•, 
com clareza, se na COMEXPORT há, além das pessoas 
conhecidas e mencionadas pela imprensa, como o Dr. 
Pécora, outros funcionários do Governo que tenham 
ligações de qualquer natureza com a empre..o;;a. Há con
sultores da empresa, pessoas que prestaram serviços 
profissionais, serviços especiais, que tenham alguma 
forma de relacionamento técnico-profissional com a em
presa e que tenham ligação com órgãos da Adminis
tração Pública? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Desculpe-me, mas 
V. Ex• está falando do momento atual? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Não, em geral, na história da COMEXPORT .. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- O que me consta 
é que fora o Dr. Pécora, que se ligou à empresa -
ele saiu da empresa antes de entrar no Governo e exer
ceu atividades empresariais durante a sua ausência do 
Governo a única pessoa que prestou alguns serviços 
ã enipresa; dUrante o seu licenciamento, foi o Dr. Lauro 
Barbosa de Moreira, que foi do Itamarati e que voltou 
ao quadro do Itamarati. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Não há nenhum outro funcionário .da administração? 
Como sabe V. S•, a razão desta Comissão de Inquérito 
é verificar duas coisas basicamente:" por um lado, o 
conjunto das relações comerciais do Brasil com a Poló
nia e a [alta de equilíbrio nessas relações, que nos leva
ram a um endividamento crescente, e uma empresa 
privada não tem nada, diretamente, a ver com isso. 
E, em segundo lugar, verificar a existência de ligações 
que induzam ao favoritismo ou que permitam o favori
tismo nas decisões do Governo. Por isso eu lhe ftz essa 
pergunta. Gostaria de perguntar também o seguinte: 
V. S•, portanto. disse que ninguém, além do Dr. Pécora 
e desse diplomata, cujo nome não gravei ... 

O SR. ARTHUR GOLDLUST - Dr. Lauro Mo
reira. 

O-SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
... Dr. lauro Moreira,_ I!Unca houve nenhuma ligação 
funcional? Nem por via indireta, de contratos especiais 
de assessoria, de consultaria, de pessoas ligadas à admi
nistração, qualquer administração que tenha sido? 

O SR. AR1HUR GOLDLUST- Não, senhor. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Por outro lado, quais sáo os órgãos públicos que tratam 
com a COMEXPORT nos assuntos referentes as suas 
negociações de importação, exportação, finaciamento, 
etc.? 
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O SR. ARTHUR GOLDLUST- Desculpe-me, Se
nador Fernando Henrique Cardoso, V. Ex• poderia re
petir a pergunta por favor? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Com que órgãos públicos a COMEXPORT, na sua ati
vidade normal, tem alguns relacionamentos? 

O SR. ARTHUR GOLI2L.UST -Eu diria com todos 
os órgãos públicos que ligam, de uma forma ou de 
outra, com o comércio exterior. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
A saber. 

OSR.ARTHURGOLDLUST-ACacex,o Minis
tério da Fazenda, o ltamarati, a Seplan, o Banco Cen
tral, por ocasião, o Ministéifo da Indústria e do Co
mércio. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ~ 
Mas, o Banco Central, por ocasião-. Com que se to r 
do Banco Central? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST - Com o controle 
de pagamento de convénios, controle de disponibilidade 
de convênios. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Com relação aos financíalnentos, às aberturas de crédito 
no exterior, isso não havia ... 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Eu gostaria de saber de V. S.~ se podia nos enviar, 
se puder nos fornecer, ou se permitiria o acesso da 
Comissão aos -talonários de notas fiscats e de serviços 
da sua empresa, na sua totalidade? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST -Logicamente, com 
muito prazer. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -'
Não temos nenhum poder sobre isso por isso estou 
perguntando se seria possível V. S.! nos facultar o acesso 
aos talonários? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Sim, senhor. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Então eu agradeço a V. S.! 

Nós estivemos nesta Comissão, oUvindo o depoimen
to do Dr. Leal. Eu gostaria de saber se outras ligações 
existiram com a firma Leal e Pécora. Houve algum 
outro tipo de pessoas da firma Leal e Pécora na negocia
ção com a Comexport? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Nós tivemos liga
ções com duas pessoas físicas: Dr. Álvaro Armando 
Leal- já declarei -e com o Dr. José F1ávio Pécora. 
Nós nunca tivemos nenhuma ligação com a firma Leal 
e Pécora. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO~ 
Só com os dois? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST - Com os dois, na 
condição de pessoas físicas, ·como já declarei. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Quando a Comexport tomou conhecimento das dificul
dades, dos problemas havidos com o Sr. Armando Leal, 
no Banco Central, relativos à sua atuação na Creditum, 
alguma providência foi torilid~ pela Comexport com 
relação a esse problema ou não? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST -Bom, isso não 
cabia a nós, foi um problema particular dele, não foi 
probleina da nossa empresa. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
E, nessa época, ele funcionava para a Comexport como 
consultor? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não, ele foi dire· 
tor. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Sim, claro. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST - Nessa época ele 
foi diretor, pelo que me consta. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H) 

O SR._ FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Não, eu sei. Eu estou perguntando se na época em 
que ho~.~_ve esse;$ problemas havia alguma relação com 
o COMEXPORT. 

O SR.·.--ARTHUR GOLDLUST- Não, senhor. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ~ 
E isso não levou a COMEXPORT a nenhUma atitude 
ou precaução com relação ao problema? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- O senhor medes
culpe, eu não estou captando bem a pergunta. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
A pergunta é simples, singela, não tem segundas inten
ções. Simplesmente estou dizendo: como houve um pro
blema, em que o Banco Central interveio, em função 
d~ ~tu~~_ão do Dr. Leal na empresa CREDITU!\•L nor
malmente tem algl!-m posicionamento corii- relação a 
isso. Quando há algum impedimento, porque houve 
de alguma maneira, através do Banco Central, as em
presas procuraram saber o porquê, se é certo, se não 
é certo. Eu pergunto se houve esse cuidado por parte 
de v. s_, J 

O SR. ARTHUR GOLDLU,§T- V. Ex., é subje
tivo. O Dr. Álvaro Armando_;r..eal foi meu colega de 

- diretoria, portanto, sem dúvida ele comentou comigo 
que ele se achava injustiçado no episódio. E ele se 
limitou a isso que foi um assunto particular dele, fora 
do âmbito de nossa empresa. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
-E- n-ão afetou, portanto, o relacionamento dele com 
a empresa? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não, senhor. 

O SR. FERNANDO Henrique CARDOSO- Uma 
outra questão; a COMEXPORT costuma fazer, fez ou 
faz alguma retribuição dos serviços profissionais presta· 
dos por diretores da empresa quando eles atuam fora 

~-de sua função específica como diretor? Para ser mais 
simples: é possível acumular a função de diretor e 
de consultor? Sendo consultor, este tem alguma remu
neração? 

O SR. ARTHUR COLDLUST- Para efeito fiscal, 
_sim. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Não entendi bem, e "para efeito fiscal". 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Vamos dizer que 
um diretor da empresa também tenha uma companhia 
de assessoramento. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
E pode receber como diretor e como assessor? 

O SR.-ARTHUR GOLDLUST -A sua companhia 
pode receber. 

O .SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
A sua companhia pode receber. 

Houve tal relacionamento no caso específico do Dr. 
Leal ou do Dr. Pécora? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não me consta. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
O senhor não se recorda ou afirma taxativamente que 
não hauve? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não me consta. 
Eu não me lembro, mas acho que não. Não posso afir
mar. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Não pode afirmar. Claro. 

O senhor podia também me explicar as ligações da 
COMEXPORT com a DAZ lnternational Traiding Po
lonesa? Qual o tipo de relacionamen.to? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Com a ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
DAZ lnternational Traiding. 
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O SR. ARTHUR GOLDLUST - Acredito, Sena
dor, que houve um pequeno erro de ... Tem uma empre
sa que se chama DAAL. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Ah! pode ser Perfeito. Na minha anotação constava 
DAZ. Pode ser isso mesmo. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST - Nós tivemos -
e foi veiculado na imprensa - um documento assinado 
com membros dessa empresa, em 1974, sobre a eventual 
constituição de uma indústria têxtil no Brasil, no Nor· 
deste brasileir:_o, para a produção de fios e tecidos de 
algodão, para posterior consumo na Polónia. Essa em
presa nos procurou, justamente- conforme eu· já de
clarei antes - buscando a reciprocidade para as nossas 
vendas de têxteis. Ela queria vender equipamentos têx
teis polonês para o Brasil. ·Especificamente nos procu· 
rou com essa finalidade. Eles se prontificaram a receber 
de volta, mesmo em pagamento desse investimento, 
produtos têxteis produzidos pela própria empresa. Nós 

.levamos essa empresa para o Nordeste, se não me enga
no para o Rio Grande do Norte, para Pernambuco, 
para o Ceará, para Estados que nós considerávamos 
mais aptos naquela época, para investir na indústria 
têxtil, mas o assunto morreu. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Não se materializou nenhum negócio? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não, senhor. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Gosataria, também, de_ falar mais diretamente no que 
diz respeito ao comércio com a Polónia. Sabe V. S.!, 
por afirmações na imprensa, de que, em termos de 
favorecimento, certas linhas de créditos foram abertas 
normalmente com a Polónia, e, os responsáveis pelo 
comércio do Brasil com a Polónia, do ponto de vista 
do Governo, especificamente do Banco Central, já nos 
informaram a maneira pela qual se dá isso. Eu gostaria 
de saber, com precisão, pelo menos por força de exem
plo e de comparação, uma vez informada uma abertura 
de linha de crédito normal de formação pública ou de 
mercado, quanto tempo, em média, demora a concessão 
dessa linha de crédito? Aos pedidos de importação, 
eu me refiro. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- De exportação? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Importação e exportação? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST -Eu não estou cien
te das linhas de crédito abertas para importação. Agora, 
estou ciente das linhas de exportação. Elas, quando 
concedidas para qualquer país, eu entendo que era ope
rativas a partir da publicação pelo Banco Central ou 
pela CACEX. 

O SR .. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
A publicação do Banco Central se refere, ou não enten
di bem a exploração que nos foi prestada aqui, ao proce
dimento que s_eria o seguinte: haveria uma comunicação 
pública da existência das linhas de crédito e depois have
ria o preenchimento de requisitos por grandes empre
sas. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Certo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
A minha pergunta é relativa ao gap entre um momento 
e outro. Quanto tempo, em média, leva a informação 
de que há uma linha de crédito e a concessão dessa 
linha de crédito a uma determinada empresa? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Qualquer aber
tura de linha de crédito em disponibilidade, no Brasil, 
para exportação, se efetiva, a meu ver, pelo menos 
por uma decisão do Bar1co Central, que não sei quando 
é tomada. 

Agora, entendo eu que no momento em que ela é 
tomada, é publicada. E, neste momento, as empresas 
exportadoras sabem que existe uma possibilidade de 
vender para tal ou qual país, e procura seus parceiros. 

-Agora, acho que no caso específico da Polônia essas 
linhas de crédito sempre foram contínuas até à sua sus· 
pensão. 



Dezembro de 1986 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Praticamente nunca houve problema de crédito. Sem
pre foi possível exportar. O crédito estava aberto. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST-"- Sempre foi mer
cado aberto para o Brasil, quando se trata de téxtis. 
Eu quero ficar no meu campo, que eu conheço. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Claro! Qualquer empresa brasileira, poderia, num pra
zo quase imediato, obter esse crédito? Ficavam conti
nuamente abertos os créditos? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST -Não. A linha de 
crédito, em si, não é a parte da atuação da empresa 
brasileíra, é a parte do Governo brasileiro de conceder 
ou náo conceder, de dizer que existem disponibilidades 
ou permissão para eX'portar tal montante para tal país 
e em moeda-convênio. Trata-se s_~mpre em moeda-con-
vênio. - - - --- -

Como hoje temos o caso ·da Argetina, por exemplo, 
temos o caso da República Democrática-Alemã e outros 
países, como a Hungria, com quem mantemos as opera
ções bilaterias de convênios de pagamento. Portanto, 
a empresa não é beneficiária iiein Vende a crédito. O 
que interessa a ela ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Eu não estou fazendo a suposição de que a empresa 
seja beneficiada. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST -Não-, eu quero . 
dizer que a empresa, de fato, só quer saber uma coisa: 
se há permissão para exportar para aquele país, e se 
ela pode concluir contratos, e aí me aludi, a ocasionais 
contratos com o Banco Centrai; para saber das disponi
bilidades na linha de têxteis para um Oll;tro determinado 
país. 

O SR. FERNNADO HENRiQUE CARDOSO -
de qualquer maneira, ou eu não formulei bem a minha 
pergunta ou ela não foi respondida. Minha pergunta 
é a seguinte: V. S.~ reafirma o- quê nos foí díto pelas 
autoridades brasileiras, aqui, ou seja, a linha de crédito 
é anunciada, há um aviso, ela é pública. Agora, V. 
S.! acrescenta: houve quase que uma linha de crédito 
automática no caso do convênio coin a Polónia, porque 
não havia limite para o crédito. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST-,- Não! desculpe
me, não foí isso o que eu disse. -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Não, limite de crédito, eu formulei mal. Pennanentew 
mente, havia crédito dispon(vel. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Elas rolavam de 
um ano para outro, e sempre tinha limites. Agora, esses 
limites atingidos foram sempre motivo na empresa que 
exporta, antes de acabar uma operação comercial, pre
cisava-se cientificar se existiani limites para que o Banco 
Central autorizasse a CACEX a emitir a guia de expor
tação. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Então, reformulO minha p"ergirrlta: teve a empresa que 
v. s· dirigia ou dirige dificuldade em alguma operação 
para obter créditos? 

O SR. ARTHUR GOLDLlJST - Eu não tenho ~ 
crédito, desculpe-me. 

O SR. FERNANPO HENRIQUE ÇARDOS -"-~ 
Não, de utilizar o financiamentO existente. Houve ai~ 
gum caso concreto nas exportações de V. s•, em que 
não foi possível realizar a operação porque não houve 
linha de crédito? ' 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Sim, Senhor. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Houve vários casos desses? 

O SR. ARTHUR GOLDLlJST- Vários. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO~_ 
Acho que esse é o ponto importante. V. S' poderia 
informar-nos em que circunstâncias foi negado pelo 
Banco Central e por que, pelo Banco Central, ou por 
algum banco, foi informado que não havia linha de 
crédito. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR.ARTHUR GOLDLUST- O Banco Central, 
P:or exemplo, na época em que se refere à Polônia, 
19B1, suspendeu as linhas de crédito. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ~· 
Ma_s __ iss() _em- geral. __ Eu pergunto no caso específico, 
da COMEXPOifT. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- E.specificamerite 
para nós. Quando consultamos tanto a CACEX, quanto 
o Banco Central, foi~nos dito que não poderíamos ex
portar para a Polônia. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Essas consultas sáo feitas de que maneira? A consulta 
é formal? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST - A consulta nor
malmente é informal junto a CACEX, e esta indaga 
ao Banco Central. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ....:. 
Não existe uma documentação? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Portanto, para que se possa operar, pelo menos no 
caso âos vários co~vênios, é preciso haver um contato 
pesSoal? -

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Isso tem uma certa 
i..Dformalidade. Também existem problemas; consulta
moS formalmente isso. Mas o processo de fato de comér
cia·exterior é tão dinâmico, tão rápido, que precisamos 
da resposta quase na hora. 

---Gõstaria de frisar que -uma empresa corilo a nossa, 
que não é produtora, mas comercializadora, trabalha 
com 200 empresas fornecedoras. Então nós temos um 

_ fOmprador quenosquerdar um pedido. Nós precisamos 
~im ou n~o, e comprar essa mercadoria junto aos 
nossos fornecedores, e estes não querem saber se vende
mos para a Polônia ou para outro qualquer pais, ele_ 
vendeu para a COMEXPORT. Então o nosso compro
misso é envolvido. Nessa dinâmica de responder, por
que a oferta é válida por 24 ou 48 horas, muitas vezes 
fazemos ísso informalmen_t~. E,_ afinal de contas, acre~ 
dito eu, somos uma empresa bastante cOõ.Ceituada pe
rante as autoridades que operam no comércio exterior, 
nosso desempenho foi sempre muito bom, então temos 
uma certa possibilidade de telefon~r pe.rguntando: "É 
poSSível Jêchar a operação?" Se é possível, fazemos 

- a OperaçãO; se não é, não fazemos. Esse é o dia-a-dia, 
vamos dizer, do comércio, 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ,
Sí:rri. Eu eStou simpieiãiente querendo entender esse 
mecanismo. Não existe nen~uma possibilidade de cotn
provação de quarído - porque o mecanismo que nos 
foi dito aqui era um pouco diferente - havia formal
mente uma abertura de linha de crédito, e havia um 
mecanismo pelo qual o conjunto das empresas se infor
mava dessa linha de financiamento e depois as empresas 
-porque há competição entre as empresas. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Sim. 

O SR. I'ERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Então, algumas _conseguem e outras não, em função 
de critérios. Agora, pelo que estou ouvindo, não é bem 
assim. Pelo que estou ouvindo, há um mecanismo infor
mal, pelo qual algumas, que são conceituadas, P.Or "n" 
razões, ou que têm contatos, obtêm o cr_édito._ E isso? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não, Senador. 
Talvez eu tenha me expressado mal. 

-Se- tem uma linha de crédito aberta, vamos dizer a 
lo de janeiro, então todas essas empresas se lançam, 
vendem, po~que sabem que têm amplos saldos. Então, 
vamos dizer, só pata exemplificar a situação. não mais 
agora a 1 o de janeiro, mas a 15 de dezembro. Sabemos 
que foi concedida uma linha de 'crédito pelo período 
de um ano, então fica a dúvida na empresa se ainda 
há saldos. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Mãs esse mecanismo só fundo na como uma suposição, 
a de qÜe não exista uma demanda suficientemente gran
de. Há poucas empresas quê demandam, não há compe
tição ou a competição é pequena. É isso? 
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O SR. ARTHUR GOLDLUST -Eu não diria isso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
MaS se o Senhor -i1.ão diz isso, se a competição não 
é pequena, ou.há um mecanismo formal e critérios de 
seleção ou necessariamente é subjetiva a decisão. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não. 

O SR. ~FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Pela lógica, não sei de fatos concretos; de lógica sei 
alguma coisa. 

Se existe uma linha de financiamento de "x" milhões 
-- de dólares ou existe excesso de financiamento sob!e 

a demanda ou se existe mais demanda do que o limite 
de financiamento a uma competição, a autoridade, ao 
conceder, ao selecionar uma ou outra, tem que ter um 
critério objetivo; se não tiver esse critério objetivo, 
tudo pode ser inquinado de favoritismo. Não estou di
zendo que assim seja. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Eu nunca encarei 
o problema desta maneira. Sempre achei que todas as 
linhas bilaterais do comércio são sujeitos a limites. Nós 
sabemos o limite global, mas não sabemos o seu grau 
de utilização. Na hora em que percebemos ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO .:.. 
V. S.~ convenha comigo, pela lógica, para que esse me
canismo funcione, que a suposição é da não existência 
de muita competição, porqu-e a linha de crédito é insufi
ci~nte. Se nã_o fosse assim, muitos iriam querer. Como 
é que eu seleciono? A quem eu farei essa concessão? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST -Eu acho que sobre 
o caso, em geral, nos pafses com que mantemos acordos 
de pagamento, os acertos do Governo com esses países 
estavam dentro dos parâmetros do comércio. Portanto, 
não faltavam as linhas de crédito para uma ou outra 
empresa. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
É o que eu estou dizendo: não faltava porque ou havia 
muito crédito, ou porque havia pouca empresa, ou pelas 
duas razões. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST-~Não, Senhor. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Qual é a outra hipótese? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não faltava, pelo 
-volume da linha. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - É 
o que eu estou dizendo: ou havia muito_ crédito ou 
pouca-empresa. A outra hipótese, pela lógica, não vejo 
consenso. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- V. Ex., disse que 
tinha suficiente crédito para atender àqueles que que
riam utilizá-lo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
D~_ no mesmo. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST -Eu quero dizer 
que. na parte formal, a que V. Ex.~ se referiu, a prestação 
dessa informação não é a critério do Governo ou de 
qualquer autoridade para concessão disso. A formali
zação disso é a posteriori, quando nós pedimos a guia 
de exportação, que é o documento formal. Nesse mo
mento é formalizado o pedido definitivo de exportação. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Então eu refaço a minha pergunta: quanto tempo demo
rava entre essa informação que se obtinha por contatos 
diretos e a concessão das guias de exportação? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Eu acho que isso 
depende da situaçãç. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
E seria possível uma exemplificação? Nós poderíamos 
ter acesso à informação sobre isso, ou não há registro? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não há r~gístro 
na p'arte informal há, registro da parte formal. logica
mente. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -~ 
Com a parte formal nâo dá para comparar, não é? 
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O SR. ARTHUR GOLDLUST- Eu estou pensan
do em termos da dinâmica do comércio exterior. Vamos 
supor: se nós temos mercadoria em casa, comprada, 
pronta para embarque, perguntamos se há limite ou 
se não há. Então nós entramos com a guia- de expor
tação. Quando se tratava de exportação futura, se joga
va, porque há limite sufi~iente. _Nós começávamos a 
jogar. O comércio se processava de uma forma normal, 
sempre que havia limite suficiente. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - -
Esse ponto ficou claro para mim que ou havia pouca 
empresa ou havia muito crédito. Aqui náo vai crítica, 
vai a anotação de uma situação, para nós entendermos 
o mecanismo. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST -Eu gostaria, justa
mente para clarificar, dbntro das minhas possibilida
des ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Eu queria mudar um pouco ainda com relação à Poló
nia. Por que razão a Comexport assessorava o Governo 
do Brasil nas questões relativas ao comércio com ã.POlô
nia? Frequentemente havia referências de que diretores 
da Comexport estavam na Polónia. Qual é a razão espe
cífica para que uma empresa privada assessorasse misR 
sões do Governo? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST,-Excelência, a Co
mexport esteve presente à maioria de miss6es do gover
no a comissões mistas para o Leste europeu, que foi 
a área de sua atuação como pará-Os outros pa(ses de 
mercados não tradicionais, junto com outras compaR 
nhias, tanto estatais como-privadas, na qualidade de 
observadora~ e não como participarite ne-m como asses~ 
sora. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Isso era habitual? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Essa foi a fórmula 
do Itamarati para incluir as empresas comerciais expor
tadoras, e também outros exportadores de certo vulto 
para acompanhar, como observadores, da iniciativa es
tatal ou privada, as delegações do Governo ao-exterior. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -...: 
Entendi bem V. -5.~ NãO era uma cOisa específica para 
a Comexport. É isso? 

O SR. ARTHUR GOLDLúST -=IlxaTamente. Ha· 
viam outros exportadores, sempre. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAliDOSO -
Eu gostaria de algo mais específico, sobre o Sr :Aniaury 
Antonio Passos, Diretor da Beltex, que afirma que a 
Coroexport recebeu tratamento privilegiado na liquidaR 
ção de câmbio. V. S.~ tem alguma coisa a depor a esse 
respeito? Que autoridades eventualmente estiveram en
volvidas nisso? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST -Eu vi isso somente 
no jornal. Eu não conheço esse senhor, não conheço 
a empresa, não entendo a sua colocação. Uma vez emi
tida a guia_ da exportação, a liquidação do câmbio é 
automático. Então não pode existir uma situação desta. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
V. S.! nega que tenha havido tal privilegiainento? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Absolutamente. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Eu gostaria, agora, de perguntar a V. S.:. o seguinte: 
V. S.~ nos afirmou aqui- consta dos dossiês disponíveis 
-que a COMEXPORT atuou e atua na importação 
de enxofre no BrasiL 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Sim. 

O SR, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
E tinha uma participação importante -nesse nie!cado 
do enxofre, que parece ser uma das razões fundamentais 
.do acordo Brasil-Polónia. O outro é o carvão. O enxofre 
é uma coisa importante nessa negociação. 

Quando a Comexport entrou no ramo do enxofre, 
a Petrobrás e outras empresas brasileiras, algumas esta
tais, já tinha uma certa experiência de importação de 
enxofre. Qual era a experiência anterior da Comexport 
no ramo expecífico da comercialização ·do enxofre? 

DIÃIÚO DO CONGRESSO NACrONAL (Seção II) 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Eu náo posso pre
cisar o ano, mas foi na década de 60 que tinha uma 
importação da Polónia. Se não me engano, foi uma 
quantidade de 50 mil toneladas de enxofre polonês, 
Depois o assunto nunca foi para a frente, a Polónia 
nunca conSeguiu penetrar no mercado brasileiro. A Co
mexport começou a se interessar pelo assunto em 
1974-1975. Como aludi em minha declaração, nós tive
moS um problema muito grave no nosso relacionamento 
com a PoJónia, comô aliás coro os outros países também, 
pela insistência continua desses países de vincular as 
importações dos produtos que nos interessava à impor
tação de bens de capital, equipamento que não interes
sava nem empresarialmente à Comexpoít, nein às em~ 
presas estatais, nem ao setor prívado. Não vimos como 
estabelecer essa reciprocidade_. Nós fomos procurar o 
qú-e·a ·poJóitia produzia, que p-oderia ser do interesse 
do Brasil, para criar uma certa reciprocidade. A primei
ra grande oportunidade que nós detectamos foi o caso 
do enxofre, porque o Brasil é um grande importador 
de enxofre. E um insum_o b_ásico para a nossa indústria 
de fertilizantes, e que até lá foi importado exclusiva
m_enle ou do Canadá ou dos Estados Unidos. Nós, em 

-1974-1975,-começamos a trabalhar pará importar o en
xofre polonês. 

Em _1976 ocorreram os primeiros carregamentos -de 
enxofre. Foram os primeiros carregamentos de enxofre 
agenciados por nós, descarregados aqui, no Brasil. Isso 
continuou por longos anos. E acho_ que o assunto é 
bem interessante, porque o suprimento de enxofre ao 
Brasil, por parte de países corno os Estados Unidos 
e o Canadá, está comprometido por problemas econó
micos e financeiros que o País está passando, apesar 
disso, a Polônía continua a exportar normalmente o 
enxofre para cá em quantidades previstas. 

O SR, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Que a importação do enxofre é benfazeja, não tenho 
dúvída. Eu lhe pergunto: Qual é a experiência da Co
m~xport em matéria de enxofre, quando foi iniciada 
essa questão? 

O SR, J\.RTHUR GOLDLUST -Eu respondi à 
Pergunta? -- - -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Não. V. S.~ me respondeu que teve interesse, porque 
verificou que, na falta de produto polonês, era isso. 

O SR ARTHUR GOLDLUST- Nós começamos 
a trabalhar para a colocação do enxofre polonês entre 
os anos de 1974 e 1975. Nós conseguimos efetivamente 
efetuar a operação em 1976. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
E neste_ esforço louvável, como eu já disse, de obter 
enxofre da Polónia, a Comexport se assessorou de algu
ma maneira, com especialístas na matéria? Assim o 
fez por alguma empresa ou alguma consultaria? Seria 
pos_sível saber? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não, senhor, isso 
foi esforço da própria Comexport. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Foi fechado. Foi a própria empresa que ... 

o·sR. -ARTHUR GOLDLUST- A própria empre
sa que, aliás, mantém o Departamento de Fertilizantes. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
E por que motivo acreditaria que o Governo brasileiro: 
ao invés_ de utilizar-se das informações já disponíveis 
pelas empreSas estatais, se utilizou das informações da 
Comexport para fazei esta operação? Foi iniciativa da 
Comexport? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Seuador, eu náo 
dirijo o Departamento de Fertilizantes, mas na época, 
em 1976, o que me consta é que os orgãos ·estatais 
brasileiros ainda não produziam o fertilizante que re
queriam enxofre. As nossas vendas de enxofre pono
nesas foram feitas a empresas privadas de fertilizantes 
no Brasil, se não me falha a memória, passados alguns 
anos, os primetros projetas da Petrobrás começaram 
a requerer o enxofre como um de seus insumos. 

O SR.l'ERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Uma outra questão, que _eu queria o esclarecimento 
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de V. S.!, se for possível: b fato que a Cacex só admite 
uma comissão máxima de 10% nessas operações de 
importações de enxofre? 

O SR ARTHUR GOLDLUST- Sim, senhor. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
E tem fundamento a informação de que a COMEX
PORT recebeu 15% numa importação de enxofre da 
Ultrafertil. 

O SR.ARTHUR GOLDLUST-Não,senhor. Não 
é verdade, 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
E V. S• tem como comprovar isso? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Absolutamente. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ~ 
Estaria disposto a nos ajudar? 

O SR ARTHUR GOLDLUST- Isso é fato público 
e notório, consta da própria guia de exportação. Nós 
fomos agentes c;le entídades polonesas do enxofre em 
1976. Nós recebemos uma co~issão, na época, de .3%, 
e a partir de assinatura do contrato a longo prazo, do 
qual nós participamos, a nossa comissão foi reduzida 
para 1,25%, menos 5%. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Não, isso não pode ser: É sobre 10%. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- E>atamente. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Portanto, essas comissóes são diretamente pagas à firma 
importadora? Qual é o mecanismo? Em que moeda 
isso é fe_it9? _ 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não, nós atuamos 
C0111"0--agentes da empresa polonesa. Por ocasião das 
importações feitas aqui, é destacada, na guia de impot
tação, a comissão que nós recebemos aqui em cruzeiros, 
o vator em dólar, convertido em cruzeiros, 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Perdoe-me p()r ser tão específico nas q uestóes, mas 
o nosso dever aqui é esclarecer toQos os ângulos de 
questão. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Estou às suas or
dens. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Eu queria saber se alguns dos diretores da CO:M.EX
POR T participou das negociações relativas ao convênio 
Brasil-Polônia, Do que-tJ!nge a débitos, negociações das 
promissórias, negociações globais. · 

O-SR ARTHUR GOLDLUST- Não, senhor. Nun
ca houve essa interferência. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
As afirmações neste sentido V. S• nega. 

O SR. ARTHUR GOLDL1JST- Absolutamente. 

O SR, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO:__ 
E a informação relativa ao Sr. Jean Herscovici, de que 
ele foi à Polónia, possivelmente depois de uma viagem 
à União Soviética, para manter entendimentos com o 
Banco Polonês de Exportação ou com as autoridades 
polonesas, o que teria causado um protesto da Polônia, 
tem fundamento? 

O SR, ARTHUR GOLDLUST- Náo que me cons
te. O Sr. Jean Herscovíci é meu colega de diretoria. 
Ele foi diversas vezes â Polónia, função especificamente 
ligada com a importação de enxofre. Pelo menos duas 
vezes por ano, O que está previsto pelo contrato ele 
se desloca normalmente para a Polónia, junto com o 
respresentante da Pretofertil, para negociar preços para 
o próximo perfodo. Agora, de vez em quando eles tant
bém vêm para cá, mas freqüentemente ... 

O SR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Mas a questão refere-se à negociação global, e a existên
cia de _um protesto da Polónia, pelo fato de ter estado 
presente às negociações globais de Governo a Governo 
alguém que não é ligado ao Governo, mas a uma empre-
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sa. E o caso específico desse dire-tor. Tem v: S• cõrlheci
mento disso? 

O SR. ARTHUR GOLDLVST -Não, senhor.-Não 
tenho conhecimento, nem posso acreditar que isso acon
teceu. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
V. S. a tem conhecimento das operações de Commodfties 
autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional, direta· 
mente. É possível que o Conselho Monetárfo.Naciona[ 
autorize operações comerciais de Commodities? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST .:__ V.-Ex.• me descul
pe, isso foge à minha área. 

O SR. FERNANDO HENRlQUE CARDOSO -
Não tem conhecimento. A COMEXPORT alguma vez 
foi beneficiada por_ decisão do Conselho Monetário Na-
cional? - -

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não, senhor. 

O SR. FERNANDO HENRJQÜÊ CARDOSO -
Diretamente? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não. 

O SR. FERNA.Nt>O HENRIQUE CARDOSÔ - _ 
E indiretamente? :É com razã.o a commodities. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST-Não, nós não ope
ramos com Commodities. 

Como, alias, as estatísticas demonstram, o percentual 
de matéria-prima de nossas exPortações, durante 10 
anos de atividade, chega a 1% de nosso volume total. 
Nossa especialidade é de produtos manufaturados. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Portanto, a informação não procede, Não procede a 
informação de que eventualmente a COMEXPORT 
ter-se-ia beneficiado de decisões do Conselho Mone
tário Internacional, relativo à exportação de commo~ 
dities? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não _procede essa 
informação. 

O SR. FERNANDO HENRlQUE -CARDOSO -
E V. S.~ se recorda de haver participado de uma reunião 
na SEPLAN, no dia 11 de junho de 1980, para __ tratar 
de comércio com a União Soviética? -

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não posso preci' 
sar a data, mas ... 

O SR. FERNANDO HENiuQiJE-CAil.DOSO -
E devo esclarecer que a data eu extraí_ dos jornais; 
não tenho a menor informação extra. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Também não me 
recordo a data, mas neste período houve uma reunião, 
parece que fcii só uma, tratando do comércio com a 
União Soviética,. na qual eu estive presente. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Em que qualidade? Por que razão um exportador discu
te na SUBIN/SEPLAN sobre termos gerais de comércio 
com a União Soviética? Vou ser franco; isso não lhe 
dá inforniaÇões, por antecipação, com respeito a seus 
concorrentes? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST - Não. Eu queria 
caracterizar a V. Ex.~ a nossa atuaçáo, Nós somos líderes 
na exportação de têxteis não _só para a Polónia, mas 
para o mundo._ Somos a primeira empresa colocada, 
de longe, na exportação de téxteis. somai ativos no 
mercado de países socialistas. 

Na reunião a que V. Ex.! se referiu havia outros 
representantes da iniciativa privada, também especia
lizados em projetas específicos -de exportação brasileira. 
Se não falha a memória, havia representante dos produ
tores de cacau, de licor de cacau·e outros interessados 
no comércio. O Governo muitas vezes consulta, ao que 
me consta, as empresas privadas que atuam no mercado, 
para dar a sua avaliação sobre o problema do comércio 
bilateral. Na época, foi discutida a possibilidade de in· 
crementar as exportações brasileiras para a União So
viética. Eu, pelo menos, fui chamado __ p_ara avaliar a 
possibilidade e qualificar as possil:lilldãdes- de-a União 
Soviética absorver os têxteis brasileiros, como presumo 
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que os outros representantes falaram de seus setores. 
A Companhia Vale do Rio Doce_ estava lá também, 
a INTERBRÁS, a COBEC, empresas que trabalham 
em commodities. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
E com relação ao comércio com a União Soviética, 

-especialmente conl relação- ã exportação de açúcar e 
à importação de petróleo, houve. _alguma participação 
da Comexport? O Sr. Herscovici nunca esteve d_iscu
tii].dO este assunto na União Soviética? 

O SR. ARTHUR qQ,LDLUST- Não, senhor. 

O SR. FERNANDÓ HENRIQUE CARDOSO -
E o Sr. Herscovici não esteve com o Sr. Carlos Viacava 
na União Soviética? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Estava na delega
ção do Sr. Carlos Viacava, tanto o Sr. Herscovici como 
eu. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Em que qualidade, então, se não foi para importar 
e exportar? 

O SR. ARTHUR ÇJOLDLUST- Têxteis ... 

O SR. !'ERNANDO HENRIQUE CARDOSO -,
Para a União Soviética.~. Que havia em contrapartida? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Também estáva
mos interessados em fertilizantes da União Soviétíái. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Não em petróleo? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não em petróleo 
nem em açúcar; nós só falamos sobre aquilo que nós 
atuamos, 

O-SR: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Então vou fazer uma última pergunta, é sobre uma 
reunião, descrita pelo O Estado de S. Paulo, com a 
fuma Bersford, em Londres, que eles alcunharam como 
"Operação Bersforcl". Eu queria saber se essa reunião 
descrita é verdadeira e se V. s• tem informações a nos 

_ prestar sObre essa reunião ... 

O SR.ARTHUR GOLDLUST- Eu tenho sim, 
senhor. 

A firma Bersford é uma empresa comercial e indus
trial de enorme porte na Inglaterra, que conta, em suas 
diversas ramificações, ao que me'" consta, com mais de 
100 subsidiárioS agindo em diversos ramos de comércio; 
é um gigante ~o com~cio internaciOJ;J.al. Entre essas 
subsidiáriaS há também·3 ou 4 do ramo têxtil. Portanto, 
nõs temos um cantata com eles no curso normal de 
nossa vida comercial. Há mais ou menos 3 meses, nas 
conversas que tivemos com essa companhia sobre o 
problema brasileiro, ela demonstrou interesse em uma 
operação bastante complexa. Ela se prontificou a forne
cer ao Brasil70 milhões de dólares, em pré-pagamento, 
de moeda efetiva, e também 250 milhões de dólares 
de petró!eo, também em pré-pagamento. As impor
taçôes poderiam ser efetuadas até seis meses após a 
entrega do petróleo e do dinheiro. Isso fugia um pouco 
da nossa competência, mas a importância nós julgamos 
demasiadamente interessante para o País. Então, isso 
nos interessava porque parte dos produtos a serem_ ex
portados pelo Brasil seria de têxteis. Outros produtos 
estavam fora de nossa competência. Havia uma lista 
muito grande de produtos que eventualmente poderiam 
interessar à empresa Bersford, que atua em todos os 
can:tpos de comércio. Então, dissemos à Bersford que 
nós não tínhamos a competência de realizar nem nego
ciar ésse tipo de operação, mas que iríamos procurar, 
no Brasil,_ a solução para a questão, que nos parecia 
interessante, do ponto de vista tanto da posição cambial 
do Brasil como pela importância e envergadura do negó
cio. E procuramos tanto a Interbrás, como exportadora, 
como a Petrobrás, como importadora, e descrevemos 
para elas essa operação, assinalando que, caso essa ope
ração se efetuasse, nós tínhamos interesse de participar 
nã pãrte- referente ã exportação de prodUtos têxteis, 
aliás, objeto de acordo operacional entre a ~ossa empre
sa e a Interbrás, que não mantém um departamento 
de têxteis. 
.Em seguida, o meu colega diretor visitou Londres 

duas vezes, uma vez na companhia do diretor da Inter-
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brás, e, na segunda, em companhia do diretor-supe
rintendente de compras da Petrobrás, para negociarem, 
porque de fato e~sa negociação fugia da nossa a!çada. 
A nossa alçada foi limitada por nossos interesses em 
produtos têxteis. E eles negociaram diretamente com 
a empresa inglesa. Mas, pelo que me consta, até hoje 
essa negociação não foi concluída. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Não se materializou. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Até hoje, oão. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
A hipótese aventada nas publicaçóes da imprensa, rela
tivas a essa operação assim chamada Bersford, teria 
como objetivo to clean, limpar o dinheiro sujo? Como 
isso lhe parece? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Limpar dinheiro 
sujo?t 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Sim, por isso fa~ei em inglés ... 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- V. Ex' a( me per
mite ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Não, a acusação não é contra V. S.~ 

O sR.: ARTHUR GOLDLUST - Eu entendi. Eu 
gostaria de dizer que esta operação nós consideramos, 
na COMEXPORT, uma companhia brasileira, como 
uma operação de alto interesse nacional, e que a veicu
lação dessa notícia não foi nada positiva quanto à sua 
efetivaçáo. Havendo uma companhia estrangeira que 
se prontífique, nesta hora tão difícil para o Brasil, a 
pagar 320 ~lhões de dólares adiantados para o Brasil, 
para um período de seis meses, e receber o pagamento 
em mercadorias brasileiras, a mim, pelo menos, me 
parece uma operação de alto interesse ... 

O SR. FERNANDO HENRlQUE CARDOSO -
E de alto risco para a empresa inglesa. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST - Ü. problema é 
deles. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Eu não estou defendendo ninguém. Estou anotando 
que seria um alto risco para essa empresa. Uma multina
cional não se arrisca tanto. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- O problema nosso -
é exportar, agora, o deles ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Bem, eu vou-me dar por satisfeito nas minhas pergun
tas. Mas eu ainda gostaria de ver, se entendi o seguinte: 
a COMEXPORT não opera tradicionalmente com o 
mercado de açúcar? Não tem nenhuma ligação nem 
com o mercado de açúcar nem com o "de petróleo ... 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não, senhor. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Sr. Presidente, por mim estou satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Senador 
João Calmon, V. Ex.~ tem a palavra. 

O SR. JOÃO CALMON- Eu gostaria de perguntar 
inicialmente ao depoente o seguinte: tendo a sua empre~ 
sa contado, em certo momento, com a colaboração do 
Dr.. Flávio Pécora,_ que havia sido Secretário-Geral do 
Ministério da Fazenda, quando o Ministro Delfin Netto 
era o titular também da Fazenda, se realmente depois 
contratou o Dr. Laura Moreira, qual era a função do 
Dr. Lauro Moreira no Itamarati, depois desse tempo 
em que ele trabalhou, deu assessoria à COMEXPORT. 
Ele voltou para o ltamarati, e hoje está na Embaixada 
do Brasil em Washington.tQual é a Posição dele na 
Embaixada do Brasil em Washington? Qual é a posição 
dele, antes de prestar serviço à COMEXPORT, numa 
firma de assessoria? 

O SR. ARTHUR GOLDLTJST- O Dr. Laura Mo
reira é um diplomata de enonne experiéncia em assun
tos económicos. 
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O SR. JOÃO CALMON - Do· dossiê consta uma
série de pedidos de licença que o Sr. Jean Vejar encami
nhou à CACEX. Por exemplo, um de 1976, de 100 
milhões de d6lares. Não houve nenhuma resposta, sem 
solução. Outro de 1977, em outubro, de 50 milhões 
de dólares, sem resposta e sem solução. Em abril de 
1978, pedido entregue em mãos, de 60 milhões de dóla
res. Diz ele: criou obstáculos absurdos para me forçar 
a desistir. Em março de 1981, pedido entregue em mãos, 
de 100 milhões de dólares, sem resposta e sem solução. 
Em março de 1982, 100 mílhOe-s de dólares, ainda pen
dente, sem solução. Em maio de 1983, outro pedido, 
ainda pendente, sem solução. Depois foi indeferidO. 

:é: provável que ele tenha feito numerosas tentativas, 
e todas elas foram indeferidas, ou torpedeadas, ou ar
quivadas. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- V. Ex., me permi
te, se uma empresa como a nossa, que--é conhecida 
de fato __ como exportadora de certo porte, exportou, 
durante 10 anos, 300 milhões de dóhires, e só importou 
menos de 16 milhõe& de dólares, eu não teria a temeri
dade de fazer esse tipo de pleito. 

O SR. JOÃO CALMON- V. S~~declarou que parti
cipou, junto com outros concorrentes seu, de viagens 
a Varsóvia, a Moscou, juntamente com altos funcio
nários do Governo brasileiro, e V. S.! adiantou que 
é rotina a· participação de exportadores nessas missões. 
Inclusive uma foi presidida pelo Sr. Eduardo de Car
valho. 

Numa das viagens a Moscou, o jornal O Estado de· 
S. Paulo revelou que V. S .. ~- teria, como Presidente da 
COMEXPORT, procurado ser intermediário na venda -
de petróleo ao Brasil, e surgiu uma estranheza em rela
ção a sua participação nessa tentativa, já que em termos 
de petróleo a PETROBRÁS possui uma trading muito 
importante - a Interbrás. Como poderia haver uma 
interferência sua nesta área se a própria PETROBRÁS 
poderia ter usado a sua trading, a Interbrás. É Uma 
pergunta. 

O SR. ARTHUR GOLDLUSt- Eu posso afirmar 
que não teve nenhuma interfuiência-da COMEXPORT 
ou minha, como pessoa física, ein qualquer negociações t 
de petróleo na União Soviética, ou, aliás, em qualquer 
outra ocasião. Houve o caso específico, que o nobre 
Senador Fernando Henrique Cardoso me perguntou, 
da Beresford, que também não tinha negociação; houve 
apenas a transmissão de ofertas à Petrobrás.que é órgão 
competente para tratar disso. 

O SR. JOÃO CALMON- Eritão, quer dizer que 
essa informação é interiramente infundada? 

O SR. ARTHUR GOLDLUliT- É sim, senhor. 

O SR. JOÃO CALMON- Aparece _também nesta 
série de reportagens a participação-Sua em reunii5es 
realizadas no Palácio do Planalto, com a participação 
de repre.c;.entantes da Presidência da República, do SNI 
e de vários ministérios. A sua -presença é excepcional 
ou é rotineira em reuniões desse tipo para discutir ex
portações ou importações para o leste europeu? A sua 
presença é citada como estando nessas reuniões. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST - Eu nunca parti
cipei de reuniões no Palácio do Planalto. Eu, sim, parti
cipei de reuniões nas outras repartições do Governo, 
para tratar de assuntos relacionados a·o comércio com 
o Leste Europeu. 

O SR. JOÃO CALMON - E com a participação 
dessas pessoas citadas na reportagem- representantes 
da Presidência da República, do SNI, da CACEX,' do 
Banco Central? V. S.~ confirma ter participado dessas 
reuniões como exportador? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Eu, juntamente 
com outros exportadores da área privada e _estatal. 

O SR. JOÃO CALMON - Não foi um privilégio 
seu? Isso é uma rotina? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST -Totalmente. 

O SR. JOÃO CAMON -O Sr. Armando Leal este
ve aqui em nossa Comissão e no.s declarou que dois 
filhos do Sr. José Flávio Pécora, continuam a trabalhar 
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na firma Pécora e Leal. A organização COMEXPORT, 
tendo como um do-S seus acionistas o Sr. José Armando 
Leal, ainda matém qualquer contrato de assessoria com 
a sucessora Pécora Leal, onde continuam a trabalhar 
dois filhos do Dr. José Flávio Pécora? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Nós nunca traba
lhamos com Pécora Leal nem com a sua sucessora. 

O SR. JDÃO CALMON -Eles apenas foram dire
tores da COMEXPORT. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST - O Dr. Álvaro 
Leal foi -diretor e membro do Conselho de Adminis
tração, e o Dr. José Flávio Pécora foi o Presidente 
do Conselho da Administração. 

O SR. JOÃO CALMON- Que é o seu posto atual. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST -Que é o meu pnsto 
atual, e só como pessoas físicas. Como órgão de consul
taria, nem Pécora Leal nem a sucessora, nunca teve 
nenhum vínculo entre nós. 

O SR. JOÃO CALMON- V. S.~ tomou co-nheci_
mento de que, por um telex, do então embaixador do 
Brasil em Varsóvia, Embaixador Meir3: Penna, alertou 

_ Õ Itamarati s_obre a participação da COMEXPORT nes
sas negociações? Essa referência à COMEXPORT 
constou de um dos telex. O senhor tomou conhecimento 
disso certamente. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Eu li nos jornais. 

O SR. JOÃO CALMON --- A que atribui chamar 
atenção do Itamarati em relação a uma firma que estava 
empenhada rotineiramente na sua tarefa, que é impor
tar-ou exportar? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST -Eu francamente 
não sei, nós somos tão privilegiados pelo percentual 
de nossa exportação, em relação ao grosso da expor
tação brasileira para a Polónia, que eu não vejo motivos 
para isso. 

O SR. JOÃO CALMON -V. S.! declarou que a 
COMEXPORT agiu como representante do governo 
da Polónia na importação de enxofre nesse seu depoi
mento de hoje. Surgiu anteontem, aqui, informação 
do Presidente da Associação de Exportadores de Cacau, 
um baiano, que declarou que uma firma do governo 
polonês, instalada em Londres, recebeu uma comissão 
de-2% paga em dólar ,livre. V. S.~ está familiarizado 
com a antiga cortina de ferro, hoje rotulada de área 
socialista. Existe mesmo esta possibilidade? Por exem
plo, a COMEXPORT recebeu uma comissão do gover
no da Polónia para representá-la aqui no Brasil numa 
transação específica:· a venda de enxofre ao BrasiL Nes
se caso a COMEXPORT, se foro caso, poderia receber 
uma comissão do governo da Polónia através de_ uma 
trading oficial? 

O SR. ARTUR GOLDLUST- A COMEXPORT 
nunca recebeu essa comissão, aliás, não é governo polo
nês,_mas entidade estatal que está encarregada do pró
prio produto, que é a mesma coisa. Mas nós rece_bemos 
unicamente a comissão prevista no contrato que nós 
mantivemos com eles, e recebemos isso regularmente 
aqui no Brasil, conforme a lei manda. Aliás, a própria 
guia de importação já no seu corpo destaca a função 
e a comissão exata do agente na transação. 

O SR~·JOÁO CALMON - O Sr. Armando Leal 
é aPe"ri3S"aci0ni_sta da COMEXPÓRT~ não é mais dire~ 
tor õ.em dá mais nenhum tipo de assessoria através. da 
empresa que sucedeu, a Pécora Leal. Mas ele não presta 
nenhum serviço à COMEXPORT como prestou, por 
exemplo, ao grupo Coroa-Brastel? E o Sr. Paim, que 
segu-ndo foi afirniado aqui, não tinha condições físicas 
nem mentais para pleitear determinadas concessões ou 
empréstimos do Banco Central ou do Banco do Brasil, 
deu-lhe essa assessoria. O Sr. Armando Leal, sendo 
acionista da COMEXPORT, e tendo sido diretor, nun
ca mais teve nenhum tipo de relacionamento com a 
empresa da qual foi diretor e continua a ser, hoje, acio
nista? 

0 SR. ARTHÜR GOLDLUST- Nenhuma. Desde 
o seu desligamento, desde as atividades comerciais e 
empresariais da companhia, nunca. 
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O SR. JOÃO CALMON- Só como bons amigos. 

O SR. ARTUR GOLDLUST - Ele acompanha a 
sua ativídade. Afinal de contas, ele tem 18% de ações 
da companhia, e interessa a ele, presumo eu, saber 
como a companhia está indo. Mas se limita exclusiva
mente a isso. 

O SR. JOÃO CALMON -Estou satisfeito. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Senador 
Mar condes Gadelha, V. Ex.~ tem a palavra. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presiden
te, envolvido, como sempre, em outra Comissáo, eu 
não pude ouvir a exposição do Sr. Goldlust Diretor 
da COMEXPORT. Mas eu íenho ãlgumãs indagações 
a fazer. Primeiro, eu recebi, hoje, e suponho que a 
Comissão deva ter recebido também, assim como os 
seus demais membros, esse telex enorme da Associação 
Brasileira das Indústrias de Cacau. -

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Pelo me
nos até_ agora a Presidência ainda não recebeu. 

O SR. MARCONDES OÂDELHA- Eu quero dar 
ciéncia à Comissão. É um telex muito longo, muito 
forte e que contesta com extrema veemência o depoi
mento aqui prestado pelo Dr. Arthur Pereira de Mello. 
Eu quero ler alguns trechos para, com base nisso; inda
gar ao Sr. Goldlust. Começa assim: 

"A associação brasileira das indústrias de Cacau 
ABIC considera puro sensacionalismo comentários 
emítidos ontem acerca da comercialização de Ca
caU cOm a Polónia, pelo fato de terem sido feitos 
por pessoa suspêíta em face da íntima ligação, por 
interesses comerciais, a comerciantes exportadores 
de Cacau e amêndoas, tradicionais ferrenhos ·ad
versários da indústria do Cacau. 

Não se trata, pois, de denúncia ou acusação, 
e sim de comentários caluniosos envolvendo fun
cionários honestos do gov_erno é que não dignificam 
a livre inkíativa, riem somam no esforço que ora 
se empreende buscando a superação da crise que 
atravessamos. 

A ABIC não discute as circunstâncias em que 
o Governo brasileiro coilcedeu financíamento a Po
lónia para iinportaÇãO"-de produtos brasileiros. As 
explicações cabem ao próprio, Governo que, consi
deramos ter agido no caso com pr01ôidade é, até 
o momento, ninguém provou o contrário. 

A indústria do Cacau exportava licor de Cacau 
para a Polónia desde 1978. Posteriormente, aquele 
País aumentou suas importações não apenas de 
licor de Cacau, mas também de Cacau em amên~ 
doas, utilizando-se da linha de crédito que recebeu 
do Governo brasileiro. A Polónia comprava oCa~ 
cau e seus produtos através da sua firma estatal 
- AGROS - sem interferência de terceiros. As 
vendas tanto do Cacau quanto do licor de Cacau 
eram realizadas em dólares livres, e registradas na 
Comissão de Comércio de Cacau da Bahia onde 
a CACEX Participa cOm pÕder de veto. 

Posteriormente, o Cacau em amêndoas foi ex
cluído da lista de produtos cuja importação a Poló
nia pagava com a linha de crédito recebida. Agindo 
com sensatez o Banco Central e a Cacex achavam 
injustificável continuar financiando a exportação 
de um produto cujo preço vinha sendo aviltado 
por vendedores e compradores e que ao contrário 
do licor de Cacau, poderia ser renegociado pela 
firma compradora polonesa para outros mercados. 
Isto era, entretanto, impossível de ser feito em 
relação ao licor. Este produto é vendido" de acordo 
com exigentes especificações técnicas de parte da 
indústria chocolateira e que variam de pafs para 
país. 

Portanto, carege de verdade a afirmação de que 
os comerciantes não puderam exportar Cacau em 
Amendoas com financiamento para a Polônia. 
Quanto às comissões, não se constitui novidade 
para quem a tua no comé.rcio exterior. Essas comis
sões a que se referiu o Sendor, que elàs sãO devidas 
e fazem ·parte- da pfOPriit dinâmica- do coméicio. 
No caso das vendas para a Polónia, a CACEX. 
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ao contrário do que insinuam, agindo com, rigor, 
determinou a limitação das comissões em IPCT." 

Não sei exatamente o que é isso. 
O SR. ARTHUR GOLDLUST- Percentual. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Deve ser um 
por cento. 

"A indústria do Cacau julga absurdas as i:ri"tfcas 
ao fato de terem conseguido elevar o nível de pre
ços do licour e da mesma forma considera ridícula 
a afirmação de que vendeu a preços altos porque 
!oabia que a Polônia não pagaria ... " 

Vale ainda salientar que ao contráríó de ser bene
ficiado, o setor industrial do Cacau sofreu grave 
prejuízo (vários milhões de dólares) quando subta
mente a Polónia suspendeu a abertura da carta 
de crédito referente a mais de 15 mil toneladas 
de lic_or _de_Cacau já adqUiriOas. Isto porque o Go
verno brasileiro decidiu suspender a Liberação de 
saldos das linhas de crédito concedida tão logo 
aquele País ficou fuadllnplente com o Brasil. O_ 
prejuízo ocorreu porque a indústria -já havia com~ 
prado o Cacau para industrializar de modo a cum
prir os contratos e não pode embarcar ()_produto. 
Como as cotações do mercado estavam caindo em 
face ao superávit da produção mundial, a indústria 
revendeu esse Cacau mais tarde, a preços mais 
baixos, realizando assim prejuízo.5 ao invés de lucro 
na operação. 

A ABIC responsabilizará Judicialmente os res
ponsáveis pelos comentários caluniosos e dará co
nhecimento público dessa providência. Na verda
de, o fato significa mais uma tentativa de denegrir 
a imagem do setor industrial junto as autoridades 
e o público visando a prejudicá-lo por interesses 
puramente comérciais. 

Ass. a Diretoria da Associação Brasileira das 
Indústria de Cacau-ABIC 

Tenho algumas perguntas, dentro desta linha, a fazer 
ao Sr. Goldlust. Primeiro, com relação ao primeiro pa
rágrafo. A ABIC se considera vítima de má informação 
veiculada por pessoa ligada a setor concorrente e tacha 
de puro sensacionalismo os comentários emitidos acerca 
da comercialização do cacau, etc. O setor cacaueiro 
s6 foi envolvido a posteriori. Neste caso, todo o proble
ma do relacionamento comercial do Brasil com a Polô_
nia foi centrado, inicialemnte, em cima da COMEX
PORT. Pergunto: O senhor tem o mesmo conceito que 
a ABIC em relação à veiculação dessas matérias ou 
considera apenas puro sensacionalismo, ou algurna coi
sa veiculada pela concorrência? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Quanto às repor
tagens, posso dizer que a nossa reaç!io foi de mágoa. 
Francamente, não podemos entender porque nossa em
presa foi citada nessas denúncias,_ UJJ?:a vez que a sua 
participaçáo-·no comércio Brasil-Polônia é de ordem 
relativamente insign!ficante, pois exportamos menos 
que 5%, em 10 anos, do total brasileiro exportado para 
a Polônia. Os outros 95% estavam com empresas muito 
mais exportadoras do que a nossa. Portanto, ficamos 
magoados, e não entendemos até hoje .. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Não sabem 
a razão disso? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- ... porque nós fo· 
mos, parece assim, um foco da denúncia. 

O SR. MARCONDES GADÉLHA -A ABIC -
Associação Brasileira das Indústrias de Cacau - diz 
que as comissões pagas a agentes poloneses no exterior 
ou em quaisquer outras circunstâncias são normais, são 
devidas e fazem parte da própria dinâmica do comércio. 
Pergunto: A COMEXPORT pagou comissão a alguma 
empresa polonesa sadiada em Londres ou em qualquer 
outros pafses? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não, senhor. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Considera 
normal o pagamento dessas comissões? o caso do cacau 
foi o pagamento de comissão dA ordem de 2% a 
AGRODAW, se não me engano, a uma empresa sedia
da em Londres, mas gerida por poloneses. _Essa denún
cia foi feita e nós indagamos se o depoente podia prová-
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la. Ele entendeu que nós deveríamos oficiar à CACEX, 
para que ela respondesse, mas aqui a ABIC considera 
normal isso no comércio exterior, isso faz parte da pró
pria dinâmica do comércio e chega a dizer que a CA
CEXlimitouem 1%, o que difere um pouco da informa
ção do Dr. Arthur Pereira, que seria de 2%. O senhor 
considera normal isso? A sua firma pagou a comissão? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST -Eu não posso co
mentar sobre as práticas comerciais dos usuários das 
indústrias, como a do cacau. Não sei como eles condu
zeD1--Suas negociações com os compradores na Polônia, 

__ ou em outro lugar qualquer. A nossa empresa destaca 
gente para todos os mercados onde atuamos com muita 
freqüência, Nós nunca pagamos comissão a empresa 
polonesa, nunca. Mas isso pode ser a praxe nos outros 
setores de mercado. A nossa empresa não paga. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Nunca pa
g-ou? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não, senhor. 

O SR. MARCONDES GADELHA- O senhor ca· 
racteriza a COMEXPORT como uma trading. As tra
dings têm estruturas bem definidas, ou pelo menos esta
belecidas universalmente. São empresas que, em geral, 
operam em larga escala, com preços baixos, com mar
gem de lucro pequeoa, com o suporte de um grande 
banco, de grandes bancos _e com escritórios de agentes 
de infornlãção de merCado no mundo todo, pelo menos. 
_E_sta é a estrutura da trading japonesa, é a eStrutUra 
que foi definida quando se criaram as trndings no Brasil. 
Gostaria de saber como é a estrutura da COMEX~ 
PORT. Quais os baocos que lhe dão respaldo? Como 
são seus escritórios de informação de mercado no mun
do inteiro? Qual o nível de escala e a margem de lucro 
com que opera a sua empresa para suportar todos os 
embates do comércio internacional? 

O s:R. Ã.RTHUR GOLDLUST - A estrutura, se 
posso me alongar na resposta, das tradings, V. Ex~ 
caracterizou muito bem, e~pecialmente quando se trata 
das tradicionais tradings japoneses, ligadas aos grupos 
indy.striais e bancários. Nós somos incipientes, _ainda; 
eles .estão operando há cem anos, e nós estamos ope
rando há dez anos. Entre as empresas brasileiras comer
ciais "exportadoras, as tradings nossas, destaca-se a IN
TERBRÁS, que tem volume, para nós gigantesco. Tra
ta-se:-de commodities, que é já um volume por si. Uma 
carga de soja vale mais do que a nossa produção expor
tada de seis meses de camissas ou tecidos, etc. Portanto, 
as nossas estruturas são um pouco diferentes. 

Mesmo assim, a COMEXPORT tem procurado há 
longos anos criar uma estrutura no exterior, justamente 
para atender a essa filosofia. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Permita-me 
uma ínterrupção. Do seu depoimento, da sua informa
ção na_ última página, o senhor diz que o sucesso da 
cOMEXPORT se deve à dedicação, ao zelo, à compe
tência e às constantes viagens de mais de cem funcio
nários. O Senhor não faz referencia a essas bases, no 
exterior, de informação. Bom, eu queria avançar um 
pouco mais na indagação. V. S~. naturalmente, vai conti
nuar a explicação sobre a estrutura, sobre os meca
nismos de informação. Se o sucesso se devesse apenas 
a essas viagens, podia até haver risco nessa operação. 
É preciso que haja também fontes de informação e 
intercâmbio bem estreito com outras grandes empresas. 
Além do mais, quando as tradings foram criadas, estava 
previsto que elas poderiam lançar mão de informações 
do própri_o Itamarati e das agências do Banco do Brasil 
lá fora. Pefgunto, adicionalmente, se V. S~ utiliza, como 
fonte de informação de mercado, também, embaixadas, 
órgãos do Governo brasileiro lá fora? 

O SR. AR THUR GOLD L UST- Em resposta. devo 
dizer·lhe que nós, em dez anos de existência, tentamos 
copiar um pouco os modelos do exterior. 

Nosso primeiro passo foi o estabelecimento de com~ 
panhias subsidiárias em Nova Iorque e em. Londr~. 
Com a devida franqueza, foram maus sucedtdos os m
vestimentos que nós fizemos. No começo, ~orno princi
piantes, fiZemos fsto, fomos mal sucedidos, principaf

: mente, como já disse, quando as tradings companie.s 
brasileiras, empresas comerciais brasileiras, foram ex-
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cluídas das listas dos mercados onde podiam operar, 
dos quais estão tanto os Estados Unidos, onde contamos 
com uma subsidiária, como em Londres, que estava 
para ser o elo do nosso relacionamento com o Mercado 
Comum Europeu. E de fato nós desativamos essas ope
rações. Agora nti_~ estamos retomando esta iniciativa. 
Nós estabelecemos, há pouco tempo, uma empresa em 
Viena, que atende interesse tanto do Leste europeu 
quanto a parte ocidental da Europa. Nós estabelecemos 
uma companhia coligada em Buenos Aires, que está 
começando. Até agora, pelo menos é um mercado im
portante para nós; durante este ano pelo menos foi. 
Então, estamos reiniciando essa operação. Nós também 
temos no mundo inteiro uma rede de agentes de venda, 
não agentes. de compra. Então, nós temos isso em quase 
todos os pafses em que operamos, com certas exceçóes, 
que são os países socialistas, onde não há estrutura 
do agente comercial. En~ão para lá precisamos viajar 
sozinhos para vender para as empresas compradoras. 
Mas para os outros países, nós temos agentes. Temos 
agentes no Paquistão, na Austrália, nos Estados Uni
dos, em inúmeros países. Em quase todos os países 
com os quais operamos, fora da econômia centralizada, 
temos agentes que nos fornecem informaçã~. Agora, 
paralelamente, nós utilizamos todos os canais de infor
mações comercial que estão disponíveis: o SECOM, 
do Itamarati, que publica um trabalho muito valioso, 
quase que diariamente, um boletim sobre o interesse 
dos diversos importadores; das agências do Banco do 
Brasil. como também da imprensa estrangeira especia
lizada; nós assinamos não sei quantas revistas especia
lizadas, para ver as tendências do mercado, etc~ Nós 
tentamos, dentro de nossa capacidade, ser mais infor
mados. Não sei se respondi a sua pergunta. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Conforme 
disse ao Senhor no começo dos anos 70, quando foram 
instituídas as tradings brasileiras, elas eram natural· 
mente empresas incipientes, -embrionárias e fracas, ne· 
cessariamente fracas, sem grande poder de competiti
vidade. Ficou estabelecido, então, a partir daquela épo
ca, que essas empresas poderiam e deveriam lançar 
mão de tudo quanto fosse estrutura de informação do 
Governo brasileiro lá fora. Então, era absolutamente 
normal e desejável que as tradings brasileiras pedissem 
infonnações a escritórios ou agências do Banco doBra
sil lá fora é às embaixadas e consulados brasileiros em 
toda parte. Bom, isso para suprir uma deficiência. uma 
precariedade inicial dessas empresas, que iam competir 
com outros grandes grupos que tinham escritórios em 
toda parte do mundo e que utilizavam bancos muito 
grandes, espalhados, também, por toda parte. Então, 
era natural, era normal que essas empresas fracas bus
cassem o apoio logístico de estruturas governamentais 
brasileiras pre-existentes nesses países onde iriam ope
rar. Bom, a COMEXPORT concentrou grande parte 
de sua atuaçào no Leste europeu. Como foi o relaciona
mento da COMEXPORT com as embaixadas brasi
leiras no Leste europeu, particularmente na Polônia? 
As embaixadas tinham o dever, não digo a obrigação, 
de informar corretamente as empresas, as tradings so· 
bre as condições do mercado e sobre as condições gerais 
do comércio na área. Pergunto: a embaixada brasileira 
na Polónia, por exemplo, informou corretamente à CO
MEXPORT sobre a situação do mercado, as condições 
de mercado ila Polónia, sobre as condições da própria 
economia polonesa? Como eram as relações da CO
MEXPORT no que diz respeito ao fornecimento de 
informações? -

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Quando se trata 
do caso especffico da Polônia, eu pessoalmente sempre 
fiz questão de comparecer à embaixada em Varsóvia. 
Afinal de contas, isso não é Londres, não é Nova Ior
que, não são embaixadas grandes, são embaixadas um 
pouco isoladas, como a dos outros países do Leste euro
peu. Mas sempre compareci à embaixada para a troca 
de informações; tanto pedia como prestava informações 
sobre a nossa atuação. Com devido respeito ao Minis
tério das Relações Exteriores, as embaixadas no Leste 
europeu mantêm muito pequena estrutura quando se 
trata do setor comercial. Por exemplo, no meu conheci
mento! na embaixada brasileira na Polónia foi ~ontra
tado ultimamente, isso é questão de três anos para cá, 
um negócio assim, um polonês, que tratava de assuntos 
comerciais. Agora, nosso comércio com a Polónia foi 
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bastante dirigido. Nossa empresa, em si, é uma empresa 
setorial. Nosso cantata é com empresa basicamente que 
compra têxteis. Há outra que comprava suco de laranja, 
e aquela que fornecia o enxofre. Então, nosso cantata 
com as próprias empresas nos davam, eu acho, um grau 
de conhecimento, que nós prestávamos à embaixada, 
sobre o que a Polónia estava fazendo com relação a 
têxteis, o que a Polónia estava fazendo com relação 
a enxofre, etc., quais eram os países que estavam forne
cendo, que estavam concorrendo com o Brasil, etc. 
Mas que houve int~rcâmbio, houve. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Quer dizer 
que a Embaixada do Brasil na Polónia não ínfo!mou 
à COMEXPORT adequada e suficientemente sobre as 
condições do mercado? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Eu não acho que 
ela não informou. Eu diria que ela não tinha condições
de informar, especificamente, sõbre áreas de nosso inte
resse. É diferente, por exemplo, se pegar um lugar 
como Nova Iorque, em que o Governo brasileiro, por 
intermédio do Ministério das Relações Exteriores, man
tém um grande escritório; é parte do SECOM. é promo
ção comercial, é um escritório muito bem equipado, 
muito bem dotado de recursos humanos, etc., que é 
muito valioso quanto a avaliaÇão do mercado americano 
em quase todos os seus produtos. Nós recebemos cons
tantemente informações da SECOM tanto de Nova Ior
que, de Los Angeles, de outras cidades dos Estados 
Unidos, como também capitais européias, etc. Agora, 
eu acho há falta de pessoas nessas embaixadas, que 
não são de origem comercial; são diplomatas, o que 
é difícil pedir informação eSpecífica sobre tal ou qual 
produto.lsso existe nesses centros maiores de comércio. 
No Leste Europeu, infelizmente, a nossa embaixada 
em Varsóvia não está dotada, fora esse polónes que 
foi contratado, de elementos com competência a prestar 
esse tipo de informações a nós. 

O SR. MAR CONDES GADELHA- Bom, eu en
cerro, Sr. Presidente. Eu só gostaria de colocar uma 
coisa a mais: quando foi que o senhor soube e por 
intermédio de quem e quando que a Polónia estava 
quebrando ou ia quebrar? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- No dia dois. Hou
ve dois momentos, de fato: um em 1981, não me lembro 
o mês, quando a Polónia recorreu ao __ Clube de Paris, 
para negociar uma dívida. 

O SR. MARCONDES GADELHA -Isso o senhor 
soube através de quem? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST -Isso foi do conhe
cimento público. 

O SR. MAR CONDES GADELHA- Muito obriga
do, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Senador 
Virgílio Távo:t;_a, V. Ex.~ tem a palavra. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA -Desculpe-me, por
que nossas perguntas vão ser muitos sintéticas, muito 
rápidas, porque nós temos um compromisso na televisão 
·agora com a fala do Presidente, e depois vamos ser 
entrevistados. E, como Relator, inicialmente, aprecia
mos sua explanação. Segurido, queremos tocar aqui nos 
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assuntos que ainda não foram percutidos. Há acusação 
de uma operação do Banco de Créditõ Real, no fim 
do ano passado, favorec-endo a COMEXPORT. V. 
EX.~ sinteticamente, poderia dizer se houve essa opera
ção, se realmente o favorecimento se deu ou não. Vou 
logo fazendo a segunda pergunta: a importação de 300 
milhões parece que é o fundamento do ataque que o 
Comendador Jean Vejan, pelos dados apresentados por 
V. S.~ O seiihor estaria disposto depois a nos dar, ano 

- por ano, as importações e as exportações da CO'MEX
PORT? Terceiro: o que representou e representa o 
comércio da Polónia, em percentagem, em relação ao 
movimento total da sua trading? Quarto: O Senhor 
teve algum cantata com o embaixador Meira Penna 
em Varsóvia? Quinto: V. S.~ é brasileiro nascido. natu
ralizado ou filho de alienígena? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST - Se V. Ex.! me 
permite, eu vou responder também sucintamente, pois 
V. Ex.! está com pressa. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- V. S., deu muita 
explicação aqui, e só 1, 2 ou 3 pontos não foram percu
tidos. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Não esta
mos com pressa, o s.enhor pode responder ãs perguntas 
sem pressa. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST - A primeira per
gunta é quanto à operação do Banco de Crédito Real 
de Minas Gerais, que foi dito que a COMEXPORT 
foi favorecida. Nós tivemos três tipos de operações com 
o Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Nós tivemos 
- começou em 9 de outubro de 1981 e acabou em 
8_9e_junho de 1982- operações de câmbio, onde nós 
vendemos para o Banco de Crédito Real de Minas Ge
rais, 493 mil dólares de exportação sem nenhum finan
ciamento, entregamos sem adiatamento os dólares, re
cebemos em cruzeiros. Segundo o Banco de Crédito 
Real de Minas Gerais é portador sde 50 milhões de 
cruzeiros de debêntures da COMEXPORT, como ou
tros bancos também, que levam a renumeração da 
ORTN, mais 6%, isso são operações cobertas, se não 
me engano, pela Resolução 250 do Banco Central, 
quanto à aquisição- das ações ou "debêntures" pelos 
bancos do comércio, de empresas comerciais exporta
doras. E o terceiro tipo de operação são os financí8.
mentos que nos são concedidos pelo Banco de Crédito 
Real de Minas Gerais, em amparo da Resolução n.~ 
643 do Banco Ceritral, que é pré-financiamento à expor
tação, por repasse direto. Nós operamos nos moldes 
com vinte outros bancos mais ou menos. Isso começou 
em 12 de novembro de 1981. O total de operações 
foi de 1 bilhão, 153 milhões, 263 mil cruzeiros, e grande 
parte disso foi já liquidado. O que resta são aproxima~ 
damente 618 milhões de cruzeiros concedidos pelo Ban~ 
co de Crédito Real, para a nossa e~presa em 28 de 
julho de 1983. Essas operações estão em curso, elas 
não estão vencidas; elas estão pagando juros de 60% 
ao ano, que são os juros prestabelecidos pelo Banco 
Central do Brasil para esse tipo de operação. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- Em síntese, não 
houve favorecimento? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Não. É a operação 
que nós fazemos com todos os bancos. Todas as empre-
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sas fazem a mesma operação, e as operações não estão 
vencidas. 
Ago~, V. Ex: me perguntou sobre as importações 

e export-ações da COMEXPORT. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA- O Senhor me enten
da, isso é apenas para deixar bem clara a alegação, 
feita contra o Senhor, desses fantasiosas 300 milhões. 
Então, V. S~ poderia falar pela ordem: importamos tan
to, exportamos tanto, e nós depois vamos saber se é 
ou não é real. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST -Eu vou entregar 
a V. Ex~ os dados estatísticos, ano por ano. Não queira 
cansá-los agora. Em números grandes, a exportação 
da COMEXPORT, durante a sua existência, foi em 
redor de 300 milhões de dólares, e a sua importação 
foi menos de 16 milhões de dólares. 

Agora, quanto à relação da Polónia no total CO
MEXPORT, a Polônia representou importante mer
cado para nós. Ela, durante o período, deveria ter repre
sentado mais ou menos 30% das nossas exportações. 

Quanto_ã resposta sobre o Embaixador Meira Penna, 
se eu o conheço, eu estive diversas vezes na Embaixada, 
em Varsóvia, visitando-o e informando-o sobre o que 
estávamos fazendo. O Embaixador Meira Penna foi 
nosso convidado quando nós fizemos a exposição de 
produtos brasileiros na Polónia. Portanto, o conheço. 

Agora, sobre a minha nacionalidade, eu sou de orí
gem polonesa, naturalizado norte-americano e radicado 
aqui no Brasil há 30 anos. Minha esposa é brasileira, 
meus filhos são brasileiros e meus netos também são 
brasileiros. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Como última 
solicitação, gostariámos que V. S~ fizesse uma pequena 
descrição - V. E~ já respondeu em grande parte a 
isso, mas faço esta solicitação para atender ao Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que teve ue se retirar 
- sobre o que O Estado de S. Paulo, em sua edição 
do dia 19 de agosto, faz a respeito da ida do Dr. Carlos 
Viacava, ao exterior, na parte pertinente a V. S~ Gosta
ríamos que v. s~ nos. desse por escrito, porque não 
ficou bem explicitado dentro da sua declaração. 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Qual é o dia? 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA-OEstadodeS. Pau
lo, edição do dia 19 de agosto. 

O SR: ARTHUR GOLDLUST- Obrigado. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora)- Esses valores 
foram financiados dentro de critérios - como disse 
V. S~- do BancO de Credito Real? 

O SR. ARTHUR GOLDLUST- Sim, Senhor. Eu 
quero também adicionar que todos os créditos conce
didos foram sempre objeto de garantias colaterais pres
tadas no banco, não foi promissória simples. 

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) -Satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Cabe-me 
agradecer ao Dr. Arthur Goldlust a sua presença, e 
convocar a Comissão para amanhã, às 17 horas. Agra
deço aos Srs. Senadores a presença. 

Estão encerrados os nossos trabalhos. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44, item m, da Constituição, e eu, J05é 

Fragelli, Presidente, do Senado Federal, promulgo o seguinte · 

DECRETO LEGISLATIVO N: 16, DE 1986 

Autoriza o Senhor Presidente da Repúbliea a ausentar-se do l'lús, dunude os - de feftreiru 
e março de 1987. 

Art. 1? É o Senhor Presidente da República, José Sarney, autorizado a ausetar-<~C do País, durante os meses 
de fevereiro e março de 1987. 

Art. 2? O Senhor Presidente da ·República comunicará, previamente, ao Congresso Nacional os países que irá 
visitar. 

Art. 3? Este decreto legislativo entra em vigor na data de sna publicação. 
Senado Federal, 3 de dezembro de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

_: 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N: 321, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a oontratar operação de aidito no valor~ 
em cruzados, a 514.495,76 Obrigações do Tesouro Nacional - ORN. 

Art .. 1? É o Governo do.Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2'! da. Resolução 11'! 93. de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela de n.? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a conttatar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 514.495,76 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto à CaDa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi!J:rento Social - FAS, destinada 
à conclusão e adaptação de um prédio pá!a implaotação do lnstituto Daote Pazzanese de Cardiologia, naquele Estado. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de dezembro de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Diretor·Gerol do Senado Federal Impresso sob c responsabilidade da Mesa do Senado Federo! 
JOSÉ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor AdministrOtivo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Oiretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

Via Superfície: 

Anual 

Semestral 

ASSINATURAS 

. Exemplar Awlso' CzS O, 17 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

Cz$ 92,00 

Cz$ 46,00 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N: 322, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Serra, Estado do Espírito Santo, a contratar operação de crédito 
do valor correspondente a Cz$ 127.680.000,00 (cento e vinte e sete milbões, seiscentos. e oitenta mil cruzados). 

Art. 1~ É a Prefeitura de Serra do Espírito Santo, nos termos do artigo 2~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela de n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente a Cz$ 127.680.000,00 (cento e vinte e sete milhões, seiscentos e oitenta mil cruzados), 
junto ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S. A., este na qualidade de agente financeiro da operação, destinada 
à implantação de projetos.de urbanização {Programa CURA e palno PROMUNICÍPIO), no Município. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 3 dé dezembro de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N: 323, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar, em até 2.000.000 Obrigações do 
Tesouro Estadual - OTE-RS, o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1~ É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros 
estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do artigo 2? da Resolução n·~ 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela 
de n~ 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, afim de permitir o registro de uma emissão de 2.000.000 
Obrigações do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, destinado ao financiamento do programa a ser desenvolvido 
pela Companhia Estadual de Energia Elétrica, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de dezembro de 1986. - Senailor José Fragelli, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, 
Presidente, promnlgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N: 324, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vilhena, Estado de Rondônia, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 2.732.430,00 (dois milhões, setec:entos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta cruzados). 

Art. 1~ É a Prefeitura MuniciPal de VIlhena, Estado de Rondônia, nos termos do artigo 2? da Resolução n? 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fedem!, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 2.732.430,00 
(dois milhõeS, setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta cruzados), correspondente a 600.000 UPC, considerado 
o valor nominal da UPC de Cz$ 4.554,05, vigente em julho de 1983, junto ao Banco do Estado de Rondônia S.A, este 
na qualidade de agente financeiro da óperação, destinada ã implantação do asfaltamento no sistema viário do Projeto 
CURA, drenagem de águas pluviais, desapropriação de uma área, contrução de uma creche, urbanização, recreação e 
lazer, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'! Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de dezembro de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

1- ATADA3lll:SESSÁO,EM3DEDEZEMBRO IJE-l.l-ABER1URA 
1.2-EXPEDIEN11õ 
1.2.1- ()lidos do Sr. 1:-da Ciman 
dos~ 

Encaminhando i revisão do Senado autógrafos 
dos seguintJ:s projetos: 

Projeto de Lei da Câmara"' 155186 ("' 4.696184, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a criação da 
Escola Nacional da Magjstrnl:ura e Minisléóo Públi
co~ denominada Instituto Teixeira de Freitas e dá 
outrns pl"ovidências.. _ 

Projeto de Lei da Câmara "' 156186 {o! 6.694185, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o n:gistro 
da Propriedade Ma:ritim.a e dí outJas providências. 

1.2.2-l'ar<cens ....:aminllados;, Mosa 
1.2.3--to 
N! 544186, subscrito pelo Sr. Senador NelsOO Car

neiro~ de homenagens pelo falecimento do ex-De
putado José Eduardo Pr.ulo Kelly. Api"Onldo, após 
usar da pa1aVJ3 o Sr. Nelson Carneiro. 

1.2.4- l>lscm:>o do Expcdieuk 
Senador Passos Pórto -Improcedência de acusa
~ veiculadas em órgãos da Imprensa, atribuindo 
a S. Ex..~ e ao Senador Martins Filho? procedimento 
obstrucionista oom a finalidade de agilizar .a aprecia
ção, pelo Senado~ de projetes que menciona. 

1.2.5- Làbml de Projdos 
Projeto de Lei do Senado D! iiif86,. de autoria 

do Sr. Senador José lgnácio Ferreira. que acrescenta 
par.igTafo ao art. 116 da Lei n' 1.711, de 2ll de 
outubro de 19.54 que dispõe sobre o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Qvis da União. 

Projeto de Lei do Seoado "' T12186, de autoria 
do Sr. Senador Hélio GueiroS~ qUe 'afreta a Lei n.~ 
7.(Jf;l. de 29 de dezembro de 1982, que dispõe sobre 
o Instituto de Previdência dos Congressistas -IPC.. 

1.2.6- Rrqoerimentos . 
, N! 54.5/86~ de urgência para a Mensagem n! 

48&'86~ relativa a pleitO da Prefeitm3. Municipal de 
Ale2f'Cte·RS. 

N! 546186~ de urgéncia para o Projeto de Lei 
do Senado n.'! 249/86? que dá nova redaçáo -ao art. 
59 da Lei n.: 4.320, de 17 de maJÇO de 1964, que 

SUMÁRIO 

estatui normas gerais de direito financeiro para êla
boração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal? e dá outras providências. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Cámara n' 116/86 (II! 2.246/83, 
na Casa de origem)~ que institui ·o PRÓ-FRUTI 
-Programa Nacional de Arborização Urbana com 
Árvores Frutíferas e determina outras providências. 
Aproqdo. A sanção. 

1.3.1- Matérias apreciados após o Ordem do Dia 
Mensage!Il n! 488186~ relativa a pleito da Prefei

tura Municipa1 de Alegrete-RS, em re~e de urgên-
--cia~ nos termos do Requerimento It.' 545186~ lido 

oo Expediente da presente sessão.Aprovada~ nos 
termos do Projeto de Resolução n~ 288186, após 
pareceres das comissões competentes. A Comissão 
de Redaçáo. 

Redação final do Projeto de Resolução n? 288786~ 
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Lei do Senado n? 249/86, em regime 
de urgência~ nos termos do Requerimento n? 
.546.'86~ lido no Expediente da presente sessão. A pro--
~ após pareceres das comissões competentes. 
À Comissão de Red:lção. 

~ção final do Projeto de Lei do Senado n. ~ 
249/86, em regime-de urgência. Aprovada. À Câma
ra dos Deputados. 

1.3.2- Comunic:açio do Presidência 
Comparecimento ao Senado do Sr. Dílson Funa

ro, Ministro de Estado da Fazenda, às 15 horas e 
30 minutos de boje. razão pela qual, nos termos 
regimentais~ não serão designadas matérias para Or
dem do Dia. 

1.4-ENCERRAMENTO 

·-2- -ATA DA 320: SESSÃO, EM 3 DEZEMBRO 
DE I'lBió 

2.1.-ABERWRA 

2.2 -EXPEDIENTE 

2.2.1- Pareares encaminhados à Mesa 

2.2..:2 - LeitDra de projttos 

Projeto de Lei do Senado n? 7:73/86, de autoria 
do Sr. Senador Jorge Kalume, que torna obrigatório 

o fornecimento gratuito da alimentação ao traba
lhador de baixa renda e cria o "Vale Refeição". 

-Projeto de Lei do Senado n. ~ 274/86, de autoria 
do Sr_. Sena~or Américo_ de Souza, que altera dispo
sitívos da Lei n? 6.515, de 26 de dezembro de 1977, 
que regula os casos de dissolução da sociedade con
jugal e do casamento. seus efeitosç. respectivos pro
cessos, e dá outras providências. · 

2.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo em 
favor da não privatização da Fábrica de Estruturas 
Metálicas S.A. 

SENADOR JORGE KALUME- Aprovação de 
mensagem Presidencial beneficiando os servidores 
políciais dos Territórios Federais. 

SENADOR CARLOS LYRA - Apresentando 
suas despedidas à_ Casa, em face do término de seu 
mandato de Senador da República. 

SENADOR ALOYS/0 CHAVES- Centenário· 
de nascimento de Ricardo Borges Ferreira e Silva. 

SENADOR AMÉRICO DE SOUZA- Discurso 
de despedida de S. Ex!. justificando projeto de 
lei de sua autoria, encaminhado ã Mesa. 

2.2.4 - Comunicação da Presidência 

Presença na Casa, do Sr. Dilson Funaro, Ministro 
de Estado da Fazenda, em atendimento à cqnvo~ 
cação do Senado. 

2.2.5 -- Exposição do Sr. Ministro Dilson Funaro 

2.2.6 - lnterpelações dos Srs. Senadores ao Sr. 
Dilson Funaro 

2.2. 7 - Pronunciamentos 

SENADOR AMÉRICO DE SOUZA- Renún
cia ao mandato de Senador da República, tendo 
em vista a nomeação de S. Ex.~ para Ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

SENADOR BENEDITO FERREIRA- Estudos 
realizados por S. Ex.!, sobre o sistema tributário 
brasileiro. 
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SENADOR OCTAVIO CARDOSO- Inobser
vância que teria ocorrido na sessão de hoje, no to
cante ao tempo regimental destinado aos Srs. Sena
dores, na fase de interpelações ao Sr. Ministro da 
Fazenda. 

2.2.8 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minu"ti)s, com Ordem do Dia 
que designa. 

2.2.9 - Pronunciamentos (continuação) 

SENADOR CID SAMPAIO- Observações ao 
discurso do Senador OctáviO Cardoso. 

SENADOR BENEDITO FERREIRA - Regis
tro da data natal(cia do Senador Jorge Kalume. 

2.3 -ENCERRAMENTO 

3 -ATA DA 321' SESSÃO, EM 3 DEZEMBRO 
DE 1986 

3.1 -ABERTURA 

3.2 -EXPEDIENTE 

3.2.1- Oficios do Sr. ~~-Secretário da Câmara 
dos Deputados 

Comunicando a aprovação das seguintes matérias: 

-Emenda n~ 1 ao Projeto de Lei da Câmara 
n~ 6/86-Colliplementar (n'! 316/85, naquela Casa). 

-Projeto de Lei do Senado ne 139/84 (ne 5.166/86 
naquela Casa). 

-Projeto de Lei do Senado n'!' 148/86 (n~8.040/86, 
naquela Cas_a). 

Comunícando a rejeição das seguintes matérias: 

-Emendas do Senado ao_ Projeto de Lei da Câ
mara n~ 41186 (n? 7.555/85, naquela Casa). 

-Emendas do Senado ao Projeto de· Lei da Cá· 
mara n<; 47/86 (n.~ 6.555/85, naquela Casa). 

3.2.2 - Relatório encaminhado à Mesa 

3.2.3 - Comunicação da Presidência 

-Presença na Casa do Sr. Luiz Carlos BeBo Par-
ga, suplente da representação do Estado do Mara
nhão, convocado em decorrência da renúncia do 
Sr. Senador Américo de Souza. 

3.2.4 - Prestação do compromisso regimental, e 
posse do Sr;_. Luiz Carlos Bello Parga 

3.2.5 - Comunicação 

-Do Sr. Luiz Carlos Bello Parga, referente à 
sua filiação partidária e nome parlamentar. 

3.2..6 - Requerimentos 

- N<; 547/86, de urgência para o Projeto de Lei 
do Senado n<; 272186, qu-e altera a Lei n'! 7.087, 
de 29 de de:zembro de 1982, que dispõe sobre o 
Instituto de Previdência dos Congressistas-IPC. 

- N? 548/86, de urgência para O Projeto de Lei 
da Câmara n? 151186, que altera dispositivos da Lei 
n~ 6.265, de 19 de novembro de 1975, que dispõe 
sobre o Ensino no Exército. 

-N~ 549/86, de autoria do Sr, Senador Jorge 
Kalume. solicitando dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei do 
Senado n ·: 198/84, a fim de que figure na Ordem 
do Dia da sessãQ seguinte, Aprovado. 
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3.3 -ORDEMDODIA 

-Projeto de Lei do Senado n~ 183/83, que acres
centa parágrafo ao art. 3~ e revoga o art. 4~ da Lei 
n~6.994,de25 de maio de 1982.Aprovado.À Câma
ra dos Deputados. 

3.3~1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

_- Pr_ojeto de Lei do Senado n~ 272/86, em regime 
de Urgência, nos termos do Requerimento n~ 
547/86, lido no Expediente. Aprov!!do, após pare· 
ceres das comissões competentes. A Comissão de 
Redação. 

- Reda_ç_ão final do Projeto de Lei do Senad9 
n~ 27Zfff6, em regime de urgência Aprovada. A Câ
mara dos Deputados. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 151186, em regilne 
de urgência, nos termos dei Requerimento n~ 
548/86, lido no Expediente. Aprovado, após parecer 
da comissão competente. À sanção. 

3.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADORA EUNICE MICHILES- Defi
ciências do sistema eleitoral, no tocante ao processo 
de apuração dos votos. 

SENADOR MOACYR DALLA- Apresentan
do suas despedidas ã Casa, em decorrência do térmi
no de seu mandato de Senador da República. 

3.3.3 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, ãs 18 horas e 55 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

3.4 -ENCERRAMENTO 

4- ATA DA 322' SESSÃO, EM 3 DE DEZEM· 
BRO DE 1986 

4.1 ,-ABERTURA 

4.2 -EXPEDIENTE 

4.2.1 - Requerimentos 

N~ 550/86, de autoria do Sr. Alfredo Campos 
e outros Srs. Líderes, de urgência para o Proieto 
de Lei da Câmara o'.' 128, de 1986, que cria cargos 
em comissão e de provimento efetivo no Quadro 
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da Nova Região e dá outras providências. 

N'.' 551186, de autoria do Sr. Alfredo CamPos 
e ou_t_r':!s Srs. Líderes, de urgência para a Mensagem 
n~ 427, de 1986, pela qual o Senhor Presidente da 
República solicita autorização do Senado Federal 
para que a Prefeitura Municipal de Santo Amaro
BA, possa contratar operação de crédito junto a 
Caixa Económica Federal. 

4.2.2 - Comunicação da Presidência 

Recebimento das Mensagens n'$ 511 a 541, pelas 
quais o Senhor Presidente da República solicita au
torização do Senado Federal para que os Governos 
do Estado do Pará, de Minas Gerais, a Empresa 
de Saneamento do Mato Grosso do Sul -SANE
SUL, e as Prefeituras Municipais de Adamantina 
e Mauá (SP), Anastácio (MS), Aracua(, Cláudio, 
Cbrdislância, Fronteira e Juiz de Fora (MG), Mogi 
Mirim, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São 
Joaquim da Barra (SP), Natal (RN), Vitória da Con
quista (BA) e Sete Lagoas (MG), respectivamente, 
possam contratar operações de crédito para os fins 
que especificam. 

Dezembro de 1986 

4.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legislativo n~ 28/85 (n? 
95/85, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo Básico de Cooperação Científica 
e Tecnológica entre o Governo 'da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Demo
crática Alemã, concluído em Brasília, a 22 de no
vembro de 1984. Aprovado. A Comissão de Reda
ção. 

Projeto de Lei do Senado n? 198/84, que resguar
da direitos adquiridos por funcionários da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, antes da vigên
cia da Lei n.~ 5.903, de 9-7-73, quanto à percepção 
de adicionais por quinqúéníos. Aprovado, em 1 ~ tur
no. 

4.3.1 - MatériasapreciadasapósaOrdemdoDia 

Projeto de Lei da Câmara n'.' 128(86, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n~ 
550/86,lido no expediente. Aprovado, em 1? turno, 
após pareceres das comissões técnicas. 

Mensagem n~ 427/86, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n'.' 551, lido no Expedien

- te. Aprovada, nos. termos do Projeto de Resolução 
n'.' 289, _após pareceres das comissões competentes. 
A Comissão de Redação. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 289/86, 
em regime de urgência. Aprovada. A promulgação. 

4.3.2 - Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
amanhã, às 10 horas, com Ordem do Dia que de
signa. 

4.4 -ENCERRAMENTO 

5 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES
SÕES ANTERIORES 

-Do Sr. Nivaldo Machado, proferido na sessão 
de 27-8-86 

-Do Sr. Nivaldo Machado, proferido na sessão 
de 18-11-86 

-Do Sr. Amaral Peixoto, proferido na sessão 
de 27-11-86 

-Do Sr. Moacyr Duarte, proferido na sessão 
de 28-11-86 

-Do Sr. Jorge Kalume, proferido na sessão de 
le-12-86 

-Do Sr. Cid Sampaio, proferido na sessão de 
1e-!2-86 

-Do Sr. Humberto Lucena, proferido na sessão 
de 2-12-86 

6 - GRUPO BRASILEffiO DA UNIÃO INTER
PARLAMENTAR 

Edital de convocação de Sessão Plenária 

7- ATA DE COMISSÃO 

8 - MESA DIRETORA 

9 -LÍDERES E V1CE-LÍDERES DE PARTI· 
DOS 

10 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

C-------------------~~~--------~~----~----~~~~------J 
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Ata da 319! Sessão. Em 3 de dezembro de 1986 
4~ Sessão LegislativaOrdinária, da 47~Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência dos Srs. José Fragelli e Nelson Carneiro 

ÃS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume-Altevir Leal-Mário Mafa-Euni
ce Michiles -Fábio Lucena - Odacir Soares~ Aloy
sio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio G~eiros -
Alexandre Costa- Américo de Souza- Alberto Silva 
- Belvfclio NuneS -João Lobo - Cesar Cals -Dias 
Macedo-Afonso Sancho -Carlos Alberto-Moacyr 
Duarte -Martins Filho - Humberto Lucena - Mar
condes Gadelha - Maurício Leite -José Urbano -
Cid Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Pal
meira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Lourival 
Baptista -Passos Pórto - Jutahy Magalhães - Lo
manto Juaior -- Luiz Viana -João Calmon - José 
Ignácio Ferreira - Moacyr Dali a -Amaral Peixoto 
-Nelson Carneiro- Janúl Haddad -Mata-Machado 
- Alfredo Campos - Amaral Furlan - Fernando 
Henrique Cardoso - Severo Gomes - Benedito Fer~ 
reira-Henrique Santillo- Gastãq MüTier- Roberto 
Campos -José Fragelli -Saldanha Derzi - Affonso 
Camargo -Álvaro Dias - Enéas Faria -Amor Da~ 
miani -Ivan -aonato -Carlos Chlarelli -Pedro Si· 
moo- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) • A lista de pre· 
sença acusa o comparecimento de 59 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de D~us iniciamos. nossos traba1h~s. 
O Sr. !~-Secretário procederá à le1tura do Exped!en· 

te. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFÍCIOS 

Do Sr. 1.~-Secretário da CAmara dos Deputados, enca
minhando à revisão do Sentido autógrafos dos seguintes 
projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N: 155, de 1986 

(N: 4.696/84, na Casa de origem) . 
(De iniciãtiva do Sr. Presidente da República) 

Dispõe sobre a ctü.ção da Escola Nacional da Ma
gistratura e Ministério Público, denominada Insti
tuto Teixeira de Freitas e dá outras providências. 

O Congresso NaciOnal decreta: 

Art. 1~ FiCa- àíada a Escola Nacional ~a Magi~
tratura e Ministerio Público, denominada Insntuto Tei
xeira de Freitas, com sede em Brasília, ~istrito Federa!. 

Art. 2~ O Instituto Teixeira de Freitas~ um.a_ent!
dade com autonomia admi.nistrativa, fmancerra e ?idáti
co-científica, supervisionada pelo Supremo Tnbunal 
Federal. __ , _ . . . . 

Parágrafo único. A constituição, l?divtdua~1Z3ç~o e 
competência dos órgãos, o func~o~~ent~, a dinâJ~uca, 
os planos ge.rais de cursos constttwrao. obJeto ?e ?Ispo
sições autonômicãs editadas pelo Instituto TeLXerra de 
Freitas; dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a contar 

da k~li~çã~ d~~~:~ Teixeira de Pratas tem como 

órgãos: . 
I-Conselho Técnico-Administrativo; 
li-Conselho Técnico-Pedagógico; 
III -Conselho de Classe; 
N-Diretor; 
V- Supervisor; 
VI -Coordenadores; e 
VII- SeCretáriõ-Genu. 

Parágrafo único. Os integrantes do Conselho TéCni
co-Administrativo e os do Conselho Técnico-Pedagó
gico não perceberão qualquer espécie de remuneração, 
,:;alvo as indenizaçóes por despesas efetuadas em razão 
destas atividades. 
A~L 4~ Ao Instituto Teixeira de Freitas compete: 
I-promover cursos de preparação ao ingresso na 

Magistratura e no Ministério Público; 
II -promover cursos de deontologia do magistrado 

e dos órgãos do Ministério Público; 
ill-promover cursos de aperfeiçoamento_, especia

lização e extensão jurídica para magistrados e órgãos 
do Ministério Público; 

IV -manter cursos de formação e aperleiçoamento 
de docentes; 
V- incentivar a criação de Escolas Estaduais de Ma

gistratura e de Ministério Pliblico, assistindo-as pedagó
gica e cientificamente; 

VI- firmar convênios; 
VII- editar revistas e periódicos; 
VIII- apoiar projetas de ensino e pesquisa; 
IX- estabelecer intercâmbio cultural e ci.eotífico 

com-entidades nacionais e iilteroacionais; 
X- desenvolver projetas relacionados com a Ciber~ 

nética Jurídica; 
XI- propor projetas de reforma lejrlslativa. 
Art. 5~ - Para os Uns do art, 144, inciso VI. da Cons

tituição Federal, art. 80, § q~. inciso I, e art. 87, § 
1~. das Leis Complementares n~s 35 e 37 e art. 45, 
§ 1~ e art. 42, inciso III, da Lei Complementar n~ 
40, o Instituto Teixeira de Freitas é uma escola oficial 
destinada a ministrar cursos de pós-graduação em nível 
de preparação ao ingresso na Magistratura e no Minis 
tério Público, aperfeiçoamento, especialização e exten· 
são jurídica para magistrados e órgãos do Ministério 
Público nacionais e estrangeiros. 

Parágrafo único. Os cursos previstos neste artigo po-
derão ser mini~trados pelas Escolas dos Estados e do 
Distrito Federal, mediante convénios com os Tnbunais 
de Justiça ou Procuradorias-Gerais da Justiça. 

Art. 6~ O Instituto Texeira de Freiras expedirá os 
certificados de aproveitamento nos seus cursos e regis
trará os emitidos pelas Escolas de Magistratura e de 
Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal. 

§ 1~ Em relação ao Poder Judiciário, ao Ministério 
Público e aos demais poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, 
o registro assegUrá eficácia dos certificados de aprovei
tamento c9mo instrumento de qualificação para os fins 
especfficos da Constituição Federal, das leis compleme
natares e da legislação educacionaL 

§ 2? Este registro dependerá do preenchimento de 
todos os requisitos estabelecidos nas disposições auto
nômióis especíiiéas. 

Art. 7~ As despesas provenientes do disposto nesta 
lei correção à conta das dotações orçamentárias próprias 
do Supren10 Tribunal Federal. 

Art. 8~ Esta leí entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 9~ Revogam-se as disposições ero contrário. 

MENSAGEM Ne 464, DE 1984 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso 
Nacional: 

Nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, 
tenho a_ honra de submeter à elevada deliberação de 
_VQs_sas Excelências, acompanhado de Exposição de 

-Motivos do Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, o anexo projeto de lei 
que "dispõe sobre a criação do Instituto Teixeira de 
Freitas". 

Brasília, 19 de novembro de 1984. -João Figueiredo. 

MENSAGEM Ne 8184 

DE 10 DE SETEMBRO DE 1984 

(Do Supremo Tribunal Federal) 

A sua excelência o Senhor 
General-de-Exército João Baptista de Oliveira Fi-

gueiredo 
Digníssimo Presidente da República 
Nesta 
Execelentfssimo Senhor Presidente da República. 
A Constituição Federal estabelece que os Juízes fede

rais-· serão nomeados pelo Presidente da República, es
colhidOs em lista tríplice, organizada pelo Tribunal Fe
deral de Recursos, após concurso público de provas 
e títulos (art, 123, e, parágrafo único). Por igual, o 
ingre.sso na magistratura de carreira dos Estados dar
se-á mediante concurso público de provas e títulos, po
dendo a lei exigir dos candidatos prova de habilitação 
em curso de preparação para a magistratura (art. 144, 
I). 

D-o mesmo modo prevê que a lei poderá estabelecer, 
como condição à promoção por merecimento, a partir 

. de .determinada entrância, ou de acesso aos Tribunais 
de segunda instância, peJo mesmo critério, frcqüência 
e aprovação em curso ministrado por escola de aperfei· 
çoamento de magistrados (art. 144, Vl). 

No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica da Magis
tratura Nacional (art. 80, § 1~, ll e art. 87, S 1?). 

Com isso revela, que embora consagre o princfpio 
democrático do mérito para o ingresso na magistratura, 
considera insuficiente o concurso de provas e títulos 
para a aferição de todos os requisitos necessários ao 
exercício da judicatura. 

Tal verificação já ocorreu em vários pafses que, por 
isso, criaram Escolas de Magistrados. Registrem-se os 
precedentes: 

-Centro de Estudos Judiciais- Lisboa. 
-Escuela Judicial- Madrid. 
-Legal Training and Research Institute- Tóquio. 
- École National de la Magistrature - Paris e Bor-

deaux. 
~-,-.Federal Judicial Center- Washington. 
- National Judicial College- Reno (Nevada). 
-Instituto de Especializacion Judicial dei Poder Ju~ 

dicial de la Federacíon- México. 
-Escue1a de Jueces- Santiago (Chile). 
- Escuela Judicial - Colômbia. 
-Escuela de la J::dicatura- Venezuela. 
No Brasil, e11. âmhito estadual, já foram criadas esco

las ou cursos prepdratórios no Rio Grande do Sul, Paraw 
ná, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com promissores 
resultados. 

Entretanto, permanece, n-o âmbito federal, o vácuo 
a respeito de tão relevante matéria, o que me levou 
a dizer no discurso de posse na Presidência do Supremo 
Tribunal Federal, como contribuição ao aperfeiçoamen
to da Magistratura Nacional: 

"Julgar, como já tive oportunidade de dizer, por 
certo, não é uin atributo divino, é um ato humano, 
que exige claro entendimento, um reto proceder, 
acendrado amor ao trabalho, elevado respeito às 
leis e seguro senso de justiça. 

Exigem-se dos Magistrados virtudes especialís
simas. a renúncia e a coragem, o desprezo pela 
incompreensão freqüente, a serenidade diante do 
apodo e da malícia dos vencidos, e constante atuali
zação de conhecimentos adquiridos através dos 
tempos. 

Não passou despercebida ao ilustre Presidente 
Thompson Flores, no seu discurso de posse, a ne
cessidade de seate.nder ao recrutamento do-s jufzes .. 
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Renovo essa preocupação com as palavras que 
proferi na Associação dos Magistrados Brasileiros. 

Foi La Bruyêre quem, no Les caracteres, no sé
culo XVII, observou: 

"Il n'y a aucun métier, qui il'ait son appren
tisage ... 

II ya l'école de la guerre, ou est l'école du magis· 
trat?" 

O Ministro das Relações Exteriores cedo se aper
cebeu da necessidade de preparar diplomatas para 
a representação do Brasil no exterior e fundou o 
Instituto Rio Branco. 

No IV Congresso Interamericand do Ministério 
Público, realizado em Brasflia, em maio de 1972, 
salientei, senâo a necessidade, ·pelo menos a conve
niência de se criar, para a Magistratura, o Instituto 
Teixeira de Freitas, com a mesma finalidade. 

Dizia, então, qUe não era possível deferir a al
guém, cuja personalidade, cujo passado se igno
rava, os maiores poderes do Estado, sem que se 
pudesse prever ou pressentir o modo por que viriam 
a ser usados. 

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional abor
dou o tema e abriu perspectivas para a criação 
e valorização_de uma escola de magistrados. 

Ao ensino técnico--jurídico, há de- se acresceiltar 
a formação moral do magistrado, do juiz, que deve 
ser preparado para enfrentar as agruras do ofício. 

É claro que o homem bem instruído para a mis
são de julgar, julgará mais e ii::J.elhor; e o homem 
educado para o sacrifício e a independência melhor 
enfrentará os_pe:rigos a que se expõe._ 

Só assim, teiemos bons magiSfraàOS, moralmen
te fortes e intelectualmente preparados. Juízes co
mo o Popinot, que descreve Balzac - _que era 
juiz como a morte é a morte. 

"Um juiz não é Deus, seu dever é de adaptar 
os fatos aos princípios, de julgai' -eSpécies variáveis 
ao infinito,-eni se utilizando de uma medida deter
minada. Se o juiz tivesse o poder de ler as consciên
cias e penetrar os motivos de modo a dar sentenças 
eqüitativas, cada juiz seria uni grande homem" -
dizia Balzac, que acrescentava, em seu tempo: 

"A França tem necessidade de cerca de s-eiS mil 
juízes; nenhuma geração tem seis mil grandes ho
mens a seu serviço, com mais forte razão não pode 
ela encontrá-los para a sua magistratura". (L'Inter
diction). 

Não Obstante, como dizia Hermann Hesse: 
"Se a sabedoria se adquire, a experiência se 

transmite". 

Essa a função da Escola de Magistrados. Trans
mitir aos novos a experiência adquirida pelos mais 
antigos, de modo que afaste, dos que se iniciam, 
perplexidades que os mais velhos já venceram, à 
custa de muitos estudos e sacrifícios. 

"É uma sugestão que apresento aos demais pode
res da União, momento culminante de minha vida 
pública." 

Vencido o primeiro ano do meu ma1_1dato na Presi
dência do Supremo Tribunal Federal estimulado ·pela 
compreensão de V. Er. quanto aos problemas que afli
gem os magistrados, tomo a iniciativa de propor a V. 
E~ a criaçãO da Escola Nacional da Magistratura sob 
o nome de Instituto Teixeira de Freitas. 

Realmente, creio que o nome proposto não poderia 
ser mais expressivo. 

"De fato, ninguém mais que o -filho do Recôn
cavo, da Vila de Nossa Senhora do Rosário do 
Porto de Cachoeira, teve no Brasil, o ímpeto cria
dor no mundo jurídico -A Consolic?~ção-das Leis 
Civis, que concluiu em 1958, onde se encontra a 
célebre Introdução, que examina a distinção entre 
direitos reais e pessoais, básica de sua concepção 
jurídica, ainda hoje impressiona pela sua clarivi
d!ncia. 

O esboço qu<: começou em 1860, e que não che
gou a concluir, é de tal força que influiu decisiva
mente sobre Velez Sácsfield, autor do Anteprojeto 
do Código Civil Argentino. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SOÇiio II) 

Pode~se dizer que Teixeira de Freitãs é um jurista 
de projeção internacional. Raul de La Grasserie, 
estudando o Código Civil Argentino, revelou a ori
ginalidade do pensamento de Teixeira de Freitas 
ao mundo, salientando que lhe coube o coroamento 
da teoria das obrigações com a redação do princípio 
êontido no art. 120 do Código Civil Brasileiro. 

Q Prof. Silvio Meira, em alentada e valiosa bio~ 
grafia revela o porte excepcional do brasileiro insig
ne que Rodolpho Bemardelli frxou em bronze para 
a posteridade. 

Creio que o Instituto Teixeira de Fre!tas poderá 
perpetuar ç exemplo ilustre para proveito das no
vas gerações ·de Magistrados." 

Acresce a isso que, ainda recentemente, na primeira 
quinzena de dezembro do·ano de 1983, a Assoclazione 
di Stud.i SociaU Latino-Amerfcani (ASSLA) fez realizar 
em Roma, com a cooperação da Università degli Studi 
di Roma e da Univerdidade de Brasília, O "Congress_o 
Internazionale" Augusto Teixeira de Freitas e ii diritto 
latino~americano", em comemoração do Centenário de 
seu falecimento. 

O eminente Ministro desta Corte, Prof. José Carlos 
Moreira Alves, não só chefiou a delegação dos profe~
sores brasileiros, como proferiu o discursO de abertura 
do Congresso e presidiu a sessão de encerramento. 

Em conseqüência, Sr. Presidente, tenho a. honra de 
submeter à sua alta consideração o anteprojeto de lei 
com que se pretende Criar a Escola Nacional da Magis
tratura sob a égide do insigne Augusto Teixeira de Frei-
tas. ____ _ __ 

Renovo a V. Ex~ os protestos do meu alto apreço 
e sincera estima. - Ministro Cordeiro Guerra, Presi
dente. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI COMPLEMENTAR N' 35, 

DE 14 DE MARÇ()DE 1979 
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Na
cional. 

TÍTULO V 

Da Magistratura de Carreira 

CAPÍTULO! 

Do Ingresso 

Art. 78. O ingresso na magistratura de carreira dar
se-á mediante nomeação, após concurso públiCo de pro
vas e títulos, organizado e realizado com a participação 
do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 
Brasil 

§ 1~ A lei pode exigir dos candidatos. para a inscrição 
no concurso, título de habilitação em curso oficial de 
preparação para a magistratura. 

Art. 87. Na Justiça dos Estados e do Distrito Federal 
e dos Territórios, o acesso dos juízes -de di!eito aos 
T~bunais de Justiça far-se-á, alternadamente, por anti
guidade e merecimento. 

§ 1~ A lei poderá condicionar o acesso por mereci
mento aos Tribunais, como a promoção p:or igual crité
rio, à freqüência, com aprovação, a curso ministrado 
por escola oficial de aperfeiçoamento de magistrados. 

~ LEI COMPLEMENTAR W 37 
DE 13 DE NOVEMBRO DE 1979 

Altera a Lei Complementar n: 35, de 14 de mal'ÇO 
de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional). 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei Complementar: 
Art. -1~ Os dispositivos da Lei Complementar n~ 35, 

de 14 de março de 1979, abaixo enumerados. passam 
a vigorar com as seguintes alterações: 

~~-~ "Art. 22: ................................................ . 
1- ........ o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e) os desembargadores, os juízes dos Tribunais 
de Alçada e dos Tribunais de segunda instância 
da Justiça Militar dos Estados: 

Dezembro de I 986 

II- após dois anos de exercício: 
a) os "jtifzes federais~ 
b) os juízes-auditores e juízes--auditores substi

tutos da Justiça Militar da União; 
c) os juízes do trabalho, Presidentes de Junta 

de Conciliação e Julgamento e os juízes do trabalho 
substitutos; 

d) os juízes de direito e os juízes substitutos da 
Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Terri
tórios, bem assim os juízes-auditores da Justiça Mi
litar dos Estados. 

§ 1 ~ Os juízes mencionados no inciso II deste 
artigo, mesmo que não hajam adquirido a vitalicie
dade, não poderão perder o cargo senão por pro
posta do Tribunal ou do Órgão Especial compe
tente, adotada pelo voto de dois terços de seus 
membros efetivos. 

§ 2~ Os juízes a que se refere o inciso II deste 
artigo, mesmo que não hajam adquirido a vitalicie
dad~,_poderão praticar todos os atos reservados 
por lei aos juízes vitalícios. 

Art. 71. ................ """~ ................ . 
§ 1~ Os períodos de licenças concedidos aos ma

gistrados não terão limites inferiores aos reconhe
cidos por lei ao funcionalismo da mesma pessoa 
de Direito Público. 

§ 2~_ Salvo contra-indicação médica, o magistra
do licenciado poderá proferir de~ões em proces
sos que, antes da licença, lhe hajam sido conclusos 
para julgamento ou tenham recebido o seu visto 
como relator ou revisor. 

Art. 73. ·················································•• 
I -para freqüência a cursos ou seminários de 

aperfeiçOamento e Cstudos, a critério do Tribunal 
ou seu Órgão Especial, pelo prazo máximo de dois 
anos; 

Art. 80 .................................................. .. 

§ 1' ························································ 
!-(VETADO); 
Art. 100 ................................................. . 
§ 6'-(VETADO) 
Art. 108 ......•........................................... 
ID.::-::-limitar-se a compeU!ncia do Tribunal de 

Alçada, em matéria cível, a recursos: 
a) em quaisquer aç6es relativas à locação de imó

veis, bem assim nas possessórias; 
b) nas ações relativas à matéria fiscal da compe

tência dos municípios; 
c) naS ações de acidentes. do trabalho; 
d) nas ações de procedimento sumaríssimo, em 

ràzãç da matéria; 
e) nas execuções por título extrajudicial, exceto 

as relativas à matéria fiscal da competência dos 
Estados. 

IV -limitar-se a competência do Tribunal de 
Alçada, em matéria penal, a habeas corpus e 
recursos: 

a) nos crimes contra o património, seja qual for 
a natureza da pena cominada; 

b) nas demais infrações a que não seja cominada 
pena de reclusão, isolada, cumulativa ou alternati
vamente, excetuados os crimes ou contravenções 
relativas a tóxicos ou entorpecentes, e a falência. 

Parágrafo único. Nos Estados em que houver 
mais de um Tribunal de Alçada, caberá privativa
mente a um deles, pelo menos, exercer a compe
tência prev!sta no inciso IV deste artigo. 

Art. 134 .........................................••.•...•. 
Parágrafo único. As disposições dos arts. 115 e 

118 da Lei Complementar Ir. 35, de 14 de março 
de 1979, não se aplicarão ao Tribunal Federal de 
Recursos, enquanto não fprem preenchidos os oito 
cargos de Ministro, para completar o número de 
vinte e sete, nos termos previstos neste artigo. 
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Art. 139. ····················"""'"'"" .. "'''"''"•·~· 
§ 1'! Nos Estados em que houver Tribunal de 

Alçada, os Tribunais de Justiçaobserv~ã?, 9u_anto 
à competência, o disposto no art. lOS, mctsos III 
e IV. 

processo e julgamento dos feitos e recursos que 
houverem sido entregues, nas respectivas Secreta
riai, até a data da entrada ~m vigor da lei estadual 
de adaptação prevista no art. 202 da Constituição, 

Art. 3? Es_t_a LeJ Complementar entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 4'! Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 13 de novembro de 1979; 15& da Indepen
dência e 91~ da República -João Figueiredo. 

§ 2'! Os Tribunais de-JUstiça ii os de Alçada con
servarão, residualmente, sua competência, para o 

__ ainda que não tenham sido registrados ou autua
dos." 

Art. 2'!_Fícani revogados Ó art, 130 _e seus parágrafos 
da Lei Complementar n~ 35, de 14 de março de 1979. (.À ComissãO de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N: 156, de 1986 

(N: 6.694/85, na Casa de origem) 
(De íniciativa do Sr. Presidente da República) 

Dispõe sobre o reqistro da Proprie

dade Marítima. e dã outras providen
cias. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

~t- lo. Esta lei tem por fin~lidade regular o 
reqis;tro da propriedade mar.itirna., dos direitos reais _ e dem~is 

õsms sobre embarcações e o registro de armador. 

DO :REGISTRO DA PROPRIEDADE DE EMBARCACOES 

A..-t. 20. O registro Ç!a propriedade tem por ob

jeto estabelecer .a nacionalidade, validade, segurança e publici
dade da propriedade de embarcações. 

Art. 30. As embarcações brasileiras. exc:eto as 

da Marinha de Guerra, estão sujeitas â inscrição na Capitania dos 

Portos: ou Orgão subordinado, em cuja jurisdi_ção for. domiciliac!o o 

proprietário ou .armador, t~endo obriqatõrio o reqistro da proprie

dade no Tribl.lnal M.:~r!timo da:s: que possuírem arqueação bruta supe

rior a 20 ('\.·intc) toneladas, se empregadas na navegação marítima, 

e daquelas com arqueação bruta superior a 50 (cinqaenta) tonela

das, quando destinadas a qualquer modalidade de naveg~ção· inte

rior. 

S 1v .. Estando a embarcação somente sujeita a 
inscrição, esta valerá como registro. 

S 20. A falta do registro -•~jeita o infrator 

âa sanções previstas nesta lei o 

Art. .to .. A aquisição de · .mta emha'.rcaÇio pode 

ser feita. através de aua construção ou de outro meio regular ~ 

direito permitido, mas a transmis~ão de sua propriedade sõ se_ 

consolida pelo registro no Tribunal Ma:r:ItiJno ou. para aquelas não 

sujeit<ts a esta exigência, pela inscrição na Capitania dos Portos 
ou órgão subordi-nado. 

Art .. so. Ao proprietário da embarcação será 

expedida a Provisão de Registro da Propriedade Mar.itima ou o Ti
tulo de Inscrição depois de ultimado o processo de registro ou de 
inscrição. 

Parágrafo único. Presume-se proprietS:rio a 

pessoa fisica ou jurídica em cujo D01118 estiver registrada ou ins
crita a embarcação~ conforme o caso .. 

Art~ 60~ O reghtro da propriedade de embarca
ção será deferido, exceto· nos casos previstos nesta lei, a .brasi
leiro nato ou a sociedade constituída de acordo com a lei brasi

leira, c~ sede no Brasil, administrada por brasileiros natos~ 
cujo capital votante pertença, em pelo meno,· GO\ (sessenta por 

cento) , a brasileiros natos e controlada por brasileiros natos ou 

por pessoa moral bras~lei_;-a que satisfaça ds exigências em rl!.tl-
ce. 

S lo. Pe.rsi,te assegurada a situação dos que~ 

brasileiros naturalizados. ji detinham a qualidade de proprietã-. 

:.;!os, armadores, comandantes e tr;ipulantes de navios nacionais, 

de acordo com o art. 20 do Ato das OisposiçOe~ Constitucionais 
'l'ransitõrias, ele 18 de setembro de 1946. 

S 20~ Além dos casos previstos neste artigo, o 
registro será, também, deferido a: 

a) pessoas de direlto público ~nternoo e 
b) soi::iedades de economia mista, empresas pú-

blicas e fundações instituídas pelo poder pÚblico. 

S 30. O brasileiro nato, casado com est;rangei-
ra, semente poderá ser proprietário -~e: embarcaçi.o :se tiver a di

reção dos seus bens ou dos bens do casal, nos termos da lei ci.
vil. 

S 4o~ A brasileira nata, casa~ com estrangei
ro, s:omente poderá ser proprietáriA de embarcação se excluída es
tll; d.;a: comunbãõ de bens e competir à mulher a sua administração, 
nos termos da lei civil. 

Art. 7~~ O registro da propriedade das embar
caçÕes classificadas nas atividades c;Ie pesca, será. tõliD.bém, defe
rido a brasileiro ou a s?Ciedade constitu.ida cle. acordo com a lei. 

brasileira, com sede no _B~as_il, _que _s_e_ja administrada por b:asj.-
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leiros, cujo- capital votante pertenç&, em pelo menos 60% (s~ssen

ta por cento), a brasileiros e controla_da por brasileiros ou por 

pessoa ·moral brasileira que satisfaça às exigencias em realce .. 

Art. 80. O registro da propriedade das embar

cações classificadas na atividade de esporte e/ou recreio poderá 

ser de_ferido a estranqeiros com permanência legal no pais. 

Art. 90. O pedido de registro da propriedade 

de embarcaçãO, inicial ou por transferência, bem como o da aver

bação da promessa de compr'a e venda, serii. feito p-elo adquirente, 

no prazo máximo de 15 {quinze) dias, contados da data: 

I - do termo de entrega pelo estaleiro, quando 
se tratar de erilbarcação Constiti:i:da no Brasil; 

II - da chegada ao porto onde deverá ser ins

crita a. embarcação, quando adquirida ou construida no estrangei
ro; e 

III - do àto translativo da propriedade ou, 

caso de promessa de compra e venda, do direito e ação. 

5 10. O requerimento deVerâ conter: 

a) certidão de registro civi-l de nascimentp do 
adquirente ou prova equivalente; 

b) documentos que atendam às exigências dos 

arts. 60 e seus parágrafos e 70 desta leir 

c) titulo de aquisição ou, em caso de constrU

t;io, a respectiva licença e a prova de quitação do preço, sendo 

admitida a ressalva quanto ao pagamento da parcela de garantia; 

-") prova de quitação de ónus fiscais e de en-

cargos sociais; 

e) certifiC4do de arqueação; e 

f) desenhos, especificações e memorial descri-

tivo. 

S 20 .. Sendo .a .embarcação adquirida em condomi

nio, o pedido será aSSinado por· qualquer dos condóminos, fazendo 

referência aos demais e às re.spectivas quotas. 

S 30. Quando se tratar de órgão ou entidades 
da administração diret.a. ou indireta federal. estadual ou munici
pal, o pedido será feito por ofício. 

Art. 10. Quando ;;a embarcação for adquirida no 

estrangeiro. a autoridade consular brasileira fornecerá documento 

provisório de propriedade que valerá até a chegada ao porto onde 
tiver de ser inscrita. 

Parágrafo ,!Ínico. Eni nenhuma hipõtese será ini
ciada nova viagem antes de feito o pedido de registro. 

, Art. 11. Enquanto se processar o- registro, a 

elllbarc.!lção ficará autorizada a trafegar, mediante registro proVi

aõrio, f~rnecido pelo 6rgio de InscriçãO, COm até 1 (um) ano de 
Yalidade. 

Parágrafo único. O prazo estabeleCido neste 
artigo poderá ser prorrogado pelo Orgão de InScriÇão, desde que 0 
proprietário não esteja incurso, nas sançõeS previstas nesta lei 
pelo não-cumprimento de "exigências. 

DO REGISTRO DOS DIREITOS REAJ:S E DE OUTROS ONUS 

Art .. 12. O registro de dir~itos reais e de ou

tros õnUs que gravem embarcações brasileiras deverá ser feito no 

Tribunal Marítimo~ sob p.ena de nãO v2i.1Eir Co_nt.Xa- terceiros. 

5 lO. Enquanto nio i-€!giãtr.S.dos, os direitos 

reais e os õnus subsistem apenas entre as. partes. retroagindo a 

eficácia do registro à data da prenotação do t.í:tulo. 

S 20. Os direitos reais e 95 ônus serão regis

tl:ados em livro próPrio, averbados à margem do registro de pro

priedade e anotados no respectivo título, devendo o interes_saó_o 

promover previamente o registro das embarcações _ainda não :r;:egi s:
t.radas ou isentas. 

Art .. 13. A hipoteca ou outro qravame ~t!erão 

ser constituídos em favor do constru.tor ou financiador, mesmo na 
fas~ de construção, qual~er _que seja a arqueação bruta d.a embar

cação, devendo, neste caso, constar do_ instrumento 0 nome do 

construtor, o número do- casco, a especificação do material e seus 

dados característicos e, qUando for o caso, o nome do financia
dor. 

Art. 14. Os interessados, para requererem o 
reqistro dos dirl'!litos reais ~ de outroS õnus, apresentarão 0 con

trato que deverá conter, obrigatoriamente, além dos elementos in
trínsecos ao ato: 

I - as caracteristicas principais da embarca
ção, arqueação bruta, tonelagem de porte bruto e outros da(los que 
a iden~ifique~ devidamente; e 

II - a declaração de estar segurada a embarca
ção. exceto quando constituída hipoteca ou outro gravame real na 
forma permitida pelo art. 13 desta lei. 

S 10. O pedido de registro será apresentado 
mediante requerinu:;:nto do proprietário ou de seu representante le

çal, acbmpanhado dos dOcur.tent-o1õ necessários, à capitania dos Por

tos ou. órgão subOrdinado, em cuja -jurisdição estiver incluído 0 
porto de inscrição da embarcação, a quem caberâ encaminhar 0 re

querimento e documentos a este apensos ao Tribunal Mar!timo. 

S 2o. O registro d_o direito real ou do õnus 

será comunicado pelo Tribunal Marítimo à capitania d~s Portos em 

cuja jurisdiçãO -estiver incluído o porto de inscrição da embarca

ção, para a devida anotação4 

DO REGÍSTRO oi ARMADOR 

Art. 15. g obrigatório o registro no Tribunal 
Ma.r!timo de armador de embarcaÇão merca~t.e sujeita a reqistro de 

propriedade, mesmo quando a atividade for exe.tcida pelo proprie
tário. 

5 19. As disposições deste artigo são igual
mente aplicáveis.- ainda que se trate de embarcação mercante com 

arqueação bruta inferior à.s previstas no art. 30 desta lei, quan

do, provida de propulsão mecânica, se dedique ~; qualquer ativida

de lucrativa fora dos limites da navegação do porto'~ 

S 20. SÓ será de.ferido o registro de armadbr a 
pessoas ou entidades qne operem, de modo habitual, embarcação com 
finalidade lucratiVa. 

5 _Jo. E: ob:rigada, também, a registrar-se no 
Tribunal Marítimo, como armador, a pessoa ou ei"t:idade não enqua

drada no_ c~put ou no S lo deste. artigo, qu.ando o somatório da!'; 

ar-qUeações brutas das embarcações por esta aprestadas ultrapassar 

os valores estabelecidos no art. 30 desta lei, observado o d,is-

posto no parágrafo anterior. 

Art .. 16. Para os efeitos desta lei, compre~m
de-se como armador a pessoa física ou jurídica que, em seu nome e 

sob sua responsabilidade, apresta a embarcação para sua utiliza

ção, pondo-a ou não a navegar por sua conta. 

Parágrafo único. Nesse conceito também se in

cluem aqueles que te.nhaw. o exclusivo contr_ole da expedição, sob 

qualquer modalidade de cessão,- embora recebam a embarcação devi

damente aparelhada e tripulada, desde que, possuam sobre ela pode

res de administração. 

Art. 17. A armação de embarcação só poderá ser. 

exe~cida por pessoas e entidades car~cterizadas no art. 60, no 

seu S lO e nas alíneas do seu S 20, e, q1,1ando se tratar de embar

cação classificada na atividade de pesca, pelas enumerad~s no 

art. 70 desta ·lei. 

S 10. As pessoas e sociedades"' mencionadas 

art. 60 e seu s· lo e as sociedades constituídas na forma do art. 
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7• terão que pos•~ir oa requisitos de coee:rciante., para exerce:rl!lnl 

S 20"~ As pessOas· físicas, a:nnadores de pesca, 
fi,ç4• dispensadas da comprovação da qu~lidacte de comerciante. 

Art. 18. o pedido de re9i:>tro e o •eu encami
Dblll!lent.o obedecerão, no que couber, ao estabelecido no ·S 19 do 

art.. U desta lei, expedindo a Cll:pitania -dos Po~tos ou órgão su

bordinado a autorit:açÃo para que o armador possa praticar, desde 

logo, ll)s ates pertinentes à expec1:içio da embarc.,ção, uma vez cum

pridas as demais exiqências lega:í.s. 

Parágrafo 6nico. Ultimado o processo, será ex

pedido pelo Tribunal Mar!tin~o_ o Cert.ifioado de Registro de Arma
dor. 

Art. 19. A armação, qualquer que seja a sua 

modalidade, deverá ser averbada ã ntargern do registro da entbarca
ção c na respectiva. rrovisão. 

S 10. A a.verb"ção será requerida antes da via
qem~ c.o~bendo à Capitania dos Portos ou órgão subordinado fa:z:e:r 

constar do Rol de Equipagl2rn o nome do responsável pela expedição, 

antes mesmo de enc.aminhar o requerimento ao Tribunal Maritimo. 

S 20. O requerimento será apresentado a qual

quer Capitania dos Portos ou 6.rgão subordinado por quem for exer

cer a arrnac;ão, acompanhado de urna via do instrumento da outorga~ 

para encaminh.;tr.~ento imediat.Q a.o 
Tribunal Haritimo, podendo se:x:- requerido, ao mesmo tempo, o re

qistro de armador, quando se tratar de pessoa ainda não hab.ili t~

da, juntando-se~ r.este caso, os documentos ntfceSsários. 

S 30. Cal:Jez'á, a quem fizer a outorga-, a obri
gac;ãO de participá-la ao Tribunal Mar.itlmo, no péazo de 15 (quin

ze) dias da dAta do instrumento. 

Art~ ·20. As embarcações mercantes sujeitas a 

registro sô--poaerio operar sob a admin~istração de- pessoa ou enti

dade que esteja registrada corno armador no Tribunal Marítimo, 

'.ressalvados os casos em que este registro é dispensado. 

Art. 2L .Para o fiel cumprimento do disposto 

nos artigos anlt-rioresk cabC!rã às Capitanias dos Portos ou órgãos 

•ubordinados e âs autoridãdes consulares brasileiras no ex'!:erio:r 

!iscal:i:zar e reter as embarcações infra.tc-ras, comunicando a oco:x:-

rência ~o Presidente do Tribuntll Marítimo, para aplicação das pe
nalidades. 

DO CANCELAMENTO DOS REGISTRaS E DOS IMPED:IMENTOS 

Art4 22. O registro da propriedade será cance-

lado quando: • 

I - a embarcação_ deixar de pertencer a qual-

quer das pessoas caracterizadas nos arts. 60, 70 e ao desta lei; 

II - a en)barcaçio tiver que ser desmanchada; 

III - a emb~i:cação perecer ou, estando em via

gll!m, dela não houver noticia por mais de 6 cseisl IneSes; 
IV - a embarcação for confiscada ou apresada 

por Governo. estrangeiro, no último caso, se considerada boa pre-

sa: 

V - provado ter sido o registro feito med;i.ante 

declaração, documentos ou atos inqui.nãdos de d.olo, fraude ou si

mulação; 

VI - determinado por sentença judicial transi-

tacla em julgado; e 

VII - e.Xti.nto o gravame que provocçu o registro 

de embarcação isenta. 

S lo. Nos casos dos incisos I, II, l:~~· IV e 

VII, proceder-se-ã ao cancélamento do registro a requerimento do 

proprietário, o qual deverá fazê.:. lei no pl:-azo lnÂximo -de 2 (doh:) 

meses, contados aa .data do evento, ou de B (oito) meses, contados 

dA data ·da última noticia no segundo C8SO. ao inciso Il!, cabendo, 

pc~o não---cumprimento da exigCncia, a mult.a prevista nesta lei. 

S 2•. ~ caao• do:& inc1•o• v e VI • ao a .... 
aala. nio previstes neste artiqo. ptoocc:der-ae-l ao c:::ancel...ento 

'do reg:htro ex-of"ficio, quando comunicados &Q TribQnal Hadti.Jno. 

Art. 23. A hipoteca ou outro qra.vame será con
&iderado extinto, cancelando-se o reqistro rf!lapectivo: 

Z - pe!la e"tinçio da obrir,Jação princip~l; 

:i:r - pela renúnch do credfJr; 

UI - pel.it perda da embarcação: e 

ÍV - -pela prescricão exti.nUva .. 

Parágrafo único. O cancelamento será feit:o a 
pedido do interess~do. 

Art. 24.. O . registro de A:tinador ser i cancelado: 

"r·- pela extinção d~ contl:a:t:OJ 

II - quando deixarem de ser sati5fei,tas as con-
dições legais para o exercício da atividade; 

:tli - -qÚ.a'ndo obtido em desacordo com a legisla-

ção vigente ou por meio de declarações, docwnentos ou atos inqu_i-
·nados de dolo, fraude ou simulação; 

IV - quando provado que o armador empregou a 

entbarcação, no todo ou em parte, na prática de atos previstos em 

-lei corno crime Ot:t contravenção penal. ou lesivos à Fazenda Nacio

nal, ou que, de qualquer forma, facilitou a sua utilização para 
tais fins; e 

V - quando, canceladas todas as oltutorizações 

que _lhe tenham_ sido outOrg.e:das, o armador não venha a obter, den-. 

tro do prazo de 2 -(dois) anOs~ a: nova aUtori;r:ação para operar 
navegação. 

S 10. 'No caso do inciso .t, proceder-se-ã 
-cancelal!lento do registro a requerimento do .interessado, ertquanto 

nos demais o cancelarn~nto será ex-officio. dependendo, na hipóte

se do inciso IV~ de decisão definitiva em processo de acidente ou 

fato da. navega-çãó, e, no easo do inciso v, de comunicaçio, 

Tribunal Marítimo, pelo órgão Competente. 

S 20. Ficam impedidas de! se registrarem como 

armador as peSsoas que, exer,c:endo de fato essa atividade, incor

rerem na prática cl~- que, trata o inciso IV deste artigo. 

Art. 2S. O _c:_ar~:ce.l.unento do' registro de arma
dor, nos casos dos incisOs II, III e~ .IV do artigo anterior, 

sulta. !lo cancelamento automático da ilutorizaçio para operar eru 
qu&lquer classe de navega~ão. 

Art. 26. As Pessoas que tiverem o :z:egistro de 

axmador canCelado na forma do inciso rv do art. 24 defl:t.a lei~ :ti
cam impedidas de participar da adtninistração de entidades de di

reito pUblico ou privado que se dediquem à armação de .embarca
ções .. 

S 10. As entidades que não observarem o dis
posto neste artiqo 1 não será concedido registro de armador, fi

cando suspensa tt!mpora.riarnente a atividade das que jã estiverem 
registradas. 

S 2Q. são consid~rados na condição de. armador, 
e~ assim~ sujeitos ao impedimento aludidO neste arti_qo: 

a) os que, mesmo sem registro no Tri:bunal Ma

rítimo~ exerçam a atividade, ajustando-se ao conceito estabeleci

do no art. 16 e seu parág~afo único desta lei; 

b) os que integravam, ao tempo do fato, a di

reção de entidades -de; direito público ou privado -que tiverem o 

regist.:;~ de armador cancelado na forma do inciso IV do art · 24 

desta lei, a não Ser que fique provada sua isenção. 

Art. 274 A reabilitação de armador pessoa f!
sica ou de sócios e dirigentes de empresa que tenham sofrido a 

sancão do inciso IV do art. 24 do:!Sta lei poCleri ser requerida so

mente tuna vez perante o TriJ:!unal, após 5 (cinco} anos de trânsito 

em julgado da decisão condenatória. observaclas as exigências le

gaisr e desde que, no per.íodo de cassação, não tenhalll. sofrido ne
nhuma punição pelo Tribunal Marítimo. 
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Art .. 28 .. Pela inobservância das obrigações nos 
prazos previstos nesta lei~ será aplicada~ pe.lo Tribunal Mariti

JDO, ao infrator. a multa de 5 (cinco) vezes o maior valor de re

ferência vigente no País, por mes ou fração decorrl.d:O apôs- o pra-

2:0 fi.xado, até o máximo de 200 (duzentos) valores de referência. 

5 lO. A falta de iegistro,. seja o de proprie

dade ou o de armador~ sujeita o infrator també~p ao cancelamento 

da autorização para operar em qualquer classe 4e navegação. sem 

prejuízo da suspensão imediat.a <lo tráfego da embarca.ç;;o em situa

ção irregular ou de_ todas as embarcações do armador, conforme o 

S 2o •. As mesmas penalit;lades serão aplicadas i. 
pessoa qae, sem estar legalmente habilitada como armador, exerça 

tal atividade na situação_ previ&ta. no parágrafo único do art. 16 
desta. lei.. 

5 30. Nos casos de reincidê~cia, as multas· 
%io aplicadas em dobro. 

5 40. Mediante o pagamento da multa e iniciado 

o processo de registro, o tr.ifego da emb.u·cação será liberado por 
autorizaçãO do Presid:Cnte do Tribunal Marít:i.mo. 

Art. 29. O não-cumprimento da exiqência no 

prazo de 30. (trinta} dias ou naquele fixado no despacho, contados 

a partir da data do seu conhecimento, ou ainda a falta de paga

.ento das taxas na forma estabelecida no Regimento de CUstaS do 

Tribunal Marítimo importará no indeferimento do pedido e canse-
qllente arquivamento do processo. 

S H~. A partir da data da ciência do despacho 

de indeferimento, será considerada em situação irregular a embar
cação ou o seu armador. 

S 2<1. Para clesarquivamento do processo indefe

%ido, o interessado ficará sujeito à renovação do paqamento das 
taxas. 

Art. 30. Verificado, a qualquer tempo, que o 
proprietário ou armador deixou de atender aos requisitos dos 

arts. 60, 70 e ao desta lei, ser-lhe-ã concedido um·prazo de 60 

(sessenta} dias, contado da data do seu conheci.m~nto, para que se 

ajuste is citadas normasj sob pena de, não o fazÉmdo, ser deler

-.inada a suspensão do tráfego das suas embarcar;;õe'S,- bem come o 

cancelamento da autoriz.áçãci para operar em qual.quér classe -de na
vegação. 

Art. 3L A superintendência Nacional da Mari

nha Mercante - SUNAMAM, nos casos da sua competênciã.~ providen

ciará a efetivação das sanções aplicada-s com base nesta lei~ ã 

vista de comunicação dà PresidCnte do Tribunal Maritimo. 

. Pariqrafo único. As medidas punitivas serão 

tornadas sem efeito tão loijO- Cessem os motivos que as determina

rll.lll, feita a ·prova através de documento expedido pelo Tribunal 

Marítimo. 

DISPOSIÇÔES GERA7.S E 'l'RANSIWRIAS 

Art. 32. As disposições da legislaçio sobre 

registros públicos serão aplicadas, subsidiariamente, ao regi.stro 

de direitos reais e de outros ónus sobre embarcações, e às aver

bações deCorrentes. 

Art. 33. Os ates relativos às promessa.s, ces

sões, compra e venda e outra qualquer modalidade de tran.sferência 

de propriedade de eli!barcaçÕés sujeitas a ~istro serão feitas 

por escritura pôblica, l.avrada por ~!quer Tabelião de Rotas, se 

na CC~~Jarca nãO exi.stir cartõi::io Privativo de contratos. .arítimos. 

Parágrafo único. Quando o outorgante for casa

do, qaalquer- que seja o reqiae de bens. serã indispe-nsável o con

sentblento do outro cõnjuge. 

Art. 34. Aos processos 11!!11. andamento, que esti-

vere. coa exigência, será aplicado o disposto no art. 29 e seas 

parâg!:'afos., se -os interessados não a satisfizere. dentro de 60 

(sessenta) dias, contados da publicação desta. lei. 

AJ:t. 35. O Trib:!.""'&al Harítüto baixará 011s normas 

comples=enta.res referentes ã instrucão e traaitaçãO dos processos 

de r~istro em og:eral. 

Art .. ~6. Est« le"i enti:a e-. vigor na data de 

sua publicação. 

Art. 37. Ficaa revogados :o Título J:ri da Lei 

no 2.180,.. de ~ de fevereiro de 195.(~ os artigos ae 12 a zo da Lei 

no 5.056, de 29 de jnnho de 196!i, a Lei no S. 742., de lO dA!- dezem

bro de 1971 e as deailis disposiçÕes e. contrário. 

P.[IISAG[r. lt !i.l ~. de- '1 9&5 .. 

»cs tc=:::aos do artiço 51 da. Const.1tw.ç:30 Fe~ 

ral.,_ tenho_ a honra ~ sl:bmeter à elevada del1heraçio de Vo,! 

s.as Excelê:t.cias, ~nhado de Exposição de Moti~s do 5.!:_ 

nhor .ftin.i.stro de ~t.ado c!a Marin."la... o anexo projeto de lei 

que •dispÕe sobre o_ regis~ro da prÕpri.~dade ã0ri:t.1!0 ~ & o.= 
tr~ providencias .... 

Brasília, e2 ~8 de outubro de 1 !JBS-. 

EiPOSIÇXO DE J.;OTii'!)S X~ 60N. DE ZO DE AGDSTC CE 196S. DO S("!'.na~ 
HINISlRO DE ESTADO DA RAii:IIHI:. 

Deo:>rr.fdo$ 28 .anos de wigéotc1;a .S. LeJ. c.V 2.160 de- OS de 

fevereiro ç.e 1954 que trata c!o Tribunal MarÍt:iao, verifico~-se e2 

l'J82. ser neceSsária e oportuna. a reformulação de auitos dos 

&:spcctos. 

Ass!.a foi que. C08IO prille.iio resultado dos estudos le"e"~ 

dos a efeS.to nesta Pasta, o:. a partic-;paÇão do Triburuü Ma~.i):.iao 

e & DIBETORXA DE rom:os E COSTAS tbPct-. sob a coordenação do EST~ 

oo-MAioa Dll. ARMADA (:EHA) • cônclu.iri-se qÚe- ot; parte conce-~nt.e • ~ 
9ist.ros da proprJed.a& ~~&C!ti.a:a - '!"Ítulo IZI d4 Lei ~i'}'ent:e-deve pa~ 

saJ: a constltl.ãr ~1 prõpri.a, por ~e 'erata.r de assUDW ca;pecif1co. 

b c:o:-.s.cq!!:Cn~t.a .. fOi elabora~ ~ Ant.eprojeto de .Lei 

qu(" requla o rC"q!st.:ro da propn.ec!ade c:aa:=!tiaa e apre-sentado por Exi!2 

siç-ão de Ka.tJ.vos il9 Excelentissia=o Senhor ?.reside-nte dâ ;llepÚblica .. 
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nll ô~ta de 2.C c!e O:.:ezemb.t:o de 1982. Após s.cr sub:netido à apreciação 

do Gi'LbinC"te Civil -d., Presidên(" · da -:Re-pública, do Ministro da J\lSti 

ça c do Con.sultor-Gr..-r.al da Re?·"'•'..ica, o documento: retornou a este H!_ 

nist{,no para co::-:::-cçiio d~ ordl!. ... c:cnst-ii:.ucionai. 

Voltando ã ori9em, o Anteprojeto _d'!i=' Lei em tela sofreu 

as correçÕe5 recomcn-dad~.s e te ... ·~ a _opgrtl!flidade _de receber sugestõeS 

do Mi.nistério dos Tr.:tnsportes, -:uê, devidamente analisadas, fora.':!. i_!l 

corporadas ao prt."!s<'nle Antepr::-.~;..t.o que retorno à llpreciação de Vossa 

ExcelCncia. 

O p:.:escnl..e lv':tep:-::;jet.o de Lei pretende regular o re9i.=; 

tro 'd.!l ?roprie:-dllde i'lla.:::.ltirna, os direitos .reais e demais ônus sobre 

embarcações e o rcc:fi!:-tr:O de armnCpr, rnerecc:ldO destaque os s.eguir.tes 

prc•pósitos bis.i.cos~ 

a} atualizar o assunto em relação ao Regulamento para o 

'l'ráfego Marít:.!mo (RTM) aprovado pelo Decreto n9 87.648 de 24 de se 

tcmbro de 1982;, 

b) criar san.ções em tnat.éiia de r~g!utros de propried<!.de 

e de arrr.a.dor para O!> casos de inobservância destas formal.idadez;; 

c) JK>SS.l...bilitar a· ::-eabilitaçâo do armador pessoa física 

ou Ce '"Õcios c dirigentes do empresas Çue t.enharn sofridQ o· cancel_!. 

aent:o Cb :!'CU :-c:;!::trc. 'f'O& d,;,c.i.sii.o do T:-~bonal, .ã-JSemeHumça oct.. reabl:_ 

11 tação dos fali.dos; e 

d} tornar obrigatória a outorga conjugal na transação 

de embarcações sujeitas a rcgi.sú:Ô no Tribunal Mai!timo., ten& em 

vi-sta o valor patrimon.i.al que representam. 

Em fac,c do c.xposto, tenho a honra de submet~r à elevd.da 

apreciação de Vos:!ta Excelincia. o Ant.eprojeto de Lei- em anexo, que r~ 

9Ul• 'o registz·o da propriedade mar!tima., dos direitos reai ~: e do!'maia 

Ô!'l.US sobre embarcaçócs e o rcg1&tro de armador. 

Aprovei to a oportunidade pAra renovar a Vossa E~"celi"b

e!<& os protestOs do meu mo'\is p-rofundo rcspci.to. 

Aviso n9 706-SiJPAR. 

Em. 18 de outubro 4e 1 985. 

E:xcelent.íssimo Scnh.or Prirne:iro Secretário: 

Tenho "' honra de er..car.li.nhar ll essa secrct~ia 
a Hensager:l do l:xce!entissimo Sénhor Pre.S1der.te da Repii.bl.i.c.a,. 

acoropanhad:J de Exposição de l~otivos do Senhor Ministro de Es 

tado da Marinha, relat~va. a projeto d~ lei que "dispõe sob r; 

o reqistro da pro;?riedade rnar!_ti~a e- dá _outras providências". 

Aprovei t-o a C?Portunid.ãde para re.novar a Vossa 

~JÇ_çclinc1a protes~o:;; C::e el~v.::td:_ estima e cons1der7 

A Sua Excelência o senhor 
De<putado ft}-.~OL~>O S~.Ni"ORD 

OD. Prime.!.ro Secretário da Câmara dOto oeputftdos 
BRASILI1\-0F. _ ._ _ . 

Ltr.ISLAÇliO CITADA A;I[XADA !-. 

AS DIFERENÇAS ENTRE A LEI N> 2.180/54 C/~ REDAÇIIO DADA Pr;.f!L .. X·;~_E S-74217l E O ~TO l:l: LEI 

e;t..iCAMINiil\00 I'ELA EM N~ G074/e- ",i) loiiNIST~IO C>· ·. '·:. ;~~~ 

LEI Nll 2.180/54 

Art_ 75. AdqUire-se a Ptopri- dà embarcaç!lo 
pela construçao ou qualquer outro meio de direito. a trans -
nüss!lo, todevlà, s6 se """"reta pelo registro no Tribunal 

Muftltno. 

Ar!;. 76_ 

Parágrafo único. Presu:ne-se prop~ietária, até 

sentença ·judicial ti:onsitada. ent julgado, -a pessoa natural 
ou jurídica ent cujo nome estiver registrada a embaroaç§o. · 

Art. 77. Somente depois de ultimado o registr9 
será e>cpedido ao propJ;ietário o t!tuló da propriedade naval. 

i'IIOXTO DE LE: - MI\ · ~~IO OA M.mlr.WI 

-Art. 40. À "'11.11siçllo de .-a Onbarcaçllo pqde ,,. · 

feita :.. través d•~ su<'=' ,..nft t:uçl,o ou: outro' ll'lll!io regula,r E:m. o.l
reito pera:'Lfdo, mas a trai'.:Jn1issao da sua proprl~ ~ se 

-consolida r:e•o t~~~ •tro. no Tribunal Marftlmo ·ou, para aque

_as nllo sujeit&ã a esta exlgêncl!l, "e'.a l'serlç§o na Capita

••la dos Port(•~ JU 6r~o suboJ :. ~r.:uo. 

r ·.e. 5g. Ao r.; 'H'~· .c:;;..w d::t etrbarc::-çao será ex

pedida a ProvlS~-> de"'-~::. :o ru F .Jpt~e<,.ade Har!tlma ou r. 
Titulo de ln·· . ·I ·llo ~-Xlb ultinoado o Pl\JC<C!'D de regis -
tro ou de lns .:-·1~ :lo. 

P, .ágrafo únlco. Presuoe-se P"""'·'--
s_o~ fíSica ou .;ur~d.ica em cuJo nome estiver ..: . 
inscrita -a etrt. · .~caçno, confpme o t;:aso. 

ou 

Àrt. s•. Ao çroprietário da ..,,._ c..:~~;;aa ser6 ex
pedida a Provis~o de Registro. da Propriedade ,..,rítl.., ou. o 

TÍtulo de lnscriç!lp depOis ~ ultlNdo o proce:;so ~ re
gistro ou -~ inseriÇIO. 
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.11ft. .,, .. ~ ~tflia ... _._ 
........ ftilnlàW, • tftulo IINI!6do ... cfaclaWito próv.boh!o 
*..--i- ... • ~ .b dellnlt1vo. . 

lld:. ... t - • ~ ... -.Is de .. 
titulo da~ -... a- ...,..ctl!;tlu, ldlldll que se 
~de~- .,.m-~. no Utulo, to
das os COIIIIIIodns e • dfp!ctivas cpJI:as. 

I 1!' .......,. - corüalnlo, o rr.tlulal ~ 
Cid a ,_ .,.,._,., ""' a soUclUr, .,.. via do titulo .,.. 

• ~ .,.._.-- corüalnlo. 
I 211 81 CMO de penla_ ou dltstrulçllo do U:tu.lll 

padl!r6 .,_ ~ 2Qinla via. 

ll!lJgas 110 e 81 c=- a redlçlo éiadot ~ lei 5.74V11 

Ar:f:, 110. ~ as -caçlles de ooénos dlt vinte 

tone1adiS blutas 'll&1a c:o.J ft!g1$tro • !nscrlçllo ... ~
de Portos que do!la ~ a!pia ao Tr.lllunal ll'lrltllo. 

l'llrigrafo lbko. llpllca-se o disposto neste ar
tigo Is -caçlles de lP' trata oS IR do artigo 81. 

llrt. 81. - -rcaçlio nacional de '""Is de 
vinte tcnel- brutas, construlda no Pais ou adquirida no 

exterior, terd trAnsito 11 vre .,. ~s brasUeiras se a sua 

propriedade nllo estiver registrada. 

IIR flc8o exclu!das de registro de -ledade, 
no Trlbtnll Marlt.I.IO, as -rcaç!Jes até 50 (cinqUenta) t~ 
1- brutas, construldas no Pais e destinadas 11 navegaçllo 

fluvial e lacustre. 
S 211 11 J.nabservancla do disposto neste artigo 

sujeita a Inrrator 11 pena.de .W.ta de 5 (cinco) a 50 (cln

qaÓnta) vêzes o - saldrio-aln.I.IO vigente no País, a ser 

~!cada pelo Presidente do Trllulal Marft11110, seo prejuízo 
dlt !iUSIJI!I"IÍ;ll do trdfego da -rcaçllo, que serd logO deteroo! -- llrt. 11). O registro da propriedade de navio serd 

deferido exclu!~e: 
a) a braSileiro nato; 
bl a sociedade constituída de adlrdo cooo a lei 

bras!lelra, .,.. sede no Brasil, ;rlo.lnistrada por brasllelros 
natos e .,.. 60S (sessen<a por cento) do seu capital pert""""!.! 

te a brasileiros natos.; 
c) a braSileiro naturallzadll que se tO!Vteetda 

"" art. 20 do Ato das Olsposlç!les Constitucionais Tàns!tórias 
votado .,.. a Cmstitu!çllo Federal de 18 de seteOibro de 19'16. 

l'lirigraro mico. Est:ID .,....:n-eendldas na alínea !:_ 

(leste artigo as ~ oq>regadaS l1li pesca Htoranea ou 
nterlor. 

"lld:, 14 ~ • ..-r o nglst:ra, a • 
bUcllçlo _n.,u. .utor~ a. tt·•r-r -!anta r<!Qlstro rm:;. 
v.boh.lil ·ftm!ecldo pelo drglo dlt ·xnscrlÇio, .,.. 1 Cuol -
dlt Vlllidedll. 

Partlgrafo IXI!co. o prazo est-lecido neste ~ 
t!go poderi ser pronogado pelo drolo dlt Inscriçllo, desde 

que o Jmlllrietdrio nllo t!Steja iricurS~>· nas sançlles prevista 
nesta Lel pelo nllo CU~Pri...to dlt exlg!nclas. 

llrt, 911 -.---.-'-.-"--- -- "." •• ---""----"" 

S 211 · sendo a edlorcaçllo adquirida .. .condoll1n!o, 

o pedido serd assinado por qualquer dos conciOiolnos, fazendo 
referencia' aos deeàis e b respectivas q.JOtas. 

................................ --- •• o ................ . 

Art. 311 As eOibarcaçl5es brasileiras, exceto IIS 

da Marinha de Guerra , estilo sujeitas 11 lnscriçfto na Capita

nias dos PÕrtos ou Orgllo Stbordinado, M cuja jurisdiçllo 

for doMiciliado o proprietário ou arnfador, sendo obrigatório 

o registro da propriedade no Trll:ulal Marítimo das q.Je pos -

su!rem arqueaçllo bruta ...,erior a 20 (vinte) toneladas, se 

"""regadas na naVegaçllo marítima, e daq.Jelas can arqueaçllo 

bruta superior a 5o (cinqUenta)· toneladas, quando llesti.--s 

a gualq.Jer IIOdalldàde de navegaçllo Interior, 

§ 1• Estando a eotlarcaç§o somente suje! ta a 1fl!! 
criçn:o, ·esta .valerá como registro. 

§ 211 A falta do registro sujeita o !nfrator b 

sanç!les previstas nesta Lei. 

Art. 6• o· registro da propriedade oe ....,arcaçllo 

será deferido ·exceto nps casos previStos na presente Lei, a 

b~asilelro nato ou a sociedade constituída de acordo com a 

lei brasil'!ira, com sede no Brasil, aânln!strada por bras! -

Ielros natos, cujo capital votante pertença~ em pelo menos 
~ (sessenta por cento), a brasllelros natos e controlada 

por brasileiro~ f1atos ou por pessoa moral braslleira que sa

Ílsfaça as exigências em realce. 
§ 1• Persiste assegurada a s!tuaç~o aos q.Je,br_! 

sllelros naturalizados, já detinham a qualidade de proprlet! 

~los, armadores, comandantes e tripulantes de. navios naci~ 
nais de àcordo com o artigo 20 do Ato das Dlsposlç!)es Cons

t!t.:Oionals Trans!t6r!as, de 18 de seteOibro de 1946. 
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Art. 84. O brasileiro nato casado_ ctwn estrangei
ra ou 'ür~si!elr·a naturalh:!!da pode ser proprietário de navio 
n~:~clonal; mas, se perder,. nos têrmos d? lei civil, a dlreça:o 

do~ seus bens ou dos.bll!ns do casal, o navio só· poder~ ser 

'"piorado por armador legalmente habilitado. 
Art. 85. A brasileira nata casada com estrangel_ 

ro ou brasileiro w.tLral1~ado pode ser f"~roprletária de navio 

nac~onal, !'Je ~ste fdr excluído da comunhão. de: bens e compe ... 

tlr à mulher. a sua adrl'!nlstraç!o nos têrmos da lei civil 
mas, se perder r~: rr(Jlher essa admln!straça:o, o navio somer1te 

poderá navebar sob a dlreçno e respor.sabllldade de. armador 

legalmente habÜ!tado. 

Art. 86. o pedido de registro conterá as segui~ 

tes especH!cações: 
a) nome do proprietllrlo, sua naclonalld~de, est!!. 

do civil, doolic!lio e residência; 
b) nome da embarcaçllo, construtor, lugar e da'~.a 

da construç5o; 
c) tipo e classiflcaçUo, coiT!)r!mento, beca, po!'-

tal, contOrno, número de cobertas, número de porOes; 
d) borda Uvre, calado máximo, tonelagem brut·1 e 

líquida, pêso llllldmo de carga; 
e) ... ter!al do casco; 
f) lllllqu!na, construtor,. tipo, fOrça; 

g) caldeiras. construtor' tipo r número r pressfto 

de regi ... ; 
h) c:onOustivel, capacidade das carvoeiras ou t"!! 

ques; 

Art. 6• O registro da propriedade de-~ 
será deferido exceta nos casos pr~vistos na presente La.l. a 
brasileiro nato ou a sociedade constituld~ dP. acordo com a 

lei brasUe.ira, com sede no Brasil, administrt:irt~ par brasi

leiros natos, cujo capital ·votante ~rtença, efP pelo menos 

60l (sessenta por cento.>, a brasileiros natos e conttolada 

por brasileiros natos ou por pesspa morai brasileira QtJe "! 
tisfaça os ex!g..'ncias em realce. 

§ 1° Pefslste ass_!?gurada a situaçao doS ~ , 

bras!le!ros natonalilados, já detinham a qual!dade de pro

prietários, arm_adores, comàndantes e tripulantes de navios 

nacionais, de acordO com o artigo 20 dn Ato das O!sposiç!le$ 

Constl tucionais Transitórias, de 18 de seten-bro ·de i946. 

§ 212 Alé:n dos casos .orevistqs r.este artJgo,o I'! 
gistro será, t;Jmbé:' deferido a: 

a} pes..,o<3s de direito público i11terno; e 

b) scdedat".?s de econorn.J;!!: :T"lsta, én'presris PtXJlJ .. 

cas e f'undàçõe.$ institur;l::ts ):"'_!o podet ~.~úbllco·. 
~ JQ O or;,si.ieirc n~ito ca~a:Jo coo estrangetra 5:2 

mente pOder~ ser proprietário de ert>"'cação se tiver a ólre

çao dos seu~. ben~- ou dos ()Qns d:o __ casal,·r:o$-!.;::.>~mos t!a le! c! 
vil. 

··!~S~Jr-::.-~:J '>a~.a casada cao .. -- -~~strangelr-o 

somente no .. ~":":·: :-·~~r r t,..t .. :-lF·:::C::b de '.:.":'.:...acaçao se exc.lulída 

esta ô-1 ·c"Jí(U:·,:·I<J de t:::?'11:i e CCI!lJ~-1-lr ã ;llJlher a sua Sl~~itils

traçfto, nos termos da!«.: c.ivil. 

Art. 72 o registro da propriedade das ~r;a.o. 

çOe:r: ;:-Jt:~ssiflcadas nas ~tivj'dades de pesca, será, tant>bn, 
deferido a br.osiieiró ou a sociedade constltulda. de acordo 

ço:n ~lei br9~.;1~1ra, com s~de no Sras.il, que seja aóntn1s

Lr-1da oor brasJ .-~iras, cujo capital votante p~?rtença, em 
pelo m.;·--.os 60% (sessenta par_ cento), a braslle- i: '1"i e .contro ... 

1~r1a por ora:ü!eiros ou por pessoa moral brasl-l~"''~ra ~;e_ sa~ 

Us.f3!';~ as exigências em realce. 
Art: 80 o· registro da propriedade dOS ern-\rr.R

çoes cla~d ficadas na ati v idade de esporte e/oo recreio PJ)'! 

rá··ser deferido o estrangeiros COO! permanência legal no pah. 

(SEM WlRELAÇ~O.f'ROJETO llõ LEI ) 
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11 propulsot. e veloc,l..dade; 
j) est0çlio .rdQio-teiegráfica, suas caracter!s

tices e !odicat!Yo de chamada; 
k) aptldllo. para navegar em alto mar; 
1) pre.ço ·.de aquislçlo ou ccinstruçao. 

Art. 89 

Pardgraro !Í>Jco. Em c:aso de emtiarcaçRo pert"!! 

cente ·à i.k'llRo, ·ou a Estado, Muhic!pfo, entidade autárQUica 
ou. paraestatai, QU sociedade de economia mista será o ped! 
do feUo por oficio. 

Art. 87. o pedido de registro será· instruido 

com os seguintes docunentos: 
o) certidllo de registro ·de pasclmento do pro

prietário ou prova equivalente; 
!>) tratando-se de peJsoa ju~ídica, prova de 

qúé satlsfaz os requl;J.tos da alínea !:>. do ~rt, SJ; 

c.) certificado de vistoria inicial; 

d) planos de em!>arcaçao; 
e) ,titulo de aquis!çao ou em caso de constru -

çll~, prova da quitaçllo do preço e de que o projeto· de 
construção foi aprovado pela autoridade c-etente; 

i'> prova de quitaçao de ônus fiscais que inci~ 

dlnl setlre a emtiarcaçRo e ato tralat!vo de domínio; 
g) cert! ficado de arqueaçRo; 

h) certificados de segurança da emtiarcaçRo, de 
segurança rádio-telegráfica, de borda lisa, e outros ex!!!! 
dos por fOrça de convençlo !nternac!onal; 

i) passaporte extraord!nár lo de autor idade con 
sular brasileira, quando se trate de enibarcaçfto adqulr!d; 
n6 .estrallgeiro. 

Artigo 88 com a redaçllo dada pela Lei no 5. 742/71 

Art. 88. O contrato de e-ra e venda de em
barcaçRo· registrada será feito por escritura pública, la -
vrada pOr qualquer tabelifto de notas, ""' comarca onde nllo · 
existir oficial privativo de contratos mar!tlmos. 

Art. 89. O pedido de registro será assinadop~ 
lo presunido proprletdrlo, seu procurador ou representante 
legal;. e, havendo mais de um proprietário, assinarfto todos 
os COIJl)artes, ou o de maior Qt.Ji.nhfto, fazendo expressa refe

rê'ncla aos demais e às respectivas p~rtes. 

Art. 90 ... O pedido de transferência do registro 
de propr!edàde será feito pelo novo adquirente, seu procur! 
dor ou representante legal, que instruirá o requerimento 

com a p~va da 8QUisiçlo, da qui taçlo de Onus fiscais e o t! 
tulo de propriedade dO transmitente. · 

Art. 91. Satisfeitas as exigências legais, se

ri 1"egistrada • propriedade, expedindo-se novo Utulo e i~ 
tlli.Zendo-se o anterior. 

ArL ~·· •• , ••••••• , ••••••••.••.•• , .. , •••••••• 

·-. o ••• o ~. o • o o • o .... o • ••• o o • ........ o~ ••• o ••• ••••••••• o o ... o. o o ... 

§ 30 Quando se tratar de Órgao ou entidades da 
admlnlstraçfto dlreta ou lodireta federai, estadual ou lilur>i
clpal, o pedido será feito por Oficio. 

Art. 911 ......... , .............................. . 

§ 1• O requerimento deverá conter: 
a) cerÜ(f!o de registro civil de nascimento do 

adquirente ou prova equivalente; 

b) documentos que ·atendam às exigências do arti
go 612 e seus kparágrafos e artigo 7g i 

c) titulo de BQUis!çfto ou, em caso de construçlo, 
a respectiva licença e a ptova de qu1taçfto do preço, sendo 

admitida a ressai va quanto ao pagamento da parcela de garan
tia; 

d) prova de quitaç!lo de Onus flsca is e de encsr-
gos sociais i 

e) certif!c'ado de arqueação; e 
f) desenhos, especirlcaçrles e memorial descrlt!YO. 

SEM CORRELAÇ~O COM O PRO.ETO OE LEI, 

Art. 9• O pedido de registro da propr ledade de 
errbatcaçao, inicial ou por transferênc~a, bem assim o da 

averbaÇao da prome$sa de c~ra e venda, será feito pelo 

adqu!rerote no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 
data: 

I) do termo de entrega pelo estaleiro, quando se 
tratar de emtiarcaçllo construída no ljrasU; 

II) da. chegada ad porto cinde deverá ser inscrita 
a emtiarcaçllo, quando adquirida ou cons~ruida no estrangeiro; 
e 

III) do ato translativo da propriedade ou, no caso 
de promessa de c"""ra e venda, do direito e açRo. 
• o o o • o ~ • o o • o o o o o o O o o o o o o o o o o o o • o o o • o o~ o o ./'o,. • • o o o o o o o o o o o o o o • 
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Art. 92. Nenhw gr.Vame hipotecário sobre embar 
caÇ§o nãc!ona-1 poderá ser !."':::;Ub;!do r.o ;~3rs ~~m ::l ~;lres~ntP. 

ç:J:o do título de propriedade naval expr::oido pelo ·, r!l~:.,.,...,a; .... 2. 

·-r~tiaWJ, exigência que tam!Jém 5r-r.l, feita por ocasH!o de re

gistro da hip.ot~B no p:;ís, :;r: esta tiouver. si.do !nstib.ú·.'.:3 

r.o ~strangeir-o~ 

Pa~grafc ün;co. Fazem exceç~:) as entJ:;..··::ações 

2 c:_;f." se refere o artigo 80 quando valerá a !nscrlçllo da ... 

car:.aenie de: portos~ Neste case.. o regist!'o ~-: ~arraçãL ~ar-

-se-á no Tribunal Hãr!tinx:i; r.a opor: :&de do ··.::gist~ d:a 
hipoteca. 

Artigo 93 CO-"' a redaç§o daQa pela lei no 5.056.'66 

Art. 93. Qualquer rbnhai:'caçl:!o rc-~erá ser hipote

cada na pr6prla: fase da Construçao, séJ.··. q•Jal fOr a sua to
m!Íág,.. 

Art. 911 •.. A escritura pública é da st.bstAncia do 

co:;.tratc da h.lpot~ naval, podendo ser lavrado por QUalquer 
ü:""r."liào- cf'!._ no~, na .comarca onde .nfto f1a:uver serventuário 

.Art. 95 .. _Para se;r registrado o contrato da hi-

poteca ,naval dev~á conter.: 

con~tr-Jída., 

a) data; 

b) """":• domicilio e profiss§o dos CO<)trotantes; 
c)· total da dívida garantida pela hipoteca; 

d) juros convencionados; 

e) época, lugat e forma de pagamento; 

f) nane ·da entJarcaçUo, com as suas especifica -

g) declaraç§o do seguro da entJarcaçDo quando 

Parágrafo único. No caso da hipoteca de entJar

i:".açDo em construÇllo, o contrato especificará' a matéria e as 

car~cterfstlcas da ef!!barcaç!io bêm comO o nome do construtor. 

Terminada a consttuÇDo, a errbarcaçDo, fiéará hipotecada em 

sua integridade. 
Art. 97. cabe ao interessado, credor ou deve -

dor, requerer a inscrlçl!o,.oferecendo o traslado da escril!! 

ra pública 
Art. 98. -A hipoteca será averboda no. reç) <t.ro 

da propriedade da enbilrcaçDo e no título respectivo. 
§ IR o pedido de inscriçUo será apres,-~todo ao 

TrilxKtal Marítima, poclendÔ entretanto ser entregue ô ::apit.!!. 
nia de portos onde estiver inscr !ta a erilarcaçUo, e o; >de , 

depois de anotados o dia e hora da entrega, sediO a ~tlçlo 

e dD<:unentos ~ &O TrlbunGl. 

Art. 12. O registro de direitos reais e de ou
f ··;c, ·• _.) q•Je- g.··;:,"'';- embarcações brasileiras deverA! ser 

·<·o -no Tribur~ai 1··<::.fitimo, ___ sob pe"la de n~ vlf!:r ~tra te!. 

c ·:ros-. 

Enquanto n!'Jo registrados I os direitos 
r·_. subsistem apenas er~tre ;:·_.. ~~-'.:"rtes,retroag.f.ndo 

a eficácia de l'ei.Jislro d data da prenota-;ão do titulo. 

§ 2S2 Os direi tos reais e' c ; ·~s serao registr_! 
rc~· em livro 6r6prlo, averbados ê. m-;;rgem Ja :r?9istro de pro

pr.:edan~ e a...,o!..:;rio:; 110 respectivc título~ de·..-eJ•:íO o lnteres

so~o pr?'"'.ovex l?r.::vlau~nte o reç~.:;.tro das em::~~lc::=.;r~s aln1a 
n~o regls; . ,sdas ou isentas. 

Art. 13. A hipoteca ou outro. gr<•"':s;-r.-? : '1de~4 sr.r 
con-st!. tufdo em favor· do constr~._~tor: ou f1n='fnd ~dor, .:.P.smo. na 

fase de cor1~t:uç~o, ~alquer o..:c .seja a arq:,~--· ;?ia b;-uta da 

~arcaç~o, de~erJ!...~'M neste caso, constar c:lrJ ·-;trlJ'I'Iento o 
nome do. cons.tr.~tor, _o nu.. ':!

0
:-o do· casco, c; f:.:.r I:·;;. .i f!-:-~ç~o do "!! 

terlal e seus dados caracJ..- i- -~;;tlcos, além.~;~ ~·· ... :.;.. "Or tt 

caso r o nbme do flnaOciado~: •- ' 

SEM COARELAÇAO Cl'M C C"lOJF:TQ DE OEálr; :é 

Art. 14. Os interessados para requererem o re

gistro dos dir~ltos reais e. de outros Onus apresentar§o o 

contrato, que deverá conter, obrigatorl,..,te, além dos ele

mentos intrínsecos ao ato: 
I) as caracter!sticas principais da enbarcaç~o, 

arqueaç~o bruta, tonelagem de porte bruto e outros dados que 

a identifiquem devidal'l811te; e 
II) e dçclaraçfto de estar segurada a embarcaçllo, 

exceto QUando constitufda h.lpoteca Ou outro gravame real na 

forma permitida pelo ~rt. 13. 
§ 1•. o pedido de registro será apresentado, 

mediante reQUerimento do proprietário ou de seu r"fJrersen

tante leg~l, acQillPsnhada 'dos doclJnefltos necessários, à Capl
tanl.a dos Portos ou 1:\rgfto subordinado, ·.,. cuja jurlsdlç:Io· 

estiver incluido o porto de !nscriç:Io da embarcaç~o. a ~ 

caberá encaminhar o requerimento e doct.,lnentos a este apensos 

ao Tribunal Marltimo. 
§ 2<. O registro do dir!'ito real ou do ~s se

rá C(J111Jflicadc ç~~o Tribunal Marítimo à Capitania <los PortOS 

em cuja jurio-:üç~o estiver incluido o porto. de inscriçllo da 

embarcaç:Io, para a devida anotaç§o. 
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§ 2" Ouvida a Procuradoria e satisfeitas as ~ 

x!~ias l'egais, o pedido de inscriçfto será deferido, fa
zendo-se as necessárias averbaçOes no Tribunal que O mand.! 
rd anotar na capitania de portos ondE! a embarcaçDo estiver 

inscrita. 

Ar~. 96. A hipoteca inscrita valerá contra 

terceiros, des~ a data da inscriç§o, que se pl,'esune váli

da até sentença judicial em contrário transitada em julga

do. 
Art. 99. Aplicar-se-fto, subsidiàriamente 11 ln~ 

criçfto da hipoteca e às averbaç~es decorrentes, as disposl_ 

ç~s da legislaçlo sObre registres públicos. 

Art. 100. O regist~o de outros Onus sObre em -

barcaçees. far-.se-á, tanto quanto possível, na forma estab.!!, 
lecida para a inscriç§o da hipoteca naval. 

LEI NO NO 5,056, OE 29 de JUtfll OE 1966 

Art. 12. , ~ obrigatório o registro, no Tribu -

nal Marítimo, de armador de entlarcaç~es mercantes de mais 

de vinte (20) toneladas brutas, mesmo quando a at!vidade fOr 

exercida pelo respectivo proprietário, exceto quanto às 

errpregadas exclusivamente no serviçõ Público. 
Parágrafo único. As disposições dêste artigo 

sa,o igualmente aplicadas ainda que se trate de embarcaç~es 

de tonelagem inferior desde que providas de propUlsao meca 
nica e se dediquem a qualquer at!vidade lucrativa de barrã a fora. 

Art. 14 ......................................... , .. . 
!'arágrafo único. A~ disposições finais dêste artigo 

nllo se aplicam quando se tratar de errttarcações que n:Jo ~xerçam 

atividade lucrativa. 

Art. 13. Para os efeitos desta Lei, c~reende-se c-2, 
110 armador a pessoa natural ou Jur!dica que, em seu.name e sob 

sua responsabilidade apreste: a embarcaç~o pata ser utilizada, 

pondo-a ou nS:o a navegar por sua conta. 

Parágrafo único. Nesse conceito também se incluem 

aQUêles que tenham o exclusivo contrOle da expediçfto, sob 
qualquer modalidade de cessa:o, enbora recebam a embarcaçao de
vidamente aparelhada e tripulada, desde que possuam sObre ·ela 
podêres de adminlstraçao. 

Art. 14, A armaçfto da embarcaçlo, excluídas as de 

trdrego do pOrto, só poderá ser exercida pelas pessoas aludidas 

nas alíneas a, b, e c, do art. 83 da Lei no 2.1eo; de 5 de fe

~reiro de 1954 e que satisfaçM1 os demais requisitos legais. 

SEM CORRELAÇ)Io NO PRO.ETO OE DECRETO, 

Art. 15. ~ obrigatório o registro no Tribulal 

Marftimo de armador d<! entlarcação mercante sujeita a regis -

tro de, propriedad~, mesmo quando a atlvldade for exercida P.! 
lo propr !etário. 

§ 10 AS 'dlsposiç~s deste artigo são i~lmenti! 
aplicáveis, ainda que se trate de ertbarcaç:ló mercante COfll a!. 

queaçã? bruta inferior às previstas no artigo 30 desta Lei 
quando provida de propulsão mecanica. se dedique a qualquer 

atividade l~crativa rara dos limites da navegação do porto. 

§ 20. Só será dererido o registro de an••IC!clt,ll 

pessoas _ou entidades que operem, de modo habitua], errbarca

t;~o com finalidade lucrativa. 

§ 3•. ~ obrigada, também, a registrar-se no Tr.!, 

bunal Mar ItfOO como armador a pessoa ou entidade nao enqua

drada no caput ou § 10 <leste artigo, quando o somat6rio das 

arqueações brutas das embarcações por- esta aprestadas ultra
passar os vaiares estabelecidos no artigo 3" deste Lei,' ob -

servado o disposto no pardgrafo ant-erior. 

Art. 16. Para os efeitos desta Lei, cçmpreende-
-se como armador a pj!ssoa física ou jur!dica que, em seu 
nome e sob sua responsab!Udade, aprresta a embarcaç~o para 

sua utilizaçao, pondO-a ou n§o a navegar par sua conta. 

Parágrafo tmico. Nesse concelto tsroém se in
Cluem aqueles que tenham o exclusivo controle da expedlç:Jo , 

sob qalquer modalidade de cessDo. enbora recebam a esnbarca -
çao devidamente aparelhada e tripulada, desde que possuam "!! 
bre ela poderes de aóninistraçAo. 

Art. 17. A armaçao de entlarcaçlo só poded ser 
exercida por pessoas e entidades caracterizadas no artigo 

6•, no seu § 1• e nos itens do seu § 2", e, quando se tratar 

de "'1'barcaçlo classificada na atlvidade de pesca, pelas enu
meJ:Bdos no artigo 70 desta Lei. 
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.llrt. IS. O contrato de amaç'lo, carbi-P!Irtlda ou~ 

tm ~ U~c de cessBo 'P' d! i'iodêres de ~ntstraçaO ~ 
r' aveibado no regirt= de prop~ll!daóe da -rcaçi!O e çonstará 
domt·de~. 

· llrt. 17. Do certirlcado de ...-r, <JJI!" será ~ 
pedJ.do ~ ult~ o registro poderá ser fornecida outra 

,·Ia, .,. caso da perda ou desP"ul~ da anterior. 
Parágrafo Gn.lco. Mediante comprovaoo fornecido 

pelo Tribunal Marftoo ou pela ~tania ib Pllrto <po encaql

nhar o pedllb, podem o ...-r praticar ·os atos pertinentes 

la expedi~ da <!llbarear,;llo, .até a ult.!Joaçllo do reglstro. 

llrt. 1~. A .,.,._ <!llbarear,;llo, nas ccndiç!les pr~ 

vistas no ar!'. 12 e seu por;lgrafo .S.lco, sob a ãówinist~ 
de pessoa mtural ou judd.lca brasileira, será fOrnecido pas

se se o respor1Sável pela ellpedl~ n:1o estiver reglstracio. co
.-o a.- no Tribunal Mooritoo. 

llrt. a. o Tribunal. Maritoo, ..,. prejuízo das 

·-Is sanç11es .legais, on1en3r.t o cancel......to dô registro de 

..-r ~ provadq 'P' êste, .na utlll~ da <11barcaçl!o, 

praticou atos previstos .. lei co-a crile ou contravençllo' ~ 

mi, ou lesivo la F..- Nacloml~ 

llrt. 211. Ido ser.t conced!lb registro de arnK!or 
la pessoa fislca 'P' _ten!Ja" partlc.!Pa<fo da -lnlst~ de 

pessoa jurídica llt1nrjida pelo cancel....-.to na fo:'111 lb artl
ga anterior, ,.. la pessoa jurid.lca da qual fiiÇl! il3rte ~ 
.J• tenha partlclpalb de outra sociedade <:011 poc">res de .-I
_n!Straçilo e cujo registro taj!l Sido ~ r -':Ptlas condi 
Siln -

§!V. -As pe•"'las·e·socledades menclon~ .lle 
art. 6"1>." séu 5 l• e as sociedades constitu{das na !Q,;,.. .. 110 

art. 72.ter:IQ ~ possi,fr _os r~.Jlsitos de ci.JRW:r.:::Iar-k~ef- pa~ 
!!XerÇerem a. armaçllo de entia~aç~o ... rcante. 

§ 211 As pessoas físicas, arma<fores ·de ;>esca, .fj:_ 
ca'l dispensadas da compro\lljÇ~o da q.Jalldade de C<lOierclante. 

Art. ).9. A armaç~, q.Jd<IU"r Que -seJa a soo""'
dal~.dade~ ~ve:rá ser averbada li m<Jrgern 00 Í'egi.strO ca enbar

caçDo e na &espectJva Prtr'.'l.s."io. 

. § 12. · 11 a·,J<A·ri:;-aç-~0 será rec;..Jer Úfa ~tes da via -

ger.,. caber.OO à. earit,F,{~ ·:(.;1..-: t:'-)!to-s ~v 6rÇ~o st.Jbc?rdlnado "!. 
zer constar do Rc'!. ~ ('!';J.!.:;--:~.;~ ·.:J n::~' ~ do responsá~l pela ex 
pedf.;a:o, · a;..t~s- rest!~o.- & ~:::",:._:;o,,.:_-:-~ . .u· r: reQlJer~menta~ao Tr!bu ·:: 

nal Marítimo. 
§- 2Sl'. o ..... , m~ ~ ~---·e'"tto ~ =-·~ .m_·":-;e.'lt-~~ a ~l-

cper C~itan!a dos Pru:~:. ~ , ·;-:-~:1 s: .. :bo.1.:~!::-1ao:.!o , •. :r ~ fOr;. · 

exe~r a arma~o, acorrp~cl::í":~-J e-E- :..r.<J vi~ -i:· J.ror: ·.",~~t:o .::a 
ootorga· para enc_amiMamentO · •··:-c' ~~D ;;...;. Tdl .. ...,t"t;:>l·~-.::r!t.~·,~· 
podendo ser tequerldo, ao me:;1710 tenpo. c ~Ç-is7:!'"rt. ..!4 ::·:i..f-·· 

do~, quando se tratar de pessoa ainda não h~r-:.~!t.o;.-_:f;o .:·.t.t~.:i~·: 
dÓ-se, neste caso, os docunentos neCessários. 

§ 3". Caberá a """" fizer a outorga a obrigaçllo 
:~~ ciFt~c;~ã-Ia ao Trlbulal Plar!tlm no prazo cJ.e 1!> (~) 
•.L.,t-~ Oa o~·· .i- do instl1.,11f!nto 

Art. !8. O pedida de registro e o ·sev · e-t1'.;eMl

nh3Riento Obedecerão~ no que eot:.ber, ao estabeleci~ rn § :~ 

~ art~ 14, e~dinúa a Capitania ctos Portos ou 1~c ,St.bor

dinado ~ autorizaçao para que o arm.:Jdor possa prat!car, des

de logo, os atos pertinentes i\ eXj:ediçao da embarcação, '-""' 

vez CtJ!llridas as. de.nais exigências leqais. 

ParágrõfO Jl1ico~ Ultlmadc O ~fOC'?SSO: !... • ~-~ 

dldo pelo "Tribunal Mar:! timo, o CertiFicado de ?"::.""'Çff t _.; 

mador. 

Art. 20 .. As errtlarcaçt"!es ~rcantes suje.itas a.~_· 
gistro s6 J)cx:lerao operar sob a a, t"l.nls~raçllo de ~ssoa ~: 

entidade "-"' esteja reglslrada cq<_'" "-""'d<>r no Trihif_,r Ma

rítimo,. ressalvàqos_ os casos ea quA- esi € registro é d!spens~ 

do. 

Art .. 21. Para fiel :---;.-::.-r:L"!"~:--1t 1 do disPOsto 1'11': • 

-e.rtlgos anteriores, caberá às cap:t3:ü.·.;.;. dt...~ Portos ou ( 

gOOs subordinados e às autoridades ::.::~ ·,z._·:· -~~, i:-rasilelras i 

exterior fiscalizar e reter as eriJã.J...:~-ri ·s Ir :-,~toras, C01\! 

nlomdo a ocorrência ao Presidente lb ·;rlb;;f'..;l fi<r!t!IIIO par" 

apllcaç:lo das penall-. 
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Parágrafo tlhico. l~l~~~ente, n!lo ·será concedido 
~stro !l .,.,;soa jurídica da ~1 .faça parte ".!! 

••> pessoa f!sica tenha tido por ~les motivos o registro 

cancel~. 

LEI N~ 2.180/54 

Art. 102. O T.ribunal Marit11110· determinará o C"!:!, 

cel.wnento do registro da prop~iedade naval: 
a) ~ a ent>arcaçílo deixar de pertencer a bl'! 

sileiro nato ou a sociedade brasileira, CClfllJOsta de braslle.!. 
ros natos; 

b) ~ se pr:ovar ter sido o registro feito ~ 
diante declaraçl!es, doeunientos ou atos inquinados de dolo, 
fraude ou si..,laçlo; 

c).quant!o a embarcaçlo tiver <!e ser <lesmlinchooa; 
iiJ ~. ela tiver perecido, presunindo--se o 

perecimento se, estando em viagem, delanlo hOUver noticia .. ~ 
r~te sels meses; 

3) quando f!Jr ~onfiscada. ou ·apresOda por governo 

"''tr~iro, no último caso se consideradá boa a prêsa; 

f) QU!Indo determinado o. carc~l-.to po'r senten

çe judlciel transitada 1!111 Julgado. 

Art. 100. A hipoteca naval considerar-se•á extinta, 

cancelando-se a inscriçllo respectiva: 
a) pela perda da entlarcaçlo; 

b) pela axtlnçlo da obrigaçlo principal; 

c) pela renlncia do credor; 
d) pela venda forÇada da embarcaçlo; 

e) pela prescriçlo extintiva. 
Parágrafo úf,ico. O pedido de cancel.wnento será 

feito pelo interessadO, seu representante legal ou procuradOr; 

Art. 104. o registro <lo armador. sserá cancel.ado 

-·e que deix&rM de ser· satisfeitas as condlç!!es legais, ou 
pela extinçlo dO contrato. No primiro caso proceder-se-a de 
of.lcio., no seg<nlo, CU~Prirá ao intereSSado prCIIOVer o cance,la -

.... to. 

ladO quandO: 
I) a entlarcaçlo deixar de pertencer a qualquer 

das ~caracter.-zadas ~· art~~Sps 6V, 7V e 8~ <!esta Lei; 
II) a entlarcaçlo ti ver que ser désmanchada; 

III) a entlarcaçlo perecer ou, estando ·.,. viageno, 
dela nlo hOUver noticia por mais de 6 {seis) mses; 

IV) a emban;açlo for confiscada ou apresada por 

Governo estrangeiro, no últi110 caso, se .considerada boa pre

sa; 
V) provado ter sidO o registro fe!to lllediante ~ 

claraçlo, doct.Jnléntos ou atos inquinados de dolo, fraude Ql! 

simulaçllo; 

VI) deterllinado por s"'ltença Judicial tr8n$1tade 
.,. Julgado; e 

VII) extinto o ~· que provocoU o registro de 

-rcaçllo isenta. 

§ lV. ~s casos. dos itens I, II, III, IV e VIl, 

proceder-se-á ao cancelamento "dO r~stro a requerimento dO 

proprietário, o qual deVerá r,~e-lo no prazo milxilllll de 2 

(dOisi meses, contadOs da data do e-.iento, ou de 8 (oito) •

ses, contadOs da data da últi""' noficia no segundo caS$0 dO 

itemiii, c~, pelo nllo i:Uiflrllllento da.exigêncla, • ovl

·ta previstã nesta Lei. 
§ ~. Nos casos dOs i ~ens V e VI e nos -is 

n11o previstos neste artigo proceder-se-ii ao cancel.wnento dO 
registro ~-officio, quandO (!(IIOUnicados ao Tribunal Mar!tlm. 

Art; 23. ··A hlpoteca ou outro ·gravame será ca>S! 
derado extinto, cancelandO-se o. registro respectivo: 

I) pela extlnçlio da obrigaçfto principal; 

II) pela renúncia dO credOr; 
III) pela perda da entlarcaçlo; e 

IV) pela ·prescriçlo extlntiva. 
Parágrafo O..ico. o cancelamento será feito a P! 

di dO dO interessadO. 

Art. 24. o registro de >1rmad0r será cancelado: 

I) pela extinçlo dO contrato; 
II) quandO deixareoo de ser satisfeitas as condl

ç!!es legais para o exerc!cio da ativi-; 
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III) quar"\ nbtida em desacordo cao .s legiSlO· 

vigente ou por oneio de éeé l ~"ações, documentos ~ . atas Ín.
qulnadOs de dolo, fraude ou s1mulaçllo; 

IV) quando provado q-~e .o armador eopregou a ..,_ 

~~rcaç3!J, no todo ou em parte,, na p"ãtica de atos previstos 
""! l ~QIIID crlllll! ou cnntravenÇ3o penal. ou lesi'G~ ~ Fazenoa 

Nac 1a1, ou ~. de qualquer fórma; fácilltou a su~ utillZ! 
ç3o are tais fins; e 

V) QU~nc!o, cancel~s tocas as autorizat;&!s <JJe 
.lhe · cnha!O sido outorgadas, o armador n!1Q venha a obtér ,<!en

tro do prazo de 2·. (dois)'"""''. ~ nove autorbaç3o para ope.. 

rar na navegaçllo. · 

§ 19. No caso c-· il.€.;) I, proceder<;e~ ao CDt"'r·7 

lamento do registro a ~eqtie!imento rlo l~tere~sado, -~tJ 
~Gs demais, ~-offic!o, <IE';>endendo, na hipótese do ltew rv, ' 
de decisão definitiva .,. rroc"s.oo de acidente ou fato da na

·."?aç3o, e, no caso do lt""' V, de COillnicoç3Q, ao Ttllu,.l 
1 .. ;;- 5.-=::iiiWl, pelo Orgia COfl'::.'•:·i:::or·tl'! •. 

_§ ~. Fiem~ in;Jc::.~::las de se re: · strarent CO'tc 

a-. ... -'ic;or as pess·· --_,... :r.'?._· E~.c~cendo de. fato ·e':.-sa ativld~, 1!!

cori,ereut mi prática de QU~ trata o itetn IV deste artig"ii. 

:.rt '26. :>s pessoas-~ tlve~enr d registrO ·~ 

armar'o~ ·C." ·,;,,• .. ···.: '''~~''da lt""' IV do s:tlgo Í4,flcaw if,;.. 

pedidos r: . .,, ~;:::tL.:::í.~:::r c'.;:; .::.•:;irrl!f';istrx?.o ':it!! i'ntldades de direi 

to P·hlfcl ou privado~ se decf1~ l atMQÇic,. de et:..rca: 
ções. 

§ 1•. As entidades que n3o observarem o di51Xi.! 

to neste artigo, nlla será concedido registro de armador, fi

cando suspensa t""1'0rariamente a aÜvldade das que já · esti
verem registradas. 

§ 29. Silo consideradas na condiçfto de ai1Rildor, 
e, assim, sujeitos ao I*éumento aludido neste ·artigo: 

ai os que, ""'s100 sem registro nb Tribtn!l Marl

tiiOO, exerçam a atlvidaóe, se ajustando ao conceito e$tabel~ 

cicfo no artigo 16 e seu parágrafo llnico; 

b) os que lntegrav.,.., ao tempo do rato, a dire
çfto de• .entidades de dfr<!lto públlcó. ou privado que tivereo o 
registto de armai:lor cancelado na forma do It.,. IV do artigo 

24, a n§o ser que Fique provada sua isençao. 
Art. 27. A reabllltaç§o de armador pessoa físi

ca ou de sócios e dirigentes de ""'resa que temam sofrido 
a sançfto do artigo 24, lt.;;, . IV, poderá ser requerida s.;,..;te 

uma ·vez perante. o Tribunal, após. 5 (cinco) anos de trllnsito 

em julgado dl.decis3o condenatória, observadas as exigências 
legais, e desde que, no período de cassaç§o, n3o tenhlrll so
frido nenhuM punlç3o pelo Tribunal Mar~u .... 

Arts. 28 a '5 - acrescidos no projeto de Lei - sem correlaç§o na Lei no 2.180/54 (talvez arts. 19 e 20 da Lei' n11 5.056/ 

61;?) - trota das Sanç!les e disp. gerais etransitórias, 

.Art. ~ do projeto de lei trata da revogaç3o do .titulo II.I da Lei nll 2.180, de 5/2/66, de Lei nll 5.7<17, de 01112171 e 
dos Mts; 12 a 20 da Lei no 5,056, de 29/6166. 

Obs: E o art. 2!1 da Lei no ·s.056/66, que altera o art. 9' da Lei no 2~180/54 COIID fica? 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Trans-
portes, Comunicações e Obras Públicas.) · 
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PARECERES 
PARECERES 

N:S 1.124, 1.125 e 1.126, de 1986 

Sobre o Projeto de Resolução n: 13, de 19~ que 
denomina o corredor do Anexo D do Senado Federai 
"Ala Senador Tancredo Neves". 

PARECER N: 1.124, DE 1986 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Hélio Gueiros 

O presente Projeto de Resolução, de iniciativa do 
eminente Senador Alfredo Campos. visa a denominar 
"Ala Senador Tancredo Neves .. o corredor do Anexo 
II do Senado Federal, onde se situam a Primeira Secre-
taria e Gabinetes de Senadores. 

A proposição tem. principalmente, o mérito de home· 
nagear, no âmbito desta Casa, o grande estadista e 
ex~Senador da República, que abrilhantou, sobrema~ 
neira, o Poder Legislativo. 

O projeto se nos -afigu!a constitucioD.ai, revestido de 
juridicidade e de oportunidade, além de estar redigido 
em boa técnica legislativa. 

Somos, pois, ·pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, 3 de abril de 1986. -José lgnácio 

Ferreira, Presidente- Hélio Goeiros, Relator - Octáw 
Tio Cardoso - Alberto Silva - José Lins - Nivaldo 
Ma<bado- Leuoü-v~- Jutaby Magalhães. 

PARECER N: 1.125, de 1986 

Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Jorge Kalume 

O Projeto de Resolução ri? 13, de 1985, de autOria 
do preclaro Senador Alfredo Campos, estatui que o 
corredor do Anexo li do Senado Federal, onde se siw 
tuam a Primeira Secretaria e "G3.binetéS de Senadores, 
passará a chamar--se «Ala Senador_ T_aJ]credo Nevesn. 
Em sua justificação, o autor decfarã que " ... 0 Senado 
Federal estará prestando uma homenagem, ainda que 
pálida, àquele que, reconhecidamente~ foi o mártir da 
restauração democrática em nosso País, o campeão dos 
ideais de liberdade, da conciliação nacional e da valori
zação do Poder Legislativo, o Presidente Tancredo Ne
ves, que. também, foí um dos rriãis -ilustres membros 
desta Casa". 

A proposição em epígrafe se nos afigura oportuna, 
por reforçar a lembrança imarcescível do estadista Tan
cedo de Almeida Neves. Seria difícil e até Ocioso desta
car os méritos daquele que foi, entre outros altos "Cargos 
pu'õlicos, Senador e Presidente da República. Sua bio
grafia, assaz conhecida, já faz parte da História doBra
sil. Entretanto, cabl?nos destacar, conforme a ~ustifi
cação do Projeto, que eStC-vulto liístórl.Co foi campC-ão 
da valorização do Poder Legislativo. Com efeito, sua 
política, carreira conforme os cânones da democracia, 
se desenvolveu ora no Legislativo, ora no Executivo. 
E seu ponto máximO no Poder Legislativo foi atingido 
exatamente nesta Casa, d~ onde saiu para o Governo 
do Estado de .Minas Geiais. 

Por todas estas razões, somos favor~veis ao_Fleno
acolhimento do Projeto de Resolução~ 13. de 1985. 
por parte deste órgão técnico. 

Sala das Comissões, 8 de m-aio de 1986 . ...:.:... Gastão 
Müller, Presidente em exercfcio-Joi-ge Kalum.e, Rela
tor - Álvaro Dias - José Uns - Severo Gomes. 

PARECER N: 1.126, DE 1986 
Da Comissão Diretora 

Relator: Senador Enéa.s Faria 

Vem ao exame desta Comissão o ProjetO de~_Resõ
lução n~ 13, de 1985, da lavra de sua Excelê':lcía o Senhor 
Senador Alfredo Campos, com o qual pfetende o autOr 
prestar merecida homenagem ao ex-senador Tancredo 
Neves, dando o seu nome a uma das alas da Casa.. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Justificando a. apresentação do projeto~ lembra o ilus
tre Senador que o homenageado foi o mártir da restau
ração democrárica no nosso País, o campeão dos ideais 
de hberdade, -de concilia-ção nacional e da valorização 
do Poder Legislativo. 

Entende êste Relator que o projeto é oportuno e 
quanto ao mérito inatacável~ estando, ainda,. redigido 
de acordo com a boa técnica legislativa, razão por que 
se manifesta favoravelmente à aprovação do Projeto 
de Resolução"' 13, de 1985, por parte desta Comissão. 

Sala da Comissão Diretora, 27 de novembro de 1986. 

José Fragelli, Presidente - Enéas Faria,. Relator -
Passos Pôrto - Martins Filho - Mário Maia.. 

O SR. PRESIDENTE (JoséFragelh') -0 Expediente 
Iilio vai ã publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo 
Sr. 1~ -Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N: 544, de 1986 

Requeremos .. na forma regimental~ e de acordo com 
as tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo 
falecimento do ex-Deputado José Eduardo Prado Kelly~ 

.a) inserção em ata de um voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à família e ao Estado 

do Rio de Janeiro. 
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1986. -Nelson 

Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelh') - O requeri
mento que vem de ser lido depende de votação~ em 
cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os 
Srs. Senadores que o desejarem. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Car
neiro. para encaminhar a votação. 

O SR. NElSON CARJ\'EIRO (PMDB-RJ. Paraen<a
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente_, Srs. Senadores; 

No fragor da u1tima batalha eleitoral faleceu no Rio 
de Janeiro um velho combatente das lides políticas~ 
José Eduardo do Prado Kelly. Sua .carreira iniciou-5e 
muitO cedo; quando aluno do Colégio Pedro II ali ron
Q.Uistou todos os prêmios e logo se revelou um poeta 
da mais fina inspir~ção. 

Quantos escreveram sobre ele! Pedro Nava,. em suas 
liiemólias, recorda a- figura do eStudante Prado Kelly ~ 
que se revelou, de logo> uma grande vocação, não só 
de homem de letras,como uma grande vocação de líder 
politico. São páginas memoráveis que retratam a moci-
dade _de Prado Kelly. _ 

- ---FilhO do s"audoso Ministro Octávio Kelly. dele reco
lheu -OS enSinamentos e a inspiração para se tomar, 
de logo.. um dos mais brilhantes advogados do Fórum 
carioca, e foi na política onde ele se projetou de modo 
definitivo. EleitQ em 1934 pela então União Progres
sista. que tinha a presidi-la o-saudoso General Cristóvão 
Barcelos, Prado Kelly chegou ao Congresso Nacional 
e ali se fez Um dos líderes da antiga União Democrática 
Nacional. Sua palavra brilhante, sua erudição., -seu cava-

~ - lheiriSmo, sua dignidade pessoal, foram títulos que lhe 
ornaram a personalidade. E os Anais da Câmara e da 
Constituinte guardarão sempre os traços luminosos da 

_ sua passagem pelo Congresso NacionaL 

·-Mais tard6, en~da a sua carreira parlamentar~ 
continuou como advogado e como tal um dos mais bri
lhantes deste País.. 

Nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal~ 
rápida foi sua passagem por aquela Casa.. Entre as recor
dações que ficaram na sua intervenção nos debates.. 
uma vale a pena ser desta~ contra a rigidez das 
súmulas que ajudam juizes, mas muitas vezes em que 
louvam a jurisprudência, Prado Kelly se ergueu muitas 
vezes e conseguiu dar flexibilidade ao uso das súmulas 
~ apreciação das matérias submetidas à decisão da 
alta Corte. 

Encerrada sua breve carreira de magistrado voltou 
----àAdvogacia e faleceu aos oitenta e dois anos de idade~ 

como uma das mais altas expressões da vida intelectual, 
do poeta primoro>o que roi, do parlamentar brilhante, 
do jurista cmérito, do ad>ogado sem jaça. Neste mo
meDIO, antes que se eoa:rre esta Sessão Legislativa, 
quero deixar ..• 

O Sr • .Jamil llaclda:J. - Pennite um aparte nobre --., 
O SK. NELSON CARNEIRO- Com muita boma. 

O S... JIIDDIDaddad - NOOre Senador Nelson Car
neiro., como representante do Estado do Rio de Janeiro 
.associo-me às homenagens que V. ~presta ao saudoso 
poiiàro e homem pu1>1ioo Prado Kclly. Apesar de ter 
tido divergências ideológicas com S. ~ sempre reco
nheci oele mn homem autêntico e convicto na defesa 
dos seu: pontos de_ vista políticos. Homem homado, 
sério? dignificou a DJ38,istr.atma,. como dignificou, tam
bém, a classe política do antigo Estado da Guanabara, 
hoje Esbdo do Rio de Joneiro. 

O sR.. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado a 
V.Er. 

O Sr. HéfiGGacirus- Pelmite-me V.~ um aparte? 

O SIL NELSO..'i CARNEIRO- Com muita honra. 

O Sr. HBiD Gmirvs- Nobre Senador Ne1son Car-
neiro~ desejo, em nome do PMDB, associar-me às me
recidas homenagens à memória desse grande brasileiro 
que foi Piado KeUy. Dispenso-me de maiores comen
tlrios porque V. Er. já traçou o perfil desse grande 
patriota, desse grande lxasileiro. Vcrilica-5e, pela sua 
biogTafia. que ele pertenceu aos bês Poderes da Repú
blicao foi Mmistro de Esbdo. foi membro do Congresso 
Naciooal, foi membro do Supremo Tnlrunal FederaL 
Basta esse fato para mostnu a. lucidez~ a competência, 
o pzq>aro, a cfi&cidade desse grande brasileiro agora 
falecido. Rli dos ezpoenus maiores da UDN nos tem
pos trepidantes daquelas lutas, da> quais V. E:e parti
cipou também. como muito entusiasmo e brilhantismo~ 
entre PSD e UDN. E Prado KeDy era um dos glgantes 
da UDN c o Brasil inteiro ficou a>nhecendo e admirado 
a sua luta e a soa bravura. Desejo. nesta hora, associar 
o PMDB a essas hoou:nagens que V. Er. presta, em 
nome do Congresso Naciooal~ a este grande brasileiro. 
Pndo Kclly. 

O SIL NELSON CA.RNEIRO - Muito obrigado a 
V.Er. 

OSr.PassosPõriB- Pennite-me V. ~um __ aparte? 

O SIL NELSON CAit.NED:tO- Com muita honra. 

O S... Passos ~'&to - Nobre Senador Nélson Car-
neiro~ eu nio poderia deixar de me associar às palavras 
que V. Ex! profere. neste instante em homenagem a 
cose grand.: brasilciro. Oumineose, Ministro Prado Ke
ll}'. Fui seu oorreligioGário. Nele me inspirei, quandO 
iDgressei na upN. Ele~ sem dúvida~ uma das maiores 
figmas da ~ de 1945~ e da Constituinte que esta
IIlQS às véspezas de fazer em nosso Pais.. Estava lendo 
os Anais da Consti:tuinte e wendo a participação ai:iva 
dele~ como reJ.aQ do a:gimento da Constituinte, como 
orientou, naquela época, naquele instante em que o 
Brasil também se redemoaatizava,. como ele foi a figura 
maior da Constituinte. uma das mais eminentes figuras 
que paiticiparam daquele instante democrático da vida 
brasileir.t . Conheà-o pessoalmente e~ no fim~ o acom
panhei aqui mmo o Mmistro do Supremo Tribunal Fe
deral. De ~ que eu gostaria. em nome do meu 
Estado. que tem Wll3 ma~ num dos Munidpios~ com 
o nome dele~ de me associar às homenagens que, eu 
-acio~ o povo brnsileirocsti pn:stando hoje, a essa gran
de figura da ln~ da odtura de nossa Pátria. 

OSR.NELSOiNCADNEIRO-'- Muito obrigado, Se
nador PaS1iOS Póno. 

Se. P=idente. Prado KeDy oomoadvogado. foi ainda 
Presidente do Conselho Feder.d da Ordem e membro 
que e~ àquele tempo, daquele cqfegiado~ tive o prazer 
de cobboi3r ro:m. ele~ pua que se tomasse realidade 
o projeto que jazia ~uecido na Câmara dos Deputa
dos, de autoria do emine:nk: e .s.audaso Deputado Lúcio 
Bittenc:ort que ~gnrava. como assegura até boje, a 
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aposentadoria dos advogados. Foi na presidência de 
Prado Kelly que essa grande conquista da classe foi 
obtida. Mas, sobretudo, Sr. Presidente, se perdeu com 
Prado Kelly um grande patri"ota, homem aberto a todas 
as idéias democráticas, um servidor devotado da Repú
blica do Brasil e; sem dúvida, uma palavra que setia 
digna de ser ouvida -e certamente o seria - pelos 
terão, dentro em breve, a responsabilidade de redigir 
a nova Carta Constitucional do Brasil. 

Era o ·que tinha. (Muito bem6.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Quero dizer apenas duas palavras, pela Mesa, para 

reiterar o nosso profundo pesar pelo passamento do 
Dr. Prado Kelly. Jurista emérito, parlamentar dos mais 
destacados em diversos momentos da vida nacional, 
a Constituinte de 46, como Deputado quando eu tive 
honra de ser seu colega de 55 até janeiro de 59. 

Ele era, de fato, um dos líderes do meu Partido, 
a UDN. E não apenas isso, era, realmente, um líder 
de fato, ao lã.do de eminentes companheiros como 
Afonso Arinos; Aliomar Baleeiro, Bilac Pinto e tantos 
outros que se destacaram naqueles momentos também 
agitados da vida política- nacíonaJ.- - _ 

Guardo uma recordação pessoal, muito grata, de Pra
do Kelly; quando presidiu uma das c-onvenções do meu 
Partido no Estado de Mato Grosso. 

Recordo-me para ser breve, que ainda no início do 
ano passado. Prado KeUy compareceu a esta Casa para 
receber a Ordem do Mérito do Congresso Nacional 
que lhe foi tributada com toda a justiça. 

A Mesa se associa a esse voto de;: profundo pesar 
pela iniciativa do nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Passos Pôrto- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Passos Põrto. 

O SR. PASSOS Pó RTO- (PMDB -SE. Pronuncia 
-o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Fui surpreendido, nestes últinlos dias ju-súamc!nte--já 
no final do meu mandato, com inusitadas acusações 
do Jornal do Brasil e do O Estado de s: Paulo à minha 
pessoa e a pessoa do nobre Senador Martins Filho, 
quando na edição do dia 27, próximo passado, diz o 
seguinte: - -

"Senadores em fim de mandato querem no~ 
rnear". 

"Os Senadores Martins Filho e Passos Pórto amea
çaram obstruir a aprovação de indicação dos novos em
baixadores se não fosse colocado em pauta, para vota· 
ção, o mais recente "trem da alegria" do Senado, que 
nomeia etc. etc ..•. " 

Em artigo de fundo, o Jornal do Brasil faz "voto 
ao crepúsculo", com sérias acusações a todos nós e 
à Casa, destacando os Senadores Martins Filho e Passos 
Pórto, ambos do PMDB "que obstruem a aprovação 
dos novos embaixadores do Brasil, até que haja um 
acordo para aprovar também o "trem da alegria ... " 

O Estado de S. Paulo se refere a mais um degradante 
"trem da alegria", onde eu, mais uma vez, sou premiado 
com o destaque de quem estaria obstruindo os trabalhos 
da Casa para que fossem aprovRdos os Projetas de Reso
lução n~s 149 e 150, do Senado. 

Aqueles que me conhecem, creio que quase todos 
aqui, sabem q o e ao longo destes oito anos jamais obstrui 
uma votação em plenário. Nunca pedi verificação de 
quorum, sempre fui conciliador, um homem que procu
ra dar solução e não criar problemas à Casa. 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite V. E::c um apar.te? 
(Assentimento do orador.) Antes que V. Ex! entre na 
segunda parte, quero dizer que, realmente para todos 
nós, V. Ex~ tem sido esse grande conciliador. Todos 
aqui são testemunhas não s6 do modo exemplar como 
V. Ex~ exerceu o seu mandato. inclusive os cargos que 
desempenhou na Mesa, como também pela atitude sem-
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pre correta de não criar ell).baraço ao curso de quaisquer 
das proposições. O depoimento náo deveria ser de V. 
Er. Penso traduzir o pensamento de todos ao trazer 
este depoimento à Casa. 

O SR. PASSOS.PÓRTO- Agradeço imensamente, 
sobretudo por V. Ex~ representar um dos símbolos do 
Poder Legislativo em nosso Pals. A sua palavra confor
ta, sobretudo em um instante como este, onde, despe
dindo-me também da Casa, gostaria de pedir que não 
fiCãSSe --re-gistrado nos Anais e na imprensa do meu 
Estado, a notícia de que eu estaria comandando, com 
o Senador Martins Filho, um "trem da alegria". 

O Sr. Martins Filho- Permite V. Er. um aparte? 

O SR. PASSOS PÓRTO- Com muita hora, nobre 
Senador--_ 

O Sr. Martins Filho - Seria bom que se colocasse 
esse assunto no seu devido lugar e que_ se informasse 
com justi-ça à imprensa da realidade dos fatos. Os Proje
tos 149 e 150 são de autoria da Comissão Diretora, 
que tem como Presidente o nobre Senador José Fragetli 
-fui reJator na Comissão Diretora dos projetas, em 
cujo parecer consta a assinatura do ilustre Senador José 
Fragelli. Creio que alguém está dando informações erraM 
das ã imprensa_ porg_ue _o projeto é de autoria da Comis
são Direfora~- foi elaborado com autorização do Presi
dente desta Casa e estão querendo colocar Senadores 
como "bodes expiatórios" .Dei parecer favorável. O no
bre Senador José Fragelli aprovou o parecer e assinou. 
Seria interessinte que os projetas fossem franqueados 
ao exame da imprensa, já que se está fazendo vazar 
para a imprensa nomes de Senadores, procurando man
char a sua dignidade, Tenho a cabeça erguida. Seria 
inter~~ante que se informasse também à imprensa 
quem autorizou os Srs. Senadores a utilizarem, da ma
neira mais absurda, os trabalhos da Gráfica se foi real
mente o Senador Martins Filho e o Senador Passos 
Pórto que autorizaram a utilização da Gráfica para pro
paganda __ eleitoral. _E~ mesmo solicitei e estava com 
4 mil cruzados extrapolados na Casa, há Senador que 
extrapolou em mais de 4 milhões. Ainda não vi se decla
rar isso ã imprensa. Seria interessante que se colocasse 

_ esse assunto no seu devido lugar. Não há problema 
algum. S~m a favor desse projeto porque ele vai coibir 
a contratação, e· vou lutar pela sua aprovação. Tenho 
um filho nomeado. Quero dizer que na hora _em que 
o Senado aprovar os dois projetos- se chegar a apro
vá-los- imediatamente da tiibuna desta Casa encami
nharei, a_o nobre Presidente, o pedido de substituição 
do meu filho Adsson Luiz Dias de Souza Martins. Ando 
de cabeça erguida~ nunca deixei mancha ao longo de 
minha-vida pública. Saio desta Casa com a consciência 
tranqüila do dever cumprido. Não procuro fazer chanta~ 
gem emocional contra os nleus pares. Seria interessante 
que se explicasse tudo. Sou a favor dos projetes porque 
creio que tendo sido mandados elaborar pelo nobre 
Presidente desta Casa S. Ex~ não iria mandai preparar 
uma indignidade contra o Senado. Por isso examinei 
os_ projetas. Fui relator deles na Comissão Diretora 
e na Comissão de Constituição e Justiça. Não acredito 
que o Senador "José Fragelli seja capaz de preparar 
um "trem da alegria". Não acredito que S. Ex! seja 
digno_d_~so. Agora seria interessante que o nobre Presi
dente desta Casa explicasse ã imprensa a verdadeira 
razão que o levara mandar preparar os prÇjetos e as 
razões porque hoje se posiciona contrariamép.te. 

O SR. PASSOS PÔRTO - Nobre SenadorMartins 
Filb_o~ recolho o seu depoimento e acho que ele foi 
também oportuno porque está no instante de se dizer 
a verdade dos dois melhores projetas que a atual Mesa 
encaminhou ao Plenário desta Casa. São dois projetes 
oriuridos, não do Presidente, mas a Mesa do Senado 
autorizou· uma -corrtissão de Servidores, sob a chefia 
do Diretor-Geral da Casa examinar como se poderia 
sistematizar o pessoal do Senado, sendo ele sob vários 
regimes jurídicos, estabelecendo um plano de classifi· 
cação de .cargos e funções e normas gerais que, em 
resumo, primeiro, autolimitaria a Mesa do Senado, tira
ria dela o poder de nomeação de novos servidores, 
estabelecendo o concurso e_ a prova de ascensão funcio
nal aos servidores que já estáo nos seus quadros. 
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Esses dois projetas elaborado por uma comissão de 
especialistas. foram submetido à Mesa do Senado que_ 
aS discutiu exaustivamente. O nobre Senador Enéas 
Faria ocupou a tribuna do plenário e explicou a todos 
os senadores e ã imprensa' a procedência, a oportu
nidade desses dois projetas. Nesse mesmo dia, !embro
me bem, o Senador Enéas Faria reuniu a imprensa, 
inclusive os representantes do Jornal do Brasil e discutiu 
com eles. Eles estão aí, são dois projetes que a Casa 
tem o maior interesse na aprovação, pela oportunidade 
de se entregar à nova Mesa, ao novo Senado uma sl'ste· 
matização da administração da Casa e do seu pessoal. 

Sr. Presidente, não vim defender os dois projetas 
de resolução, mas defender a minha honra e a honra 
do Senador Martins Filho porque os jornais do meu 
Estado, os de oposição, dão destaque de que comando 
um novo "trem da alegri~"; de que eu estaria sendo 
beneficiário desses projetas: de que eu teria pessoas 
minhas incluídas nesses projetas quando nunca me ma
nifesteL !'-j'ão fui_ relator; não os discuti em plenário, 
apenas na Comissão Diretcira, fazendo, eyidentemente, 
argüições e inquiriçóes àqueles especialistas que nos 
apresentavam dois projetes que, acredito, são da maior 
importância para o funcionamento e para a organização 
da estrutura funcional e administrativa do Senado Fe
deral. 

De modo que, Sr. Presidente, o Jornal do Brasil, 
que teve como Diretor o meu primo o Ministro Aníbal 
Freire da Fonseca, que viveu toda a sua vida a serviço 
do Jornal do Brasil e que morreu como Diretor~Te
soureiro desse jornal se ele vivo estivesse, como é que 
eu poderia comparecer perante ele, diante de um jornal 
que me acusa de uma maneira bárbara e violenta? Eu 
não entendo como a imprensa que vive aqui conosco 
-esses rapazes e essas moças que são até nossos amigos 
-vem assim e agride, gratuitamente, dois Senadores, 
dizendo que nós estamos obstruindo a aprovação de 
indicação de Embaixadores e Ministros, quando, ao 
longo da minha vida parlamentar, jamais obstruí um 
projeto em Comissão ou em Plenário. 

O Sr. Humberto Lucena- Pennite V. Ex~ um aparte? 

O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex! um aparte? 

O SR. PASSOS PÔRTO - Tenho a honra de ouvir 
o nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena -Nobre Senador, ao ouvir 
as suas palavras, desejo apenas testemunhar a probi
dade absoluta de V. Ex~ Ninguém mais, nesta Casa, 
do que V. Ex! deu exemplos de rigorosa austeridade. 
V. Ex~ é _um homem de bem, a toda a prova. De que 
V. Ex~ ~ acusado, como outros Senadores, é de ter 
no seu Gabinete pessoas de família que ocupam cargos 
de confiança. Isso _é_ absolutamente normal, não somen
te no Legislativo como'no Executivo e no Judiciário. 
V. EX~ Dão tem ningUém de sua famnia nomeado para 
qs quadros do Senado, em caráter efetivo. São cargos 
de confiança. E quan~o a esse projeto, também não 
foi de s.ua _iniciativa. A iniciativa partiu da Presidência 
da Mesa. Eu mesmo, como Líder, fui procurado, na 
ocasião, e antes de mim o Senador Hélio Gueiros, que 
estava no exerclcio da Liderança, para opinar, porque 
o Sr_ Presidente. achava, o que eu julguei procedente, 
que nenhum enquadramento deveria ser feito, a não 
ser com a anuência do plenário do Senado FederaL 
Ao contrário do que acontecera anteriormente, em ou
tras ocasiões, quando vários e vários servidores de con
fiança foram enquadrados por simples atas da_ Mesa 
do Senado. Então, V. Ex~ está inteiramente a cavaleiro, 
merece o nosso respeito, a nossa estima e a nossa admi
ração. 

O SR. PASSOS PÓRTO- Agradeço, CO.II!ovido, as 
palavras de V. Ex~ Ouço o nobre Líder e prezado amigo, 
Senador Octávio Cardoso. 

O Sr. Octávio Cardoso- Nobre Senador Passos Pôr
to, venho trazer~lhe a solidariedade do PDS. ConsideR 
ramos; os Senadores, de um modo geral, V. Ex~ um 
parlamentar exemplar. 

O SR. PASSOS PÔR TO- Muito obrigado. 

O Sr. Octávio Cardoso - Abstraindo essa parte de 
desinformação ou da falsidade da notícia, V. Ex:: não 
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merecia sair desta Casa de ônde está se afastando por 
decisão. própria, porque-concorreu a outro cargo, V. 
Ex~ não merecia _esse tipo de despedida. Porque V. 
Ex~ sempre foi um parlamentar cumpridor dos seus de· 
veres. Nas funções de plenário, de Comissão, ou da 
Mesa do Senado, um Senador prestante que preside 
as sessões do Senado Federal e do Congresso Nacional, 
agi_ndo com exação, prudência e equilíbrio. V. EX'! deve 
ser dos parlamentares mais benquistos, mais queridos 
nesta Casa, pelo seu gêliio, pela sua maneira mansa, 
polida e lhana de tratar as pessoas, especialmente pela 
sua dedicação exemplar ao mandato. V. Ex! tem, por
tanto, a solidariedade do Partido, o reconhecimento 
dos seus bons serviços ao partido e_ ao ParlamentO. 
V. Ex~ pode sair de cabeça erguida, porque os seus 
pares o conhecem melhor do que qualquer pessoa e 
formulam o melhor juízo a respeito da personalidade 
e do caráter de V, Ex! 

O SR. PASSOS PÓRTO - Fico muito agradecido 
com as palavras de V. Ex~. Elas são, afinal de contas, 
o conforto qUe cada um de nós gosta de receber no 
instante em que é tratado injustamente. Afinal, a vida 
pública também vive desses componentes, e cada um 
de nós sabe quanto dói quando as acusações são injus
tas. Elas são muito fáceis para quem as faz, mas muito 
difíceis para quem procura explicar. a razão das coisas, 
a verdade das coisas. De modo que eu saio com a harmo
nia íntima e confortado,- porque tenho certeza plena 
que não só os Senadores como os se0'Ídores da Casa 
e os jornalistas, inctusive, sabem muito h~m que o meu 
comportamento tem sido sempre de conciliação, de so
lução _de problemas e não de criar problemas ao bom 
funcionãme-nto do nosso Senado. 

O Sr. Hélio Gueíros- PerinHe-v. EX! um aparte? 

O SR. PASSOS PÔR TO- Ouço o nobre Líder, Sena
dor Hélio Gueiros. 

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Passos Pôrto, 
o que irrita, decepciona e _magoa a classe política é 
a informação mentirosa e cavilosa de certos jornais, 
de certos órgãos de divul~a!Jáo. Ne~hu_m J2~rlamentar, 
nenhum político se importaria com críticas sérias, corre
tas e com informações verdadeiras. Mas, o que se faz 
hoje no Brasil é divulgar perfídias, vilanias e mentiras 
contra a classe política. Pensavam que com isso iam 
substituir, nas eleições _de 15 de novembro, os políticos 
por esses iluminados, esses elitistas que estão_ a~i-~a_ 
do bem e do mal, especialmente muito acima óos políti
cos. Não conseguiram o seu intento, Quem vem pa:ra 
cá é novamente político, porque o povo sabe diferençar 
muito bem a verdadeira imprensa dessa imprensa de 
perfídias, de intrigas e de calúnias. Raro é o dia, nobre 
Senador Passos Pôrto, em que não há divulgação de 
mentiras e inverdades sobre o Congresso NacionaL V. 
Ex~ sabe bem disso. Eu não havia lído essa noticia a 
respeito desse suposto procedimento de V. Ex~ e escafl
dalizo-me com a falsídade dela. Como Lidei- eVentual 
do PMDB, quero dizere testemunhar que V. Ex!; nesta 
Casa, jamais fez obstrução de espécie alguma. V. E~ 
ou vota a favor, discute, ou vota contra, mas nunca 
usou de truque regimental, nunca usou de coisa alguma 
para perturbar o andamento de um projeto aqui, nesta 
Casa. E para V. Ex~ ter uma idéia d.o apreço, da estima, 
do respeito que esta Casa tem com V. Ex~. basta dizer 
que V. Ex~. na eleição do ano passado, foi o único 
que conseguiu furar uma chapa maciça da maioria desta 
Casa. V. Ex~. como representante do PDS, não devia 
estar na Mesa, porque V. Ex~ foi alífãdo das conver
sações de bastidores. Mas, V. Ex~. somente pela sua 
presença, pela sua figura, pela sua dignidade,_ pela ma
neira como V. Ex! se co~_porta nesta Casa, V. Ex! 
conseguiu furar essa votação maçiça da maioria desta 
Casa e desbancou o nosso querido e saudoso Senador 
Aderbal Jurema do lugar de Vice·.Presidente destaCa
sa. Desejo, nobre Senador Passos Pôrto, dar o testemu
nho da minha admiração e do meu respeito por V. 
Er..._Aproveito para lamentar, profundamente, que se 
agridam e se ataquem homens públicos da categoria 
e do nível de V_ Ex~ Há, na imprensa do Brasil, uma 
sistemática campanha de d~snl:~rall.zação do Poder ~-
gislativo. Este é urn poder escancarado. Aqui, tudo 
que a gente faz está à vista de todo o mundo. Ninguém, 
, precisa pedir licença para entrar no plenário desta 

Casa, para ver o que o Senador está discutindo nas 
Comissões técnicas, para ver o que o Senador está di seu· 
tindo nesta Casa. Em qualquer outro canto, no Poder 
Judiciári_9, por exemplo, para entrar no gabinete de 
um Ministro, ou em _outro órgão ou repartição pública 
é preciso ter condições para conseguir o acesso, mas 
aqui não, tudo é aberto; tudo sai no jornal; tudo sai 
no Diário Oficial, aqui não há nada escondido. Mas 
nã~ se tem o menor constrangimento ou acanhamento 
de se veicular mentiras e indignidades contra esta Casa 
a partir dessa questão de subsídios, nobre Senador Pas
sos Pôrto. Sabe muito bem V. Ex~ que este mês todos 
aqui recebemos de subsídio 9 mil cruzados; isso pode-se 
exibir todo dia para jornalista, para radialista ou quem 
quer que seja. Não digo que seja culpa desses infOrman
tes; talve_z seja culpa da direção dos jornais, mas isso 
não é dívulgado, é divulgado aqui que somos os reis 
da mordomia. Que mordomia, nobre Senador? Porque 
dispomos de um apartamento? Quem é que aqui em 
Brasília não _dispõe de um apartamento funcional? Por
que dispomos de um carro oficial? Quem é que aqui 
em Brasília, sendo funcionário de categoria- e somos 
a cúpula de um Poder -não dispõe de um cà.rro oficial? 
Diz-se que se viaja às custas dos cofres públicos. Qual 
é o funcionário público graduado desta Naç;io, seja 
no nível federal, estadual ou municipal que custeia sua 
viagem a serviço? Por que só o Senador vai ter que 
viajar por sua própria conta? E como podemos viajar 
por nossa conta, se o contra cheque tem um montante 
de 9 .mil cruzados? Viajar para onde? Só se for para 
Taguatinga ou Sobradinho, etc. Mas ninguém diz nada. 
Todavia, Sr. Senador Passos Pôrto, a imprensa, com 
men_tiras e calúnias, consegue acuar este Poder, isso 
que é vergonhoso. Agora mesmo, V. Ex vê a Câmara 
dos Deputados com medo de votar um dever, cumprir 
um dever constitucional de marcar os subsídio~ para 
a próxima Legíslatura. Está acuada, com medo da im
prensa. A Constituição declara que quem fixa os subsí
dios dos próximos congressistas é a atual Legislatura, 
é uma obrigação da Constituição. Mas a Câmara dos 
Deputados, inexplicavelmente, injustificadamente, la
mentavelmente, está usando um truqu~ absurdo de re
formar a Çon_stituíção com um projeto de resolv.ção 
através do qual se dá competência aos futuros Congres
sistas para fazerem o seu próprio subsídio. Eu já disse 
e volto a repetir. Senador e Deputado que tem medo 
de imprensa não deve estar nem no Senado e nem na 
Câmara. Quero dizer que V. Ex~ tem a solidariedade 
do PMDB. V. Ex! tem sido um exemplar Parla~entar 
nesta Casa. Adversário do PMDB em várias situações, 

- V. Er. sempre se comportou com dignidade em momen
tos bem difíceis~ de votações complicadas, como no 
ano passado, aqui, as do Pacote Económico. Mas V. 
Ex! nunca obstruiu c;oísa-alguma. V. Ex!-, democratica
mente, aceitou o veredito e a decisão da maioria, cur
vando-se à sua decisão. V. Ex~ tem a inteira solidarie~ 
dade desta Casa e a inteira solidariedade do PMDB. 

(J SR. PASSOS PÔRTO- Muito -obrigado. nobre 
SenadOr e Governador Hélio Gueiros, creio que até 
eu vim para me defender, mas foi uma oportunidade 
que o meu discurso deu à Casa, para que cada um 
manifeste as suas ansiedades, os seus ressentimentos. 
Estamos em finar de legislatura e é um instante, tam~ 
bém, talvez de um debate, de um diálogo, de um encon
tro nosso em tomo de assuntos que são da maiodmp"or~ 
tância para o aprimoramento das instituições. Temos 
o maior r~speito pela imprensa, consideramo~ la um po
der indispensável à vida do legislativo, do Congresso. 
Ela é indispensáveL O que é preciso é reeducar alguns 
poucos foinalistas, para que eles sempre digam a verda
de, anotem e ponham na imprensa aqueles fatos que 
são- verdad_eiros, a fim de que a sociedade que está 
lá fora e que é orientada através da imprensa, que forma 
a opinião pública, não tenha do Poder Legislativo e 
~e qualquer dos se0:s membros a informação que não 
~ja verdadeira. 

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex! um aparte? 

O SR~ PASSOS PÓRTO- Vou ouvir, agorã, com 
o maior respeito, com a maior atenção, o nobre e emi~ 
nente ,Presicten_te desta Casa, homem indiscutivelmente 
do maior respeito, que é Presidente da nossa Casa, 
Presidente da Mesa Diretora e que sabe muito bem 

Dezembro de 1_986 

do comportamento de todos nóS. IDc_lusive o dele e 
de exação na feitura i::lesses projetes de resolução. Con~ 
_cedo o aparte ao nobre Sen_ador José Fragelli. 

O Sr. José Fragelli- De início, agradeço as referên
cias que V,_ Er. acaba de fazer a minha pessoa e ao 
meu deSempenho como Presidente. Ontem~ quando V. 
Ex:, com justa indignação, procurou-me, mostrando es
se noticiário dos jornais~ envolvendo o nome digno aci
ma de quaisquer suspeitas, de V. Er., eu logo disse 
ao nobre Senador: V. Ex! deve ocupar a tribuna para 
dar uma resposta, porque não há nenhum fundamento 
nessas notícias_ Quero, no entanto, rapidamente. res
ponder ao no.bre Senador Martins Filho, quando S. 
Ex~ se refere que esses dois projetes de Resolução~ 
n~s 149 e 150, foram encomendados por mim. Na verda
de, a Assessoria da Casa elaborou esses dois projetas. 
li e achei, acho e sustento, que eles seriam da maior 
importância para o Senado, porque vém estabelecer 
uma nova organizaÇão bem simplificada dos quadros 
do funcionalismo do Senado, reduzindo de 72. mais 
ou menos, para 30, 30 e poucas categorias. Quanto 
àquele dispositivo específico feférente aos· secretários. 
V. Ex~ há de se recordar e o nobre Senador Martins 
Filho, também, que naquela primeira reunião em que 
o analisamos, eu me posicionei, pesssoalmente~ contra. 
Não porque achasse que aquilo constituiria um "trem 
da alegria"' mas porque -e foi "esse o meu argumento 
naquele instante e naquele momento - que os novos 
Senadores teriam os mesmos direitos dos Senadores 
de agora, de escolherem os seus secretários parlamen
tares e que aquele dispositivo iria obrigar, futuramente. 
esta Casa, o seu P_lenário, a aprovar uma nova Resolu
ção, t::riando outra vez os cargos de secretários. E essa 
posição. que eu sustentei nesta primeira reunião da 
Mesa, eu também, _ao longo do tempo, o ano passado 
e este ano, mantive o mesmo ponto de vista. E acho 
que quase a Nação inteira assistiu, quando na última 
vez em que fui ao .. Bom Dia Brasir', Carlos Monforte 
começou Uma íiidagação classificando essas resolUções 
como um novo .. trem da alegria". E eu repeli. energica
mente, essadesi~ção. Isso ~uso_u impressão a inúmÇ:
ras pessõas que me vieram depois cumprimentar pela 
maneira com qu«? eu repeli o modo pelo qual o repórter 
me fazia a indagaç3õ. Disse a ele que não havia nenhum 
"trem da alegria", porque não se criavam novos cargos. 
esses cargos de secretários já existiam, des viriam. ape
nas, permanecer. E, que a criação de novos cargos seria 
ou não feita pelo futuro Senado,esse que passa a vigorar 
a partir de 1~ de mar_ço em diante. Então. Srs. Senado
res, eu nunca aceitei esta designação de .. trem da ale
gria" para esse dispositivo, eu me posicionei contra 
el~ pelos motivos que acabei de expor. Quando o nobre 
Senador Fernando Henrique Cardoso se bateu por um 
destaque, para que, em caso de virem os dois projetes 
de resolução ao plenário, se excluísse esse dispositivo~ 
eu. desde logo, hipotequei solidariedade a esse desta
que. Acho que isso é do conhecimento geral. O fato 
de eu assinar· os projetas de resolução é que eu nem 
podia deixar de fazê-lo, pois eu fui vencido riessa pa11e, 
que foi a única. Depois, o próprio Senador Fernando 
Henrique Cardoso e eu acho que o nobre Senador pelo 
Maranhão fiZeram várias emendas ao projeto de resolu
ção e nós as aceitamos plenamente, pois· é cla.ro que 
u~ projeto como esse não é perfeito, tem seus erros 
e tem as suas lacunas; nós aceitamos inteiramente as 
emendas que então fofani apresentadas. Essa é a histó
ria dos Projetes de Resolução n~ 149 e 150 que eu 
lamento profundamente. de fato, não serem apwvados 
com- as em~ndas apresentadas e que porventura viessem 
a ser aceitas. Lamento sobretudo, Sr. Senador e Srs.. 
Senadores. porque um desse projetes de resoluÇ"J.o con
tém aquele dispositivo, que uma vez aprovado o projeto 
de resolução nesta Casa só entrariam novos funcíciilários 
através de concursos, ~- é por isso, sobretudo que é 
profundamente lamentável que não possamos aprovar 
esses projetas. Mas a verdade é que se levantaram desde 
o infcio, a partir da Câmara dos Deputados. denúncias 
de que o Senado fazía um_ novo "trem da alegria .. e 
a imprensa desde então jamais deixou de acusar o Sena
do de estar preparando um novo "trem da alegria". 
Isso vem há maís de um ano. Uma dessas revistas cha
mou o projeto de "Projeto José Fragelli", como se 
meu ele fosse. No caso, eu assumiria. Não condeno 
a opinião" âe nenhum dos ·srs. Senadores que gostariam 
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de aprovar este dispositivo da resolução. Agora, gosta
ria que pelo menos uma das administrações do Senado 
- e várias também. o foram - não fosse acusada de 
propor "trem da alegria". Para evitar essas explorações 
que estão sendo feitas, eu gostaria que esse dispositivo 
não fosse aprovado, e isso sempre sustentei em inúme
ras declarações e respostas que tanto eu, como Presi
dente, como a Diretoria Geral da Casa demos à impren
sa, sobretudo ao Jornal do Brasil, que foi o que mais 
tratou do assunto. Foi essa e tem sido essa a minha 
posição; e me SOlidarizo com V. Ex~ ao rebater essas 
acusações, e com todos os outros Senadores, cujos no
mes apareceram, por exemplo, no O Estado d~ S. Paulo, 
até o nome do Senador, e hoje Governador da 1'araíba, 
Milton Cabral, que nem sequer está aqui. Então, são 
incluídos nomes de Senadores sem nenhum fundamen
ador, solidarizo-me oom V. Ex~ e dou uma explicação 
de como realmente nasceu e _evoluiu a quest~o desses 
dois projetas de resoluçãO. Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR- PASSOS PÓRTO- Recolho o aparte de V. 
Ex. ?como informação da mais absoluta exatidão. V. 
Ex.~ disse tudo o que haveria de dizer. S6 goStaria de 
defender, inclusive, essa emenda para a qual se propds 
o destaque, para que não entrassem os secret_âpos parla
mentares: primeiro~ porque se informa aí que seriam 
cerca de 800 funcionários admitidos através desta Mesa 
- o que não é verdade; segundo, a Nação inteira se 
levanta contra a demissão dos servidores do BNH, por 
exemplo, que o Governo resolveu extinguir. Todos nós 
somos contra o desemprego dos servidores do BNH 
e por que também não vamos nos compadecer dos servi
dores secretários parlamentares, muitos que estão aqui 
há anos servindo aos Senadores que agora vão deixar 
o Senado, se eles também vão ser despedidos como 
os servidores do BNH? Mas eu não quero destacar 
nem discutir os dois projetas; eles foram exaustivamen
te discutidos na Mesa Diretora, em plenário, em discur
so do Senador Enéas Faria, informações quase que diá
rias do Diretor-Geral do Senado à imprensa, eles estão 
abertos à discussão e ao debate e quem sabe o próximo 
Senado poderá aprová-los em um clima menos passio
nal? 

OSr.JamllHaddad- V. E~meconcedeumaparte? 

O SR- PASSOS PÓRTO- Com muito prazer. 

O Sr. Jamll Haddad- Nobre SeDador Passos Pórto, 
ao chegar a esta Casa, convivendo com V. Ex.~, consegui 
de V. Ex.~ o respeito e a amizade que todo~ nós, desta 
Casa, devemos devotar-lhe. Tenho a honra de dizer 
que me tornei' seu amigo pela sua maneira de ser, pelo 
seu comportamento ético, pela altivez de suas atitudes 
-homem simples~ homem que já ocupou vários cargos 
da vida pública e se mantém dentro da sua coerência, 
da sua honestidade e da sua lealdade aos princípios 
que defende. Nobre Senador, quando ontem V. Ex.! 
mostrou-me o editorial que citava o seu nome, pode 
ter certeza, a revolta que se apossou de V. Ex.~ também 
se apossou _de mim. Não posso admitir, em hipótese 
alguma, que o nosso Poder, tão achincalhado e tão 
aviltado, possa ter, inclusive, em relação a pessoas da 
estirpe, da moral e da independência política de V. 
Ex.!, a atitude que teve aquele editorial. De maneira 
que, em meu nome - e hoje sinto-me honrado em 
ser seu amigo - quero prestar-lhe a minha solidarie
dade no momento em que V. Ex.!, inclusive, deixa 
uma lacuna nesta Casa ao nos abandonar, não vindo 
para conosco continuar na sua luta pela Constituição 
brasileira. Nobre Senador, quero só dizer mais alguma 
coisa a respeito desses projetas sobre os quais não me 
pronunciei. Apresentei emendas aos projetas de resolu
ção da Mesa, porque verifiquei que apesar dO trabalho 
estafante da comissão existiam flagrantes injustiças den
tro do projeto. FuncioD.ários de mais baixa renda, nesta 
Casa, de categorias funcionais de menor remuneração, 
ocupando as mesmas funções, apresentavam distorções 
e variações de grande monta. Em razão disso apresentei 
emendas para que essas injustiças fossem corrigidas. 
Quanto ao mais, nobre Senador, quando V. E:x:. ~ deixar 
esta Casa pode ter a certeza de que cçnseguiu, pelas 
suas atitudes, granjear mais uma amizade no seu círculo 
tão extenso. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PASSOS PÔRTO- Agradeço demais, nobre 
Senador Jamil Haddad e guardarei para sempre as palaM 
vras de V. Ex!. 

Nobre Senador João Lobo, só peço a V. Er. e aos 
demais que estão aparteando, que precisamos concluir 
ó nosso discurso porque além da recepção do Senhor 
Presidente da República às 11 horas, a Mesa precisa 
começar a Ordem do Dia. 

O Sr. João Lobo- Caro Senador, serei breve, evi
dentemente_. Apenas não poderia deixar de juntar a 
minha solidariedade a V.Ex~ .• principalmente quando 
V. Er. se prepara para abandonar esta Casa. Desde 
a primeira hora em que nela cheguei que aprendi a 
admirar o Senador Passos Pôrto e a ele devoto uma 
profunda amizade - remanso de paz, de estímulos e 
boas informaçóes. Sempre que se queria, que eu, pelo 
menos, queria saber qualquer c_oisa relativa à vida deste 
Senado eu procurava o Senador Passos Pôrto, homem 
que, desde a primeira hora, aprendi a admirar. Mas 
eu quero só, tenninando esse aparte, caro Senador Pas
sos Pôrto, dizer a V. Ex~ que dizia Willian Brant que 
os deuses, quando queriam abençoar um político, da
vam-lhe uma pele grossa. Infelizmente parece que não 
somos muito abençoados pelos deuses, que têm a pele 
grossa, e que ficamos gasturados com essa guerraMfria. 
Sem motivos a imprensa resolveu dedicar-se ao Con
gresso Nacional, desde muitos anos, desde que quando 
para cá entrei, a imprensa resolveu crucificar o Con
gresso Nacional, sem lembrar-seque a vida e a liberdade 
da imprensa emanam principalmente da vida e da liberM 
dade deste Congresso. Acho que existem motivos para 
que esse procedimento esteja sendo alimentado. O pri
meiro, que eu posso identificar. foi a falta de coragem, 
a falta de hombridade do próprio Congresso de se firM 
mar, de repudiar, de não deixar que a sua autoridade 
fosse alcap.çada por qualquer picuinha de jornalistas 
ou de homens menos avisados, que laboram na imprenM 
sa e que recebem diutumamente o apoio dos políticos. 
Eles não têm correspondido a este apoio, a esta solidaM 
riedade que a classe política tem dado à itnprensa e, 
interpretam mal esta nossa dedicação e este nosso apego 
aos homens que fazem a notícia. Já estou encerrando 
o aparte, meu caro Senador Passos Pôrto, era apenas 
para dizer isto que acabei de pronunciar: que a causa 
que alitnentou esta marcação da imprensa em cima do 
Congresso foi a falta de coragem do Congresso, que 
deixou que a sua autoridade, que o seu poder fosse 
alcançado e fosse atingido pelas mínimas picuinhas que 
se publicavam na imprensa. A minha solidariedade a 
V. Ex~ e a minha admiração. 

O SR- PASSOS PÓRTO - Agradeço muito a V. 
Ex! e os Anais terão de constar as palavras de V. E~ 
e_elas ficarão para sempre. 

Nobre Senador Carlos Chiarefli, último aparteante, 
porque estou preocupado com a ordem dos trabalhos. 

O Sr. C8l'los Ciúarelli - V. Ex~ mereceria horas 
de comentários elogiosos, mas evidentemente vou me 
reciclar em cinqüenta segundos. Apenas gostaria de 
dizer que na antevéspera do encerramento de seu man
dato, de um mandato tão generoso, tão fecundo, tão 
valioso, tão im~rtante para este País, não posso con
cordar que aqui se fique a ouvi-lo para fazer prestação 
de contas da sua atividade. Esta era hora para nós todos 
estarmos aqui fazendo a sua louvação. V. Ex! não tem 
nada a explicar a esta Casa, por isto serei bréve neste 
aparte. V. Ex~ só tem que ouvir a manifestação de soli
dariedade, de apreço e de agradecimento dos seus coleM 
gas em nome do povo brasileiro. V. Ex!, que virou 
emenda constitucional, fazendo benefício a todos os 
municCpios e aos munícipes deste País, V. Ex~ não fale 
mais, deixe que a História fale por V. Ex!. 

O SR. PASSOS PÓRTO - Muito comoven;e, Sr. 
Presidente, muito obrigado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt 
Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Sobre 
a Mesa, projetes de lei que serão lídos pelo Sr. l~MSe
cretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N: 271, de 1986 

Acrescenta parágrafo aoart.116da Lein~ 1.711, 
de 28 de outubro de 1952, que dispõe sobre o Esta
tuto dos Funcionários Públicos Civis da União. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Inclua-se no art. 116 da Lei n'! 1.711, de 28 

de outubro de 1952, o seguinte parágrafo 1?, renume
rado o parágrafo único existente: 

"Art. 116 ............................................... . 

§ 1~ Para o efeito de concessão de licença espe
cial, considera-se de efetivo exercício _o tempo de 
serviço prestado à União, Estados, Distrito Fede
ral, Municípios ou Territórios. 

§ z, ...................................................... .. 

.Ai:t. 2~ Revogam~se- as dispüSiçÕes em contrário. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Justificação 

A redação atual da Lei n~ 1.711, de 28 de outubro 
de 1962, que criou o Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União, combinado com os Decretos n'!1 

38.204/55 e 59.310/66, estabelece com" o telnpo de efetivo 
exeicfuio o- que tenha sido prestado somente à União, 
em cargo ou função civil ou militar, ininterrupta ou . 
consecutivamente, em órgãos da administração direta. 

Como se verifica, está expressainentê obstada a con
tagem de tempo de serviço, para percepção de licença 
prêmio, que nã:o tenha sido prestado à União. 

Preceitua a Carta Magna braSileira, no § 3~ do art. 
102, que o tempo de serviço público federal, estadual 
ou municipal será computado integralmente para os 
efeitos de aposentadoria e disponibilidade. 

A Lei "' 6.226, de 14 de julho de 1975, que dispõe 
sobre a contagem recíproca de tempo de serviço público 
federal e de atividade privada, para efeíto de aposenta
doria, veio fazer justiça aos sex:yidores públicos. 

No momento em que o Poder Público estimula a 
acessibilidade aos cargos públicos a todos brasileiros 
que preencham os requisitos da Jei, em harmonia com 
o preceituado no art. 97 da Carta Magna, não é justo 
que perdure o preceito alterando, infirmador do perío
do aquisitivo para concessão de licença especial dos 
funcionários estaduaís e municipais que ingressaram nos 
cargos públi~s federais. · 

Convém friSar qrie o projeto veio a lume, instado 
que fomos por numerosos funciooMios federais que tra
zem em sua bagagem curricular funcional tempo de 
serviço público prestado aos Estados, Municípios, Dis
trito Federal e Territórios. 

Cremos que as razões expendidas se amoldam com 
a modema política dirigida aos funcionários públicos 
e, que o projeto, convertido em lei, estabelecerá para
digma para a espécie, norteando os diversos diplomas 
legais consectários do Estatuto dos Funcionários Públi· 
cos Civis da União. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1986. - José 
IgnáCio Ferreira. 

(As Comissões de Constituiç6o eJ~stiça, de Serviço 
Público Civil e de Finanças.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N: 272, de 1986 

Altera a Lei n~ 7.087, de 29 de dezembro de 1982, 
que "dispõe sobre o Instituto de Previd.éllcia dos 
CongressistaswiPC". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l'! A Lei n':'7.087, de 29 de dezembro de 1982, 

modificada pela Lei n~ 7.266, de 4 de dezembro de 
1984, passa a vigorar com estas alterações: 

I - o inciso II e o parágrafo único do artigo 20 
ficam redigidos na ÍOilil~ abaixo, acrescentando-se ain
da o seguinte inciso VIII ão mesmo dispositivo: 

"Art. 20 ·······--·-··-.. ·-~---~--~---
11-contribuição do Senado Federal e da Câma

ra dos Deputados correspondente a 20% (vinte 
por cento) dos subsídios fixo e variável e das diárias 
pagas aos Congressistas; 

VIII - dotãções específicas destinadas ao IPC 
no orçamento do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados1 suficientes paTa-complementar, se ne~ 
cessário, a contribuição que lhes incumbe nos ter~ 
mos desta lei. 

Parágrafo único. As dotações necessárias à 
execução do disposto nos incisos II, III, e VIII 
deste artigo serão incluídas nos orçamentos .. dos 
órgãos aos quais estão vinculados os segurados ... 

II - o artigo 43 fica assim redigido: 
"Art. 43. A atualização das pensões ou de 

qualquer outro benefício dos segurados obrigató
rios obedecerá aos índices e às épocas estabelecidas 
para a fixação ou reajuste dos subsídios parlamen
tares, e a dos segurados facultativos, aos índices 
de reajustamento geral deferido ao funcionalismo 
civil da União." 

III - é acrescentado o seguinte artigo 60, renume
rando-se os atuais artigos 60 e subseqüentes: 

"Art. _60. A _receita prevista no inciso VIII do 
artigo 20 constituírãOF~iido Cle Liquidez da Previ
dência CongresSual, de natureZa cçmtábil e finan
ceira, administrado pelo Conselho Deliberativo e 
gerido pelo Presidente do Instituto, para atender 
prioritariamfmte aos reajustamentos dos valores· 
dos benefícios e, se necessário, ao equilíbrio orça
mentário do sistema. 

§ l'! A dotação própria de cada Casa do Con
gresso Nacional, prevista no inciso VIII do artigo 
20, será equivalente, no início de Legislatura, à 
metade do montante anual das respectivas folhas 
de pagamento de pensões dos ex-segurados obriga
tórios e, nos demais exercícios, a um terço (1/3) 
da referida despesa, fazendo-se o recolhimento, 
em qualquer caso, em duodécimOs mensais ao IPC. 

§ 2. ~ Quando o produto da receita mencionada 
no caput for insuficiente para atender, no exercício, 
aos encargos a cujacober_tur:a se de_s_tina, será provi
denciada a sua complementação, por meio de cré
dito suplementar.' 

Art. 2~ Os congressistas -ou eX-congressistas que ti
veram seus mandatos cassados ou direitos políticos sus~ 
pensos, por força da aplicação de Atos Institucionais, 
poderão recolher ao Instituto de Previdência dos Con
gressistas as contribuições relativas àquele mandato, 
obseiVadas as seguintes normas: 

a) o recolhimento cOrresponderá a todo o período 
de mandato, quando tenha havido devolução das contri
buições; em caso contrário, limitarKse-á ao período re~ 
manescente; 

b) o ex-congressista poderá também continuar cori
tribuindo até completar o período de caréncia de que 
tratam os artigos 23 e 34 da Lei n~ 7.087, de 29 de 
dezembro de 1982; 

c) as contribuições serão recolhidas pelo seu valor 
atual, na data do pagamento~ __ n_C? sistema da Lei ~7.087, 
de 29 de dezembro de 1982, ou da Lei n~ 7.266, de 
4 de dezembro de 1984, ou dos diplomas legais antece
dentes, conforme o regime de contribuições a que esteja 
ou esteve vinculado o congressista ou ex-congressista, 
o qual prevalecerá também para o cálculC? das respec
tivas pensões a que fizerem jus; 
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d) o rf:Cõlhimento das contribuições poderá ser feito 
de uma só vez, ou em até 48 (quarenta e oito) meses; 

e) juntamente com a contribuição d~ segurado, in
cumbe à Casa a que tenha pertencido o congressista 
ou ex-congressista recolher o valor da contribuição por 
ela devida, na conformidade do mesmo regime legal 
relativo à base de cálculo e ao percentual incidente. 

Art. 3~ Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
crédito suplementar em favor do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados para atender, no exercício de 
1987, aos encargos decorrentes do disposto no artigo 
60 da Lei n~ 7.087, de 29 de dezembro de 1982, ora 
acrescentado, e no artigo 2~, alínea e, do presente diplo
ma legaL 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor a partir de 1~ de 
janeiro de 1987. 

ArL 5~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
As modificações que se pretendem introduzir no texto 

da legislação previdenciária congressual tém o propósito 
de contribuir para o aprimoramento do sistema de pen
sões em vigor e o equilíbrio orçamentário do órgão 
gestor- o IPC. 

Buscou-se, assim, igualar o percentual de contribui
Ção patronal {Câmara dos Deputados e Senado Federal) 
-no caso dos segurados obrigatórios (atualmente fixa
do em 16% - âquele em vigor para os contribuintes 
facultativos (20% ), incidente sobre as respectivas bases 
de cálculo. 

Previu-se, ademais, a consignação de dotação espe
cífica do Orçamento de cada Casa do Congresso Nacio
nal para suprir insuficiênciaS eventuais ou capazes de, 
ao longo dos anos, comprometer a estabilidade e manu
tenção dos planos de benefícios. Dita receita constituirá 
o Fundo de Liquidez da Previdência Congressual, desti
nado a cobrir, sobretudo, os encargos com o reajuste 
anual das pensões e a outras necessidades do sistema. 

O Projeto contemplou, ainda, a situação dos parla
mentares ou ex-parlamentares cujos mandatos foram 
alcançados peiC?s Atos Institucionais, representando, na 
disciplina legal ora proposta, verdadeira extensão dos 
efeitos da anistia política em relação aos membros das 
d~ Casas do Congresso Naci,onal. 

Reviu-se, por fim, o critério de atualização dos valo
res das pensões, no caso dos segurados obrigatórios, 
que passam a vincular-se aos parâmetros adotados para 
o reajuste dos próprios subsídios p<:~-rlamentares, como 
é de justiça, pela dúplice razão c;le que as condições 
dessa categoria de segurados se fazem sobre dita base 
de cálculo, e os índices de reajustamento dos subsídios 
serem fixados por decreto legislativo, para vigorar na 
legislatura seguinte, diversamente do que ocorre em 
relação ao pessoal civil da União. 

Sala das Sess6es, 3-de dezembro de 1986.- H~lio 
Gueil-os. -

(Às Comissões de Constituiçllo e Justz"ça e de Finan
ças.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Os proje
tas lidos serão publicados e remetidos ãs Comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 1~-Secretário .• 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 545, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
'"b", do Regimento Interno, para a Mensagem nj488, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Alegrete (RS). 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1986.- Algredo 
Campos - Octávio Cardoso - Nivaldo Machado. 

REQUERIMENTO 
N: 546, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do disposto no art. 
371, b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei 
n~ 249, de 1986, que ''dá nova redação ao artigo 59 
da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964, que "estatui 
normas ·g-eraiS de diiiito financeiro para elaboraç<'io e 
controle ·dos orçamentos e balanços da União, dos EstaK 
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dos, dos Municípios e do Distrito Federal", e dá outras 
providências. 

Brasffia, 27 de novembro de 1986. -Carlos Cbiarelli 
- Octávio Cardoso - Hélio Guelros. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Os reque~ 
rimentos que acabam de ser lidos serão votados após 
a Ordem do Dia, na forma do art. 375, item II, do 
Re_gj.mento Interno. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~ 116, de 1985 (n~ 2.246/83, na Casa de ori~ 
gem), que institui o PRÓ-FRUTI -Programa Nacional 
de Arborizaçáo Urbana com Árvores Frutíferas e deter
mina outras providências, tt;:ndo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob"" 567 e 568, 
de 1986, das romiss6es: 

- de Agricultura; e 
-de Educação e Cultura. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendO quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senad~res que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

É o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N. 116, de 1985 

(N~ 2.246/83, na Casa de origem} 

Institui o PRó-FRUTI - Programa Nacional de 
Aborizaçáo Urbana com Árvores Frutíferas e deter
mina outras providências. 

Art. 1~ Fica instituído, nos termos desta lei, o PRÓ· 
FRUTI- Programa Nacional de Arborização Urbana 
com Árvores Frutiferas, a ser desenvolvidos em caráter 
permanente, mediante iniciativa e colaboração da popu
lação e entidades privadas com o poder público. 

Art. ~ O objetivo do PRÓ-FRUTI é implantar a 
arborização urbana por espécies de árvores e arbustos 
que, além de sua função ecológica, ornamental e de 
purificação do ar, sirva de alimento à população. 

Art. 3~ As Prefeituras Municipais, com a colabo~ 
ração das Secretarias de Agricultura dos Estados, coor~ 
den(lfão os trabalhos em cada município, solicitando 
auxilio às Escolas de Agronomia, Casas de Agricultura 
e outros órgãos ou entidades agrícolas da região, para 
a seleção das espécies frutíferas mais adequadas, de 
preferência nativas, em função, primordialmente, do 
clima, solo, altitude e época de plantio. 

Parágrafo único. As entidades mencionadas neste ar~ 
tigo deverão ser solicitadas a colaborar com assistência 
técnica, doação de material b~sico e implantação de 
viveíros e mudas. 

Art. 4~ A população deverá ser convidada para par
ticipar de todas as fases de implantação do PRÓ-FRU
TI, e cada família instada a plantar e cuidar das árvores 
localizadas em frente à sua casa, sendo-lhe deferida 
a opção dentre as espécies disponíveis. 

Parágro único. O trato das árvores, a colheita e a 
distribuição dos frutos ficarão a cargo da comunidade, 
que se autogestio~ará nesses trabalhos, nas respectivas 
ruas, praças ou em outros logradouros públicos, estimu
lando-se e treinando-se a participação coletiva. 

Art. 5~ As escolas da rede pública e privada, de 
qualquer nível de ensino, deverão realizar atividades 
integradas na orientação dos alunos, relativamenteao 
PRO-FRUTI, quando possível em suas próprias instala
ções, estimulando a produção de mudas e orientando 
os alunos quanto às espécies de árvores a serem plan
tadas e aos cuidados necessários ao desenvolvimento 
e à conservação das mesmas. 

Parágrafo únicp. Somente terão direito a usufruir de 
recursos provenientes do salário-educação os estabele
cimentos de ensino que, comprovadamente, estiverem 
incorporados ao PRO-FRUTI. 

Art. 6~ As Sociedades de Bairro, Clubes de Servi
ço, Associações de Classe, Entidades Religiosas, Asso-
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ciações Comunitárias em gerai~ devem ser convidadas 
para participar da campanha de divulgação do PRÓ
FRUTI e de motivação para o seu incremento. 

Art. 7~ . As Prefeituras Municipais somente poderão 
obter auxilio ou empréstimo financeiro de origem fede
ral se, mediante legislação própria, estabelecerem a 
obrigatoriedade de inclusão, nos projetas de construção 
civil ou de urbanização, de plantio de árvores frutíferas. 

Art. 8~ Aplica-se a penalidade disposta na alínea 
a do art. 26 da Lei n!4.771, de lS_de setembro de 1965
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a quem, por qualquer modo ou meio, depredar, maltra
tar, lesar arrancar, ou matar árvores ou arbustos planta
dos em logradouros públicos ou em propriedades 
alheias. 

Art. !F. EstaLeientraemvigornadatadesuapubli
cação. 

Art. 10'? Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Passa-se 
à apreciação do Requerimento n~ 545, de urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n'! 488186, relativa 
a pleito da Prefeitura Municipal de Alegrete, Rio Gran
de do Sul. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se- à imediata apre

ciação da matéria, que foi despachada às Comissões 
de Economia, Constituição e Justiça e de Municípios. 

' Solicito ao nobre Senador Mário Maia o parecer da 
Comissão de Economia. 

O SR- MÁRIO MAIA (PDT - AC. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n! 488/86, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação ~o Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Alegr_ete _(RS) que 
objetiva contratar junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul SI A, este na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação, observado o 
§ 1~ do art. 1~. do Decreto-lei n! 2.291, de 21-11-1986, 
a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 
"A- Valor: Cz$ 20.726.~,00 
E-Prazos: 
1-de carência: 30 meses, 
2- de amortização: 240 meses; 
C- Encargos: ___ -
l-JuroS: 7,5% a.a.! ~% a.a. para o Agente 

Fmanceiro, 
2- taxa de administração: 2% Sobre cada de

sembolso, 
D- Garant~: vinculação de- quotas-partes do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM); 
E -Destinação dos recursos: projetes de desa· 

propriaç6es, terraplenagem, esgoto pluvial, pavi
mentação e iluminação~ no âmbito do Promuni
cípio." 

Considerando os aspectos social, económico-finan
ceiro e legal, a operação apresent~u viabilidade, segun· 
do o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/ A. 

Assim sendo, concluúnos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 288, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alegrete (RS) 
a contratar operação de crédito no v~lor de Cz$ 
20.726.400,00 (vinte mUhões, setecentos e vinte e 
seis mil e quatrocentos cruzados). 

O Senado Federal resolve: -_;__,_.,., _ - -
Art. l~ É a Prefeitura Municipal de Alegrete -(RS) 

nos termos do artigo ~ da Resolução n! , de onze · 
de outubro de mil novecentos setenta e seis, do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 20.726.400,00 (vinte milhões, setecentos 
e vinte e seis mil e quatrocentos cruzados). destinado 
a projetes de desapropriações, terraplenagem, esgoto 
pluvial, pavimentação e iluminação, no âmbito do Pro
município, junto ao Banco do Estado do Rio Grande . 

· do Sul SI A, este na qualidade do agente financeiro da 
operação, observado o § 1? do art. 1: do Decreto-lei 
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n: 2.291, de,21-11-1986 e as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n~ 288/86, que autoriza aPre
feitura Municipal de Alegrete, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 20.726.400,00 para os fins que especifica, depen~ 
dendo de pareceres das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Municípios. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Ignácio 
Ferreira para proferir o parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

O SR- JOSÉ IGNÁCIO FERREmA (PMDB- ES.) 
Para proferir parecer. Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Ecônomia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n: 488/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Alegrete (RS) a contratar empréstimo no valor de 
Cz$ 20.726.400,00 (vinte milhões, setecentos e vinte 
e $ei_s mil e quatrocentos cruzados) junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul S/ A, destinado a proje
to de desapropriaç6es, terraplenagem, esgoto pluvial, 
~~fi,~~:ão e iluminação, no âmbito do PROMU-

0 pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2?, d_a Resolução n~ 93, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fixados no artigo 2~. da Reso
lução n~ 62, de 1975, também do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados serão prove
nientes do Banco Nacional da Habitação, observado 
o§ ledo art.l' do Decreto-Lei n,2.291, de 21-11-1986. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada coo· 
soante as prescrições legais e regimentais- aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer. 

Ó SR. PRES-IDENTE (Neison Carneiro) - Solicito 
ao nobre Senador Jorge Kalume o parecer da Comissão 
de Municípios. 

O SR- JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: sob exame 
o Projeto de Resolução n~ 288, de 1986, de autoria 
da Comissão de Economia do Senado Federal, que ob
jetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Alegrete (RS) 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
20.726.400,00 (vinte milhões, setecentos e vinte e seis 
mil e quatrocentos cruzados), junto ao Banco do Estado . 
do Rio Grande do Sul S/ A, destinado a projetes de 
desapropriações, terraplenagem, esgoto pluvial, pavi
mentação e iluminação, no âmbito do PROMUNICf
PIO. 

A ni"atéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. _ 

A Comissão de Constituição e Justiça pronuncio-se 
pelo encaminhamento favorável, no que_ tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que cori.ipetem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeir~ aflitiva com que se defronta a maioria dos 
·muni~ípios-brasileiros, em face da concentração das re
ceitãs..,tributárias a níVel da União, e ser o instituto 
do endividalbe~to o_ único mecanismo de que dispõe 
par.a implementar os programas de trabalho. 

É o parecer. -

O SR- PRESIDENTE (Nelson CariieÍJ"o) - Os pare
ceres são favoráveis. Completada a in:sfru.ção da maté· 
ria, passa-se à discussão do projeto, em turnO úni~o. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Sobre 
a mesa, parecer da Comissão de Redação, que vai ser 
lido pelo Sr. !~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: L 127, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n! 288, 
de 1986-

~lator: Senador Octávio Cardoso 
A Comis_são apresenta a redação finai do Projeto 

de Resoluçao n? 288, de 1986~ que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Alegrete (RS) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente a Cz$ 20.726.400,00 
(vinte milhões, setecentos e vinte e seis mil. quatro· 
centos cruZados). 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro de 
1986. - José lgruicio Ferreira, Presidente - Octávio 
Cardoso, Relator- Hélio Gueiros. 

ANEXO AO PARECER N' 1.127,.DE 1986 
Redação final do Projeto de Resolução n: 288, de 

1986-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição. e eu, ~ 
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1986 

Autorf.q. a Prefeitura Municipal de Alegrete., Esta
do do Rio Grande do Sul, a realizar operaçio ele 
crédlto no valor correspondente a Cz:$ 
20.726.400,00 (vinte milhões, setecentos e vinte e 
seis mil e quatrocentos cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Alegrete, Esta

do do Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 2~ da 
Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela de n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de 

· crédito no valor de Cz$ 20.726.400,00 (vinte milhões, 
setecentos e vinte e seis mil e quatrocentos cruzados), 
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., 
este na qualidade de agente financeiro da operação, 
destinada a projetes de desapropriação, terraplenagem, 
esgoto pluvial, pavimentação e iluminação, no âmbito 
do PROMUNICÍPIO. 

Art. 2! Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Em dis
cussão a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os SenhoreS Senadores que a aprovam, queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneíro) --Vai-se 

passar agora à apreciação do Requerimento n. ~ 546, 
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de 
Lei do Senado n.' 249/86. 

Eiit discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
Off Senhore's Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à apreciação da matéria, que foi despachada 

às Comissões de Constituíção e Justiça e de Finanças. 
Solicito ao nobre Se.aador José Ignácio Feneira o 

parecer da Comissão de Constituíção e Justiça. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB - ES. 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 
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De autoria do ilustre Senador Jutahy Magalhães, o 
presente projeto modifica a redação do art. 59, da Lei 
n. '! 4.320, de 1964, disciplinando, de fonna mais rigoro
sa, as normas constantes do referido dispositivo, em 
razão do que, sem dúvida, aperfeiçoa a mencionada 
lei. 

No âmbito desta Comissão nada há a objetar, razão 
por que somos pela aprovação do presente projeto, 
por ser constitucional e jurídico. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Com a 
palavra o nobre Senador Octávio Cardoso, para proferir 
o parecer da Comissão de Finanças. 

OSR. OCTÁVIOCARPOSO (PDS -RS. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: O presente 
projeto, de autoria do nobre Senador Jutahy Maga~ 
lhães, altera normas constantes do art. 59, da Lei n~ 
4.320, de 1964, estabelecendo restrições, de caráter sa~ 
neador, ao empenho da despesa relativa ao período 
do último exercício financeiro Compreendido na dura
ção do mandato do Governador ou Prefeito, não poden
do, também. exceder o valor duodecimal correspon
dente a cada dotação, excetos os valores das despesas 
que sejam repassadas à Assembléia Legislativa, à Câ
mara de Vereadores e ao Tribunal de Justiça. 

A proposição consubstancia um aperfeiçoamento da 
legislação vigente, sem enfrentar quaisquer óbices de 
natureza financeira. 

Ante o exposto·, somos pela aprovação do presente 
projeto: 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- O parecer 
da Comissão de ConstituiÇão e Justiça conclui pela cons
titucionalidade e juridicidade do projeto. 

O parecer da Comissão de Finanças é favorável ao 
projeto. Completa a instrução da matéra, passa-se a 
sua apreciação. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma~ 

necer sentados, (Pausa.) 
Aprovado. 
Estando a matéria em reginle de urgência, passa-se 

imediatmente a sua apreciação, em segundo turno. 
Em discussão o projeto._(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 

,: ·' 
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Encerrada a discussão, o projeto é dado como definiM 
tivamente aprovado, nos termos art. 315 do Regimento 
Interno. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Sobre 
a mesma, parecer da Comissão de Redação que será 
lido pelo Sr. 1?-Secretário. -

É lido o seguinte 

l'ARECER 
N~ 1.128, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 
RedaçãÔ final do Projeto de Lei do Senado n: 

249, de 1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do projeto 

de Lei do Senado n~ 249, de 1986, que dá nova redação 
ao artigo 59 da Lei n~ 4.320, de 17 de março de 1964, 
que estatui normas gerais de direito financeiro parar 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Fede
ral, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro de 
1986 .....: José Ignácio Ferreira, Presidente --Octávio 
Cardoso, Relator;:- ~élio Gue~~s (Art. 90). 

ANEXO AO PARECER N' 1.128, DE 1986 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n: 
249, de 1986, que dá. nova redação ao artigo 59 
da Lei n: 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui 
normas gerais de direito nnanceiro para elaboração 
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
_ Art._ 1~ O artigo 59 da Lei n'! 4.320, de 17 de março 
de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 59 O empenho da despesa não poderá 
eXceder o limite dos créditos concedidos. 

§ 1 ~ Durante o período do último exer
cício financeiro compreendido na duração do man
dato de Governador ou Prefeito, o empenho da 
despesa não poderá também exceder o valor duo-
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decimal correspondente a cada dotação, excetua
das as que devam ser objeto de repasse ã Assem
bléia Legisl~tiva, Câmara de Vereadores e Tnõu
nal de Justiça. 

§ 2~ É, ainda, vedado aos Estados, aos 
Municípios e ao Distrito Federal, no mesmo perío
do a que se refere o parágrafo anterior, assumirem, 
por qualquer forma, compromissos financeiros pa
ra execução ou resgate depois do término do man
dato do respectivo Governador ou Prefeito. 

§ 3~ As disposiçóes dos parágrafos ante
riores não se aplicam nos casos de comprovada 
calamidade pública. ' 

§ 4~ Reputam-se nulos e de nenhum efeito 
os empenhos e ates praticados em desacordo com 
o disposto neste artigo, sem prejuízo da apuração 
da responsabilidade da autoridade infratora." 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 3~ Revogam~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDEN'IE (Nelson Carneiro) -Em discus
são a redação finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O~ SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Lembro 
aos Senhores Senadores que hoje, dia 37 às 15 horas 
e 30 minutos, comparecerá ao Senado o Dr. Dilson 
Funa.ro, Ministro de Estado da Fazenda, convocado 
nos termos do Requerimento n'! 266, de 1986, aprovado 
no dia 16 de setembro último. 

De acordo com o disposto no art. 419, letra e, do 
Regimento I~temo, não serão designadas matérias para 
a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Está en
cerrada a sessão. · 

(Levanta-se a sessdo ds 11 horas e 2 minutos.) 

Ata da 320! Sessão, em 3 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragelli e Jorge Kalume 

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

Jorge Kalume -AlÍevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles -Fábio Lucena - Odac;ir Soares- Aloy.:- __ 
sio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Cueiros -
Alexandre Costa- Américo de Souza- Alberto Silva 

. - Helvídio Nunes- João Lobo- Cesar Cais- Dias 
Macedo-:- Afonso Sancho- Carlos Alberto - Moacyr 
Duarte-- Martins Filho - Humberto Lucena - Mar
condes Gadelha -Maurício Leite - José Urbano -
Cid Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme Pai~ 
meira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Lourival 
Baptista - Passos POrto --:- Jutahy Magalhães - L_o
manto Júnior- Luiz Viana --João 'Calmon- Jos~ 
Ignácio Ferreira - Moacyr Dalla - Amaral_ Peixoto 
-Nelson Carneiro- Jamil Haddad- Mata-Mã.chado 
- Alfredo Campos -Amaral Furlan - Fernando 
Henrique Cardoso -Severo Gomes- Benedito Fer
reira- Henrique Santillo---:- Gastão Müller- Roberto 
Campos- José Fragelli ~Saldanha Derzi.- Affonso 
Camargo - Álvaro Dias - Enéas Faria - Arnor Da
m.iani - Ivan Bonato - Carlos Chia.re:lli - Pedro Si
mon- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o cOmparecimento de 59 Srs. Senadores. 
Havendo ..número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. !~-Secretário irá proceder à leitura do Expe

diente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 
PARECERES 

N~ 1.129, 1.130 e 1.131, de 1986 
Sobre o Projeto de Lei do Senado u: 198, de 1984, 

que "resguarda direitos adquiridos por_ f~onáM 
rios da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
antes da vigência da Lei u~ 5.903,-- de 9 de julho 
de 1973, quanto à percepção de adicional por qüin
qüênlos". 

PARECER N: 1.129, DE 1986 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho 

_ _O nobre Senador Nelson Carneiro, sempre prC9CU
pado com o bém comum e em defender direitos feridos 

de seus concidadãos, apresenta à nossa consideração 
Projeto que restabelece adicionais de funcionários do 
Congresso, anteriores à_ vigência da lei que implantou 
a Reforma-Adlninistrafiva. 

Ao justificar a Proposição, seu eminente Autor, enfa
tiza que uma valorosa plêiade de antigos funcioi::tários 
do Poder Legislativo Federal, teve seus direitos adqui
ridos violados, em flagrante desrespeito ao preceituado 
pelo § 3~ do art. 153, da Constituição, que assegura 
o ~e_ito adquirido, com enormes prejuízos patrimo
niais. 

o- Problema·· em telã vem de há muito, sendo atvo 
-da preocupação-de legisladores, juristas e juízes de Tri
bunais Supericfres. 

Vale salientar, inclusive, que projeto idêntico aoatual 
já mereceu em 1980, parecer favorável, desta douta 
Comissão, sendo arquivado em decorrência do término 
da legislatura anterior. 

Do mencionado parecer do então Senador Orestes 
Quércia permitimo~nos reproduzir o seguinte trecho: 

"Quando a lei nova revoga a anterior, sobre de
terminado direito, náo atinge os titulares desse di
reitõ já adquirido, pois que, não desfaz a nova 
lei o direito adquirido na vigência da lei revogada. 
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Nesse sentido acaba de decidir, irrecorrivelinen
te, o Supremo Tribunal Federal, com embasamen
to em quatro decisões idênticas. Vem de publicar 
o Diário da JllStiça de sexta-feira última, dia 22 
maio corrente, à página 4.737: 

"RE-81 727-SP- Rel. Min. Antonio Neder. 
Rcct. Estado de São Paulo (Adv.: Michel Temer 
Lulia). Recda.: Maria Amália de Mello Trindade 
(Adv.: Pedro Andrade). 

Decisão: Não se conheceu do recurso. Votação 
uniforme. l~urma 29-04-81. 

EJ\.1ENTA.: 1. Se a lei paulista n~ 6.898 de 1962 
concedeu ao funcionário estadual o direito de con
tar, para os efeitos de aposentadoria e dispOnibi
lidade, o tempo de serviço prestado em estabele
cimento -particular de ensino, e se é certo que o 
funcionário contou o tempo de tal serviço particular 
na vigência da referida lei, esse é um direito que 
o funcionário adquiriu, em definitivo. Portanto, 
a Lei paulista n? 9.825 de 1967. que revogou, aque
loutra, não desfez o direito adquirido na vigência 
da Lei revogada. É o que dispõe o § 2?, do art. 
6?, da Lei de Introdução aõ-Código Civil Brasileiro, 
de novo redigido pelo art. 1~ da lei n? 3.238 de 
1857. 

2, Precedentes do STF sobre o caso: Re "82.881, 
RE 85 218, Re 82 883, Re 87 730. . .. 

3 __ _Recurso Extraordinário a que a Córte nega 
conhecimento ... 

Sobre o tema em questão já se debruçaram, como 
realçamos, juristas, juízes e ministros àe riossos Tribu
nais Superiores. Para melbor configur.u sua total juste
za, passamos a mencionar trechos de alguns destes pro
nunciamentos: 

O e~-Ministro Ribeiro da Costa, do Supremo Tribu
nal Federal: 

. «Co?ced~ ~ mandado, porque entendo que gra
tlfica~ao adiciOnal por tempo de serviço, fixada 
em let, assegura ao serviaor público um quantum 
sobre seu vencimentos. 

Se o funcionário público completou o tempO de 
serviço exigido para entrar em_ gqzo daquele bene:_ 
ffcio legal, a lei ordinária posterior não pode revo
gar direito, que já está assegurado pela preceitua
ção constitucional, no sentido de tratar de um direi
to adquirido, que se incorpora ao património do 
setor público." 

Helly Meirelles, uma das respeitadas vozes de nosso 
direito administrativo fl.s. 1220: 

"As vantagens pecuniárias, tendo em vista unica
mente o tempo de serviço, tomam-se devidas desde 
logo e para sempre com o só exercfcio do cargo 
pelo tempo fixado em lei." 

Do Ministro Adhemar Raymtindo, Ministro do Tri
bunal Federal de Recursos em sua ementa no ju1ga
mento da Apelação Cível O'! 63.733-~: 

.. Funciomilismo Público 
GratifiCação por tempo ~~ SerViço. Sua incorpo

ração ao património do serviâor, constituindo direito 
adquirido~ insuscetível de ~ I!lodificado com a edi
ção de lei nova. Direito assegurado dos postulantes, 
para que continuem a receber dita gratifiC3çáO, que 
corresponde a trabalho feito (pro labore pacto), na 
forma como vinha sendo paga até o advento da Lei 
~6.10Bn4." 

Seria fastidioso continuarmos a enumerar a intermi
nável lista d~ <Jecisões judici~-~ çfe_ elll:Í-Dentes -cUitores 
do Direito Administrativo em cons..optjpcia com a me
dida preconizada pelo ilustre Senador N~q 9P'n-f#:I:o. 

Realmente a liquidez do direito que se desCjá restabe
lecer salta aos olhos e, como salientamos, já foi objf:to 
de parecer unânime deste Órgão Técnico. 

Manifestamo-nos, ante o eXposto, Pela aprovação do 
Projeto por considerá-lo constitucional, jurídico e opor
tuno. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1985. -José 
lgnácio Fen-eira, Presidente ,_...Martins Filho, Relator 
- José Lins - Fábio Luceru1 - Alfredo Campos -
Luiz Cavalcante - Jutahy Magalhães - Nelson Car-

. nefro- Américo de Souza. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PARECER N: 1.130, DE 1986 
Da Comissão Diretora 

Relator: Senador Passos Pôrto 
Com o Projeto ora submetido à nossa apreciação, 

objetiva o eminente Senador Nelson Carneiro restabe
lecer os adicionais de servidores do Senado Federal 
e da Câmara dos Deputados, anterio~ _à_ Lei n~ 5.903, 
de julho de 1973, que implantou novo Plano de Classifi-
caçáó 'de Cargos no Senado Federal. _ 

Ao justificar a proposição expendeu seu nobre autor 
dentre outros os seguintes argumentos: 

1) qu~ o benefício pecuniário correspOndente ao adi
cional por tempo de serviço vinha sendo pago, aos servi
dores públicos em geral, desde a Constituição de 1934 
e aos funcionários do Congresso. a partir da Carta de 
1946; 

2) que com a implantação do novo Plano de Classifi
citção de Cargos foi necessária a edição de um verda
deiro complexo IegaJ para lhe dar suporte, esta legisla
ção alterou a sistemática anterior adotando o critério 
da cOncessão de adicionais na base de 5% por quin
qllênio de efetivo exercício; 

3) a alteração supra-mencionada importou em fla
grante desrespeito ao direito adquirido de antigos servi
dores das duas Casas do Congresso dando margem ao 
Projeto sob exame. 

A matéria foi, inicialmente, distribuída à Douta Co
missão de Constituição e Justiça, onde teve como relator 
o -Senador Martins F.!lho que em seu lúcido e brilhante 
pronunciamento, praticamente, exauriu a matéria tra
zendo à colação, inclusive grande quantidade de julga
dos, de Tribunais Superiores. além. de parecer anterior 
do ilustre Senador Orestes Quércia e do não menos 
cOnhecido jurista Helly Lopes Meíreles. Aliás deste re
nomado autor permitimo-nos, por oportuno, transcre
ver o ~~g_~nte trecho: 

.. Este adicional adere ao vencimento para todos 
os efeitos legaiS, salvo para o cálculo de futuros 
adicionais, a não ser que a lei o diga expressamente, 
pois a regra é a sua vinculação ao padrão de venci
mento do beneficiário. E l irretirável do funcio-

- nano, precisamente porque representa uma contra 
prestação de serviço já feito. É uma Cantagem 
pessoal, um direito adquirido para o futuro (Direito 
Administrativo, pág. 437)". 

Deflui do exposto, de maneira irrelutável, que a Situa
ção_ preexistente de antigos servidores do congresso 
constituía um direito adquirido assegurado no § 3~ do 
art. 153~ da Constituição Federal. Esta assertiva encon
tra, inclusive, respaldo em tratadistas, juristas e em -
reiterados pareceres sobre a matéria da Comissão de 
Constituição e Justiça.. Vale ressaltar que os benefi· 
ciários da proposição são apenas, os servidores ante
riores a 1973, que contavam à épaca p1ais de 5 anos 
de efetivo exercício. 

Manifestamo-nos, assim, pela aprovação do Projeto 
por Considerarmos justos os seus propósitos. 

É o parecer. _ 
· -Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1986. -.José 
Fragelli, Presidente - Passos Pôrto, Relator - Enéas 
Faria - Martins Filho - Mirio Maia. 

PARECER N: 1.131, DE 1986 

Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relato" Senador Mário Mala 
Vem a exame des~ comissão Projeto de Lei, de auto

ria do eminente Senador Nelson Carneiro, resguardan
do direitos adquiridos de funcionários da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, antes da vigência da 

•$.. p,~5.903, de 1973, quanto ã percepção de adicionai 
porqll~os. 

Assim se ~_ressa o seu ilustre Autor ao justificar 
o Projeto: · -.,-, .;,~ _ 

"O benefício pecuniáfi?._correspondeÍtte ao adi
cional por tempo de serviçO é"isseP,Irado aos seM
dores públicos em gera1 desde a Constituição de 
19.34 (art. 43, das Disposições Transitórias), sendo 
garantido aos servidores- das duas Casas do Con
gresso a partir do advento da Constituição de 1946. 

Posteriormente, com o surgimento da Consti
tuição de 1967 e da Emenda Constitucional n? l, 
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de -1969, foi editada a Lei n~ 5.903, de 9 de julho 
de 1973, que. reportando-se ao art. 10 da Lei n! 
5.64Sno, estabeleceu novo critério para a conces
são dos ditos adicionais aos fUncionários do Sena
do, na base de _cinco por cento por qüinqüênio 
de efetivo exercício, até sete (7) qüinqüênios. No 
âmbito festa Casa a questão disciplinando-se atra
vés da Resolução n~ 18, de 1973, sendo certo que 
procedimento análogo ocorreu na Câmara dos De
pUtados. 

Ocorre, todavia, que um grupo de antigos servi
dores de ambas as Casas do Congresso passou a 
sofrer enorme prejuízo com o dito novo critério, 
o que constitui aberração, já que vinham perce
bendo os seus adicionais segundo critérios que já 
duravam quase trinta anos. 

Tais funcionários têm, certamente, irreCusável 
direito adquírido ã percepção desses qüinqüênios 
segundo o critério anterior, o que entretanto con
vém ficar consíg~~do expressa.J?ente na lei para 
evitar possíveis interpretações divergentes, só re
solvidas diante dos Tribunais ... 

O Projeto visa a assegurar o direito à percepção dos 
adicionais por qüinqüênios na forma da legislação ante
rior aos funcionários da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, nomeados para integrar os quadros 
de suas Secretarias e que tenbam entrado em exercício 
até a data da vigência da Lei ne 5.903. de 1973. 

O Tn"bunal Federal de Recursos, :ría Apelação Civil 
n? 63:733, decidiu, em ~ de dezembro de 1980, que 
a Gratificação por tempo de serviço (adicional por qüin
qüênios), incorporada ao patrimônio do servidor, cons
titui direito adquirido, insuscetível de ser modificado 
com edição de lei nova. 

Assegura~ por essa decisão, aos postulantes o direito 
a continuar a receber a referida gratificação, que corres
ponde a trabalho feito (prolabore facto), na forma como 
vinha sendo paga. 

Todos os servidores do Senado Federal e os da Câma
ra dos Deputados têm em seus títulos de nomeação, 
devidamente apostilados, o registro desse direito. 

Regulava esta matéria, na Câmara dos Deputados 
a Resolução n~ 67, de 1962~ que em seu art. 171, declar~ 
que a grat$~ção adicional por tempo de serviço, asse
gurada pelo art. 25 do Ato das Disposições Constitu
cionais transitórias será computada ao funcionário efeti
v~~o. à razão_ de 20% ao se registrar o primeiro qüin
quemo acrescrdo de 10% nos três qüinqüênios imediatos 

- e 5% para os qüinqüênios su}?seqüentes até 35 anos 
de seviço, E mais~ o §_ 3~ do mesmo artigo, afirma que 
a ~ra~cação, ~a vc:;z co~cedida, incozpora-se ao pa
trim.ômo do functonáno, nao podendo mais ser retirada 
ou reduzida. 

No Senado Federal, a gratificação adicional por tem~ 
po de serviço era regulada de igual forma, pela Reso
lução n'! 6, de 1960_ 

A matéria já foi examíD.ãda exaustivamente nas Dou
tas Comissões de Constituição e Justiça e Diretora tenw 
do merecido aprovaç-ão. ' 

O ilust!:_~ P~fessm)ielly Meirelles afuma que a grati
ficação adicional, por tempo de serviço adere ao venci· 
~!lento do funcionário para todos os efeitos legais, ... 
E irretirável do funcionário ... É uma vantagem pessoal 
um direito adquirido. ~ 

Pelo exposto, somos no âmbito desta Comissão, pela 
aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, 2de dezembro de 1986.- Jutahy 
Magalhães, Presidente-Mário Mala, Relator -Jorge 
Kalu.me - Afonso Sancho. 

PARECER 
N: 1132, de 1986 

Da Comissão de Redação 

Redação f"mal do Projeto de Lei do Senado n: 
27, de 1981. 

Relator: Senador José Ignácio Ferreira. 

A Comissão apresenta a redaçáo final do projeto 
de Lei do Senado n~ 27, de 1981, que altera a redaçáo 
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do art. 62 da vigorante Consolidação das Leis do Tra
balho. 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro de 
1986.- Jorge Kalume, Presidente- José Ignácio Fer
reira , Relator - Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N' !132, DE 1986 

Redação rmai do Projeto de Lei do Senado n: 27, 
de 1981, que altera a redação do art. 62 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional-decreta: 
Art. l'! O art. 62 da Consolidação das Leis do Tra

balho passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 62. Não são abrangidos pelo regime pre
visto neste capítulo: 

I -os empregados que exercem atividade exter
na incompatível com a fixação de horário de traba
lho, devendo tal condição ser anotada na Carteira 
de Trabalho e Previdência Social e no registro de 
empregados; 
II-os gerentes, assim considerados os exercen

tes de cargos de gestão, ~os 'll!ais se equiparam, 
para efeito do disposto neste artigo, os diretores 
e chefes de departamento ou filial. 

Parágrafo único, O regime previsto neste capí
tulo será aplicável aos empregados mencionados 
no inciso II deste artigo, quandQ o salário do cargo 
de confiança, compreendendo a gratificação de 
função, se houver, for inferior ao valor do respec
tivo salário efetivo acrescido de quarenta por cento 
(40%). 

Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. --- ------

Art.3~ Revogam-se as disposiçõe-s em contrário. 

PARECER 

N: 1.133, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação ímal do Projeto de Lei do Senado n~ 
104, de 1982. 

Relator: Senador José Jgnácio Ferreira 

A Comissão apresenta a redãção final do Projeto 
de Lei do Senado n~ 104, de 1982, que faculta aos deposi
tantes terem consignados em seus talões de cheques, 
fornecidos pelos estabelecimentos bancários~- :as- refe· 
réncias que especifica, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro de 
1986. -Jorge Kalume, Presidente -José Jgnácio Fer
reira, Relator - Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N·: Ll33, DE !986 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 
104, de 1982, que faculta aos depositantes de estabe
lecimentos bancários terem consignados, em seus 
talões de cheque, as referências que especifica e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ É facultado aos depositantes de estabeleci

mentos bancários terem impressos, em seus talões dt! 
cheque, o número e a nomenclatura do órgão emissor 
de sua carteira de identidade, bem como, o próprio 
endereço e o respectivo número de seu telefone. 

Parágrafo único. As anotações e correspondentes 
alterações relativas à faculdade conferida por esta lei 
deverão ser manifestadas pelo depositante, mediante 
expressa notificação à matriz ou agência do respectivo 
estabelecimento bancário. 

Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publiR 
cação. 

Art. 3~ RevogamRse as disposições em c-ontrário. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N: 273, de 1986 

Torna obrigatório o fornecimento gratuito de aliR 
mentação ao trabalhador de baixa renda e cria o 
"Vale Refeição". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ O art. 2~ da Lei n~ 6.321, de 14 de abril 

de 1976, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágra
fos, renumerado o atual parágrafo único para §. 3~. 

"Art. 2~ .............. , .. , ............................ r 

§ 1~ Será obrigatório o fornecimento gratuito 
de alimentação aos trabalhadores que percebam 
até 2 (dois) salários mínimos mensais. 

§ 2~ As disposições do parágrafo anterior deve
rão ser atendidas pela empresa como fornecimento 
in natura da alimentação ou através de "Vale Re
feição" na forma que se díspuzer em regulamento. 

§ 3' ........... . ........................ " 

Art. 2~ O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 3~ Esta lei entra em vi_gor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Lei n? 6.321, de 1976, integrante do conjunto de 
nórinas q·ue vfaOilizam o Programa de Alimentação do 
Trabalhador, instituído com a participação dos Minis· 
térios do Trabalho, da Fazenda e da Saúde, autoriza 
as pe~soas jurfdicas a deduzirem do lucro tributável, 
para 6os do Imposto de Renda, o dobro das despesas 
efetivamente realizadas com a alimentação de seus em
pregados. 

E medida de fundamental importância social, espe· 
cialmente se levarmos em conta o estado de subnutrição 
crónico da massa trabalhadora, exatamente por lhe fal
tar recursos para uma alimentação adequada, sabido 
que este item, pelas estatísticas oficiais, representa o 
custo da terça parte da sua remuneração. 

Por"isso mesmO, o art. 2~ da referida lei determinou 
que esses programas de alimentação devam conferir 
prioridade ao atendimento dos trabalhadores de baixa 
renda. Ora, talvez por descaso, desinteresse ou até pelo 
seu reduzido número de empregados, muitas empresas 
não aderiram aqueles planos e, portanto, não se utiliza
ram dos benefícios fiscais previsto~ na Lei n? 6.321/76. 

_Assim, crioukse uma situação anómala. Trabalhado· 
res de iguais condições salariais de uma empresa rece
bem, sem qualquer ônus, a alimentação por ela forne
cida. Outros, ou não se alimentam ou têm de custeá-la 
com seus próprios recursos. 

A lei, port_anto, não se tornou igual para todos. Não 
se fez a justiça social, apesar da boa intenção do legis
lador. 

Com o objetivo prioritário do Programa de Alimen
tação do Trabalhador é atingir aos menos favorecidos, 
e, por outro lado, a lei estabeleceu um incentivo fiscal 
facultativo, apresentamos o presente projeto para tor
nar eficaz a norma legal, tornando obrigatório o forneci
mento de alimentação ao trabalhador de baixa renda, 
assim conceituado o que recebe, por mês, até dois salá
rios mfnimos--:- -

PreVê o projeto, também, a situação das empresas 
que n~o. tenham refeitór~o ou convénio~ com ~m_m-eSáf.,.. 
especmhzadas no fornecimento de refeições.- Nesse ca
so, será fornecido ao empregado ~ ~"Y<ilé 'Refeição" 
que permitirá ao trabalhador utiliz':f-fo em estabeleci
mento com ramo, na forma t)úe ficar disciplinado em 
regulamento, tal qual si-fez com o Decreto n~ 78.674, 
de 8 de novembro de 1976, ao regulamentar a pré-citada 
Lei"' 6.321, de 1976. 

Sala das Sessões, 3 de dezembrO de 1986. - Jorge 
Kalume. 

Dezembro de 1986 

LEG!SLAÇÁO CITADA 

LEI N., 6.321, DE 14 DE ABRIL DE 1976 

Dispõe sobre a dedução, do lucro tributável, para 
rms de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, 
do dobro das despesas realizadas em programas 
de alimentação do trabalhador. 

h;:·z;~··õ~~;;~;·;d~;ii·~~;~;~ã~·;~q~~-;~·;~-r~: 
re o artigo anterior deverão conferir prioridade ao aten
dimento dos trabalhadores de baixa renda e limitar
se-ão aos contratados pela pessoa jurídica beneficiária. 

Parágrafo único. O Ministério do Trabalho articu
lar-se-á com o Instituto Nacional de Alimentação e Nu
trição - INAN, para efeito do exame e aprovação 
dos programas a que se refere a presente lei. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
· N: 274, de 1986 

Altera dispositivos da Lei n~ 6.515, de 26 de de
zembro de 1977, que regula os casos de dissolução 
da sociedade conjugal e dó casamento, seus efeitos 
e respectivos processos, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? A Lei n~ 6.515, de 26 de dezembro de 

1977, que regula os casos de dissolução da socie
dade conjugal e do casamento, seus efeitos e res
pectivos processos: e dá outras providências, passa 
a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 1? A dissolução do casamento ou a 
cessação de seus efeitos civis, ocorrerão nos casos 
e s_egundo a forma que esta Lei regula. 

CAPÍTULO! 
Da Dissolução da Sociedade Conjugal 

Art. 2? A sociedade conjugal termina: 
I- pela morte de um dos cônjuges; 
II -pela nulidade ou anulação do casamento; 
m- pelo divórcio. 
Parágrafo único. O casamento válido somente 

se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo 
divórcio. 

SEÇÃOI 
Do Divórcio 

Art. 3?0 divórcio põe termo ao casamento e aos 
efeitos civis do matrimónio religioso. 

-§ 1? O procedimento judicial do divórcio cabe
rá somente aos cônjuges, e, no caso de incapa
cidade, serão representados por curador, ascen
dente ou irmão. 

§ 2~ O Juiz deverá promover todos os meios 
para que as partes se reconciliem ou transijam, 
ouvindo pessoal e separadamente cada uma delas 
e, a seguir, reunindo-as em sua presença, se assim 
considerar necessário. 

§ 3~ Após a fase prevista no parágrafo ~nterior, 
se qs ç_ónjuges pedirel)l, os advogados deverão ser 
chamados a assistir aos entendimentos e deles parti
cipar. 

Art. 4? Dar-se-á o divórcio por mútuo consen
timento dos cônjuges, se forem casados hâ mais 
de 1 (um) ano, manifestado perante o Juiz e devida
mente homologado. 

Art. 5~ O divórcio pode ser pedido por um só 
dos cônjuges quando imputar ao outro conduta 
desonrosa ou .quã:lquer ato que importe em grave 
violação dos deveres do casamento e tornem insu
portável a vida em comum. 

§ 1? O divórcio pode, também, ser pedido se 
um dos cônjuges provar a ruptura da vida em co
mum há mais de 3 (três) anos consecutivos, e a 
impossibilidade de sua reconstituição. 

§ 2? O cónjuge pode ainda pedir o divórcio 
quando o outro estiver acometido de grave doença 
mental, manifestada após o casamento, que torne 
impossível a continuaçâd da vida em comum, desde 
que, após uma duração de 3 (três) anos, a enfenni
dade tenha sido reconhecida de cura improvável. 
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Art. 6~ A separação de corpos poderá ser de
tenninada corno medida cautelar (artigo 796 do 
CPC). 

Art. 7?. A partilha de bens poderá ser feitã. me
diante proposta dos cônjuges homologada pelo Juiz 
ou por este decidida. 

Parágrafo único. Não s_e decretará o divórcio 
sem que seja decidido sobre a partilha dos bens. 

Art. 8~ O divórcio não modificará os direitos 
e deveres dos pais em relação aos filhos. 

Parágrafo único. O novo casamento de qual
quer dos pais ou de ambos também não importará 
restrição a esses direitos e deveres. 

Art. 9~ Os alimentos devidos pelos pais e fixa
dos na sentença de divórcio poderão ser alterado!:> 
a qualquer tempo. 

Art. 10. O novo câsamento do cónjuge- credor 
da pensão extinguirá a obrigação do cônjuge deve~ 
dor. 

Art. 11. Se _o cónjug"e devedor da pensão vier 
a casar-se, o novo casamento não alterará sua obri
gação. 

Art. 12. A sentença definítiva do divórcio pro
duzirá efeitos depois de registrada no Registro Pú
blico competente. 

Art. 13. Se os cônjuges divorciados quiserem 
estabelet::er a união <:enjugal, só poderão fazê-lo 
mediante novo casamento, 

SEÇÁOII 
Da Proteção da Pessoa dos Filhos 

Art. I4. No caso de dissolução da sociedade 
conjugal pelo divórcio corisensual (artigo 4~). ob
servar~se-á o que os cônjuges acordarem sobre a 
guarda dos filhos. 

Art. 15. No divórcío litigioso fundado no ca~ 
put do artigo 5'? ,_ os filhos minores ficarão com 
o cônjuge que a ele não houver dado causa. 

§ 1~ Se pelo__divórç_ío forem responsáveis am
bos os cônjuges, os filhos menores fi<::arão em poder 
da mãe, salvo se o Juiz verificar que-de tal solução 
possa advir prejufzo de ordem moral para eles. 

§ 2~ Verificado que ruio devem os filhos perma
necer em poder da mãe nem do pai, deferirá o 
Juiz a sua_ guarda a pessoa notoriamente idónea 
da família de- qualquer dos cônjuges. 

Art. 16. Quando o divórcio ocorrer coni furid"a
mento no § I! do artigo 5~. os filhos ficarão em 
poder do cônjuge em cuja companhia estavam du
rante o tempo de :ruptura da vida em comum.-

Art. 17. No divórcio fundado no § 2? do artigo 
5?, o Juíz deferirá a entrega dos filhos ao cônjuge 
que estiver em condições de assumir. normalmen
te, a responsabilidade de sua guarda e educação. 

Art. 18. Se houver motivos graves, poderá o 
Juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular 
por maneira diferente da estabelecida nos artigos 
anteriores a situação deles com os pais. 

Art. 19. No caso de anulação do casamento, ha· 
vendo filhos comuns, observar -se-á o disposto nos 
artigos 15 e 18. 

Parágrafo dnico. Ainda que nenhum dos cônju
ges esteja de boa fé ao contrair o casamento; seus 
efeitos civis aproveitarão aos filho.s_comuns.. 

Art. 20. Os pais, em cuja· guarda não estejam 
os filhos, poderão visitá-los e té-los em sua campa~ 
nbia, segundo fixar o Juiz, bem como fiscalizar 
sua manutenção e educação. 

Art. 21. As disposições relativas à guarda e à 
prestação de alimentos aos filhos menores esten
dem-se aos filhos maiores inválidos. 

SEÇÁO lll 
Do Uso do Nome 

Art. 22. Vencido na ação de divórcio (artigo 5? 
caput), voltará o cônjuge a usar o nome de solteiro. 

Parágrafo único. Nos demais casos, caberá ao 
cônjuge a opção pela conservação do nome de sol
teiro. 

Art. 23, Vencedor na ação de divórcio (artigo 
5? caput), poderá o cônjuge renunciar, a qualquer 
momento, ao direito de usar o nome do vencido. 

SEÇÁOIV 
Dos Alimentos 

Art. 24: Õ cônjuge responsável pelO divórcio 
prestará ao outro, se dela necessitar, a pensão que 
o Juiz_fixar. 

Art. 25. para manutenção dos filhos, os cônju
ges, divorciados, contribuirJ.o na proporção de seus 
recursos. -

Art. 26. para assegurar o pagamento da pensão 
alimentícia, o Juiz poderá determiaar a constitui
ção de garantia real ou fidejussória. 

§ I~ Se o_c_ónjuge credor preferir, o Juiz poderá 
determinar que a pensão consista no usufruto de 
detennipados bens do cônjuge devedor. 

§ 2~ Aplica-se, também, o disposto no pará
grafo anterior, se o cônjuge credor justificar a pos
sibilidade de não_r_ecebimento regular da pensão. 
--§-3~NO caso do não pagamento das prestações 
alimentícias no vencimento, o devedor responderá, 
ainda, por custas e honorários de advogado apura
dos simultaneamente. 

CAPÍTULO II 
Do Processo 

Art. 27. O divórcio consencual se fará pelo pro
cedimento previsto nos artigos 1.120 e 1.124 do 
Código de Processo Civil, e os demais pelo procedi
mento ordinário. 
- -§- 1~ A petição será também assinada pelos advo~ 
gados das partes ou pelo advogado escolhido de 
comum acordo. 

§ 2~ O Juiz pode recusar a homologação e não 
decretar o divórcio, se comprovar que a convenção 
não preserva suficientemente os interesses dos fi~ 
1hoS ou de um dos cônjuges. 

-§ -3? Se os cônjuges não puderem ou não soube
rem assínar, é ücito que outrem o faça a rogo deles. 

§ 4? As assinaturas, quando não lançadas na pre
sença do Juiz, serão, obrigatoriamente, reconhe
cidas por tabelião. 

__ Art. 28. No Capftulo III, do Título II, do Livro 
IV do Código de Processo Civil, as expressões "des
quite por mútuo consentimento", "desquite" e 
.. desquite litigioso" são substitufdas por .. divórcio 
oonsensual'', "divórcio" e "divórcio judicial". 

CAPITULO Ill 
Das ~Disposições Finais e Transitórüts 

Art. 29. As causas de desquite e de separação 
jUdicial, em curso na data da vigência desta Lei, 
tanto as que se processam pelo procedimento espe· 
cial quanto as de procedimento ordinário, passam 
automaticamente a visar ao divórcio. 

Art. 30. As sentenças já proferidas em causas 
de desquite ou separação judicial são equiparadas, 
para os efeitos desta Lei, às de divórcio. 

Art. 31. Os §§ 5' e 6' do artigo 7' da Lei de 
Introdução_ ao Código Civil passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 7' ··········-··················.,······'······"--·· 
5? O eStrangeiro casado, que se naturalizar brasi~ 

-leito, pode, mcdian~e_ expressa anuência de seu. 
CôiljUge, requerer ao Juiz, no ato de entrega do 
decreto de naturalização, se apostile ao mesmo a 
adoção do regime de comunhão parcial de bens, 
respeitados os direitos de terceiros e dada esta ado~ 
ção ao competente registro. 

6? O divórcio decretado no exterior será reconhe
cido no Brasil e produzirá efeito imediato, obede
cidas as condições estabelecidas para eficácia das 
sent~ças estrangeiras no País. O Supremo Tribu
nal Federal, na forma de seu regimento interno, 
poderá reexarn.ip,ar, a requerimento do interessa~ 
do, decisões já pi-aferidas em pedidos de homolo
gação de sentenças estràúgei!8S de divórcio, a fim 
de que passem a produzir, inlediatamente, todos 
os efeitos legais. 

Art. 3Z. São introduzidas no Código Civil as al
terações seguintes: 

1) "Art. 12.· 
I-os nascimentos, casamentos, divórcios e óbi

tos." 
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2) "Art. 18Q_. 
V- certidão de óbito do cônjuge falecido~ da 

_anulação do _çasamento anterior ou do registro da 
sentença de divórcio." 

3)_Art. 186. Discordando eles entre si, decidirá 
o Juiz, e sendo o casal divorciado ou tiver sido 
o seu casamento anulado, prevalecerá a vontade 
do cônjuge, com quem estiverem os filhos.'' 

4) "Art.195--.··········································· 
VII- o regime de casamento, com a declaração 

da d_ata e do cartório em cujas notas foi p-assada -
a escritura antenupcial, quando o regime não for 
o de comunhão parcial, ou o legal estabelecido 
no Título III deste livro, para outros casamentos." 

5) "Art. 240. Os cônjuges, com o casamento, 
assumem a condição de companheiros. consertes 
e colaboradores nos encargos de família, cumprin· 
do-lhes velar pela direçáo material e moral desta. 

Parágrafo 11nico. Qualquer dos cônjuges poderá 
acrescer aos seus os apelidos do outro.·· 

6) "Art. 248 .......... -·-·····························•··--· 
Vlll- propor o divórcio." 
7) "Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo 

nula, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, 
o regime de comunhão parcial." 

8) "Art. 267 ....... ·-·····-······························· 
III- pelo divórcio." 
9) "Art. 1.61L À falta de descendentes ou ascen

dentes será deferi_da a sucessão ao cónjuge sobrevi
vente, se, ao tempo da morte do outro, não estava 
dissolvida a sociedade conjugal." 

A_rt. 31.-:-ALei n~883, de 21 de outubro de 1949, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

I) "Art. 1~ .................... , .......................... . 
Parágrafo único. Ainda na vigência do casamen

to, qualquer dos cônjuges poderá reconhecer o fi
- lho havido fora do matrimónio, em testamento cer

rado, aprovado antes ou depois do nascimento do 
filho, e, nessa parte, irrevogável." 

2) "Art. 2~ Qualquer que seja a natur~ da fi
liação, o direito à herança será reconhecrdo em 
igualdade de condições." 

3) "Art. 4' ····~········································ 
Parágrafo único. Dissolvida a soci~dade conjugal 

do que foi condenado a prestar ahm~ntos,. que~ 
os obteve não precisa propor ação de mves.ugaçao 
para ser reconhecido, cabendo, porém, aos mteres
sados o direito de impugnar a filiação." 

4) "Art. 9'! O filho havido fora do casamento 
e reconhecido pode ser privado da herança nos 
casos dos artigos 1.595 e 1.744 do Código Civil." 

Art. 34. O "' I do artigo 100, o n' II do artigo 
155 e o 2~ do antigo 733 do Código de Processo 
Civil passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 100. ···--·--··-·-··--······························· 
1- do domicilio conjugal. Para a ação de divór

cio, alimentos e guarda de menores." 
"Art. 155 ............................................... . 
II- que dizem respeito a casamento, filiação, 

divórcio, alimentos e guarda de menores." 
"Art. 733 .•........••.......•......•..........•......... , 
2? O cumPrimento da pena não exime o devedor 

-do pagamento das prestações vencidas e vincenR 
das." 

.Art. 35. A presente Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 36. Revogam~se os artigos 315 a 328 e o 
§ 1? do artigo 1.605 do Código Civil e demais dispo
sições em contrário . ., 

Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu

bli~~03~ Revogam .-se as disposições em contrário. 

Justificação 
ALei n'!6.51S. de26dedezembro de 1977 ~introduziu 

o divórcio no Brasil, mas o fez de maneira bastante 
tímida, tendo em vista que exigiu que uma separação 
judiCial de três anos o antecedesse. 

Esta atitude parece-nos ilógica e ínadmissfvel, a partir 
do momento em que a ordem jurídica brasileira se_Iaici
zou e passou a admitir a· dissol~ção ~o víncul? conjugal, 
contrariamente às teses canômcas outrora Vlgentes en
tre nós. Deste modo, a separação judicial ou desquite 
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ou divórcio candnico não--têm mais razão de ser em 
nosso País. 

A separação judicial, sob o ponto de vista lógico, 
s6 é i.D.dispensável nos países hostis à dissolução do 
matrimónio, que, não admitii:tdo o divórcio; neCessitam 
de um paliativo para fazer cessar os deveres de coabi~ 
taç:ão- e assistência recfp{o"ci entre os casais carentes 
de mútua afeição e desejosos de porem termo a uma 
situação constrangedora e irreversível. 

Além de desnecessária, a separação judicial tem se 
mantido no Brasil, de maneira pouco racional, como 
uma espécie de prazo obrigatório ou uma fenfaUVa for~ 
çada de reflexão trienal para os cônjuges ansiosos pelo 
divórcio. -- -

Contudo, este período de espera não tem feito com 
que eles se desviem de suas pretensões divorcistas, ao 
mesmo tempo em que tem impedido que certas uniões 
de fato se regularizem, ou me-smo que ce-rtos filhos 
nasçam sob o signo da legitimidade. 

Este óbice ou impedimento desnecessário aos novos 
casamentos tem se mostrado constrangedor também sob 
o ponto de vista das relações internacionais, pOis nossa 
legislação não autoriza homologação de divórcios de 
brasileiros no exterior, se não após o esgotamento do 
prazo de tr6s anos. - -

Diante disso, o primeiro objetiv9 da presente propo
sição é extinguir a figura da separação judicial em nossa 
ordem jurídica, deixando subsistir apenas o divórcio 
direto, como forma de dissolução do matrimónio. 

Deste modo, o divórcio passaria a constar-da- Seção 
I, do Capítulo I, da Lei e não mais do Capítulo II. 

Além desta alteração importante, outras modifica:: 
ções são propostas no texto da atual Lei n'! 6.515/77. 

Uma delas é o fato de não mais se admitir "pun1çõesn 
de ordem pecuniária ao cônjuge que tem- a iniciativa 
do divórcio baseado na ruptura da vida em comum 
ou na doença incurável do outro. 

Não nos parece correto cercear a vontade divorcista 
nestes dois casos, através de sanções de ordem mera
mente económica que, na realidade, não inibem os côn
juges determinados ao rompimento. 

Ao mesmo modo, nossa Proposta não limita o número 
de vezes em que o divórcio pOde ser solicitado pelos 
interessados e sempre consideramos incostitucional e 
cerceador dos direitos individuais o atual artigo 38 -da 
lei divorcista, cuja supTeS~ú'io ·reOOiriimdamos. 

Propomos igualmente a supressão do artigo 22 da 
referida Lei, tendo em vista a extinção da correção 
monetária, de modo generalizado, no Brasil. Pelo nosso 
Projeto, mantém-se, simplesmente, o artigo 28 da Lei 
n~ 6.515, mas com nova numeração e dizendo que os 
alimentos devidos pelos pais e fixados na sentença de 
divórcio poderão ser alterad_os a qualquer tempo. 

Nossa proposição extingüe, por considerar injusta e 
inconcebível, a transmissão da obrigação de prestar ali
mentos aos herdeiros do devedor. Na realidade, esta 
dívida é de natureza personalíssíma e não se justifica 
fazê-la transmissível por causa de morte. 

Sob o ponto de vista processual, a ação de diyórcio, 
consensual ou litigioso, seguirá a mesma trartlifação pre-: 
vista na atual legislação para as ações de separação 
judicial. 

Por isso, propomos as devidas alterações termino
lógicas no capítulo III do título II do livro IV do Código 
de Processo Civil. 

O Capftulo IV da Lei n? 6.515/77 sobre Disposições 
Fmais e Transitórias, também sofreu modificaç6es. O_ 
artigo 4? mereceu supressão, tendo em vista que o .. di
vórcio direto" passa a ser a regra, não apenas para 
os cônjuges separados de fato, antes ·de 28 de junho 
de 1977. 

O artigo 49, que se refere ao artigo 7~, § 6'!, da Lei 
de Introdução ao Código Civil, .foi alterado para per
mitir ao Supremo Tribunal Federal homologar senten
çaS estrangeiras de divórcio com efeitos imediatos. 

Quanto ao artigo 50, foi modificado no que diz respei
to aos artigos 186 e 240 do Códígo Civil. 

No sentido de igualar a vontade·~os cônjuges, quando 
da autorização para o casamento de seus filhos menores, 
determinamos que a díscordância entre p1arido e mulher 
seja arbitrada pelo Juiz (art. 186). 

Propusemos, igualmente, nova redação ao artigo 240 
do Código· Civil no sentido de equiparar os direitos 

e deveres dos cónjuges durante o casamento, inclusive, 
no tocante ao· uso do nome de algum deles. 

Fmalmente, o artigo 52 se refere ao artigo 100 do 
Código de Processo Civil para determinar o foro de 
residência da mulher como competente nas ações relati
vas ao casamento. 

Coerentemente com o nosso pensamento, também 
neste campo desejamos igualar a posição dos cónjuges, 
abolindo a posição predominante da mulher no tocante 
ao foro de sua residência. Pelo nosso Projeto é compe
tente para as ações de divórcio e anulação do casamento 
o foro do domicilio conjugal. 

Com as alterações ora sugeridas, entendemos apertei
-çOar a Ifuguagem e a ténica de nossa legislação sobre 

--o divórcio, de modo a fazê-la cumprir os seus objetivos, 
a saber, possibilitar o rompimento do vínculo matri
monial e a celebração de novos casamentos aos cônjuges 
divorciados. 

Sala de Sessões, 3 de dezembro de 1986. - Américo 
de Souza. 

LEGISLAÇÁO CITADA 

LEI N? 6.515. DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977 
Regula os casos de dissolução da sociedade conjugal 
e do casamento, seus efeitos e respectivos processos, 
e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1? A separação judicial, a dissolução do casa

mento, ou a cessação de seus efeitos civis, de que trata 
a Emenda Constitucional n~ 9, de 28 de junho de 1977, 
ocorrerão nos casos e segundo a fonna que esta Lei 
regula. 

CAPÍTULO! 
Da dissolução da Sociedade Conjugal 

Art. 2? A Sociedade Conjugal termina: 
I-pela morte de um dos cónjuges; 
II -pela nulidade ou anulação do casamento; 
III-pela separação judicial; e 
IV- pelo divórcio. 
Parágrafo único. O casamento válido somente se dis

solve pela morte de um dos c6njuges ou pelo divórcio. 

SEÇÁOI 
Dos Casos e Efeitos da Separação Judicial 

Art. 3~ A separação judicial põe termo aos deveres 
de coabitação, fidelidade recíproca e ao regime matri
monial de bens, como se o casamento fosse dissolvido. 

§ 1? O procedimento judicial da separação caberá so
mente aos cónjuges, e, no caso de incapacidade, serão 
representados por curador,_ascendente ou irmão. 

§ 2~ O juiz deverá promover todos os meios para 
que- ãs parteS sereconciliem ou transijam, ouvindo peg.. 
soai e separadamente cada uma delas e, a seguir, reunin
do-as em sua presença, se assim considerar necessário. 

§ 3~ Após a fase prevista no parágrafo anterior, se 
os cônjuges pedirem, os advogados deverão ser chama
dos a assistir aos entendimentos e deles participar. 

Art. 4? Dar-se-á a separação jlJdicial por mútuo con
sentimento dos cônjuges, se forem casados há mais de 
2 (dois) anos, manifeStado perante o juiz e devidamente 
homologado. 

Art. 5? A separação judicial pode ser pedida por um 
só dos cônjuges quando imputar ao outro conduta de
sonrosa-ou qualquer ato que importe em grave violação 
dos deveres do casamento e tornem insurportável a 
vida em comum. 

§ 1? A separação judicial pode, também, ser pedida 
se um dos cônjuges provar a ruptura da vida em comum 
há mais de 5 (cinco) •anos consecutivos, e a impossi
bilidade de sua reconstituição. 

§ 2? O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial 
quando o outro estiver acometido de grave doença: men
tal, manifeStada após o casamento, que ~orne impossível 
a continuação da vida em comum·, desde que, após 
uma duração de 5 (cinco) anõs: a enfermidade tenha 
sido reconhecida de cura.1mprovável. 

§ 3~ Nos casos dos parágrafos anteriores, reverterão, 
ao cônjuge que não houver pedido a separação judicial, 
os remanescentes dos bens que levou para o casamento, 
e, se o regime de bens ado ta do o permitir, também 
a meaçáo nos adquiridos na constância: da sociedade 
conjugal. 
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ArL 6~ Nos casos dos §§ 1'! e 2! do artigo anterior, 
a.separáção judicial poderá ser negada, se constituir, 
respectivamente, causa de agravamento das condições 
pessoais ou da doença do outro cônjuge, ou determinar, 
em qualquer caso, conseqüências morais de excepcional 
gravidade para os filhos menores. 

Art. 7? A__separação judicial importará na separação 
de corpos e na partilha de bens. 

§ 1'! A separação de corpos poderá ser determinada 
como medida cautelar ( art. 796 do CPC). 
§ 2? A partilha de bens poderá ser feita mediante pro
posta dos cônjuges e homologada pelo juiz ou por este 
decidida. 

Art_ 8~ A sentença que julgar a separação judicial 
produz seus efeitos à data de seu trânsito em julgado, 
ou à da decisão que tiver concedido separação cautelar. 

SEÇÃO II 
Da Proteção da Pessoa dos Filhos 

Art. 9': No caso de dissolução da sociedade conjugal 
pela separação judicial consensual (art.4~). observar
se-á o que os cônjuges acordarem sobre a guarda dos 
filhos. 

Art. 10. Na separação judicial fundada no "caput" 
do art. 5~. os filhos menores ficarão com o cônjuge 
que a ela não houver dado causa. 

§ 1.'! Se pela separação judicial forem responsáveis 
ambos os cônjuges, os filhos menores ficarão em poder 
da mãe, salvo se o juiz verificar que de tal solução 
possa advir prejuízo de ordem moral para eles. 

§ 2.? Verificado que não devem os filhos pennane
cerem em poder da mãe nem do pai, deferirá o juiz 
a sua guarda a pessoa notoriamente idónea da família 
de qualquer dos cônjuges. 

Art. 11. Quando a separação iudicial ocorrer com 
fundamento no § 1.? do art. 5.'!, os filhos ficarão em 
poder do cônjuge em cuja companhia estavam durante 
o tempo de ruptura da vida em comum. 

Art. 12. Na separação judicial fundada no § 2.~ do 
art. 5.~. o juiz deferirá a entrega dos filhos ao cónjuge 
que estiver em ·condições de assumir, normalmente, 
a responsabilidade de sua guarda e educação. 

Art. 13. Se houver motivos graves, poderá o juiz, 
em qualquer caso, a bem dos filhos, regular por maneira 
diferente da estabelecida nos artígos anteriores a situa
ção deles com os pais. 

Art. 14. No caso de anulação do casamento, havendo 
filhos corilluiS, ·abSe"rvar-se-á o disposto· nos arts. 10 
e 13. 

Parágrafo único. Ainda que nenhum dos cônjuges 
esteja de boa fé ao contrair o casamento. seus efeitos 
civis aproveitarão aos filhos comuns. 
_ ~rt. 15. _Os pais, em cuja guarda não estejam os fi

lhos, poderão visitá-los e tê-los em sua companhia, se· 
gundo fixar o juiz, bem como fiscalizar sua manutenção 
e ed_u_cação. 

Art. 16. As disposições relativas à guarda e à presta
ção de alimentos aos filhqs menores estendem-se aos 
filhos maiores inválidos. 

SEÇÃO III 
Do Uso do Nome 

Art. 17. Vencida na ação de separação judicial (art. 
5.~ "caput"), voltará a mulher a usar o nome de solteira. 

§ 1? Aplica-se, ainda, o disposto neste artigo, quando 
é da mulher a iniciativa da separação judicial com funda
mento nos§§ 1:: e 2.~ do art. 5.~. 

§ 2.~ Nos demais casos, caberá à mulher a opção pela 
conservação do nome de casada. 

Art. 18. Vencedora na ação de separação judicial 
(art. 5.~ "caput"), poderá a mulher renunciar, a qual
qUer ·momento, ao- direito de usar o nome do marido. 

SEÇÁOIV 

Dos Alimentos 

Art. 19. O cônjuge responsável pela separação judi
cial prestará ao outro, se dela necessitar, a pensão que 
o juiz fixar. 

Art. 20. Para manutenção dos filhos, os cônjuges, 
separados judicialmente, contribuirão na proporção de 
seus recursos. 

Art. 21. Para assegurar o pagamento da pensão ali
mentícia, o juiz poderá determinar a constituição de 
garantia real ou fidejussória. 
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§ 1~ Se o cônjuge credor preferir, o juiz pÕdÚá deter
minar que a pensão consiSta no usufruto de determi
nados bens do cônjuge devedor. 

§ 2~ Aplica-se, também, o dispos!o_no parágrafo an
terior, se o -cônjuge credor justifícai a possibilidade 
do não recebimento regular da pensão. 

Art. 22. S2.Ivo decisão judicial, as prestações alimen
tícias, de qualquer natureza, serão corrigidas moneta
riamente na forma dos índices de atualização das Obri
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN. 

Parágrafo único. No caso do não pagamento das refe
ridas prestações no vencimento, o devedor responderá, 
aind<!, por custas e honorários de advogado apurados 
simultaneamente. 

Art. 23. A obrigação de prestar alimentos, transmi
te-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1.796 
do Código Civil. 

CAPÍTULO II 

Do Divórcio 

Art. 24. o divórcio põe termo ao casamento e aos 
efeitos civis do matrimôni<? religioso. 

Parágrafo únic~. O pedido soniente competirá aos 
cônjuges, podendo, contudo, ser exercido, em caso de 
incapacidade, por curador, ascendente ou irmão. 

Art. 25. A conversão em divórcio da separação judi
cial dos cônjuges, existente há mais de três anos, conta
da da data da decisão ou da que concedeu a medida 
cautelar correspondente (art. 8~). será decretada por 
sentença, da qual não constará referência à causa que 
a determinou. 

Art. 26. No caso de divórcio resultante da separação 
prevista nos §§ 1'! e 2~ do art. s~. o cdnjuge que teve 
a iniciativa da separação continuará com o dever de 
assistência ao outro. (Código Civ~l - ~rt. 23~, n~ III). 

Art. 27. O divórcio não modifícará OS direitos e -d-eve
res dos pais em relação aos filhos. 

Parágrafo único.- O novo casamento de qualquer dos 
pais ou de ambos também não importará restrição a 
esses direitos e deveres. 

Art. 28. Os alimentos devidos pelos pais e fixados 
na sentença de separação poderão ser alterados a qual
quertempo. 

Art. 29. O novo casamento do cônjuge credor da 
pensão extingüirá a obrigação do cônjuge devedor. 

Art. 30. Se o cônjuge devedor da pensão vier a casar
se, o novo casamento não alterará sua obt:igação. 

Art. 31. Não se decretará o divórcio se ainda não 
houver sentença definitiva de separação judicial, ou 
se esta não tiver decidido sobre a pártilha dos bens. 

Art. 32. A sentença definitiva do divórcio produzirá 
efeitos depois de registrada no Registro Público compe~ 
tente. 

Art. 33. Se os cônjuges divordados quiserem resta~ 
belecer a união conjugal só poderão fazê-lo mediante 
novo casamento. 

CAPÍTULO IIl 

Do Processo 
Art. 34. A separação indiciai consensual se fará pelo 

procedimento previsto nosarts.l.l20 e 1.124 do Código 
de Processo Civil, e as demais pelo procedimento ordi
nário. 

§ 1~ A petição será também assinada pelos advogados 
das partes ou pelo advogado escolhido de comum acorM 
do. 

§ 2? O juiz pode recusar a homologaç~o e não decreR 
tar a separação judicial, se comprovar que a convenção 
não preserva suficientemente os interesses dos filhos 
ou de um dos cônjuges. 

§ 3~ Se- Os c6njuges não puderem ou não souberem 
assinar, é lícito que outrem o faça a rogo· dt:!les. 

§ 4~ As assinaturas, quando não lançadas na presença 
do juiz, serão, obrigatoriamente, reconhecidas por ta
belião. 

Art. 35. A conversão da separação judicial em divór
cio será feita mediante pedido de qualquer dos côn
juges. 

Parágrafo único. O pedido será apensado aos autos 
da separação judicial. (art. 48). 

DIARJó óOCoNGRESSONAClÓNAL (séÇão II) 

Art.- 36. Do pedido referido no artigo anterior, será 
citado o outro cônjuge, em cuja resposta não caberá 
reconvenção. 

Parágrafo único. A contesta<;ão só pode fundar-se 
em: 
I- falta de decurso do prazo de 3 (três) anos de 

separação judicial; 
II~ descumprimento da~ obrigações assumidas pelo 

requerente ria s-eparação. 
Art. _37. O juiz conhecerá diretamente_ do pedido, 

quando não houver contestação ou necessidade de pro
duzir prova em audiência, e proferirá sentença dentro 
em lO (dez) dias. 

§ 1~ A sentença limitar-se-á à conversão da separação 
e-m divórcio, que não poderá ser negada, salvo se prova
da qualquer das hipóteses prevb:;tas no parágrafo único 
do artigo anterior. 

-§ 2~ A improcedência do pedido de conversão não 
impede que o mesmo cônjuge o renove, desde que satis
feita a condição anteriormente descumprida. 

Art. 38. O pedido de divórcio, em qualquer dos seus 
caso_s, _S.Ql!l~!!_te_ poderá ser fonnulado uma vez. 

Art. ~9. No capftu~o III do Título II do Livro _IV 
~o Código de Processo Civil, as expressões "desquite 
por ffi6fuo consentimento", "desquite" e "desquite liti
gioso" são sub_stituídos por "separação consensual" e 
"separação judicial". 

CAPfTULOIV 

Das disposições finais e transitórias 

Art. 40. No caso de separã-ção de fato, com início 
anterfo_r a _28 de junho_ de_1977, e ~esde_que completados 
5 (cincO) anás, podera ser promovida ação de divórcio, 
na qual se deverão provar o decurso do tempo de separa
ção e a sua causa. 

§ 1? d divórcio, com base neste artigo, só poderá 
ser fundado nas mesmas causas previstas nos artigos 
4? e 5~ e seus parágrafos. 

§ 2e No divórcio consensual, o procedimento adotado 
será o previsto nos arfigos ~.120 a 1.124 do Código 
de Proce.sso Civil, observadas, ainda, as seguintes nor
mas: 
I- a petição conterá a indicação dos meios proba

tórios da separação de fato, e será instruída com a prova 
documental já eXlstenle; 

_II -a petição fixará o valor da pensãu cio cônjuge 
que dela necessitar para sua manutenção, e indicará 
~s garantias para o cumprimento da obrigação assu
mida; 

III- se houver prova testemunhal, ela será traduzida 
ria audiência de retificação do pedido de divórcio a 
qual será obrigatoriamente realizada. 

IV- _a partilha dos bens deverá ser homologada pela 
sentença do divórcio. 

§ 3? Nos demais casos, adotar-se-á o procedimento 
ordinário. 

Art. 41. As causas de desquite em curso na data da 
vigência desta Ieí, tanto as que se processam pelo proce
d~ento especial quanto as de procedimento ordinário 
passam automaticamente a visar â separação judicial. 

Art. 42. As sentenças já proferidas em causas do des· 
quite são equiparadas, para os efeitos desta lei, ãs de 
separação judicial. 

Art. 43. Se na sentença do desquite, não tiver si_do 
horitologada ou decidida a partilha dos bens, ou quando 
esta não tenha sido feita posteriormente, a decisão de 
conversão disporá sobre ela. 

Art. 44. Contar-se-á o prazo de separação judicial 
a partir da data em que, por decisão judicial proferida 
em qu,a]qller processo, mesmo nos de jurisdição volun
tária, for .f!!!t~_Jminada ou presumida a seperação dos 

-cónjuges. T • _ _ • _ 

Art. 45. Quando o,q~amento se seguir a uma comu· 
nhão de vida entre os nub~ptes, existentes antes de 
28 de junho de 1977, que haja "perçlurado por 10 (dez) 
anos consecutivos ou da qual tenha resJd.tado filhos, 
o ·regime matrimonial de bens será estabelecic;:lQ livre
mente. náo se lhe aplicando o disposto no art. 258, 
~rágrafo úniCo, n? II, do Código Civil. 

- Art. 46. Seja qual for a causa da seperação judicial, 
e o modo como esta se faça, é permitido aos cônjuges 
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res~a~el~ce·r a todo o te_mpoa_sociedade conjugal, nos 
termos em que fora constituída, contanto que o façam 
mediante requerimento nos autos da ação de separação. 

Parágrafo único. A reconciliação em nada prejudi· 
cará os direitos de terceiros, adquiridos ~ntes e durante 
a separação, seja qual for o regime de bens. 

Art. 47. Se os autos do desquite ou os da separação 
judicial tiverem sido extraviados, ou se encontrarem 
em outra circunscriçã~ judiciária, o pedido_ de conversão 
em divórcio será instruído com a certidão di sentença, 
ou da sua averbação no assento de casamento. 

Art. 48. Aplica-se o disposto no artigo anterior, 
quando a mulher desquitada tiver domicílio diverso da
quele em que se julgou o desquite. 

Art. 49. Os §§ 5? e 6~ do art. 7~ da Lei de Introdução 
ao Código Civil passam a vigorar com a seguinte reda
çáo: 

"Art. 7' ....................................................... . 
§ 5? O estrangeirO caSado que se naturalizar brasi

leiro, pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, 
requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de natura
l~ção, se apostile ao mesmo a adoção do regime de 
comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de 
terceiros e dada esta adoção ao competente registro. 

§ 6~ O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou 
ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhe
cido no Brasil depois de três anos da data da sentença, 
salvo se houver sido antecedida de separação judicial 
por igual prazo, caso em que a homologação produzirá 
efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas 
para a eficácia das sentenças estrangeiras no País. O 
Supremo Tribunal Federal, na forma de seu regimento 
interno, poderá reexaminar. a requerimento do interes
sado, decisões já proferidas em pedidos de homolo
gação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasi
leiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos 
legais." 
_ Art. 50. São introduzidas no Código Civil as altera
ções seguintes: 

1) "Art. 12 .................................................... . 
I- os nascimentos, casamentos. separações judi

ciais, divórcíos e óbitos." 
2) "Art. 180 ................................................. .. 
V- certidão de óbito do cônjuge falecido, da anula

ção do casamento anterior ou do registro da sentença 
de divórcio." 

3) "Art. 186. Discordando eles entre si, prevalecerá 
a vontade paterna, ou. sendo o casal separado, divor
ciâdo ou tiver sido o seu casamento anulado, a vontade 
do cônjuge, com quem estiverem os filhos." 

4) "Art. 195 .............................................•..... 
VII- o regime do casamento, com a declaração da 

data e do cartório em cujas notas foi passada a escritura 
antenupcial. quando o regime não for o de comunhão 
parcial, ou o legal estabelecido no Título III deste livro, 
para outros casamentos. n 

5) "Art. 240. A mulher, com o casamento, assume 
a condição de companheira, consorte e colaboradora 
do marido nos encargos de IamOia, cumprirido-lhe velar 
pela direção material e moral_ desta. 

Parágrafo único. A mulher poderá acrescer aos seus 
os apelidos do marido." 

6) "Art. 248. ···································•·············• 
VIII- propor a separação judicial e o divórcio." 
7) "Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo nu

la, vigorará~ quanto aos bens entre os cônjuges, o regi~ 
me de comunhão parcial." 

S)"Art. 267. ······································•··········· 
III-pela separação judicial; 
IV -pelo divórcio." 

_ 9) "Art. 1.611. A falta de descendentes ou ascenden
tes será deferida a sucessão ao cônjuge sobrevivente, 
se. ao tempo da morte do outro, não estava dissolvida 
a sociedade conjugal." 

Art. 51. A Lei n~ 883, de 21 de outubro de 1949, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

I) "Art. !e .................................................... . 
Parágrafo Unico. Ainda na Vigência do casamento, 

qualquer dos cônjuges poderá reconhecer o filho havido 
fora do matrimónio, em testamento cerrado, aprovado 
ante:5 ou depois do nascimento do_ filho, e, nessa parte, 
irrevo&ável." 

2) "Art. 2~ Qualquer que s~ja a natureza da filiação, 
o direito à herança será reconhecido ·em igualdade de 
condições.•• 
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3) "Art. 4e ···············-------·········--,·-----
Parágrafo único. Dissolvida a socieda..::~ ~onjugal do 

que foí condenado a prestar alimentos, o.~uem os obteve 
não precisa propor ação de investigação para ser reco
nhecido, cabendo, porém, aos interessados, o direito 
de impugnar a filiação." 

4) "Art. 9~ O filho havido fora do casamento e reco
nhecido pode ser privado da herança nos casos dos 
arts. 1.595 e 1.744 do Código Civil." 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

_,que é o principal cliente de estrt,J.tura metálica, ficará 
à mercê da especulação do mercado sem um baliza- _ 
menta confiáveL 

3) A FEM está encravada no interior da usina 
PRESIDENTE V ARGAS (CSN). Sua localização e in
terdependência (fornecimento comum de água, energia 
elétrica e ar comprimido) expõem e tornam vulnerável 
a CSN, inviabilizando a sua privatização no local, con-

Art. 52. O n'! I do art. 100, o n~ II do art. 155 e _ 
o§ 2~_do _ _art,_733 do Código de Processo Civil passam 

forme constatado por firma de consultaria contratada 
Pelo Governo. 

4) Porque a transferência da FEM para outra locali
dade importaria erri: grande desvalorização, auferin-a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 100 ................................................. -
!-da residência da mulher, para a ação da separação 

dos cônjuges e a conversão desta em divórcio, e para 
a anulação do casamentp~_ -·- _. __ _ 

Art. 155 ......................... : ......................... _ ••. 
II- que dizem respeito a casamento, filiação, sepa

ração dos cônjuges, conversão desta em div_órcio, ali
mentos e guarda de menores." 

"Art.- 733 ..................... _ .. __ ..... ____ , __ _ 
§ 2':' O cumprimento da pena não exime o devedor 

do pagamento das prestações vencidas e vincendas," 
Art. 53. A presente le_i e_ntrará em vigor na data de 

sua publicação, 
Art. 54. Revogam-se -º-~-ªrts. 315 a_328 e o § 1~ do 

art. 1.605 do Código CiVil e as demais disposições em 
contrário. 

Brasi1ia, 26 de dezembro de 1977; 156~ da Indepen
dência e 89~ da República. - ERNESTO GEJSEL -:
Armando Falcão. 

(À Comissão de Constituiçáo e Just~ça) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetos 
que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos 
às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ne[son Carneiro, para breve 
comunicação. 

O SR. NELSON CARNEffiO (PMDB - RJ. Para 
breve comunicação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Surpreendentemente, a Fábrica de Estruturas Metá
lícas S.A, empresa controlada pela Companhia Side
rúrgica Nacional e que tem o seu funcionamento dentro 
da própria Usina Presidente Vargas, fOi incluída num 
relatório do Sr. Minisfió- aa Indústria e d_o Corneteio, 
entre aquelas que devem ser privatizadas. 

Ora, compreende-se o interesse do Governo em pri
vatizar aquelas estatais que resultam em prejudiciais, 
com déficits constantes, mas esta é uma empresa sobre 
a qual disse o Tribunal de Contas da União. "Numa 
época em que há entidades que distribuem lucros fictí
cios, sob a denominação de lucros inflacionários, tal 
conclusão deve ser salientada como exemplo a ser seguí
do pelos que gerem recursos públicos". Assim, se pro
nunciou o Relator, o Ministro Ewaldo Sizenando Pi
nheiro, em 1982. 

Sr. Presidente, hoje a cidade de Volta Redonda estará 
agitada por uma passeata, que, no mínimo, i e unirá 5 
mil trabalhadores, movimentando toda a população do 
Município e levando o desespero a muitas famílias. 

O Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos daquela 
Cidade, que acaba de ser eleito Deputo Federal pelo 
PDT, tomou a si o encargo de distribuir sucessivos bole
tins, não s6 __ conclamando para a greve geral do dia 
12 de dezembro como também criticando a anunciada 
privatização da FEM, que teria convocada a união da 
assembléia para o próximo dia 15 de janeiro. 

Daí, Sr. Presidente, traduzindo o pensamento da po
pulação do Munícípío de Volta Redonda e, conseqüen
temente, de todo o Rio de Janeiro, a minha pergunta: 
por que privatizar a FEM? 

1) Não é uma empresa dificitária. "Pelo contrário, vem 
apresentando lucro desde sua criação em 9 de abril 
de 1976. Comprovado pelo relatório anual da SEPLAN/ 
SEST intitulado "Perfil das empresas estatais". 

Gráfico produção, receita, lucro, registra a trajetória 
ascendente da FEM .. A~ ás, a capacidade de .obter lucro 
é motivo de orgulho da administração FEM, ensejando 
elogios do Tribunal de C<'" iaS da Uni_ão,_que a,cabo 
de ler. 

2) A FEM é balizadora de preço no mercado de estru
tura metálica. Sem um ponto çfe referência, o Governo 

-- -do:se preço irrisório pela sua venda, além do que impli
caria na perda maior, que é a dispersão da mão-de-obra 
altamente especializada, detentora da mais avançada 
tecnologia em estrutura metálica existente no Brasil. 
Famüias enraizadas em Volta Redonda não se muda
riam com a FEM. 

5) As matérias sobre a privatização da FEM estão 
levando insegurança_, medo e pânico às 5.000 famílias 
que, no seu protesto e manifestação contrária, já con
tam com a solidariedade de toda a população de Volta 
Redonda e adjacências, sobremodo dos empregados 
da CSN que se preparam para fazer greve de apoio. 
Ressalte-se que l(um) dia de paralisação da Companhia 
Sid~rúrgica Nacional (empresa que produz hoje 13.000 
tonefã"das de aço por dia), dá um prejuízo maior que 
o valor patrimonial da FEM. 

6) Por fim, o PMDB que sempre lutou ao lado do 
trabalhador e que pugna pela estabilidade do emprego 
não pode, no momento em que saiu vítorioso em todo 
o Brasil, prestar-se ao papel inverso, sob pena de amar
gar nas urnas a sua incoerência. 

São estas, Sr. Presidente, as considerações que, por 
tolerência de V. Ex~. acabo de formular, num apelo 
ao Ministro da Indústria e do Comércio, para que sus
penda a privatização da Fábrica de Estruturas Metálicas 
S.A (Muito bem!) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO): 

Folha de S. Paulo/18~5-84 

ENFIM, UMA ESTATAL 
QUE DÁ LUCROS REAIS 

{)ª_Sucursal de Brasília - Depois de lidar com deze
nas de prestações de contas de empresas estatais, que 
apresentaram lucros fictícios, ou inflacionários, pois na
da mais eram cjue a reavafiação do ativo para propiciar 
a seus empregados a distribuição de lucros, o Tribunal 
de Contas da União (TCU) encontrou ontem uma esta
tal, a Fábrica de Estruturas Metálicas-FEM, subsdiária 
da CSN, que realmente produziu lucros em 1982 e não 
distribuiu dividendos. 

Os Ministros do TCU até respiraram aliviados e resol
veram elogiar publicamente seus administradores: "Nu
ma época __ em que há entidades que distribuem lucros 
fictícios, sob a denominação de lucros inflacionários--;
tal decisão dever ser salientada como exemplo a ser 
seguido pelos que gerem recursos públicos" - disse 
o relator, Ministro Ewald Pinbeiro. A FBM teve em 
1982 um lucro líquido de Cr$ 974,3 milhões. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia 
o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
o meu registro nesta oportunidade eu o faço de forma 
entusiástica, face à aprovação, ontem, pelo Senado, 
da~nsagem n~ 656, de 24-10-86, do Poder_ Executivo, 
ccsobre a aplicação do disposto no _D~çretõ~lei n~ 2~251, 
de 26 de fevereiro de 1985, aos servidores policiais dos 
TerritLlrios Federais". ., 

Não será demais se fizer um retrospecto acerca do 
assunto, pela_ s__ua relevância social, dentro da mais cris
talina verdade. 

_{oiçtal_m.ente, o Senador Mário Maia, louvado no-de
creto-lei a que aludi, de interesse da Polícia Federal, 
interferiu, conseguindo estender aos policiais oriundos 
do ex-Territ6rio Federal do Acre esses mesmos direitos. 
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O estimado Senador rondoniense Odacir Soares7 _ao 
~ornar conhecimento do assunto e dentro do espírito 
de bem servir o seu Estado, pleiteou idênticos benefícios 
à classe policial oriunda do ex-Território Federal, hoje 
Estado de Rondônia. 

Reexaminando a questão, o Tribunal de Contas da 
União mandou o Ministério da Justiça sustar o paga
mento a partir de maio deste ano~ sob o pretexto de 
interpretação errônea do ofício ínicial. A inesperada 
medida deixou atónitos os interessados e nós, Parlamen
tares do Acre. 

Diante desse choque, começamos a movimentar-nos 
e enviamos, a 9 de maio, ao Sr. ministro Marco Maciel, 
a seguinte carta: 

Brasnia, 9 de maio de 1986 

Meu Caro Ministro Marco Macie17 

1) Pede-se que através do Decreto-lei estenda 
os benefícios do Decreto-lei n~2.251/85, aos antigos 
integrantes da extinta Guarda Territorial (do ex
Território Federal do Acre)- ativos e inativos. 

2) Os benefícios decorrentes da aplicação deste 
Decreto-lei terão seus efeitos financeiros efetivos 
a partir da vigência do Decreto-lei n~ 2.251/85. 

3) O MinistériO da JUstiça vinha pagando regular
mente os ativos e inativos da ex-Guarda Territorial 
do Acre louvado na interpretação dada pela leitura 
do expediente do Tribunal de Contas da União 
desde março de 1985. 

4) Só a partir do mês de maio deste ano foi 
o assunto revisto pelo próprio Tribunal de Contas 
da União, com interpretação diferente daquela da
da pelo Ministérío da Justiça. 

5) Face à controvérsia o Diretor do Departa
mento de P{!-ssoal do MinistériO da Justiça deter
minou a suspensão dos Pagamentos. 

6) O Acre elevado a Estãdo pela Lei n~_ 4._070/62, 
a União assumiu o ónus do pagamento do pessoal 
do ex-Te_rritório Federal. 

7) Calcula-se que ainda o quadro apresenta 337 
inativos e 118 ativos que recebem desde março 
de 1985, conforme esclarecemos linhas acima. 

A medida inesperada surpreendeu os 455 favore
- cidos Criãndo-lhes graves problemas de ordem eco

nômico-financeira. 
Face a isso, pedimos a compreensãQdo Governo 

do Presidente José Sarney no sentido de corrigir, 
através de Decreto-lei, o lamentável equívoco fa
zendo com que retome os pagamentos e a conse
qüente tranqüilidade aos lares desses bravos que 
deram substancial- e ainda dão- ajuda naquelas 
paragens da Amazônia Ocidental. ' 

Com os agradecimentos dos amigos e admira
dores. - Mário Maia - Jorge Kalume. 

E a 27 do mesmo mês de maio, recorremos ao Presi
dente José Samey, através da seguinte correspondência: 

Brasília, 27 de maio de 1986 

Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República 

Os Senadores signatários, representantes doEs
tado do Acre. pertencentes a agremiações partidá
rias distintas, vêm respeitosamente apelar a Vossa 
Bxcelênci:á"J)ara que, em caráter emergencial, edite 
um decreto-lei visando restaurar o pagamento dos 

· Sérvidores remanescentes da extinta Polícia Militar 
do ex-Território Federal do Acre. 

Os vencimentos daqueles servidores foram sus
pensos por tempo indeterminado, gerando uma si
tuação desesperadora e somente através de ato des
sa Presidência poderá normalizar-se. 

Confiantes no alto espírito de justiça de Vossa 
Excelência, renovamos os protestos de elevada 
consideração. -Mário Maia- Jorge Kalume -
Altevlr Leal. 
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Ao Ministro da Justiça, Dr. Paulo Brossard, demos 
ciência do ocorrido, no dia seguinte, 28 de maio: 

Brasília, 28 9e maio de 1986. 
Ao ExcentíSsimo Senhor 
Ministro Paulo Brossard 
DD. Titular do Ministério da Justiça 
1) Ao Senhor Ministro Marco maciel, no dia 

9 deste mês, fizemos um apelo no sentido de esten
der os benefícios do Decreto-lei n~ 2.251/85 aos 
antigos integrantes d~_ Guarda Territorial do ex
Território Federal do-Acre (ativos e inativos). 

2) O Ministério da Justiça vinha pagando regular
mente aos ati vos e inativos da ex-Guarda territorial 
do Acre, louvado nainterpretaçáo dada pela leitura 
do expediente do Tribunal de Contas da União 
desde março de 1985. 

3) Só a partir do mês de maio deste ano foi 
o assunto revisto pelo próprio tribunal de Contas 
da União, com interpretação diferente daquela da-
da pelo Ministério da Justiça. _ 

4) Face à controvérsia, o Diretor do Departa
mento de Pessoal do Ministério da Justiça deter
minou a suspensão dos pagamentos. 

5) Elevado o Acre a Estado pela Lei n? 4.070/62, 
a União assumiu o ónus do pagamento do pessoal 
do ex-Território Federal. 

6) Dada a urgência do assunto, pedimos ao Mi
nistro Marco Maciel que intercedesse junto ao Pre~ 
sidente da República, no sentido de, através de 
Decreto, normalizar essa situação. 

7) Por certo esse Ministério, ao qual e_st~o afctos 
os funcionários do ex-Território Federal do Acre, 
deverá ser ouvido a respeito desse momentoso as-
sunto. _ --

8) Rogamos~lhe o especial obséquio de, com a 
sua peculiar sensibilidade, atender a esse justo plei
to. 

Com nossos cumprimentos~ - Senador Mário 
Maia - Senador Jorge Kalume - Senador Altevir 
Leat-

Novamente recorremos ao Presidente José Jamey, 
em carta datada de 20 de agosto, e entregue pessoal
mente a sua Excelência, nestes termos: 

Brasília, 20 de agoSto de 1986 
Excelentíssimo Senhor 
Doutor José Samey 
DD. Presidente da Repúbtica 
Brasília-DF. 

Apreensivos com a situ-aÇãO-di penúria finan
ceira dos integrantes da extinta Guarda Territorial 
do Acre, que tiveram parte de seus vencimentos 
(beneficiados pelo Decreto-lei n. ~ 2.251185) suSpen
sos desde maio deste ano por tempo indetermi
nado, e com a impossibilidade de a Câmara dos 
Deputados apreciar, ainda neste semestre o Pro je~ 
to de Lei do Senado n.~ 318, de 1985 (n.~7.945/86, 
na Câmara) que busca uma solução para o proble
ma, apelamos respeitosamente a Vossa Excelência 
para que, em caráter de urgência, edite um decre
to-lei sobre a matéria. 

Confiantes no elevado esp(rito de justiça de Vos
sa Excelência, renovamos os nossos protestos de 
estima e consideração. 

Atenciosamente, - Senador Jorge Kalume -
Senador Altevir Leal- Deputado Nosser Almeida 
- Deputado Alércio Dias. 
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ra atender a;> n~cessidades dos componentes da 
Guarda Terntonal do_Acre, que dese maio não 
veern recebendo a diferença de seus salários. 

Não obstante a boa vontade de Sua Excelência, 
O Senhor Presidente, aquiescendo no sentido de 
regularizar a situação através da Mensagem 359/86, 
de agosto deste ano, contudo acreditamos ser difícil 
a Câmara aprovar, por falta de "uorum"', para 
votação, porque estamos no ano eleitoral. 

SOLUÇÃO 

Em face disso, pedimos que, enquanto tramita, 
seja autorizado o pagamento da diferença suspensa 
desde maio deste ano, pois existe a verba. 

Agradecemos, - Senador Jorge Kalume. 

O Presidente Sarney sensibilizou-se, encaminhando ao 
Congresso Nacional a Mensagem n. ~ 359/86, de 1717!86. 
que na Câmara recebeu o n.~ 8.054/86. Porém, por um 
lapso, não fez referência ao pagamento dos arrasados, 
o que ·nos levou novamente a Sua Excelência, pedin
do-!he QOVas providências para evitar o prejuízo às par
tes interessadas. Da mesma maneira estivemos com o 
Ministro Marco Maciel, conforme carta de 8 de setem
bro;que lerei nesta oportunidade: 

Bras1lia, 8 de setembro de 1986. 

Excelentíssimo Senhor 
Ministro Marco Maciel 
Digníssimo Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República 

Caro Ministro Marco Maciel 

Estamos agradecidos ao estimado amigo e Minis~ 
tro pela colaboração dada para solucionar o caso 
dos servidores policiais do ex-Território do Acre, 
conforme Mensagem 359/86, de 1817/86, que na 
Câmara recebeu o número 8.054/86. 

b) Assegurado o direito que lhes assistia através 
da Mensagem acima mencionada, falta agora o pa
gamento dos atrasados a partir de maio desta ano, 
quando foi sustada a ordem pelo Ministério da Jus
tiça. 

c) A soluçãO consiste na expedição de Decreto 
autorizativo, sem prejuízo da Mensagem referida 

--- que está tramitando na Câmara a qual equivoca
damente não retroagiu para os que vinham rece
bendo normalmente seus vencimentos amparados 
pela lei número 2.251185. 

d) A normalidade poderá ser obtida através de 
autorização por Decreto que tomamos a liberdade 
de anexar uma minuta. 

Renovados agradecimentos, - Senador Jorge 
Kalume - Senador Senador Altevfr Leal. 

E igualmente, estivemos com o Ministro Fernando 
Gonçalves, do Tribunal de Contas, a quem pedimos 
seu apoio em busca de solução para o problema. E 
em mãos de Sua Excelência deixamos o seguinte apelo: 

Brasília, 5 de dezembro de 1986. 

Excelentíssimo Senhor 

Eem27 de agosto secundei o apy,lq_junto ao Ministro __ 
Marco Maciel como segue: __ ··-~~b ~,.,_. 

Ministro Fernando Gonçalves 
Digníssimo Presidente do Tribunal de 

-- Contas da União 

Brasília, 27 de agosto de 1986. 

Excelentíssimo Senhor 
j\fin.istro Marco Maciel 
Gabinete Civil da 
Presidencia da República 
NESTA -

Senhor Ministro: 
Estivemos com o Presidente José Samey dia 21 

_ deste mês, pedindo-lhe que editasse decreto-lei pa~ 

- J:.;l'-~· Senhor Ministro: 
'Estivemos com o Ministro AluízioAives que está 

disposto··,ã.· solucionar o pagamento atrasado dos 
servidores policiais do ex-Território do Acre. 

O Senhor Presidente Jo:5é Sarney já encaminhou 
a Mensagem n.? 359/86-(D.â C4mara tem o n.~ 
8.054/86). . ··~ 

Enquanto tramita, sugeriilinos a VÔssa Excelên
cia que permita ao Poder Executivo efetuar o paga
mento dos atrasados a partirdemaio de deste ano. 

Agradecinlentos, - Senador Jorge Kalume -
Senador Altevir Leal. 
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Recorremos ao Ministro Aluízio Alves que, da mes~ 
ma forma, foi solícito conosco, acolhendo nosso pedido 
constante da carta de 2 de setembro, assim redigida 
e com novo reforço através de outra carta datada de 
5 do mesmo mês: 

Brasília, 02 de setembro de 1986. 
Excelentíssimo Sr. 
Ministro Aluízio Alves 
Estamos agradecidos ao Presidente José Sarney 

e a Vossa Excelência pela Mensagem 359/86 (na 
Câmara Projeto 8.054/86), anexa, que contribui 
pãra regularizar a situação dos servidores policlais 
do ex-território do Acre, que vinham recebendo 
seus vencimentos de acordo com a Lei n.? 2.251, 
de 26-2-85, e, abruptamente, foram suspensos a 
partir de maio deste ano. 

Sabemos que a Mensagem vem corrigir a inj us
tiça. Contudo, ·verificamos que, por lápso, não fi
cou claro o pagamento dos atrasados (de maio em 
diante) que lhes cabe. 

Face a isso tomamos a Hberdade de solicitar que 
uma nova mensagem seja encaminhada, conforme 
minuta anexa, para complementar a que se encon
tra tramitando no Congresso Nacional. 

Certos de seu interesse, somos gratos a Vossa 
Excelência. -Senador Jorge Kalume. 

Brasilía, 5 de setembro de 1986. 
Excelentíssimo Senhor 

Ministro Aluízio Alves 
Dignfssimo Titular do Ministério 
da Administração 
Brasílía- DF. 

Senhor Ministro: 
Preocupados com a situação aflitiva dos servidores 

policiais do ex-Território do Acre, leva-nos a pedir a 
Vossa Excelência, a gentileza de sugerir ao Senhor Pre
síde_nte José Sarney, solucionar o assunto dos venci
mentos atrasados, desde maio deste ano, através de 
Decreto, sem prejuízo da Mensagem n,~ 359/86 (na Câ
mara- Projeto 8.054186). 

-ESCLARECIMENTOS-
Esclarecemos que os recursos estão orçamentados, 

existindo, p()rtantO, a verba para o governo acreano 
efetuar o pagamento, o que será feito com expedição 
do Decreto acima sugerido. 

Antecipados agradecimentos. -Senador Jorge Kalu~ 
me - Senador Altevir Leal 

Finalmente foi possível proclamar o triunfo, com nova 
Mensagem de 24 de outubro deste ano, a qual além 
de assegurar os direitos, retroage no pagamento dos 
atrasados. 

A .Câmara dos Deputados a apreciou em caráter de 
urgéncia, tendo entr_ado na Ordem do Dia nas sessões 
de 26 e 27 de novembrO, quando foi aprovada. Para 
essa urgência, na Câmara, contamos com a boa vontade 
e disposição do Senador Odacir Soares que colheu as 
assinaturas das lideranças, para a votação em regime 
de urgência. 

Aprovado na Câmara, veio o projeto para o Senado 
a nosso pedido, inclusive dos Senadores Odacir Soares, 
Mário Maia, Àltevir Leal e do orador que lhes fala. 

O Senado o acolheu, graças às fideranças que o or
nam, e ontem a Mensagem, que no Senado tem o n? 
143, foi aprovada por unanimidade e ainda relatada 
no plenário por mim e pelo Senador Mário Maia, eu 
representando a Comissão de Serviço Público e Mário 
Maia a de Finanças. Agora que podemos entoar hosa
nas, queremos nos congratular com o Congresso Nacio
nal, com o Presidente Sarney, com os Ministros Marco 
Maciel e Aluízio Alves, enfim, todos aqueles que contri
buíam com o seu esforço e boa vontade. 

Fica o registro para que os interessados saibam como 
foi a escalada da montanha até alcançarmos o seu cume! 

O Sr. Mário Maia- Permite-me V. Ex.~ um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Pois não, nobre Senador 
Mário Maia. 

O Sr. Mário Maia - Apenas para agradecer a V. 
Ex.! a referência que faz a nosso nome no registro que 
acaba de inserir nos Anais do Senador Federal, com 
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relação ao reparo da injustiça que se tinha feito áqueles 
velhos pioneiros do Estado do Acre. Portanto, quero 
a permissão de V~ Ex.! para que o discurso que acaba 
de fazer, como registro, seja também por mim compar
tilhado, e possa fazer-me signatário do emsmo. Muito 
obrigado. 

O SR. JORGE KALUME - Adiciono que V. Ex.! 
antecipou-se, inclusive. ao Poder Executivo, apresen
tando um projeto, aprovado por esfa Casa e se encontra 
na Câmara dos Deputados, dando os mes.mos direitos 
aos guardas do ex-Território do Acre. 

Nesta ocasião, desejo acrescentar que V. Ex.~ foi 
a mola principal desta luta em faVor da Guãrda Terri
lorial do Acre~ e direi mãls,- <lgora que foi vitorioso 
o proejto, apareceram muitos pais. É como dizia Geor
ge Washington: "A vitória tem muitos país, mas a derro
ta é órfã'·. Por que esses colegas que hoje avocaram 
e~e triunfo não lutaram antes? Por que não nos acom
panharam aqui o dia-a-<iia? 

Fica, portanto, este meu registro, reprovando essa 
conduta, até caluniosa. contra nós~ dos companheiros 
que tinham obrigação de lutar em fa"or do Acre, como 
aí estamos. 

O Sr. Mário Maia- Caluniosa e antiética. 

O SR. JORGE KALUME- V. Ex.~ tem razão. 
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. multo obriga

do. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Carlos Lyra, por sessão. na 
ordem, do ilustre Senador Cid Samjjaio. 

O SR. CARLOS LYRA - ( PFL - A L. Pronuncia 
o se_guinte discurso.) -Sr. Presidente. Srs. Senadores. 

Há mais de três anos~ aqui cheguei substituindo os 
Senadores Amon de Mello e João Lücio, e desta tribuna 
assumi compromisso de, no exercício de meu mandato, 
defender e trabalhar em d-.!fesa dos maiores interesses 
do meu País e~ particularmente, os de meu &tado, 
a pequenina Alagoas. pedaço do meu Nordeste, terra 
rica de tradições, mas ainda subdesenvolvida e muitas 
vezes preterida em seus direitos~ 

Neste Plenário e nesta tribllrla, a mais alta da Nação, 
debati temas da maior importância - econõrnicos, So
ciais e políticos. Nas dh·ersas Comissões~ fiZ-nic presen
te, ouvindo figuras das mais representativas da vida 
nacional e debatendo com os companheiros, temas da 
maior importância para o processo de construção nacio
nal. 

Politicamente fui fiel ao meu ideário de liberal demo- . 
crata, formando ao lado daqueles que permitiram o 
retomo do Brasil ao estado de direito, com a eleição 
de Tancredo Neves e José Sarney. sem negar as minha~ 
origens de capitalista criador de riquezas. distinguin
do-o sempre d:1quele selvagem e ambicioso, e a conde
nar o estatismo socializante c improdutivo. 

Uni-me aos meus Companheiros de Representação 
estadual, os Senadores Luiz Cavai cante e Guilherme 
Parmeira. em torno da bandeira de renovação do Parti
do da Frente LiberaL sob a liderança de AurciianO 
Chaves e Marco Macicl, homens públicos da maior res
peitabilidade. 

Permitam-me que preste homenagem a esses alagoa
n_os, Membros desta Casa, Luiz Cavalcante, homens 
s1mples e modesto~ mas de ati~udes firmes e corajosas, 
~mpre voltado para o interesse maior da Pátria brasi
leira; Guilherme Palmeira, Vice-Presidente.desta Casa 
e Presidente do Partido da Frente Liberal, herdou de 
seu Pai, o saudoso Senador Rui Palmeira, a qualidade 
de lealdade e amigo dos seus amigos. A eles a minha 
admiração, o meu respeito e minha eterna amizade. 
. Sr. Preside~te. Srs. Senadores,. vive o _Brasil um grave 
mstame de afirmação, as· últimas medidas de estabili~ 
zação econômica evidenciam o acerto.dos r~sponsáveis 
pera nossa politica econômica, dando-nos as condições 
necessárias para podermos negociar com nossos credo
res sem perda de nossa soberania e sem muito sacrifício 
de nossa gente. O que se pede é postergar um pouco 
o consumo nacional. As correçóes que se faziam neces
sárias {toda a economia é dinâmica~ nunca estátiCa) 
foram recentemente implementadas. timidamente algu
m~s delas, todas. no entanto. voltadas no sentido de 
ser varrido o monstro da inflação. Sou daqueles que 

. confiam na ação dos Ministros Dilson Funaro e João 
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sayad. porque neles encontro propósitos sérios de uma 
firme reconstrução da nossa economia.. 

PirtiCU.lannente em Alagoas urgem medidas capazes 
de solucionar de forma definitiva a rilola mestra da 
nOsSa economia, que são Os-- grandes problemas que 
ainda persistem no sistema sucro-aicooleiro do meu Es

. tado~ responsável maior pelo emprego de mão-de~obra 
de nossa gente. 

Sr_ Presidente, Srs. Senadores~ aflorei. em simples 
boquejo, aspectos da nossa economia. Neles não pre
Eendo demorar-me nesta ocasião. Aqui estou para des
pedir-me. 

Na eleição de 15 de novembro último, não me candi
datei à reeleição. Fiquei como suplente do Senador 
eleito Divaldo Suruagy. 

Assim procedi por entender que melhor serviría à 
minha terra e a minha gente como empresário, sem 
deixar a política, e, como político, contribuindo para 
que ·esta Casa fiveSse em seus quadros o valor, a inteli
gência e a capacidade de trabalho desse grande- ala
goano .. 

Aos 23 anos,. Secretário de Estado da Fazenda.~ Pre
feito deMaceió, Deputado Estadual, Depurado Federal 
e Governador por duas vezes., Divaldo Suruagy é bem 
o retrato do homem público~ político devotado ao servi
ço ~ sua terra e de seu povo. Honra-me tê-lo como 
Seu- substituto. · 

Esta Casa p~rde essa figura. a que já me referi, de 
LuizCavalcante, ganhará a presença de Teotônio Vilela 
Filho·. recém-eleito Senador, herdeiro da bravura cívica 
de seu Pai, o "Menestrcl de Alagoas··, o .. Senador da 
Anistia", o "Senador da Liberdade". 

Devo também, por dever de consciência, ao despe· 
dir-mc desta Casa, saudar o novo Governador eleito 
do meu Estado~ o jovem Deputado Fe-deral Fernando 
Collor. de Mello, filho do saudoso Senador Amon de 
Mel!o. A ele os meus parabéns e que governe Alagoas 
para todos os alagoanos e para sua grandeza. 

Saio e fico nesta Casa. Aqui aprendi grandes lições 
de civismo e_ companheirismo com todos os Senhores. 
Aos que continuam e aos que agora chegam, que Deus 
os ilumine~ para que dêem ao nosso Brasil e ao &eu 
povo uma Constituição digna de sua gente. 

Saio, é o término do meu mandato. Levo a lembran~a 
de um convívio que me enriqueceu, me engrandeceu~ 
que me honra e me envaidece. 

Abraço a cada um dos Senhores, aos devotados fun· 
cionários desta Casa.- dedicando palavras de agradeci
mentos aos que comigo trabalharam diretamente. eles 
reunidos na figura de colaboradores que é D. Belica 
e A! ex, abraços aos jornalistas aqui credenciados e. a 
todos que fazem o dia~a-dia deste Senado. 

Sr. Presidente~ Srs. Senadores. sou e serei sempre 
um companheiro atento, sempre c em defesa dos maio
res interesses de nossa Pátria. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Frag_elli) - Por cessão 
do nobre Senador Cíd Sampaio, concedo a palavra ao 
ilustre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ~OYSIO CHAVES (PFL- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Transcorreu. no dia 25 de novembro último, o cente
nário de nascimento de Ricardo Borges Ferreira e Silva. 
baiano da Vila de Nossa Senhora da Saúde de Itapecuru . 
de Cima. mas paraense pela vivência amazónica, pela 
cultwa sedimentada ao longo de mais de sete décadas. 
através do estudo _fJ_?.ciente, ininterrupto e completo dos 
nossos lJroblemas regíonais. 

O Jupr do nascimento define a nossa naturalidade, 
que é, fie-qüentemente~ conseqüência de circunstâncias 
episódicas. imprevisíveis. Ninguém a escolhe; ela é-nos 
imposta pelas contingências da vida. Recebemo-la, por
tanto. como um dado refCrencial: Ricardo Borges nas-""' 
ceu naBahia. como poderia ter nascido no RiQ ÇiÇ?Ode 
do Sul, no Acre ou em qualquer outro Es~dp da Fede
ração, onde estivesse radicada sua f';U;Q-JJia. 

Mas diversa é a situação g~.ando a opção por um 
Estado - é feita por ~~g.pém na plenitude da vida. 
para nele const:ru.U:,o~seu destino, enfrentando todas 
as asperezas ÇJl méio~ e lutar. constituir família. acumu
lar êxitos e enfrentar adversidades, radicando raízes 
que se aprofundam no solo, na alma e no coração do 
povo. 

Dezembro de 1986 

Foi exatamente o que ocorreu com Ricardo .Borges, 
que. após ter realizado os estudos secundários no Colé
gio Carneiro Rt.Oeiro e Ginásio São Salvador, ingressou 
na Faculdade Livre de Direito da Bahia, diplomando~se 
a 8 de dezembro de 1908. 

No começo deste século, as lutas políticas na Bahia 
- como de resto em quase todo o Nordeste - trava
vam-se em clima que não era apenas emocional, mas 
passional~ tranformando-adversários políticos em inimi~ 
gos inconciliáveis. rancorosos, sobretudo no sertão ru
de, inculto, dominado pela intransigência de famfltas 
tradicionalistas. 

Para afastar Ricardo Borges desse teatro de lutas 
de conseqüência:; nefastas, a família persuadiu-o, re
cém-graduado, a tentar a vida em outro Estado. A alter
nativa que lhe foi apresentada era o cargo de Juiz Substi
t_uto em Biumenau, Santa Catarina, ou em Faro, no 
Pará. Optou pelo Pará, influenciado pelo fato de que 
em Belém residira c. constituira família seu primo e 
padrinho, Desembargador Napoleão Simões de Olivei
ra. 

Mas, sem dúvida, não escapou à análise que fez para 
essa opção, o fato de que em B!umenau, no Vale do 
Itajaí, a colonizaç-ão alemã lançava as bases de seus 
núcleos pioneiros. eilquarito que a Amazônia, depois 
de 3 séculos de ocupação, há várias décadas vinha-se 
projetando com a prosperidade_excepcionai do ciclo 
da borracf:ta. A iegíão e·xercía verdadeiro fascínio sobre 
o espírito dos brasileiros.. especialmente do Nordeste, 
onde as secas periódicas e inclementes compeliam nos
sos patríc:ios ã imigração em massa. 

Essa opção consciente pelo Pará é que o incorpora, 
independente do lugar de seu nascimento .. à plêiade 
de homens ilustres que. neste século, enriqueceram o 
património humano e cultural da nossa terra. 

O quadro regional. no início deste século, era fasci~ 
nante: Belém e Manaus se expandiam rapidamente, 
transformando-se de plácidas urbes plantadas na flo
resta amazónica~ em duas cidades estuantes de vida, 
palco de grandes iniciativas no plano económico, social 
e cultural. 

Belém e Manaus afumaram-se, então, como duas 
grandes cidades, em plena linha equatorial. atestando 
a capacidade do homem de adaptar-se aos trópicos e 
nessa área edificar uma grande civilização. Belém e 
Manaus foram dotadas de dois belos teatros que susten, 
tavam atividade artística sem precedente no País. As 
famflias abastadas mandavam educar seus filhos nas 
afamadas escolas da França. Grã-Bretanha e da Ale-
manha. . 

A borracha criou prosperidade inigualável. Era o se~ 
gundo produto na pauta das exportações brasileiras, 
só suplantada pelo café. 

Para a Amazónia, especialmente para o Pará, vinham 
os bacharéis e os doutores. formados em Recife, em 
São Pauto e no Rio. A magistratura paraen!;e foi, duran~ 
te muitas décadas. a partir do século XlX e até a Primei~ 
ra Guerra Mundial. integrada quase exciusivamente por 
descende ntesde ilustres famílias nordestinas, mais tarde 
gradualmente substituídos pelos que passaram a se gra-· 
duar na Faculdade de Direito do Pará~ criada çm 1902. 

Foi nesse cenário tão promissor que passou a atuar 
Ricardo Borges, a princípio como Juiz Substituto em 
Faro. onde constituiu família, mais tarde na cidade de 
Breves. Após curto interregno. retornou à magistratura 
em 1916. 

Depois de passagem brilhante pela magistratura, Ri
cardo Borges exerceu, com igual competência, em virtu
de de eleição, o cargo de Intendente Municipal de Cur
ratinho. Encerrada sua gestão. radicou-se em Belém, 
em caráte_~_ dCfinitivo, exercendo vários cargos na admi~ 
nístração municipal e no âmbito estadual. 

Cedo, porém, foi q>gptado pela política e eleito De
putado Estadual,.~pando a Vice-Liderança da Câma
ra~ posição qp:~ .conservou quando de sua reeleição. 

Da p,91Ítib, Ricardo Borges retornou â administração 
públícã e exerceu vários cargos. destacando entre eles 
ó de Consultor Económico do Banco de Crédito da 
Amazônia. de 1951 a 1968y quando se aposentou. 

Na verdade, porém, a real vocação de Ricardo Borges 
era o estudo da economia e da história regional. Fê· lo 
com maestria, em artigos nos jornais de Belém, escritos 
de maneíra simples, mas consistente, lastreados pela 
pesquisa e dados estatísticos atualizados. Por isso, em 
1951. por determinação do Presidente da Reoúbliça~ 
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integrOu grupo de tiabalho encarregado de ~laborar 
anteprojeto de organização e execução do Plano de 
Valorização Económica da Amazônia. 

Em 1953 foi incluído entre os seis técnicoS. represeri~ 
tantes da Presidência da República na Comissão de 
Planejamento da Superintendência da Valorização Eco
nómica da Amazônia. É oportuno, a propósito dessa 
designação, registrar a referência que consta do ato 
de nomeação publicado no Diário Oficial da União: 

"Como Assessor do Banco de Crédito da Ama~ 
zônia é perito em assuntos fin_anCeiros e oicOnô~ 
micos, representa em valor positivo para inffuen
ciar no êxito dos trabalhos que se vão realizar". 

Na Comissão de Planejamento ocupou, durante seis 
anos, a Presidência da Subcomissão de Crédito e Co~ 
rnércio, tendo exercido, nos últimos quatro anos desse 
período, a função de Relator-Geral da citada Comissão. 

A fecunda atividade intelectoal de Ricardo Borges 
foi preservada em al$uns livros, que dão a dimensão 
exata da sua proficiente atuação no campo da historio~ 
grafia e da economia amazónica. --

Em janeiro de 197o, o Instituto de Desenvolvime.n_to 
Econômico e Social do Pará reuniu em volume, sob 
o título ''Construção Econômicá da Amazônia", vários 
trabalhos seus, tomando essa coletânea o n.? 5 da cole-
çáo "Cadernos Paraenses". - . 

Foi Editorialista de "A Província do Pará" durante 
dois anos,_ em sua nova fase, e desde ?gosto de_l968, 
até seus últimos anos de vida, colaborador: quase diário. 

Em 1970, o Conselho Estadual de Cultura editou, 
de sua autoria, o volume intitulad<? "Vultos Notáveis 
do Pará". Em 1971, a Câmara Municipal de Belém 
conferiu-lhe o título honorífico de "Honra ao Mérito". 

Em 1974, a Assembléia Legislativa outorgou-lhe o 
título de "Cidadão do Pará". -, 

E neste ano, como obra póstuma·; o Coi:iSelho Esta
dual de Cultura reuniu em volume. intitulado "Vivência 
Amazónica", excelentes estudos de Ricardo Borges, 
divulgados na imprensa durante sua longa, profícua e 
notável existência, que se findou a 5 de julho de 1975. 

Ricardo Borges não conseguiu omitir·se nas lutas po
líticas que se travaram no Pará, especialmente depois 
de 1930. 

Integrou a Frente Única paraense que se opós no 
Estado à politica de Magalhães Barata e durante muitos 
anos assessorou, no Rio de Janeiro, o Deputado Agos
tinho Monteiro, que era uma das fíguras mais eminentes 
da oposição do Pará. _ 

Por fiiD, porém, afastou'-Se definitivamente da polf. 
tica partidária, concentrando suas energias no estudo 
cotidiano da nossa economia, que divulgava através de 
artigos publicados nos jornais de Belém, e na assessoria 
que deu por muitos anos â Associação Comercial do 
Pará. 

Traçando o perfil de Ricardo Borges, ao escrever 
o prefácio de uma de suas obras, observou com acuidade 
Otávio Mendonça: 

"Era Ricardo Borges uma pemonaJÍdade singulat. 
Vestia-se com displicência, falava sempre baixo e 
parecia nunca ter pressa. Gostavadenarrare narra
va de forma fascinante". 

Pesquisando e escrevendo, Ricardo Borges deixou 
admirável acervo cultural, condensado em várias obras 
já refridas. __ 

O exemplo de trabalho e austeridade legou aos seus 
descendentes. Do primeiro matrimónio dois filhos ilus
traram sua prole: Theolinda e Pedro, este médico reno
mado, pesquisador competente, diretor do Instituto de 
Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Do segundo matrimónio, Cecilia, Ricardo e Antônio 
Cezar. A primeira, viúva, radicada no Ri~ de Janeiro; _ 
o segundo, que honra o nome, o cará1:er,-a cultura 
e os melhores atributos do seu ilustre genitor, é Di:Sem
bargado'r do Tribunal de Justiça do Estado. O último, 
Antônio Cezar, integra, com a mesma qualificação, o 
Ministério Público do Pará. 

O centenário de nascimento de Ricardo Borges Fer~ 
reira e Silva, realçado e comemorado com destaque 
no meu Estado, merece também ser registrado nos 
Anais do Senado Federal. pois, na galeria dos homens 
ilustres do Pará, seu nome não poderá ser omitido ou 
esquecido, porque enriqueceu o nosso património cultu~ 
rale dignificou a vida pública pelo exemplo imperecível 

_que deixou de fidelidade às suas idéias; coerência, com
petência e honradez. 

O Sr. Jorge kalume- Pennite V. Ex~ um aparte? 

~O SR. ALOYSIO CIIA:VES - Ouço V. Ex' 

O Sr. Jorge kalume - No encerramento das suas 
belíssimas palavras em homenagem ao centenário de 
nascimento de Ricardo Borges, não poderia omitir~me. 
Cumprimento V. Ex! pela magnífica oração. Efetiva
mente Ricardo Borges é digno desta homenagem, como 
de todas as homenagens que a Amazónia poderia pres
tar-lhe, porque ele fecundou aquela Região com o seu 
talento e com o trabalho que realizou em favor daquela 
grande área. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - O aparte de V. Ex,, 
como depoimento pessoal, é da mais alta valia, e honra 
e completa o meu discurso. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Tem a pala
vra, como Líder, o nobre Senador Américo de Souza. 

O SR. AMÉRICO DE SOUZA (PFL- MA. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador)- Sr. PresiQente, Srs. Senadores: 

Falo hoje na condição de Senador que deixa o Senado 
da República, deixa a convivência dos nobres Pares, 
por motivo de nomeação para o Egrégio Tribunal 
Superior do Trabalho. 

Hoje mesmo deverei encaminhar â Mesa do Senado 
o meu pedido de renúncia, para que permita ao meu 
e~cnte Suplente assuroir, ainda ao final desta Legisla
tura, o mandato que passa a pertencer-lhe. 

Não faço um discurso de despedida, Sr. Presidente. 
Em verdade, o motivo de minha vinda a esta tribuna 
é par~ justificar a apresentação de uma emenda consti~ 
tucional que já encaminhei à Casa e, certamente, servirá 
de sub~ídio aos novos constituintes recém-eleitos. 

A proposição que apresentei ao Congresso Nacional 
se destina a corrigir entendimentos relativos ao relacio
namento conjugal entre ex-marido e ex·mulher. Para 
complementar, apresento, neste_ momento, projeto de 
lei que altera dispositivos da Lei n~ 6.515, de 26 de 
dezembro de 1977, que "regula os casos de dissolução 
da- soCiedade conjugal e do casamento, seus efeitos e 
respectivos processos, e dá outras providências'. Em 
verdade, com a apresentação deste projeto, desejo in
troduzir o divórcio no Brasil em sua plenitude, que 
já o foi de forma tímida, tendo em vista que foi exigida 
a separação judicial de três anos, entre a separação 
judicial e o divórcio, segundo aLei n?6.515. Essa atitude 
"é ilógica e inadmissível, a partir do momento em que 
a ordem jurídica brasileira se laicizou e passou a admitir 
a dissolução ~o vínculo conjugal, cont1ariamente às te~ 
ses canônicas, outrora vigentes entre nós. Deste modo, 
a separação judicial, o desquite ou o divórcio canônico 
não têm mais razão de ser em nosso País. A justificativa, 
que-s·e estende por diversas laudas de papel, a enca
minho _à Mesa neste momento, para a devida apreciação 
do Senado Federal. 

O Sf. Carlos Cbiarelli- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. AMÉRICO DE SOUZA - Pois não. Ouço, 
com muito prazer, o aparte de V. Ex~ 

- O Sr. Carlos Chiarem - Nobre Senador Américo 
de Souza, aproveito esta ocasião para, em nome da 
Bancada do nosso Partido, e particularmente em nome 
pessoal, fazer o registro da homenagem e do apreço 
pela contribuição valiosa que V. Ex~ deu a esta Casa, 
no decurso do seu mandato. no qual se desempenhou 
com t{Ulta competência, com tanta seriedade e com tan~ 
ta lealdade._V. Ex: teve nesta Casa a tarefa, ao mesmo 
tempo honrOsa· e exigente, de ser o sucessor de José 
Sarney, e o fez cóm o Qrilho que lhe é peculiar, como 
Vice-Lider da nossa Banca.Qa •. e como homem sempre 
afeito às questões de maior significaçãO, discutindo~as 
com a profundidade do seu conhecimento e com a ajuda 
dn talento com que foi dotado. Nesta ocaSião em que 
abandona este plenário e, mais do que isto, abandona 
o_ mandato que lhe foi conferido pelo povo, para alçar 
vôo em direção aos páramos da atividade jucidial, trans
formando-se em Ministro de uma das mais altas Cortes 
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de Justiça deste País, posto que, por indicação presi~ 
dencial e por aprovação do Senado da República, em 
votação secreta ontem à noite, da qual nos orgulhamos 
todos de participar·pelo ato de justiça que praticamos, 
V. Ex! ascende à condição de Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho, onde haverá de oferecer o brilho 
da sua: inteligência, a sua seriedade, a sua isenção, a 
sua proficiência de conhecimentos jurídicos e uma con
tribuição dadivosa à causa da paz e da justiça social 
neste País. Por isto, estimado Senador Américo de Sou
za, leve o sentimento de nossa gratidão pela contri· 
buição que deu a esta Casa, o reconhecimento do povo 
brasileiro e o testemunho do apreço dos seus correligio
nários e amigos, com a certeza de que haverá de prestar 
novos relevantes serviços ao bem comum, à justiça so,; 
cial e aos superiores desígnios de interesse de desenvol
vimento do nosso Brasil, prestando com sua inteligên
cia, serviço a justiça, particularmente à Justiça do Tra
balho. 

O SR. AMÉRICO DE SOUZA - Nobre Senador 
Carlos Chiarelli, ao proferir minhas últimas palavras 
como Senador da República, neste plenário, ouvir de 
V. Ex~ tão caloroso aparte, que muito me comoveu, 
devo dizer a V. Ex~ que levo comigo a imagem de todos 
os Companheiros e _a leiilbrança desta Casa como uma 
das coisas mais caras que posso guardar comigo. 

O Sr. Alfredo Campos - Permite-me um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. AMÉRiCO DE SOUZA - Com f!luito prazer, 
nobre Senador Líder da Maioria no Senado FederaL 

O Sr. Alfredo Campos- Nobre Senador Américo 
de Souza, meu aparte é breve, simplesmente para dizer 
ó quanto nos honrou cOnviver com V. Ex~ nesta Casa. 
Nos instantes em que, exercendo a Liderança do Go
Verno nesta Casa, pude contar com a sua participação 
desassombrada e digna, no sentido de fazennos com 
que aqui se votasse o que necessariamente iria ser bom 
para o País. Pude contar com V. Ex~ e com a Bancada 
a que V, Ex! pertence nesta Casa, nos momentos difí
ceis, nos momentos de trabalho, nos moment9s de labu
ta em que estivemos juntos. É por isso que, neste breve 
aparte, adianto que V. Ex! deixa, nesta Casa, um nome, 
deixa saudades V. Ex! leva para o Tribunal Superior 
do Trabalho os nossos melhores encómios de bem exer· 
cer suas funções, dignificando o Estado que V. Ex~ 
tão bem representou nesta Casa. 

O SR. AMÉRICO DE SOUZA - Nobre Senador 
Alfredo Campos, Líder e Amigo, agradeço, comovido, 
o aparte de V. Ex! Tenha, nobre Senador, a certeza 
de que, onde estiver, estará sempre presente comigo 
a lembrança dos momentos memoráveis que passamos 
juntos e a certeza de que continuarei sendo merecedor, 
sempre, da confiança e do apreço dos meus pares, 9ue 
me honraram com uma votação bastante expressiva, 
com uma grande margem de votos, apoiando o meu 
nome para o cargo que irei ocupar, em breve, no Tribu~ 
nal Su}lerior do Trabalho. 

Sr.-Presidente, procurei ser merecedor da honraria 
que recebi ao ocupar a Cadeira, como substituto, do 
nosso boje eminente Presidente José Samey. 

Muitas vezes, desta tribuna, quando defendia a polí· 
tica económica e administrativa do nosso Presidente, 
eu estava, em verdade, mais do que cumprindo um 
dever, fazendo a apologia daquele que tanto honrou 
esta Cadeira, que foi e continua sendo o grande nome 
que o Maranhão ofereceu à Pátria, para tirar o Brasil 
da situação de atraso em que se encontrava e levar 
a nossa Nação e o nosso povo a melhores dias e ao 
grande destino que ele bem merece. 

Sr. Presidente, despeço-me do Senado Federal e dos 
companheiros dizendo: Muito obrigado a todosJ (Muito 

·bem! Palmas.) 

O SR, PIWSIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mário Maia. (Pausa) 

S. EX! desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho. 

(Pausa.) 
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S. Er. desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Sena_dor César Cais. 

(Pausa.) 
S. EX! desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador João Lobo.~ 

(Pausa.) 
S. Ex! desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad. 

(Pausa.) 
S. Ex~ desiste da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Vou suspen~ 
der a sessão por 5 minutos, aguardando a chegada do 
Sr. Ministro Dilson Funaro, da Fazenda. 

(Suspensa às 15 horas e 2S minutos, a sessdo é 
reaberta às 15 hjoras e 30 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Er_agelli) -Está reaberta 
a sessão. 

Em atendimento à convocação feita, através do Re~ 
querimento n'! 266, de 1986, comparece a esta casa o 
Sr. Ministro da Fazenda, o Dr. Dilson Funaro. 

A Presidência designa Comissão, constitufda dos Srs. 
Senadores Alfredo Campos, Carlos Chiarelli, Octávio 
Cardoso, Jamil Haddad e Carlos Lyra, para introduzir 
S. Ex~ em plenário. (Pausa.) 

(Acompanhado da Comissão designada pelo Sr. 
Presidente, tem ingresso no recinto o Sr. Ministro, 
que ocupa a tribuna a S. EX: reservada.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Acha-se em 
plenário S. Ex~ o Sr. Miriistfo da Fazenda, Dr. Dilson 
Funaro. 

Nos tennos regimentais, o Sr. MinistrO disporá de 
uma hora para sua exposição. Para as interpelações 
a S. Ex~ serão chamados os_ Srs. Senadores inscritos, 
que disporão de 10 minutos cada um, sendo assegurado 
ao Sr. Ministro igual tempo para as respostas. Para 
contraditar, os Srs. Senadores poderão usar um prazo 
não superior aS minutos posteriormente. 

Com a palavra o nobre Ministro da Fazenda, Sr. 
Dilson Funaro. 

O SR. MINISTRO (Dilson Funaro)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: _ __ 

Agradeço a oportunidade desta convocação e peço 
licença, Sr. Presidente, porque a convocação era sobre 
o Plano de Metas, que está afeito mais ao Ministério 
do Planejamento, que virá amanhã a este plenário, por 
sugestão dos próprios Srs. Senadores que me convoca
ram, se pudesse falar sobre as medidas económicas e 
sobre o Plano Econômico. Assim, peço permissão à 
Mesa para que minha fala seja neste sentido. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - De acordo, 
nobre Ministro. 

O SR. MINISTRO (Dilson Punaro) - TodQs nós 
temos uma visão muito clara do nosso País: as modifiM 
caç6es no processo econômico, os ajustes que foram 
feitos no passado, o processo de desenvolvimento que, 
durante algumas épocas, foi profundamente debatido, 
o que conseguimos no seu crescimento, num processo 
de procurar resolver as questões sociais e econômicas 
numa Nação que acaba transformando-se entre o ~ 
e 10~ país industrializado do mundo livre, e, mais do 
que isso, proporcionando oportunidade de crescimento 
e desenvolvimento invejáveis no in_l,mdo de hoje. Pelas 
nossas riquezas, pela nossa potencialidade, pelas nossas 
afirmações como Nação, estamos conseguindo, cada 
vez mais, a possibilidade de transformar e mudar, efeti
vamente, a Nação brasileira. 

Desde o início da Nova República, num processo 
constante de afirmação e de necessidade de mudanças, 
foi colocado no nosso País um clima de debate, e, princi
palmente através das modificações, as mudanças exigi
das pela sociedade, um posicionamento que pretendia 
fazer que se corrigisse e se retomasse um desenvol
vimento nacional. 

Sabemos muito bem os temas que todos debatemos 
na transição governamental para um processo democrá
tico, no processo em que as modificações, as mudanças 
desejadas, os planos de mudanças constituíam-se em 
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af&mações que representavam a Possibilidade de mudar 
definitivamente um processo de recessão para um pro
cesso de crescimento à altura de uma Nação como o 
Brasil. 

Certamente todos os períodos têm restrições e prome
tem possibilidade. Em 1985, entramos na Nova Repú
blicrt todos sabemos, com um endividamento interno 
crescendo 85% real cada 12 meses. Em abril de 1985, 
o endividamento interno cresceu 107% real, comparado 
nos úttimos 12 meses. Significava que a dívida interna; 
efetivamente, estava dobrando o seu valor cada 12 me
ses_, 

Um segundo ponto importante é que estávamos com 
uma economia ajustada em termos de superávit de 12 
bilhões de dólares, que permitia, efetivamente, o Brasil 
pagar parte dos seus compromissos externos, porque 
não estávamos pagando. Apesar dos 12 bilhões de dóla
res, não pagávamos, àquela época, nem o Oube de 
Paris nem os Eximbanks. Portanto, grande parte estava 

- sendo saldada, mesmo assim, insuficie-nte para pagar 
todo o processo devedor brasileíro. 

Se, por um lado, o ajuste externo estava feito, o 
ajuste interno não existia. Estávamos com desemprego 
de 10% da população brasileira, estávamos vivendo mo· 
mentos extremamente difíceis, apesar de 84 retomar 
um pequeno crescimento, retomou em cima de uma 
base muito pequena, porque a recessão de 81, 82, 83 
nos levaram a um processo de desarrumação interna 
da nossa Nação. O processo de desemprego estava em 
marcha e a inflação subiu de um patamar de 50%, em 
79180, para um patamar de 230%, em 84. Portanto, 
se o Brasil fez um grande ajuste externo, o fez à custa 
de um pesado ônus sobre a Nação brasileira. Temos 
que continuar exportando. Se há a conquista do Brasil 
com a grande balança exportadora, ela deve continuar; 
€Um processO, é uma conquista desta Nação, que, du· 
rante anos, anos e anos, foi montada, foi um mercado 
conquistado pela Nação brasileira, e ele deve-se manter. 
A diferença é que precisamos ter a certeza absoluta 
que exportando mais tenhamos a capacidade de impor
tar mais, para propiciar o desenvolvimento brasileiro. 

Nos anos de 85 e 86, houve uma grande correção 
neste rumo. O que flZemos, o que o Governo da Nova 
República fez foí, voltado ao desenvolvimento brasi
leiro, permitir, novamente, que o povo brasileiro come
çasse a ter um desenvolvimento saudável. Em 85 e 86, 
detivamente, o índice de desemprego caiu, começamos 
novamente a fazer investimentos no Brasil. Nunca os 
números do BNDES, na questão de financiamento de 
equipamentos, foram tão reais e positivos como agora, 
quatro vezes maiores que em fevereiro -antes do Plano 
Cruzado -e tínhamos pela frente o problema da infla
ção. O problema da inflação, hoje, após o Plano Cruza
do, que permitiu que este País vivesse com uma inflação 
relativamente baixa durante os últimos meses, mostrou 
a grande diferença que existe entre u...m processo econó
mico relativament~ estável e o processo anterior. 

Vejo, às Vezes, uma discuss-ão muito grande sobre 
o realinhamento de preços neste momento. Certamen
te, no passado, naquele instante, não existia o realinha
mento de preços. O que existia era uma Grande corrida 
de preços, através de um processo difícil, que deixava 
oligopólios e monopólios de uma lado, grandes compra
dores de outro, e uma indústria transformadora profun
damente pressionada, por não ter capacidade de ficar 
paralelamente os oligopólios e monopólios e aos gran
des compradores, não ter a possibilidade de, na veloci
dade em que se reajustavam os preços, conseguir adap
tar-se a um Mercado, convivendo com índices altíssimos 
de inflação. 

A base do Plano Cruzado, dentro de uma Reforma 
monetária, atingiu os pontos que V. Ex~s conhecem 
- e conhecem muito bem. Primeiro: desiniorlcar a 
economia brasileira, através de um processo-de dexinde
xação, que foi feito no prirrieiro imffánte ·e foi corriple
tado pelas últimas rnedidas·qUe tomamos; posterior
mente, a 28 de feve_reiro", o Plano Cruzado, certamente 
ele não tefiilinaVâ, não se pode imaginar que uma 
inflaçã~_,de 'SOO%, naquele instante, pudesse simples
mente desaparecer, com todo o processo de desinde
xação nacional, e esse processo todo, desmontado na
quele dia, faria com que a sociedade inteira estivesse 
ajustada, permanente e sem problemas futuros. Isso 
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realmente era impossível de se" conceber. e não aconte
ceu. O que aConteceu depois do Plano Cruzado é que 
a posição entre preços e salários tomou-se completa
mente diferente do que antes. Antes, a relação preços 
e salários era muito clara: o.s preços movimentavam-se 
mensalmente; os salários a cada 90 ou 180 dias, e os 
preços se movimentando mensalmente deixavam uma 
perda salarial da Inflação do mês; em cada 3 meses 
a perda salarial ia entre zero a 35, ou, às vezes, 40% 
de perda, o que dava 18% de perda pela média. 

Ao existi{ O Plano Cruzado e mudar essa relação 
preço/salários, aconteceu um fenómeno inverso: além 
de não dar essa queda salarial, além de melhorar o 
nível da população, além de termos feito os salários 
também pela média naquele momento, corrigidos com 
os 8% a mais e os 15% do salário mínimo a mais, 
ao se ajustar isso, a diferença entre não termos os salá
rios corroídos mensalmente e uma estabilidade relativa 
de preços em relação aos salários, e, ainda mais, uma 
capacidade importante de as empresas, naquele instante 
terem realmente um processo de beneficiamento, atra- · 
vés do pagamento de menos de pesas financeiras e conse
guirem dar isso como aumento salarial também - e 
durante os meses de maio, junho, julho e agosto houve 
seguidos movimentos não só dos trabalhadores, com 
entendimento entre empresas e trabalhadores no campo 
e na cidade, dando ganhos reais, além do que já existia 
de 10%, 12% 15%,- fez com que a economia come
çasse um processo muito grande de aumentar a deman
da interna. Sabemos disso. Se verificarmos o calendário 
de fevereiro até hoje, veremos que em favereiro fizemos 
o Plano: março e abril foram dois meses de ajuste entre 
agricultura e comércio , entre indústria e comércio, 
entre setore financeiros que precisaram de uma grande 
transformação; segui~do posteriormente abril, maio; 
maio, houve um mercado muito interessante, porque, 
na realidade, a demanda não estava aquecida, os rea
justes salariais ainda não tinham acontecido, o repique 
do reajuste salarial. Na realidade, naquele mês existia 
o abastecimento em ordem e a economia começando 
a diminur mais rapidamente o número de desemprego 
e permitindo que essa demanda aumentasse, inclusive, 
e desse o sentido para os empresários investirem -
que, naquele instante, começaram a aumentar definiti
vamente os seus investimentos, e isso podemos verificar 
pelos dados do Banco Nacional de Desenvolviemtno 
Econômico e Social. A partir daquele instante, em ju· 
nho, sentimos que a economia estava crescendo numa 
velocidade mais rápida do que a desejada. O que acon
tece quando a economia cresce mais rapidamente? Se 
tivermos uma capacidade produtiva ã altura, não acon
tece nada mais sério, podemos continuar crescendo nu
ma velocidade maior. Mas, se o Brasil começa a subs
tituir suas exportações e a verificar que já não tem 
mais capacidade ociosa em suas empresas, e que o tem
po para que esses investimentos novos sejam realizados 
demore, um processo em que, nesse período, a popu
lação vai consumir mais do que produz, certamente 
caminharemos, como caminhamos, para o ágio, para 
o aumento de preço e para um processo de substituição 
das exportações, para um consumo interno que deveria 
ser um pouco mais lento. 

Imediatamente tomamos uma medida. Final de julho, 
preparamos para agosto a retirada da economia de I ,5% 
do PIB, o que, em qualquer momento no nosso País, 
em uma discussão mais alta entre o que se procura 
retirar, se é gasto ou é renda - e esta discussão é 
muito antiga no mundo econômico -, optamos pelo 
gasto, pOr achar que o gasto era opcional e a renda 
é punitiVa. ela atinge a todos; nesse instante optamos 
e crfuinos o FND. 

Um e meio por cento do PIB nacional seria suficiente 
para seguranrtos um pouco o processo de aumento de 
'demanda, Certamente com o repique salarial de junho 
e julho, ele mostrou-se pequeno, pela reforma que gos
taóamos de fazer. 

Esperamos o recolhimento desse Fundo em setembro 
e outubro. Os resultados foram diferentes do que se 
esperava. O consumo de álcool e ga.~olina, apesar de 
ter- aumentado 28%, teve uma ampliação do seu mer
cado- em setembro em relação a agosto- de pratica
mente 10%! Em outubro foi maior do que o de setem
bro, o que mostrava que tínhamos que imediatamente 
procurar outras medidas mais fortes para corrigir essa 
demanda que começou um processo de aquecimento 
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exagerado~ Fizemos~ então, ãs medidas erri outubro e 
as tomamos, agora, no mês de novembro. Essas_ medi
das proporcionam 4,5% de retirada do PIB. E uma 
retirada que não é para cobrir déficitt_C:onto não- foi 
a primeira. Da primeira, em determinado momento, 
parte ia para o investimento de energia, absolutamente 
necessário, e o restante foi, como Utilizado, para a dimi
nuição do endividamento interno. Neste momento, é 
exatamente igual - dos 155 ou 160 bilhões, parte pe
quena, que é mais ou menos 14 bilhões, será aplicada 
em energia, porque é absolutamente necessário, !por
que temos, efetivamente, um problema de energia. O 
restante será congelado e utilizado, exatamente para 
permitir - não é para cobrir déficit público, não -
para permitir que a demanda realmente volte à norma
lidade, que haja o equihbrio entre o que produzimos 
e o que consumimos. · 

Neste processo de ajuste, tivemos, outra vez, a opção 
entre taxar a renda e taxar os gastos, e optamos, nova
mente, por taxar os gastos. Taxação _de renda no Brasil 
é algo que precisa ser analisado com muita profun
didade, principalmente no momento da Constituinte. 
Normalmente a renda brasileira é taxada, em grande 
parte, nos assalariados. Todo perfil de renda que arreca
damos, em todo este tempo mostra claramente que 
qualquer taxação que fizéssemos, neste momento, 
iriam, efetivamente, onerar os assaJariados - não os 
de baixa renda, que são isentos até 5 salários mínimos, 
mas o restante, en.tre 10 e 25 salários, que são os que 
mais têm um percentual de renda e que, normalmente, 
seriam atingidos. Dentro desse quadro, optamos nova
mente por medidas que permitam aos cidadãos escolhe
rem os seus gastos. 

A medida do automóvel. Aumentamos o IPI sobre 
a indústria automobilfstica. Dobramos o IPI sobre a 
indústria automobilística, porque, na realidade, o que 
esperamos é que no próprio decreto, em abril do ano 
que vem, se reduza 10%, portanto, ele toma-se menor .. 
A partir daquele momento, a qualquer momento, 9 
Ministro da Fazenda poderá baixar esse imposto, pari· 
voltar ao nível em que estava antes desta reforma. 

O que significa isso para a- jropulação brasileira e 
o que significa isso na discussão dos índices tão disco! 
tidos ultimamente? Este !PI subiu e vai voltar à suá 
normalidade daqui a um tempO. Estamos pedindo à 
população brasileira que, durante esse período, ao invés 
de comprar seu carro, de trocar· O seu carro nesse mo 
menta adie um pouco essa compra, evitando 'um aqueci] 
menta maior de mercado, para adquirir outra vez ess~ 
veículo daqui a determinado prazo, colocando esse di~ 
nheiro numa poupança ou no que for; certalnente el~ 
co~prará mais b~rato. a.manhã. d? 9ue hoje, porque 
os unpostos estarao bruxando. Pedir 1sso, pata se fazer 
um ajuste económico, é muito pouco! Para uma nação 
sair de 300% de inflação no pasSado -e a história' 
do Mundo demonstra isso --foram anos de recessão 
para a população brasileira. Na realidade, o que esta
mos fazendo agora são ajustes. Depois do Plano Cruza7 

do, estamos segurando a velocidade de uma economia 
que cresceu e ainda não se arrumou, ela precisa enconR 
trar um ponto de afirmação e equilíbrio, para devoiR 
vermos a este País uma estabilidade económica, para 
que possamos crescer e desenvolver e acabar com os 
desajustes sociais. 

No meio deste processo de combate à inflaç_áo, de 
redução da inflação brasileira, estamos conseguindo ai R 
g_uns pontos, que qual!luer processo recessivo os agrava
na; estamos consegumdo manter uma ta_xa de desemR 
prego baixa; reduzimos o desemprego nO Brasil; esta
mos fazendo distribuição d~ renda, que, a,o cçntrário 
dos últimos 20 anos, apenas concentramos renda aqui 
no nosso País. _.,_, 

Neste momento, continuamos finne·s num processo 
de negociação externa. ·-,·~·~ ~ 

Quero deixar muito clara qual é a posição de negociaR 
ção do Governo brasileiro. 

Há um ano nos apresentamos para discutir com os 
nossos credores. Exístiam duas posições no Mundo, 
duas posições radicalmente -opostas, de difícil diálogo: 
a posição dos credores e a dos devedores; não existia 
o ter~o caminho. Em todos os momentos, depois 
da cnse de 81 e 82, fixaram-se regras muito claras -
quem é ~evedor deve s~g~i~ esse caminho, indepen
dente do JUlgamento da VIabilidade das nações, da possi-
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bilidade de pagamento ou de qualquer acerto nas suas 
economias. O Brasil já tinha feito um esforço muito 
grande, maior até do que eu poderia imaginar que o 
Brasil pudesse fazer em termos de esforço externo. Em 
termos de esforço interno, certamente, criam-se sérias 
tensões no Brasil. Estávamos, então, com um superavit 
de -12 bilhões de dólares. O Japão, um grande expor
tador, exporta 3% do seu PIB. Outras nações exporta
doras, como a Alemanha, que têm os maior~s superavits 
do mundo, não exigem da sua economia mais do que 
2 ou 3% da exportação do seu PIB. O Brasil chegou 
·a 5.8% do seu PIB e certamente isso penaliza a Nação. 
Isso não é feíto sem um processo penalizador que difi
CUlta e agrava os problemas sociais. Com 6% de expor
tação - a .não ser países exportadores de petróleo, 
esses então, exportam 10, 12 ou 14% do seu Pffi, mas 

·iSso é-outra condição eoonômica, não é o caso brasileiro, 
--digo nações que têm uma industrialização importante, 

como o Brasil tem, comparado com o Japão, com a 
Alemanha e outros países industrializados ... 

Neste processo, discutimos com todos os nossos ere~ 
dores, com todas as nações e, também, parte com o 
sistema financeiro. Era extremamente importante na 
negociação que o Brasil saísse da crise. Não queremos 
perpetuar esta Nação apenas no bloco de devedores. 
O Brasil é um País que tem capacidade de solucionar 
os seus problemas. Mas a saída da crise tem, também, 
como reflexo e como contrapartíd.a, u·ma obrigação dos 
dois _lados. A do nosso, como País, fazendo o seu sacri
fício, mantendo a sua relação, suas exportações, para 
que a relação exportações-dívidas cada vez se tornasse 
maiS positiva para o mercado brasileiro, e recebesse, 
também, de fora, ao contrário dos últimos anos, uma 
rolàgem que Permitisse ao Brasil voltar a ter índice 
de exportações, superávits importantes, mas não que 
apenas transferisse a porcentagem que tem exportado 
ou relação da exportação do superávit com o seu PIB. 

Esta posisão foi muito bem compreendida, e cami
nhamos para alguns pontos muito claros. 

1~0 Brasil é um País que mostrou, nos últimos anos, 
que tem capacidade de dirigir a sua economia, de fazer 
copt que o processo económico fosse um processo de 
decisão, que se fosse adaptando às modificações sociais, 
políticas do povo brasileiro, mas mostrasse e continuas
se a ser um processo absolutamente responsável. 

Fizemos o Plano Cruzado para combater a inflação. 
Tomamos medidas guando a demanda cresceu demais,. 
quando afetou um pouco o suerávit brasileiro, para 
permitir que a negociação continuasse. Quer dizer, o 
Governo tem procurado manter-se sempre numa linha 
e num posiCiOnamento de demonstrar que a Nação bra
sileira é responsável, principalmente em relação ao seu 
povo e em relação a outros países e outras nações. 

Neste processo de negociação, acertamos com o Fun
do Monetário que o art. 4? seria uma posição saudável 
neste momento. É uma missão por ano, exatamente 
o que fazem com todas as nações que são membros 
do Fundo Monetário Internacional, onde verificam e 
colhem os dados da economia e fazem o relatório inter~ 
no. E dizem às nações, aos ·senhores banqueiros, como 
está a-posição brasileira. Acho que é prova de fé mostrar 
um setor onde, como membros do Fundo Montário, 
temos esse acordo que todas as nações têm. 

Conversando com os governos das nações mais_ im~ 
portantes, ficou decidido, em princípio, que essa verifi
cação do Fundo Monetário seria suficiente para que 
o Brasil negociasse com o siStema fina-nceiro e com 
o Clube de Paris. Com este último, iniciamos os paga
mentosem.mai_o_ deste ano. Fizemos uma proposta e 
iniciamos o pagamento, exatamente uma proposta que 
dividia o saldo anterior e os juros, como foí fdto com 
a Argentina, quando fez acordo com o Clube de Paris. 
1-!lici~mos o pagarllentó para mostrar que o Brasil dese~ 
javi substituir um proce:-.sq~ que há quatro anos nos 
afa_st;tdo Çlube_de Paris, dos EXIMBANKs, e abrir 
os bancos.oji.ci_ais novamente à economia brasileira, por
que o ·importame para o Brasil é ter fluxos de saida 
e de entrada, é""ter:_ uma negociação que nos permita 
fin;tnciamentos normru-s. P.qr !5so, cada vez mais quere
mO~ que o Brasil normalize sua_ situação no mercado 
internacional. Podemos discutir tai'ãs.d~ juros, spreads, 
como fizemos no início deste ano, que reduzimos, por
que a média dos spreads brasileiros representava 2,4%, 
2,6% e baixamos para 1,125%. O México baixou, de
pois de uma discussão muito grande, há um mês, para 
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_ 0,82%. E voltamos a negociar neste instante. Portanto~ 
IS uma negociação paralela, que deve ser feita, e o Brasil 
necessita fatê-la. Mas, certamente, essa carta e relatório 
do Fundo Monetário, ajuda muito a discussão com os 
Srs. Banqueiros. E é isto que estamos aguardando, de-
verá sair ainda esta semana ou semana vem, e vamos 
então, voltar a ter conversa com o sistema fm3nceiroT 
Os problemas de países que fizeram acordo com o Fun
do Monetárío, fizeram acordo com o Club de Paris~ 
e passaram pagando o Club de Paris durante dois anos, 
e não receb.eram nenhum crédito novo dos EXIM
BANKS, ou dos bancos oficiais de crédito, trata-se de 
uma norma. 

Então, os Srs. veja como a tal regra é difícil para 
os países devedores. Para os países que fizeram acordo 
com o Fundo Monetário Internacional e se submeteram 
à regra do Fundo Monetário Internacional, como oBra
sil também se submeteu ao Club de Paris, fez um acordo 
com o Club de Paris, cotinuam fechados os bancos ofiR 
ciais. Portanto, o sistema de fluxo, essa paralização 
dos fluxos externos necessita ser movimentada. Nos 
últimos cinco anos o. Brasil pagou 57 bilhões de dólares 
e re·cebeu20 bilhões de dólares, dos quais, grande parte, 
na época dos jumbos da crise financeira que o Brasil 
teve em 1982, e os créditos normais do Banco Mundial. 
Paga-se um bilhão de dólares, recebe-se um bilhão de 
dólares. E exatamente essa disclJ$São, é a negociação 
ex~erna. É uma negociação, não é uma imposição. Mas 
é uma negociação em que os dois lados compreendem 
as respectivas posições. E esta negociação que estamos 
le_vando a cabo, es_t:_á., tenho a impressão, no seu mo
mento final: com o Clube de Paris e com o FMI. 

O FMI, certamente, dirá o que resultado da missão 
que esteve aqui, em agosto e setembro, e o Oube de 
Paris também nos dirá, já por uma negociaç:1o, que, 
no momento em que for aprovado o nosso relaciona
mento com o Clube de Paris e feitos os pagamentos, 
imediatamente, isso significa a abertura dos Bancos so
ciais para o Brasil. Porque nós não iríamos fazer pro
posta ao Clube de Paris, para, repetindo erros antigos, 
em que o Clube aceitaria· a proposta brasileira de paga
mento, e manteria fechadO os bancos oficiais~ Esta é 
a posíçâo ·em que nos encontramos hoje. 

Portanto, a negociação externa continua num pro
cesso saudável, para que retomemos ao mercado inter
nacional, para conseguirmos, então, movimentar a eco
nomia em ambos os lados, para permitir que o cresci
mento brasileiro !JãO seja interrompido. 1986 foi um 
ano muito difícil na questão de investimento estran
geiro, não houve entrada de capital estrangeiro no Bra
siL Houve saída de capital. Conversei com quase todos 
os empresários que investiram no Brasil e perguntei 
por que fizeram isso. A decisão, como todos sabem 
mUito beriJ., normalmente acontece uns dois anos antes. 
Não há nenhuma multinacional que investe no próprio 
ano. 

As decisões de 86 fOram tomadas em 83, 84 e 8S, 
quando o Brasil, em uma transição polftica, convivia 
com uma inflação a1ta e tinha sérias incertezas sobre 
o seu futuro. 

Nos últimos meses, após o Plano Cruzado, apesar 
de termos os probelmas que temos por solucionar, e 
vamos solucionar, problemas de preço, manter a econo
mia estável - isto to~as as economias do mundo têm, 
não existe nenhuma econOiília profundamente ajustada 
- apesar disso, todos os que tenho recebido demons
tram, agora, a vontade de investir. 
· Recomeça, então, a crença de que o Brasil poderá 
ter investím~ntos importantes que se unam aos investi
mentos nacionais, para continuarmos o desenvolvimen
to brasileiro. Nesta questão, eu levantaria a1gunspontos 
important~s: O Bra~1 está pagando, hoje, o ónus de 
ter tido uma recessão de três, quatro anos. Eu não 
discuto a recessão, mas o fato é que, neste momento, 
nós estamos pagando por alguns problemas que nasce
ram com o processo de recessão. 

Capacidade das indústrias brasileiras. Celulose: os 
projetas ficaram relativamente parados nos últimos 
quatro anos. Agora os projetas estão saindo, estão sen
do financiados. Só vamos ter celulose novamente em 
1988, 1989. Exportamos 35% da produção de celulose 
e, certamente, nos. anos seguintes, 1987, 1988, estare
mos exportanto menos porque teremos que esperar ain
da a ampliação das fábricas que agora estão iniciando 
seus projetas. 
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Alumínio: produzimos 800 mil toneladas/ano. Esta~ 
mos consumindo 430 e exportando o restante. O cresci
mento brasileiro significa que, em alumínio, certamen
te, em 1988 ou 1989, quando estiver pronta a terceira 
fase, nós estaremos exportando um pouco menos e con
sumindo um pouco mais, no mercado interno. 

Siderurgia: temos um milhão a mais de toneladas 
de aço para o ano que vem. E temos que correr para 
manter o processo siderúrgico razoavelmente equilibra
do, para os anos seguintes, sacrificando uma parte da 
exportação de produtos siderúrgicos no futuro. E assim, 
não ferrosos, petroqufmicos, que exportavam 30% e 
hoje estão exportando entre 10 e 20%, estão depen
dendo das matérias-primas, de segunda geração e, cer
tamente o novo pólo petroquímica para ser duplicado, 
ou ampliado, ou criado novamente,_~onstruído nova
mente, demorará entre 4 a 5 anOs.-

Qual é a opção brasileira? Mãntennos o País na reces
são? Segurannos o Brasil c_omo em 1981,1982, até 1988, 
para que estes projetes fiqUem prontos, para podermos 
voltar a ter uma capacidade de termos um superávit 
de 12 bilhões? Ou negociarmos para que o desenvol
vimento brasileiro seja feíto não pagando o que estamos 
pagando hoje, mas pagando e recebendo para adiar 
um pouco este processo de pagamento, para que exista 
fluxo dos dois lac:Ios. 

Qual é a opção brsileira? Retomarmos outra vez um 
processo recessivo de 3 ou 4 anos? Pára esperarnios 
que esses projetas de investimentos retomem e sejam 
construídos para depois alertamos novamente e voltar
mos a ter um desenvolvimento? Ou seguírmos junta
mente com os países credores um processo eni que, 
afirmando uma economia saudável, possamos construir 
uma nação, que cresce, que mostra que tem possibili
dades, e faça com que o seu futuro seja garantido. 

Na realidade, flZemos o Plano Cruzado e o congela
mento de preços e quero dar uma palavra sobre congela
mento de preços, principalmente no mon_1:ento em que 
sentimos que o ar, ou os problemas que acontecem 
na economia por um aquecimento, uma inflação de 
demanda que estamos vivendo, começam a perturbar 
esse processo de ajuste,..de preço. 

Preço é um problema muito sério, Os Estados Uni
dos, quando cresceram 6% há 3 anos, usou a importação 
para equilibrar o seu mercado, porque lá também iria 
faltar produtos. A agricUltura de um país, a agricultura, 
quando existem reservas ou estoques reguladores, ainda 
pode sofrer ess"as variações, mas o processo industrial 
não sofre essa variaçào. É muito difícil, no momento 
da economia, onde sempre se encontra uma reserva 
de capacidade ociosa no sistema produtivo, que permita 
uma nação crescer 3, depois 4, 6%, e ter imediatamente 
uma resposta de todo processo produtivo. Os Estados 
Unidos, apesar de serem uma economia organizada, 
de livre mercado, de preços abertos, onde fuacionam 
as regras de livre mercado teriam também tido proble
mas. Naquele momento, para poder enfrentar o seu 
crescimento, os Estados Unidos abriram as importações 
e fizeram o -déficit qUe -estã3LSeolfrasil tivesse não 
essa necessidade, mas a possibilidade de abrir as impor
tações em 4 ou 5 bilhões de dólares, certamente nós 
teríamso tido um mercado abastecido muito melhor do 
que temos hoje. Não temos essa possibilidade, pois 
nós não usamos os mesmos métodos que os americanos 
puderam usar para ter um déficit coinercial como eles 
têm. 

A economia americana, naquele momento, valorizou 
cerca de 30% o dólar em relação às outras moedas 
e adquiriu produtos baratoS do mundo inteiro. O que 
acontece em um mbnientó desse é que o empresário 
americano, o que tinha empresa dentro dos Estados 
Unidos, tinha, à porta de sua empresa, produtos que 
vinham do exterior 20, 30% mais baratos _do que os 
seus produtos. Era um congelamento imposto ao mer
cado através de uma concorrê1;1cia, congelamento entre 
aspas, imposto ao mercado, pelos preços que recebiam 
de fora. O automóvel japonés chegou a 1200 dólares 
abaixo do automóvel americano, e a General Motors 
e a Fora ·tiveram problemas organizacionais incríVeis 
para poderem modificar, quer tecnologicamente seu 
produto, quer tecnicamente o ·seu processo, a fim de 
poderem cbbípetir então com os produtos importados. 

Nós sempre temos que ter algo de ajuste de preços. 
Somente o Brasil, anteriormente um mercado fechado, 
permitia, através de um processo inflacionário, que os 
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preços realmente crescesSem em uma disparada, inde
~dos, mais-isso a:cãbou. Nós temos que ter uma referen
cial para pOdermos ter nossa economia. Quando não 
se têm reservas su_ficientes para importar. o :referencial 
no início é um congelamento até equilibrarmos e ajus
tarmos a economia. 

Aconteceu um caso inverso recentemente com o Ja
pão. Os Estado Unidos, agora, desvalorizaram a sua 
moeda em cerca de 35% em relação ao ien. Os proautos 
japoneses, para continuarem sendo vendidos nos Esta
dos Unidos, precisavam de um aumenJo de 35%, por
que a sua moeda foi desvalorizada. O incrível é que 
a economia japonesa procurou agora, num ajuste fan
tástico, se ajustar sem elevar os preços no mercado 
americano. Há seis meses que houve essa desvalori
zação, e eles não aumentaram os preços; mantiveram 
os preços35% desajustados em relação ao Japão. Estão 
nos balanços de todas as empresas japonesas, demons
trando o grande sacrífício. Ço~rdenM:am a sua e~o~o
m.ia, e, num esforço gigantesco, nos próximos dois anos, 
eles pretendem fazer os ajustes para que não necessitem 
esses 35% de aumento de preço. . 

Por que o esforço gígantesco? E insisto nesta palavra. 
Porque diferente da economia brasileira, era uma eco
nomia profundamente ajustada, profundamente desen
volvída em tecnologia, com inflação baixíssima e com 
volume de produção muito grande. 

Portanto, a ei:oilomiajaponesa, neste momento, para 
fazer alguma transformação e absorver 10, 20, 30% 
de preço, preciSa fazer, verdadeiramente, um grande 
milagre, ao contrário do Brasil. O Brasil estava distan
ciado da tecnologia nos últimos 4 ou 5 anos. Não houve 
investimento no Brasil qu_eAdaptasse a empresa nacio
nal às técnicas modernaS e a uma nova tecnologia. São 
exceç_óes as empresas que, nos últimos anos, conse
guiram manter um nível tecnológico à altura. O grande 
desejo que tenho - e tenho discutido desde a Presi
dência do BNDES até os sindicatos de fabricantes de 
máqUinas, é que eles se adaptem imediatamente para 
mfo venderem no mercado nacional máquinas que já 
são obsoletas lá fora; que eles modifiquem "imedíata
itiente os seus processos e produtos, fabriquem as má
quinaS mais modernas, se adaptem urgentemente para 
fazerem-eSsa· reiiOVa:çáo do parque nacional no que há 
de mais avançado em equipamentos; que adaptem ime
diatamente os controles numéricos,- que se adaptem, 
numa formação tecnológica importante, porque a ba
lança, o superávit, a conquista dos mercados externos 
no futuro depende exclusivamente do que estamos fa
zendo e plantando hoje. Portanto, esse processo é um 
processo em que todos temos que ter uma participação 
muito afív-a. -Precisamos modificar as condições que 
existiam, relacio_nando, por exemplo, essas duas econo
mias como Japão e Brasil, onde há muita diferença 
teCnOlógica. Está-se conseguindo, hoje, que a econonúa 
brasileira começe a atingir tecnologicamente escalas im
portantes para ter competitividade internacional. A in
flação fazia com que o empresário se preocupasse muito 
mais em realinhar os seus preços, correndo, para não 
ser derrotado pelo processo inflacionário, do que se 
débruçar sobre os novos processos tecnológicos, e com 
uma economia um pouco mais organizada, porque a 
inflação desorganiza qualquer economia. 

Portanto, Srs. Senadores, a minha impressão é que 
a posição brasileira no mercado internacional deve ser 
sempre de negociação, uma negociação_ que permita 
a retomada do crescimento, brasileiro e que, neste pro
cesso de ajuste da economia, permita que o Brasil não 
interrompa novamente o seu crescimento, para que pos
samos continuar com competitividade lá fora. 

No processo interno, Sr .. Presidente, depois das últi
mas medidas, principalmente em relação ao índice, que 
é _!l:m ponto muito importante na discussão nacional, 
dividimos desde o Plano Cruzado, o mercado finan
ceiro. Recriamos alguns títulos. Trabalhamos no passa
do com pós-fixação e uma indexação generalizada. 

O endividamento interno, como disse, que crescia 
ll(lguele instante, num montante de quase dobrar a dívi
da interna todo o ano, este ano de 1986 não só pela 
monetização. mas post~onnC:mte ao fenômeno da mo
netização continuamos decrescendo esta relação com 
a dfvida-intern'a'. Criamos um título que se chamou Letra 
de Banco Central - LBC. A LBC reflete apenas a 
inflação: é como se fosse a correção monetária de anti
gamente; ela estabelece no mercado o opea market. 

Dezembro de 1986 

O endividamento interno - peço licença para dar esta 
relação - naquele momento era rolado. Essa quase 
moeda era rolada com correção monetária e mais o 
juro real, que variava entre 12 e 23% -foi o máximo 
que atingiu: 23%. 

Hoje, o endividamento interno brasileiro rola na 
LBC. Isto significa que todo o endividamento rola ape
nas na correção monetári~. Não tem juro real sobre 
o endividamento brasileiro. Isso nos dá uma economia 
fantástica este ano no que se refere a déficit público. 
O endividamento interno, que chegou a 370 bilhões 
de cruzados, no momento ent que fizemos o Plano Cru
zado, hoje está com 330 bilhões de cruzados. Diminuí
mos, e naquela relação de 12 meses que crescia em 
85%, em 100%, o endividamento interno está menos 
17%. Isso significa que nós estamos diminuindo o endi
vidamento interno brasileiro, Na questão do déficit ptí
blico - tão comentado - fecha este ano abaixo de 
.2,5% o déficit operacionil.l de 1986. Quahdo fizemos 
o plano, o orçamento do ano passado permitia 211 tri
lhões de cruzeiros, que convertidos ficaram em 170 bi
lhões de cruzados no momento do Plano Cruzado e 
não vamos chegar a 100. Portanto, vamos ch,egar abaixo 
de 2,5% operacional este ano. 

As medidas que se referem, então, ao mercado finan
ceiro, com a: criação da LBC, a OR1N passou a valer 
como_ OTN; o CDB, que é o Certificado de Depósito 
Bancário, continou. E, tiramos o Imposto de Renda 
da LBC para ficar apenas o resultado da inflação e 
ela começou então a ser um valor de referência, que 
é quase uma indexação entre os índices, mas é um valor 
de referência. Diferente de um índice geral que era 
o indicador do indexador_ em todo o processo. E, nas 
últimas medidas o que nós fizemos fcii separar definitiva
mente o que era o mercado financeiro e prepararmos 
um índice que fosse e representasse a vida do traba
lhador nacional. Daí, o índice de cinco salários mínimos, 
que é restrito no que se refere a ser apenas para traba
lhadores de 5 salários mínimos e não a índice de 30 
salários mfníinos como era antigamente e que, também, 
dava todo sentido do Sistema Financeiro. 

Com essa separação e terminando a indexação da 
economia brasileira, que foi feita nas últimas medidas, 
ficaram claros dois pontos importantes. No sistema de 
_poupança do trabalhador. na questão do PIS, PASEP 
e tudo que se refere à poupança, fica a LBC mais 6% 
ou mais 3% de acordo com a lei do PISe PASEP. 
A caderneta, por exemplo, ficou a LBC mais 6%, o 
que significa inflação mais 6%, que era exatamente 
o que tfnhamos no passado com a correção monetária 
mais 6%. 

No que se refere a salário, qual é a grande diferença 
do ~ndice amplo e o índice restrito? Temos nos índices 
a representação do que o cidadão gasta. Nos vários 
institutos de pesquisa verifica~se exatamente o compor
tamento da vida do cidadão, o que ele usa e o que 
é importante para a sua vída, e certamente existe unta 
diferença importante entre a vida do cidadão que ganha 
até 30 salários e o que ganha até 5 salários. Há uma 
diferença fundamental. 

A proposta do Governo brasileiro, preocupado com 
a concentração de renda do nosso País, que é muito 
séria, onde os 20% mais pobres passaram de 3,7% da 
renda nos últimos 20 anos para 2,8%. Onde 1% têm 
14% da renda nacional e 50% têm 13%. Achamos, 
e o Senhor Presidente da República achou, que tínha
mos que ter um índice do trabalhador que aumentasse 
o seu salário no momento em que ele tivesse as suas 
necessidades básicas aumentadas, que refletisse as 1.uas 
necessidades básicas. Portanto, na vida de um cidadão 
de 30 salários, certamente não falta remédios mas no 
de 5 salários, certamente faltam remédios e aconteceu 
isto no Brasil, porque, neste ano, pro~uzindo 35% a 
mais de remédíos, ainda, há falta de remédios no Brasil. 
E é exataniente por isto, porque essa grande massa 
de pessoas, que evidentemente, comiam, que, evidente
mente, estavam vivendo, mas estavam vivendo de uma 
forma diferente da que nós desejamos. Quando se incor
poraram neste mercado de géneros. melhor para poder 
e responder as suas necessidades básicas, naquele ins
tante desapareceram os-remédios, apesar de uma produ
ção 35% maior.'E_._ assim, aconteceram com os utros 
produtos básicos. 

Portanto, a relação dQGo_vemo era a de compromisso 
com o assalariado que ganhasse até 5 salários mínimos-



Dezembro de 1986 

- a diferença do índice amplo e do índice restrito~ 
então, são s-salários. No índice amplo, certamente, 
para as pessoas que estão no comando econOm.ico é 
mais fácil. Quando se controla a demanda, certamente 
teremos resultados inflacionários menores. No índice 
de até 5 salários, qualquer diferença em alimentação 
reflete, imediatamente, um aumento do índice. No índi
ce amplo a alimentação é de 32%; no índice" restrito 
passa de 40%. Assim, vamos ter uma dificuldade maior 
no que se refere a resultados da política contra a infla
ção. Mas certamente teremos trmresultado muito me
lhor para o assalariado que não pode perder mais renda 
no nosso Pats. 

Portanto, Sr. Presidente, neste instante, em que há 
a discussão nacional sobre as últllnas medidas, sobre 
o comportamento da economia, coloco-me ã dispoSição 
do Senado, pois honra-me muito Vir a esta C3.sa discUtir 
os problemas nacionais, o problema da dívida externa 
e todos os outros pontos que o Ministro da área econó
mica possa, enfim, esclarecer e ouvir de V. Ex.~_Tenho 
certeza. Sr. Presidente, de que, na _realidade, é muito 
difícil mudar-se uma economia, ajustar-se uma econo
mia e responder aos anseios de uma sociedade que pas
sou depois de quatro anos de recessão, um desejo de 
poder, outra vez, voltar a ter os seus objetivos-atingidos. 
Não se constrói uma economia ajustada sem esses pro
blemas que estamos tendo e sem 0$ ajustes que estamos 
fazendo. Fizemos por absoluta necessidade. E se tiver
mos que fazer de novo, a sociedade precisa conhecer, 
discutir e saber que os ajustes são nece~sários para man
ter um país com uma economia equílibrada. Se puder
mos retirar a carga que colocamos ex:atamente para 
que os setores diminuam a demanda, tenho certeza que 
viremos com grande prazer anunciar que a carga foi 
reduzida. Mas é função das pessoas que estão no coman
do da economia terem a responsabilidade de prepa
rarem e de garantirem o futuro da nação, e não apenas 
viverem um determínado tempo e caírem depois na 
aventura. Tenho certeza de que este processo ajuda 
o grande trabalho político que V. Ex.~' fazem para man~ 
ter a democracia no nosso País. Muito obrigado. (Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passamos 
agora às interpelações. A Assessoria do Sr. Ministro 
lembra que S. Ex.~ precisaria· sair mais ou menos ãs 
17 horas e 30 minutos por ter necessidade de viajar. 
Então, pediria aos interpelantes para, tanto quanto pos
sível, resumirem as interpelações para que o Sr. Minis
tro possa dar as respostas e possamos cumprir o horário. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad. 
que foi o requerente da presença do Sr. Ministro Diflson 
Funaro. 

O SR.JAMlLHADDAD- Sr. MinistroDílsonFuna
ro, a presença de V. Ex.~. no plenário do Senado Fede
ral, é gratificante para nós neste momento. V. Ex.~ 
comparece e faz uma explanação sob as medidas toma
das pelo Governo através de decretos-leis sem que o 
Congresso Nacional tenha podido, como representante 
da sociedade, debater estes assuntos. Esta prática era 
uma prática dos governos autoritários em que a socie
dade não tinha o direito de debater o seu futuro. Vimos. 
inclusive. nobre Ministro, que alguns decretos-leis são 
flagrantemente inconstitucionais: o decreto que extiq
gue o BNH, o decreto que permite àqueles que não 
fizeram declarações anteriores do Imposto de Renda 
de determinados bens que possam fazê-los agora sem 
serem penalizados. o que não é permitido de acordo 
com o Código Penal. ~ 

Mas, o que me preocupa, nobre Ministro, é que, 
ouvindo a explanação de V. Ex .• chegamos à conClusão 
de que o Governo arrecadará 160 bilh_ões de cru_zados1 

se não me engano, com esse novo reajUSte da economia. 
Ouvimos V. Ex.~ declarar que 14 bilhõc!> sri:ão aplicados. 
na energia, o restante ficará congelado, mas·qtte no 
fundo representa uma cobertura do déficit. 

A pergunta que faço é: Onde está sendo aplicada 
alguma medida, algum percentual financeiroy paiafazer 
com 30 milhões de brasileiros, que não consomem nada, 
que se encontram em estado de miserabilidade, possam 
entrar no mercado consumidor e ter, na realidade, o 
seu poder aquisitivo? 

Todos nós apoiamos o congelamento de preços. Mas 
a grande realidade, Sr. Ministro, é que, infelizmente, 
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no momento apenas um está congeiãdo: o salário da 
class_e trabalhadora. O ágio não roi combatido pelo Go
verno, os fiscais do Sarney agiram na ponta, mas não 
houve controle no setor de produção. Sabe V. Ex.! 
que tenho informações seguras de que, hoje, um grande 
número de empresas paulists cobram 7% ao mês no~ 
piodutos que vendem, como juros mensais para aqueles 
comerciantes que recebem as suas mercadorias. Na sua 
explanação V. Ex.~ não (ez comentários sobre os juros 
bancários. Sabe V. Ex.! que os CDBs chegaram a 200%. 
E, mais uma vez, aqueles que têm o poder aquisitivo, 
aqueles que têm o dinheiro aplicam no mercado finan
ceiro e, em contrapartida, a classe menos favorecida 
não consegue, na realidade, assumir esse ágio que vem 
sendo incorporado, infelizmente, aos preços que não 
estão mais congelados. Gostaria que V. Ex.~. como de
mocrata que é, tivesse vindo à Casa debater esses pro
blemas antes de serem baixados, através de decretos-leis 
e num mesmo dia, no dia 24, em número de 13. A 
classe média foi extremamente penalizada. Mas não 
se pode dizer que as classes mais baixas não o tenham 
sido. Sou médico, sei que o argumento das multina
cionais da indústria farmacêutica, de que houve um 
aumerifo do consumo dos medicamentos não é verídico. 
Ouço essa conversa há muitos anos e sabemos que os 
remédios serão ajustados no preço. Sabemos que a das
se mais pobre vai diminUir o seu consumo e vai aumentar 
a sua doença. A pergunta que faço nobre Ministro, 
com todo o respeito que V. Ex.! merece, é, em primeiro 
lugar, no que se refere aos juros. Por que até hoje 
o sistema bancário vem sendo tão beneficiado nessas 
medidas do Plano Cruzado, sem que medida nenhuma 
seja tomada no sentido de se refrear; segundo, por 
que a população brasileira vai continuar a pagar juros 
e$corchantes - como V. Ex.! disse - se nós já expor
tamos 76 bilhões de dólares em 1980, até o presente 
momento, para pagamento de juros da dívida externa 
e pagamento de roya1ties. Em contrapartida. neste mo
mento, os Estados Unidos retaliam os nossos produtos 
de._exportação e ameaçam, inclusive, a população brasi
leira. O seu Presidente e as autoridades americanas 
deram um prazo até o dia 31 de dezembro para a modifi
cação da Lei de Informática, aprovada por unanimidade 
na Casa do Congresso Nacional., E nós que tínhamos 
utn stipetaávit de 12 bilhões chegamos a um superávit 
inferior a 200 milhões no mês passado. Parece-me que. 
na realidade, o campo social não está sendo olhado 
dentro dessas reformas econômicas com a justeza que 
se deveria tomar. O problt:ma do endividamento exter
no tem: .. que-ser muito pensado. Esta negodação com 
o FMI, aceitando condicionamentos de congelamentos 
de salários, aumentos . .nas cargas tn"butárias em cima 
da população, hoje, a população brasileira já não aceita 
mais, na realidade, esse sofrimento. Espero que V. Ex.~. 
nobre Ministro,_possa um día nos declarar_- e eu seria 
o primeiro a lhe aplaudir- que as. medidas económicas 
do Governo estão diminuindo a rniserabilidade _nacio-
naL - - - -

O SR. MINISTRO (Dilson Funaro)-Nobre Senador 
Jamil Haddad, antes de responder as suas perguntas 
sobre juros,díria o seguinte. No momentO em que toma
mos as medidas, estávamos tendo um problema sério 

--no sistema fmancéiro e um problema sério no que se 
refere à expectativa de um mercado. que teria uma 
máxi. Pessoas deste País escreviam e pediam máxi ao 
Governo brasileiro. Estávamos vivendo momentos, 
pouco '!-ntes do processo eleitoral, onde os jornais todos 
os dias publicavam as medidas que iam ser toma~as. 
Desde o dia 25 de outu_Qro as medidas estão anunciadas 
nos jornais. Medidas muito mais importantes até e mtti
to mais sérias do que as que o Governo, efetiVamente, 
tomou. E se no dia 21 de outubro, como o Senhor 
se referiu cio superávit pequeno de outubro, de 210, 
se no dia 21 de outubro nós estávamos ainda com o 
superávit.ftfX?ntado para cerca de 700 milhões de dóla
res~ do dia 21 ele outubro ao dia 31 de outubro as expor
tações caíram para,p1enos de 113, porque todos os os 
exportadores ~raVâtna,máxi. Fui ã televisão, avísan~ 
do, discutindo, mas o MiniStrç 8~ Fazel).d~ dizer que 
não vai haver desvalorização é muito ,ç~lativõ.- -

Em novembro, começou a reagir um Í>OUco.,. antes, 
até o dia das medidas tivemos dificuldades no mercado 
cambial. Tinha dias que melhorava e dias que piorava, 
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dependendo da boataria do mercado. Com as medidas, 
inVerteu-se completamente. Nestes últimos dias, as ex
portações ~ubiram muito; desde o dia das medidas mu
dara._m de faixas, pode-se dfier, por dia. Estava em 
cem milhões de dólares, nós caímos para sessenta, no 
final de outubro, e voltamos a cento e nove nos últimos 
dias, depois das medidas tomadas. As medidas preci
sava, efetivamente, -de Um decreto-lei. N~o defendo 
a utilização do decreto-lei, mas, nesse caso específico, 
o decreto-lei era absolutamente necessário. 

No caso dos juros bã.r:icáriOs, o (j_ue existe no mercado 
hoje, como disse, é_ a LBC. Os juros estão divididos 
em faixas. Toda a agricultura tem 10% de juros. Se 
a inflação ultrapassar os 10%, os juros da agricultura 
este ano serão negativos. O_ Banco do Brasil aplica a 
10%, e aplicou 46,6% a mais de juros na agricultura, 
nos empréstimos à agricultura para custeio em agosto, 
se_tembro_. outubro e novembro deste ano. Com relação 
à indústria, fizemos uma faixa de 2,9%. Uma porcen
tagem da aplicação do Banco tem que ser para desconto 
de duplicata a 2,9%. Sabemos, e temos informações 
de que alguns bancos agem diferentemente. E fizemos 
uma blitz- do Banco Central ainda na semana passada, 
e obrigamos os bancos a devolver, a cada empresário, 
a cada bordereau descontado, a diferença entre os ~9 
e o que o banco cobrou. · 

Quanto ao sistema financeiro, ao qual V. 'Ex.~ fez 
uma referência sobre as suas vantagens, entendo que 
após o Plano Cruzado, interrompendo aquele famoso 
movimento chamado "ciranda financeira"- tenho cer
teza de que as organizações financeiras diminuiram mui
to a sua rentabilidade, Há meses que tenho acompa
nhado balanço por balanço. Tiveram um ajuste impor
tante e acabaram.dentro de um processo em que. apenas 
nesse momento, alguns bancos voltaram a ter a possibi
lidade de lucro, porque trabalharam no prejurzo todo 
esse tempo. Portanto, houve uma diferença entre o 
comportamento anterior, que era de alta rotatividade 
para um ajuste depois do Plano Cruzado. O CDB hoje 
é.uma relação entre o CDB- certificado de depósito 
bancário e o título - que pennitimos que acontecesse 
- interbancário. O pagamento de 200% foi realizado 
entre os bancos. Nestes dias de um mercado absoluta
mente desajustado, os negócios ocorridos com CDBs 
não foram com a população; não foi o aplicador que 
comprou CDBs, até porque havia pouquíssima& pessoas. 

_aplicando em CDB. Os negócios de CDBs nesses dias 
praticamente não existiram. O que existiu foi uma taxa 
interbancária ligada aoCDB e que o Banoo, por necessi
dade de caixa, por estarmos fazendo uma pressão efe
tiva em cima da liquidez nacional, para não permitirmos 
que o_ mercado no fim au:tÍlente uma demanda ainda 
mais; para que as medidas dêem resultado, e que o 
câmbio volte a fazer. com que os exp<>rtadores voltem 
a exportar - como efetivamente aconteceu - es_tas 
medidas transitórias deixaram taxas de juros profunda
mente altas, que só se justificam numa crise cambial, 
que efetivamente~estava. ocorrendo. Por isso, quando 
os;,_ban.cos pagam este interbancário, pagam por um 
dia, uma taxa_de 200% por ano. E saem imediatamente 
no dia seguinte. E o mesmo banco não volta. Portanto, 
esta- relação de mercado deve-se acomodar em níveis 
bem menores. E o que é que fizemos imediatamente? 
Lançamos .um CDB. com uma relação com a LBC, 
por·que a LBC trabalhava num nível de 40% ao ano, 
que era a expectativa da inflação desse mês. de 3~% 
a 4%. por causa das medidas tomadas. com o aumento 
da gasolina, do álcool etc. Por isso essa expectativa 
de mercado. E o CDB está trabalhando numa inflação 
de 8%, 9%. Portanto, voltando, ftzemos uma relação 
entre as- duas taxas, e há um título que começa hoje 
ou amanhã, no mercado, exatamente para terminar com 
essa expectativa inflacionária do CDB, e voltamos outra 
vez para parâmetros razoáveis. 

No _campo social, que acho que é uma grande preocu
pação do Senado, tenho sempre debatido esse aspecto. 
Com relação à questão dos remédios, Senador, recebe~ 
mos a produção das empresas e fazemos uma verificação 
com o Sr. Ministro da Saúde, e~tamente dos 400 produ
tores necessários neste País. SãO 14.000, mas 400 neces
sários. Verificamos que houve realmente um aumento, 
não de preços, mas do consumo de remédios. Mais 
do que isso- e eu sei que existem áreas- isso todos 
nós sabemos, em que no começo os preços ficaram 
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estáveis e realmente os salários subiram muito. A rela~ 
ção é inversa. E discuti ainda hoje, cornos trabalhadores 
da CGT, que o que houve este ano foi o contrário, 
foi uma grande pressão de preços por aumentos sala
riais; foi o inverso. Nesses últimos três meses é que 
começaram os ágio·s e alguns setores pressivnando pre
ços.- Mas até hoje, se houve um ano em que ocorreu 
um grande ganho salarial, foi este de 1986. 

OSR. JAMIL HADDAD-Agradeço a V. Ex., 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sampaio. 

O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE.)- Sr. Minis
tro, quero felicitá-lo pela exposição que fez sobre o 
Plano Cruzado. Realmente, creio que todo o Brasil 
está de acordo com V.-Ex.-~ quando diz que o Plano 
Cruzado mudou a fisionomia do BrasiL Talvez, como 
os outros, eu que me antecipei dos estudos dessas medi
das, estou de inteiro acordo com V. Ex.~ Todavia, Sr. 
Ministro, com relação aos juros assunto a que V. Ex.~ 
acabou de se referir, quero fazer uma ob:.ervação por
que talvez os juros venham a comprometer o Plano 
Cruzad_o. Por exemplo, o Banco do Brasil desconta 
uma quantidade ínfima de duplicatas em relação aos 
descontos necessários na praça e os juros estão sendo 
cobrados a 8% ao mês, o que significa cerca de 150% 
ao ano. 

Ora, esses juros, Sr. Ministro, provocam nos fatura
mentos um efeito multiplicador que V. Ex.~ bem sabe 
o que significa. Uma duplicata de 8% ao mês, em dois 
meses que é o prazo médio de desconto, significa 16%, 
mas como esses juros são cobrados na cabeça eles se 
elevam para 19,2%. E como os bancos não estão des
contando duplicata, estão fazendo contas de caução, 
eles exigem um depósito de duplicatas de 100%, quando 
só dão os recursos correspondentes a 80%. Então, isso 
significa elevar esses 19 para 24%. Esses 24% são incluí
dos ou se descontam do faturamento. Se V. Ex.~ levar 
em consideração que também os tributos representam 
28,5% e sobre esses tributos os juros também incidem, 
esse efeito multiplicador se eleva para 52,26%. Então 
numa fatura, somente a diferença, portanto 47,3%, cor
re~ponde ao pagamento da mercadoria, significa aproxi
Iinidamente uma elevação de duas vezes; quer dizer 
cada mil cruzados que um produto sobe, o seu preço 
final tem que subir dua:; vezes porque 52% são absor
vidos pelos tributos e pelos juros aos níveis em que 
se encontram. 

E Sr. Ministro, a par disso, V. Ex.! sabe que é rara 
a empresa brasileira que não tem um endividamento, 
ou capital de terceiros, empréstimos, ou seja o que 
for, correspondente a 30%. _E_ss_es _3_0% hoje vencem 
juros altíSsimos. Logo depois do Plano Cruzado esses 
juros reais eram, de 30% e hoje, em qualquer empresa, 
V. Ex.~ é empresário. e se for buscar empréstimo sabe, 
que esses juros estão acima de 50%, recentemente e 
com esse choque chegaram a cento e tantos por cento. 

Então, esses. juros a cento e tantos por cento signifi
cam um aumento nos custos que, pelo efeito multipli
cador de duas vezes, vão se refletir no custo fina1 ~m 
cerca de trinta e cantos por cento. Então, o congela
mento passa a não poder funcionar. O congelamento 
do Plano Cruzado, na verdade, foi altamente neces
sário, foi útil, acabou, principalmente, paralelamente 
com o fim da indexação, e salvou a economia brasileira. 
Mas essa economia está ameaçada. 

Depois;· V. Ex.~ fala nos empréstimos agrfcolas. Se 
formos ver o montante de empréstimos em relação à 
produção agrícula, aqueles empréstimos que o Banco 
do Brasil faz, veremos que a agricultura não é financiada 
talvez nem em 40% com recursos oficiais. Estão, a outra 
agricultura é obrigada a recorrer ao crédito, não só 
ao crédito bancário, como aos créditos intermediários, 
aos das companhias que compram cereais das grandes 
compradoras nacionais de cereais. E esses juros estão 
altos, refletem-se nos preços agrícolas. E refletindo-se 
nos preços agrícolas, não é possível congelá-los. Se o 
juro de um produto agrícola sobe, como se pode consta
tar, com a diferença de juros de hoje em dia, sobem 
cerca de 20.%, e se considerarmos o que isso representa 
no custo da produção agrícola, vamos ·te;r elevações 
de preço que não vão permitir o congelamento. E, na 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

agricultura de ciclo vegetativo longo, esses emprésti
mos, Sr. Ministro- e ~i por experiência própria
estão custando, na realidade, mais de 100%. E se cus~ 
tam mais de 100%, e se o prazo de empréstimo é de 
mais ou menos um ano, se essa agroindústria se financia, 
vamos dizer. em 50% da necessidade de fundação de 
safra-e de custeio, e se esses juros sobem 50%, de 
que vale o encarecimento de 25% s6 em função desse 
juros? Se V. Ex.! procurar os juros que incidem sobre 
a fatura, com aquele efeito multiplicador, vai subir tal
vez 40%. Então vai embora água abaixo o congela
mento. Talvez tenha sido esta razão por que venho 
defendendo insistentemente que os juros sejam tabela~ 
dos~ Se V. Ex.~ não pode tabelar os juros para o consu
midor, porque iria estimular o consumo escerbado? 
Concordo inteiramente com V. Ex.!, se esse juros fos
sem conservado mas se estabelecesse um teta de 20% 
com a captação de 6%, os custos b;mcários não_ estão 
a mais de 7%, e os balanços dos bancos demonstram; 
anta que o financiamento ao consumidor fosse a 80 
ou 100%, o Governo poderia recolher como ISOF ou 
qualquer outr-o tipo que desse esse imposto, 80% desses 
juros, recolhidos esse juros, também, dos empréstimos 

_ comerciais, não digo nessa margem, mas em torno de 
70% se a captação máxima descesse para 6%, como 
ocorre com o pequeno popador na caderneta de pou
pança. Nessa hipótese, essa caixa, esse fundo, se eleva
ria a mais de 80 bilhões de cruzeiros, talvez cento e 
pouco bilhões de cruzeiros. Com isso seria possfvel, 
talvez, financiar o desenvolvimento, com isto talvez se
ria poss(vel fazer o Governo custear investimentos, não 
sob a forma de empréstimos, até sob a forma de ações 
que revertessem para a população. São caminhos a se
rem encontrados. 

Mas, Sr. Ministro, com os juros como estão, ninguém 
vai investir quando pode botar em CDB, nem quero 
dizer a 200, mas a 160, 170, os particulares estavam 
colocando em.CDB; então, nós caimos naquela célebre 
ciranda financeira. Quem vai investir numa indústria 
que· não dá mais de 10% ao ano, a agricultura, que, 
queira Deus dê 10%, quando pode, sem risco nenhum, 
investir na ciranda financeira à razão de 160, que fosse 
150~ que fosse 100? É um choque tão grande! Então, 
vê V. Ex.~. sobem os custos, desvaloriza--se o cruzado 
para facilitar as exportações, que caíram como muito 
bem disse V. Ex.! pela especulação no aguardo de uma 
maxidesvalorização, mas isso passou quando o Governo 
se cfefiniu. 

Sr. Ministro, meu tempo acabou. Não pude concluir, 
mas este trecho da argumentação foi suficientemente 
claro para que V. Ex possa responder. 

O SR. MINISTRO (Dilson Funaro)- Tenha certeza, 
Senador Cid Sampaio, de que V . .E.r. deixou muito 
claro o seu ponto de vista, do qual eu também participg 
e luto para diminuir essa tensão no mercado, neste 
momento. V~ Er. definiu muito bem que são incompa
tíveis dois sistemas~ onde se' onera os custos de um 
lado, através do processo financeiro, e mantém os seus 
preços relativamente congelados, no outro processo. 

Com as medidas que tomamos e com a expectativa 
de uma inflação um pouco maior, pelas medidas, o 
mercado financeiro começou a trabalhar através de ex· 
pectativás de vários fudices: o que inclui o IPI do auto
móvel, que não inclui o IPI do automóvel e, assim, 
houve uma variação grande que foi de 3 até 8%, entre 
2.4 até 8%. Algumas fundações davam o reflexo do 
que poderia acontecer, e o mercado começou a reagir, 
procurando representar a expectativa da inflação do 
mês, o que seria algo normal no mercado, mas extrema
mente difícil de cOmpatibilizar com os financiamentos 
de produção. 

Quando acontece um processo desse, nós temos que 
defender, também, a poupança, que é do próprio traba
lhador, mas é um problema sério. Se, depo_iê: ~o Plano 
Cruzadd -e eu li o livro de V. Ex!, _'l. R~ sempre 
foi um homem que defendeu termiJ!!J.r a indexação neste 
País - depois do Plano Cruzado a mudança da idéia 
da indexação da economia, as pes~oas achavam que 
a caderneta de poupança, principalmente logo após o 
Plano Cruzado, por dar 6% real, que no mundo inteiro 
daria se a-1nflação fosse próxima de zero, era muito 
pouco, e nossa caderneta estava garantida contra qual
quer processo ~acionário; ela levava a segurança con
tra a inflação. Mas, mesmo assim, a caderneta de _pau-
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pança começou a baixar de 300, chegou a 270, e só 
nos últimos meses nós começamos a recuperar nova
mente, para se aproximar outra vez do mesmo índice 
que ela tinha em 28 de fevereiro. Nos entragaram uma 
pesquisa sobre o que os tq1balhadores brasileiros iriam 
fazer com o 13? mês, e o resultado da pesquisa deu 
que 78% gastaria imediatamente. 

Com a demanda aquecida, se nós tabelarmos o mer
cado abaixo da expectativa de uma inflação, certamente 
nós estaremos condenando a caderneta de poupança. 
Mas a essa quase armadilha que se coloca na defesa 
da poupança e do não encarecimento dos juros para 
a produção é que a resposta foi no sentido de dividirmos 
por faixas, e permitirmos, então, que durante esse pro
cesso, que espero termine rapidamente. porque a dis-
cussão é deste mês. sobre a inflação deste mês, se esta
beleça outra vez patamares reduzidos, para que possa
mos compatibilizar esses dois problemas. 

Na redução, e principalmente na questão do tabela
mento, com os fndices altos, e daí a grande discussão, 
se os impostos entram nos índices, nos Estados Unidos 
náo entram, porque eles são depois do preço da merca
doria, na Itália já -há uma formação da composição 
dos fudices, onde os aumentos dos impostos tempo
rários não entram, e no Brasil, quando lançamos as 
medidas, também dissemos que os impostos não entra
riam, mas têm os índices ca!culados também junto com 
os impostos, o que dá uma diferença grande. Como 
disse aos Senhores os índices de inflação variam mais 
do que o dobro, vão de dois e pouco até oito e pouco, 
o que significa que o mercado fica absolutamente inde~ 
ciso e sem nenhuma base de sustentação. Evidente que 
o aplicador quer os oito, e é evidente que o tomador 
quer os dois. O que estamos fazendo é tentar compati
bilizar um pouco esse mercado, e o temos feito um 
pouco através da letra do Banco Central, temos procu
rado mantê-Ia num nível razoável de 3,5 a 4% ao mês, 
pode chegar à inflação do mês que nós mais ou menos 
estamos esperando. Por isso, ele remunera a caderneta 
de poupança, remunera os títulos etc. Com a criação 
desse novo CDB, e eu espero que o CDB venha para 
um valor razoável no mercado e não fique no valor 
onde está, que é absolutamente incompatível, devemos 
acertar o si&tema produtivo com preços estáveis com 
o sistema atual. V. E~ tem toda a razão, é um problema 
de tempo, e eu espero rapidamente resolver esse pro
blema. 

O SR. CID SAMPAIO - Sr. Ministro, agradeço a 
V. Ex~. mas queria ainda lembrar, dentro dos poucos 
minuteis que ainda tenho que a indústria e a agricultura 
brasileira não vão resistir a esses juros, porque o endivi
damento dobra rapidamente. Existem fórmulas - in
clusive sugeri em pronunciamentos aqui no Plenário 
-para recolher, talvez com participação da comuni
dade, esses recursos e acumular, porque como está a 
poupança só tem um caminho: ir para a ciranda finan
ceira, porque nínguém vai poupar para iJ?-vestir com 
juros a esse nível. Então essa poupança, chamamos 
poupança por eufemismo- mas não é poupança náo, 
é especulação finanCeira; que existiu, que conhecemos 
bem, porque é um filme velho, que não deve voltar 
para o Brasil. 

Confio em V. Ex~. que as medidas sejam tomadas 
para que a tranqüilidade de quem produz, possa voltar 
a este País. 

Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a 
palaY!a ao nobre Senador Carlos Alberto. 

O SR. CARLjJS.ALBERTO (PTB- RN)- Sr. 
Ministro, gr_.atifiCante para todos nós Senadores tê-lo 
nesta tarde rio Plenário do Senado Federal, para debater 
conoScO o assunto mais importante hoje no País que 
é problema económico. 

Gostaria de dizer a V. Ex! o seguinte: antes existia 
uma expectativa do povo acerca dos caminhos do Brasil 
a aplicação do Plano Cruzado fez com que o povo aplau
disse o Governo Sarney e aplaudisse a V. Er.; o Plano 
Cruzado II fez com que o povo fosse para as ruas pro
testar contra V. Er. e contra o Governo Sarney. Antes 
do Plano Cruzado, o Partido de V. Ex! já não queria 
subir a iampa; estava no poder, mas não gostaria~ ja
mais, de assumir a çrise. O Plano Cruzado deu substan: 
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cial apoio ao partido de V. Er. para que conquistasse 
uma vitória nas umas, fazendo 22 Governadores.. Hoje,. 
os Governadores do Partido de V . .Er. advogam uma 
moratória, os Líderes do Partido de V. Er., também 
no Congresso Nacional, advogam uma moratória e já. 
que estamos no jogo da verdade, Sr. Ministro~ gostaria 
de saber de V. Er. se o Governo tem,. realmente, inten~ 
são de atender as reivindi~ do maior partido dentro 
desta Casa, de dar suporte aõ Gõverno, qrie é o PMDB, 
se o Governo vai realmente caminhar pela linha hoje 
traçada pelo PMDB depois do Plano Cruzado, porque 
o PMDB ganhou uma eleição e não pode comemofá-Ia. 

H;i perspectiva, Sr. Ministro, de uma moratória neste 
País? E a pergunta que faço a V. Er. 

O SR. MINISTRO (Dilson Funaro)-Pols não, Sena--
dor. -

Quanto a posição no PartidO, -tiVe uma reunião com 
a Presidente Ulysses Guimarães, há questão de três 
dias, em que me disse que o Partido vai se aprofundar 
na discussão da questão da dívida externa e não M 
nenhuma proposta do P:MDB sobre moratória, há ape
nas uma discussão sobre dívida externa sem nenhuma 
afirmação, em nenhum instante, de que devam ser to
madas medidas neste momento, ou em qualquer mo
mento, talvez no futuro, nunca ~e sabe, para conduzir 
este País a uma moratória. 

A posição do Governo Samey, creio 'que fui claro 
na exposição no que concerne a negociação externa. 
Nós temos que manter o desenvolvimento brasileiro 
e compatibiliza-lo através de um processo de negociaç3o 
que está em marcha. Tenho trabalhado no último ano 
temos conseguido resultados importantes e positivos 
apenas para lhe dar uma idéia e estamos transformando 
dividas, de curto prazo em novo prazo, o Banco do 
Brasil está acabando de fechar, agora, 150 milhões de 
dólares, transformando empr4stimos de 60 dias em 5 
anos de prazo, com 1/2 por cento de spread; estamos 
conseguindo fazer com que o endividamento brasileiro 
seja programado num processo d~ pagamentos que não 
interfiram neste ajuste de dois ou três anos, como espu
nha aqui, que o Brasil poderá exportar um poliCO me
nos, mas estará preparando, por outro lado, algumas 
fontes de exportações importantes, como por exemplo 
~rajás, que está crescendo seu faturamento em expor
tação, em substituição de outros materiais que, efetiva
mente, não temos e oão podemos exportar neste mo
mento e vamos díminuir a exportação nos anos seguin
tes. Quer dizer, programando sua vida para que não 
seja interrompido o desenvolvimento nacional. 

Está é a posição do Governo brasileiro, do Presidente 
Sarney, que me deu sempre instruções para negociar 
neste sentido. 

O SR- CARLOS ALBERTO-- Neste caso está descar-
tada a moratória? -

O SR. MINISTRO (DilsonFunaro) -Neste caso 
diria o seguinte: Moratória é última etapa de um pro
cesso de estrangulamento e não e~tamos neste processo. 
O Brasil tem hoje 5 bilhões de reserva absolutamente 
líqüida, excluíndo todas as polonetas que existam por 
aí, está numa posição de negociação que segue aquele 
processo negocial que tivemos até hoje de permitinnos 
que existam fluxos importantes entre o nosso País, os 
sistemas oficiais o sistema cOmercial e sistema finan
ceiro, para que possamos proseguir o desenvolvimenw 
nacional. 

O SR- CARLOS ALBERTO - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Campos. 

O SR- ROBERTO CAMPOS (PDS - MT)-~ 
Sr. Presidente, Exm~ Sr. Ministro Dílson Funaro: 

Há uma expressão no livro de Salomão que diz: Nillil 
novum subsole, "Não há nada novo sob o sol~n· E eu 
acreditava que o Plano Cruzado, o cbaiiíado Plano de 
Inflação Zero - fosse realmente uma novidade. 

OutrO dia, voltando de Nova Iorque sentei-me ao 
lado de um ex-Ministro da Economia da Argentina~ 
de há 20 anos, que me disse: "- Vocês brasileiros 
têm mania de ser originais!" Perguntei-lhe: "-Por 
quê? Ele me respondeu: ••-Porque fizern.m um plano 
de inflação zero." -" -Nós, na Argentina, já. tínha
mos feito isso muito antes." nSerá o Plano Austral?" 
~erguntei-lhe. "Náo ... -respondeu o Ministro. -E 
o "Plano de in:flacion zero da época de Peroo? .. Peron, 
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quando l'Oit<>u do exílio, querendo aumentar sua popn
laridade~ e defrontando-se com mD3. inflação rnzoável, 
resolveu zer.f-Ia. Eocomendouo trabalho a um pequeno 
empresário que se <:ilamay.oJoséG<ll>uj, que-
mente editou o Plaa. de IDftadoD. Zenr, que previa o 
congelamento da taxa de câmbio, de _pp:ços e de salá
rios. Naturalmente~o congelamento de salários não fun
cionou em um Governo de propensão tmbalhista como 
o de Peroo. Começou uma criSe de desabasteciment. 
Ao fim de nove meses~ o cJesabastecimento era brutal. 
A popularidade de Peron~ que tinha ascendido às uu
vens no início do plano começou ;a declinar rapida
mente. J?esignou ele~ então~ um novo Ministro da Fa
zenda, 'Gomez Mor.dcz, de doutrina O<IOdoxa, que re
comendou receitas que Peron não gostava durou. três 
-cm_desespero de causa, ante a penúria genera
lizada. Peron nomeou mn novo Ministro da Fazen~ 
chamadQ D_ Celestio Rodrigo. Este concluiu que nada 
mais havia a fazer~ tal a desorganização de sistema de 
~ do que deixar que os preços livremente se reali
nhassem. liberados os controles, a inflação reprimida 
ICVelou-se auelmente. Foi uma explosão de preços que 
passou à hist6ria ugentina como "cl RocJri8a;mn. Nós, 
aqui oo Brasil, já tiwemos um <XlDleÇO de descongela
mento~ com a estatização do ágio de automóveis e já 
cx:om:r.un um "biasilhaço". Como ainda temos pela 
frente o reajustamento do leite, aço~ e outras coisas, 
rece_ioqtie tenhamos uma: VCISãobrasileiradofenõmeno 
do "Rodrigazo"- Mas eu gostaria de enunciar algumas 
iridagaçóes ao iloslre Ministro da Fa:ze:nda, com o qual 
tenho uma divergência antiga e honesta.. Lembr-e-se o 
Minsitro que fui um dos grandes antagonistas do PAEG. 
Plano de Programa de Ação Eoonõmic:a do Governo 
deCastello Branco. Ele ach2"" que o B!3Sil iria parnr. 
que o PAEG seria um desastre tota1. Na realidade~ 
o crescimento do pcOOuto~ que tinha sido de 1,6% em 
1963, na era João Gou!art, subiu par.t 3,2% em llll!4, 
3,0% em 1985, 4,8% cm 1986. -~ depois a 
fase do milagre, com altissimas laias de crescimenro. 
Ele me <:hamava de reccssiYista- A realidade foi dife
Ientc. Fizemos naquela época penosos reajustamemos 
eoonõmicoo. Foram desooiJ80lados preços agrl<:olas. 
elevaram-se. as tarifas de serviço público, h~ 
as exportações. Com todas essas n:tifieações alcança
mos !!!!!. cr--i"""nto positive e pr.epa..~:;. Nse-pan 
a fonnação do "milagre". Mas essa é mDll dirergéncia 
antiga, que não interessa à Casa. Minhas peiXUDtaS 
são as seguintes: Primeiro, como compab"bilizar essa 
conver.lafiadadeinflação=<>,comossegnintesdados
Desde o Plano Cruzado até fim de outubro~ a base 
monetária se eçandiu 17 ~% ao mês, os :meios de paga
me':':to acusaram~ de 12,8% ao mês, enquanto 
a produçto crescia 0,8% ao mês, isso na hipótese favo
rável de um a<:scimento anualiudo de 11%. 

Nessa conversa diada de inflação zero, es1amos há 
bastante tempo. O Congresso Nacional acaba, aliás, 
de aprovar um documento ridículo: o OIÇamento de 
1987 ~ aprovado como sendo o ... ~ de inflação ..,..,.._ 

Também o "plaoo de metas" apresentado pelo Go
verno é baseado, como o disse e>preSS3IDCllte o Minis
tro Sayad, na hipótese de inflação zero. Há alguém 
q~~nisso'? 

Minha segunda indagação é 001110 o Mlnlstro conse
guiu fabricar uma aise ~ esttitantente mJde iD 
Brazil? Mencinou que as reservas cambiais são 5 bi
lhões- O Banco central tem sido extremamente secreto 
em suas dispensações estatísticas. Poderia dar lições 
de segredo ao govemo norte-americano, que~ aparente
mente. não tem segredos_ Minhas inl'omlaçóes são de 
que perdemos, nos últimos dois meses, cerca de 2 bi
lhões de dólares. 

V. "" enrontrou, ao chegar ao Governo, uma Casa 
internamente desarrumada. mas, exlen!ltmente, bem
arnunad:LEncontroureserws,segundoadeliniçáoam
pia do Fundo Monetário, de lll-4!, ou seja, quase 11 
bilhões de dóbrey, 

Se adotada definiÇão Dllris ...mta, as reservas lfqui
das seriam de 9 bilhões de d6lores. Desde sua posse, 
v_ "" auferiu dois - o bc;.nel'lcio da queda 
do preço de petróleo, que deve ter eoonomizado 2 bi
lhões de dólares,. senão mais, e a queda da tua de 
juros, que oos deve ter poupado cecca de- l..S bilhão 
de dólares. 
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A despeito disso, V. E:e. em 'VeZ de elevar as reservas 
de 9 para 12 bilhões~ como seria de espe:rnr, nos. diz 
agora qne 'São 5 bilhões de dólar:es. Tenho certeza abso· 
luta de que são menores. 

A tercciGI pcrgÍmta é: qual o valor das importações 
autoriz::adas~ para manter essa ficção do congelamento 
de preços, importações :qne incluem itens ~o carne, 
leite, ~ queíjo., garrafas e vasilhames, :cerveja, etc? 
Na realidade. estamos nwn pais dos '"Pinóquios". Bla
wnamos. ter oonseguido exteminar o vírus infiacionário 
e, par.a tentar deter o sobreaquecimento~ recorremos 
a import:ação de quê? De bens da alta tecnologia que 
enriqneç;am o património nacional? Não, de coisas que 
se poderiam produzir 1ocalmente, pelo simples gesto 
de h"beração de preços. 

A quarta pergunta é a seguinte: -será que o Ministro 
se dá .conta da desorganização que já causou à economia 
de mercado? A única. coisa abundante, neste País, no 
momento. :São os bens inacabados peJa escassez de insu
mos. O des.abastecimento é generalizado; registra-se 
udcspoupança" devida em parte à desmoralização dos 
.fndices governamentais. A taxa de câmbio ficoU desa
tnaliz:ada. c apenas agora começa a ser novamente dina· 
mízada, "" esperança de recupernr exportações. Estas 
reagirão. aliás~ lentamente~ porque~ uma vez interrom
pido o fluxo de exportações. não basta apertar um bo-
tão. ou abrir uma torneira~ para que ele seja retomado. 

A quinta pergunta é a seguinte~ qual o grau de desin
vestimento de capitais estrangciros? Costumávamos ter 
1Jlll ingr-esso anuaJ liquido de 1,5 bilhão de dólares. 
Diz .:.se qui'! este ano teremos um saldo negativo na conta 
de capitais de 300 milhões. Várias causas podem e:q>li
car esse fenômeno~ Uma delas. talvez a mais grave~ 
é-o Congelamento- de preços. Os investidores acostu
mados 1 economia rle men::ado não gostam de viver 
num país de "Pin6quio", onde 'Se pratica a ficção do 
OODgclamento de preços. 

Uma scgnnda dificuldade terá sido o nacionalismo 
obsaJrantista., manifestado através de uma nova doen
ça. a ""'AlDS""' burocrática. que é a chamada '"'reseiVa 
deme=OO". 

Uma ten:::eira razão terá sido, talvez, a instabilidade 
das regras do jogo. Eu me lembro que o Ministro Dilson 
~_!____~ .ce~_feªª·-~ ~_Q_ c.itci..r«CD.temen~-Pro.
nunàou nm mote definitivo. ~"Não podemos mais viver 
cotn pacotes que cada 6 meses mudam as regras do 
jogo económico" . .Pois bem! O nobre Ministro já nos 
empmroo, goela adentro, 4 pacotes. A reforma físcal 
em dezembro,. foi aprovada pelo Congresso em 5 dias, 
tenOO permanecido no Senado exatamente 48 horas. 
Foi-nos enviada em fim de sessão legislativa, vetada 
pelo rolo rompressor da maioria rob o meu violento 
e inútil protesto. 

· Depois, assistimos à edição do próprio Plano Cruza-
do. TIVemOS o parole de julho; e agora. defrontamo-nos 
com o _pacote de novembro. Ao que entendo, haverá 
ainda mn pacote pós-camaval. Não é de admirar, por
tanto. que .haja um sentido de insegurança sobre as 
.regrns do jogo, que afasta os investidores estrangeiros 
e que intimida também os investidores nacionais. 

O controle de preços, "" lODjlll história da humani
dade~ sempre foi o grande i.n.imjgo do investidor. Pois 
este não sabe se~ ao finalizar o seu processo produtivo, 
enCOll1Iari., pela proa, um burocrata que lhe destrua 
a rentabilidade oom uma simples penada. 

A_ sexta pergunta é a seguinte: quais os reajustes 
efetivamente alcançados em dois setores - o .corte de 
gastos pu1ilicos e a privatização de empresas? Quando 
da Refunna Fiscal, em dezembro do ano passado, pro
metia-se~ para cada 10crnzeiros de receita, um cruzeiro 
de corte de despesas puõlicas. Ad::tei mesquinha essa 
intenção de reduzir ~ mas imaginava .que pelo 
men~ isso fosse annprido. 

Agora, como resultado dos dois pacotes, -de julho 
e de novembro -a receita adicional do Governo será 
de duzentos bilhões de cruzados. Parece .que os cortes 
_prometidos de gastosserãodecinqüenta e cinco bilhões. 
Quer .dizec que~ para cada quatro .cruzados de receita 
adicional que o Governo absocYl; cortará gastos num 
montante de apenas um~-Meu ceticismo é gran
de~ misturado de e:sperança. Se a relação de um para 
dez não 'ringou. talvez vingue a de um para quatro. 
Nunca. vi tanta estatização de poupança em tão pouco 
tempo-
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A segunda parte da pergunta se refere ao prometido 
esforço de desestatização. Na mensagem que encami
nhou o pacote fiscal do ano passado, prometiam-se 
quinze bilhões de dólares de recita resultante de privati
zações de_ empresas. AI:J que sei, o que se privatizou 
foi um hotel em Blumenau. 

O Ministro parte,agora.-pãra negociações. Já perdeu 
a melhor oportunidade, A grande oportunidade seria 
quando o Brasil tinha nove bilhões de dólares de reser
vas liquidas, preços de petróleo e taxas de juros caden
tes. Aliás, o Ministro herdoU uma excelente negociação, 
que foi a conduzida pelo Presidente do Banco Central, 
Afonso Pastore. Essa negociação, que já estava toda 
articulada com os bancos credores, aguardando apenas 
a "luz verde' do FMI abrangia toda a nossa dívida bancá
ria de 45.3 bilhões de dólares, com -seis anos de caréncia 
e dez de amortização. Previa também a redução de 
um ponto percentual no spread. Este ficaria em tomo 
de 1.25%, mas era de prever condições ainda melhores 
numa renegociação posterior, em vista a evolução do 
mercado internacional no sentido de baix~ de taxa de 
juras e diminuição de spread. Essa negociação que Tao
credo Neves solicitou fosse concluída antes da sua posse, 
-a fim de lhe poupar preocupações com o setor cam
bial foi sumariamente abandonada. Agora, voltamos 
a negociar em condições muito mais difíceis, sem reser
vas apreciáveis e com exportaç6es declinantes. Rumore
ja-se que a balança comei:cial de novembro será nega
tiva. Ninguém sabe ao certo, pois os dados ainda estão 
em gestação e nossa· gestaÇ[o estatística, cada vez mais 
prolongada. O Ministro vai negociar num momento em 
que todos os indicadores cambiais são negativos. Desejo 
bom êxito, mas faria dõis pedidos ao ilustre Mini_stro. 
A primeira coisa que eu lhe pediria é para não exagerar 
na sua ojeriza ao FMI, prostestando razões de soberania 
nacional. Isso, por dois motivos. Um deles é que outros 
países como França, Itália e Inglaterra, que são também 
países soberanos, já recorreram ao FMI quando tiveram 
dificuldades de balanço de pagamentos, sem jamais con
siderar que se tratava de questão de soberania. São 
membros de um clube financeiro, que se valeram ocasio
nalmente dos servíços de seu clube. Ten4o o_uvido em 
minhas andanças internacionais, cjue todas as veies que 
o Ministro diz que "não apresentar seus programas ao 
FM:I é para o Brasil uma questão de soberania" -
a frase é traduzida em inglês, em alemão, em japonês, 
da seguinte forma: - O Ministro não quer preservar 
a soberania, o Ministro está com medo da auditoria. 
Esta é a tradição lá fora. 

Pediria, também, ao Ministro; para não tentar perw 
suadir os banqueiros internacionais de que o Brasil con
seguiu revogar a Jei da oferta e da procura. Agradeço 
a presença honrosa e paciente do Ministro nesta Casa. 

O SR. MINISTRO (Dilson Funaro)- Sr. Senador. 
em primeiro lugar, o processo do Plano Cn,u:ado não 
inventou reformas monetárias. O caso argentino foi 
muito claro e o passado mostra que o caso argentino 
também não foi o primeiro. Tivemos refofmas mone
tárias na Alemanha. Poderia citar pelo menos dez exem· 
pios de reformas monetárias. O importante não é ser 
o inventor, o importante é reconduzir a Nação para 
níveis estáveis. V. EX'! procurou fazê--lo quando esteve 
no Governo, fê-lo de maneira diferente. Nós discuti
mos, na época, dessa maneira honesta, desempregou, 
naquele momento, eu me recordo, levava os gráficos 
a V. Er. ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS - A taxa de cresci
mento dobrou. 

O SR. M!NISTRO (Dilson Funaro) - É. Com 120 
mil pes-soas desempregadas em seis meses. Ca:da um 
tem um objetivo na vida. Certamente, há mom,ento_s 
em que nós podemos corrigir a economia mas é preciso 
ver quem paga, portanto, sei que sã.o circunstanciais, 
cada um procura fazer de si o máximo, e V. Ex! também 
procurou fazer dentro dos concei~os _qu~ defende. 

Quero citar, aqui, alguns pontos que V. E~ mencio
nou. Primeiro, o problema das importaç6es. Veja V. 
Er. como uma perspectiva de vida. V. Ex~ disse que 
nós reduzimos reservas, queimamos reservas usando-as 
para came,leite e arroz. Sob o meu ponto de vista, -
leite e arroz é o ponto em que as ~ sempre deve-
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riam ser usadas quando necessárias. :e um problema 
de ponto de vista. 

Este ano importamos 3 bilhões de maquinários para 
tecnologia, financiados em grande parte. E V. Ex~ sabe 
que uma balança de pagamentos tem que satisfazer às 
ne_cessidades _de uma nação. 

Eu não tenho dito lá fora que o problema do FJvll 
é um problema de soberania, eu não o coloco nesses 
termos. Devem ter informado mal a V. Ex~ Eu coloco 
que o Brasil não se submeterá mais, enquanto nós esti
vermos nõ Governo, aos desacertos de uma política 
que o próprio FMI reconhece, hoje, que foi' exagerada. 
Isso eu ouvi de todos os diretores do próprio órgão. 

Questão de cortes de gastos, despesas de estatização, 
eu queró dizer a V. Ex~ que este Governo é um Governo 
que, pela primeira Vez, e agora vamos para o terceiro 
ano de Governo, está proibindo qualquer contratação 
nova: No que se refere a pessoal, talvez este _Governo 
seja o que tenha sido o mais arrojado, quando pretende 
e defende melhorar as estruturas governamentais, ele 
defende porque acredita em eficiência. Aliás, algo que 
V. _Er. sempre defendeu. Quando procura fazer uma 
fusão e uma incorporação da Caixa Económica com 
o BNH~ é na necessidade de melhorar os seus serviços, 
dii_ninuir tantos órgãos que foram criados, muitas vezes 
seni uma necessidade comprovada depois de tanto tem
po. Neste caso específico, o BNH e a Caixa Económica 
podem continuar cumprindo como seu objetivo prin
cipal de construção sem existir duas organizações para
lelas. 

Na questão da renegociação externa do Presidente 
do Banco Central, Pastore, vamos colocar a verdade.~ 
Ele fez uma proposta não aceita. O Dr. Tancredo, quan· 
do foi eleito Presidente, pediu que se fizesse aquele 
acordo. Achou que aquele acordo era razoável, que 
devesse ser fechado e não conseguiu. Não conseguiu 
e eu~ acho que foi bom não ter conseguido, porque 
ele prorrogava o· principal para uma carência de 6 anos, 
e principal ninguém discute lá fora, discute-se o serviço 
da dívida, e começava a pagar o principal já em 86 
e 87, em parcelas que iriam crescendo. Parte desse acor
do, que eu estudei, permitia 6 anos de ca,rência, mas 
acontece que sobre esse principal nem estamos discu
tindo, estamos discutindo o serviço da dívida. O spread · 
como foi _no passado, e as negociações que aconteceram 
em.82, 83 e 84, pagavam 2% de comissão e, nos anos 
seguintes, 1% de comissão sobre toda a dívida, o que 
desapareceu quando negociamos. E o spread, de 
1,25%, nós já fech.amos a 1,125%, portanto, menor 
na primeira negociação. Estamos caminhando para a 
segunda negociação. 

~ - -

QüaiifOãs reservas, fica a mi.tiha palavra contra a 
sua. As r e se!!' as são ~atamente o que eu lhe disse. 
Quanto ã questão de novembro ser negativo, feliz~ente 
não o é. Felizmente, todos os dados indicam que- é 
positivo. O problema de preços, certamente nós esta
mos num momento em que há ágio, estamos numa 
inflação de demanda. :É verdade. Isso aconteceu, houve 
um repique salarial importante, e isso está acontecendo 
na nossa economia. E nós estamos procurando tomar 
as medidas, e tomamos as medidas que representam, 
então, 4 pacotes, como V. Ex.~ colocou. O primeiro 
deles, mandado para o Congresso, o ano passado, sobre 
um_ processo de aumento fiscal. Nós queríamos mudar 
um pouco, mudar a arrecadação fiscal e distribuir uma 
curva melhor entre as pessoas que podem e as que 
não podem pagar. E o Congresso aprovou. Portanto, 
o primeiro pacote foi um envio. de um projeto para 
o Congresso Naciona1. 

O segundo, foi o Plano Cruzado, que V. Ex.~ conhece 
tão bem. O terceiro e o quarto, Cruzadinho e o Plano 
Cruzado II, segundo a sua colocação, foram dois planos 
de ajuste do primeiro plano. E que temos que fazer, 
e que V. Ex.~ também, quando estava no Governo_,. 
teve que tomar ~edidas para corfigir os rumos. Pprquf: 
a economia é dinâmica, principalmente se ~i.scutirmos 
os investimentos estrangeiros, como V,. EX.~ colocou, 
que houve um desinv~stimento _çl~- 1,5'bilhões de dóla
res, que _exi~~a na épo~ -~m' que V. Ex.! estava no 
Governo, quero lhe_ çJi~i que, no ano passado e no 
ano retrasado, quando ainda não estávamos no Gover
no, ele estava na faixa de 400, 300 e 500 milhões de 
dólareS, sendo que grande parte dos últimos 2 anos 
foi conversão de dívida, e na conversão .de dívida é 
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que teve um registro que chegou até a 450 ou 500 mi
lhões de dólares por ano. 

O controle de preços é um ·problema, sem dúvida 
alguma, e preferimos que as forças do mercado voltem 
a atuàr livremente, mas há momentos de transição, e 
que V. Ex.~ conhece tão bem, em que é impossível 
mantermos as forças de mercado, quando não temos 
a capacidade de importar para regular o mercado e 
a demanda fica aquecida. Regular apenas por preço 
é voltar ao passado, é voltar a que todos os preços 
afoguem a capacidade de uma população de comprar. 
Temos que fazer isso, mas gradativamente e administraw 
<lamente, para voltarmos a ter a s_eqüência desses inves
timentos que estão voltando, investimentos estrangeiros 
e nacionais. Basta ver O que foi investido este ano, 
em números, de um Banco que o Sr. presidiu e eu 
também. que foi o BNDES, e em termos das cartas-con
sultas e dos investimentos estrangeiros que voltaram 
ao nosso País. 

Portanto, é i.p:tportante, Senaçlor, nas suas 3 colocaw 
ções finais quanto ao problema de auditoria que não 
tememos e temos uma auditoria muito maior que é 
a consciência das pessoas que estão no Governo; das 
instituições -brasileiras e das responsabilidades nossas. 
Não achamos que precisamos de auditoria, isso real
mente não precisamos acho que temos a seriedade, o 
julgamento de verificar, a autocrítiCa de verificar o que 
estamos fazendo para não necessitarmos de auditorias 
externas. 

Portanto, não tememos o FMI por causa disso. Não 
queremos nos afastar do FMI por causa de soberania 
ou de auditoria, nós temos muita certeza de que a econo
mia brasileira, dinâmica, precisa de ajustes. Mas, nós 
estamos procurando fazer os ajuste&, sem esquecermos 
que existe uma sociedade, porque nós não estamos dese
josos de acertar os números e desorganizar a sociedade 
brasileira. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Sr. Presidente, tenho 
5 minutos? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Sena
dor, V. Ex.~ terá 5 minutos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Tenho a impressão 
de que o Ministro nãq respondeu a praticamente nenhu
ma das indagações concretas e não considero que a 
autocrítica seja uma das Virtudes do atual Governo. 
Consideremos um dado singular. Foi apresentado ao 
Congresso Nacional, para tramitação acelerada em 5 
dias - isso é até pior do que um decreto-lei a reforma 
fiscal de dezembro do an_o passado. A premissa era 
de que seria zerado ou praticamente zerado o deficit. 
V, Ex.~ se cansou de dizer que o deficit operacional 
seria zero ou no máximo 1!2% do Pffi. Depois disso 
V. Ex.! nos fez. engolir dois pacotes fisCais- o de 
julho ·e o de novembro, que juntos visam a arrecadar 
200 bilhões de cruzados. V. Ex.! nos prometia um deficit 
fiscal zerado, coisa que serviu de base à idéia da inflação 
inerciai. Todos sabemos que a inflação não só não era 
inerciai como extremamente dinâmica. 

Quanto à negociaçãO Pastore, trata-se de questão 
de fato. A negociação ao nível de bancos credores estava 
acordada, segundo me declarou o Sr. William Rho'des, 
Presidente do ..Comitê de Negociação. O que faltava. 
era exatamente a carta de intenção ao Fundo Monetário 
que V. Ex.~ se recusou sequer a considerar. No Fundo 
Monetário de hoje, dos seus 153- membros, não mais 
do que 22 podem se~ consideiados países desenvolvidos. 
O resto, a grande maioria é de países subdesenvolvidos 
como nós: ln dia, Paquistão, etc.,- sem falar nos países 
comunistas como China ou Polônia. Por isso mesmo 
o FMI não teve nenhuma inflexibilidade dogmática. 
Aprovou o plano austral, como aprovou também o pla
no cruzado. A reü1tância de V. Er. em sequer discutir 
o assunto, fez com que pagássemos, desnecessariamen
te, até a negociação Bracher, spread superior a 2%. 
E que negociação? V. Ex.~ só negociou dois anos da 

'dívida quando estávamos praticamente insolventes. V. 
Ex.~ negociou em setembro ou outubro de 1985 apenas 
os vencimentos de 85 e 86, enquanto que a negociação 
Pastore abrangia globalmente a dívida de 1985 a 1991, 
ou seja, praticamente toda a nossa dívida bancária seria 
roTada a longo prazo. 

A parcela de amortização a que V. Ex.~ se refere 
era apenas um gesto simbólico do Brasil, sinalizando 
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o reconhecimenio de que o principal da dívida é algo 
que, em princípio, num futuro remoto, deve ser pago. 
Em troca desse pagamento simbólico, nós tivemos um 
prazo de amortização de 16 anos, e a consolidação de 

. duas situações que equivaliam a uma injeção de dinheiro 
novo, a saber: -os créditos interbancários, da ordem 
de cinco bilhões de dólares, para sooorrer os bancos 
brasileiros no exterioi, e oS créditos comerciaiS de dez 
bilhões de dólares. Cabe notar, aliáS;- que de amba~ 
as coisas seríamos rapidamente privados, se vingar essa 
conversa da moratória, cuja monotonia é revelada pelo 
fato de que o primeiro debate sobre moratória ocorreu 
neste Congresso Nacional_:~_l831, 155 anos atrás. 

O que interessa á comunidade financeira internacio
nal é que o Brasil tenha um programa lógico e coerente. 
A doença, agora visível, do Plano Cruzado é uma básica ' 
incoerência. Parte-se da hipótese de uma inflação iner
ciai, que por sua vez pres-supõe-unrdéficit fiscal zero, 
quando nada disso existia. Lembre-se V. Ex que rece
beu uma inflação de 220% ao ano, quer dizer, uma 
casa internamente desarrumada. O que fez V. Ex? Em 
poucos meses conseguiu elevar essa taxa de inflação 
pra 16% ao més, ou seja, mais de 400% ao ano. V. 
Ex se comportou como um incendiário, que de repente, 
descobriu uma vocação de bombeiro e resolveu apagar 
o fogo fazendo o Plano de Inflação Zero. Incendiários 
raramente são bons bombeiros. Falta-lhes a convicção 
necessáiia para tanto. 

V. Ex revelou os esforços que o Governo está fazendo 
para reduzir gastos. Louvo este esforço. Gostaria ape
nás de ver alguma comprovação. Isso porque quando 
aprovamos a última reforma fiscal nos foram prome- · -
tidos cortes de gastos públicos da ordem de 8 trilhões 
de cruzeiros, se não me engano, e esta economia não 
ocorreu. V. Ex não me esclareceu o que vai fazer com 
esses 160 bilhões de cruzados que espera arrecadar. 
Será isso usado para investimento? Será isso usado para 
redução da dívida pública? Serão esses recursos esterili
zados como medida desinflacionária? 

O SR.~CARLOS CHIARELLI (PFL- RS)~ Sr. 
Presidente, para uma questão de ordem. Nós viemos' 
aqui para ouvir o Sr. Ministro ou para ouvir palestras 
paralelas? 

O SR. PRESIDENTE (José Fr"agelli)- Senador Ro
berto Campos, V. Ex já ultrapassou os seus 5 minutos. 
Seu tempo está esgotado, O S.r. Ministro pode respon
der à indagação. 

O SR. MINISTRO (Dilson Funaro)- Muito obrigado, 
Sr. Presidente, vou colocar, rapidamente, o problema 
do multi-year do Presidente Pastore, que foi colocado 
como pagamento simbólico e· que ia subindo e chegava 
a 800 milhões de dólares, que não me parece simbóJico, 
porque é mais ou menos o que -pagamos para o FMI 
este ano. E mais do que isto, as taxas - vou colocar 
duas coisas, Senador, para reaviv3r ã -memória de V. 
Ex - entrei õ.o GOverno -em agosto do ano passado, 
no final de agosto, dia 26 de agosto, e ao entrar no 
Governo, dia 26 de agosto, tive que, no final do mês, 
dizer que a inflação de agosto era 14%, que foi a maior 
inflação que este País já teve naquele mês. E posterior
mente tivemos de novo uma de 16%, em janeiro deste 
ano. Portanto, V. Ex conhece muito bem e sabe que 
não se fabricam incêndios assim. 

A inflação é um processo acumulado, que através 
das maxidesvalorizações do Governo passado, muda
mos de uma taxa de 50 para 100. Na segunda maxi, 
em 1983, acabamos encaminhando a economia de 100 
para 200 e ficamos i'lo patamar de 200, com todos os 
preços indexados e num profundo vulcão, para que essa 
inflação realmente subisse. 1• 

Aliás, citando outras nações quarido chega a es'sa 
taxa, numa indexação, de 200 vai para 400, de 400 
para 800 e segue o caminho. DifiCilmênte podei-se-la 
reduzir, mesmo cortando todo o déficit público, a infla
ção inerciai era um fato, era uma discussão entre pessoas 
da área de economia e, do nosso ponto de vista, existia 
e cortamos. 

Quanto ao termo inflação zero - sou muito cobrado" 
por esse termo-, no momento em que fizemos o Plano 
Cruzado, as pessoas me perguntavam se iríamos baixar 
de 16 para 8 ou 10, Eu disse: "Não, é uma inflação 
que vai próximo de zero, ou vai para zero". E esta 

afirmaÇão acabou ficando, não num plano que se perpe
tuasse em torno de zero, porque nem a Alemanha hoje 
consegue manter uma estabilidade económica que se 
aproxime do zero absoluto. 

Existem intenções de se manter um processo inflacio
nário baixo, e é exatamente isso que representa a inten
ção do Plano Cruzado. 

Por último, quero diz.er o seguinte:em agosto, quando 
entrei no Governo, a nossa negociação com os ban
queiros terminava em janeiro e eu tive três meses para 
preparar 85 e 86. Não preparamos o Multiyear Agree· 
ment - e quero dizer que é uma reserva que, naquele 
momento, não era de 9 mas de 7. 7, mas durante esses 
quatro meses procurarrios acertar-com banqueiros para 
diminuirmos e cortarmos, definitivamente, aS COmissões 
pagas na rolagem dessas dívidas. Não aceitamos mais 
as comissões e diminuímos o spread; fizemos 85 e 86 
e preparamos a negociação para o Multiyear Agreement 
no momento propício, desejado, um acordo apenas à 
base _do art. 4~ Foi uma postura de Governo que foi 
realizada até o seu final e espero concluir isso dentro 
dos próximos sessenta dias. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(P:MDB- SP.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. 
Ministro Dilson Funaro: 

Esta é a primeira vez que tenho a satisfação de discutir 
com V. Ex! numa situação diferente. Em várias oportu
nidades, no passado, estive aqui discutindo com os Mi
nistros Ernâne Galvêas, Delfim Netto e, então, falava 
pela Oposição; hoíe, falo pelo Governo e a situação· 
é díferente, não apenas porque os argumentos são ou
tros, mas porque o clima é outro. Nunca pude ter direito 
à réplica e acabamos de ouvir o nobre Senador Roberto 
Cainpõs replicando para o bc:m da democracia. 

Parece que o Regimento Interno ficou mais flexível 
e que os argumentos hoje não assustam, como assusta
vam no passado. Não obstante, acredito que muito da 
discussão - e- notadamente, como sempre, é interes
sante ouvir as' opiniões do Senador Roberto Campos 
- eu tenho ~.impressão, me perdoem, que só uma 
frase em franc~s -o Senador Campos falou em japo
nês, alemão, ihglês - mas eu tenho a impressão, às 
vezes, daquele ditado: "Si cette cbanson vous embêtte 
ii fant toojQur$ la recomencer". Há uma repetição de 
argumentos e Ílós não estamos diante de uma situação 
_igual, a situação é diferente. . 

Nós não estamos hoje diante da questão do Plano 
Cruzado,_ do Cruzado II e da negociação da dívida -
se eu bem ouvi o Ministro Dilson Funaro - nós não 
estamos aqui pregando nenhum anacronismo. Ninguém 
aqui mencionou que o Fundo Monetário é um "espan
talho". Eu ouvi o Ministro Funaro dizer aqui que- nós 
devemos ter sempre uma atitude negociadora - o 
"sempre" é dele, não é meu - e que nós estamos 
num processa de negociação. Não vejo razões para se 
voltar a argumentos que são-peremptos. Nós não esta
mos diante de uma situação na qual, por algum naciona
lismo exa&rbado, nos toldasse a visão por processos 
reais , nem eu ouvi a defesa do intervencionismo estatal, 
nem tampouco a defesa da expansão da base estatal 
contra o setor privado. Ouvi, sim-, outra coisa: a preocu
pação a respeito de como se sai de uma situação difícil 
sem prejudicar o grosso da população. E essa é uma 
questão que nos interessa, é o ângulo do Brasil, não 
é o ângulo do Fundo Monetário. Saber que somos parte 
do Fundo Monetário, e que estamos perfeitamente à 
vontade numa negociação não pode ser confundido com. 
o esquecer a perspectiva do País. E devemos colocar 
as questões como o Ministro as colocou, do ângulo 
do País. 

É n~~e . sentido' sem portanto entrar no debate a 
respeitO do que.me parece ser perempto, ou seja, voltar 
a v~l~os temas ~com.p 

1
se fossem atuais - e nã~ -~ são 

- que eu quena fazer algun:tas perguntas ao M1D1Stro, 
pãra que ele pudesse talvez riOS explicar com mais deta
lhes o seu pensamento e o pensamentq do Governo. 

Entendo - e posso estar errado - que as medidas 
tomadas agora tiveram como propósito muitO mais con
trolar uma demanda aquecida do que propriamente re
solver problema de déficit do Governo. Se isso for ver-' 
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dade, se a questão é de crescimento - e, portanto, 
uma questão nova, porque não estamos numa quadra 
de recessão, não estamos desempregando, não estamos 
fazendo com que o peso do crescimento económico 
caia apenas sobre a camada dos assalariados - mas 
eu perguntaria ao MinistrO: essas medidas são suficien
tes nessa direção? E se não o forem, duas questões: 
primeiro, do ângulo externo, até que ponto a continui
dade de uma economia aquecida restringiria a nossa 
margem de manobra, por diminuir, obviamente, os nos
sos recursos para o pagamento do serviço da dívida 
e mesmo para uma renegociação? Em segundo lugar, 
pelo contrário, se tíVi!r exagerado na dose, haveria ou 
não o risco daquilo que não queremos, de que dessas 
medidas derive um processo recessivo? Isso, sim, me 
preocupa. 

Acredito que do àngulo do Governo, do ângulo do 
País e do ângulo do meu Partido que, como todos sa
bem, é o PMDB, o problema é muito mais de saber 
como conseguimos resolver essas questões todas e, de 
toda maneira, sem chegarmos a uma situação de reces
são. 

A outra questão que eu queria colocar a V. Ex'!, 
Sr. Ministro Dilson Funaro, diz respeito àquilo que 

joi e_ntredito e não dito, ou seja, nós sabemos que para
lelamente a esse esforço de desaquecimento da deman
da existe por parte do Governo uma preocupação com 
o setor público. Mas, eu acho que aqui também nós 
temos que caminhar e não voltar aos velhos temas. 
Qual é a preocupação com o setOr público? Hoje, essa 
preocupação me parece ser muito mais a de que nós 
:rnodcrnizen10s de fato o aparelho do Estado, de tal 
maneira que possamos atender as funções sociais do 
Estado. 

Acho que houve no Brasil um giande avanço na mo
dernização do aparelho estatal em tudo o que diz respei
to à relação entre o Estado e a vida económica. Hoje, 
existe competência técniCa, organização, capacidade de 
decisão em várias áreas da economia. 

Eu não sei se existe hoje uma pressão expansionista 
no setor produtivo estatal, ao ·contrário, quando existe 
alguma expansão é em função da demanda privada, 
que necessita de uma infra-estrutura, necessita de insu
mos, necessita portanto que o Estado realmente atue 
para sustentar o crescimento económico. 

Creio que a questão. ao contrário do que o Senador 
Roberto Campos parece ter dito, senão dito, porém 
insinuado, é outra, não é mais recente, não é mais 
modema, não é a volta aos mesmos temas ideológicos 
do passado é perguntar: nós estaremos realmente mo
dernizando o Estado para que ele possa melhorar a 
Previdência Social, a educação, a saúde, a questão urba
na? Estas são as questões que interessam ao Pais, e 
não voltar ao mesmo tema de que o Estado está expan
dindo, aumentando, quando não está, nem é cruzar 
os braços e dizer: está tudo bem, quando não está. 

Eu gostaria, portanto; de ouvir do Ministro alguns 
esclarecimentos adicionais so]?re os pontos que eu colo
quei: até que ponto essa restrição da demanda pode 
ou não causar nos dois sentidos alguma preocupação, 
e de que maneira o Governo, consciente da questão 
da modernização do Estado, vai marchar sem precon
ceitos, no sentido de efetivamente transformar o Estado 
brasileiro num Estado que possa permitir uma socie
dade de bem-estar para todos, e deixemos o resto para 
as diScussões lá fora. O ponto de vista do Fundo Mone
táriO, a cciinuriídade financeira internacional, tudo isso 
é muito importante, mas acho que é para depois. Temos 
que arrumar primeiro as nossas idéias para que nós 
possamos, aí sim, respaldar firmemente uma atitude 
que não seja só do Governo, mas do Pais e, neste caso, 
vamos deixar aos lá de fora, a preocupação com a defesa 
acendrada de bandeiras que não são nossas. Muito obri
gado a V. Ex.~ 

O SR. MINISTRO (Dílson Funaro) - Senador Fer
nando Henrique Cardoso, V. Ex.~ coloca dois temas 
que certamente são a prioridade da Nação. As medidas 
tomadas foram para diminuir a demanda. Nós tínhamos 
duas possibilidades: ou o aumento do Imposto de Renda 
como se fez no_ passado durante muito tempo, e que 
existe também em outros países -na França é muito 
conium ter um empréstimo conipulsório porque existiu 
uma seca ou por qualquer outro problema de Estado; 
no caso da Previdência francesa, também fizeram Um 
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empréstimo compuisório sobre a população -~ mas 
há uma discussão importante que é exatamente se o 
Governo deve taxar o gasto ou taxar a renda. E nós.,. 
novamente~ optamos para a taxação sob-re c &aSto. por
que no gasto o cidadão tem uma: opção,. e sobre a renda 
atinge toda a popuração. Vertamo-nos par.t o gasto nu
ma forma que pudéssemos relativamente adJ..ninistrar 
a economia. 

Aumentamos os preços: dos automóveis. Suponha que 
haja uma recessão no setor: de vendas de automóveis. 
Automaticamente. o Governo pode reduzir um pouco 
esses impostos e voltar ao passado. 

É evidente que os controles adminis:trativos- e de
mos o sinal, o decreto diz que esse imposto é reduzido 
em 10% já em abn1 do próximo ano-. para m.ostr.mnos 
à população que vamos voltar ao impo5to pata o deixar
mos exatamente igual ao que eie era antes dessas medi
das que foram tomadas. O que nós estamos pedindo 
é prorrogar um pouco a demanda. é termos tempo para 
amp!iarmos a capacidade industrial. 

Na capacidade produtiva agrícola~ nós temos tido um 
contratempo importante e verificamos qtre a área. no 
ano que vem -se,. felizmente,. tivermos condições cli
máticas razoâvcis-vamos ter uma das melhores safras 
que este Brasil já teve. E isto garante a alimeritaçãc 
do nosso povo. Na questão dos preços agrícolas fixados_ 
pelo Governo~ subimos os pieços importantes,. os Wo
res de custeio~ o financiamento. demos. porcentagens 
maiores pa.rn a agricnltura de subsistência e diminufm.os 
um pouco os valoRS da agricultura de exportação. até 
porque os preços de soja, Iá. fora, estavam profunda
mente deprimidos. Portanto, fizemos todo um processo 
de aumento: primeiro, do suporte Alimentar brasileiro 
e, segundo, para que as medidas fossem no sentido 
de crue pudessem ser re-vertidas no momento e.m que 
o ajuste entre produção- e demanda se equilíbrassem... 

O que vamos fazer com 160 milhões de cruzados? 
Cento e sessenta milhões de cruzados~ se é para o desa
quecimento da demanda, vão ser exatamente utilizados 
para, ou diminuir a. dívida, ou· ficar absolutamente con
gelados.,_ po!'lue não teria solução um processo em que 
o Governo arrecadasse, para assegurar a demanda, ime
diatamente~ fiananciasse os seus ínvestimentos de outro 
lado e voltasse o dinheiro para a sociedade. Portanto, 
é realmente um processo de contenção de gastos.,_ é 
um processo necessário neste momento para brecaonos 
essa demanda que tem se expandida a níveis -maiores. 

Quanto à modemízação doEstado~ que V. Ex.~ colo
cou tão bem, as estatais no último ano- e meia, como 
não podem mais admitir pessoas - e pelo desenvol
vimento interno elas cresceram. elas ficaram mui tomais 
eficientes-..- a. relação pessoal-serviço cielhorou. muito 
e a eficiência efetivamente foi aumentada. Mais do que 
isso, nós estávamos perdendo, nos últimos meses, meio 
por cento por mês da pessoal indiceto das estatais,. o 
que nos levou à preocupação de que .estávamos perden
do os melhores técnicos do Governo. fsso obriga: o Go
verno a imediatamente fazer uma recidagca1y preparar 
técnicos, convocar técnicos para que possamos fazer 
com que não caia o nível dos serviços das estatais e 
que elas sejam novamente recolocadas~ servindo: e mC:
IhoPUldo essa posição de serviços tão importante para 
aNação. -

Portanto~ o Governo. com esse decreto proibindo 
contratações até o final de 19&7 .. certamente fará. um 
ajuste importante no que se refere a pessoal. Mas,. a 
eficié:ncia não é só ein pessoal. Pessoal é apenas uma 
parte do custo das estatais-.. O Estado francês moder
nizou muito bem, pois fez com que a população, através 
de todo o processo de telefones,. substituição de listas 
telefôrricas por pequenos computadores~ tivesse não s6 
a modernização, como tncentivado todo um processo 
de desenvolvimento da informá.tica na França: e, mais 
do que isso, ensinasse a população a dar entrada nos 
processos de computação. Não existe mais a lista telefõ
nica,. mas"um pequeno teclado onde a. pessoa pede para 
o computador o número a: ser chamado. É neste pro
cesso todo de modernização .. com influência no desen
volvimento da própria papniação, com influencia. na 
questão de serviços e fornecimento para o Estado~ que 
o País- tem que ter os seus objetiyos e, principalmente~ 
o objetivo principal que é servir ã. Nação. 

Portanto._ náo pode ba.ver nma concordância maior 
com V. Ex..~ e 7 agradeço a sua referência: sobre o sentido 

-
1 que o Governo tem tido para se dedicar em melhorar 
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.a condição de nível 4o povo bnsileiro .. que eu tenho 
cert:t:7z_ ser a meta que todos n6s. deseja-.nos e pela qual 
lutamos. Muito obrigado. 

O SR_ PKESIDENTE (José Fragelli) - Há vários 
S= Senadores inscritos para interpelaçáo. mas cbt:ga
mos ao horário máximo de que podia dispor o nobre 
Senhor Ministro da Fazenda e. por isso, nós Vamos 
Oncemtr. 
---O SR.- BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente, 
pelaotdem. 

O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli) - V. Ex.! me 
pennita,. m.as foi estabe[ecldo antes e vamos encenar 
às 18 horas. 
--0 SR.. BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente. 
não são IS horas ainda. e V. Ex..! poderia, por wn gesto 
de ele~ .. me concedera palavra pela ordem, porque 
eu preciSO realmente me colocar diante da Casa e de 
quem sabe da minha inscrição~ que estou eu inscrito 
em segundo lugar_ 

O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sr. Senador. 
são muitos os Seoado~es inscritos.,_ e a hora chegou ao 
seu linàL -

O SK.. BENEDITO FERREIRA- V. Ex.~ me releve 
e me perdoe,. mas a. minha inscrição é em segundo lugar, 
e V. Ex.~ me afumou logo que eu cheguei neste Plenário 
que ser-me-ia concedida a palavra. No entanto, V. Ex.!, 
não vai nisso neflhuma censura, concedeu a palavra 
ao Senador Fernando Henrique Cardoso, que não tem 
a íirsaição no grau que en ti.Itha. Daí eu haver pedido 
2. V. Ex.! que _me permitisse a palavu pela ordem, 
para esclarecer esse aspecto _da questão~ porque não 
fiCa bem, Se. Presidente, nem para V. Er.e muito menos 
parn mim, estando inscrito, não comparecer para inqui
rir S. Er., o Ministro. É bem verdade eu reconheço 
e peço a. V. Ex.~ que me n:[eve, que S. ~ o Ministro 
da __ Fazenda parte em viagem para o exterior e está 
lutando_ contra o :relógio. Sei dos horários de S. ~ 
mas o que eu não poderia deixar? Se. Presidente, e 
que não tendo se exaurido o prazo, sem consignar nos 
Anais esta minha posição. 

Vou encaminflar à mesa as _petglllltas que eu queria 
endereçar ao Sr. Ministro e V. Ex.!Car-I:!Je-~agentileza, 
em nome dos goi:mos, de encaminhá~Ia ao Ministro 
da Fazenda, para que oportunamente as responda. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vou encami
nhá~las,. para atender a V. Ex.! Infelizmente~ o tempo 
estabelecido~ e eu o anunciei antes,. seria até as 17 e 
30h~ e o prorrogamos até as 18 horas. Logo de fnicio 
V~ Ex! não se encontrava na Casa e eu concedi a palavra 
a 4 senadores de Oposição e a mn único Senador do 
I'MDB. Ad10 qne fui bastante criterioso sob este ponto 
de vista. 

Agraéeço. Sr. Ministro. a presença de v_ ~ 
0 SR.. MINISl'RO (Dilson FDDUO) - Muito obri

gado. 
O SR- PRESIDENTE (José Fragelli)- A exposição 

que V. Ex": fez,. sem dúvida nenhuma, objetiva, clara, 
nítida e mesmo brilhante. A Casa agradece a presença 
de V. Ex: e formulamos os. melhores votos parn que 
tenha êxito no desempenho cb sua difícil tarefa. Muito 
obrigado a V. ~ 

Snspendo a sessão para os. cumprimentos a S. Er. 
o Se. Miriistro da Fazenda. 

(SUsprosa às 18 fwras. a sessão ~ .-.abutB ds 18 
horas t seis minutos.) 

O SR.. PRESIDENTE(José Fragelli) -Está reaberta 
a. sessão. 

Concedo a palavra ao nob:re Senador Américo de 
Souza para uma breve comunicação. 

O SR.. AMÉRICO DE SOUZA (PFL - MA. Pala 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador) -
Sr. Presidente~ Sis.. Senadores: · 

Encaminho i Mesa o seguinte ofício: 
Senhor Presidente. 
Tendo sido publicado no Diário Olicial. edição de 

hoje, o ato do Poder ExecuúvO de minba nomeação 
para exereer o c:ug,o de Ministro do TnOunaJ Superior 
do Trabalho. po<esa>lha do Excelentíssimo Senhor Pre
sidente José Samcy e aprtm~ção deste Senado Federal. 
renuncio--o mandato de Senador da Reptiôlica, cmoo 
representante do Estado do Mar.mhão. 

Em 3do dozembtodo 1986. --de-

Dezembro de 1986' 

Encaminho a V. Ex.~ e agradeço as gentilezas com 
que fui cun:mlado pelos nobre pares. Solicito a V. Ex.'! 
que faça a convocação do meu ilustre suplente, o nobre 
Dr. Lniz Carlos de Mello Paiva. Muito obrigado. 

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

O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex.? será 
atendido no encaminhamento do seu pedido. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Fer
reira para uma breve comunicação. 

O Slt. BENEDITO J!ERREIRA (PFL - GO. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Conforme o prometido no final da tarde de ontem 
trago para os Anais do Senado as conclusões a que 
fui levado em face do estudo que empreendemos sobre 
o nosso Sistema Tnõutário. E, afinal, dos nossos cróni
cos e seculares déficits públicos. 

Nessa coletânea, nesse apanhado, trago aqui os ma
pas das séries históricas dos nossos orçamentos, dos 
nossos déficits~ do nosso endividamento público, inter
no e externo e a evolução desse endividamento. 

Tive a presunção, Sr. Presidente, e a veleidade de 
ao final desse nosso trabalho, com a experiência dos 
nossos negociadores, da nossa crónica e secular d(vida 
externa, de recolher alguns ensinamentos - ensina
mentos que julgo poderiam ser aproveitados pelos nos
sos a toais gestores da Finança Nacional e, de modo 
-particular e especial, com os renegociadores da nossa 
dívida. Verificarão os Srs. Senadores que mais de 90% 
dos nossos empréstimos externos se prestaram para ro
lagem de dividas, ou fatalmente para a cobertura do 
déficit puôlico. 

O mais importarite~ Sr. Presidente, é que nas conclu
sões chamo a atenção para as duas correntes que, hoje, 
constatamos no trato da nossa dívida externa. Uma 
delas é aquela que fez escola no derrotismo de Rui 
Barbosa, quando assumiu o Ministério da Fazenda e 
que todos os vícios o i)ustre Conselheiro verifícou na 
sua ótica que foram causados pelo antigo Regime Impe
rial. E de outro lado contestando, -e aí vem a outra 
escola~ escola do otimismo e da realização e(etíva em 
favor do Brasily - temos a conduta e as alegações do 
Visconde de Ouro Preto. Por tudo isto, Sr. Presidente, 
por filiar-me à segunda escola, à escola dos homens 
que trabalham, que constroem a grandeza da naciona
lidade sem derrotismo por filiar-me, no caso, à Escola 
de Ouro Preto é que julgo oportuno fazer essa chamada 
de atenção dos Srs. Senadores para este nosso modesto 
ttaba1ho quando poderia pura e simplesmente encami
nhá-lo aos Anais do Senado. Mas, para que não perma
neça como mais uma letra morta, Sr. Presidente, pedi 
a V. Ex.! me permitisse esta rápida 3Iocução a respeito 
paza até mesmo aguçar a curiosidade daqueles que estão 
preocupados com o momentoso assunto. 

Era o que tinha a dizer. 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
BENEDITO FERREIRA EM SEU DISCURSO): 

Se. Presidente, Srs. Senadores, 
Na minha peregrinação através dos registras da nossa 

História Politica e Econômica e aqui no Senado, na 
busca das origens do nosso mais que "malhado" sistema 
tributário, permitiu-me neste momento traz-er esta ma
téria ao plenário, (um tanto quinto mal alinhada) para 
debate com os meus ilustrados pares e ainda poder 
oferecer à consideração do Executivo, alguns corretivos 
e alterações oo sistema vigente, especialmente no que 
diz respeito à fiscalização e arrecadação. 

Pude ainda, em face da quantidade de leis e decretos 
com que sempre o legislador pátrio dedicou a matéria, 
acendrar as minh~ convicções, quanto a exorbitância 
das allquo~, como também da resultante injustiça tri~ 
bntária, oi:i'erando sobremaneira os contribuintes hones
tós e premiando os sonegadores. E pior, muito píoi 
ainda, foi o convencimento da falência da legislação, 
eu1 toda as épocas, para socorrer o Erário Nacional 
eJDface da nossa longa e intenninável coleção de déficíts 
públicos. 

Na verdade, Sr. Presidente, como já afirmei mas vale 
repetir, o que me levou a aprofundar nesta pesquisa 
foi sobre o .. judas, predileto dos afoitas e demagogos. 
Estes, continuamente postulam uma reforma tributária 
como solução para todos os males que infelicitam os 
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Estados e MunicípiOs, quando em reatidade, o que ina~ 
divertidamente perseguem, é uma maior distribuição 
da Receita da União, e mesmo esta, via correção que 
foram aplicadas, a partir de 1968, vem sendo plena-
mente atingida. . 

A causa efetiva é antiga e mais das vezes examinada 
com as lentes da emoção, da pressa ou do exagero. 
Lamentavelmente, conforme apuramos e demonstra
mos exaustivamente, a mordomia e o empreguismo aqui 
trazido por D. João VI, fez morada permanente entre 
nós. Daí os eternos deficits nas nossas contas públicas. 

Como prova do descaso para com o dinheiro dos 
nossos pagadores de impostos, os quais, graças ao nosso 
sistema de tributação indireta que são contribuintes até 
mesmo, os indigentes -os que vivem· da caridade públi
ca - trouxe o volto a trazê-los nesta oportunidade, 
os quadros 1, 2 e3, que retratam, isoladamente, a Recei
ta Total e Tributária, como também as Despesas com 
Pessoal e Custeio da União, dos Estados e dos Municf-

• pios, abrangendo o período de 1970 a 1983. 
Pois bem. sabem todos que no período examinado, 

a variação da ORTN foi de 14.042%. Não seria razoável 
que as receitas crescem um pouco acima, enquanto as 
despesas de pessoal e custeio acompanhassem a varia
ção da ORTN'? E o que vimos? 

Primeiro, que a receita tributária da União cresceu 
47.670% e a despesa de custeio cresceu 36.590%. 

Nos Estados, as receitas cresceram 30.647%, eriqu:an
to o custeio cresceu 3 (três) vezes mais que a ORTN, 
isto é, atingiu 43.872%. 

Nos Municípios, geradores do "coitadismo" da admi
nistração do País, tivemos um crescimento 4 .vezes 
maior, ou seja, 56.770% na receita tõtã.l e quase 5 vezes, 
68.275%, nas suas receitas tributárias. Ao mesmo tem
po, multiplicavam por 7 (sete) as despesas de pessoal 
e de custeio em 84.407% e 83.456%, respectivamente, 
valendo enfatizar, sete vezes mais- que a variaÇão da 
ORTN no período. 

A triste verdade, Sr. Presidente, é que a nossa gente, 
todos nós, talvez pela repulsa, pela aversão congénita 
ou atávica que votamos ao governo em todos os seus 
escalões, é que não damos maior importância as coisas 
pertencentes ao governo. Não nos lembramos que estas 
são frutos do nosso suor, convertido em tributos, nas 
imposições fiscais que recolhemos aos cofres públicos. 
Daí a nossa indiferença e a aceitação de tamanhas e 
seculares anomalias. 

Temos entre nós, Sr. Presidente, como verdadeira 
ameaça ao futuro das nossas incipientes Instituições De
mocráticas, uma espécie de alienaÇão e conformismo, 
que com isto, de certo tempo a esta parte, já se vota 
e elegem "os que roubam mas fazem", e_tudo porque 
"sempre foi assim". 

No caso do déficit público, como é do conhecimento 
geral, a nossa Independência foi gerada ao meio de 
uma enorme crise financeira. Por esta razão, _segundo~ 
o que pudemos apurar na "História Financeira e Orça~ 
mentária do Império no Brasil" obra do saudoso sena~ 
dor e médico humanitário, Liberato de Castro Carreira, 
a partir do "orçamento" de 1823 até a Proclamação 
da República, em 66 exercícios fisCãís, não localizamos 
nenhum que não tivesse sido encerrado com déficits, 

Em que pesem o zêlo e os esforços dos grandes e 
abnegados financistas que passaram pelo Ministério da 
Fazenda nos dois Impérios, seja p~rque_ tudo estava 
por ser feito no subcontinente, e muito se fez, especial
mente na gestão de D. Pedro II; ou em razão das intem
péries, secas, epidemias, revoluções e finalmente a lon
ga, sofrida e mais onerosa Guerra com o Paraguai, 
o certo é que os críticos mais severos de então, diziam 
"O Império é o déficit". Veja no Quadro n~4. a sequên
cia dos mencionados déficits orçamentários do regime 
Imperial. 

Por outro lado, a adoção do paternalisní-o Jalso sem
pre foi feito com o dinheiro público. Talvez Sejá pela 
falta de exemplos edificantes da Corte que para aqui 
foi transplantada, para escapar às tropas de Napoleão 
e conseqiienteniente, como que, a vingar as suas má
goas, faziam-no sobre os nativos e sobre o Brasil. E>es
frutaram desregradamente, do empreguismo e da mor
domia que aqui instalaram em prejuízo do futuro da 
nossa gente, e esta desavisadamente, cultivou e nos 
transmitiu a ojeriza aos governantes ao mesmo tempo 
o irreprimível desejo de sermos .. Autoridade" de poder
mos falar "Sabes com que estás falando"? 

Não faltaram homens valorosos como o Visconde 
de Baependy, ou o Visconde de Ouro Preto que verbe
rassem tais procedimentos com o dinheiro Público. É 
da Lavra de Ouro Preto, anotada por Liberato Carreira, 
o que segue: "O _cunho caract~óstico dessa multipli
cidade de secretarias, diretorias, recebedorias, etc., que 
tania pesam sobre O oiçamento, é-criar empregos, um 
empregado faz o mesmo trabalho do outro sem maior 
proveito, disto resulta que, o mais insignificante negócio 
é resolvido com demora· prejudicial às partes e ao Esta
d?, pesando o trabalho sobre poucos zelosos e diligen
tes, enquanto o grande número folga ou Iirriita-se a 
reproduzir, tendo ainda o grande inconveniente de divi
dir responsabilidades que multiplicada por muitos, uns 
descansam sobre outros". 

Além do e_mpreguismo e dos negócios mal cuidados 
pelos homens públicos, é o mesmo Liberato Carreira. 
que nos dá notícias da queixa constante dos funcionários 
públicos de então, quanto a ínfima remuneração que 
recebiam do governo. 

MaS~- võltãndo, Sr. Presidente, aos nossos mais cróni
cos e insanáveis déficits públicos. Vamos vergue "mu
daram os maestros, mas a música continua a mesma". 

Com o "novo regime de 1889, chegamos, p:ftm surpr~sa 
da Nação, em 1891 registrando o 1? superávit na execu
ção de um orçamento da União, e só em 1899, como 
a fechar o século, alcançamos o 2~ (segundo) superávit. 

A partít do exercício do ano de 1900 até 1929, obtive
mos 7 orçamentos com o _registro de superávits e 23 
altamente_ deficitários -veja o Quadro n.~ 5. Final
mente no Quadro n.~ 6, ternos o "retrato" do período 
que vai de 1930 a 1983. São 54 orçamentos da União 
e destes, 20 (vinte), modestamente superavitários e 34 
(trint-a e quatro) deficitários. 

Temos então, Sr. presidente, pelos dados, pelas cons
tantes alterações na legislação tributária, como já vi
mos, seja no período da Colónia, dos 2 (dois) Impérios, 
na República Velhíssima, ou na República pós 30, como 
até aos dias atuais, não temos descurado no permanente 
aumento da: carga tributráría ao mesmo tempo em que 
temos nos negado a contingenciar os gastos públicos. 

Para "saquear" os bons contribuintes não nos tem 
faltado tempo ou criatividade, mudamos as regras com 
a maior facilidade, mesmo com o "jogo" em andamen
to. Tanto é que, depois que por descuido dos tecno
cratas, foi inserido na Constituição o impedimento de 
decretar impostos para o mesmo exercício fiscal, demos 
o "jeit!nho" do empréstimo compulsório. 

E I?ara que não nos acusem da não preservação e· 
culto daS nossas "caras" tradições no zelo com a causa 
pública~ eStamos no luniar de uma nova Constituição,-
20 anos após e não cedemos a tentação de regulamentar 
sequer o artigo 64 da Constituição de 1967, vísto que, 
tal regulamentação dos dispêndios com o custeio, nos 
imp~diria ªprática do. "salutar veio de votos eleitorais" 
que é o empreguismo e a mordomia.. 

Voltando ao núcleo da questão, Sr. Presidente, va
mos deparar com a história do endividamento público, 
dívidas extern~s e internas, empréstimos para cobertura 
de déficit públiço, quase sempre calca_do no empre
guismo e no desperdício e em grande parte para rol agem 
das dívidas anteriores. Alguns poucos, pouquíssimos 
mesmo. Foram usados para a execução de obras do 
interesse dos que geram a riqueza nacional e pagam 
os nossos escorchantes impostos. 

Como assinalado, é da nossa boa política partidária 
fazer "trampofirii-eleitOfal" do déficit publico quando 
na Oposição e o miniriiizarmos e até mesmo ignorá-lo 
quando no Governo. No Império, como nos informa 
Liberato Castro Carreira, ''O Império é o déficit", con
de:iütVa a Oposição e quando no governo ... 

Contudo; voltando aos números. Tivemos nos 66 
exercícios anuais do Período Imperial, um déficit acu· 
mulada de 758.181:792$874 (setecentos e cincoenta e 
oito mil, cento e oitenta e um contos e setecentos e 
noventa e dois mil e oitocentos e setenta e quatro réis. 
Vale dizer, défiCits ccim-ã. Jilédia anual de 11.487:602$ 
(onze mil, quatrocentos e oitenta~ e_ sete contos e seiscen-
tos e dois. mil réis). .. 

O caminho para correr e transpor os em_!)araços do 
gastar mais, foi a estrada larga dos empréstimos internos 
e externos. Os primeiros impondo juros, valores e con· 
dições e os seguiiltes,-nem sempre-pui:Jeram ser ou foram 
bem esclarecidos as suas condições contratuais. 
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Para ilustrar, Sr. Presidente, compilei da extraordi
nária obra de Valentim Bouças, "História da Dívida 
Externa" e da não menos valorosa obra de Libera to 
Carreira, os dados, os números e valores dos emprés
timos internos e externos, contraídos pelo Brasil no 
período do lmpério. Veja os quadros n~ 7 e n~ 8. 

Como se v é, os emprestimos internos que somaram 
304.509:403$603- (trezentos e quatro mil, quinhentos 
e nove contos, quatrocentos e três mil e seiscentos e 
três réis), einbora, em parte amortizados juntamente 
com os juros, se resgatados em 1886, teriam cusfado 
aos_ contribuintes 473.454:994$058 (quatrocentos e se
tenta e três mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro con· 
tos, novecentos e noventa e quatro mil e cinqüenta 
e oito réis). 

Quanto aos empréstimos externos compilados até o 
ano da Proclamação da República, dos quais recebemos 
somente 51 milhões 632.877libras, quando o seu valor 
de emissão ou nominal foi de 62 milhões 760.9321ibras 
os quais somados aos juros, e não se considerando as 
amortizações havidas no período, atingiam 152 milhões 
fll.2511ibras. 

Uma outra forma de empréstimos internos pior do 
que a:. demais, inclusive que os próprios compulsórios, 
é sem dúvida o da fabricação do papel·moeda, isto por
que o emprestador, no caso, o que trabalha~ produz 
a riqUeza, não é sequer aVisado. Quanto o mrus consul~ 
tado, quando o Governo aplaca·lhe tal "empréstimo". 

Pois bem, as nossas autoridades imperiais já sabiam 
e muito bem, utilizar o "empréstimo" na fabricação 
do papel-moeda. Tanto é verdade que em 1888, tínha
mos em circulação, na espécie, 200.288:000$000- (du
zentos mil, duzentos e oitenta e oito contos de réis) 
(vide Quadros n'!S 9 e 9-A) os quais vão além, nos 
mostram a circulação de papel-moeda no regime repu
blicano até 1931, quando os donos do "Novus-Ordus" 
já tinham multiplicado por 15 vezes o montante que 
receberam do antigo regime, isto é, já atingia 
2.940.000:000$000- (dois milhões, novecentos e qua
renta mil contos de réis) o papel~moeda em circulação. 

Mas remontando aos albores da República, vamos 
ver comõ o Ministro da Fazeflda do chamado Governo 
Provisório, recebeu as contas públicas com um passivo 
externo e interno que superava um milhão de contos 
de réis. Fala o Conselheiro Rui Barbosa: 

"Avantaja-se, portanto, a um milhão de contos de 
réis a soma do débito nacional, que nos deixou em 
herança a monarquia. Essa enorme adição orça pela 
da receita do Estado no decurso de quase sete anos, 
computando-se em 150 mil contos de réis a nossa renda 
anual. Seria preciso, pois superpor este orçamento para 
vencer a altura desses compromissos, os quais estão 
longe de cifrar em si todas as nossas responsabilidades, 
uma vez que, as temos também de outro gênero, em 
escala mais considerável, nas garantias em que se acha 
empenhada a fé pública em relação a importantes come~ 
timentos de várias ordens. 

Fica sabendo assim o País o que deve, por este lado, 
ao regime em boa hora extinto, e quão poucas saudades 
tem ele direito_ de parte das classes, cujo trabalho pro
move a indústria, opuleritá as fontes do imposto, e de~ 
senvolve a riqueza geral. Ao mesmo tempo, vem esta 
lição a ponto, para s_ervir de advertência à República 
nascente e com especialidade aos seus fundadores, cujo 
exemplo não pode deixar de influir no tipo dos nossos 
futuros costumes, a fim de que saibamos evitar esse 
escolho da prodigalidade, que tão profunda e fatal atra
ção parece exercer em nossos tempos sobre a política 
das democracias". (A Fazenda Nacional em 15 de no
vembro de 1889). 

Sentindo as ironias agressivas do novo Ministro con
tr? o regime anterior e seus minist:érios, Afonso Celso, 
Vtscond~ de Ouro Preto, ele que fora o hábil e diligente 
renegoe1ador da rolagem das nossas dívidas em 1888, 
con_tratando o novo empréstimo a taxas e juros bem 
mais vantajosos do que os contidos no saldo objeto 
da renegociação, refuta o eminente Rui Barbosa no 
mesmo diapazão, dizendo: ' 

"Legou _o Império à RepUblica uma dívida enorme, 
colossal - eis o grande crime, a culpa imperdoável, 
o indelével estigma. 

COndenar a quem quer que seja, indivíduo ou coleti
vidade, agremiação pri_vada ou política, pelo só fato 
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de contraír dívidas que--oD.ereni- os sucessores, ~Q_i~n
tários ou forçados, é o extremo da iniqüidade. 

Que nação se aponta, no velho ou nos novos conti
nentes, sem credores'?. 

A própria União Ameiican3., que diariamente nos 
indicam como brilhante modelo a seguir, e que, durante 
algum tempo~ conseguiU, Por circunstâncias especia
líssimas, não abster-se de contrair dívidas, porém, 
amortizá-las em larga escala, aí está onerada do_ avul-
tado passivo. -

Arrolando a dívida interna, como a externa, conso
lidada ou flutuante, depósitos e papel-moeda, compu
tou esse todo o Sr. Rui Barbosa, em 1.072.000:000$000, 
algarismo cuja altitude, na sua frase, s6 poderia ser 
alcançada, superpondo-se sete orçamentos do Império, 
que aliás, e a despeito da incapacidade de seus esta
distas, aumentou a receita do país de ano para ano, 
mantendo-o na situação invejável de ser a nação menos 
sobrecarregada de impostos, entre todas as policiadas._ 

No algarismo transcrito está incluída a totalidade do 
empréstimo externo lançado pelo Ministério Ouro Pre
to, em 27 de agosto de 1889, de 109.694:000$000 valor 
nominal, de que apenas recolheu a Monarquia 25%. 
O resto, ou mais exatamente, a maior parte, foi entre
gue à República. O Govêrno Provisório, que assumiu 
poderes discricionários e anulou tantos atas dQ anterior 
regime, podia suspender a operação no pé em que a 
encontrou, e ninguém, seguramente, ousaria reclamar, 
Cabe-lhe, por isso, responsabilidade nela, igual às en
tradas realizadas em 15 de janeiro, 15 de fevereiro e 
5 de abril de 1890. Esse quinhão é de 82.270:.500-$000~ 
tocando ao Império, apenas 27.423:500$000, sempre 
valores nominais. 

Conseqüentemente, é preciso deduzir da dívida atri
buída à Monarquia aquela soma que só aproveitou aos 
.. herdeiros" -feita a dedução, ficã. o enorme legado 
reduzido a 989.729:500$000'. 

Mostra, a seguir~ que mais de 67% das dívidas ct;mtraí
das pela Monarquia "foram absorvidas por de.spesas 
extraordinárias, que não puderam ser feitas com á renda 
do Estado, e idênticas :nenhum povo custeou com os 
recursos ordinários",-~tre as quais enumera as seguin
tes: a dívida deixada pela colónia na importância de 
10.176:800$000; as expedições, os cruzeiros, os assé
dios, os combates, em uma palavra, a guerra de nossa 
independência, que Ho Brasil não conseguiu -sem luta 
e sem sangue, como afirmam alguns magnatas"; os com
promissos resultantes da Convenção Adicional de 1825, 
por meio da qual restituímos "aquilo de que nos havía
mos apossado"; a indenização de presas feitas durantç 
a guerra da Independência; a guerra da Cisplatina, "um 
dos esbanjamentos da Monarquia, sob o primeiro Impé
rio"; as lutas intestinas dà regência e do inicio do gover
no de Pedro II; a guerra contra Rosas, empreendida, 
tanto para prevenir a que o déspota preparava contra 
o Brasil, e em justo desforço de repetidos agravos, como 
para salvar a liberdade nas províncias argentinas e a 
independência do Estado oriental, que, por tratado so
lene, o Império se compronietera a garantir~ campanhas 
que representaram um desembolso calculado em 
6.804:000$000; e, fmalmente, a guerra do Paraguai, 
"que devorou, como demonstra a contabilidade do Te
souro, nada menos de Rs. 613.183.:000$000" e que ''não 
poderia ter sido evitada". 

"Conseguintemente, - insiste Afonso Celso - esta 
parte da malsinada herança é inatacável, honrosa, nobi
líssima. Nenhum governo, digno dêsse nome~ heMt.ª-l"ia, 
nas circunstâncias em que se encontrou o do Brasil, 
em endividar-se para tais fins. De nenhum outro alvitre 
poderia lançar mão; era forçoso pedir emprestado. Des
ses dispêndios fora do comum, não se aponta um só 
de que o Império pudesse eximir-se, sem decair da cate
goria de nação civilizada e briosa·•. 

Argumenta Ouro Preto; 
.. Apenas argüiremos de incompetentes os que jUlga

rem merecedora da execração à Monarquia, porque 
impds ao Estado aqueles gastos •. e inqueriremos: -
se a maldizeis, por isso, o·-que em vossa consciência 
merecerá a República-? 

Vêde que, no decurso de poucos anos, gastou ela 
muitíssimo maisy em lutas civis, do que os governos 
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. passados despe~d~ram, em guerras externas e longín
quas, e em revoltas freaüentes uma só das quais durou 
10 anps"._ 

Prosseguindo em sua exposição, justifica Ouro Preto, 
a seguir, o em prego dos 33% restantes do débito legado 
pelamonarquia, enumerando a sua aplicação: no desen
volvimento da fiq~eza pública, "despesa que nenhum 
pafs empreende contando apenas com os recursos ordi
nários da receita e do Estado; o sistema ferroviário 
em 1889, o maior de todas as nações sul-americanas; 
na garan~ia de juros a Engenhos Centrais; no emprés
timo à Companhia Mucury; na permuta, por apólices 
da dívída pública, de ações das estradas de ferro de 
Baturité, Pernambuco, Bahia e D~Pedro II; na aqui
sição-da estrada de rodagem ''União e Indústria"; obras 
de esgotos da cidade do Rio de Janeiro; nas terras púbfi· 
case colonização; nas epidemias, cuja prevenção, no 
período de 1850 a 1889 montou em 29.686:722$126; 
na grande seca dos anos de 1877 a 1879, nas províncias 
do Norte, que consumiu 66.160:257$495, e cujo reapa-

- recimento nos dois últimos anos da monarquia absorveu 
-ainda 21.022~558$085; nos subsídios pecuniários 
{6.662:000$000) cpncedidos pelo Brasil à República 
Oriental do Uruguai. "não só por altas conveniências 
internacionais", mas em virtude de convenções diplo
máticas; e nos empréstimos (17 .951 :000$000) às provín
cias de São Paulo, Bahia e Pernambuco. 

Por último descontando, Afonso Celso, do total de 
98922-9.:500$000 a importância de 119.519:146$298, 
"correspondente ao ágio com que foram emitidos os 
títulos dos diversos empréstimos, as comissões pagas 
aos agentes que os negociaram, os abatimentos por an
tecipação de entradas, e numa palavra, a diferença do 
valor real para o nominal de tais operações", conclui 
que, não tendo as dívidas contraídas produzido mais 
do que 870.219:353$702, "segue-se que além do que 
elas forneceram, e1npregou o Império a grande soma 
de 360.008:187$500, soma proveniente do aumento da 
"receita" para ocorrer âs despesas extraordinárias, 
"que se elevaram a 1.230.218:541$202". 

Assim, pelos dados de Ouro Preto, o Império despen
deu: 

a) - Na guerra da independência, no pagamento 
da dívida proveniente da metrópole, no ajuste 
de contas com Pc:mugal, na indenização de pre
sas, nas lutas_ que foi compelido a sustentar con
tra os vizinhos, na manutenção de tropas em 
território de um deles para ai garantir a paz inter
na e a segurança individual663.779:155$153 

b)- Em melhoramentos materiais, que aumentaram 
J o patrimôi:tio do Estado, o qual, deles auferiu 
i grande proveito 424.956:848$343 
: c) - Em socorros às vítimas de grandes calamidades 
i públicas 87.182:815$580 
'.d)- Em benefício da saúde pública, no mínimo 
1 29.686:722$126 
F)- Na abertura de crédito ao Estado Oriental 
i 6.662:000$000 
-9- Com as províncias 17.951:000$000 
~ Despesa extraordinária foi, pois, de 

1.2;30.218:541$202 
Ora, não te:":_do as operações de empréstimos produ

zidc? mais do que 870.210:353$702 
S,egue-se que, além do que elas forneceram, empre

gou o Império a gl30de soma de 360.008:187$500 
nas· extraordinários despendidos, soma proveniente do 
aumento da teceita, graças aos seus esforços para desen
volver os recursos do país. 

Tal a folha da dinastia que a revolução de 1889 desco-
roou. 

Poderia o indignado Visconde de Ouro Preto, ter 
acrescentado, em favor da Monarquia deposta que, o 
comércio externo que já atingia, (exportações mais im
portações) 500 mil contOs de réis anuais e pennitÍ31 pm 
1888 um orçame-nto fiscal de 150 mil con_,tq;;,.de réis, 
tíObãm cori:io suporte cerca de 60 estJ:afi~s.-de ferro com 
cerca d_e.,9J)00km em tráfego e mai;i 1.500 km em cons
trução na vastidão do territp99, apoiados por 173 agên
cias telegráficas que iqterligavam todo o País_ e que 
contavam com :rpaíS ~e 10.000km de redes com fios 
estendidos JlO :Ehasil. 

Como ãinda poderia socorrer-se em todos os meios 
de produção aqui implantados no regime Imperial, além 
da colonização européia, alemã, belga e italiana custea
da pelo governo. 

Dezembro de 1986 

A exemplo_ de alguns conhecidos políticos; brilhantes 
mas "incapazes de descerem dos palanques-eleitorais, 
mesmo quando o seu partido está no governo, e talvez 
por "viver nas alturas da Filosofia do Direito" o grande 
Rui Barbosa, em pouco tempo de gestão â frente do 
Ministério da Fazenda, faz com que esboroasse o sonho 
de que fosse o novo regime, a República, a terapêutica 
miraculosa para todos os males do País. Não estirpou 
o déficit tão duramente criticado, aumentou os impos
tos~ ampliou o meio circulante com o "negando" papel
moeda e pior, vencido pelo "desequilíbrio entre a recei
ta e a despesa, a enfermidade crdníca de nossa existéncia 
Nacional", lançou não de novos empréstimos. 

Para obtenção de recursos para compra de arma
mentos, que os adversários diziam. seriam utilizados 
em defesa da ditadura, Floriano Peixoto, em face do 
descrédíto internacional, inovou, e o que é pior. fez 
escola com alunos aplicados até os dias atuais, utilizou 
a Companhia Estrada de Ferro-Oeste de Minas para 
-contrair o empréstimo de 3. 710.000. 

Para uma melhor visão das nossas contas e a chamada 
Circulação da Dívida Externa Federal, vejamos os qua
dros n?s 10, 11, 12, 13, 14 e 15, apropriando as datas, 
os valores, as condíções dos juros anuais em cada Go~ 
vemo Republicano, de Deodoro a Washington Luiz. 

Como se vê, a partir do Governo Nilo Peçanha, entra 
novos figurantes no "bailado" da nossa dívida externa, 
trata-se do Franco Papel e do Franco Ouro, o Dólar 
só entrará em cena, no Governo Epitácio Pessoa, em 
1921 e 1922 eco~ juros de 7%_ e 8% ao ano._ 

Como se vê, a dívida externa em 1926, já atingia, 
102.430.819 Libras, 120.383.834 Dólares, 237.704.500 
Francos-Ouro e 98.785.000 Francos-Papel c em 1930, 
final do Governo Washington Luiz, a dívida externa 
circulante atingia, 101.650.893 Libras, 96.567.504 Fran
cos-Papel, 223.206.250 Francos-Ouro e 146.191.633 
Dólares, com os 2- últimos empréstimos 1926 e 1927, 
gravando a taxa 6,5% ao ano. 

Com as renegociações no período do Governo Var~ 
gas, realizadas, todas elas, com taxas de juros inferiores 
aos contratos originais, chegamos a 1937, devendo 
104.192.440 Libras, 273.634.212 Francos-Papel, 
229.185.500 Francos-Ouro e 168.771.745 Dólares, con~ 
fornie Quadro n~ 20. 

Com a eclosão da 2! Guerra Mundial, tivemos um 
incremento muito acentuado nas nossas exportações 
não só em tecelagem mas especialmente nos preços 
dos produtos tradicionais como ainda nos novos ítens 
que foram incorporados nas nossas exportações e em 
consequência, o Quadro n,? 18, projeta a Circulação 
da Dívida Externa Federal de maneira bem mais anima
dora em 1949, no Governo Outra; tínhamos então, 
49.720.425 Libras, 272.908.462 Francos-Papel. 
229.185..500 Francos-Ouro e somente 94.047.965 Dó
lares. 

A esta altura, Sr. Presidente, trago socorrido por 
Valentim Bouças, em separado; as contas, as dívidas 
externas dos Estados e Municípios isolados da dívida 
externa da União, com os valores em circulaçáo no 
ano de 1942~ Vejamos pois o Quadro o.? 19. 

Dívida externa em Libras 
Estados 13.255.731 
Municípios 5.447.918 
Superintendência do Café 6.139.700 
Dívida externa em Dólares 
Estados 42.839~800 
Municípios 27.414.250 
Dívida externa em Francos-Ouro 
Estados 16.790.500 
Municípios 
Dívida externa em Florins 
Estados 6.428.100' '' 
Dívida externa: ém Francos-PapeJ 
Estados-69.265.000 
Municípios 10.000.000 

Daí por que somando-se todas as dívidas da União 
com a dos Estados e Municípios. teríamos em 1949, 
como responsabilidade total do Brasil com credores ex
ternos: 

-Dívida externa em Libras: 74.563.874 
-Dívida externa· em Dólares: 164.302.017 
-Dívida externa em Francos- Papel: 352.173.462 
-Dívida externa em Francos-Ouro: 245.976.000 
-Dívida externa em Florins: 6.428.100 
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Gerando o câmbio a 40 mil réis para a libra, 8 mil 
réis para o dólar e 600 réis para o franco, tenios então 
que: a dívida pública externa, compreendendo União, 
Estados e Municípios, ao final do Governo Vargas e 
início do Governo Dutra, girava-em-tOmo de 3 milhões 
de contos de réis, com os seus resgates "rigorosamente 
em dia", segundo Valentim Bouças. 

Quanto a dívida pública interna, conforme quadro 
n'! 21, nas proximidades daquele período; ou seja, em 
1950, perfazia - já convertida em cruzeiros - Cr$ 
23.867.047. 

Do exame dos quadros n~s 22 e 23, que retratam 
a série de 1950 a junho de 1986 - o comportamento 
do endividamento público com credores externos -, 
constatamos a con do passivo e as amortiza-
ções de parcelas e até 1969, resultando em 
4.345.000 libras e 5.9 dólares; ou ainda feita a 
conversão do total na moeda norte-americana, o que 
resultava em 16.100.000 (dezesseis milhões e cem mil 
dólares) para os dias atuais. Como remanescente dos 
débitos antigos, a dívida pública externa ainda registra 
um passivo de US$ 1.100.000 (um milhão e cem mil 
dólares). 

Por falta de publicações oficiais que, iridividualizasse 
na dívida externa do País as contas públicas do total, 
conforme o mencionado quadro n~ 24, em 1969, a men
cionada dívida externa total, registrada, montava em 
US$ 4.403.300.000 (quatro bilhOes, quatrocentos e três 
milhões e trezentos mil dólares). 

No entanto, a partir de 1982, o BACEN, voltando 
a individualizar nas suas publicações as c_ontas externas, 
verificamos que, do total deUS$ 69.653.500.000, destes 
US$ 47.402.500.000 corresponde as dívidas públicas; 
e que, somente US$ 22:795.000.000 (vinte e dois bi
lhões, setecentos e noventa e cinco milhões de dólares) 
representam a dívida externa das nossas empresas priva
das. 

É ainda no mencionado quadro n~ , que temos 
retratada a situação registrada em junho do corrente 
ano, quando a dívida externa registrada perfazia US$ 
90.709.900.000; destes, US$ 72.430.100.000 represen· 
tavam as dívidas da União, empresas públicas, Estados 
e Municípios, e somente US$ 18.279.800.000 co(I'es
pondia a dívida externa privada. 

Quanto à dívida pública inteina, conforme o quadro 
n~ 21, na série 1950/1976, tfuhamos no primeiro ano 
(1950), numa soma total- União. Estados. DF e Muni~ 
cípios -, agregadas as dívidas fundadas e flutuantes, 
o total de Cr$ 47.302.002.00(f(qU"i\renta e sete bilhões, 
trezentos e dois milhões e dois mil cruzeiros)- cruzei
ros da época-; e no final, em 1976, só comparecendo 
a dívida interna fUndada da União, atingia a meSma 
Cr$ 177.031.000.000 (cento e -setenta e sete bilhões e 
trinta e um milhões de cruzeiros). 

Finalmente, o quadro n~ 25 faz uma projeção da Dívi
da Líquida Consolidada do Setor Público como um to
do, interna e externa, com os seus montantes na nossa 
moeda, como ainda, a sua relação percentual sobre 
o Produto Interno Bruto do período. ·· 

Temos então que, em 1981, a dívida interna de 5.830 
bilhões correspondia a 22,7% sobre o Pffi; e em 1984, 
a mesma, montando Cr$ 145.173 bilhões, equivalía a 
37,5% do PIB; em 1985, subia para 398.332 bilhões, 
e não pudemos compará-la ao PIB, por falta da publi
cação do seu valor. 

Do mencionado quadro n~25. verificãmos. coino assi
nalado, a dívida externa convcrtid<. a cruzeiros corren
tes da época; e assim. em 1981, a dívida externa do 
Setor Público atingia Cr$ 4.504 bilhões, equivalendo 
a 17,6% sobre o PIB daquele ano; para, em 1984, atin
gindo Cr$ 194.800 bilhões, corresponder a 50,3% do 
nosso PIB; e, finalmente, em 1985, significai Cr$ 
479.502 bilhões (quatrocentos e setenta e nove bilhões 
e quinhentos e dois bilhões de cruzeiros)._ 

Somadas as duas dívidas, interna e externa,_ tínhamos. 
pois, em 1981. um total de Cr$ 10.334 bilhOes, equiva
lentes a 4,3% sobre o PIB; em 1984 tal soma atingindo 
Cr$ 339.937 bilhões, já significava 87,8% do PIB; en
quanto, em 1985. como Hbola de neve". subia para 
Cr$ 877.834 bilhões~ Pelas razões anteriormente cita
das. não pudemos apurar o percentual sobre o PIB 
de 1985. · • 

Outro fato, Sr. Presidente, que podemos ressaltar 
é que. em 1984. segundo o IBGE, somente a dívida 

•· pública interna significava 0,2% sobre o-Pra. atingindo 
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2,6% em 1966 e 9,9% em 1973, quando 11 anos após, 
em 1984, como vimos, já alcançava 37,5% do PIB, 
vale dizer com crescimento de 187 vezes no período. 

As principais causas de tamanho endividamento do 
setOr público brasileiro já foram aludidas: o empre
guismo e a mordomia, somadas ao descaso com o siste
ma tributário, permitindo a quase inviabilização dos 
bons contribuintes e mais que descabida sonegação por 
parte dos "espertos" e dos "vivos". Contudo temos 
outras e. realmente, as mais que respeitáveis, os investi
mentos públicos na "infra-estrutura económica e social. 

Para uma apropriação do que era o Brasil ã época 
da nossa Independência, coube ao Visconde de Ouro 
Preto relacionar o realizado pelo Regime Imperial, o 
que - diga-se de passagem -, foi bastante represen-

- tativo para o nosso desenvolvimento. 

Antes de_ internarmos um cotejo do Brasil herdado 
da Monarquia com o Brasil atual, passamos as vistas 
sobre a nossa balança comercial. Vejamos o comporta
mento das nossas importações e exportações, no perío
do de 1940 a maio de 1984. 

Vejamos assim. o quadro n? 26- Balança Comercial 
- partindo da exportação de 370 milhões de dólares 
e uma importação de 253 milhões de dólares em 1940, 
o que resultou num superávit de 46,24% em favor do 
Brru;il, vamos chegar à 1946 exportando quase o triplo, 
166,21% a mais, 985 milhões de dólares contra a impor
tação de 584 milhões, nos permitindo o superávit de 
68,66%, contudo tais superávits decorreram mais em 
função da super valorização dos ftens exportados, em 
face a escassez no período da 2! guerra, do que mesmo, 
em razão da tonelagem exportada, (vide quadro n~ 27). 

Tanto é que, de 1947, quando ultrapassamos o pata
mar de US$ 1.152.000, permanecemos, até 1986, 22 
anos consecutivOs, para superarmos o degrau dos 2 bi
lhões de dólares nas nossas exportações, ao mesmo tem
po em que registrando pequenos superávits. em relação 
as nossas importações tivemos também 3 exercícios con
signando déficits em 1952, 1960 e 1962. 

De 1969 a 1972, com a exportação saltando de US$ 
2.311 milhões para US$ 3.991 milhões, um crescimento 
de 72,69%, tivemos importações que em 1969 atingiram 
US$ 1.993 milhões que chegavam a US$ 4.232 milhões 
em 1972, representando um crescimento de 123,43%. 
ou um déficit de US$ 35 milhões para os 4 anos. 

Vale dizer os superávits acumulados nos 3 últimos 
anos, que somaram 20,6 milhões de dólares foram engo
lidos pelo início da crise do petróleo em 1972. 

Em 1973 exportando US$ 6.199 milhões o que repre
sentou um incremento cJ-e 55,32% sobre o ano anterior
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o que ainda nos concedeu. um insignificante superávit 
US$ 7 milhões. A partir de 1974 a 1980 acumulamos 
continuados déficits e que montaram em US$ 17.075 
milhões, isto porque, obtivemos um extraordinário in
cremento nas nossas exportações, as quais represen
taram US$ 86.094 milhões enquanto as importações 
em função dos custos com o petróleo, atingiram US$ 
103.979 milhões. 

Para uma real apreciação do esforço nacional em 
promover com grande crescimento nas exportações e 
fazer face à crise do petróleo, bastaria atentar para 
o fato de que se exportamos US$ 86.904 milhões nos 
7 anos em exame, nos 34 anteriores. de 1940 a 1973, 
todas as nossas exportações, somadaS:, atingiram US$ 
53.337 milhões. 

A seguir atingimos novamente a condição de supera
vitários com as exportações de 1981 a maio de 1984, 
superando as importações em US$13.121 milhões, vale 
dizer, em 41 meses exportamos US$ 75.457 'milhões 
e importamos US$ 62.336 milhões. 

Sabemos todos. Sr. Presidente, como funciona oco
mércio de petróleo, especialmente o que ocorreu no 
período em exame, o pagamento é praticamente à vista, 
e até que nos preparássemos para a exportação nos 
níveis.'que vimos alcançando não pode o Brasil fugir 
aos empréstimo~ em moeda e outros tipos de financia
mentOs, no meicádo financeiro mundial que funcinou 
como uma verdadeira arapuca. 

No início da crise, como estamos todos lembrados 
créditos_fartos_e baratos, especialniente, com a cres
cente presença dos petrodólares, para nOca:uge da crise 
escassearem os recursos e as taxas triplicarem-se~ e· os 
reSUltados aí estão. uma dívida externa registrada e 
que acrescida da não registrada (dívida comercial de 
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curto prazo) foi multiplicada por 20 vezes no período 
de 14 anos. 

É verdade, que ultimamente, tanto o petróleo como 
as próprias taxas dos empréstimos externos~ tiveram 
substanciais e palpáveis reduções nos seus custos, contu
do ainda se mantém em patamares bem superiores aos 
tradicionais, daí, mesmo com os nossos superávits co
merciais de 10 e 12 bilhões de dólares anuais, conti
nuarmos asfixiados pelo peso do endividamento exter
no, cujo fulcro, inegavelmente, tem assento no item 
petróleo. 

Em outras oportunidades já analisamos as conse
qüências do nosso consumismo mais que desregrado 
e avassalador, inclusive chamando a atenção para atitu
de dos habitantes dos países que nos emprestam dinhei
ro, em face da crise do petróleo. Para economizarem. 
passaram a andar a cavalo, charretes, de bicicletas, a 
pé, de carona, etc., guardaram seus automóveis, e o 
que fizemos, Sr. Presidente? 

Aceitamos as ponderações e os apelos governamen
tais ou ·os exemplos dos nossos emprestadores de di
nheiro? 

Pois bem, na busca do status fomos alimentando 
a "fogueira", apagando~a com gasolina importada. num 
tresloucado masoquismo, queimamos o suor e o sacri
fício das anteriores e o que é pior, das futuras gerações, 
as quais irão resgatar os nossos gigantescos débitos in
ternos e externos. 

Mesmo elevando-se de menos de 200 mil barris/dia, 
a nossa produção de petróleo para 600 mil barris/dia. 
mais a únpfantação do PRO ÁLCOOL, cuja produção, 
minimizou, em muito as nossas impóitiiÇões de petró
leo, tamanho. o incremento no consumo interno que 
ainda hoje o nosso dispêndio com o item petróleo, ain.d 
asupera o total da nossa dívida externa bruta em 1968, 
ou ainda o total das nossas importações (todos os itens), 
em 1972. 

E é tão dolorosamente verdadeiro o nosso desregra
mento no consumismo que. usando ainda o item petró
leo. vamos constatar um consumo de 17.664.000 m3 

em 1963, quando em 1979, com o segundo "pico" da 
crise, já atingíamos o consumo de 58.811.000 m3 de 
petróleo e seus derivados; e em 1983, consumindo 
60.907.000 m3

, tendo aí, felizmente, já cerca de 10% 
supridos pelo álcool anidro e hidratado. 

Ora, tal incremento no consumo de petróleo, a grosso 
modo nos custou, a mais, no período 1974/1983, US$ 
62.000 milhões de dólares no endividamento externo, 
isto p~rque, considerados os preços e os mesmos níveis 
de importações de 1970172, (antes da crise). teríamos 
importado na década 1974/1983, 238.234.690 toneladas 
ou m3

, e dispendido US$ 3.758.866 mil dólares e não 
os US$ 65.844.120 míl dólares, que. efetivrui:tente foram 
gastos nas importações de petróleo no período. 

E, Sr. Presidente, onde estão os d6lares que não 
vieram da balança comercial? Tivemos que tomar em
prestados, endividando a empresa privada e as públicas, 
após esgotannos a capacidade governamental de fazê
lo, daf os grande projetos oficiais, SIDERBRÁS, 
PROÁLCOOL,Itaipu, Tucuruí, Estrada de Aço, Ener
gia Nuclear, etc., etc., precisávamos dos mesmos sem 
dúvidas não só para o nosso soerguimento económico 
e social futuro mas i:niediatamente, para a obtenção 
dos dólares para pagar às importações de petróleo. 

Na área do endividamento interno público, teríamos 
uma causa muito significativa, os chamados incentivos 
fiscais, os quã.ksem nos determos nas vergonhosas dis
torções, muito contribuíram para o desenvolvimento 
das regiões menos favorecidas. 

Além da isenção do Imposto de Renda aos empreen
dimentos particulares implantados nas ditas regiões, o 
Governo Federal, concedeu em parcelas devidas ao Im
posto de Renda, pelas Pessoas Jurídicas para novos 
investimentos no Norte-Nordeste, até 1984,351 bilhões 
de cruzeiros na Arnazonia. e 408 bilhões na área da 
SUDENE. 

Por outro lado, além dos dispêndios com os progra
mas de amparo à iniciativa privada teríamos que enume
rar entre os programas oficiais, RADAM, PIN, PRO
TERRA, POLOAMAZONIA, POLONORDESTE, 
POLOSERTANEJO, PROCANOR, PROHIDEO e 
tantos outros que ínegávelmente, ressalvadas as distor
ções das coisas oficiais no Brasil, requereram grandes 
somas de recursos públicos como mitigaram em grande 
parte as dificuldades da gente Norte-Nordestina. 
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Na partilha dos recursos arrecadados, globalmente, 
tínhamos em 1970 a União retendo 43,1 %, os Estados 
com 48,3% e os Municípios somente com 8,6%. 

Já em 1983, constatamos a União com 48,2%, os 
Estados com 35,6% e os Municípios com 16,2%, e_vafe 
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assinalar as posteriores alterações especialmente a 
Emenda Passos Pôrto, a partir das quais os Municípios 
seguramente passaram a partilhar, com 20% sobre a 
~enda tributária total do País. 

Dezembro de 1986 · 

Já vimos a infra-estrutura, no caso os principais itens, 
realizados pelo Regime Imperial; vejamos a seguir o 
que foi realizado pelo Regime Republicano, em 2 etapas 
do início ate 1960/64 e de lá até 1983/84,_ resultando 
alguns itens mais significativos. 

RODOVIA$ FEDERAIS, pSTADUAIS E HUNICl.PAJS 

Discriminação em Km. 

Pavimcm:ada.s 

Não Pa':'j ment.adas 

Totajs: 

!.92! 
18.730 

529.7.80 

548.510 

TRANSPORTE J.!A~IJ.~MO E FLUVIAL 

Frota existente (em Ton) 

461 embarcações 

1. ]:7) embarcaEÕes 

Totais: 

l.!'~ 

~.424.000 TPB 

1. 424.000 TPB 

FROTA NACIONA_l,. DE. VE!GULOS 

Disc:ri.!!!_inao;ão 

AutoS- de passeio, ônibus, 

caminl1Õcs e utilitários. 

1984 

99.646 

1-296.018 

1~395.664 

9-348.668 TPB-

9.348 .668 TPB 

12.591.340 

CAPACIDADE DE GERAC.ltO DE .EI\EP~GlA ELETRI ÇA 

Discriminação 

Capacidade instalada. 

1960 

5.209.987 J..'WA 

-:11i84 

.39-.618.000 KWA 

TELEFONES INSTALADOS, ESTACOES DE TV E B!\ll,!_Q 

Discriminação 

Telefones Instalados 

Estações de TV 

EstaçOes de Rádio 

Retransmissoras de TV 

1904 

300. o 00 

30 

915 

INFRAESTRUTURA ·SOCIAL 

Discriminação 

Domicílios Urbanos 

Domicílios Rurais 

Totais: 

~ 

6.550.784 

6.92"4.684. 

l3.-475.472 

·-· .1983 

1-Ó-.-000-000-

!l6 

1.531 

4.048 

- 19&~ 

~0-~24:3":514 

7 ..• .1 5:1_,831 

27.401.345 

NÇ 'DE DOMIC!LIOS RURAl$ URBANOS EQUIPADOS 

COM BENS DURÁVEIS. 

Discriminação 

Com Fogão a gáS 

Outros- Fogões 

. I 96.0 ____ _ 

2-467."257 

ll-028.215 

Com Iluminação Elétr. 5.209.987 

Consumo de Energia EL 5.122.7Di Mw

Com Rede de Esgotos 

c Fossas 

Idem 

Com Fossas Sépticas 

Com Fossas Rudimentar 

e outros escoadouros 

3.483.105 

,3.379.222 

1982 

zs .'s·s-g. 939 

1-.841.406 

20.845 -·316 

27.071.000 MW 

7:519.638 

7 :·~90.186 -

-4.30Ó.806 

Domicílios com abast~ 

cimento de água Rede Geral 2.833.622 

Com Geladeiras 1.530. 712 

Co·m Rádios 4.767.368 

Com Televisores 

Outros· Equipament-os Sociais 

-Bibliotecas 

-Museus 

EDUCAÇÃO: 

Matriculados 

19 Grau 

Corpo Docente 

:Escolas_19 G:rau 

Pré Escolar 

Mat ricul ad_os 

Corpo DoCCnte 

Escola Pré-Escoiar 

!'-iobral 

:Ensino 29 Grá.u 

Es-colas 29- Grau 

Matriculados 

Corpo Docente 

Erlsino Superior 

Matriculados 

cursos 

Professores 

1-.108.149 

1.!'64 

10.563.033 

346.916 

130.244 

Inexistia 

lne_xi"st:Ía 

Inexi:stia 

3.924 

439.040 

19.600 

!36-744 

1.257 

30.162 

16.837.692 

15.7S_S.9Sil 

20.027.948 

1o.soo. oo_o 

15.831 

1-321 

1980 

22.148 .SO!f 

483-029 

Zi2.721" 

1- 33S. 317 

58.788 

15 '320 

2.460.278 

7. 224 

2. 823.54 4 

198.276 

1.377.286 

4. 394 

116.237 

AGRICULTURA E PECUÁRIA (N<? DE PROPRIEDADE) 

Dis"criminação 

Propriedades Rurais 

Ãrea ocupada (Ha) 

:Área :Média (l-Ia=) 

Área Ocup. c/Lavo.uras 

Tra tores em Uso 

Ef~tivo Bovino 

Efetivo Suíno 

~ 
3.---337~769 

249.861'.142 

74 ,86 

28.712.209 

61.3"24 

56.041.307 

25.579.S51 

~ 
5~167.578 

369.5S7:stz 

71 ,52 

49.185.302 

530-.691 

117.755.923 

3Z-569.586 
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Por acréscimo, poderia ser lembrado o nosso mo
demo parque industrial e que já nos coloca oomCf a 
oitava economia mundial e finalmente que o Estado 
de São Paulo, isoladamente gera o maior Produto Bru· 
to, da América do Sul. 

Por tudo isto, Sr. Presidente, não temos que tirar 
de maus pagadores promovendo moratória unilateral, 
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estamos precisando de homens da estirpe do Visconde 
_ de Ouro Preto pant renegociar as n_ossas dívi~as com 

redução das taxas de juros em condições ?e ~pensar 
e até se for o caso de exportarmos os derrotistas mlpe_r~
dos em Rui Barbosa e remetermos para ÇUba e Um_ao 
Soviética os maus pagadores inspirados na caloterra 
Rússfa de Lenin e Stalin. 

QUADRO N9 1 
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Precisamos e urgentemente de austeridade na arreca
dação das receitas tributárias e nos gastos públicos, en
fun_ precisamos de exemplos edificantes dos polfticos
Estadistas que nos legaram o Brasil honrado e próspero. 
e fízeram-no com as vistas voltadas para as futuras gera
ções meSIIlO perdendo eleições. 

Era o que tinha a dizer. 

REC!!ITA TOTAL E lftlBlJTÁRIA, OESPE.SA DE P~SOAL E CUSTEIO- UN/hO 

1910 

'"' 1972 
1973 
19:'4 

'"' 1916 

'"' '"' 1979 

"" 19&1 
1~111: 

19&1 

Cn:.wimcnto 
noPcriod<1 

Crt•r:.m~n\o 

R~(Mt~Tatd! 

m 
29.SJ9.961 
21.GSI.5"U 
J9 . .41'11.n9 
S:t12!i.~1.2. 
7~Ml4H 

100~90.J4t: 
17V7l.J27 
ZS2.695.ol4S 
357.704.71.0 
~4.l<IM90 

1..2~0.011t,OO~ 

l.J~J.96fd:!9 

4.71~..Sl5.G69 
11.194.;16~.5!1<1 

D~sr~sa 

)r.~ulta t<lmPI::II()<l/()J 

Admüris:'"; CMtTtJ/1: 

1UlH~7 3.948."204 
l4.93Q.7;\2 <t.ll87.3~6 

3Ul6ftl5 6»79.(101 
<~a.7JM29 B.l45.0114 
70.0.t-ü;4) 9.7~·~-~~6 

92.18~.121 14.81).824 
u~.S9G.J2.5 23.112J.~8S 
2l4AA6.1\54 30.369.931 
m.ó-24.4~ 441.J33.40J 
oli4.14).0~6 6&.139. '"'-~ 
902 750.0.~) 1.lll70.46~ 

1.9:9~~.372 :l$5.4~6.7~1 
3.~93.427.~49 .523.U.O.ll2l 
U5J.209.)16 1.186.11~.006 

~-·~ '·""" 

D~r~stHfl "' '" m 
CU$Ui<.l"(.f) " < 

~.OOJ.O)I ;~.~4 ~1 •. 111 ;r~7~ :"pt 

6..ll7 • .4M :s,ou N,.!''ll ~l. ~~ ~~-'I• 
7.9J/J!O~ 1~.4: l~!-.07 ~<J.l: .::.r: 
10~(.6.6~~ J.$.44 16.72 ]t.pl 

D.-4-lO.~SII 1~.'0 ;~.ii· 

2.:!.~~-104 l-'.7~ j(-.JJ~ 
.. __ ~ ... _:_: 

Jjt-:09.1-'9) ~~-~~ ~~-~(1 .:'1•. .. ~,_,;, 

49.5~~19 12.0~ ·~-~: ô'l.(•: :: J ~' 
6MI&.Jf:7 D'.~ll 141.~.' r7."·; :':1.•• 

IIU07.J3':' 1:.;~ l~.r,.r, ~.l_·~ 

ll6.J;>.O.[f•5 J(\fl~ D.i·~ ~~--'~ "].'.!•"'-
4!ü69.MO ll.l.iô.(> iJ,ld _,_;-: ~·-~·· 
~l'l).~2.1l8 1().~7 ~~-~~ ;;;.,d,l )J,.t'> 

1.83~.593.147 1~.40 ~~--~(. ~0.7.1 

..:'_•O:_R:_fN ____ "·-"'-"---"-·"'-"---'-'"'-'-·---"~·"'-""-'--ORT:,:::~:~l OR::Stio:;~~<' 
C•c«:irl!CMo 
Acima d.l ORTN 2~.<410'>. 15.~ 

RECEITAS E O.ESPf$A.S COM PESSOA[. E CUSTElO DOS ESTADOS D,\ FE"DERACÀO 

toRTN 1970- Dcumbto CrS O.S9. ORTr; 1931- Ducmhto Crl 7..::112,11!'1 

·~ RC"ttllll R.-nil& ~n,.,. ....... c=.,.,.;., 
~ T ... , 1"riltutld• Teral 

"' 
p_.,.l 

"' . - <?..t "' :n '" 4/j '" 1971) 29.71!0.76) JB,4)0.150 6.J.I6-~l 7.923.76.~ 21.36 34,4) ,. ... 42.<:? 1971 26.Y07.l04 ~-U-27.29-f 7631-040 9.1J7.1SQ- 21,39 :0,1(. _t)-'4 ,1{.,7;: 1912 19.144..002 )!'.6[j.559 UlM~'~' 11.1<.61.{<% :;. .. ,>7 =-·~ ~."T<t 

'"' .52.1&2.4.5$ 48.)65.747 12.41&.6'10 1.5.J(ll200 n.so ~.6-8 ~<-U J.:.~ 1974 74."102.911 69.Jl8.6JJ. l6.9"277l 21.219.J9~ 22,13 ::!:-1_<0 2-!>.4(1 JO..t>: 

'"' 9l.J.I2.1 .. &6.76"1.1,6 2:Lll!A.1!4l 31.473.3JJ 27.19 ~Y.lcõ )),7:! Jff..2l 1976 129.65UI!ll Q.SSU3S 37.67~..520 4.900.!1-JT ""' 45-.6~ Jf>.l7 ~79 1917 I&S.~.6l) ~~.m_<os S2.l62.1tro 64.M0.70C. 2UO ~~-~ .14~711 5-1~9 l'n! l9l.ll7.)9) J9l.017.511 i6..Sf,MQ6 1!!6.09).(1(,4 29.11 45-.0ii ~6."'1 !-!-.2:0 
"" 456.630.415 29B.O.SS.799 l60.ol99.979 :~s~.lA.lSJ ).5,15- :BJ;S 4l_'<l 6-3 • .2..~ 1~&0 91U6U70 61J.JBJ.90J 2~112 3-C'-.:l\.407 21<...~7 42..4!1 37,61< .S!ó.99 1981 1.177.7R4SI 1.2U.09J.4» 606.7:3.9'7) 7)lliS7,(1S7 lU I <lU-~ 3'1.0.\ ...,, 
"" 3.99?.!197.000 2.565.389.200 l.JIS.l52.1Xl0 l.S90.261.000 "-" 5-l,.l(i )9.76 6l.% "" I.J73.4.ZU90 .5--'66.663-!_31 l.~.t7-'<W.J'JO J.41.8<1.2$U17 3.5.20. ~~01 41t,61 <'1.4~ 

C.csclm~nlo 
110 I'cr'lo<So - 2"'?]&'4 30.647"' <IG_.l«;o. 0,17l".l, 

Crc;.cilllc:ntnd:r. ORTN [(~ 14,BC2'h 14,(1(2" 14,GU~ 

Cnn·im(nlo 
Aàma d.a 
ORTN 14JI)6~ "·''" J2,lQN ,.., .. 

. ~ 
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ANOS 

J 823 

J 825 

1826 

lS:'i~ 

1837 

1838 

1839 

184 o 

1841 

184 2 

1843 

184 4 

1847 

1848 

1849 

1850 

185] 

1853 

185 4 

1855 

1857 

1858 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.Jo II) 

QUADRO NÇ 3 

ltECElTI\S TOTAL E TKIBUTÁRIA- DESPESAS PESSOA[. E DE CIJSTõ;:JO DOS MUt-J.CrrtOS DA~ C.J\i'iTAIS 

(ORTN 1970- Dncmbro CrJ. ~9.59; ORTI'i i9SJ- Dcmmbro CrS 7.012,99) 

Rf'UJIIJ R~ctit• DcJprMn Cwrtfa ~ ~ • • 
Teta/ Trib~t~é,la Tmm 

N"NI 
(IJ ,,, 

"' '" 
,,, ,,, .,, ., 

""' 2.109.410 17!.4.!-3 Sl4.1l-" 779.401'o 2~.37 . 66.64 ~(·.9!- lliU'I,! 

'"' 1.641.605 '1-96.246 6&1.606 1.016.$01 :.~.&:! ~~.41 ~~~.~<; Jli~)'..l 

"" 3.SOM6& 1.461.279 89MSI L466.S?I !S,4Q 61,\6 •1.~1 IW,Jf• 

1'.113 0~1.230 1.99'1.641 1.142.717 J.Sn.61~ :1:4.0: ;o.::,[~ )Y,.\t- *.1,70 
1914 V70.'146 2.~91.652 1.543.&29 ':.71').490 19,11i ~9.4~ ~~;oc. lfl.l,7<) 

'"' 1257&.073 U4J.J99 2,4$3.S44 4.126.26? 19.31 $-(m .1~.RO 00).:,< 

1976 19.741.11~0 7,S92.210 !'.ffl:8.159 8.91i~.693 :&.H• 7M9 4!'õ,!ll . I IS..\~ 

"" 2U40.6S1 ll.fl.l0.871 &.~19,()q6 13.1~~.216 27,SS ""' ~4.0ó 1w.:~ 

19:78 47.513.719 18.8~2.760 12.&12.654 2<1.476.517 26,97 61JI~ ~J.I(l ICI:': • .W 

'"' 75~Jl.718 )(U77,9~0 23.110.903 34.9(.0,';8~ JO.i3 7t>,'17 4(._~$ li.l'J.~ 
19~0 12U-16.llll ~ZJD2.i79. 42.240,747 66.201.:'60 nn 79,0~ !>1.4(• 12~ • .'0 
1981 2)6.~93.294 103.323.345 u.s~s..s~a 131.794.94~ 31,45 ~[1,18 :IÇ:J\4 ~27.~" 
1932 ~M07.~21 22,3.174.&63 1Sl.JI7.685 239.476.758 33.12 ~i.9.2 ~~ 129,)(• 
\983, 1,1<19.6)4.000 527.411).000 4).4,466.000 651.2~~-000 36.22 82.;\1> ~.JQ 12~.4_f. 

Cn::<eiri'ltntt'l 
no Ptril'do 

S6,770'rt 611,27$'io 84,.07% .. 83,456~ 

Crctcomciltó-
da ORTN 14.042% ·~.0-12';. I~.OU% 14;tl42'b 

('"rc•cimcnlO 
Acim~ 

d•OR.TN 42.T.'II'I. ~.2))~ 70.365~ 69.~··~ 

----· 

--@_D~~-po _SAJ.DO_Q_:~-~\t.Cu~,..-AQ ORCAI-IE:\T ,,k!' .... 
-

~--
1899 '-Q_UADRO 

(Em CoritoÇ de RéLc;) 

SALDO SALDO 

899,997~ ( -l J 868 61.97Z :234$ ( -) 

3.808' 5615 (-) 1869 46-388:2465 ( ,) 

4.014 ;,944$ (-) 1870 2.337:733$ (-) 

204 :516S: (-') 18 71 3.555:146$ (-) 

6. 248 ,ons (-) 1872 9.743,:3595 ( -) 

3.160,3775 (-) 1873 16.4 71; 671 s: (-) 

___ 5f.U20:72SS c-; 18 74 19.364:8635 (-) 

6.461,6095 ( -) 1875 27.442:0015 (-) 

11.164 ;480S: (-) 1876 38.064 ;5175 (-) 

!3.620,151S (C) 1877 40.747;0655 (-) 

4.~96:2"695 (-) 1878 65.007:5875 (-) 

830,0775 (-) 1879 29.371:560$ (-) 

640,5685 (-) 1880 7.308:1395 (-) 

2.126,0985 (-) 1881 7.483:6845 (-) 

749:4395 (-) 1882 2 3-360:3005 (-) 

527 :686S (-) 1883 19_~.688 :393S ( -) 

~6-967,!<605 (-)_ 1884 :)4 ... 340:1995 (-) 

1.718:0335 (-) 1885 23--313:694S (-) 

1-754 :S42S (-) 1886 6.527:7S8S (-) 

1.608:293S (-) 1890 25.4oo,oaos ( -) 

"" 2". 008; 6505 (-) 1891 8'.300:000S (') 

5.788:5865 c:J '1892 SJ..?oo,ooos (-) 

Dezembro de 1986 · 
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1859 

JS60 

1861 

1R62 

1863 

1864 

ANO 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

Í907 

1908 

1909. 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1925 

1924 

1925 

1926 

1927 

19ZB 

] 9"29 

·í' ":-;-.'·• .:1 
--~-.--.,c~.-,,.._.,,-_, __ 

8 .799.c:!065 (-) 

z.J.m;:-71_3-J: (-) 

560:834 s '(-) 

·8.380:57SS ( -) 

L693. 030S (-) 

26.350:2 30S ( -) 

. 

RECEITA 

-
307,9 

304,5 

343,8 

415,4 

442 ;8 

401,0 

431,7 

536,1 

441,3' 

449,9 

524,8 

56.5,5 

615,4 

654,4 

423,3 

404,3 

4 77,9 

537,4 

618,8 

625,7 

922,3 

891,0 

972,2 

1.258,~ 

1. .588' 4 

1.741,8 

1.647,9 

2.039,5 

2.ZJ6,S 

2.20172 

'}(..~;}.~. 

1893 

'1894 

1895 

1896 

]897 

1898 

1899 

DESPESA 

433,6 

334,5 

297,7 

363,2 

463,5 

374,9 

423,4 

522,2 

511,0 

518,3 

623,5 

618,9 

. 789,2 

762. ~ 

766,"7 

688,5 

686,6 

BOI ,4 

s61 ,2 

931;6 

1.2?6,7 

1-189,3 

1.428,3 

1.569,1 

1.629,8 

1-760,2 

1.867,7 

2.02610 

2 .:l50 ,l 

2.422.4 
4---- ·- -· ·---------
fONTE: T~U - Tribun<~.l del Contas da Un~ão. 

~ ->{ ' !': 

40.800:0005 (-) 

107.700:000$ (-) 

37. ooo:ooos (-) 

22.700: o o os ( -) 

75.90D:OOOS ( -) 

34 4.100: o o os (-) 

25.400:0005 (+) 

(Em CrS Mil) 

SALDO 

(-) 12.5 ,s 

(-) 3'0,0 

46,1 I 
52,2 

(-) 20.7 

25,1 

8 ,3 

13,9 

H 69.7 

( -) 68,2 

H . 98.7 

(-) 118,4 

(-) 173,8 

(-) 208,5 

(-) 343,4 

(-) 2_84 ,2 

(-) 208.7 

(-) 267 ,o 

<-J 248,4 

(-) 305,9 

(-) ~04 ,4 

(-) 298,3 

(-) 456,1 

(-) 310,8 

(-) 141,4 

(-) 18,4 

(-) 2!9 ,8 

13,5 

13316 

( -) 221,2 

Quinta-feira 4 46ll · 
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U DRO D 'CUÇÃO ORCAMEN"I . ~ A EXJ: ·AKl~ QU.A.UKU f\:; 
~o·· .. 

L930 ~ (~ ~-z~m C:r S. l'-1il 

I okstr / 
I ANO RECEITA SALDO 

I 
I I . ---:-:-1 

1930 
I 1.678 2.465! m (-) 1 

1931 2.670 ~. Q3.t 
1932 I 1.696 2.860 I 1.1b4 (-} 

1933 I 2.096 2.831 1 7 35 (-) 

1934 2.479 2.611 i 132 (-) I 
1935 2. 793 ~~ii~ l 

79 (-) I 
1936 3.127 99 (-) I 

1937 3.462 4. 14 4 1 682 (-) I 

1938 3.880 4. 735. 855. (-J 
1939 3. 795 4. 335 i 540 (-) 

1940 4.036 4 .630 l 594 (-) 

1941 4. 046 Ut~r 794 ( -) 
1942 4.225 1-867 (-) 

1943 5.443 5. 944 SOl (-) 

1944 7. 3ô6 7.451 85 (-) 

1945 8. 852 9.850 998 (-) 

1946 11.5 70 14.203 2.633 (-) 

1947 13.853 13.393 460 
1948 15.699 15.696 3 
1949 17.917 20.7271 2.810 (-) 
1950 19~373" 22.126 2. 753 (-) 
1951 27 .4Z8 24.609 2.819 
1952 

I 
30.74 o 28.461 I 2. 279 

1953 37. os 7 ~u~~~ 2.868 (-) 
1954 46.539 7.122 (-) 

1955 55.671 66.6721 11.001 (-) 
1956 74.083 111.013 36.930 (-) 

1957 85.788 130.503. 44.715 (-) 
1958 I 117.816 152.232[ 34.416 (-) 
1959 I 157.827 200.0361 42.209 (-) 

1960 ! 233.013 301.468 . 68.4 55 (-) 

' 1961 -r . 317.454 472.695 155.241 (-) 

1962 511.829 726.694 214.865 (-) 

1963 i 953.054 1.277.577 "324 .523 (-) 
1964 

I 
2.010.62;; 3. 04 3. 885 1.033.262. (-) 

1965 3.593.921 4.136.263 542.342 ( -) 
1966 6. 007 .010 6.138.559 131.549 (-) 
1967 7.384.437 8.172.972 788.535 (-) 

I 1968 11.785.506 11.542.898 242.608 
1969 19.683.563" 18.651.502 1.032.061 
1970 29.819.965 28.115.b60 I l. 704. 30S 
1971 27.051.574 26.142.5171 909.057 I 

I 1972 39.419.929, 38.198.339 r.n1.590 
1973 52~ 725.872 SQ.7fifi.874 1. 958 .. 998 
1974 75.663.458 71.749 .. 814 3.91.3.644 
1975 100.59(1.8~0 103.838.692 3.247.842 (-)I 197(1 172.372.127 168.18L102 1.1.91.()_25 
1977 252.605.448 247.466.755 5.133.693 
1978 357.704.780 3~6.000.370 1.704.410 
1979 541.2d;t.690 521.135.674 23.108.016 I 

1980 }.230.018.002 l.J90.59·~.07S 3~l.OZ3.924 

I 
1981 2.351.966.129 2.-254.895.881 97.070.248 
1982 4.774.815.069 4.619.772.086 155.042.983 
1983 11.779.847.504 11.104.585.324 675.262.180 

FONTE: TCU - Tribunal de. Contas da UniãO. 

Datas 

'·---
~824 

~b· 

1R29 

1839 

1843 

~ó:'~i 
MAPA DOS EMf>Rt~TIMOS DA MONARQUl}\ EM LIBRAS ATÍ: 188_9 

Quantia apurada. ou Quantia 

. J 
Quantia pa'ga . 

j recebida devida. ou a pagar 

. --------- l 
2.450.000 3.000.000 9.050.QOC1 ' 

·- -·----- -~-- .... -··----
1. 400.000 1.400.000 3. 000. 001) 

21)8. 000 769 ~-zo.o l.-950. 000 

237. soo 312._500 503.000 

622.702- "?32.600 1.465.200 

Dezembro de 1986 



'hezembro de 1986 DIÁIU0 DO CONGll.ESSO NÁCIONAL (Seção II) 

1852 954 4'250 1. 040'. 600 2~294.523 

1858 .. 1.3611.275 L625#500 3.366.500 

1859 460.000 508.000 1.270.000 

1860 .. 1.089.000 1. 210.000 3.025.o-oo 

1863 2.904.000 3. 855. 30'7. 8.426.863 

1865 3. 700.000 5.147.000 14..668.950 

1871 . 2.670.000 3.459.634 10.03!.938 

----

-

~.875 . 4.825.000 S. 301.191 10.072.263 

1883 . 3.560.000 4.596.600 18.•175.128 

1886 . 5. 700.000 6. 431.000 11.897.350 

1888 . 6.000.000 6.257.;300 1·4.548.885 

1889 * 15.492.150 17.213.500 3fL521-730 

TOTAIS 51.63-2.877 I 62._760.932 152.11L251 

Obs. Diíerença entre o recebido e o devido: ll-128.Q55 Libras: 

- Os eJnpréstimos até 1. 883 estãó jã resgatados 

•'* :E:mpregadas em obras útejs 
'* Para pagar desoesas internas 

t 

I 
' l 

.]UADRO X'? 8 

MAPA DOS ID-1PR&STIMOS DA MONARQUIA E.."i MOEDA NACIONAL ATE 1886 
(em Contos de Reis) 

I ~ortizaçao e 
'P.,.ndimento Juros Custo 

Datas L.iqcido Pagos Total. 
·--

1824. 12.397. ~77S777 46.263.878~-445 60.348.179$393 -- ------ - -
1825 12.620.098$150 10.264.479$743 22.884.577,.893 

-----------
1329 2. 233.775$555 6.858.143~889 9.362.147S797 

·- -
1839 3.623.155$278 .S.l72. 729$105 9.604.201~153 

1843 5.534 .. 575~376 6.422. 709~299 14.2$9. 034Sl29 

1852 8.226.932$780 9.413.843~109 21.024. 784S~59 

1858 12.330.423$500 9.311.834S845 24.885.058~650 

1859 4. 779.548~099 3.606.262$986 8.547.235$129 

1860 10.525.9-47 8. 344. 650~376 23. 9-88.515$477 

1863 28.612 .. 124~750 26.886. 883~58i 67.4t13:193-$201 

1865 44.444 .000$000 70.914. 803~050 116 * 354. 655~308 

1871 26.521_746$482 25. 823.122~280 39.256-413~152 

1875 44.444.000.000 34~446.881$272 46 .350.888Sl65 

1883 35.552.000 .. 000 10.158. 796~404 19.136 .ll0S452 

1886 52.662 .. 738$556 8.496~547-~634 -
TOTAIS 304.509.403~603 279 .. 27!i.566~000 473.454 .. 994~058 

Obs: Note-se «:!De faltam os juros dos últJ.mos empréstiJnos i.mper!a:i.s 

até UU39, o custo do de 1886, os juros e o custo tota1 de 

~898 e 1889 .. 

Quinta-feira 4 4613 
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ESTAT!STICA DO PAPEL MOEDA EM CtRCu-T~_ftÇACf NO BRASIL 

(EM CONTOS OE RE:IS) "18"93 ·a 1931" 

1.905 ··············---------~-----~---------669.493 

1. 906 . ~-- .•••.. - ••.. - ------------- •• -----.---70-2.065 

1.907 ••.•••••.. - •• -. -------------- -·----- •••. 742.565 

1.908 ····-················-------------·-----124.069 
.3.NOS PAl-'E:f, Mtll-:OA 1.909 •..•.••••..••.••.•..••••.••..••••••••.• 854.182 

{,_·.,r·t.•lS •1e rél.s) 1.910 ........................................ 924.998 

1. ~83 ..... - •..•• :. -- .......... - -~-----. -~.-- .210.997 

1 .. 884 . -- •• - •• - --·-- ••. --~---.-.- .... -.--- ....... 209.626 

1.885 •• -----------------.- ..• ----.-.-.- •.•• 207.862 

1. 886 . - •. ---- ... --.----------- •. --- .. -.-.-. ___ 203.583 

1.887 .•• - ••. -- •••••. - •••••. -- .. - •••·•·· --- .•• 202.291 

1. 888 .•• 4 4 •••••••• -- 4 ••••• -.- •• - •• - 4 ..... - ••• 200.288 

1.889 --.- ••• ------ -~ •••. ---.--- •.• .:;.~:. -- ........... 195.204 

1. 890 ..• ---.----- ....... --- •.. ----·-· --------------~---. -29"8. 4 76 

1.8'91 • ---.- .•. -----·-- -------------.- -----· •• 5~1.497 
1.892 • ·-- ·-- --·· ...... --- ••• ----·· ••••••. ~- -- ••. 561.228 

1.893 -----~-----------········-····-····.;.·----631.861 

1.894 ---- •• - .. - ··- •••. - .•..•.•. ---.---- ••••• 712.359 

1.895 ···-····················---~-------~----618.066 

1.896 •• -.- ... -------------- --· ------.-- •• ~-.- •••.•• 712.355 

1. 897 .•...••.•.. -.-- -- ••.. -- ----------· ------------ . -~- • -----· 754. 959 

1.898 .•.•••••••..•.••....•.•••••••••••••••.. 779.965 

1.899 ..•••.......•...•.••.•••••••••••••••••• 733.727 

1.9'1'1 ···------·----·-·-····-·-·----·-----~--~-------699.632 

1.91')1 -------·············-····---------------680.451 

1. 902 •.••• ----.--.-----.--- --~- ---------·-- .. _675 .. 537 

1.903 -··························4'; .... -,;. ..... 674.979 

1.904 •••••.•.••. --.- ..•.•.• -- •. ----- ·-· ------.- •• 673. 740 

].911 ··········--------··-·------·-·····------991.003 
1.912 .- .. -- •.• - .• - .• ----- •... -.- .•• -- ·- •• - .1.013.062 

1.913 ······-········~------------------------896.835 
J .• 914 -·······-················--------·····-980.283 
1.915 -- •.•• -••••• ---- •••• -------·. -- •• --- •.• 1.076.650 

::..916 ·····--···············---------······1-:?17.120 

] .. 917 ················;·-·······--···-~-----1.483.975 

:<..918 ·····················---·····-·------1.700.087 

1.919 • - •••••• --- •• -~~--- --------- .......... 1.748.391 

1.920 ..•.....•.........•..•..•....••...... 1.848.297 

1.921 ·············----------···-··········-2.049.4'54 

1.922 ...................................... 2.233.104 

1.923 - •. - .... - ---.- •• ----- . .;.-•.•.. -.-- •• - --- •• 2.64is.926 

1.924 ....•.••••..•.....•..•.•••..•.••.•••• 2.96).996 

1.925 ··-······--··-·····-·············-------2.706.977 

1.926 ---------------~---·················--2.569.304 

1.927 ·····················--·--·--···········-3.004.864 

1.928 ·······---~---············-·---------3.379.028 

1.929 ···········-------····-~·-·······---'3.394.347 

1.930 - ........... -.--.--.--. ~- ..... - ••• ~ ••• 2 .. 842.154 

1.931 ·········---------···········-······-2-940.000 

QUADRO ~~9> 1 O 

Circuhcãó di-OlVida Externa Federal - P!lr Presi_dentf! _(JD89 a_ 1937) 

·----------- -------- ·- ·~. -------- - --·- ·- -·---
WPRtSTl!!OS GOVERNO DEODORO DA FONSECA 

~-~--n~ 
--~------

1889 1890 1891 

1883 4,5% li bras 4.248.600 4.1nAOO 4.085.900' 

1388 4,5X l1bras 6.2~5. 900 6.194.900 6.105.900 

1889 4,0% Libras 19.837.000 19.777.900 19.651.400 

TOTAIS 30.351.500 30.152.200 29.843.200 

---

D1PRESTIMOS GOVERNO FLORIANO PEIXOTO 

ANOS 1AXAS MOEDAS 1892 1893 1894 

1883 4,51 Libras 3.986.300 3.871. 600 3. 675.400 

1888 4,5% I. i bras 5.992.400 5.833.900 5.679.100 

1889 4,0: L \bras 19.474.800 19.305.300 19.122.300 

lOTAIS 29.453.500 29.060.800 28.656.800 
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L_~r.rsT~ GOVERNo PRUDENTE DE noRAJs 

ANOS ~1~~~0EDAS --~-~---1896 1897 1898 

1883 4,5% libras. 3.652.600 3.528.400 3.528.400 3.292.00_0 

1888 4,51 Lihre>s. 5.659.700 5.535.300 5.393.100 5.298_._600 

1889 4,0% lib1·as 18.952.1~0~ 18.756.000 18.533.3001 18.388.200 
1895 5,0% 7.442.000 7.44:!:.000 7.388.9@ 1 7.331.600 

1896 5,0% i 1.420.839 
runding l 

TorAIS ~;:.ao -35.261.7oo 34.697.:oo,(~;S.731.2B9 

;QUADRO N9 11 

... -'" t- -· 
EfiPRESTlflOS GOVERNO CANPOS SAllES 

ANOS TAXA f.IOEUAS ~ 1900 ·---~~..l 1902 

1 
--·-· 

1883 4,5~ Libras 3.292.ooo 3.267:ooo 3.267 .0@ 3.267.00.0 

1888 4,5% L i bras $.298.600 4.823.300 4. 823.300 4.823.300 

1889 4,0% li bras 18.38.8.200 18.388.200 18.388.200 18.388.200 

1895 5,0% L i bras T.331.6oo_ 7·.331. 600 7.331.600 7.331.600 

1898 5,0% Libra~ \ 4.328.881 7.198.476 8.613.717 8.613 717 
Fundinq 

TOTAL 38.639.281 41.008.576 42.423.817 42.423.817 
.; 

Et-1PRE5TlMOS GOVERNO ROuRIGUES ALVES 

ANOS TAXAS ~10EDAS 1903 1904 1905 1906 

r---
1883 4,5% Libras 3.267.000 3.267.000 3.267.000 3.267.000 

1888 4,5% L i bras 4.823.300 4.823.300 4.823.300" 4.823.300 

1889 4,0% li bras 18.388.200 18.388.200 18.388.ZOO- 18.388.200 

"1895 5,0% li bras 7.331 .600 7.331.600 7.331.60.0_ 7.331.600 

1898 5,0% L i bras 8.613.717 8.613. 717 8.613.717 8.613.717 
runding 

1901 4,0% L i bras 14.739. Z60 14.051.920 15.649.560 14.821.540 

1903 5,0% L i bras 3.38B.100 3.388.100 3.3_88.100 3.388.100 
(1893) 

1903 5,0% li bras 3.388. li!O 3.388.100 3.388.100 3.388.100 

1908 5,0% L i bras 8.500.00 8.500. 00 8.500.000 8.500.00 

TOTAl 68.751.677 68.363.837 69.951.477 69.821.057 

~\DRO N~ 12 

EMPRtST!HOS GOVERNO- AFONSO PEi"iNA GOVERNü NILO iTÇAi\HA 

ANOS TAXAS --r;;-O~A5 1907 1908 1909 1910 

-·-----
1883 4,5% L i bras 3.267.000 3.267.000 3.267.000 3.158. 900 

18.88 4,5% li bras 4.823:300 4.823.300 4.823.300 4.690.600 

1889 4,0% libra!\_ 18.388.200 18.388.200 18.388.200 18.210.600 

1895 5,0% Libt'aS 7.331.600 7 .331. 600 7.331.600 7.250.60'0 

·1898 s.o~ li bras 8.613.717 8.613.717 8.613.717 8.613.700 
Funding 
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190l 4,0% li bras 14.821.540 14. ... 632.040 I 14.256.340 

1
13.9~6.440 I 

1903 5~0~ Ubra's 3.388.100 3.388.100 3.388.100 
(1893) 

1903 s.o: L i bras 8.500.000 8.500.000 I 8.370.300 l 8.234.700 l 
19US s.n~ li bras - 4.000.000 3.682.000 3.176.200 

1910 4,m:: libras - - i 10.000.000 1 

TOTAL 09.133.457 72.943.957 72.120.557 77.331.740 

190819 s.o: Franco 
papel 

- 50.000,000 100.000.000 100.000.000 

1909 s.o:z rranco -- - 40.000.000. 40.000.000 
ouro 

1910 4,0X franco - - - 100.000.000 

ouro 

TOTAL 40.000.000 140.000.000 
Franco-curo 

I 

QU~___u . 
. 

OPP.!S!!~S GOVERNO Ht Rr1ES· DA tONSECA 

I TAXAS 

. ..:...----__ -
ANOS >:ofDAS 1911 1912 1913 1914 

-- ------
1883 4.5% libras 3.Ó44.7oo· 2.900.700 2.789.700 2.713.100 

1888 4,5: libras 4.553.400,. 4.403.100 4.258.000 4.173.10_0 

1889 4.0% libras l8.Ó21.300 17.821.300 17.599.800 17.468.300 

1895 5,0% .J ... ibras 7, 1!\.1.500 7.005.500 6.978.800 6.925.9QO 

1898 s.ox li bras 8.592.180 8.542.180 8.500.480 8.425.240 
funding 

·• 1901 4~0% libras 13.775.040 13.375.040 13.142.!,;30 12.935.480 

1903 5,0% libras. - - - -
(1893) 

1903 5,0% libras 8.092.200 8.000.200 7.783.100 7.698.100 

1908 5.o% li bras 2.817.500 2.800.500 2.044.800 1.839.400 

1910 4.0% li bras 9.94L300 9.901.3Gn - 9.007.800 9.767.500 

1911 4.0l libras 4.500.000 4.476.000 4.276.000 4.042.900 

1911 4.0% Libras 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 
Y.C. 

1913 4.0% libras - - 1.276.300 1.210.500 
(1910) 
LB. 
191a 5,0% libras - - 11.000.000 11.000.000 

1914 5,0% libras - - - -
Funding 

TOTAL 82.903.120 81.625.820 91.857.360 90.599.520 Libras 

1908/9 5.0% TOTAL 
franco 100.000.000 100.000.000 99.040.000 98.785.000 
papel 

1909 s.m: F .oUro 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 

1910 4.0% r.ouro ······= r·-··· n .••. ~ 
98.464.500 

1911 4.0% F.ouro 00000~ -~·: ,----~ 60.000.000 

1916 5.0:: F.ouro -

I 
TOTAl 
Franco 2~0.000.000 .1200.000.000 1198.845.5:0 lS8.464.!:.00 

J ouro 
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HIPRfS TlllOS 

I 
I ANOS TAXAS J.iúEüAS 1915 

1883 4,5~ L i bras 2.713.100 

1888 4,5% L i bras 4.173.100 

1889 4,0% libras 17.468.300 

1895 5,0% libras 6\925. goo 
1898 5,0% L i bras , 8.368.600 

runding 

1901 4,0~ Libras 12.935.480 

1903 .5,0% Libras -
(1893) 

: 1903 5,0~ Libras 7 .698.'100 

1908 5,0% libras 1.839.400 

• 1910 4,0% Libras 9.767.500 

; 1911 4,0% libras 4.042.900 

: 1911 4,0% Libras 2.400.000 
: v.c. 

1913 4,0% L i bras 1.210.500 
[1910) 
i L.B. 

(1913 5,0: L i bras 11.000.000 

i 1914 5,0% li bras 6.196.578 
::-ifnding 
I TOTAL 

l-' LIBRAS 96.739.458 

I 

' i 908/9 5,0.: franco 98.785.000 

11909 

papel 

5,0% F.ouro 40.000.000 

1910 4,0% F.ouro 98.464.500 

f1911 4,0.: f.ouro 60.000.000 

; 1916 5,0% F.ouro -
i 

TOTAL 198.464.500 F.ouro 

•' 

Elf'R[Sllt-IOS 
'tovERNO OCL-
FII! MOREIRA 

ANOS 
--
1883 

1888 

1889 
1895 

1898 
ru nding 

1901 

903 

1908 

1910 
1911 

911 1 
v 
1 

(1 
L 

.c. 
913 
910) 
.B. 

913 

TAXA 

4,5% 

4'"5:: 
4,0~ 

5,0% 
5,0% 

4,0% 

5,0% 

.5,0% 

4,0% 
4,0% 

4,0% 

4,0t 

5,0% 

I·IOEDA 1919 

----
Lfbra 2.713.100 

Libra 4.173.100 

libra 17.468.300 

Libra 6.925.90Ó 

libra 8.\05.937 

Libra 12.261.540 

Libra 7.698.100 

libra J .839.400 

libra 9.767.500, 

libra 4.042. 900 

libra 2.400.000 

Libra 1.210.500 

libra 11.000.000 

GOVERNO WENCESLAU BR~S 

1916 1917 

2.713.100 2.713.100 
4.173.100 4.173.100 

17.468.300 17.468.300 

6.925.900 6.925.900 
8.306.480 8.245.940 

12.9J5.480 12.935.480 

- -
7.698.100 7 .'698.100 

1.839.400 1.839.400 

9. 767.500 9.767.500 
4.042.900 4.042.900 
2.400.000 2.400.000 

1.210. 500 1.210.500 

11.000.000 11.000.000 
9.962.228 13.137.998 

100.442.988 103.5Ss.218 

98.785.000 98.785.000 

~0.000.000 40~000-.000 

98.464. soo 98.464.500 
60.000.000 60.000.000 

- -

198.464.500 198.464.500 

-
GOVERNO EP!T~C!O PESSOA 

1920 _L 1921 

------- -
2. 713.100 2.713.100 
4.173.100 4.173.100 

17.468.300 17.468.300 

6.925.900 6.925.900 

7.998.177 7.893.477 

11.296.160 11.296.160 
·• 7.698.100 7.698.100 

1.839.400 1.839.400 

9. 767.500 9.767.500 

4.042.900 4.042.900 

2.400.000 2.400.000 

1.210.500 1.210.500 

11.000.000 11.000.000 

Quinta-feira 4 461~ 

, _____ 
191~ 

.. ~ 

2.7Ú.l00 

4.173.100 

17.468.300 
6.925.900 

8.182.257 

12.935.480 

-

7.698.100 

1.839.400 

9.767.500 

4.042.900 
2.400.000 

1.210.500 

11.000.000 
13.135.756 

103.542.293 

98.785.000 

40.000.000 

98.464.500 

~0.000.000 

25.000.000 

223.464.500 

; 

1922 . ::~:: 

-· -· 
2.713.100 I 4.173.100 

17.468.300 

6.925.900 

7.794.977 

11.296. no 
7.698.100 

1.839.400 

9. 767 .soo 
4.042.900 

2.400.000 

1.210.500 

11.000.000 
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1914 
funding 

1922 

1908/9 

1909 

1910 

1911 

1916 

1921 

1922 

5sOX 

7,5% 

S,O% 

S,O% 

4.0% 

4,0% 

S,O% 

8,0% 

7,0% 

libra 

libra 

TOTAL 
LIBRA 

franco 
'papel 

f.ouro 
f.ouro 

F .ouro 
F.ouro 

TOTAL 
F .OURO 

OÕlar 

DÕlar 

TOTAL 
OOLAR 

·-

-· 
Ef\PRtSTIMOS' ., 

-A~O-~AXA. I 1\0EDA 

18B3 4,5~ libra 
1888 - 4,5% Libra 

1889 4.0% Libra 

1895 5,0% libra 

898F. 5,0% Libra 

1901 4,0% libra 

1903 5,0% Libra 

1908 5,0% libra 

1910 4,0% Libra 

1911 4,0%' Libra 

1911VC 4,0% libra 
1913 4,0% Lib:ra 

{lO)L8 

1913 5,0% Lib:ra 

1914F. 5,0% Lib:ra 

TOTAL 
LIBRA 

1908/9 5,0% Franco 
papel 

1909 5,0% f.ou:ro 

1910 4,0% F.ou:ro 

1911 4,0% F.ou:ro 
1916 5,0% F.ou:ro 
1922 5,0% F.ouro 

~-
F.OURO 

-
1921 8,0% DÕlar 

1922 7,0% DÕlar 

1926 6,51: Dólar 

TOTAL 
OillAR 

l3. 725_~ 7_56 14.502.396 14.502.396 14.S02.396 

- - --· 9.000.000 

---
o3:3n:o:n- raz:o35.S33: 102.930.833 111.832:333 

98.785.000 98.785.000 98.785.000 98385.000 

40.000.0.00 40-.000.000 40.00Q.000 40.000.000 

98.464.500 98.464.SOO 9&.464.500 98.464.500 

60. OOO.CiOO 60.000.000 60.000.000 s_o.ooo.ooo """: t .. ~~ 25.000.000 2S.ooo.ooo 

--
223.4ó4.SOO . 223.464.500 223.464.SOO 223.464. soo 

- - I so.ooo.ooo 45.908 . .500 

- - i - 24.583.333 

' - - I 
so.ooo.ooo 70.491.833 

' _ _J __ 
-·· .. '· 

- ;;;;;} -'-"----' . '. I ~ ·---... 
GOVE:RflO A"RTHUff StRNARDES .. -

1n3 1924 1925 i;26 

--- -- ·-·· 
2.713.100 2.713.100 2.113.100 I 2.713.100 

4.173.100 4.173.100 4.173.100 4.173.100 
17.468.300 17.468.300 17.468.300 17.468.300 

6.925.900 -- . 6.925.900 6.925.900 6.925.900 

7,692.077 7.585.937 7.492.587 7.393.463 
11.296.160 11.2?6.:60 11.296.160 11.295.160 
7.698.100 7 .q98. 1oo_ 7.698.100 7.69'8.100 
1.839.400 J.s39.4oo -- 1.839.400 1 .839.400_ 

• 9.767.500 9.751.500 9' 767 .soo 9.767.500 

4.04ê.900 4.0§2. 900 4.042.900 4.042.900 
2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 
1.210.SOO 1.210.500 1.210.500 1.210.500 

11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 
14.502.396 14.502.396 I )4.502.396 14.502.396 

102.729.433 102.623.293 102.529.943 102.430.819. 

--
98.785.000 98.785.000 98.785.000 98.785.000 

40.000.000 40-. ano. 000 40. ooo. o o o- 4o.ooo;ooo 

98.464 .soo 98.464.Sü_O 98.464.500 98.464.SOO 

60.000.000 60.000.000 60.DO!J.000 60.000.000 

24.595.500 24.55.9. soo 2'4.521.&00 

I 
24.483.00_0 

14.851.000 14.798.500 14.777.500. 14.757.000 - I ---
237.911.000 237-.822.500 237.763.500 237.7-04. soo 

-- ·--:--
4S.080.500 43.817.500 41.317.500 38.817.SOO 

23.916;000 23.233.000 ?2.399;667 21.5G6.33~ 

- - - 60.000.000 

-- ·-·--· 
68.296.500 67.050.500 63.717.167 120.383.834 

Dezemb~Ó de 1986 
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EHPR(STINOS 
' 

.JS TAXA l·lOEpA 

1883 4,5: Libra 
{1838 .II,S% Li!)rtl 

1889 4,0; L fbra 

1895 5,0~ libra 

189Bf 5,0~ Libra 

1901 4,0~ Libra 

1903 s.o~ libra 

1908 s.~ L.ibra 

1910 4,0~ libn 

1911 4,0~ Libra 

1911VC 4,0% Libra 

1913(10) 4,0~ Libra 
L.B. 

1913 s.o~ Libra 

1914F. s.~ Libra 

1922 7,5~ Libra 

TOTAL 

' LIBRA 

! 
(1908/9 s.o~ rranco 

papel 

i .1909 5,0% F.ouro 

i 1910 4.~ r. ouro 

! 1911 4,~ F.ouro 

l 1916 s.~ F.ouro 

11922 s.~ r.ouro 

í TOTAL 
F.OURO 

~ 1921 8,~ DÕlar 

11922 7,0% Dõlar 

i 1926 6,5Z DÕlar 

11927 6,5~ DÕlar 

TOTAL 

I DIJLAR 

ENrrtbTIMOG 

Twat. .• , •....•• - ................ -.... .-"'' 

ª~~~:Iill~~~§~~ª 
T.,.&L.,,~-·--···••··--...:;......... 

·~ I 
GOVERNO WASHINGTON LUIZ 

I 

1n1 1928 1929 1930 

2.605.209 2.469.465 2.252.100 2.178.872 
4.046.024 3.881.744 3.605.800 3.592.071 

17.323.359 17.124.252 16.799.300 16.694.647 
6.862.885 6.759.509 6.566.000 6:534:792 
7.289.383 7.180.098 7.065.197 6.942,302 

10.950.720 10.458.950 10.346.820 9.614.027 
'7.594.255 7.421.467 7.17Z.500 7.048.7Z2 
1.628.800 1.191.800 754.800 250.300 
9.il3.200 9.Í>72.528 9.541.359 9.541.359 

•I 
4.042.900 3;800.300 3.280.300 3.280.300 
2.394.000 2.381. 760 2.357.680 2.355. 7~2 

902.000 750.500 592.9.00 428.800 

10.945.00 10.832.250 10.600.800 10.586.488 
14.466.140 14.391.815 14.278.976 14.230.781 
a. 75o.ooo 8.652.150 8.544.600 8.434.640 

1Q9.534.475 106.958.588 103.759.132 101.650.893 

98.474.250 97.897.963 97.418.116 96.657.504 

39.900.000 39.695.000 39.385.000 39.253.738 
97.903.500 97.329.623 96.091.621 96.091.721 
59.650.000 59.544.000 59.31l5.000 58.894.791 

24.441.000 24.397 .soo 24.303.000 24.303.000 

14.735.000 14.713.000 14.700.500 14.663.000 

236.830.000 235:679,123 233.865.221 233.206.250 

26.317.500 35.817.500 35.102.500 31.353.000 

20.733.001 19.899.668 18.752.500 18.174.668 

58.339.766 58.047.259 57.684 .ooo 56.616.285 
41.500.000 41.036.000 40.526.000 40.047.680 

156.890.267 154.800.427 152.065.000 146.191.633 

QUADRO N9 18 

BRASIL REPÚBLICA 

CIR.CULJlçXO DA D[VIDA EX!f:RNA FEDERAL 

QUADRO -ma -1937 -1945~ 1'49 

. " ... ... 

. " • li 
: l! 

,.,., r.ro~ 
Fro. P.~,., 
l'n.r~ 

,.,.. r.,..a 
'"'-- o ..... o .,., .. o ••• ,., .. o~·· 
J'ro. Ou~· ,.,.,o.,,. 
Fn.Ovr• 
D6.i ... 
~~.:;:: 
D.~u • ._ 
rn:., .. 
D41a..., 
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REStJM.O UÍS'I'ÓRICO E SlTO'ACÃO DA. OlVIDA EXTeJt.II{A. DOS ESTADOS E M.UNtcÍPJo$ 
;n.IZ.l9-W 

"""'""" ,, • .,,11,.,, I TUO 1-----;-----,-------;--
1 MOEDA 

A(J&NTEIJ PAOADO!tU ATIJAJS 

I , 

i:ªi:~.\::-:·~~···;;J;~~,l~ 111 1 r1 r~ 
..... ,, .. - ................. ::m~ I ) ,._ ftl 'lo ,;b-

t'~·~·~-~ .................... ~1 11•011 ~ '!". U .,_ rt•. l'o....t 

~~"'::~.~~::::::::·.:::::::: i;i,; ~ ?t :g ~ ! ;~:~:..7 

.~rF::HHi:/::D~ ~~~ 1 ! i ~~ ! ~: 
:~~ n~:::lt~t:~::::::::j wJ: / ~ ~ l~ ~ 1!1~\::: 
'''" <~• J ..... ; ••.•••• ~---..-.~. w~T 6 !~ 100 ':'~ "~.<'""" 

~~f!~~i:··*~~s~~ ~~ u n i~~ ... 
~~ ~~\::::~::::::·-=:::.:::: ;m I r~., ~Pi I n::í!:. 
[~ ~:::t:::::~:~::~~: ~~~ ~ ~ !l ~ l~E· 
i:..~~~~-~::··· .. ~---~---~·. ::;~; ~;?; s;\~ ~~~:=· 
r.,.,~l ............. _,_,. ..... 1~2~ :% r.,~ o~>~ .. •• 

,.~ ................ . , .................... .. 
1%:. .~. ...... . 

+"i}I! ~~~i i~ Ii I [~1!: ......... ~ .... ,10~~ ~% M'k P'•l•r .. '"" .. n"'""""'·'"'"·•··· •. 100' e,;. - l.tt.•~• 
:~ .. ,..., ... ,..,., u .. ,._k,.. r.11 ,., ~~~ft 1 1i " ~ ,_,,., .. 
\l<v, tl, l'hi> JU,,., "'·!<.(',_ i~t1i4 ~ ~~ 91,,'% Ilha• 

WA"Rc u:=ac;.was:: 4 :u: cú ,#e .. w 
t ~lo.n~ $ tz10 1~1> •-~•••" FI•-'"''" • r-. r.u. 

ll.f:.Oil'KI Z7i~:l'~ ! I txao7:.0 '...~IMol-11 .. •1-o••.l: 1'.._ hJ. 

W . A&l Ji u .· J Mtn w .. #lia ... p .... ··• 

QUADRO N9 ·zo 
--~ . 

.• 3!!.J,~~,qoo_ -~II.:.!.P . ..Qt!O __ J8~7n.oo~ .- _30~!l3.ooo 

_n .. au • .s.co_ ~ _,3.1ll6 ... soq_ __ iJ,e~~-.sDL __ 93.&36.soo 

...• 57 .. lJ5.ooo .. ___ sr.us •• M -~n.ps._OoQ_ .~ .. s1.n.s.ooo 
... U.253,COO l!4.zp.~~o. ~~:?~~:!!.D!L .. _l'-li3.ooo 

U',ii)B.OOO. , . U,liJS,OOCI _.J.4,_r.l1J,Op0 .. - U,Gli.OOO 
~:9.185.500 229 .• 105.~00 2U.IBS.SOtl 22~.185.51ltl 

Dezembro de 19&! -
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D!V!DA POBLICA "INTER~A 

UNI AO, ESTADOS, DF E MUNIC!PIOS 

1950 À 1975 

T D!VlD~ 
~ ~ 

D!VIDA i- FUNDADA FLUTUANTE 

I 

! 
A.\0 

i 
U.'o:Iií.O ESTADOS E DF MUNIC!PIOS i UN!i\0 ESTADOS E DF 

i 1950 I 10.439.288 12.408.795 1.018.964 

I 
14.849.110 18.540.845 

1953 10.451.141 15.155.3_4_3_ -o- -o- -o-
I i~~~ . 10.451.537 17.648.990 2.692.315 24.896.440 43.405.553 
I 10.553.2-loi 26.275.221 4.508.203 27.C51.aos 35.447.666 
i 1956 ! 10.6-:2.4-1.6 ze-.::.35.295 S.410.l'-8 1<15.557.230 58.848.516 
i 1~57 I 10.736, iúG 32.183.64:;, i.385,665 * I 103.372'.894 69.936.194 
I l9:i8 ! 11.000.050 34.366.366 5.830.623 I 100.4')2.007 94.630.582 

i ;m; l2.<lol.L41S 34.651.995 20.244.532 534.ó97.166 119.290.295 
12.568.908 39.447.066 6.876.307 781.$.53.4 73 158.602.619 

I 
1961 ! 14.359.797 43.019.540 22.195.387 444.9l7.102 230.834.864 
1962 1 31.30.3.5-lS 56.254.798 -o- 773. U6.856 171.071.978 
1S63 : 5.;.650.370 -o- I -o- 1.3Z;8.SH.l22 -o-

I 1 9(•4 l 252.}31.903 -o-

I 
-o- 857.6')8.949 -o-! 1965 111)!:). 72$.42.6 -o- -o-

I 
2.2•14.Sl0.•1·13 -o-

r**1966 1.11G.S:l7 -o- -o- 2.971.241 -o-
1"'19671 3.153.315 -o- -o-

I 
3.552.954 -o-

1··1968 3. 777.744 -o-

I 

-o- 5. 112.44 9 --0-
1909 4.856.866 -o- -o- I H 7.113 -o-
1970 8.527.106 -o- -o-. 5.708.941 -o-
1"971 I 15.445.082 -o- -o- 5.956.259 -0-

I 1972 26.178.459 -o- -o- 4.538.830 -o-

i m~ 1 ~~:m:~;~ -o- I 
-o- 21.091.064 -o-

-o- - -o- 20.685.014 -o-
I 1975 60.09!L850 -o- I -o- 45.665.513 -o-

1976. 177.031.000 -o- -o- -o-

FONTE: !BGE 

OBS: Somente Nunicipios das Capitais. 

-

** Valores em ~CRS 

A.'IJO ! LIBRAS 

1950 51.885 
1953 35.909 
1954 32.585 
1955 28.441 
1956 24.487 
1957 20.804 
1958 

J 
:s. sn 

1959 I 11.ssc; 
19GO 10.203 
1961 

I 
s. 4 ii 

1962 6.676 
1963 6.147 
1964 5. 910 
1965 S~ ó67 
1966 I 5 . .'I 16 
1967 I s. 151 
1958 

! 
4 .6:.5 

1969 ~. 34 5 
1970 I .; . 076 
1971 J. 797 
1972 

I 
~ .. 549 

1973 ,, • 321 
1974 3.111 
!975 z ~ 880 

DfVIDA PGBLICA EXTERNA - UNIÃO, ESTADOS E MUNIC!PIOS 

SALDO EM CIRCULAÇÃO EM 31/12 

I DO LARES FRANCO PAPEL FRANCO OUR() 

154.314 115.391 

I 
25.285 

120.799 -o- -o-
109.920 104.846 20.373 

99.166 104.846 20.373 
88.273 104.846 I 20.373 
77.903 

I 
60.920 

I 
12.459 

67.172 80.920 12.4 59 
56.272 75.712 11.312 
-15.780 ! 75.168 11.221 
34.999 I -o- -o-
31.088 -o- -o-
27.309 -o-

I 
-o-

23.104 -o- -o-
19.509 -o- -o-
16.083 -o- -o-
13.34 7 -ll- -o--

7.179 -!)- ! -o-
5. 9 58 -o- -o-
4.978 ! -o- -0-
4 .1 74 -o- -o-
3.426 -o- _.--· -o-
2.695 -o- -o-/ 

1.812 -o- -o-
1.550 -o- -o-

~: mUÃ'HO !BGE - O(VIDA P0BL!CA 

Quinta-feira 4 4621 

QUADRO ·~ >J 

Em Milhares CrS 

~f\J~IC!PIOS 

-o-
-o-
-o-
-o-
-o-
-o-
-o-

43.078.686 
14 .4:!.; .529 
54.638.270 

I 
-o-
-o-
-o-

I -o-

I -o-

\ 
-b-
-o-
-o-
-o-
-o-
-0-
-o-
-o-
-o-
-o-

Q.I,IADR."O N~~ 

Em Milhares S Moe\. 

FLORINS 

I 
6.428 
6. 037 

I 
6.037 
3. 740 
3. 74 o 

I 3. 74 o 
3. 740 

I lli 
I B8 

I -o-
-o-
-0-

-o-
-o-
-o-
-0-

-o-
-o-
-0-

-o-
I -o-

I 
~o.:. 

-o/ 
-o-
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D!VJDA POBLICA EXTERNA • UNIÃO, ESTADOS, MUNIC!PIOS E EMPRESAS P0BLICAS 

Em U5 

ANO ~lES D!VIDA CONSOLIDADA 

1969 - Dezembro 16,1 

1970 - Dezembro 15 ,o 

1971 Dezembro 13,9 

197Z - Dezembro 12,2 

1973 - Dezembro 10,4 

1914 - Dezembro 9,4 

197S - Dezembro 7,3 

1976 - Dezembro. 5 .~ 

1977 - Dezembro 4,7 

1978 - Dezembro 4,7 

1982 - Dezembro 2,3 

1983 - Dezembro 1,9 

1984 - Dezembro 1,2 

1985 - P.farço 1,1 

1986 - Junho 1,1 

~: MNCO Cli~TRAL 

Q.!ê.·: A Dívida Públ1C-a Consolfdada está incluída na Dívida Extern<!. Total. 

ANO/Mlls 

1960/!lez. 

1961/Dez. 

1962/Ilcz. 

1963/Dez. 

1964/Dez. 

196S/Dez. 

1966/Dez.. 

1967/Dcz. 

1968/Dez. 

1969/Dez. 

1970/Dcz. 

1971/Dez. 

1972/Dcz. 

19/3/Dez. 

1974/Dcz. 

1975/Dcz. 

1976/Dcz. 

197 7/Dez. 

._--=.,t~ N'? 2 4 __ ______,:....,..,.,_<~~-,r~, 
p·IVÚlA I:XTERN,\ BRUTA RE.GISTRAIJA P0BLICA E PIUVADA ~ 

1960 A 1986 

TOTAl. 

3.071,0 

3.080,0 

3.18.3,1 

3.185,5 

3.101,1 

3.478,4 

3. 702,4 

3.372,0 

3.917,0 

4.403,3 

s .295 ,2 

6.62Í,6 

9.521,0 

12.571,0 

17.165,7 

22.000,0 

Z5.985,4 

32.037,2 

POBLICA 

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

Em US$ Milhões 

PRIVADA 

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

c .. 

-o-

-o-

-o· 

-o-

Dezemb~ 

S MILt!OES 



Dezembro <le 1986 

I 

1978/Dc:r.. 

1979/ll..:z. 

1980/Dt't.. 

1981/Dez. 

1982/De?.. 

1983/Dcz. 

1984/Dc:z. 

1985/1'-ho· 

1986/Jun 

,..,. 
43.510~7 

49.904,2 

53_.847_,8 

61.410,8 

69.653~5 

81.319,2 

91.091 ,o 

90.9i:G,6 

FONTE:- BANCO CE!I.'TRAL 

-o-

-o-

,..o-

47.402,5 

60.291,8 

71.755,9 

72,102,0 

-0-

-0-

-o-

22.795,0 

21.027,0 

19.335,1 

18.881,6 

18.279,8 

D!VIDA t!QUIDA CCNSOLIDli.DA DO SETCR PD'BLICO 

I I 
DISCRIMINAÇJ\0 1981 1982 1983 

- Oí\•ida 
I 

! 
Inter:1a 

! 
5 .sso 13.760 41.275 

- \ s/ o ?IB 22 '7 27,1 34 ,s 

- Dívfda Externa ~ 4 o 5 04 10o772 56 o884 

- ~ S/ o PIB l 17,6 21,2 47,3 

- T o t a 1 

I 
10 o 334 24 o 532 98.~5.9_ -

- \ s/ o PIB 40,3 48,3 81,6 
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QUADRO N'! 2:. 

Em CrS B'lhÕes -
1984 Set/ 1985 

145.137 318.332 I 

I 
37 ,s -o-

I 
194o800 479o502 

I 
. 

50,3 -o-

339 o 937 877 o 834 

87,8 -o-

FONTE: BANCO CENTRAL 

~-A LA N C A 
CONE R c r A~)fS, F;jd;r~ o 

. r .. . _:i;/ :. -...;if 

( 5(.;:r" 

C:.~-------~-----E~---~-A-00~------,-----I-~ro-R-T-~~~- o '~ ·~ 
mTA -oss ~~hOcs -~ ~~t~1 ~l ~r::_ Pe~~~~;~~1 uss milhõCs ron J 

-R"ã-~ N·:é,-"fi'T. ':_tto~a,-i-_"Naa"'"T'-.Ãte a '"Na _ _._ Ate a - , 
+----o--t--lh __ t_a Data ~ata j !h ta Data Data Data Data Na data Ate a i 

1940 370 
1941 273 
1942-Dcz. 401 
19..:13-Dez. 466 
1944-Dez. 574 
1945-Doz. 655 
1946-~z. 985 
1947-D.::z. 1 .152 
1948-Dcz. 1.180 
1949-Ticz. ~ 1.096 
1950-Dcz_. 1.356 
Hl51-D.n~. 1.769 
1952-fuz._ 1.418 
19'53-Dcz •• 1.53_9 
1954-Dczo 1.56Z 
1955-Daz. 1.425 
1956-~.z.. 1.482 
1957-lJoz. 1.391 
1958-Dczo 1.243 
1959-Dcz. 1.282 
1960-ne.z: 1.269 
1961-Dc4. 1.403 

16,2 
23,2 
14,1 
50,4 
17 ,o 
2,4 

- 7,1 
,2.3,7 
30,5 

-19,8 
8,5 
1,5 

- 8,8 
4,0 

- 6,1 
-10,6 

3,1 
- 1,0 
10,6 

253 117 
227 46 
210 191 
275 37 ~o 191 
360 30,9 214 
389 8,1 266 
584 50,1 401 

1.056 80,3 96 
973 - 7,9 ?07 
957 - 1~6 1:39 
942 - 1,6 414 

1. 725 83,0 44 
1.720t - 0,3 
1 .144 -33,5 . 
1o415 23,7 
1.104 -22,0 
1.075 - 2,6 
1.285 19,5 
1.177 -8,4 
1.219 2,8 
1.293· 6,9 
1.292 -0,1 

- 302 
395 
147 
321' 
407 
106 
66 
72 
24 

111 
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1962-!'lcr..' 1.21<'1 -13,5 1.304 
1963·:1'..:'2.. 1.400 15,8 1.294 
19M-~•~- 1.4.'0 1,7 1.086 
196S-:C:;:_ 1.596 11,6 941 

- 0,9 
- - 0,8 
- -16,1 
- -1'1,4 

19(•6-.!'"..C<.. 1.741 9,1 1.303 
196/~:X:::-. 1.654 - 5,0 1.442 
t96R-'Jc>z. 1.881 13,7 1.855 

- 38,5 
- 10,6 
- 28,7 

1969-:\.·~,. 2.311 22,9 1.993 
19~(1-:~;!:._ 2. 739 18,5 2.507 

- 7,4 
- 25,8 

1971-:~:-.. 2.90-1 6,0 3.248 - 29,5 
1972<lo:':.. 3.991 37,4 4.232 
1973-:\-.;. (l.199 55,3 6.192 
197:1-:>:::.. 7.951 28,3 12.641 
1975-Jcz. 8.670' 9,0 12.210 

- .30,3 
- 46,3 
- 104,, 
- - 3,4 

1976-)..--::. 10.12S 16,8 12.383 
19i7-:'>:.'=.. 12.~20 19,7 12.023 

- 1,4 
- - 2,9 

197S-:J,~;:. 12.6$9 4,4 13.683 - 13,4 
197:-t--~:.- 15.244 20,4 18.084 
19SO-:-t'::.. :W.132 3.2,1 22.9SS 
1981-~t:;o. :?:'..29:~ 1S,7 22.091 
19f.:?-:--JC't. 20.17S -13,4 19.395 
19B:~-:l'z. 1.935 21.89!1 ···l;(. S,S 1.510 1S.429 

- 82,2 
- 26,9 
- - 3,8 
- ·-12 .2 

17,9 -70,5 
-25,9 -20,5 
-11,8 -18,2 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
----
--
-
-
---
-
422 
581 
877 

90 
112 
344 
bSS 
438 
213 

26 
31S 
232 

- .344 
- Z41 

7 
-4 .69n 
-5 • .540 
-2.2:.5 

97 
.. 1.024 
-2.840 
-2.823 

1.202 
780 

6.470 

Dezembro de 1986 

-'·!:1r. 2.063 ~.1134 lO,S 21,1 1.01?. .3.155 1
198•1-~i.:.Hl. j1.70:1 1.7~1 ~-11.,1 8,6 L~ill;~ ~:~~~ 

p-c\'. 1.8(17 ,\.514J 9,ô 21,:5 
5,3 ··17 ,5 1.021 

581 
1.1!55 
7..-108 
3.51S 
4.655 

-'..~r. 2.134 i.76S 3,4 19,8 1.065 4.220 2,2 -16,7 1.069 
-'!ai. ].338 10.100 9,6 20,3 1.201 5.421 12,8 -14,0 1.137 

·ç~~1; ·n;~~~ll-~~;:,Joriõt- d:..~ A<;::;tmtos E<""onómicos Uo }.Unistério da Fazenda 
1-' .• H-C<\CF..X 

!'_X_EORTACOES ~ BR .• SIL 

PER!ODO -~ I L_ill 

-
ANO TONELADAS VALOR PREÇO Pfi"CmLADA 

Cr$ 1.000,00 Cr$ 

1-939 4.183-042 5-615-519 1.·342,44 
--- --· 

1-940 3.236.916 4.%0.538 1.532,48 
--

1-941 3-535-557 6-125-646 1.902,28 
i-----

1-942 2-660.827 7.499.556 2.818,50 
'-· 

1.943- 2-69ó.089 8-728-569 3.247,49 

1.944 2-671.405 10.726.509 4.015,30 
--· --·---·-- ------· 

1.945 2-987.221 12.197-510 4.083,32 
·--~- ·----·· ---~--- -----·--

1.946 3-663-122 18-229.532 4.976,50 

rorAL 25.634-197 74:683-379 

'-----

.Rl\'TE: Anuário Estatistico do iOCE 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso. 

OSR. OCTÁVIO CARDOSO(PDS -RS. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em primeiro lugar, gostaria qe fazer uma pequena 
intervenção em defesa de um companheiro de Bancada 
e na condição de Líder? porque o nobre Senador Ro
berto Campos foi rispidamente interrompido quando 

. exercia o direito de réplica. 

Quero di.zer que V. Ex~ anunciou que o interpelante 
tinha 10 minutos, o interpelado, 10 minutos e, depois, 
o interpelante 5 minutos de réplica. Assim, o nobre 
Senador Roberto Campos estava, pelo menos. ima2i~ 

nando c.}ue usava dC um direito anunci8do por ·v. &. 
Não exorbitou, portanto, do seu direito, e nem teve, 
maliciosamente, a intenção de perturbar os trabalhos. 

Indevidas foram -parece-me - as iiitervenções rís
pidas de dois colegas, que aliás prezo muito mas que 
não precisav3f!l_!_e_!_si~_9 f~i~s naquela hora. 
E~ segundo lugar, Sr. Presidente, gostaria de deixar 

registrado que a minha Bancada lamenta a interrupção 
destas interpelações que estavam sendo feitas ao Sr . 
Ministro da Fazenda, porque S. Er. já tinha programado 
vir em_u~a_ outra oportunidade, tendo adiado e mar
cado esta oportunidade. De duas, uma: ou deveria ter 
adiad~ a oportunidade ou adiado a viagem. Penso que 
não poderia ter frustrado a expectativa dos Senadores 

-

inscritos, quando, na verdade, ainda havia tempo para 
S. Ex! ser interpelado. 

Não me parece também, Sr. Presidente, que tenha 
justificação V. Er. dizer que foi equânime, dando a 
palavra para quatro da Oposição e para ver da Situação. 
Parece-me, Que enauanto houvesse h'!mnn rl'!oim,..nt!ll 

V. Er. deVeria dar â palavra a tt;~~~~-~r~~~M:; 
V. Er. entendeu que a viagem do Ministro era muito 
importante, e tenho o dever de fazer este registro. 

Certamente nãO eram muitas as perguntas que ainda 
restavam para serem feitas ao Sr. Ministro, mas, pelo 
menos, alguma coisa ainda era preciso registrar. 

Efetivamente, Sr. Presidente, o Plano Cruzado teve 
a propriedade, teve a virtude de restaurar o lini.mo na~ 
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cional, de implantar na alma nacional a esperança per
dida no combate à inflação, todavia, o Plano Cruzado 
II assemelhasse a uma ducha fria na Nação brasileira. 

Primeiro, pelo impacto político, sendo anunciado 
poucos dias depois da eleição e ainda abertas às umas; 
segundo pelo uso récorde de decretos na Nova Repú
blica e na Velha República, quando a Nova se propunha 
a banir da Legislação brasileira esse instrumento chama
do autoritário e resquício do regime discricionário. Ter
ceiro, a dut:ha fria, a que me referi, foi representada 
pelo reaparecimento da inflação que parecia exorcizada 
do panorama nacional. 

Entretanto, Sr. Presidente, como se diz que não há 
males que não tragam o seu bem, parece-me que este 
Cruzado II trouxe alguns aspectos, parece-me que d_imi
nuiu a arrogância do Governo, pelo menos no trai:o 
da dívida externa onde se falava em moratória, onde 
se falava em impOr soluções, onde se falava em discus
são em igualdade de condições, para não diminuir a 
soberania nacional; vejo que se negocia a dívida externa 
hoje, como se negociava antes. E que até a presença 
do Fundo Monetário Internacional, antes malsinada e 
execrada, vai continuar ácoOteceDdo, pelos menos uma 
vez por ano. 

E ainda, Sr. Presidente, a dívida interna que era ne· 
nhuma, o déficit que era nenhum, que era insignificante, 
no lançamento do Plano Cruzado, agora começa a ser 
reconhecido. Então, esses aspectos de trazer o Governo 
a uma realidade que parecia que estava sendo abando
nada, tirar o Governo da sua posição iluminada de quem 
não erra, parece que o Cruzado II teve essa virtude_. 
E, certamente, muitos brasileiros gostariam de conhe
cer os elementos que informaram ao Governo Federal, 
e, especialmente, o Ministro da Fazenda para que S. 
Ex.~ afirme- que -os Operários que ganham até cinco salá
rios mínimos não foram penalizados. Nós gostaríamos 
de saber como os medicamentos tendo alta, tendo alta 
a energia elétrica, tendo alta o álcool e a gasolina, por
tanto o táxi e alguns dos transportes como tendo alta 
as bebidas os cigarros e os juros e com oS juros, os 
aparelhos eletrodomésticos e os pequenos bens neces
sários que o trabalhador tem o direito de usar e certa
mente usa, quando se utiliza do crediário, como o Go
verno teria operado este milagre de elevar bens como 
o açúcar, de largo uso, sem que a classe operária tenha 
sido penalizada? Mas, certamente, náo faltará oportu
nidade de o Senado Federal examinar estes aspectos 
que acabaram não sendo esclarecidos pelo Sr. Ministro 
da Fazenda. 

Muito obrigado a V. Ex.~ (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência 
convoca sessão extraordinária a i'ealiar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, com a seguin~e 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei d~ 

Senado n.'! 183, de 1983, de autoria do Senador Gastão 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Mjiller, que acrescenta parágrafo ao art. 3~ e re~oga 
o art. 4~ da Lei n~ 6.994, de 25 de maio de 1982, tendo 

PARECER, sob n~ 1.078, de 1986, da ComiSsão 
- De Redação, oferecendo a redação do vencido, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sampaio. 

O SR. ClD SAMPAIO (PL- PE. Pronuncia o seguin~ 
te discurso.-Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. senadores: 

Pretendia responder o que foi recentemente dito pelo 
ilustre Senador OctáviO Cardoso. O Plano Cruzado, 
na realidade, deu aos operários bem maior poder aquisi
tivo, porquanto, tendo corrigido os salários em torno 
de 40%, manteve os preços constantes de todas as mer
cadorias durante cerca de três meses. As elevações ago
ra ocorridas, evidentemente, interferem em todos os 
brasileiros, todos aqueles que são forçados a comprar. 
Todavia, o aumento de poder aquisitivo está longe de 
ser diminuído diante desses aumentos. E a falta, hoje, 
de oferta de vários bens no mercado, inclusive, de remé
dios~ decq_rre, inclusive do aumento enorme do consu
mo. E só aumenta o consumo quem aumenta o seu 
poder aquiSitivo. Na realidade, a estabilização dos pre
ços, durante todo esse período, permitiu o aumeõto 
de demanda não daqueles que tinham a demanda satu
rada, que eram os que tinham possibilidades econô
micas, mas daqueles que viviam restritos a um salário 
insuficiente, às vezes, até da alimentação e quase sem
pre dos remédios. 

D-esse m;do, eu queria dar esses esclarecimentos, 
porque é justo que no Senado, quando feitas acusações 
a um plano que, na realidade, mudou a fisionomia do 
Brasil, essas acusações sejam analisadas. Sejam anali
sadas em termos de ser restabelecida a verdade dos 
fatos, a correção dos fatos. Não quero dizer que o Go
verno seja oniscieflte, não erre, a própria falta de inter
venção nos juros, que hoje nós v~rificamos dintro da 
política brasileira, constitui um grave erro, e tenho a 
impressão, inclusive, que deve haver algum interesse 
maior em manter esses juros aos níveis em que eles 
se encontram. O Brasil é o paraíso dos bancos, e muitos 
bancos estrangeiros como um grande banco mundial, 
que tem investido no Brasil cerca de 4% do seu capital, 
e há poucos anos passados teve um lucro de 25% sobre 
o seu capital total, da agência do Brasil, onde ele só 
tiDhâ4%. -Quem sabe, se a liberdade de elevar os juros 
ao nível em que eles se encontram não está presa tam
b~m ao interesse da grande força financeira mundial, 
que, embora negocie com o Brasil os juros dos emprés
timos externos, tem neste País os maiores lucros da 
pequena parcela de capifal que aqui tem inVestido? 

De forma que nesta h<?ra ept que se proc_ura investir 
contrã o Plano Cruzado, eu creio que é iridisPensável 
que nós Senadores façamos as observações que possam 
corrigí·lo. E é .esse o meu· objetivo, porque estou con
victo de que os juros serão- tabelados neste País, ou 
dentro de pouco tempo nenhum tabelamento será possí
vel, porque a majoração dos juros eleva, na realidade, 
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o custo de todos os produtos; a empresa nacional no 
mínimo tem 30% de recursos que não são seus próprios, 
?e recuiSOs de ou~ fontes, e esses recursos pagam 
Juros. E se esses JUros se elevam aos níveis em que 
estão sendo elevados, na realidade, isso representa fator 
de elevação dos custos, que não podem ser congelados 
nem mantidos congelados, porque não há lei, não há 
força, nem há decreto,. que obrigue a que se comercia
lizem produtos a preços inferiores aos seus custos. 

Era esse o esclarecimento que eu tinha a dar no Sena
do, e agradeço a V. Ex.!, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma rápida e brevíssima comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka!ume) - Concedo a 
palavr~ ao ~obre Senador Benedito Ferreira, para uma 
comurucaçao. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - (PFL- GO. Para 
uma breve comunicação)- Sr. Presidente, Ses. Sena
dores. 

Sabem V. Ex._~ como sabe o Brasil, que alguém inspi
rado e num momento de rara felicidade, olhando a 
geografia do nosso País, afirmou que todos os caminhos 
começam -os caminhos do Brasil-começame termi
nam em Goiás. E em assim sendo, Sr. Presidente,. mui
tos passaram a entender que Goiás seja o coração do 
Brasil. E nós não poderíamos, neste final de tarde, 
na condição de representante do coração do Brasil, 
deixar de fazer com que constasse nos Anais do Senado, 
a alegria deste modesto representante do Estado em 
fazer. em assinalar nos Anais do Senado o que é crescen
te, Sr. Presidente, crescente porque coincide com o 
fato de V. Ex.! presidir, neste instante, os nossos traba
lhos. E esse registro, Sr. Presidente, é exatam.ente ho
menageando o povo do Acre, que deve estar festejando, 
nesta ocasião, o aniversário do grande e insubstituível 
Senador Jorge Kalume. Parabéns pois, ao povo do 
Acre. Mas parabéns sobretudo à família do Senador 
Jorge Kalume, aos seus amigos~ enfim? a quantos que 
conhecem e por conseqüência lhe querem bem. 

E dizer~ Sr. Presidente, em nome dos goianos, do 
nbsso desejo, do fundo do coração, que o Senador Jorge 
Kalume repita esta data por muitos e muitos anos, para 
alegria de todos nós, para alegria de quantos lhe querem 
bem e, vale dizer, de quantos tiveram a felicidade de 
conhecê-lo. Parabéns Senador Jorge Kalume. (Muito 
bem!) ~ 

O SR. PRJ!SIDENTE (Jorge Kalume) -EStá encer
rada a sessão. 

(úvan111-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.) 

Ata da 321.~ Sessão, em 3 de dezembro de 1986 
4.~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47-~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: _ 

Jorge Kalume-Altevir Leal- Mário Maia-E uni
~ Michiles- Fábio Lucena- Odacir Soares- Aloy
sto Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros -
Alexandre Costa- Bello Parga- Alberto Silva
Helvídio Nunes -João Lobo - Cesar Cais - Dias 
Macedo-Afonso Sancho- Carlos Alberto- Moacyr 
Duane - Martins Filho -Humberto Lucena - Mar
condes Gadelha -Maurício Leite - iosé Urbano -

Presidência do Sr. José Fragelli 

Cid Saro-paio - Nivaldo Machado - Guilherme Pal
meira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Lourival 
Baptista --Passos P6rto- Jutahy Magalhães- Lo
manto Júnior - Luiz Viana - João Calmou -José 
lgnácio Ferreira - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto 
-Nelson Carneiro -Jamil Haddad- Mata-Machado 
.....;.-Aifred_o Campos -Amaral Furlan -Fernando 
Henrique Cardoso - Severo Gomes - Benedito Fer
reira--Henrique Santillo- Gastão Müller- Roberto 
Campos --José Fragelli -Saldanha Derzi - Affonso 
Camargo -Álvaro Dias - Enéas Faria - Amor Da-

miani - Ivan Bonato - Carlos Chiarelli - Pedro Si
mon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 59 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão . 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

O Si. 1. '-secretário ir.IJ>ioceder à leitura do Expe
diente. 
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É lido o seguinte. 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS DO PRIMEffiO-SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N~ 461/86, de 3 de dezembro do corrente ano, comuni
cando a aprovação da emenda de n~ 1 e rejeição das 
de n~ 2 e 3, do Projeto de Lei da Câmara n~ 6, de 
1986- Complementar (n'! 316/85, naquela Casa), que 
dispõe sobre nova redação e revogaç~o de artigos da 
Lei Complementar n~ 35, de 14 de março de 1979. 

(Projeto enviado à sanção em 3 de dezembro de 
1986). 

N?462/86, de3 de dezembro do corrente ano, comuni
cando a aprovação, sem emenda, do Projeto de Lei 
do Senado n: 139, de 1984 (ne 5.166/85, naquela Casa), 
que revoga o Decreto-lei n~ 1.541, de 14 de abril de 
1977 (Lei das Sublegendas). 

(Projeto enviado ã sanção em 3 de dezembro de 
1986). 
N~ 463/86, de 3 de dezembro do corrente ano, comuni

cando a aprovação, sem emenda, do Projeto de Lei 
do Senado n: 148, de 1986 (ne 8.040186, naquela Casa), 
que dispõe sobre a criação de cargos no Quadro Perma
nente das Secretarias das Seções Judiciárias da Ju&:tiça. 
Federal de Primeira Instância e dá outras providências. 

(Projeto enviado à sanção em 3 de dezembro de 
1986). . 
N~ 464186, de 3 de dezembro do corrente ano, comuni

cando a rejeição das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n: 41, de 1986 (ne 7.496/86, naquela 
Casa), que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fun
dação de Ensino Superior de São João de1-Rei e dá 
outras proVidências. 

(Projeto eitljado à sanção em 3 de dezembro de 
1986). 

N~465/86, de_3 de ~ezembro do corrente ano, comuni
cando a rejeição das· ~mendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n~ 47~-de 1986 (n'! 6.555/85, naquela 
Casa), que inclui a Catego~a _Funcional de Inspetor 
de Segurança Judíciária no Grupo-Atividades de Apoio 
Judiciário do Quadro Permanerite,da Secretaria do Tri
bunal Federal de Recursos, fixa oS-re:spectivos valores 
de vencimentos e dá outras providênCias_. 

19~~)~jeto enviado à sanção em 3 de --d~zembro de 

RELATÓRIO 

RELATÓRIO 

N: 3, de 1986 

Da Comissão Especial de Estudos Relacionados 
com a Produção de Alimentos e Conedor de Expor
lação (CEEPACE). 

Relator: Senador Benedito Ferreira 
Ao iniciai este relatório, gostaria de ressaltar que 

a premência de tempo, ~m que ~o~ defrontamos, ante 
as dificuldades de reumr a Comtssao este ano, em de
fluência do pleito eleitoral que vem de se ferir e que 
nos criaram óbices,. quase intransponíveis, para a con
clusão de nossos trabalhos. 

Cumpre-nos real~r que, criada pelo Requerimen~o 
n" 15 do ano de 19~. do nobre Senador José Ignác1o 
F~rreira, que esteoti seu pedido na necessidade de 
acompanhare somar poucas às iniciativas governamen
tais no sentido de viabilizar o corredor de transportes 
e abastecinlentos, embasado na exploração agrícola da 
região dos cerrados e a competente utilização da infra-
estrutura do complexo portuário de Vitória. . 

Esta preocupaão encontra respaldo na reconhecida 
potencialidade da região d?s cerr_?rlos_ q~e há alguns 
anos era tida como fantasiosa e unprattcável, sob a 
alegação de que o solo era pobre em matéria orgânica, 
tinha elevada acidez e caracterizada por longos períodos 
de estiagem e que hoje revelou-se magnífica realidade. 

DIÃRIÚ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Pois, ao revés, a região dos cerrados alcança índices 
de produtividade que nada ficain a dever a qualquer 
olltra região. Este resultado deve-se em grande. parte 
a adoção de novas tecnologias e aos esforços dos produ
tores e dos programas de Extensão Rural. 

T_qdo isso veio se ajustar a existência do importante 
complexo portuário do Porto de Tubarão. Responsável 
por altos índices de exportação de minério de ferro 
para o Japão e para o promissor mercado de cereais 
do próprio Japão, China, Leste Europeu e demais países 
do Sudoeste Asiático. 

Podemos aduzir que o pretendido Corredor contaria 
ainda com ampla infra-estrutura já existente de "trans
portes rodoviários e ferroviários, necessitando apenas 
de invesdtimentos de pequeno porte para um melhor 
ajuste â esta missáo. 

Este órgão realízou nove reuniões tendo ouvido algu
mas das mais abalisadas opiniões visando a um melhor 
esclarecimento da questão. Foram ouvidas as seguintes 
autoridades: 

Dr. Eliezer Batista da Silva, Presidente da Compa
nhia Vale do Rio Doce; Dr. Agripino Abranches Viana, 
Dr: Cesar Câmara e Dr. Fausto Rtbas, Assessores da 
Presidênc_ia daquela Companhia; Dr. Roberto Wu
lunkski Kenski, Superintendente do Porto_de Tubarão; 
Dr. Mariano Toríbio e Dr. Otavio Lins, da Estrada 
de Ferro Vitória-Minas; Dr. Paulo Afonso Romano, 
Presidente da Companhia de Promoção Agropecuária
Campo; Dr. Osiris Stenghel Guimarães, Presidente da 
Rede Ferroviária Federal S.A.; Dr. Sebastião Clntra, 
Presidente da Ferrovia Paulista S.A.; Dr. Carlos The6-
philo de Souza_~ Mello, Presic;!ente da PORTO BRÁS; 
Dr. César Bastos, Presidente do GEIPOT; Dr. Ariosto 
Amado, Presidente da Associação de Armadores Brasi
leiros de Longo Curso; Comandante Ney Parente da 
Costa, Assessor da Sunamam; Dr. Reginaldo Guedes, 
da SUDECO, e :Or. João Francisco Milanez, Diretor 
da INTERBRÁS, além da presença e participaão de 
entidades e autoridades dos Estados interessados no 
referido corredor de exportação. 

Não poderia, entretanto, deixar de aduzir algumas 
palavras sobre os debates travados e as premissas que 
lastrearam as conclusões a que chegamos-. 

Preliminarmente, precisamos registrar o abandono 
a que ficou .relegado _o Centro-Oeste, imenso acervo 
constituído por 25% do território pátrio, com uma fra
quíssimit densidade demográfica, cerca de quatro habi~ 
tantes por km2

• 

Somente após a construção de Brasilia, mais precisa~ 
mente, a partir de 1970, é que os brasileiros sempre 
voltados para o litoral passaram a se preocupar com 
o <::hamado Brasil Central. Com isto nossas pastagens, 
ontem cenários de solidão, estã.o se convertendo em 
pólo de produção, dos mais importantes. 

Precisamos analisar a questão dos cerrados brasileiros 
sob uma tríplice ótica: o necessário aumento da produti
vidade de alimentos, num país cuja população cresce 
geometriC3.1D.ente, a exploração nacional do solo para 
impedir sua devastação e a correspondente substituição 
por áreas desérticas e a imprecindível infra-estrutura 
para escoamento da produção ali gerada. 

Devemos, _pesta oportunidade, trazer a lume, pelo 
estreito relacionamento com o tema, aparte de nossa 
autoria, a discurso do ilustre Senador José Ignácio Fer
reira: 

"O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador, 
reahnente fico pesaroso mas, V. E:c aflora certos 
aspectos que me trazem a angústia de querer parti
cipar do seu pronunciamento. V. E~ lembrou -
voltou a enfatizar a importância do cerrado como 
produtor de alimentos. Mas, veja bem V. Ex~ ainda 
há poucos dias, quando eu abordava aqui os desca.
minhos da agropecuária nacional, eu chamava a 
atenção para o fato da urgência para que se institua 
no Brasil um subsídio direto por unidade produ
zida, ao mesmo tempo em que louvava a elimina
ção, no Brasil, e até propugnava para que se elimi
nassem os remanescentes dos chamados juros sub
sidia~s, fundamentando minha argumentação no 
fato que o juro subsidiado não passou de uma espé
cie de óleo canforado co~ que nós estamos matan
do o cardíaco- no caso, a. agricultura, visto que 
ele nunca atendeu nem sequer a um terço, em ter
mos numéricos~ dos produtores ru~ do Brasil~ 
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mas sempre permitiu ao Governo, para cortejar 
as massas urbanas, fazer um custo de vida barato 
exclusivamente às custas de aUmento. Pois bem, 
este ano tive a oportunidade de, aqui mesmo, feste
jar medidas do Governo, em eliminando o crédito 
rural subsídiado, fixando o preço com correção mo~ 
netária. Mas, nobre Senador José lgnácio, a solu
ção não chegou aí ainda. O cerrado está predes
tinado, mantido o quadro atual, a ser produtor 
de soja, porque esta, sim, suporta a política de 
juros realística que se·está implantando, os custos 
dos insumos, o custo do petróleo e ainda, realmen
te, remunera o produtor. Mas o caso do artoz, 
por exeniplo, é simplesmente calamitoso, vale di
zer, a agricultura de subsisténcia, se não adotannos 
aqui a política da Europa e do próprio Estados 
Unidos, em subsidiando corajosamente aqueles 
grãos mais necessários ao atendimento da sua po
pulação._ Na América V. Ex: sabe que há aquele 
projeto PIK, que não indeniza mais com dinheiro 
as áreas não plantadas, no interesse do próprio 
Governo, para que se plante, mas com grãos que 
ele tem em excesso nos seus gràndes silos. Rernu~ 
nera o produtor e dá o subsídio, no caso, a compen
sação em espécie, em grãos. A Europa tem, sem 
dúvida alguma, um índice de produtividade bem 
maiOr e melhor do que os Estados Unidos, mas, 
em contrapartida, há a eficiência americana. Aí 
vem o conflito produtividade eficiência. No caso, 
ã agliCultura americana é mais eficiente, porque, 
mesmo produzindo a índices menores por área, 
teta tim preço bem mais barato, mais económico. 
~as a verdade é ciue, economicamente, o cerrado, 
pelo menos até aqui, está invíãbilizado para a nossa 
agricultura de subsistência, ou seja, o arroz e o 
feíja-o. Tenho aqui e gostaria depois de encami

.nhar, com o consentimento de V. Ex~. à Taqui· 
grafia um estudo que fiz a grosso modo, que espelha 
mais ou menos a realidade. Veja s6 os resultados 
desse estudo, que eu gostaria que constasse do pro
nunciamento de V. Er. "Cultivo de alqueire de 
soja no cerrado: custos, incluindo aí todos, do pre
paro da terra até a colheita e a sacaria, 2 milhões 
620 mil cruzeiros. Receita mínima - em Goiás 
está-se obtendo maior -12 toneladas por a!queice, 
5 milhões de cruzeiros. nós temos aí um superávit 
de 2 milhões e 380 mil cruzeiros. Isso evidente
mente no primeiro ano, pegando a terra adusta, 
o cerrado bruto. No ano seguinte, com economia 
de adubos, de calcário e sobretudo da destaca, 
do desmatamento, esse superávit cresce, para o 
agricultor de soja, para 3 milhões e 180 mil cruzei
ros, por alqueire, 4.84 hectares. No caso do arroz, 
custos: 1 milhão e 968 mil cruzeiros: receita de 
100 sacos, ou 6 toneladas ao preço máximo que 
se está alcançando, que é 15 mil cruzeiros por saco 
de arroz em casca, temos a receita de 1 milhão 
e SOO mil cruzeiros, déficit de 468 mil cruzeiros. 
No ano seguinte, já-admitindo_-se a terra trabalhada 
e depedendo só de uma gradeaçáo, nós chegamos 
ainda, com a poupança- dos 400 mil cruzeiros do 
custo de desmatamento, de destaca, já Com o d6fi
cit anterior de 468 mil cruzeiros, descontando os 
400 mil cruzeiros de economia de despesa do ano 
seguinte, da safra seguinte, airida cumula-se um 
déficit de 68 mil cruzeiros por aJqueire. Isso, com 
todo o otimismo. porque na realidade o preço do 
arroz está entre 13, 14 e até 15 mil cruzeiros, preço 
realmente, há que se confessar aqui, superior ao 
preço fixado pela CSS e adicionado, aí, a correçáo 
monetária, tal é a escassez de arroz que se verifica 
aqui no Brasil central este ano. Então, veja V. 
.Er., pois. que 'O subsídio sempre andou de mãos 
dadas com a corrupção, é uma desgraça, há subsí
dio, a corrupção ali está. Não vejo como, se não 
buscarmos um mecanismo que impeça ao máximo 
a comipção, que anda de mãos dadas coro o subsí
dio, instituamos aqui, corajosamente, um subsídio 
para essa agricultura de subsistência, ou, então. 
desenvolvamos urgantemente um corredor de ex
pOrtação para a soja e venhamos a importar o arroz, 
especialmente o feijão~ porque parece que vai desa
parecer da agricultura brasileira, a não ser que se 
mantenha ou se dêem recursos suficientes para se 
ter o feijão irrigado, por que esse, sim está remu~e-
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rado; mas a agricultura tradicional de subsistência 
tende a desaparecer. Então, passemos a importar 
os grãos de subsistência e produzamos a soja, que, 
aos preços atuais, em que pesem os contingencia
mentos, esses artifícios governamentais que sempre 
resultam em prejuízo para a agricultura, em que 
pese tudo isso, a soja, ainda, é altamente remune
radora pelos preços internacionais que vem alcan
çando. De sorte que é realmente muito bom que 
V. Ex~ faça esse enfoque todo, e acuda aos subsídios 
e os Estados Unidos sempre mantiveram, porque 
eles sabem que, ao final deste século, nós estaremos 
tendo, além dos petardos atómicos todos, que aí 
estão a nos ameaçar. teremos algo muito mais sério 
rondando as nossas portas, para atender aos bilhões 
de seres que vêm por aí e que vão reclamar alimen
tos, efetivamente, para a sua subsistência. Muito 
obrigado a V. Ex! 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. BE
NEDITO FERREIRA EM SEU APARTE: PARA O 
CULTIVO DE I ALQUEIRE DE ARROZ NO CER
RADO. 

1 Alqueire - 4.84 Ha 
CUSTOS E RECEITA 

Desmatamento e destaca de 1 alqueire ..........•..••..•... 
4 o o o o o 

Aração, gradeamento e nivelamento de 1 alqueire 
25 horas de trator (próprio) .-............... u.... 30(L000 
Colagem 10 toneladas calcário frete . . . . . . .. ... . 300.000 
Adubação I tonelada(NPK-5-25-15) ....... 600.000 
SementeJAC47240Kga450 ................... ~~108Jl00 
Colheita 1.500p/saco ... : ..• ;-~~---=-~.; .. _"~~----~ 150.000 
Sacaria(100sacosdearmazémal.IOO) ....... 110.000 
Total ............. ___ .968.000 

RECEITA 

6.000Kgarrozemcascaa250 ....... ~··--·· LSOO.OOo 
Déficit ....................... ----~· -· _ 468.000 

CUSTOS X RECEITA 

Obs.: No ano se~te elimina-se a despesa c/ desma
tamento e destaca 1 uma economia de Cr$ 400.000,00 
-468.000,00- déficit que permanece 68.000,00. 
Desmatamentoedestoca ......... -:-............ u. 400.000 
Atação- gradeação e nivelamento .. -... ~-· ... -300.000 
(25 h 1 tratar) limpeza de regiões ............... 100.000 
Colagem 10 t calcário frete .. , ......... ••uu •• ~.. 300..000 
Adubaçãoltadubo(NPK-4-30-16) ......... 600.000 
Semente 400 Kg ............................. ~ ...... 400.000 
Colheita 1.500 p/saoo ........ , ........ --- 300.000 
Sacaria200sacosaniagem 1.100 .......... u~··· 220.000 
Total ..................................... -~620.000 

RECEITA MfNIMA 
12.000 Kg de soja (200 sacos ~60 Kg) a 
2 5 • O O O~ 5 • O O O ,O. Q 
Custos .............. _.,, .. ~ ...... ~, .. ~--· -· ~ 2.620,00 
Superávit ........... ____ ,,~-· ~----'· 2,380,00 

PI o 2~ ano (ano seguinte) elimina-se a colagem e 
o desmatamento, como também a limpeza de raízes, 
o que corresponde a uma economia de SOO.OOO,op -
2.380,00- 3.180.000,00." Outro aspecto primordial 
que não pode ser relegado a plano secundário é o da 
irrigação, cuja utilização, necessária e importante, deve 
ser acompanhada das cautelas devidas, ou concorrerá 
de maneira inexorável para exaurir a terra, ficando sua 
recuperação tão problemática e dispendiosa que levará, 
fatalmente, ao abandono destas áreas. Para exempli
ficar podemos citar o Projeto de irrigação de Morada 
Nova, no Ceará, onde ocorreu precisamente isso. 

É que a irrigação tem que estar aliada à correção 
do solo para evitar sua salinização que vem causando 
imensos prejuízos no Brasil e no mundo. Dentre os 
países afetados por este grave problema podemos referir 
Estados Unidos, Canadá, México, Peru, Paquistão, ín-
dia, Turquia, Rússia, China, Austrália etc. · 

No Brasil as áreas mais atingidas estão no Nordeste. 
Segundo especialista da F AO 20 a 25% das áreas 

irrigadas do mundo estão a:IIleaçadas, sendo de lamentar 
que só se tomem cautelas depois da situação se tornar 
quase irreversível. 
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DeVemos, .evidentemente, resguardar a região- dos 
cerrados de tal malefício sob pena de nos privarmos 
em futuro próximo de grande manancial indispensável 
à nossa predição de alimentos. Como se sabe, além 
de grãos, eles se prestam consoante experiências recen
tes até à produção de frutos fmos em caráter perma
nente. 

Além da correçáo do solo impõe~se também a implan
tação de um corieto sistema de drenagem essencial à 
preservação das áreas irrigadas, pa~a que não continue· 
mos incorrendo no erro de inutilizar grandes extensões 
de solo agricultável, que se cuidado poderá se converter, 
em futuro próximo em verdadeiro celeiro. 

Encerro, assim, estas despretenciosas considerações, 
faz~ndo minhas as.observações contidas no aludido tra
balho do. Senador José. Ignácio Ferreira, que anexarei 
a este relatório. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1986. -José 
Ignácio Ferreira, Presidente- Benedito Ferreira, Rela· 
tbi'- Octávio Cardoso- João Lobo- Jorge Kalume. 

A PRODUÇÃO AGRíCOLA DOS CERRADOS, O 

CORREDOR GOIÂS -MINAS-ESPÍRITO SAN
TO 

E OS TERMINAIS DE CAPUABA E TUBARÃO 

Senador José Ignácio Ferreira. 
Brasília- DF, outubro 1986 

A PRODUÇÃO AGRíCOLA DOS CERRADOS, O 
CORREDOR GOIÁS-MINAS-ESPÍRITO SANTO E 
OS 1ERMINAIS DE CAPUABA E TUBARÃO 

_ -~'-Introdução ao Relatório 

Os Cerrados brasileiros vêm, progressivamente, con
quistando uma posição de destaque na produção agro
pecuária nacional. De área apenas potencialmente agri
cultável passou, nos últimos anos, a contribuir efetiva
mente para a produção em proporções bastante signifi
cativas. 

_Es.t.a posição vitoriosa dos Cerrados tem trazido à 
tona as necessidades de aparelhar a região de infra-es
trutura para o annazenamento e para o escoamento 
de su~ prod[!.ção. Neste particular, a estratégia teni sido 
a de solucionar os problemas emergentes através dos 
chamad_os .. corredores de abastecimento e exportação". 

:Pentr~ eies, re~saltam-se pela sua localização estraté
giCa_e pela sua capã.cidade atual e potencial o "Corredor 
Goiás-Minas-Espírito Santo", que nasce· na altura 
de Goiân.ia e desemboca no Ocea.po Atlântico, na .cida
de de Vitóiia: ·e o complexo portuário do Estado do 
Espírito Santo, excepcionalmente dotado de condições 
oCeânogrãficas e posiça:o estratégica perante os merca
dos internacionais. 
- Este Relatório estuda as potencialidades, os proble

mas e as soluções apontadas por mais de uma dezena 
de depoentes - nó âmbito da Comissão Especial do 
Senado Federal - pa,_ra a produção agropecuária dos 
Cerrados, para o "Corr.~dor Goiás-Minas-Espírito 
Santo" e para o próprio Estado do Espírito Santo. 

2. Desenvolvimento do Centro-Oeste 

O isolamento em que a Região Centro·Oeste esteve 
mergulhada durante um longo tempo foi rompido de 
forma irreversível com a decisão de nele construir-se 
uma nova capital federal para o País. Corriam os anos 
cinqüenta. Até então, apenas umas poucas correntes 
.mi_gratórlas, a coragem e vanguardismo de brasileiros 
como o Marechal Cândido Rondon tinham contribuído 
para uma ocupação mais sistemática desta iinensa por· 
çáo do território brasileiro. 

A decisão do Presidente Juscelino Kubitschek, apoia
do na recomendação da Constituição de 1891 deu peso 
pô lítico e significação econômica a um empreendimento 
que somente poderia ser exi.toso com a participação 
governamental. 

Assim, decorreram 4 séculos e meio para que utn 
fato significativo ocupasse as páginas da história da Re
gião Centro-Oeste, d~com!ncia sobretudo da orienta.-
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ção de povoar e colonizar nosso País voltado excessiva
mente para a região litorânea. Bastou, ·entretanto, que 
este fato novo fosse produzido- a construç~o de Brasí
lia, como Capital Federal - para que a história até 
então contada em séculos, passasse !i ser ·conta~a em 
décadas e, mais recentemente, com -a velocidade. dos 
acontecimentos, os anos viessem a ser usados como 
a unidade temporal da história do Centro·O~ste. 

Compreendendo 25% do território nacional e absor· 
vendo 6,3% da população do País, a região Ce~tr~
Oeste tem re<iuzida densidade demográfica - 4 hab~
tantesfkm2- inferior. apenas à encontrada na Amazô
nia, em que pese a alia taxa de crescimento anual da 
população (4.5% na última década). 

Sua economia é predominantemente exportadora de 
matérias-primas,· Principalmente agrope~árias. Os da
dos indicam que, cada vez mais, a região toma-se uma 
região dinâmica na produção agrícola, participando sig
nificativamente na produção nacional com soja, arroz, 
milho, feijão, mandioca, algodão e bovinos. 

O setor secundário é incipiente e volta-se para a trans
formação elementar de produtos de origem agropecuá
ria, o que reflete sua pequena participação no produto 
industrial do País (1.4%, em 1980). O setor terciário 
desempenha função destacada na economia regional, 
uma vez que contribui com 49,5% da oferta de empre
gos. e 62,3% da renda gerada na região. 

O pipel reservado à região no modelo de desenvol
vimento até então em vigor, não vem oportunizando 
criar condições de vida satisfatórias para a população 
em geral, que se enquadra, muitas vezes, na moldura 
do pioneirismo, na qual a grande potencialidade dos 
recursos naturais contrasta com a não menos grande 
dificuldade colocada pelas distâncias, falta de infra-es
trutura básica, serviços públicos e privados e comuni
cação. Os eieitos sociais deste processo penoso de inte
ração foram demasiadamente deixados de lado durante 
as duas últimas décadas, o que pode ser atestado pela 
insatisfatória condição de educação e saúde da popu
lação. 

.3. A Agricultura no Cerrado e a Produção de Alimentos 

A agricultura brasileira, ao longo de toda a história 
do País, vem crescendo predominantemente através da 
íncorporação de área ao processo produtivo. Foi assim 
durante séculos, uma agricultura essencialmente itine
rante e destruidora do meio ambiente. A e.xtração do 
pau-brasil, a exploração da borracha da Amazônia, a 

- destruição da mata Atlântica, as grandes entradas de 
pecuária no Brasil Central e a penetração do café, a 
partir do Vale do Paraíba, passando pelo Estado de 
São Paulo para terminar nas terras roxas do Paraná, 
constituem exemplo dessa agricultura itinerante e expo
líadora do meio ambiente. 

Mais recentemente, a ocupação da fronteira~ seja 
através das frentes de expansão seja através das frentes 
de ocupação tem sido feita com base na mesma itine
tância de séculos atrás, com o agravante de que os 
sujeitos diretos do desbravamento e da ocupação são 
pequenos agricultores, trabalhadores sem terra, eterna
mente expoliados pelo sistema económico predominan· 
te. Deste ponto de vista, o sistema produtivo da agricul· 
tura não só depaupera os recursos naturais do pafs ma! 
também empobrece os trabalhadores da Nação, subme 
tendo-os a um tipo de dominação social inaceitável. 

Na base deste processo esteve sempre a exis_têncü 
de terras férteis, baratas e desocupadas. Até bem recen 
temente, as terras da Região Centro-Oeste pennane 
ceram praticamente intocadas, tendo se verificado, n: 
década de 70, um fluxo até então não conhecido en 
suas di.mensóes e significado, de população para o Nortt 
do País, especialmente para Rondônia onde· se. Jocali 
zaram. manchas de terras férteis. O centro-Oeste, apesa 
de contar com terras baratas e desocupadas apresentav 
um tipo de solo incapaz de despertar a atenção do 
migrantes. Era considerado praticamente eStéril e ser 
possibilidades de nele implantar-se explorações come1 
ciais de fonna empresarialmente lucrativas. Paraleh 
mente a isso, o governo pouco ou nada fazia para reve 
ter esta situação. Procurava, do lado do assentament 
e da colonização, alcoar famílias ao longo das rodovi< 
da Região Norte e em regiões de Rondônia, sem pratic; 
ment~ nenhuma ação mais significativa no campo c 
investi~ o tecnológica relativa aos cerrados. ~some: 
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te a partir do início dos anos 70~ aproveitando uma 
experiência pioneira do Estado de Minas Gerais em 
analisar e experimentar os solos dos cerrados que o 
governo federal, representado pela EMBRA V A, dedi
ca-se a estudar os problemas pedológicos e ag:toclimá
ticos caracte:ósticos dos cerrados. 

A ocupação dos cerrados, que haveria de se empreen
der, vinha deixando entre seus defensores uma posição 
cada vez mais cristalina. Seria a primeira vez na história 
do país que uma ocupação por migrantes seria feita 
a partir de alguns crit6rios de racionalidade pública e 
privada. Os cerrados- conjunto de clima, solo, fauna 
e flora - não se prestava para a ocupação expoliatíva 
até então conhecido. Os solos são naturalmente pobres 
em fósforo, apresentam problemas de alumínio e baixís
simo teor de matéria orgânica e regime pluviométrico 
caracterlstico (fénome do .. veranico'") mas, por outro 
lado, são planos- portanto se prestam como nenhum 
outro à m~o- profundos e podem ser conve-

BOLÍVIA 

ARGENTINA 
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nientemente exploradoS a partir de uma base tecnoló
gica adequado. Sendo assim, todo aquele padrão de 
ocupação pela agricultura itineramente não apresentava 
condições de viabilidade no cerrado, já que o agricultor 
não poderia contar com a fertilidade natural de saída. 
Os cerrados, pelo contrário, exigiam o trabalho diurno, 
de sol a sol para o amanho da terra, com manejo técnico_ 
equilibrado ao longo de um bom período de forma a 
que, pouco a pouco, a resposta da produção começasse 
a viabilizar os investimentos feitos no solo. Com isso, 
a égide que presidiu, que preside e que há de presidir 
a produção nos cerrados é a do trabalho, da dedicação 
e do empenho. Atualmente, os cerrados, de forma inci
siva, passam paulatinamente de celeiro potencial para 
celeiro real do país. 

ConsideradoS todos os tipos ecológicos "de cerrados 
-e há uma enorme variação de micro-climas e conjun
gação solo-planta sua área, já delimitada, alcança 200 
milhões de hectares, dos quais 75% em Minas Gerais, 
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Goiás, niato Grosso, Mato Grossa do Suf, Distrito Fe
deral e Bahia. Avançam, ainda, para São Paulo, Mara
nhão, Piauí, Pará, chegando a atingir unidades fede
radas extremas como é o caso de Roraima. Enquanto 
não se viabilizou conhecimentos técnicos para a ocupa
ção-racional desta área com lavouras, predominaram 
nela duas atividades fundamentais, quais sejam a pecuá
ria bovina em sistema criatório extensivo e a extraçáo 
de madeira para a indústria siderúrgica. 

A ação governamental que conseguiu iniciar um pro
cesso de mudança mais global foi o programa POLO
CENTRO, responsável pela abertura de 3 milhões de 
hectares de cerrados goianos, mineiros e mato-gros
senses (do norte e do_ sul). A partir de então, amplia-se 
a pecuária tendo no arroz a cultura básica para abertura 
de novas áreas e implantação das pastagens, com o 
que se procurava viabilziar economicamente a própria 
exploração pecuária. 

0 CERRADO Or<,\~ILEIRO 

l'lf\11~~ ~a I. o~'<: 1~1. 
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SllJ Area do Cerrodo 

liiJ Área do Projeto 
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A restrição que, no perfodo 79-85, se impOs aos inves
timentos produtivos em ger11l c aos da agricultura em 
particular- produto da recessão que o pa{s viveu nesta 
quadra recente de sua história econômica- terminou 
por inviabilizar a continuidªde do POLOCENTRO e 
o ritmo de atividades na região caiu verticalmente. Es
gotada a fonte de recursos subsidiados, a região não 
encontrou uma nova alternativa diante de um mercado 
minguante e de crescentes custos de transporte. Somen
te o desencanto com a possibilidade de conquistar a 
Amazônia para a agricultura e o continuado fluxo mi
gratório proveniente do sul-marcado profundamente 
pela expropriação do pequeno produtor- é que conse
guiu reanimar a economia rur!Jl dos cerrados, na medida 
CID. que gaúchos, catarinenses, paranaenses, os mais 
expressivos de um grupo mais abrangente, mígraram 

PRODUTOS 

Arroz 

Feijão 

Mandioca 

Milho 

Soja 

Trigo 

Algodão (1980) 
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para esta região, armados de máquinas e equipamentos, 

~en~:~:.mlr~~eal~~:r~;~~~ ::eh~~~Ja~a ~c~~~g~~ 
dos cerrados com a soja, destronando o arroz e a pecuá
ria, até então predominantes. 
- Este novo movimento tem, até certo ponto, democra

tizado a posse da terra na medida em que imensos e 
vazios latifúndios são desmembrados em áreas menores 
para a exploração, essencialmente de grãos, sob admi
nistração familiar. QUanto a isso há uma discussão mui~ 
to oportuna sobre as características desejáveis do pro
cesso de ocupação das terras do Centro-Oeste, na me
dida em que mal se iniciou o processo da reforma agrá· 
ria. 

Atualmente o panorama da agricultura_ nos cerrados 
é de um dinamismo extraordinário. As principais expio-

CERRADOS BRASIL 

Produçao Produção 
(1.000 t) (1.000 t) 

., ,r...,. 8.996 Je.S.VI 

384 2.647 

4.040 20.575 

4.102 21.257 

4.161 15.540 

79 1.6.28 

207 1.439 
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raçOe!> agrícolas são as de arroz, feijão, mandioca, mi
lho, soja, algodão e trigo. As produções de mandioca, 
soja e milho superam as 4 milhões de toneladas e a 
de arroz é superior a 3 milhões de toneladas. No côm
puto da produção nacional, a participação dos cerrados 
mais expressiva fica por conta do arroz, com 35%, vindo 
a seguir a Soja, com 27%. Mandioca, milho, feijão e 
algodão, contribuem com parcelas entre 14 e20%. Ape
nas no caso do trigo a participação ainda é baixa, com 
5% (ver quadro a seguir). 

PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ARROZ, 
FEIJÃO, MANDIOCA, MILHO, SOJA, TRIGO E 
ALGODÃO, DA REGIÃO ~DOS CERRADOS, NA 
PRODUÇÃO NACIONAL (1984) 

PJIRTICIPAÇÃO OOS 
Cf:RRI\!X)S (~;) 

Produçiío 

.,., ...... 

15 

20 

19 

27 

5 

14 

Fonte: IBGE. Estimativas feitas pelo CPAC/EMBRAPA. 

Estudos encomendados pela Companhia do Vale do 
Rio Doce (CVRD} indicam a existência de 60 milhões 
de hectares de terras com aptidão agrícola nos cerrados, 
dos quais entre 10 e 15 milhões podendo ser incorpo
rados num prazo de 15 anos (portanto até o fim do 
século) ou então 5 milhões de hectares até o fim da 
atual d6cada. Independente da factibilidade do alcance 
de tais valores. fica claro o vasto potencial que os cerra
dos guardam para um crescimento sistemático e conti
nuado da agricultura brasileira. Calcula-se ademais, que 
cada 5 hectares racionalmente cultivados - através de 
técnica recomendada pelos diversos institutos de pes
quisa agropecuária, em !otes de 250 a 300 hectares -
teriam capacidade para gerar um emprego permanente 
no setor. Desconsiderados todos os demais postos de 
ocupação que naturalmente decorrem de urna expio~ 
ração agrícola, os cerrados despontam _com Q credenci~ 
de criar empregos suficientes para resolver parte dos 
problemas de desemprego e subemprego. 

No plano imediato, a ocupação dÕs Cerrad,os dev~ria 
buscar a alternativa de gasto m1ni.mo com infra-estru
tura. dando ênfase às manchas de teqas que se situam 
próximas às vias de escoamento natural (rios) ou cons
truídas (rodovias-e ferrovias), a centros fornecedores 
de serviços de armazenamento, classificação, venda de 

· insumos. energia elétrica e outros de forma a se conse-

guir um maior retomO social aos recursos públicos aí 
empregados. Uma vez saturadas estas áreas, a ação 
de ocupação iria se expandindo para as áreas próximas, 
procurando sempre conjugar o esforço público à inicia
tiva privada, no sentido de reduzir custos sociais. Assen
tada esta visão intra-estrutural, há de se orientar o esfor
ço produtivo para as culturas alimentares, visando o 

. mercado interno bem como para os produtos expor-
táveis que apresentam vantagens comparativas no plano 
internacional. 

Por fim, mas não menos importante, chamamos a 
atenção para o fato de que o Plano de Metas para 
a agricultura~ lançado recentemente (agosto/86) pelo 
Presidenete José Sarney confere atenção especial ã re
gião Centro-Oeste. Diz o documento: "A Região Cen
tro-oeste é o grande pólo dinâmico na produção de 
grãos, principalmente soja, milho. trigo e arroz, através_ 
da incorporação de novas áreas de cerrado e pré-ama
zónia". Este dado é auspicioso e um fato polítíco rele
vante por ser a primeira vez que um documento oficial 
de política agrícola no Brasil o reconhece. 
. 4. oS Coh'edores de Export&Çãll) e Abastecimento na 

Politica de Tnmsportes do Pais 
Originaimente os "Corredores de TranspOrte'" torãm 

concebidos como estruturas especializadas para viabi
lizar, em termos económicos, o transporte dos produtos. 

A estrutura viária básica engloba ou uma rodovia tron
cal, ou uma ferrovia, ou uma bidrovia, complementada 
por um porto e por linhas alimentadoras (subsegmentos 
rodoviários vicinais), Tal como concebidos, os Corre
dores voltaram-se ao esforço de exportação, já que ine
vitalmente articulavam-se a uma unidade portuária ma
rítima. A despeito desta conformação prestar-se para 
a navegação de cabotagem e, portanto, inserir apenas 
no âmbito da preocupação com o escoamento da produ
ção para outras regiões do próprio pafs, a orientação 
global da economia na época em que foram !estados 
era com a abertura da economia nacional. 

A interaçáo do transPorte com a produção é a preocu
pação que pteside o equacionamento de qualquer siste
ma integrado. No caso dos Corredores, independente 
dC a produção ser agrícola, industrial ou minerai. há 
uma fase em que a demanda é pelo transporte de insu
mos; após a fase do manuseio e armazenagem, o trans
porte volta a ser demandado para deslocar especial
mente a produção; tr!Ul_sformada a matéria-prima, o 
sisten:ia tiovamente é requisitado para levar mercadorias 
att o consumidor final, seja ele nacional ou estrangeiro. 

De todos os corredores de exportação e abasteci
mento do país (vide mapa) sete deles intemalizam parte 
de suas estruturas nas áreas dos cerrados. São eles: 
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CORREDORES DE EXPORTAÇÃO E ASAST~Cif!.õ:NTO - MAPA ~QUEM TICQ 

ALTERNATIVAS CORREDOR SISTEMA VI~RIO PRINCIPAL 

Porto de Vitória 
Capuaba 

•.rnharão - l SR-2/EFVM 

Porto de Sepetiba 2 SR-2/SR-3 

Alt. Linha do Centro 
i 

Alt. FerroVia do Aço 

Porto de Santos 3 SR-2 e SR-4/FEPASA 

Porto de Paranaguá 4 SR-4/FEPASA/SR-5 

Portos da Amazônia 5 BR-3&4/Rio r-tadeira 

6 Hidrovias Araguaia/Tocar.-
tins 

Porto Salvador/ 

Ara tu 

Como ·os- Cerrados ocupam uma extensa porção do 
território nacional, não há, em princlpio, nenhUm Cor~ 
redor-que sirva igualmente a todas as duas áreas produ
tivas. Assim, para efeito de se obter uma racionalidade 
no escoamento de safras e intema~onalizaç.áo de mer
cadorias na região do Centro-Oeste e~ em especial, nas 
áreas dos cerrados, é tarefa crucial definir determinadas 
macro-zonas de concentração da produção, com identi
ficação de pontos geográficos mais centrais a partir dos 

7 BRs 242/116 e 

quais se estabe~ece_ria UI!l: sistema de transporte que 
proporcionasse os meD.Ores custos ao escoamento dos 
excedentes. Do ponto de vista do mercado externo estas 
macro-defi.niçóes tomam-se determinantes da competi-' 
tividade do produto nacional em mercados internacio
nais. Segun_~o informações da PÇ>RTOBRÁS, os fretçs 
internacionais entre o Brasil e a Euí:opa giravam, _em 
1985,--enti-e US$ 17 e 20 toneladas, dependendo do 
tipo ~ navio. Neste sentido quanto menor foi o custo 

324 

de transporte dos excedentes desde a fazenda até o 
porto brasileiro, maior capacidade de competição apre
sentará o produto brasileiro frente aos seus virtuais com
petidores. 

Num p~eiro esfOiçci do GEIPOT neste partiCUlar, 
foram_ identific~_os as segy.in~~s ~_idades espaciais para 
fins de orientação de uma poütica de corredores nos 
certados: 
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Unidade da 
Federação 

ll..oto Grosso do 

SUl 

.1-:la.to Grosso 

Goiás 

Macio-zona 

~Grande e 
Tres l.eço~s. 

BOCioque:na 

Parecís 

xavantina 

Par anã 

Pirineus 

Rio Verde 

Pirar.has 
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Localização da· inf!:e-e~;~::-.3:: 
tura õo correõor 

Entror:ce>::le~to áas BR 1€3 e 
267 

Entroncamento das BR 242 e 3G4 

Barra do Gãrças 

Altc ParaL~ êe Goiás 

Rio Verde 

Ip:Jrã 

Minas G~rais ~ ----vão do Par<lcatu Unaí 
----~~~~~-----------

Bahia 

JUto/!" .. Z::3io são Fran-· 
eis :::o 

Trifu':g-.;.lo N.ineiro 

Barreir~s 

As primeiras referências ao Programa dos Corredores 
de Transporte como prioridade do_G_overno Federal 
aparecem no I PND, vigente entre 1972 e 1974. Em 
1973, o GEIPOT concluía o primeiro estudo sobre corM 
redores de exportação, no qual se analisa a questão 
dos transportes associada à produção real e potencial 
dos cerrados. Em 1975, já verificada a existência das 
condições_ básicas para seu_ sucesso, é lançado o POLOw 
CENTRO - Programa de DeSenvolvimento do Cenw 
tro-Oeste que visou, antes de mais nada, dotar detenniw 
nadas áreas dos cerrados de infrawestrutura mínima e 
.ijnanciar a abertura de frentes de agricultura aí também 
localizadas. 

Ademais, o II PNDn5w79, também faz referência aos 
cerrados, no contexto da integração nacional, destacanw 
dowse como preocupações fundamentais, a pesquisa tec
nológica para a expansão da produção agrícola, os inves
timentos produtivos capitaneados pelo POLOCEN
TRO, e os sistemas integrados de transporte, com a 
novidade de abordá-los não mais como Corredores de 
Transporte mas como Corredores de Exportação e 

Cori."l.to 

dores que servem aos c~dos, a prioridade foi a de, 
_ao invés de construir novos corredores, resolver os prin
cipais gargalos dçs já existentes. Levantamento expe
dito permite montar o seguinte quadro: 

Corredor Goilis/Minas/Espúito Santo (Copoaba e Tu
barão) 

-adaptação e investimento em Capuaba e Tubarão 
- correção dos trechos Ibiá - Garças de Minas e 

Sete Lagoas - Engenheiro Costa Lacerda 
-travessia de Belo Horizonte 
Corredor do Rio de Janeiro (Sepetiba) 

-Via Linha do Centro, as mesmas do Corredor Goiás/ 
~as/Espírito Santo~ visto que os gargalos se referem 
à linha férrea da Rede, conhecida como SR-2. 

-Via alternativa Ferrovia do Aço, construção de 
um ramal de acesso de 13 km, entre esta ferrovia e 
a da SR-2 e um pátio de transbordo por conta da dife
rença de bitola. 
- -InStalações -especializadas para cereiis,-eril sepe

tiba 
Corredor de Santos 

Abastecimento. -
Os efeitoS desta estratégia, combinados com a ocupa

ção da área par migrantes vindos do Sul e Sudeste levou 
a que Minas Gerais, Goiás e Espírito Sarito constituís
sem, em 1977, o "Comitê dos Três Estados", com vistas 
a definir uma estratégia continuada, porém mais abran
gente, de alternativas económicas para os cerrados. 
Deste esforço nasceu a cooperação técnico-financeira 
nipo-brasileira, da qual a parte mais conhecida materia
lizou-se no PRODECER- P:Cograrriã-Qe Desenvol
vimento dos Cerrados Brasileiros, em 1979. 

--- -Trecho Helvétia - Guianã e Paranapiacaba -
Piaçagüera, alternativas FEPASA 

Dada: a magnitude que o tema "cerrados" assumiu 
e com as múltiplas alternativas de conduzi.wlo e, ainda 
mais, frente a uma situação económica do país, recém
saída de uma quadra recessiva e empobrecedora, a 
orientação assumida pelo I Plano de Desenvolvimento_ 
da Nova República quanto aos sistemas de transporte 
foi a de máxima eficiência no uso da infra-estrutura 
existente e a racionalização de novos investimentos. 
A perspectiva para o setor dos transportes face a esta 
política seria a apliCação de reCursos disporifveis em 
projetos com baixa relação capitallproduto, com curta 
maturação, com implantação modulada efou melhora-
mentos progressivos. · 

Vista a política deste ângulo, a orientação seria a 
de superar os problemas atualmente existentes e que 
pudessem vir a entravar, no futuro próximo, o escoa
mento dos eXcedentes produtivos dos cerrados. Assim, 
procedido o levantamento da situação atual dos corre-

-Na altem_ativa SR- 4, da Rede, trecho Campo 
Grande Três lagoas, especialmente trecho Arapuá -
Pena Júnior. 

-No próprio porto: oferta de estocagem e sistema 
de descarga de vagões 

Corredor de Paranagoá 
-Na SR-5, os trechos Pinhais-Marretes, Londri-

na-Apucarana e Maringá-Apucafana 
-Na SR-4, o trecho Campo Grande-Três Lagoas 
Corredores da Amazônia 
-No caso da BR-364/Rio Madeira, estudo de viabili

dade para níveis de produção e demanda interna e exter
na, o próprio pano de Porto Velho e definição de porto 
de exportação. 

-Através da hidrovia Araguaia!focantins: continui
dade da utilização de hidrovia, conclusão da eclusa de 
Tucuruí e as "corredeiras de Santa Isabel 

Corredor de Salvador/Aratu 
- Inexistem gargalos, mas o transporte rodoviário 

inviabiliza q~alquer margem de lucratividade. A orienK 
tação da produção é que deve ser mudada, possivelK 
mente para o consumo pr6prio e industrialização em 
Brasília. 

Quanto ao subsistema rodoviário, que se constituiria 
nás vias alimentadoras dos corredores, se poderia dizer 
que não há gargalos intransponíveis. Os maiores proble-
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~-mas--seriam o tráfego difícil na época das chuvas e a 
falta de recurSOS- para manutenção ou conservação das 
estradas. 
5. O Corredor Goiás- Minas-Espírito Santo 

-. 5.1. Concepção 
- O Corredor Goiás-Minas-Espírito Santo, tal como 
os demais, é fruto da concepção dos "Corredores de 
Transportes" .lançada em 1972. EnquadrawSC, portanto, 
no esforço de aumentar a participação do Brasil no 
mercado internacional. 

No caso específico deste Corredor, a CVRD, con
quanto compartilhasse da concepção global de todos 
<?5 corredores do país, procurou emprestar-lhe uma feiw 
ção particular no sentido de compatibilizá-la com suas 
preocupações enquanto empresa mineradora e expor-

--- --- tadora. 
Assim, a idéia que presidiu a implantação deste Cor

re"dOr~Os investimentos complementares e acess6rios, 
os entendimentos e a definição de papéis entre governo 
e iniciativa privada, levavam em conta a necessidade 
de o Brasil equiparwse adequadamente para conquistar 
outros mercados que não ·as tradicionais da Comuni
dade Económica Européia e dos Estados Unidos da 
América. Tratava-se, especificamente, dos mercados 

--emergentes do leste asiátiCo- capitaneados pelo Japão 
e Coréia e_ da Europa central, a partir do Porto de 
Bakar- antigo_ Fiúme-:-:-:-_ ila lugosl.tvia. 

LastreadO iiã: exportaçãO tradicional da CVRD de 
minério de ferro, o esforço inicial foi o de viabilizar 
a economicidade do transporte interno e navegação ma· 
ótima deste produto, de forma a poder competir com 
o minério australiano, entregue às usinas japonesas, 
superando as desvantagens inicialmente colocadas por 
uma distância náutica de 11 mil milhas entre o Brasil 
e o arquipélago japonês. Afora conferir eficiência e 
confiabilidade ao transporte int~mo do minério de fer
ro, das minas até o porto, era fundamental reduzir os 
fretes para distâncias tão longas, o que foi equacionado 
com a implantação do Terminal de Tubarão, capaz de 
permitir a atracação de navios de até 300 mil toneladas. 

Dadas as características do minério de ferro ser um 
produto de alta densidade específica (isto é, muito peso 
em pouco espaço) e de baixa densidade económica, 
a solução seria combinar cargas de minério de ferro 
com outras que apresentassem situação inversa, ou seja, 
de baixa densidade específica e de alta densidade econó
mica. condições estas preenchidas pelos granéis agr(· 
colas. 

Assim, a contribuição dos grãos, no curto prazo, esta
va voltada para o atingimento da meta de redução dos 
custos da navegação de longo curso e, portanto, viabili
zação dos mercados do leste asiático ã própria CVRD. 
No médio e longo prazos viria a desempenhar impor
tante papel na própria substituição de cargas ferroviáw 
rias, transportadas pela Vale, através da Estrada de 
FerrO Vitória-Minas, de sua propriedade. Isto com 
a entrada de Carajás em operação, os embarques de 
minério de ferro, em Vitória, através da EFVM, cairiam 
de um patamar de 72 milhões de toneladas/ano para 
algo em tomo de 55 a 60 milhões de toneladas/ano, 
ociosidade esta superável pelo transporte de outras car
gas, de terceiros, em especial as de grãos. A bem mais 
longo prazo é possível admitirMse que o esgotamento 
das minas de minério de ferro em Minas Gerais abrirão, 
progressivamente, espaço para uso alternativo da capa
cidade instalada no corredor, para a qual os grãos são 
os mais visados. · 

5.2. Descrição do Corredor 
O Corredor Goiás-Minas-Espírito Santo abrange 

os sistemas modais de movimentação de cargas- rodo
viária, ferroviária e fluvial - e o complexo Portuário 
do Espírito Santo, constituído pelos portos de Regência, 
Capuaba, Tubarão, Atalaia, Paul, Ubu, Barra do Ria
cho e Praia Mole. Sua área de influência é balizada 
pelas cidades de Goiânia, Brasília, Belo Horizonte e 
Vitória. 

A malha rodoviária do Corredor alcança praticamenK 
te 8 míl quilómetros e a ferroviária dispõe de um tronco 
central de 2 mil quilOmetras, sendo 70% da Rede Ferro
viária Federal (SR-2) e 30% da CVR:O, este reprew 
sentado pela Estrada de Ferro Vitória-Minas 
(EFVM). Esta malha atende o parque industrial da 
região, fonnado pelas siderúrgicas (USIMINAS, ACE
SITA, BELGO-MINEIRA, MANNESMAN, CST, 
ACOMINAS), pelas indústrias cimenteiras da Regiãq 
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Metropolitana de Belo Horizonte e a MA TSULfuR 
(de Montes Claros), a CVRD, a Refinaria Gabriel Pas
sos - RESCAP, a CENIBRA e a CTRIN. 

As principais modalidades de transporte são a ferro
viária e a rodoviária, complementadas pela hidroviária 
- do Rio São Francísco - e a dutoviária - utilizada 
pela Samarco Mineração. 

O minério de ferro, em suas formas natural e pallets, 
representa, em tonelagem, mais de 90%-das expor
taç6es realizadas pelos diversos portos e terminais do 
Espírito Santo. 

Os problemas que o Cori:C:dor apresenta para operar 
com maioreconomicídade, capacidade e confiabilidade, 
concentram-se nas suas vias ferroviárias. Mais de 5 mi
lhões de toneladas/ano deixam de ser transportadas pe
las ferrovias, sobrecarregando as rodovias e encarecen
do os produtos finais. 

Nas ferroviaS, o maior número de problemas locali
za-se no trecho Sete Lagoas-8aba.rá-CQSta Lacerda. 
Para resolvê-los, a CVRD e a REDE assinaram um 
contrato no montante de US$ 100 milhões, com 6 anos 
de duração, a encerrar-se em 1987, prevendo programas 
de curto, médio e longo prazos. A responsabilidade 
financeira é- de 60%, da CVRD e de 40% da REDE. 
Os US$ 60 milhões representam o pagamento da CVRD 
à REDE pela compra do trecho Nova Era-Costa La
cerda. Os US$ 40 milhões restantes deverão ser utiliza
dos em melhoria de vários trechos. Estes recursos repre
sentam a contrapartida nacional de um projeto que a 
REDE contratou junto ao Banco Mundial no valor de 
US$ 200 milhões. 

A curto prazo, o programa previ! recuperação, re
construção ou substituição de 11 pontos nos trechos 
entre Costa Lacerda e General carneiro e de 15 entre 
General Caineiro e Sete Lagoas; 6 novos pátios de 
cruzamento de trens entre Costa Lacerda e General 
Carneiro e aõipliação de 6 pátios de cruzamento e for
mação de trens na região de Sete Lagoas - reg~ão 
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formadOra de cargas, onde se produz 80% das cargas 
transportadas em tráfego mútuo da CVRD com a RE
DE, especialmente calcário, cimento e gusa. 

A médio prazo, o contrato entre a CVRD e a REDE 
prev! a retificação de dois trechos: o primeiro, entre 
General Carneiro e Sabará e o segundo, entre Sabará 
e Barão de Cocais. Naquele, numa extensão de 8 km, 
verifica-se hoje o congestionamento do tráfego da or
dem de 39 trens/dias, dos quais 16 de subúrbio. Já no 
segundo caso, as alternativas ficam entre retificar um 
extenso trecho de 74 km - que custaria algo como 
US$ 70-80 milhões ou construir uma variante entre Ba
rão de Cocais e Capitão Eduardo, obra de custo menos 
elevado, porém apresentando a desvantagem de, neste 
traçado, perder carga que só é possível de ser embarcada 
no ~ajeto atual. 

A longo prazo, a-estratégia aponta para a interio
rização dos reparos/reforçoslretificações do trecho fer
roviárío do Corredor. Ou seja, a estratégia é a de resol
ver os problemas mais prementes, onde o fluxo de car
gas seja ma:is intenso e os demais, no seu devido tempo, 
criando melhores condições de transporte, reduzindo 
fretes, aumentando a confiabilidade do sistema, am
pliando oportunidades produtivas nas suas áreas de in
fluência.-Assim é que no trecho Belo Horizonte-Pa
ti'ocfnio, constituído de uma velha ferrovia (ex-Rede 
Mineira de Viação, ex-Viação Férrea Centro-Oeste, 
atual REDE) pretende-se promover a contenção e a 
drenagem da plataforma, oferecendo garantia do leito 
para circulação das composições, além do reforço e/ou 
substituição de 70 a 100 pontes inadequadas para uso 
intenso. O principal problema encontra-se no trecho 
Ibiá-Garças de Minas na Serra do Uruburetama. Os 
trechos entre Patrocínio e Araguari e desta cidade até 
Roncador são de construção bem mais recente, encon
trando-se em bom estado de conservação, dispensando 
reforço ou remodelagem. Por fim, o trecho mais interior 
da ferrovia de 220 km apresenta condições geométricas 
deficientes, raio mínimo curto, no qual há de se fazer 
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uma série de investimentos, para que tenha amplas com
dições de permitir o escoamento satisfatório de toda 
a safra de grãos produzido nas suas áreas de influência. 

A despeito da identificação dos problemas e do deli
neamento das obras necessárias estarem relativamente 
adiantados. a efetiva execução vem se dando num ritmo 
extremamente lento e insuficiente. Assim é que uma 
avaliação procedida sobre os 3 primeiros anos do contra
to entre a CVRD e a REDE (entre dezembro de 1981 
e janeiro de 1985) revela que dos US$ 100 milhões 
ajustados entre as partes, apenas US$ 7 milhões tinha 
sido efetivame_nte desembolsados, sendo US$ 5.S mi
lhões da CVRD e US$ 1,5 milhão da REDE. A razão 
deste atraso reside na incapacidade que a REDE vinha 
revelando em alocar sua contrapartida, por falta de 
recursos orçamentários e, também, nos atrasos de entre
ga das encomendas feitas ã indústria nacional como, 
por exemplo, dos trilhos encomendados à Companhia 
Siderúrgica Nacional. 

O CÕmp1exo -Portuário do Corredor no litoral do 
Espírito Santo é bastante variado quanto is funções 
que desempenha. Em Regência, destaca-se a monobóia 
para embarque de petróleo produzido na região de São 
Mateus; Barra do Riacho dispõe de um terminal espe
cífico para celulose; em Ubu, um terminal privado para 
minério de ferro-peletizado, operado pela SAMARCO. 

Na região de Vitória, o PÕrto inclÜi Capuaba, Ata
laia, Paul e o Cais Comercial, sendo que Atalaia funcio
na comO ponto final do corredor de exportação de gusa 
- em 1984, foram exportadas 2,2 milhões de toneladas 
no valor de US$ 220 milhões. Capuaba, por sua vez. 
tem como funções a exportação de produtos siderúr
gicos além de contar com um terminal pioneiro para 
operar granéis agrícolas, podendo chegar à marca de 
2 milhões de toneladas ano com algumas obras de am
pliação de seu silo original. Ressalta-se a característica 
de Capuaba operar com navios de mais de 60 mil tonela
das, sendo que atualmente, há impedimento para navios 
com calado superior a 11 metros. -
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Os três grandes sistemas de Tubarão e Praia Mole 
estão representados pelo Terminal de Minério de Ferro 
-incluindo os pfer n'? 1 e 2 para navios de até 280 
mil toneladas; os ·pátios de estocagem de minério e 
o sistema ferroviário com capacidade para 85 milhões 
de toneladas/ano; pelo Terminal de Carvão- que abas
tece a CST, a USIMINAS e a AÇOMlNAS, com capa
ciddae para receber navios de até 180 mil toneladas 
e, pdr Írm, pelo sistema de exportação de produtos 
siderúrgicos, constituído pelo cais, por dois carrega
dores de navio e berços para atracação de dois e até 
3 navios. O Terminal de Tubarão tem canal dragado, 
bacia de evolução igualmente dragada, apresentando 
uma profundidade atual de 22,5 metros, com o que 
permite circulação de navios com até 20 metros de cala~ 
do. 

O problema poten-cial que já foi evidenciado em Tu
barão e sobre o qual vém sendo tomadas as providências 
cabíveis, diz respeito ã contaminação de uma carga para 
outra, como são os casos entre grãos e minério de ferro; 
entre rocha fosfática (embarques provenientes de Cata
lão, Goiás, da GOIASFÉRTIL, na b_ase de 30 mil tone~ 

~ lad.as!mês) e minério de ferrO;- eritre enxofre (desem~ 
~arques para Uberaba, no Triângulo Mineiro) e carvão 
(desembarques para as Usinas Siderúrgicas) e, pór fim, 
contaminação do meio ambiente. 

5.3. Vantagens comparativas entre os Corredores para 
os Cerrados. 

De todos os corredores de exportação e abasteci
mento existentes no País, apenas os que alcançam os 
Portos de Vitória, Sepetiba, Santos e Paranaguá, podem 
ser apontados como os de uso imediato para escoar 
a produção de grãos dos cerrados. _ 

Do ponto de vista portuário, o de Paranaguá é o 
que apresenta a maior capacidade instalada- 9,5 mi
lhões de toneladas/ano - das quais utiliza 7,5 milhões. 
O segundo porto, em capacidade instalada, para movi
mentação de cargas, é o de ·santas, com 2,1 milhões 
de toneladas/ano, que a usa integralmente. 

A seguir aparece Capuaba, no Espfrito Santo, com 
300 e 200 mil toneladas/ano de capacidade instalada 
e em uso,respectivamente. Sepetiba, no Rio de Janeiro~ 
não dispõe de instalações especializadas para tratamen
to de grãos. 

Embora integrante da estrutura l~gística dos corre
dores que servem aos cerrados, o Porto de Tubarão 
ainda não dispõe de dimensionamento em termos de 
unidades graneleiras. 

Tal como entendem os especialistas, Capuaba é o 
porto que apresenta melhores possibilidades de cresci
mento na exportação de grãos frente a Paranaguá e 
Santos. No Porto de Paranaguá não há por que aumen
tar sua capacidade atual. No m:1ximo, a de Santos pode
ria duplicar enquanto o da Capuaba poderá ser multipli~ 
cada por 7 vezes, chegando a 2 milhões de toneladas/ 
ano. 

A situação das estruturas de transporte a montante 
dos portos também é extremamente diversificada. No 
caso do Corredor de Paranaguá, tenta-se viabilizar a 
chamada "Ferrovia da Soja", de forma a deslocar das 
rodovias para as ferrovias a maior responsabilidade pelo 
escoamento das safras, no que não só os agricultores 
mas todo o País teria ganhos formidáveis. No caso de 
Sepetiba, o seu uso para fms de embarque de grãos 
depende da conclusão da Ferrovia do Aço e da constru
ção de um acesso ao porto de forma a completar toda 
o circuito necessário ao escoamento dils mercadorias. 
Como a Ferrovia do Aço está paralizada, a decisão 
de torna~lo um porto efetivo não, é algo imediato. 

Já para os portos Capixabas e de Santos, existe uma 
parte comum da solução ferroviária e rodoviário qual 
seja a do trecho que vai desde Goiânia-Anápolis até 
o Triângulo Mineiro. A partir deste ponto, no sentido 
interior-litoral, cria-se a alternativa de as cargas destina~ 
rem~se ã São Paulo, pela REPASA, cujo ramal tem 
início em Araguari-MG ou então seguirem para o litoral 
do Espírito Santo, via REDE e EFv:M:. 

No ramal da FEPASA, a capacidade atúal de tran~~ 
parte é de 11 milhões de toneladas/ano, contra 7,2 mi

lhões no trecho Sete Lagoas-General Carneiro ou 6,2 
milhões no trecho General Carneiro-Costa Lacerda, 
pontos de estrangulamento do r~al. da Rede q~e leva 
ao litoral capixaba. No futuro imediato, resolVldOs os 
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problemas já apontados neste trechos, suas capacidades 
se elevarão a 14,6 e 18,6 milhões de toneladas/ano, 
n;spectivamente. 

A_confiabiJidade e a pontualidade dos serviços por
tuários capixabas vêm sendo conseguidas de forma gra
dual, devendo isto ser entendido como um custo natural 
e inicial que todo novo porto deve suportar dentro de 
_um determinado "período de carência", ao fim do qual 
o problema encontra sua própria superação. 

Quanto à econonomicidade que se poderia obter nas 
operações de atracação de navios de maior ou menor 
porte, Capuaba, Santos e Paranaguá só podem receber 
navios de porte correspondente aos Panamax, de 60 
ml1 toneladas. Em Santos há infonnações de que são 
necessárias dragagens para tanto. Em Capuaba, bá con
<Ji_ções de se receber navios com 11 metros de calado 

- e_35 mil toneladas de carga. A dragagem para 13 metros 
pennitiria elevar esta capacidade para atracação de na
vios de 60 mil toneladas. 

Dentro da natural diversidade e complexidade da ma~ 
lha portuária cã.pixaba, o Tenninal de Tubarão deve 
ser tratado de uma forma toda especial, uma vez que 
em toda a costa do Atlântico Sul é o que dispõe das 
ffielbores condições oceanográficas para o atracamento 
de- navios de até 300 mil toneladas, permitindo, com 
isso, a viabilização da presença brasileira em mercados 
externos não explorados por conta dos altos custos de 
fretes marítimos. Por Tubaráo, o rebaixamento dos fre
teS é possível por conta da economia de escala que 
se consegue nos transportes marítimos pelo emprego 
de navios de grande porte e, também, pelo uso da moda~ 
!idade de cargas combina~as, experiência que a Campa~ 
nhia Vale do Rio Doce já realizou com sucesso. Para 
tanto é necesSário que os governos federal e estadual, 
-de çomum acordo com a iniciatiVa privada ídentifiquem, 
administrem e apliquem investimentos de modo a equi» 
par operacionalmente _o Terminal de Tubarão com vis~ 
tas à exportação de commodities agrícolas, seja sob a 
forma de grãos seja sob formas industrializadas. 
- Do ponto de vista dos portos destinatários, a questão 
que se coloca para viabilizar Tubarão como porto de 
concentração de cargas, é a de encontrar possibilidades 
de construir portos homólogos em capacidade de atraca
ção de navios de grande calado e equipado para redistri
buição das cargas, o que já vem sendo identificado e 
estimulado pelo Brasil. 

5.4- Desdobramentos do Corredor para o Estado do 
Espirita Santo 

Tal como hoje ocorre.na agricultura do Centro-Sul 
do País, a colheita e comercialização da safra dos Cerra
dos se verificam durante 4 meses do ano em geral, 
de abril a julho. Isso deve levar o planejamento da 
produção a tornar imprescindível a redução da estado~ 
nalidade de forma a não sobrecarregar o sistema do 
Corredor em determinadas épocas e provocar a ociosi
dadenos períodos de entre-safra. 

A experiênCia brasileira mais próxima é a do Corre
dor de Paranaguá, onde a intensificação da industria
lização de grãos permitiu que se ampliasse o período 
de transporte da safra colhida de 4 para 7 meses, redu~ 
ziQdo assim o grau de sazonalidade do sistema daquele 
Corredor. 

Para tanto, são apontadas como formas de minorar 
o problema, a irrigação e a agroindustrialização. Aque
la, de uso restrito na agricultura, permitiria a obtenção 
de mais de uma safra ao longo do ano e, esta, por 
sua vez, permitiria que a safra fosse transformada, para, 
posteriormente ser embarcada para seu destino final, 
em épocas escalonadas. · 

Embora as duas práticas acabem por influenciar e 
gerar estímulos ã'economia capixaba, a agroíndustria
lização aparece COm maior grau de potencialidade neste 
particular. Isto coloca em discussão o fato r locacional 
das indústrias de transformação da produção agrícola. 
Onde 1ocalízá-las? Na parte terminal do Corredor, vale 
dizer, CJ mais próximo dos portos de embarque ou na 
porção inicial deste mesmo Corredor, nas cercanias de 
Goiânia-Anápolis? 

A opção por concentrar a agroindustrialização no 
Espírito Santo, conquanto pudesse ser a mais desejável 
do ponto de vista dos interesses capixabas"'SÓ tem sentidCJ 
se combinada c_om o uso maciço da irrigação, _caso con
trário, continuaria a haver uma indesejável concentra
ção da safra em poUcos meses do ano, criando períodos 
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de ociosidade e de super-ocupação no sistema estraté
gico de transporte. Ademais, o frete da matéria-prima, 
sem nenhum grau de beneficiamento, tende a encarecer 
o custo do produto finai. Por fim, a parte do produto 
final que, para atender o mercado interno, retomasse 
pelas mesmas vias, caracterizaria um "passeio", inad
missível nas condições de hoje. É bem verdade que 
neste caso, do ponto de vista exclusivamente ferroviá
rio, haveria a vantagem de se contar com carga nos 
dois sentidos. 

No caso oposto ter·se-ía a conCentração das agroin
dústrias transformadoras na parte inicial do Corredor. 
Esta opção é igualmente inconveniente porque levaria 
a que toda a produção agrfcola fosse industrializada 
na origem não gerando nenhuma carga de matéria-pri-
ma granelizada para o sistema logístico de transporte 
do Corredor. O mais conveniente parece ser, então, 
a distribuição de unidades agroindustriais ao longo de 
todo o Corredor procurando obter-se com esta estraté
gia, uma combinação de menores distâncias rodoviárias 
entre a fazenda e a indústria e liberações de cargas 
mais regulares ao longo do ano para ocupação da capaci
dade instalada do Corredor no que diz respeito à sua 
infra-estrutura de transporte. 

Assentada a opção pela localização de agroindústrias 
ao longo de todo o Corredor, caberia ao Espírito Santo 
estimular as indústrias complementares e atividades in~ 
dustriais a juzante da agroíndustriaHzação intermediá~ 
ria. ou seja unidades fabris de refinamento, embalagem, 
transfonnação e desdobramento para as mais diversas 
atividades, ademais de toda a indústria de alimentos 
e rações animais que naturalmente utilizam a soja, o 
milho, o sorgo e outras matérias~primas. Evidentemen
te que aqui só se trata da industrialização de produtos 
agrícolas provenientes dos Cerrados, ficando fora de 
comentários todas as iniciativas ligadas, seja ao setor 
siderúrgico, seja ao petroquímica e outras mais. 

6. Conclusões 

Estudos pedológicos apontam como sendo de 60 mi~ 
lhões de hectares a área agriCl.lltávei dos Cerrados. Esti
mativas conservadoras atribuiriam a esta área a capaci
dade de produzir 60 milhões de toneladas de grãos, 
sob padrões tecnológicos tradicionais. Por sua vez~ esti
madores Qtimistas chegam a admitir que esta mesma 
área possa produzir, sob a técnica da irrigação. até 300 
milhões_ de toneladas, em regime de safra dupla no 
ano ciVil. 

Não sería nenhum absurdo aceitar que, até o fim 
do século, 20 milhões de hectares venham a ser incorpo
rados sob os mais diferentes tipos de cultivo. Para esta 
ordem de grandeza é razoável esperar-se uma produção 
de 40 milhões de toneladas/ano. Considerando as dife
rentes alternativas de escoamento desta safra, seja_ 
quanto ao destino final, seja quanto à opção do Corre~ 
dor, admite-se que o Corredor Goiás-Minas-Espfrito 
Santo venha a se responsabilizar por um volume de 
até lO milhões de toneladas/ano. 

Para viabilizar o escoamento de tais volumes, existem 
alguns obstáculos a serem removidos. Há problemas 
ferroviários, rodoviários, de portos mas para todos eles, 
os partos do Espírito Santo, Tubarão e Capuaba em 
espec_ial oferecem excepcionais vantagens para uma 
grande área dos Cerrados brasileiros. 

As soluções aventaâas, do ponto de vista compa
rativo, para os vários portos brasileiros, não poderão 
ser gestadas pelas amarras da recessão e da falta de 
perspectivas mais epis6dias do que de longo prazo. O 
País, amargou, até bem recentemente, um graye perío~ 
do de recessão económica, agravada por condições des
favoráveis no plano da economia internacional. A partir 
da implantação do Governo José Sarney, a opção polí
tica, comandada por um justo desejo popular de desen
volvimento, foi a de procurar os caminhos do cresci
mento, da ampliação do mercado interno, das melhorias 
de condições de vida para toda a população brasileira, 
especialmente para a fração da população mais pobre 
e da cristaliZação de uma postura internacional- diplo
mática, come_rcial, cultural e politica- do País. Mesmo 
significativas, estas crises não podem paralizar o equa~ 
cionamento dos grandes problemas e a armação das 
grandes estratégias brasileiras. 

Precisamos pensar. mais do que nunca, que a crise 
recessiva nacional e a depressão dos mercados interna-
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clonais serão vencidas e, então, neste novo tempo, 
quem mais tiver trabalhado para se preparar para uma 
nova etapa de prosperidade sairá na frente. A capaci
dade produtiva do Brasil, nos seus espaços interiores 
- os Cerrados a frente - é conhecida e começa a 
trazer preocupações para países como. os Estados Uni
dos que já não nos vêem como exportadores marginais, 
mas como competidores no mercado de commodities, 
às vezes até com melhores condições de vitória. Às 
excelentes condições climáticas e pedológicas para a 
produção agrícola nos Cerrados devemos associar um 
grande e_sforço de escoar, transformar e expOrtar nossas 
commodities aos mais baixos custos. Neste particular, 
nada mais conseqüente do que concentrar esforços para 
viabilizar o Terminal de Tubarão como o ponto central 
da estratégia brasileira de tornar mais eficiente e mais 
rentável o escoamento de no_s_sas safras, para o exterior. 

A opção oferecida pelo Corred_or Goiás~ Minas Espí~ 
rito Santo e, particularmente, pelos portos terminais 
deste Corredor, no litoral c;apixaba, ademais de ampliar 
o leque de opções de acess:o ao mercado externo para 
as mercadorias brasileiras, aumentar sua competitivi~ 
dade e melhorar o fluxo de embarque, concorrerá para, 
no atual contexto da política de desenvolvimento da 
Nova República, promover uma desconcentração do 
crescimento brasileiro, tão urgente e tão necessária, 
dado o alto grau de concentração económica verificado. 
É fundamental que as opções nascidas do crescimento 
económico estejam espacialmente distribuídas de forma 
a que o emprego, a renda e o bem~estar da população 
dêem substância concreta à idéia de uma democracia 
representativa, no terreno económico. 

Nem sempre o apoio ao desenvolvimento reside ape
nas na abertura de novas fronteiras. O próprio desenvol
vimento, na medida em que estimula novas opções, 
deve dar-se çontª de que regiões até então ativas e 
dinâmicas, por deslocamento das atividades produtivas, .;o 

passam por períodos difíceis. &te é o caso de toda 
a região que é polarizada pela Estrada de Ferro Vitória
Minas. Com a inauguração de Carajás, a Companhia 
do Vale do Rio Doce tem deslo_cad_o parte de seus com
promissos de oferta de minério de ferro e derivados 
da tradicional região de Minas Geniis para o·Pará. Com 
isto, tem crescido a capacidade ociosa da EFVM. A 
dimensão desta Ca-pacidade ociosa, as excepcionais con
dições de tráfego que esta ferrovia apreSenta e s.ua im
portância para as economias dos Estados de Minas Ge
rais e Espírito Santo são de tal ordem._ a justificar um 
sério esforço dos Governos E~Q~.r~ e Estaduais envol
vidos em identificar alternativas económicas que impe-~ 
çarn o esvaziamento económico de toda a região polari
zada pela EFVM. 

O aprofundamento das relações bilaterais entre o 
Brasil e a Argentina, especifiCamente no· que concerne 
à identificação de atividades económicas que possam 
ser desenvolvidas de modo conjun.to e complementar 
é outro elemento que potencializa o alcance de uma 
orientação político-económica em favor da intensifica
ção do uso do Terminal_ de Tubarão como elemento 
destacado da estratégia de exportação de commodities 
agrícolas. Dadas as condições desfavoráveis que a Ar~ 
gentina encontra em seu próprio pafs quanto às disponi
bilidades portuárias marítimas, seria de todo interes
sante retomar o tema da combinação de cargas argen
tinas em portos brasileiros, em especial no Terminal 
de Tubarão. 

Neste sentido, Tubarão deixa de ser considerado ape
nas como elemento final do Corredor Goiás-Minas-Es
pírito Santo para tornar-se também uma peça estraté~ 
gica na integração comercial do Atlântico Sul. Esta con
cepção considera que a concentração de cargas em um 
porto como o de Tubarão pennitirá, novamente, o al
cance económico de portos e mercados até então man· 
tidos inacessíveis por conta do custo de até ali levaz 
novas mercadorias. A concentração de cargas em Tuba
rão aumentaria o número de navios,_ portanto o fluxo 
de entregas de mercadorias, tomando-o, assim, ainda 
maís conhecido e ainda mais confiável 

A tese brasileira de desnuclearização do Atlântico 
Sul, já anunciada pelo Presidente da República e pelo 
ltamarati em vários oruns internacionais é, no médio 
e longo prazos, de fundamental importância para uma 
estratégia comercial concertada, na medida em que o 
êxito desta tese assegurará uma zona pacífica para a 
navegação comercial, portanto, com tendência a atrair 

maior tráfego para si e, em conseqüencia, reduzir custos 
operacionais, de fretes e de seguros. 

O encadeamento destes acontecimentos bem recentes 
- a orientação para o crescimento da economia brasi
leira, os entendimentos bilaterais Brasil~Argentina e 
a desnuclearização do Atlântico Sul_- mostra que a 
grandeza e o alcance que -u-ma política bem orientada 
poderá alcançar para a Nação brasileira são excepcio
nais. Neste contexto, o Terminal de Tubarão tem um 
papel decisivo ria -política comercial externa do país, 
pela sua localização, pelas suas qualidades naturais e 
pelo poder de conferir maior grau de efiCiência e renta~ 
bilidade As nossas exportações. 

O .recente surto de crescimento económico do País 
tem servido de argumento a grupos ecoriómicos fortes 
e bem situados, visando a impedir que o coniplexo" por
tuário capixaba, vinculado ao Corredor Goiás-Minas

-Espírito Santo, seja contemplado com investimentos 
e equipamentos de melhoria e de ampliação de sua 
capacidade operacional. A tese é a de que, com o cresci
mento do mercado interno, toda a produção dos cerra
dos deveria ser destinada ao auto-abastecimento, o que 
inviabilizaria a expedição de cargas para Tubarão e Ca
puabae desaconselharia os investimentos. Esquecem-se 
os defensores desta tese de que a capacidade de resposta 
da agricultura ã -políticas de dinamização é muito grande 
e, muitas vezes, mais rápida do que qualquer empreen
dimento industrial. Se imaginarmos que o crescimento 
da economia nacional também será reproduzido no 
campo, o que pareci óbvio, teremos uma oferta agrícola 
que- o -pióprio mercado interno não terá condições de 
absorver. Caso o faça, será deprimindo_ ~s preços dos 
produtores rurais e inviabilizando a continuidade do 
surto expansio es grupos é falso 
na medida em tomia mercado 
interno merca o. A política brasileira para a 
agricultura já está se libertando desta falsa opção pois 
temos todas as condições de produzir simultaneamente 
para os dois mercados, -com muitos melhores resultados 
do que para um deles, somente. As&im o fazem países 
como os Estados Unidos, o Canadá, a Nova Zelândia, 
a Austrália, a Argentina, todos eles, como nós, com 
uma disponibilidade territorial suficiente para atender 
demandas superiores a da própria população. Sendo 
assim, não há porque querer sustentar uma indisfarçável 

posição de que investiinentos em Tubarão e Capnaba 
significam, politicamente, oposição ao abastecimento 
do mercado interno. Na verdade, o que desejam os 
que assim se postam, é a defesa pura e simples do 
statns quo, que assim se postam, é a defesa pura e 
simp(es do status quo, especialmente no que se refere 
à situação do Porto de Santos. Sabidamente, este porto 
encontra-se saturado em suas condições operacionais. 
Impõe períodos de espera extremamente longos aos 
navios, encontra-se numa área ã montante que já mostra 
inúmeros exemplos de deseconomias externas. Os in
vestimentos de que necessita para melhorar suas condi
ções operacionais não ampliarão suas possibilidades de 
atracação de navios de porte além dos do tipos Pana
max. 

No caso deste Porto é necessário inclusive redefinir 
sua fronteira de captação de cargas que, ainda hoje., 
vai até Rondônia. Na medida em que as estruturas por~ 
tuárias do País se multiplicam em número e qualidade, 
constitui um verdadeiro contra-senso manter este esta
do de coisas, sendo mais razoável uma redivisão das 
áreas de influência de cada porto e de sua respectativa 
retaguarda, constituída pelo complexo de transporte 
e de ínfra~estrutura de armazenag~. 

Mais uma vez, o crescimento nacional precisa, ao 
lado de ampliar nossa capacidade produtiva, rever o 
nosso mapa económico, de forma a redistribuir, espa
cialmente, as oportunidades para os brasileiros, com 
êlúase para aqueles empreendimentos que se situem 
em melhores condições, independe~te da Unidade Fe
derada onde se encontre. 

Sala das Comissões, 2 de. dezembro de 1986. -Sena
dor José lgnácio Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O Expe
diente lido vai ~ publicação. 

O S!L PRESIDENTE (José Fragelli)- Encontra-lle 
na Casa o Sr. Luiz Carlos Bello Parga, suplente convo
cado para preencher a vaga aberta na representação 
do Estado do Maranhão, em virtude da renúncia do
Senador Américo de Souza. 

O diploma de S. Ex: foi encaminhado à Mesa e será 
publicado de acordo com o disposto no Regimento In
terno. 

É o seguinte o díp1oma encaminhado â Mesa. 
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Dezembro de 1986 

O SR- PRESIDENTE (José Fragellí) -Designo os 
Srs. Senadores Alexandre Costa? Jam.íl Haddad e Mário 
Maia para comporem a Comissão que deVerá introduzir 
S. Ex._! no Plenário7 a- flm de prestar o compromisso 
reginlental. (Pausa.) 

ACOMPANHADO DA COMISSAO, DO SR. 
LUIZ CARLOS BELLO PARGA DA ENTRA
DA NO RECINTO, PRESTANDO JUNTO A 
MESA O SEGUINTE COMPROMISSO REGI
MENTAL: 

.. Prometo guardar a Constituiçáõ Fedeial e aS 
Leis do País, desempenhar fiel e lealmente o man
dato de senador que o povo me conferiu e sustentar 
a União, a integridade e a independência do Brasil. 
"(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Declaro em· 
passado, Senador da República o nobre Sr. Luíz Carlos 
"BeUo Parga, que integrará, no Senado, a representação 
do Estado do Maranhão. 

A partir deste momento, S. Ex.~ passará a participar 
dos trabalhos da Casa. 

OSR. PRESIDENTE (Jose Fragelli) -Sobre a Mesa, 
comunicação que vai ser lida pelo Sr. !.'!-Secretário. 

É lida a seguinte 
Em 3 de dezembro de 1986. 

Senhor Presidente; 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 

à vista do disposto no art. 7.~ do Regimento Interno, 
que, assumindo o exetc!cio da representação do Estado 
do Maranhão em substituição ao Senhor Senaáor Amé~ 
rico de Souza, adotarei o nome parlamentar abaixo 
consignado e integrareí a bancada do Partido da Frente 
Uberal 

Atenciosas saudações -Carlos Parga. 

Nome Parlamentar: Bello Porga 
O SR- PRESJDJtNTE (José l'ragelfij - A comuni· 

cação lida. vai à publicação. 

São lidos os seguintes 

REQUERlMENTO 
N-: 547, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
••bn, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do 
Senado n.'! 272,. de 1986, que altera a Lei n.710 7.087, 
de 29 de dezembro de 1982, que "dispõe sobre o Insti~ 
tuto de Previdência dos Congressistas - IPC". 

Sala das Sessões,_3 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Carlos Cbiarelli - Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N-: 548, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
'"b.,, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n.! 151. de 1986, de iniciativa -do Senhor Presi~ 
dente da República, que altera dispositivos da Lei n.':' 
6.265, de 19 de novembro de 1975, que dispõe sobre 
o Ensino no Exército. - - · ., · 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Jorge Kalume. 

O SP. PRESIDENTE (José Fragelli)- Esse requeri
mento será votado após a Ordem do Dia, na forma 
do Regimento Interno da Casa. 

OSR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
requerimento que vai sei' lido pelo Sr. !.~-secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N.: 549, de 1986 

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requei
ro dispensa do interstício e préVia distribuição de avul
sos para o Projeto de Lei do Senado n.':' 198, de 1984, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que resguarda 

·,,""', 
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direitos adquiridos por funçJonários da Câmara dos De
putados e do Senado Federal, antes da vigência da Lei 
n.':' 5.093, de 9-7-13, quanto à percepção de adicionais 
porquinqüênios, a fim de que figure na Ordem do 
Dia da sessão seguinte. 

-Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1986. - Jorge 
Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) -Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 
--Aprovado. 

Aprovado o requerimento, o projeto a que se refere 
figurará na Ordem do Dia da próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
Ordem do Dia 

Item 1: 

Díscussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n.~ 1S3, de 1983, de autoria do Senador 
G3stã0 Müller, que acrescenta parágrafo ao art. 
3~'!.e revoga o art. 4.~ da Lei n.? 6.994, de 25 de 
maio de 1982, tendo 

Parecer, sob n.':' 1078, de 1986, da Comissão 
-de r e dação, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

sâo. 
-o Projeto é dado como definitivamente aprovado, 

nos termos do art. 315 do Regimento da Casa. 
O projeto irá à Câmara dos Deputados. 

É o .seguinte o projeto aprovado 
•ooo Redação do vencido para o segundo tur

no regimental do Projeto de Lei do Senado n':' 183, 
de 1983, que acrescenta parágrafo ao art. 3? e revo
ga o art. 4? da Lei n':' 6.994, de 25 de maio de 
1982. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~-É acrescentado ao art. 3':' da Lei n? 6.994, 
de 25 de maio de 1982, o seguinte parágrafo único: 

Parágrafo único. Por despesas diretam.ente relacio
nadas com a fiscalização profissional, sao-cOmpreen· 
elidas, também, as de património e serviços prestados. •• 

Art. 2~ É revogado o art. 4~ da Lei n':' 6.994, de 25 
de maio de 1982. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4':' Revogam-se as disposições em contrário. 

OSR. PRESIDENTE (J~sé Fragelli)- Passa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento n.':' 547, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto

1 
de Lei do Senado 

n.? 272, de 1986. 
Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovádo-. -
-Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. -

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n. ':' 272, de 1986. de autoria do Senador 
Hélio Gueiros, que altera a Lei n. ~ 7.087, de 29 
de dezembro de 1982, que "dispõe sobre o Instituto 
de Previdência dos Congressistas -IPC". (Depen
dendo de pareceres das Comissões de Constituição 
e Justiça e de Finanças.) 

Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Comissão de Constituição .e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS -RS. Para pro
- fetfi-pai"eCer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:. 

O projeto de lei em epígrafe introduz alterações subs
tanciais na Lei n.':' 7.0"87, de 29 de dezembro de 1982, 
modificada pela Lei n.~ 7.266, de 4 de dezembro de 
1984, disciplinadora do âmbito de atuação do Instituto 
de Previdência dos Congressistas- IPC. 

As modificações preconízadas referem-se aos arts. 
20 e 43, prevendo-se, ainda, o acréscimo de um artigq, 
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que tomará o número 60, renumerandoo.Se, em decor
rência, os que se lhe seguem. 

Prevê aínda o projeto a faculdade de os congr-essistas 
_atuais e os ex-congreSSistas que tivetam seus mandatos 
políticos suspensos~ por força de atas institucionais, po~ 
derem recolher as contribuições referentes aos man
datos que exerceram, dentro de condições que vêm 
a seguír explicitadas. 

Como salienta o ilustre autor da proposição: 

"O projeto contemplou ainda a situação dos par
lamentares e ex·parlamentares cujos mandatos fo
ram alcançados pelos atos institucionais, represen
tando, na disciplina legal ora proposta, verdadeira 
extensão dos efeitos da anistia política em relação 
aos membros das duas Casas do Congresso Nacio
naL" 

A proposição tem os seus méritos indiscutíveis 
e não contraria os preceitos constitucionais e jurídi
cos a que devem se ajustar todo projeto de lei. 

Destarte, ao nosso entender, afigurando-se cons
titucional e jurldlco e ajustando-Se às exigências 
da boa técnica legislativa~ opinamos pela sua apro
vação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Solicito 
ao nobre Senador Jorge Kalume o parecer da Co
missão de Finanças. 

O SR. JORGE KALUME (PDS -AC. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A proposiçãõ em tela visa a alterar a legislação que 
rege o Instituto de Previdência dos Congressistas -
IPC~ no sentido de ajustar contribuição, criar nova fonte 
de receita, ftxar épocas de atualização de pensões, criar 
Fundo de Liquidez, proporcionar benefício inclusive 
aos ex-congressistas que tiveram seus mandatos cassa
dos e autorizar abertura de crédito suplementar ao Po
der Executivo. 

Para maiores de talhamentos dos objetivos da medida 
convém transcrever os seguintes tópicos, extraídos da 
respectiva Justificação: 

.. Buscou-se, assim, igualar o percentual de con
tribuição patronal (Câmara dos Deputados e Sena
do Federal)- no caso dos segurados obrigatórios 
(atualmente fixado em 16%)- àquele em vigor 
para os contnõuintes facultativos (20% ), incidente 
sobre as respectivas bases de cálculo. 

.Previu-se, a~emais, a consignação de dotação 
específica no Orçamento de cada Casa do Con
gresso Nacional para suprir insuficiências eventuais 
ou capazes de, ao longo_ dos _anos, comprometer 
a eStabilidade e manutenção dos planos de benefí
cios. Dita receita constituirá o Fundo de Liquidez 
da Previdência Congressual, destinada a cobrir, so
bretudo, os encargos com o reajuste anual das pen
sões e a outras necessidades do sistema. 

O Projeto contemplou, ainda, a situação dos par· 
lamentares ou ex-parlal.llentares cujos mandatos 
foram alcançados pelos Atas Institucionais, repre
sentando, na disciplina legal ora proposta, verda
deira extensão dos efeitos da anistia política em 
relação aos membros das duas. Casas do Congresso 
NacionaL 

Reviu-se, por fim, o critério de atualização dos 
valores das pensões, no caso dos segurados obriga
tórios~ que passam a vincular-se aos parâmetros 
adotados para o reajuste. dos próprios subsídíos 
parlamentares, como 1,! de. justiça, pela dúplice ra
zão de que as contribuições dessa categoria de segu
rados_ se fazem sobre dita base de cálculo, e os 
índices de reajustamento dos subsídios serem fixa
dos por decreto legislativo, para vigorru: na legisla
tura seguinte, díversamente do que ocori"e em rela
ção ao pessoal civil da União." 

Do ponto de vista financeiro, a medida está perfeita, 
vistó que prevê a passagem dos recursos pelo Orça
mento do Senado e da Câmara e também a inclispen
sável autorização para abertura de crédito suplementar 
faça necessário para atender as despesas ocorrentes no 
exercício de 1987, tendo em vista já não ser possível 
incluí-Ias no Orçamento respectivo. 
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No mérito, o Projeto também se nos afigura inatacáR 
vel, por destinar-se à plena viabilização do In~tituto 
de Previdência dos Congressistas - IPC e por Imple
mentar mc:::dídas de inteira justiça, como a proteçãó 
dos parlamentares que tiveram mandato_ cassado e ti 
fixação de épocas de atualiação de pensões em perfeita 
correspondência com as datas em que deveriam ser ajus
tadas as remunerações dos favorecidos. 

Do ponto de vista do campo de análise desta Comis
são, evidencia-se a viabilidade das medidas estabele
cidas no Projeto em exame, razão pela qual opinamos 
pela sua aprovação. 
~ o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 
apreciação. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
Aprovado o projeto, em primeiro turno e estando 

a matéria em regime de urgência, passa-se, imediata
mente, à sua apreciação, em segundo turno. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não havendo 
quem peça a palavra, encerro a discussão. 

O projeto é dado como definitivamente aprovado, 
nos termos do Art. 315 do Regimento Interno. 

A matéria vai à Comissã.o de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa. 
o parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr .1. ~-Se_cretário. 

É lido o seguinte 

DA q>MISSÃO DE REDAÇÃO 
PARECER 

N.: 1.134, de 1986 

Redação Ílnal do Projeto de Lei do Senado o.~ 
272, de 1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n.~ 272~ de 1986, que altera a Lei 
n.~7.0871 de 29 de dezembro de 1982, que dispõe sobre 
o Instituto de Previdência dos Congressistas -IPC. 

'Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro de 
1986. -Jorge Kalume, Presidente- Octávio Cardoso, 
Relator - Nelson Carneiro. 

ANEXO AO PARECER 
N.: 1.134, de 1986 

Redação f"mal do Projeto de Lei do Se:nado n.~ 
272, de 1986. 

Altera a Lei n. ~ 7.087, de 29 de dezembro de 
1982, que dispõe sobre o Instituto de Previdência 
dos Congressistas - IPC. 

O Cõilgresso Nacional decreta: 
Art. 1~~ A Lei n.~7.087, de 29 de dezembro de 1982, 

modificada pela Lei n.? 7.266, de 4 de dezembro de 
1984, passa a vigorar com as Seguintes .alterações: 

"Art. 20- ··········--···········-··-····-············ 
1- ...................... ·."~c ................. ~ ....... . 
II - contribuição do Senado Federal e da Câma

ra dos Deputados correspondente a 20% (vinte 
por cento) dos subsídios fixo e variável-e dãS diárias 
pagas aos Congressístas; 

VIII -dotações específicas destinadas ao IPC 
nos orçamentos do Senado Federal e da Câmara 
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-dos Deputados, suficientes para complementar, s_e 
necessário, a contribuição _que lhes incumbe nos 
termos desta lei. 

Parágrafo único. As dotações necessárias à 
_execução do disposto nos incisos II, III e VIII deste 
·artigo serão incluídas nos orçamentos dos órgãos 
aos quais estão vinculados os segurados. 

Art~n 4i • A'~tu~i~~çã·~-d~~ ·;;~~;,;;~· ;;~·~"ci~~j": 
quer outro benefício dos segurados obrigatórios 
obedecerá aos índices e às épocas estabelecidas 
pã.ra a Ítx'ãção ou reajuste dos subsídios parlamen
tares, e a dos segurados facultativos, aos índices 
de reajustamento geral deferido ao funcionalismo 
civil da União. 

Art ... 6ti~A-;;;it~p~;~;t;~~fuci;~Víii.~i~·~rti: 
go 20 constituirá o Fundo de Liqüidez da Previ
dência Congressual, de natureza contábil e fman
ceira, administrado pelo Conselho Deliberativo e 
gerido pelo Presidf:!nte do Instituto, para atender, 
prioritariamente, aos reajustamentos dos valores 
dos benefícios e, se necessário, ao equilíbrio orça
mentário _do sistema. 

§ 1.~ A dotação própria de cada Casa do Con
gresso Nacional, prevista no inciso VIII do artigo 
2U, será equivalente, no iníciO de Legislatura, à 
metade do montante anual das respectivas folhas 
de pagamento de pensões dos ex-segurados obriga
tórios e, nos demais exercícios, a 113 (um terço) 
da referida despesa, fazendo-se o recolhimento, 
em qualquer caso, em duodécimos mensais, ao 
IPC. 

§ 2.~ Quando o produto da receita mencionada 
no caput for insuficiente para atender, no exercício, 
aos e:ricargos a cuja cobertura se destina, será provi
denciada a sua complementação, por meio de cré
ditO suplementar. · 

Art. 61. Aplicam-se ao IPC os mesmos prazos 
de prescrição de que goza a União. 

Art. 2.~ Os congressistas ou ex-congressistas que ti
veram seus mandatos cassados ou direitos políticos sus
pensos, por força da aplicação de Atas Institucionais, 
poderão recolher ao Instituto de Previdência dos Con
gressistas as contríbuições relativas àquele mandato, 
observadas as seguintes normas: 

a) o recolhimento corresponderá a todo o perío· 
do de mandato, quando tenha havido devolução 
das contribuições, em caso contrário, limitar-se-á 
ao período remanescente; 

b) o ex-congressista poderá, também, continuar 
contribuindo até completar o período de carência 
de que tratam os artigos 23 e 34 da Lei n.~ 7.087, 
de 29 de dezembro de 1982; 

c) as contribuições serão recolhidas pelo seu va
lor atual, na data do pagamento, no sistema da 
Lei n.'! 7.087, de 29 de dezembro de 1982 ou no 
da Lei n.? 7.266, de 4 de dezembro de 1984, ou 
no dos diplomas legais antecedentes, conforme o 
regime de contribuições a que esteja ou esteve vin· 
culado o congressista ou ex-congressista, o qual 
prevalecerá, também, para o cálculo das respec
tivaS penSões a que fizerem jus; 

d) o recolhimento das contribuições poderá ser 
feito de uma só vez, ou em até 48 (quarenta e 
oito) meses; 

e) juntamente com a contribuição do segurado, 
incumbe à Casa a que tenha pertencido o congres· 
sista ou ex-congressista recolher o valor da contri
buição por ela devida, na conformidade do mesmo 
regime legal relativo à base de cálculo e ao percen
tual incidente. 

· AA. 3.'! É o Poder Executivo autorizado a abrir cré
dito suplementar em favor do Senado Federal e da Câ· 
mara dos Deputados para atender, no exercício de 1987, 
aos encargos decorrentes do disposto no artigo 60 da 
Leio.~ 7.0B7, de 29 de dezembro de 1982, ora acrescen
tado, e no artigo 2.~. alínea "e", desta lei. 

An. 4. ~Esta lei entra em vigor a partir de 1. ~ de 
janeiro de 1987. 

Art. 5.'! Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- Em discussão 
a Redação Final. (Pausa.) 

-NaO-h-aVendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs~_Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

,:A-matéria vai à Câmará dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n~ 548, de urgência, Iido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n? 
151. de 1986. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se â apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n~ 151, de 1986 (n~ 8.392{86, na casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, alterando dispositivos da Lei n~ 6.265, 
de 19 de novembro de1975, que dispõe sobre o 
ensino no exército (Dependendo de parecer da Co
missão de Segurança Nacional). 

Solicito do nobre Sr. Senador Gastão Müller o pare
cer da Comissão de Segurança NacionaL 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- Mf. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Õ presente Projeto de Lei é proveniente do Poder 
Executivo pela Mensagem n~ 684, de 1986, a qual é 
baseada na Exposição de Motivos n~ 067, de 20 de no
vembro de 1986, do Senhor Ministro de Estado do Exér
cito. 

Teve parecer favorável dos-relatores designados pela 
Mesa da Câmara em substituição às Comissões de Cons
tituição e Justiça e de Segurança NaCional, respecti
vamente Deputados Nilson Gibson e Ruben Figueiró. 

Tratando-se de matéria atende a necessidade técnico
pedagógicas do Ministério dO EXército e não havendo 
nada que a tome desaconselhável somos pela aprovação 
do Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
é favoráveL Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à sua apreciação. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra) encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N~ 151, de 1986 

(N~ 8.392/86, na Casa de origem) 
Altera dispositivos da Lei n.~ 6.265, de 19 de no

vembro de 1975, que dispõe sobre o Ensino no Exér· 
cito. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1~ Os arts. 13, 16, 18, 19, 23 e 35 da Lei n.•: 

6.265_, _de 19 de novembro de 1Y75, que dispõe sobre 
o Ensino no Exército, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 

HArt. 13. O Ensino Militar de grau superior, 
destinado à habilitação para o exerc(cio dos cargos 
e funções dos Oficiais e Oficiais-Generais, com
preende três cicJos: 
I- O primeiro inclui cursos de: 
-formação; ~ 
-graduação; 
- formação e graduação; 
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II- O segundo inclui cursos de: 
-aperfeiçoamento, na linha de -ensillo militar 

bélico; 
- p6s-graduação, na linha de ensinO militar 

científico· tecnológico ; 
-pós-graduação, no Quadro Complementar de 

Oficiais; e 
III - O terceiro inclui, em ambas as linhas, 

cursos de Altos Estudos Militares e de Política, 
Estratégia e Alta Administração do Exército. 

§ 1? Haverá cursos de especi.:!lização e extensão 
nos dois primeiros ciclos da linha de ensino militar 
bélicQ. 

§ 2? o Exército manterá cursos de preparação 
para ingresso nos cursos-de Aperfelçüamento, Al
tos Estudos Militares e de Política, Estratégia e 
Alta Administração do Exército, 

Art. 16. Os curs-os de grau superior enquadrar
se-ão nas duas linhas de ensino e serão grupados 
nas seguintes modalidades: 
I- Na linha de ensino militar bélico: 
a) Formação constituída pelos cursos de caráter 

básico, destinados à habilitação para o exercício 
dos cargos e funções privativos de Oficial Subal
terno e Capitão das Annas, Quadro de Material 
Bélico e Serviços de_ Intendência e Saúde; 

f) Política, Estratégia e Alta Administraçao do 
Exército, compreendendo os cursos destinados à: 

1) habilitação para o exercício dos cargos e fun
ções previstos para Oficiais-Generais-de-Brigada 
não possuidores do Curso de Altos Estudos Mili
tares; 

2) atualização e ampliaçáo de conhecimentos so
bre Política, Estr(ltégia e Alta Administração para 
Oficiais já possuidores do Curso de Altos Estudos 
Militares. _ 

II - Na linha de ensino militar cientifico-tec
nol6gico: 

a) Formação e/ou graduação, constituída de cur
sos destinados à habilitação para o exercício dos 
cargos e funções privativos de Oficial Subãlterno 
e Capitão do Quadro de Engenheiros Militares~ 

b) Pós-graduação, constituído_ pelos cursos des
tinados à habilitação do Engenheiro Militar para 
o desempenho dos cargos e das funções privativos 
de Oficial Superior; 

d) Política, Estratégia e Alta Administração do 
Exército, compreendendo os cursos destinados à: 

1) habilitação para o exercício dos cargos e fun
ções previstos para Oficiais-Generais-de-Brigada 
do Quadro de Engenheiros Militares não possui
dores do Curso de Altos Estudos Militares; 

2) atualização e ampliação de conhecimentos sO
bre Política, Estratégia e Alta Administração, para 
Oficiais já possuidores do Curso de Altos Estudos 
Militares. 

Art. 18. A matrícula nos cursos de formação da 
linha de ensino militar bélico de grau superior, 
obedecidos os requisitos a serem estabelecidos pelo 
Ministério do Exército, será concedida ao brasi
leiro que: 

I - conclua o ensino de 2.? grau de Estabele
cimento de Ensino Assistencial do Exército; 

ll - conclua o ensino de 2'! grau de Estabele-. 
cimento de Ensino Preparatório da Marinha, do 
Exército ou da Aeronáutica; 

III- apresente certificado de conclusão dO ensi
no de 2? grau em outro estabelecimento de ensino, 
na forma prevista na legislação própria, e habili
te-se mediante concurso. 

Art. 19. A matrícula nos cursos de fonnação e 
graduação da tinha de ensino militar científico-tec
nológico será concedida, mediante concurso aos 
brasileiros que apresentem certificado de conclusão 
do ensino de 2.'! grau, na forma prevista na legisla
ção federal própria. 
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§ 1~ Aos ófiCiais possuidores do curSo de forma
ção de ensino militar de grau superior, oriundos 
da Academia Militar de Agulhas Negras, será, 
igualmente, concedida a matrfcula, mediante con
curso, nos cursos de graduação do Ensino Militar. 

§ 2? Poderão ainda ser matriculados no curso de 
fo!mação da linha de ensino militar científíco-tec
nológico, mediante concurso, brasileiros diploma
dos em curso superior da área de Engenharia, de 
acordo com as necessidades e o interesse do Exér
cito. 

-Art. 22. A matrícula .nos curs_os de pós-gradua
ção será concedida a Oficiais com curso de forma
ção e/ou g;rad11ação do Instituto Militar de Enge
nharia que satisfaçam às exigências de seleção, ob
servadas as respectivas especializações e os inte
resses do Exército. 

Art. _23. A matrícula nos cursos de Altos Estu
dos Militares e de Política, Estratégia e Alta Admi
nistração do Exército será-concedida nas condições 
abãixo estipuladas: 
I-Curso de Altos Estudos Militares: 
a) a Oficiais aperfeiçoados ou pós-graduados, 

que sejam aprovados e classificados em concurso
de admissão ou qualificados para matrícula, segun
do a classificação obtida nos cursos de aperfeiçoa
mento ou pós-graduação e que tenham sido aprova
dos, em ambas as situações, no Curso de Prepa
ração da Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército. 

b) serão qualificados para matrícula, segundo a 
classifícaç-áo, os Oficiais aperfeiçoados ou pós-gra
dua_Q_os que se classificarem em primeiro lugar de 
cada Curso de aperfeiçoamento da Escola de Aper
feiçoamento de Oficiais ou de cada curso de pós
graduação do Instituto Militar de Engenharia. Os 
cursos que tenham vinte ou mais Oficiais conclu
dentes ,qualificarão, timb_~m, para o mesmo fim, 
os Oficiais classificados em segundo lugar; 

c) o concurso de admissãO a que se refere este 
artigo deverá constituir-se de u~a prova de cultura 
geral e dos demais requisitos a serem estabelecidos 
na regulamentação desta lei; . 

d) o grau final de aprovação nos -c!:lrsos da 
ESAO, para os Oficiais que se habilitarem ~o Cur
::m de Altos _&tudos MHitares da linha do ensino 
militãf-béi[co Ou do IME, para os que se habilitem 
ao Curso de Altos Estudos Militares da linha do 

_ ensin_o_ militar cientffico-tecnológico, constituirá 
uma das parcelas para o cálculo do grau de classifi
cação no concurso de admissão a que se refere 
este artigo, considerando o curso a que se destina 
o candidato, e será computado na forma que for 
estabelecida na regulamentação desta lei; 

II-Curso de Poütica, Estratégia e Alta Admi
nistração do Exército: 

-mediante processo seletivo, considerando o 
interesse do Exército. 

Art. 35. O Poder Executivo dará organização e 
constituição ao Quadro de Engenheiros Militares, 
em consonância com a linha do ensino militar cien
tífico-tecnológico, e regula,ni_ as condições de recru-

-- tamento do seu pessoaL -
§ 1. ~ Os Oficiais Engenheiros Militares, oriun

dos do QTA, que não possuem curso da ECEME 
por já pertencerem â linha de ensino militar científi
co-tecnol6gico, terão que optar pela transferência 
para o Quadro de Engenheiros Militares ou pela 
reinclusão no QTA em extinção. 
- § 2. ~ Os Oficiais Engenheiros Militares que pos

suem ou que venham a concluir o curso de comando 
da ECEME são considerª"dos como pertencentes 
à linha de ensino· militar bélico. 

§ 3.~ Os Oficiais que vierem a concluir curso de 
graduação do IME e os Engenheiros Militares que 
tenham sido graduados pelo IME de conformidade 
com o art. 2.? da Lei n.? 5.398, de 4 de março 
de 1968; ou que vierem a optar pela linha de ensino 
militar científico-tecnológico, serãO transferidos de 
seus Quadros de origem e integrarão, para todos 
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os efeitos, o Quadro de Engenheiros Militares men
cionados neste artigo, ressalvado o disposto no pa
rágrafo anterior. 

§ 4. ~ Os Oficiais incluídos no Quadro de Enge
nheiros Militares, abrangidos pelo inciso lli do art. 
8.? da Lei n.~ 6.144, de 29 de novembro de 1974, 
pennanecerão não computados nos limites fixados 
no art. 1. ~ dessa Lei, até que o efetivo correspon
dente seja aprovado pelo Poder Legislativo. 

§ 5.~ Se o número de Oficiais optantes por uma 
das linhas do ensino militar vier a superar as neces
sidades da mesma, o Ministro do Exército poderá, 
em caráter excepcional, designar os excedentes 
dessa linha para exercer funções próprias de outra 
linha." 

Art. 2.~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 3.~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a 
palavra ã no~re Senadora Eunice Michilles. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PFL- AM. Pronun· 
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: 

Apesar do belo espetáculo das eleições que presenM 
damos no dia 15 de novembro próximo passado, nas 
quais nós e o nosso canditato ao Governo do Estado 
saímos vitoriosos, não podemos ignorar as deficiéncias 
do nosso sistema eleitoral. 

Logramos obter a terceira maior votação para a Câ
mara Federal e, por isso mesmo, participando da fiscali
zação no decorrer do processo de apuração dos votos, 
pudemos observar como esse processo está eivado de 
vícios e imperfeições. 

V árias votos que nos foram destinados foram anula
dos, simplesmente porque o eleitor colocara apenas o 
sobrenome Michilles, ou o nome completo, mas a sigla 
do_ partido a que pertencêramos anteriormente. Ora, 
se estávamos identificada como candidata ao cargo de 
Deputado Federal, era evidente que o voto nos perten
cia e não se justificava a sua anulação. 

Além disso, foi extremamente dificultado o trabalho 
dos fiSc3.is na apuração dos votos. De acordo com o 
art. 131 do Código Eleitoral, "cada partido pode no
mear dois delegados em cada município e dois fiscais 
junto a cada mesa receptora, funcionando um de cada 
vez". Entretanto, devido à multiplicidade dos partidos 
e, conseqüentemente, de fiscais, estes. os delegados 
e candidatos foram mantidos à distância da mesa apura
dora, o que tornou particularmente difícil o exercício 
da função fiscalizadora, dando margem a muitas recla
mações. 

Como sabemos, as Juntas Eleitorais procedem ã apu
ração dos votos recolhidos pelas seções eleitorais que 
lhes são subordinadas. À medida que são apurados os 
VOtos, um membro da Junta lê os nomes dos candidatos 
sufragados. Concluídos os trabalhos, cada Junta elabora 
o seu boletim ou relatório e o encaminha ao Tribunal 
~egional Eleitoral~ que poderá utilizar o sistema eletrô
níco para a contagem dos votos em todo o Estado, 
a seu critério e na forma por ele estabelecida. Antes, 
porém, obrigatoriamente, faz-se a contagem manual 
dos votos. 

Criticamos, sobretudo, o sistema empírico de conta
gem manual dos votos, que, além de moroso, é bastante 
susceptível ã fraude. Ora, na era da informática, não 
se justifica que mantenhamos processos anacrónicos pa
ra apurar o resultado das eleições, principalmente quan
do sabemos que, semanalmente, os result~dos da Lote
ria EsportiVa são apurados através de computadores. 
E cumpre lembrar que, na Zona Franca de Manaus, 
hã fábricas de computadores que gozam de incentivos 
especiais do Governo. Portanto, se a Justiça Eleitoral 
tiver de adquirir computadores, não vai importá-los do 
exterior, mas, sim, comprá-los no próprio País, incenti
vando a indústria nacional. 

Nos países mais desenvolvidos, como nos Estados 
Unido~, os eleitores registram seus votos diretamente 
nos tenninais do serviço de processamento de dados 
da. Justiça Eleitoral, e os resultados, obtidos com a 
maior lisura, são anunciados no mesmo dia, após o 
término da votacão. 
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Sr. Presidente: Srs. Senadores, sabemos que eleições 
periódicas, livres e competitivas, são os pilares da demo· 
cracia; sabemos que o regime democrático.sõ terá auten
ticidade entre nós, se pudermos garantir um processo 
eleitoral escorreito, imune à influência do poder econó
mico e a manipulação de qualquer espécie; sabemos 
igualmente que. somente assim, as eleições serão legíti
mas e os eleitos terão representatividade popular. Por 
isso, encarecemos a necessidade de adoção do siste":?a 
eletrônico de votação para as eleições em nosso Pats, 
em todos os níveis. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Moacyr Dalla. 

O SR. MOACYR DALLA (PFL - ES. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Contemplo, por um instante ainda. este plenário que. 
ao longo dos últimos anos, se constituiu o cen_ário ideal 
e vibrante da minha existência, onde travei muitas das 
pugnas mais decisivas e exerci os cometimentos mais 
significativos que marcaram a trajetória de minha_ vida 
pública. 

ReieverÕ.-me o· converter-me em a(vo deste pronun
ciamento. que a tanto me gt~ia o propósito de levar 
a todos os Nobres Colegas a saudação e a despedida, 
após o honroso e cordial convívio com que fui privile
giado todos estes anos. 

Minha presença nesta tribuna tem,· pois, ~ sentido 
de testemunhar meu profundo apreço aos que aqui se 
debruçam sobre os problemas e objetivos nacionais, 
ressaltar a fecunda aprendizagem que hauri no co-ncaco 
diário com os ilustres integrantes do Congre-sSo Nacio
nal, autoridades do GQv_emo e membros do Pode_rJudi
ciário. 

Em todos os dignos Compãnheiros das várias banca
das partidárias, alguns dos quais já -ci>nVOcidos para 
outras importantes tarefas de governo e outros que nos 
deixaram para sempre: vejo -e 'vi ã vontade indómita 
e a coragem cívica de levar a ca_bo seu projeto político 
pessoal e, através dele, buscar influir nos destinos de 
nossa gente, dar a sua parcela de -contribuição para 
o edifício da nacionalidade, com a inspiração dos mais 
elevados propósitos e a pertínácia que exige a extensão 
dos desafios. 

Aqui encontrei o perfeito crisol com que se burilam 
as mais lídimas e completas vocações de homens públi
cos~ forja em que se retemperam os caracteres ao calor 
e entrechoque das correntes de ídéias e na.s lutas cons
trutivas da intervivência democrática e partidária. 

Deste recinto a Nação nos acompanha e julga, inscre
vendo sua sentença, serena mas implacável, nos fastos 
da História. 

A experiência que se adquire, tão rica de valores 
humanos, sociais e culturais, o círculo de relações e 
o lastro de múltiplos compromissos que se acumulam 
no desempenho da representação popular transcendem, 
em realização pe~soal, os legados da fortuna com que 
nos pudessem acenar outras atividades ou profissões 
da vida civil, ou as glórias e conquistas que perseguem 
aqueles que perfilam tantas carre-iras liberais ou castren
ses. o mundo empresarial, o campo a:rístico. 

Nenhuma destas sendas desmerecemos, porque todas 
conhecem igUalmente seus momentos altos e sintetizam 
papel singular e insubstituível no contexto da sociedade. 
Mas, quem se dedica ao serviço da Naçáo e do Estado, 
através do mandato representativo, assume com seus 
contemporâneos e. sobretudo, com as gerações vindou~ 
ras o múnus maior e tremendo de porfiar as conquistas 
do bem-comum, de promover a prosperidade coletiva 
e projetar a Pátria no concerto mundial. defendendo 
o a.cervo comum da nacionalidade. 

À lembrança da parábola dos talentos. como servos 
fiéis e diligentes possamos também, a nossa vez, mere~ 
ce-r a recompensa do Senhor da Vinha, por tantas fadi
gas,. responsabilidades e sacrifícios incnieiltOs, regados, 
amiúde, por incompreensões, díssensões, críticas mal~ 
sãs, mas inegavelmente aureolados pela estima calorosa 
e o reconhecimento de nosso povo. 
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Que o galardão primeiro seja a paz de consciência 
que advém do deverretamente cumprido, de ter respon
-dido à altura os desafios imensos que cercam o exercício 
do poder político, de ter correspondido à expectativa 
de nossos concidadãos. 

Redescubro, agora, com a surpresa de quem já se 
enredara rio torvelinho de acontecimentos que conso
mem as atenções e absorvem nosso tempo, a renovada 
alegria do cotidiano, na simplicidade da vida em família 
enQ convívio fraterno de incontáveis amigos e coopera
dores - dos quais ficávamos seguidamente afastados 
em (unção dos superiores compromissos da agenda polí
tico-partidária, dentro e fora do Congresso Nacional, 
ou em face da assisténcia permanente às bases eleitorais, 
ª3-_ _p_onte aérea entre nossos Estados _de origem e a 
nl_i)ital da República, do patrocínio de pleitos e reivin· 
dicações de interesse coletivo junto aos vários escalões 
e órgãos de governo. 

Não deserto, porém, dos ideais e da'> convicções polí· 
ticas e democráticas, hoje amadurecidas, que me induzi· 
ram a dar o primeiro passo na senda polftica e me 
acompanharam em sucessivas convocações das umas. 
Fortaleçi a fé nos desígnios de Deus, na sua Providência, 
~-que somente esta explica haver atravessado procelas 
colossais e cruzado mares encapelados de dias agitados 
e cheios de incertezas, sem naufragar. 

Vém-me à mente os momentOS cl-uciais passados nes
_ta Casa, nos quais se_ decidiu o destino das Instituições 
e de nosso povo e se plasmou o atual quadro político 
e a iealida.de brasileira de hoje, a exemplo do infausto 
passamento do saudoso Presidente Nilo Coelho até o 
desenrolar do processo sucessório presidencial que de
saguou n<.'- Ultimo Colégio Eleitoral e nos acoD:tecimen
tos que acompanharam a assunção do Eminente Presi
dente Jus_é Samey. 

O Sr. João Calmon- Permite V. Ex.~ um apar· 
te? 

O SR.. MOACYR DALLA - Com o maior pra-

O Sr. João Calmon - Senador Moacyr Dali a, 
desejo aqui ressaltar ter sido V. Ex~ o primeiro 
capixaba a presidir o Poder Legislativo, tarefa de 
que se desincumbiu com raro dinamismo. Nessa 
função~ não poderia eu deixar de destacar a grande 
causa da Educação que recebeu uma inestimável 
ajuda de V. Ex.! Estava para ser votada a Emenda 
Constitucional de n.~ 24, de minha autoria, que 
restabelecia á vinculação de recurSos orçamentá· 
rios à educaçclo. Estando já no final, o ano legisla
tivo, reduziam-se as chances de aprovação da 
Emenda, de que depois se diria ser "a Lei Áurea 
da Educação••. Foi V. Ex.!, então Presidente do 
Senado Federal, que colocou a proposta de Emen· 
da em pauta no mesm_o dia em que se v_otaria_outra 
proposta de grande importância para a vida nacio
nal, a Emenda Passos Pórto, que procederia a uma 
verdadeira redistribuição tributária. Despertando 
ã.mbas _ ?S propostaS a atenção dos parlamentares, 
por- seu relevante significado social, obteve-se nú
n;aero e foi possível a aprovação das duas Emendas. 
Essa contnõuição à educação nacional ficará eter
namente a dever ao Senador Moacyr Dalla, bravo 
capixaba que presidiu o Congresso brasileiro. 

Agradeço ao eminente Senador João Calmon, capixaba _ 
como eu, baunilhense como eu, o seu desvanecedor 
testemunho que incorporo, com o maior prazer, a esta 
despedida. Para mim constituiu um prazer colaborar 
para a aprovação da benemérita proposta de emenda 
de V. Ex.!, que boje está sendo integralmente cumprida. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
__ Estes pés pisaram vários continentes, em missões e 

viagens aos Estados Unidos,~ Europa e ao Japão, para 
conhecer de perto as conquistas do desenvolvimento 
e a contrapartida de aflições gigantescas que atingem 
tantos países, os problemas imensos que sobrepairam 
à humanidade. 

D~ tudo apercebi-me do papel singular que só o Brasil 
-- está fadado a desempenhar na reta final do século e 
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do milÇnio, na ordem internacional. Nossa presença 
deverá ser, induvidosamente, de expoente da pacifi
cação e do entendimento nas relações entre as raças~ 
os governos e os países, de fautor da fratemidadê e 
da solidariedade. na tolerância entre opostos para supe~ 
ração dos confrOiitóS eritre as süpetpotências, da busca 
da intercomplementaridade das economias, de melhor 
ajuste nos termos de intercâmbio comercial. 

Não me distancio, também, da situação que atravessa 
o Brasil, atado aos grilhões do neooolonialisino, a que 
se resulnem as pesadas obrigações da dívida externa 
e o protecionismo das nações industrializadas. Sabemos 
bem as dificuldades de natureza económico-financeira 
e social que sempre marcai'am nosso estágio de subde
senvolvimento e ainda persistem, comprometendo nos· 
sa ascensão entre as sociedades mais estáveis, justas 
e prósperas. 

Importa, contudo, não desacreditar da capacidade 
nunca desmentida de o Brasil encontrar suas próprias 
soluções, modelos e sistemas. de transpor as adversi
dades e erguer-se por seus próprios recursos e meios, 
valendo-se inclusive da oportunidade ímpar que se ante
vê na realização da Assembléia Nacional Constituinte. 

Por derradeiro, e muito especialmente, a meus coes
tadu3.nos dirijo esta mensagem, à 'Valorosa e fraterna 
gente capixaba e oolatinense, cufa generosa confiança 
e o apoio firme nunca me faltaram, permanecendo ao 
meu lado durante os eventos cruciais que mudaram 
a face da Nação e prenunciaram o nascimento de uma 
nova República. 

A lição paulina me toca o coração e a mente, na 
certeza de haver combatido o bom combate, conservado 
a fé e com humildade. ansiat pela coroa da justiça 
com. q~e me resgatar o Senhor, o Justo Juiz. (Muito 
Bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar·se hoje, às 18 
horas e 55 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 28, de 1985 (n~ 95185, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de 
Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da. Re
pública Democrática Alemã, concluído em Bras.íha, a 
22 de novembro de 1984, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n" 1.038 e 
1.039. de 1986. das Comissões: 

- de Relações Exteriores; e 
- de Ciência e Tecnologia. 

-2-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto d(! lei do 
Senado n~ 198, de 1984, de autoria do Senador Nels~m 
Cameiio, que resguarda direitos adquiridos por func1o~ 
nários da Câmara dos. Deputados e do Senado Federal, 
antes da vigência da Lei ~ 5.903~ de 9-7-73, quanto 
à percepção de adicionais por qüinqüênios, tendo 

PARECERES, sob n:S 1.129 a 1.131, de 1986, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; 

- Diretora, favorável; e 
- Serviço PúbHco Civil, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sesstlo às /8 horas e 50 minutos.) 
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Ata da 322.; Sessãv, em 03 de dezembro de 1986 
4. ~Sessão Legislativa Ordinária, da 47. ~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

AS 18 HORAS E 55 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume-Altevir Leal-M~o Maia- E uni~ 
ce Michiles -Fábio Lucena - O_dactr 5?ar:es--:- Aloy
sio Chaves - Gabriel Hermes - Héij.o Guel!os -
Alexandre Costa - Bello Parga ---: Alberto Silva .-" 
Helvídio Nunes - João Lobo - Cesar Cais - Dtas 
Macedo-AfonsoSancho-CarlosAlberto-Moacyr 
Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena - Mar
condes Gadelha - Maurício Leite - Jos~ Urbano -
Cid Sampaio - Nivaldo Machado - Guilherme ~al
meira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante ~ Lounval 
Baptista -Passos Pórto - Jutahy Magalhaes -Lo
manto Júnior - Luiz Viana -João Calmon -.José 
Ignácio Ferreira - Moacyr DaDa - Amaral Petxoto 
-Nelson Carneiro - J amil Haddad- Mata-Machado 
- Alfredo Campos - Amaral Furlan - Fe!Dando 
Henrique Cardoso- ~evero Gomes--:- Benedito Fer
reira -Henrique Santillo- Gastão Mune: -Roberto 
Campos- José Fragelli -Saldanha DerZI- Affonso 
Camargo - Álvaro Dias - Enéas Faria - Arno Da
miani- Ivan Bonato -Carlos Chiarelli - Pe-dro Si
mon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista"de 
presença acusa o comparecimento de 59 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos n~os trabalhos: 
O Sr. 1. -:-secretário vai proceder à lettura de requen

mentos. 

São lidos os seguin~s 

REQUERIMENTO 
N: 550, de 1986 

Requeremos ur~ncia, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Proj_eto de Lei da 
Câmara n'? 128, de 1986 (n~ 7.-388/86, na Casa de ori
gem), que cria cargos em comissão e de provimento 
efetivo no Quadro Permanente da Secretaria do Tribu
nal Regional do Trabalho da Nona Região e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 1986. -
Alfredo Campos - Carlos Cbiarelli - Murilo Badaró. 

REQUERIMENTO 
N~ 551, de 1986 

Requeremos urgênCia, nos termos do art. 371, alínea 
, do Regimento Interno, para a Mensagem n'? 427 ~ 

de 1986, que "autoriza a Prefeitura Munici~al de Santo 
Amaro-BA, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 95.00J,OO OTN, junto 
a Caixa Económica Federal". 

Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 1986. -
Alfredo Campos- Carlos Chiarelli- Octávio Cardoso. 

O SR. PREsiDENTE (José Fragelli) -Os Requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia. (Pau· 
sa.) .. 

A Presidência recebeu as Mensagens n~s 511 a 513, 
de 1986 (n~ 748, 759 e 749/86, na origem), pelas quais 
o Senhor Presidente da República, nos termos do artigo 
42, item VI, da Constituição, e de acordo com o artigo 
2~ da Resolução n~ 93n6, do Senado Federal, solicita 
autorização para que os Governos do Estado do Pará, 
do Estado de Minas Gerais e a Empresa de Saneamento 
do Mato Grosso do Sul-SANESUL, possam contratar 
operações de crédito, para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comis~es- de Eco
nomia e de Constituição e Justiça. 

Presidência do Sr. José Fragelli 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência 
- recebeu as Mensagens n~s 514 a 525,- de 1986, pelas 

quais o Senhor Presidente da República, nos termos 
do art. 41, item VI, da Constituição, e de acordo com 
o art. 2? da Resolução n'! 93/76, do Senado Federal, 
solicita autorização para que as Prefelturas Municipais 
de Adamantina e Mauá (SP), Anastácio (MS), Aracuaí, 
Oáudio, Cordislândia, Fronteira e Juiz de .Fora (MG), 
possam contratar operações de crédito para os fins que 
especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

A Presidência recebeu as Mensagens n?s 526 a 541, 
de 1986, pelas quais o Senhor Presidente da República, 
nos termos do artigo 41, item VI, da Constituição e 
de acordo com o artigo 2?, da Resolução n~ 93/76, do 
SeD.ado Federal, solicita autorização para que as Prefei
turas Municipais de Mogi-Mirim, Ribeirão Pires, Rio 
Gran_de da Serra e São Joaquim da Barra (SP), Natal 
(RN), Vitória da Conquista (BA), Aracuaí e Sete La
goas (MG ), possam contratar operações de crédito para 
os fins que especificam. 

As matérias serão despachcldas às Comissões de Eco
nomia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR.l'RESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n? 28, de 1985 (n~ 95!85, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do A;cordo 
Básico de Cooperação Científica e Tecnológica er1:· 
tre o Governo da República Federativa do Brasd 

· e o Governo da República Democrática Alemã, 
concluído em Brasília, a 22 de novembro de 1984, 
tendo 

Pareceres favoráveis, sob n~s 1.038 e 1.039, de 
1986, das Comissões: 
- De Relações Exteriores; e 
- De Ciência e Tecnologia. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo encerro a discus

são. 
Em votação. . . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Ãprovado. 
O Projeto irá à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N: 28, de 1985 

(N: 95/85, na C.Amara dos Deputados) 

AproVa o texto do Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Democrti.tica Aleniã, concluído em Brasília, a 22 
de novembro de 1984. 

O Congresso Nacional decreta: . 
• Art. 1~ Fica aprovado o texto d~ Acordo Básico de 

Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re-

públicâ Democrática Alemã, concluído em Brasma, a 
22 de novembro de 1984. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer a tos de que possam re
sultar revisão do Acordo, bem como aqueles que se 
destinem a estabelecer ajustes complementares .. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em VIgor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 2: 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 

do Senado n':! 198, de 1984, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro. que resguarda direitos adquiridos 
por funcionários da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, antes da vigência da Lei n~ 5.903, 
de 9.7.73, quanto à percepção de adicionais por 
qüinqüênios, tendo 

PARECERES, sob nes 1.129 a 1.131, de 1986, 

das_:::~~im=~ituição e Justiça, pela constitucio
nalidade e juridicida.de; 

Diretora, favorável; e 
- Serviço Público Civil, favorável. 

A matéria foi incluída em Ordem do Dia, em virtude 
de dispensa de interstício, concedida na sessão anterior. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, o projeto voltará oportunamente à Ordem 

do Dia para o segundo turno regimental. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 198, de 1984 

Resguarda direitos adquiridos por fu~cionários 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
antes da vigência da Lei n~ 5.093, de 9 de julho 
de 1973, qUanto à percepção de adicionais por qüin
qúênios. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1? Aos funcionários da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, nomeados para integrar os qua
dros de suas sec.çetarias e que tenham entrado em exer
cício até a data da vigência da Lei n'? 5.903, de 9 de 
julho de 1973, é asse_gurado_ o direito ~ percepç~o d?s 
adicionais -por qüínqüêníos -,na forma da Iegtslaçao 
anterior. 

Árt. 2'? Esta lei entra em vigor na data·de sua publi-
cação. _ _ . __ . 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contráno. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento n~ 550, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara 
"' 128186. -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer_sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 
Discussão em primeiro turno do Projeto de Lei da 

Ciniara n~ 128/86, que «cria cargos e'm Comissão e 
Provimento Efetivo no Quadro Permanente da Secre
tarHf do Tribunal Regional do Trabalho da ~ Região, 
e dá outras providências" . 

Dependendo de pareceres das Comissões de Servi~ 
Público Civil e de Finanças. 
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Sobre a mesa. parecer que será lido pelo Sr. !~~Se-
cretário. - - - --

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.135, de 1986 

Da Comissão do Serviço Público Civil, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n: 128, de 1986 (n~ 
7.388-A, de 1986, na Origem), que "cria cargos 
em comissão e de provimento efetivo no Quadro 
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da Nona Região, e dá outras providên
cias". 

relator: Senador Afonso Sancho 
De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, nos 

termos constitucionais, vem a exame desta Comissão 
Projeto de Lei da Câmara criando cargos em comissão 
e de provimento efetivo no Quadro Permanente da Se
cretaria do Tribunal Regional do Trabalho na Nona 
Região, e dando outras providências. 

A Lei n?7.325, de 1985, explica a: Exposição de Moti
vos do TST que acompanha o Projeto, em seu artigo 
1~. IV, modificou a Composição do Tribunal Regional 
do Trabalho da Nona Região, aumentando-ade 8 (oito) 
para 12 (doze) juízes, mediante a ciia:ção de mais 4 
(quatro) cargos, sendo 2 (dois) cargos de juiz togado, 
vitalícios e duas funções de juiz classista, temporários, 
sendo uma para representante dos empregados e outra 
para representante dos empregadores. 

•" Acontece, continua a Exposição de Motivos, que a 
referida lei, por força de emenda introduzida em Sua 
tramitação perante o Congresso Nacional, teve modifi
cada sua redação original, resultando daí sua aprovação 
sem que fossem criados os cargos de assessor de juiz, 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores. Tam
bém por força da restrição imposta pelo Congresso e, 
embora o aumento da composição tivesse como fmali
dade permitir a divisão do Tribunal em turmas, não 
foi criado o cargo de diretor de secretaria de turma, 
código DAS-101. 

A proposição, por conseguinte, intenta a criação, no 
Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, na 
forma de Anexos, 4 (quafro) cargos em comissão de 
assessor de juiz, todos do Grupo-Din!ção e Assesso
ramento Superiores, código DAS-102, e 2 (dois) cargos 
de secretário de turma, código DAS-101. 

A classificação dos Cãrgos que figuram no Anexo 
I, na escala de níveis do Grupo-Direção e Assesso
ramento Superiores, será feita por ato do Presidente 
do Tribunal. 

Os cargos, em comissão, de assesSsor de juiz, priva
tivos de bacharel em direito, serão preenchidos me
diante livre indicação dos magistrados junto aos quais 
forem servir. 

Criar a iniciativa, no Quadro Permanente de Pessoal 
do Tribunal Regio]J.al do_ Trabalho da Nona Região, 
8 (oito) cargos de provimento efetivo de técnico judiciá
rio; 6 (seis) cargos de provimento efetivo de auxiliar 
judiciário; e 2 (dois) cargos- di-pfOVimento efetivo de 
atendente judiciário, todos do Grupo-Atividades de 
Apoio JudiciáriO. -

Considerando que as despesas com a sua execução 
correção à conta dos recursos orçamentários próprio 
do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, 
somos. no âmbito desta Comissão, pela aprovação do 
Projeto. -

Sala das Comissões, em 2 de dezembro de 1986. -
Jutahy Magalhães, Presidente- Afonso Sancho, Rela
tor - Mário Maia --Jorge Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sampaio, para proferir 
o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. CID SAMPAIO (PFL_- PE. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vem a exame desta Comissão Projeto de Lei da Câ
mara, criando 4 (quatro) Cargos em Comissão de Asses
sordeJuize 2 (dois}deSecretáriodeTurmae, também, 
8 (oito) cargos efetivos de Técnico--Judiciário, 6 (seis) 
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de AuXiliar )udiciárío e 2 (dois) de Atendente Judiciá
rio, no Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região. 

A proposição, de iniciativa de ilustre Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho, nos tennos dos artigos 
56 e 115, II, da Constituição Federal, está acompanhada 
de justificação em que se esclarece_ que 

"As razões da proposta decorrem de anomalia 
verificá da quando da aprovação da Lei n~ 7 .325, 
de 18 de junho de 1985, que, ao modificar a compo
siÇão do Tdbunal Regional do Trabalho da 9! Re
gião, criou mais 4 (quatro) cargos de Juiz, possibi
litando inclusive o seu desdobramento em Turmas, 
sem, contudo criar os cargos de estrutura e de apoio 
ao funcionamento daqueles órgãos". 

A proposição foi aprovada na Câmara dos Deputa
dos, com·parecer favorável nas várias Comissões. 

As despesas decorrentes da medida estão previstas 
no artigo 3.~ do projeto, correndo à conta de recursos 
orçamentários próprios do Tribunal Regional do Traba
lho da Nona Região. 

Considerando que a iniciativa tem amparo constitu
cional, e inexistem óbices de natureza financeira, opina
_mQs pela aprovação do Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli} -Os pareceres 
são favoráveis. Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em primeiro turno. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peçça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação a matéria que, nos termos do inciso II, 

do art. 322 do Regimento Interno, depende para a sua 
aprová.çãõ do voto favorável da maioria absoluta da 
composição da Casa, devendo esta ser feita pelo pro
cesso eletrônico_._ No entanto, tendo havido acordo de 
Lidéranças, a matéria será submetida ao Plenário pelo 
processo simbólico. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Decorrido o interstício legal, o projeto será incluído 

em- Ordem do Dia para apreciação em segundo turno. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N: 128, de 1986 

(N~ 7.388/86, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho) 

Cria ça.-gos em çomissão e de provimento efetivo 
no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da Nona Região e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Ficam criados, no Tribunal Regional do Tra

balho da Nona Região, na forma do Anexo I desta 
lei, 4 (quatro) cargos em Comissão de Assessor de Juiz, 
todOs do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, 
Código DAS-102, e 2 (dois) cargos de Secretário de 
Turma, Código DAS-101. 

§ 1~ A classificação dos cargos que figuram no Anexo 
I, na escala de níveis do Grupo-Direção e Assesso
ramento Sul_)eriores, far-se-á J?OT ato da Presidência do 
Tribunal, observados os níveis de classificação cons
tantes do Anexo II do Decreto-lei n~ 1.820, de 11 de 
d~mbro de 1980, _com ~svalores reajustados na fonna 
da legislação vigente. 

§ 2~ Os cargos em comissão de Assessor de Juiz, pri
vativos de Bacharel em Direito, serão preenchidos me
diante livre indicação dos magistrados junto aos quais 
forem servir. - · 

Art. 2~ Ficam criados, no Quadro Permanente de 
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da Nova 
Região, os cargos de provimento efetivo constantes do 
Anexo II desta lei. 

Parágrafo único. Os cargos de que trata o caput deste 
artigo serão distribuídos pelas classes das respectivas 
categorias funcionais, em nUmero fixado por ato_ da 
Presidência dD Tribunal, observando-se o critériO de 
lotação aprovado pelo Sistema de Classificação de Car
gos na área do Poder Executivo, devendo o preenchi
mento deles ser feito de acordo com· as normas legais 
e regulamentares em vigor, observadas as disposições 
do § 2~ do art. 108 da Constituição Federal. 

Art. 3~ As despesas decorrentes da execução desta 
lei serão atendidas pelos recursos orçamentários pró
prios do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Re
gião. 

Art 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário. 

A N E X O 

(Art. 1Q da Lei nQ , de de de 198 ) 

CARGOS E14 C011l SSM 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO OA NONA REGIM 

GRUPO OENOMI NAÇiiO COO! GO NQ 0[ CARGOS 
------

DireçãQ e Ass.essorumento 
Superiores 
JRT-%.-DAS-iOü 

(Art. 2Q da Lei nQ 

Assessor de Juiz TRr-9a.-DAS-10? 
~Secretãrio de Turma 1RT-9a.-DAS-101 

ANEXO I I 

, de de de !98 ) 

CARG:OS DE PROViMENTO EfETIVO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TI:ABAtHO DA NOt~A REGIM 

GRUPO UlNU!-1lrtAÇM COD!GO 

04 
02 

N9 DE CARGOS ·------
Ativiciade de Apoio 
Judiciãrio 
(TRT -9a. -AJ-020) 

·recniCo Judidãrio TRí-§a.-AJ-021 
Auxiliar Judiciãrio TRT-9ã.-AJ-023 
A tendente Judiciãrio lRT -9a. -AJ-025 

08 
Oó 
02 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - P_a~s~~~e à 
apreciação do Requerimento n~ 551, de urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n~ 427, de 1986, rela
tivo ao pleito da Prefeitura Municipal de Santo Amaro, 
Bahia. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
Aprovado o Requerimento, passa-se â apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
Constituição e Justiça e Municípios. 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1? Secre-
tário. • 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.136, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
n~ 427, de 1986 (n: 594/86, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal proposta para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Santo Amaro (BA), 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 95.000 OTN. 

Relator: Senador Carlos Lyra 

Com a Mensagem n~ 427/86, o Senhor Presidente 
da R~ública submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Santo Amaro (BA), 
que objetiva contratar, junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- F AS, a seguinte _operação 
de crédito: 

Características da operação: 
L Proponente 
1.1 Denominação: Município de Santo Amaro 
1.2 Localização (sede): Praça da Purificação, s/n~ San

to Amaro-BA 
2. Financiamento 

2.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a até 95.000 
OTN. 

2.2 Objetivo: Implantação de !llercado público. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. 

Amortização: 10 (dez) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de liberação:· O financiamento será li
berado em parcelas, de acordo com o cronograma a 
ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vinculação de quotas do Fundo de Par
ticipação dos Municípios- FPM. 

2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n? 868/85, de 
12 de setembro de 1985. 

Considerando os aspectos social, económico-finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social~ F AS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N? 289, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Amaro 
(BA), a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 95.000 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Santo Amaro 

(BA), nos termos do artigo 2~ da Resolução n~ 93, de 
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n? 
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 95.000 O'IN, junto à Caixa Económica Fe
deral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- F AS, destinado à implan
tação de mercado público no Município. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, em 26 de novembro de 1986. 
- Álvaro Dias, Presidente, Carlos Lyra, Relator -
Arnor Damiani - Ivan Bonato- Cid Sampaio- Mário 
Maia. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da ComiSsãO- de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n'! 285, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Santo Amaro (BA), a contra
tar operação de crédito no valor correspondente em 
cruzados a 95.000 mil OTNs. 

Dependendo de parecer das Comissões de Economia 
e de_ Municípios. 
_ Solicito aO ilobr_e Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS -RS. Para pro
ferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, pa Coniissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem n~ 427/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
_de Santo Amaro (BA) a contratar empréstimo no valor 

' correspondente, em cruzados, a 95.000-0TN destinado 
a financiar a implantação de mercado público no Muni
cípio. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2': da Resolução n~ 93~ de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, 
a não observância dos limites flxados no artigo 2~ da 
Resolução n~ 62, de 1975, também do Senado Federa17 

haja Vista que os recursos a serem repassados serão 
provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS. 

Assim, verifica-se que a proposiçãofoielaboradacon
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
(avorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

-O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães, para pro
ferir o parecer da Comissão de Municípios. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA.Parn 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n~ 289, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Santo Amaro (BA) a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 95.000 01N~ 
destinada à implantação de mercado público no Muni
cípio. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favoráv~ no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Completada 
~u~~t~~:. da matéria, passa-se à sua discussão em 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram pennanecer 

sentadO!!. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Frngelli) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. 1~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N,e, 1.137, de 1986 

Co~o de Redaçio 

Redação final do Projeto de Resoloçáo n: 289, 
de 1986. 

Relator: Senador Aloysio cbaves 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n~ 289, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
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Municipal de Santo Amaro-iiA a contra12roperação 
de crédito no valor conespoodente,. em cruzados, a 
95.0000TN. . 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro de 
1986. - Joq:e Koolume, l'lesidentc - AJoysio 0....., 
Relator - Odá'rio c.rdosD. 

ANEXO AO PARECER N: !.137, de 1986 
Ralação - do Projeto ... lrosolação "' 2119, 

dcl--

Faço saber que o Senado Fcderuaprorou,oostennos 
do artigo 42,. inciso VI, da Constituição~ e eu, 
Presidente, promulgo.~-

RESOLUÇÃO N: , de 1986 

Auloriual'rdeilaraMmUdpoldes--Amaro, 
-da llalõa, • aJII!rabor _.açio de
DO nloc c::orrespondeJd eaa -Cl"'lzados, a 95..080 
Obrigaçúes do T......., Nadoaal- Oll'l. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I: É a Prefeitura Municipal de Santo Amaro, 

E$ldo da Bahia. nos tennos do artÍg<> :Z, da Resolução 
n:93, de 11 de outubro de 1976, aller.lda pela Resolução 
n: 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados. a 95.000 Obr;ga
ções do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nõmica Fcderu, esta na qualidade de gestoG1 do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Soc:lai-F AS. destinada 
ã implantação do Mercado Público, no Muniápio. 

Art. ~Esta Resolução entra em "rigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENI'E(José Frngelli)-Em discussão, 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a pala"Vl2, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadcnes que a· apror.un queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Ft>&dli)- A Pn:sidEncia 

oonvoca sessáo extramdinária a n::alizar--sc ~ às 
10 hoi3S, com a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

Discussão, cm turno único, da~ final (oiere
cida pela Comissão de Rcdaçio cm seu Parta:rn: 1.1!66, 
de 1986), do Projeto de Lei do Senado n:232, de 1981, 
de autoria do Senador João Calmon, que autoriza o 
Poder Executivo a instituir adiciona1 sobre o p:eço ao 
consnmidor de ciganos, c11arotos e fumo par.~ eodlim

. bo,ICVCI!endoo produtodessaan=odaçãoparaocmi
no de primeiro e segundo &'3"5· 

O SR. PllESIDENTE (José~ -Está encer
rada a sessão. 

(l..evtmta-~ a sessão às 19 horta e 10--.1 

DISCIJRSO PRONUNCIADO PEW SR. NI
VALDO MACHADO NA SESSÃO tk 27-8-86 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTEIIIORMENTE. 

O SR.. NIV ALIJO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discutso:) - S<. Presidente, 5o. Sena
dores: 

Passaxam-se 400 anos desde que -OS monges benedi
tinos se fixaram na cidade de Olinda. no meu Estado~ 
em 1586~ liderados por Frei João Pmi:alho, e U. inicia
ram sna obra valiosa e valorosa., cujos beneficios nltra
passar.ml os limites daquela romunidade. Dccmridos 
lO anos da cbegada doslllOilfF'a Olinda, a soa fundação 
foi elevada i categoria de Abadia, exallmlente a 12 
de agosto de 1596, data cm que se mudaram para a 
igreja de N05Sa Senbcm do Monte, que lhes foi doada 
pelo Bispo do Brnsil, Dom Antllnio Bmreiros. No ano 
seguinte7 estabelecer.un-se definitivainentc: na Colina 
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do Varadouro, onde construíram o seu famoso Mosteiro 
de São Bento de Olinda. 

Em 1630, esse Mosteiro foi destruido pelos invasores 
holandeses, e os monges foram obrigados a refugiar~se 
nos engenhos de Mussurepe e Itapacurá, pertencentes 
àquela Ordem, e, posteriormente, na Vila de Ipojuca. 
Somente em 1654, eles puderam voltar a Olinda, sob 
a direção do Abade Diogo Rangel, e iniciar as obras 
de reconstrUção e as reformas, imprimindo-lhes o estilo 
barroco. 

Cumpre lembrar que, por ocasião da invasão holan
desa, destacou-se Frei João ~a Ressurrei~o, pela sua 
participação corajosa na luta contra os invasores, na 
qualidade de Capelão Militar do ~ército Libertador 
de Pernambuco. Esse frade foi um dos líderes do Movi- : 
menta Separatista da Província Beneditina brasileira 
da Congregação Beneditina de Portugal, no período 
de 1662 a 1665. No entanto, somente em 1827 os rno~
teiros beneditinos do Brasil tomaram-se independentes 
da congregação beneditina lusa. A partir de então, for
maram a Congregação Beneditina Brasileira, por força 
da bula Iuter Gravisslmas Curas, do Papa João XII. 

Na segunda metade do século XVIII, reiniciaram-se 
as obras de restauração da Igreja Abacial, de acordo 
com o projeto de um arquiteto leigo, Mestre Francisco 
Fernandes, que construiu a bela fachada de pedra da 
igreja, em cujo frontisp(cio estão gravados o brasão 
da Ordem e o ano: 1761. 

A célebre Crónica do Mosteiro de São Bento de Olin
da, até 1763, de autoria do Frei Miguel Arcanjo da 
Anunciação, foi publicada somente em 1940 pelo Insti
tuto Arqueológico de Pernambuco. 

No período de 1779 a 1783, Frei Miguel Arcanjo 
mandou demolir a velha sacristia da igreja~ erguendo, 
em seu lugar, a majestosa Capela-mar ainda hoje exis
tente:, na qual se destacam o altar, embelezando por 
retábulos, as tribunas, revestidas de taJha dourada e 
o teta, que exibe painéis artisticamente pintados a óleo .. 
A Frei Miguel Arcanjo também se deve a construção , 
da nova sacristia, que ostenta painéis pintados a óleo ' 
nas paredes e no teta, mostrando cenas da vida de. 
São Bento e rico mobiliário de Jacarandá. São também 
preciosidades do Mosteiro de São Bento: o Cristo cruci
ficado, em tamanhQ natural, construido em talha doura
da, que se encontra· num nicho, no corpo; urna imagem 
do Menino Jesus de Olinda, construída pelo monge 
português, Frei Agostinho da Piedade, há mais de trés 
séculos e wn quadro de São Sebastião, cujo autor é 
desconhecido. 

Data de 17% as referências à existência de uma enfer
maria que servia os monges do Mosteiro e os seus escra
vos, chamada popularmente Hospital dos Escravos. Fi
cava num edifício, ao lado do Mosteiro. Esse hospital 
prestou inestimáveis serviços à população de Olinda, 
de modo especial em 1862, quando ~e verificou il.lll 
surto de cólera, e em 1897 e 1899, quando grassou' 
uma epidemia de febre amarela na cidade. 

Exatamente a 11 de agosto de 1827. criaram--se os 
primeiros Cursos Jurídicos no·Brasil- o de Olinda, 
no Mosteiro de São Bento, o qual funcionou de 1827 
a 1854, no local onde hoje se encontra a biblioteca 
dessa Ordem Religiosa. 

Em 1871, no dia seguinte· ao da decretação da Lei 
do Ventre Livre - quase duas décadas antes da Lei 
Áurea- os mosteiros beneditinos do Brasil libertaram 
os seus 4 mil escravos, dando mo_stras efetivas de suas 
idéias liberaiS. · - -

Já no final do século XIX (1895), iniciou-se a restau
ração dos mosteiros do Brasil, por ordem do Papa Leão 
XIII, sob o patrocínio da Congregação Beneditina de 
Beuron (Alemanha). . 

Digna de nota é a fundação das Escolas Superiores 
de Agricultura e Medicina Veterinária, em 1912, pOr 
iniciativa de Dom Pedro Roeser. Essas escolas funcio
naram num prédio anexo ao Mosteiro,. previamente 
adaptado para esse fim, e no .Engenho São Bento de 
Tapacurá, no Município de São Lourenço da Mata, 
e foram o embrião da atual Universidade Rural de Per
nari:t.buco.. 

Vê-se, pois, que os monges beneditinos não se limita
ram a cultuar os feitos do passado e a preservar a memó
ria nacional. Eles continuaram atuantes, dispostos a 
contribuir pan a formação da nossa juventude e, pois, J para o futuro do País. Haja vista a criação do Col6gio l de São Bento de Olinda, no dia 22 de setembro de 
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1953, por decisão da assembléia-geral dos religiosos, 
4ir.igida por D. BOllifácio 1ansen. Esse colégio só veio 
a funcionar em 1954, ano em que se comemorou ó 
TricentenáriO âa Restauração Pernambucana. 

No período de 1978 e 1980, fundou-se a Escola Teoló
gica do Mosteiro de São Bento de Olinda, por iniciativa 
do Abade Dom Basíli~ Peoido, Presidente da Congre
gação Beneditina do Brasil. 

Neste ano de 1986, quando os monges beneditinos 
(le Olinda comemoram o quadringentésimo aniversário 
da chegada de seus antecessores àquela cidade, somos 
levado, por um dever de justiça e gratidão, a enaltecer 
a sua obra admirável no Brasil, no campo filantrópico, 
educacional, artístico e cultural. 

Por isso, auguramos à Congregação Beneditina do 
Brasil, presidida pelo insigne Abade Dom BaSI1io Peni
do, pleno êxito em todos os seus empreendimentos. 
Os monges beneditinos fazem jus ao apreço, ao respei
to, ~ admiração e à gratidão de todos os brasileiros. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NI
VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 18-IJ-86 
E QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN
TE. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

Li nos jornais dos últimos dias, declarações do ilustre 
Governador Franco Montoro, de São Paulo, do Depu
tado Fernando Lyra, de Pernambuco, do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, bem como do Ministro Paulo 
Brossard, as quais me levam a alguns comentários. 

No que toca, Sr. Presidente, ao Governador de São 
Paulo, S. Ex~, sem conhecimento do fato, declarou que 
o meu Partido, o Partido da Frente Liberal, teria criado . 
obstáculos ao Gf>vemo da República, nas refonnas que 
vêm sendo implantadas e que haverão de ser aceleradas. 
E citou como exemplo, o problema da reforma agrária 
no meu EStado. Ora, a assertiva do Governador Franco 
Montoro não tem a :menor procedência. Ou S. Er. está 
totalmente desinformado, ou não conhece a realidade 
de Pernambuco. Creio que S. Ex! foi mal informado 
pelos seus apressados correligionários~ isto porque, pelo 
contrário, Pernambuco deu início à reforma agrária, 
ajustando os interesses do homem do campo, que deseja 
um trato de terra para viver e para produzir, com os 
do proprietário desapropriado ou com a cessão de terras 
disponíveis do Estado. Esse fato não pode ser negado 
por ninguém. Nem os adversários mais ferrenhos podem 
afirmar o contrário. É evidente que durante a campanha 
- a campanha exacerba as paixões, desenfreia os âni
mos - houve quem fosse à praça pública negar esta 
realidade. Isto, entretanto, não poderia justificar as de
clarações que o Governador de São Paulo, com a res
ponsabilidade do seu cargo, acaba de fazer. Nós, do 
Partido da Frente Liberal, integramos com flnneza, com 
lealdade, com decisão, o Governo da RciJública .• 1: que 
jamaís faltamos desde que se instituiu. Temos colabo
rado com o Presidente José Sarney na execução das 
iefónnas· iniciadaS, que não constituem privilégio do 

1 
PMDB. Por isto, contestamos a assertiva do Gover~ 
nador de São Paulo. E em apoio ao que estamos afir-: 
mando, trazemos a palavra do nosso ilustrado compa.l 
nheiro Fernando Henrique Cardoso, que em entrevista 
pela televisão, afinnou que para as refonnas que estão 
sendo implantadas, o Governo conta C"oin o apoio do 
Partido da Frente Liberal. 

O Sr. Helvídio Nunes- Permite V. Er. um aparte? ' 

O SR. N1V ALDO MACHADO- Pois não, com muita 
honra para mim, Senador Helvídio Nunes. 

O Sr. Helvídfo Nunes - Eminente Senador Nivaldo 
Machado, as palavras proferidas pelo Governador de 
São Paulo devem ser, segundo penso, recebidas em 
tennos, porque da mesma fonna que o PFL se sente 
ferido pelas declarações do Governador Montoro, ou
tros têm igualroente fazões para queixas por parte de 
atas e ações praticados pelos representantes do PFL. 
Não vou muito longe, cito o representante máximo do 
PFLdo meu Estado, que foi o último dos Governadores 
a aderir a Tancrcdo Neves, e durante acampanba~leito-
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ral, fez crer, que pelo fato de ter apoiado-o candidato 
Tancredo Neves r~cebeu toda sorte de pressão do Go
verno Federal. Esse exagero do ex-Governador do 
Piauí, para não taxar de inverdade, fez com que eu 
fosse à televisão e mostrasse que exatam.ente em 1984, 
ano que ele deu o grande salto, isto é, deixou o partido 
que o elegeu e passou a formar ao lado de Tancredo, 
S. EX'! teve aprovado pelo Senado Federal uma autori
zação de pedido de empréstimo externo no valor de 
80 milhões de dólares. E esse. processo, que foi enviado 
ao Senado Federal pelo Poder Executivo, foi preparado 
no Ministério da Fazenda ao tempo do Ministro Delfim 
Netto e chegou no Senado pelas mãos do ex-Presidente 
Figueiredo. Mas não é só isso, além dos 80 milhões 
de dólares, S. Ex! recebeu de transferência do Governo 
Federal, durante o exercício de 1984, 26% do total 
da arrecadação dos recursos com os quais contou em 
1984 o Governo do Piauí. E paradoxalmente, em 1985, 
ano em que o ex-Governador do Piauí estava em lua 
de mel com a nova República, ao invés de 26%, S. 
Ex! contou apenas com 21% de ajuda externa, de ajuda 
do Governo Federal. Veja V. Er. como a· paixão, e 
mais do que a paixão, muitas vezes, a insínceridade

1 deforma os .fatos .. D.e maneira que deixo este aparte,, 
que não tem objetivo maior no discurso de V. Ex!,t 
apenas para fixar um fato, é que há um tipo de verdade! 
que funciona ao sabor das conveniéncias e das peculia-

1 
ridades dos interessados. ~ 

O SR. NIV ALDO MACHADO - Senador Helvfdio 
Nunes, agradeço o aparte com que V. Er. me honra 
e o incorporo às considerações que estou fazendo. 

Sr. Presidente, devo continuar, dizendo que o Gover
nador Franco Montoro, à frente da administração do 
maior Estado da Federação, que tem um PIB quase 
igual à metade do Pffi nacional, poderia ter realizado 
algumas reformas. Se não o fez, não tem autoridade 
para censurar e acusar quem quer que seja. 

São apressadas essas declarações, carecendo de fun· 
damento. 

Sr. Presidente, outra declaração à qual não poderia 
deixar de opor restrições é a do Deputado Fernando , 
Lyra: S. Er. diz que, agora, o Governo de Pernambuco 
vai dar apoio popular ao Governo da União. Ora, esse 
é .o tipo da declaração que soa falso, porque na reali
dade, urnas estão recolhendo, proclamando e registran
do a popularidade do Govemo Federal que ganhou 
as eleições; ganhou pelo seu prestígio e pelas reformas 
que introduziu na política económica. O PMDB vestiu 
a camisa do G.overno agora, pata conseguir o apoio 
do povo. Sabemos que, poucos dias antes da instituição 
do Plano Cruzado, o PMDB estava de malas arrumadas 
para fazer oposição declarada e ostensiva ao Governo, 
e s6 não tomou essa decisão porque o Plano Cruzado 
passou a contar com o apoio ostenSivo e entusiasta do 
povo, fazendo com que esse Partido refluísse de sua 
posição de criticar o Governo. Antes estava com o pé 
no palanque, como se não tivesse a responsabilidade 
de 15 Ministérios e diversos órgãos na Administração . 
FederaL 

Eu quero registrar, para não dizer que apenas criti
quei, a declaração equilibrada, sensata, do Ministro 
Brossard, que repeliu qualquer forma de hegemonia 
partidária, dizendo que: "-A lei só pode ser a expres
são média da sociedade e não o resultado da vontade 
de um partido". Essa a declaração feita pelo Ministro 
Paulo Brossard, indagado sobre a possível posição hege
mónica do Partido do Movimento Democrático Brasi-; 
leiro. Nesta hora, estou certo de que o Presidente da 
República repudia tutelas e não aceita pressões de qual
quer espécie. 

~ortanto, Sr. Presidente, preterutendo. noutra opor
tumdade - incl.usive quando aqui estiver presente a 
Bancada do Partido do Movü:ue~tto DemMático Brasi
leiro - voltar ao assunto quero aJllll!l.dir a··•Çvista 
do Presidente José Samey à im ' 
um jornalista br .. sileiro, abord 
da problemática ·nacional, ao sali 
minaçã.o de continuar aquelas reformaS.que a sociedade 
exig~ ~para cuja implantação nãó precis. de insinu.açlo 
de ~uém, por'!ue elas e~~ da sua' cobvicção e: 

- sabe que esü agmdo em smtoma com a ~e do 
povo. · 
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Essa -entrevista do Senhor Presidente da Repiibiica 

;:~:e;;az:á:~ pr~xi:ni:,O~~~~a~:S ampla~ o 
p~~)que tinha a dizer~ Sr. Presidente. (Muito bem! 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
AMARAL PEIXOTO NA SESSÃO DE 27-/1-86 
E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN· 
TE. 

O SR.. AMARAL PEIXOTO (PDS- RJ. Pronuncia 
ose~te discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
os ntos devem ser cumpridos. E mandam que~ no final 
do mandato, quando não mais se voltará,. ocupe-se a 
Tribuna às despedidas de praxe. Tomam-se os ritos 
mais fortes, pois, além de despedir-me do Senado, deixo 
também a vida pública, após cinqüenta e cinco anos 
a ela dedicados. 

No limiar dos anos trinta, iniciei minha ação política. 
Antes ainda na Escola Naval, envolvido pelas circuns
tâncias e pela convicção, participei - indiretamente 
ou como protagonista - dos diversos movimentos in
surrecionais do período. A Revolução de 30, em sua 
mensagem renovadora, encontrou em alguns jovens ofi
ciais da Marinha entusiastas e defensores. Com chefes 
militares de minha classe, elevados a iinportantes car
gos. pelo apoio ao movímento. ocupei posições de des-
~~~· onde me preparei para segtiir a carreira esco-· 

Tinha o deStino determinação diversa e levou-me a 
servir no Gabinete Militar do Presidente da República. 
Se~ ate ali só hayía apenas conhecido o riiundo político, 
passava a conVIVer com ele no seguir dos dias e das 
horas. Simultaneamente, laços familiares reforçavam
me a atividade política. Meu irmão, Augusto, candidato 
em 33, a Constituinte, como seria ainda a Deputado 
no ano posterior, levou-me às campanhas quando atua
ria de modo significativo, a viver um clima tão peculiar 
aos períodos que antecedem as el~ições. Era Prefeito 
do Rio, Pedro Ernesto, político íntimamente ligado a 
meu pai que com ele trabalhou e o substituiu na Prefei
tura. Acontecimentos posteriores, lamentavelmente 
determinaram o nosso afastamento do saudoso home~ 
pn'blico, levando-nos a caminhos diferentes. Nas elei
ções que deveriam acontecer em 38, minha candidatura 
a Deputado Federal seria lançada pelo Partido Auto no-. 
mista. Expressivos poütícos consideravam-me um con
co~nte com grandes possibilidades rp.as, uma vez mais, 
qws o destino levar-me por caminho dive-rso. 

Significativas lideranÇas. PolítiCas da velha Província 
Fluminense indicaram o meu nome ao Ministro da Justi
ça, José Carlos. de Macedo Soares, e assim~ pelo Presi
dente da República fui nomeado interventor no Estado 
do Rio de JaneirO. Inúmeras eram as Jiiações como 
Estado; familiares pelas origens em ADgra dos Reis 
e Parati; políticas, pela minha constante presença~ 
acompanhando a gestão dos Governos anteriores ou 
seja de Ary Parreiras a Protógenes Guimarães. ' 
Co~o. inte:ventor ampliava-se minha vida política 

~ admunstranva. A bem da ver~ade, mais administra
tiva que política, pois procurei, à ffente do Governo 
sempre ouvir a todos~ sem qualquer discriminação. À 
todos recebia em Palácio e procurava atender aos ínte
res.ses do Estado, sem me prc~par com as origens 
políticas dos que me traziam reivindicãçóes. Atendia 
quando. ao meu juízo. as considerasse válidas ao bem 
comum. 

Gostaria de lembrar que, ao ser indicado pela Inter
ventor, não tinha, senão, relações de amizade e trabalho 
com o Presidente Getúlio Vargas e sua famflia. Somente 
em 39 casei~me com Alzira. que nesses quase cinqüenta 
anos tem sempre se revelado a companheira ideal. Jun
tos reunimos admiração mútua, respeito comuffi, afeto 
~escente, dedicação inexcedível. Nos bons e, em espe
cial, nos maus_momentos, Alzira está sempre presente 
com força, carinho, grandeza e espírito público. 

Preocupado com as questões maiores do País, percebi 
que os partidos e;t~o extintos, deveriam reaparecer, 
mas com caractensticas novas, para melhor atender à 
reaJ!dad~. Ent~ndia 9.ue ~everiam surgir como partidos 
nactonrus. e nao regtonabzados, como até então se co
nhecia na República. Comecei a estabelecer cantatas 
para a criação destes fundamentais instrumentos de 
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ação pOlítica. PãrliÇ-ipei das discussões iniciais e da for
mação do Partido Social Democrático, o saudoso PSD. 
Fui seu Presidente regíonal, no Rio de Janeiro, da fun
daçãO ao seu desaparecimento, seu Presidente nacional 
por 12 anos, de 1952 à. sua extinção, por ato de força. 
Uma vez mais reafirmo que a extinção dos partidos 
foi erro irreparável. O vácuo por ela gerado perturbou 
a vida do País. A última refonnulação da legislação 
partidária, promovida apressada e casuisticamente, em 
nada concorreu para reduzir este vácuo. 

Falou-se que os- resultados da última eleição levariam 
a uma reformUlação partidária. Entendo não ser u:rna 
verdade. Os partidos políticos mais e_xpressivos conti
nuarão existindo. Desaparecerão, por certo, as siglas 
que, aproveitando-se das liberalidades da l~gislação 
eleitoral, tentaram surgir. A dispersão em 30 legendas 
não encontra base na realidade nacional. Muitos desses 
partidos sem programas, doutrina explícita, eleitores 
e representação, tendem a desaparecer. 

Quanto ao crescimento do PMDB deverá ser exami
nado com as precauções devidas. Sua expressiva vitória, 
é preciso lembrar. em muitos Estados deve ele, por 
pouco -ou muito, às coligações. Seja com o PFL ou 
outros partidos, inclusive o PDS. Não pretendo, em 
nenhuma hipótese, m!Oimizar a expressão de sua vitó
ria. Mas temo que uma posição hegemónica possa levá
lo ao triunfalismo e a tendência ao esmagamento das 
outras legendas. Confio em suas experimentadas lide
~ças, que· tendo conhecido o amargor da oposição, 
saberão ter grandeza oo poder. Mas uma hegemonia 
que leve ao unipartidarismo, não corresponde à reali-
dade social. · 

Por outro lado, é preciso lembrar que o agigantado 
PMDB congrega em si interesses diferenciados e confli· 
tantes, reunindo um espectro invulgar. A tendência po· 
derá ser a de surgir grupos disputando hegemonia, com 
convivência difícil, em função de Iidera~ças heterogê
neas. 

Para mim. o importante, insisto, é fixar, ser ünpos
sível a democracia, sem seu mais expressivo instrumento 
político que são os partidos. Parece ter deixado de ser 
segredo que o problema básico à manutenção do sistema 
democráticO, em nosso País, seja a falta de instituições 
sólidas, em que se apóie. Quando erámos uma socie
dade de predominância rural, as instituições foram subs
tituídas por uma politica de elite. A urbanização trouxe 
o personaHsmo, quando a solidez institucional exige 
impessôalismo. Por isto reclama~se a existência de um 
regime que fortaleça os partidos. 

"Deixemos livre a vida partidária e ela encontrará os 
-~os corretos ao seu fortalecimento. Congraça
mentos por meros interesses eleitorais continuarão exis
tindo. todavia a decantação se processará e os interesses 
maiores tenninarão por prevalecer. 

Sx:. P;residente, Srs. Senadores, 
Há tanto nesta Casa. por largo Pl!ríodo na Câmara 

Federal, o Legislativo tem sido a maior constante de 
minha ação.- Razão por que entendo estar ele preocu
pad9 ~m duas questões !Jásicas que ,.em certo sentido, 
se complementam: uma melhor repre..<>entativídade do 
mosaico da sociedade nacional, e suas prerrogativas. 
~relação à representatividade, em meu entender, 

terá de ser posto a exame o voto distrital. Tenho sido 
insistente defensor dessa tese. É, contudo, tema contro
verso e ficou entre aqueles que. até bem pouCo, :Õão 
se admitia discutir. E é, exatamente por assim ser que 
exige discussão aprofundada. O voto distrital - pre
sente nos países de democracia estável - entre nós, 
encontra defensores intransigentes e opositores radi
cais. Pronunciamentos recentes de expressivas lideran
ças levam-me a acreditar que tendem os últimos a dimi
nuir. Aos que afumam dar autenticidade maior â repre
sentação. respondem que a visão do parlamentar se 
reduziria, _tomando-a paroquial~ aos qtie acreditam mi
nimizar o pod_er económico, advertem q_ue o voto distri
tal _ _façilitaria _ _o caciquismo; ao dizer que a emulação 
entre correligionários seria evitada, respondem que pos
sibilitaria os desajustes regionais. O caráter polémico, 
portanto, evidencia a necessidade de amplo debaie, ao 
final do qual há de se ter visão mais correta do problema, 
bem como da validade, ou não, do incorporar o voto 
çlistrital ãs nossas regras poUticas. E o debate, espero, 
se-rá promovido pelos responsáveis maiores de nossa 
sodedade política. Seja no sistema puro ou misto, este 
último, presente na proposta de Constituição apresen-
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tãda ao Presidente da :República, o voto distrital está 
na pauta das discussões. 

Ainda sobre a representação. Tomando-se por base 
dados da realidade, seria impossível negar o decisivo 
papel que o poder econômico exerceu nesta última elei
ção. Surgiram em todo o País campanhas milionárias, 
chegando-se, ironicamente, a afirmar que, em alguns 
Estados. não tivemos eleições, mas leilões._ Manten
do-se esta realidade, dentro em pouco, teremos um 
Congresso composto, de um lado, por plutocratas e, 
do outro, por aqueles capazes de estimular a mais baixa 
demagogia. 

Ent relação às prerrogativas do Legislativo, forçoso 
reconhecer ser em seu próprio aprimoramento que o 
mesmo afirmar-se-á diante da opini~o pública, obtendo 
maior expressão na vida nacional. Devemos .. na busca 
do seu fortalecimento, promover atitudes que se tradu
zam no reerguimento da vida pol{tica e na confiança 
em sua seriedade. Cabe ao Legislativo deixar de carpir 
a perda das prerrogativas e desenvolver seu extenso 
potencial crítico para readquiri-Ias. É importante a revi
talização do papel dos políticos na sociedade. A cada 
um de nós, políticos, cabe o empenho na melhoria e 
qualidade da ação política. O correto será criar condi
ções para que se tenha na participação política uma 
oportunidade positiva e no exercício, da mesma, dado 
imprescindível à busca da solução de nossos problemas. 

Recordo-me de ter sido a Câmara dos Deputados, 
em certo período, a formuladora da elaboração orça~ 
mentária. Naquele tempo, respeitavam-se as opiniões 
dos componentes da Comissão de F"manças, que tratava 
também dos _problemas económicos e elaborava o orça~ 
mento_. Abusos excessivos, movidos por intervenções 
pessoais ou subalternas, prejudicaram a ação destaCo
missão. Sua atividade orçamentária terminou sendo 
substituída por Comissão Especial Mista do Senado e 
da Câmara, com precárias condições de atuação. Nos 
dias atuais, passou a ser da responsabilidade real do 
Executivo e apenas formai do Congresso Nacional a 
formulação orçamentária. Evitar abusos como os então 
praticados exige-se, quando se pretende um Legislativo 
consciente e desejoso dO exercício de seu papel na vida 
polftica. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tive a honra de perten
cer, nesta Casa, durante anos, à Comissão de Relações 
Exteriores. E por esta razão, pretendo deixar aqtú mi
nha posição a respeito de política externa. De há muito, 
insiste-se que nos devamos fixar em uma política iode~ 
pendente. Incorre-se em equívoco semântico. Não ser~ 
rnQS_ caudatários de qualquer potência é a realidade 
a defender. Totalmente independente, no entanto, pa
rece-nos impossfvel. Queiramos ou não, sempre estare~ 
mos condicionados aos interesses mais variados -estra~ 
tégicos, comerciais, mHítares - nossos e _daqueles que 
co.p_oSCQ _CQmpartilham da política internacional. Esta
mos, pois, condenados à existência destes limites, cons-
cientes, contudo, de nunca deixar que sejam respon
sáveis pela redução de nossa soberania, como ainda 
de nossa presença na política internacional. 

Se continuass-e no Senado Federai e como membro 
da Comissão de Relações Exteriores e, por acaso, sur
gisse Mensagem do Executivo para nomeação de Em
baixador para a África do Sul, votaria, sem cogitar 
dos méritos do indicado, por sua rejeição. fosse o mais 
capacitado membro da carreira. Nessa atitude desejaria 
expressar meu total repúdio e condenação à situação 
prevalecente naquele País. Felizmente, o Governo no 
gesto de não indicar Embaixador participa, como gran
de parte da comunidade internacional, da condenação 
às lamentáveis práticas eXercidas pela África do Sul. 

Dois aspectos gostaria de deixar, ainda, como teste
munhos de minha posição, neste discurso de despedida 
que, à medida em que se alonga, abusa da bondade 
e paciência de meus pares. Refiro-me ãs questões da 
víolência e das atuais diretrizes económicas. 

Defendo a I~ta contra a violência, em seus amplos 
aspectos, ou seJa, a do homem contra seus semelhantes; 
a do homem contra a natureza, no que é responsável 
pelo extermínio da flora e fauna e pela devastação de 
florestas, rios, lagos e mares. Trago o testemunho do 
meu Estado, o Rio de Janeiro, hoje devastado por inces
sante ação predatória. Tomo a exemplo do rio Paraíba, 
que conheci como excepcional fonte de riqueza e contra 
o qual as constantes agressões terminaram por transfor-
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má·lo em um caudal moribundo, incapaz de servir âs 
populações que nele encontravam o aliment9 e aprovei
tava-lhe as águas nas várias utilidades. Tomo .ainda, 
como exemplo, a Bafa da Guanabara, em que embora 
mantendo sua decantada beleza, a ação predatória do 
homem e a constante violência possibilitaram que, ulti
mamente, existam apenas resquícios de uma vida que 
conheci extremamente rica. 

Tenhamos coragem suficiente a assumir medidas que 
ponham fim a essas violéncias. Não podemos transferir 
para nossos descendentes uma natureza morta e confes
sar que não fomos capazes de, com determinação, exigir 
um basta aos rumos do descalábrio. 

Fala-se na defesa de nossas riquezas, mas antes de 
tudo é preciso preservá-las. 

Gostaria, ainda, de me manifestar sobre a atuai polí
tica económico-financeira. Em véspera do lançamento 
do chamado Plano Cruzado, o Presidente da República 
teve a amabilidade de convocar-me a Palácio, como 
o havia feito com outros Presidentes de Partido. Com 
ele, em conversa amena, franca e cordial deixei claro 
ter cons"ciéncia plena de que a situação do País não 
poderia permanecer sem mudanças, e, as assumidas 
poderiam ser as adequadas. Entendia, porém, dever 
alertá-lo para dois aspectos: de um lado, a imprescin
dível necessidade da corre.:ta aplicação dos gastos públi
cos; do outro os possíveis problemas de abastecimento 
que, eventualmente, poderiam ocouer. __ 

Orgulho-me em verificar, na entrevista a: qui conce
dida pelo Nobel de Economia, Professor Franco Modi
gliani enunciado serem os gastos públicos e o abasteci
mento dois dos cinco pontos fundamentais, que aquela 
autoridade considerava imprescindíveis, para que o Go-_ 
vemo mantenha o controle e o êxito do Plano Cruzado. 
Enquanto o Professor baseava-se em suas teorias, eu 
me manifestei aconselhado por minhas vivências no tra
to da nossa realidade. Felizmente coíncidim_os em nos
sas posições. 

Renovo e insisto em _meu P<:mto de vista._ Temo que 
não tenha o Governo assumido com Coragem, firmeza 
e determinação medidas de redução de seus gastos. 
Quanto aos problemas do abastecimento, na verdade 
se verificaram, neste caso, teve o poder público condi
ções de promover medidas que minimizaram as dificul
dades. 

Reafirmo minha compreensão peJo muito que foi fei
to no sentido de reduzir o impacto inflacionário qtie 
vivíamos. A Nação confia e exige que os resultados, 
neste campo, continuem pOsitivos, Saiba o Governo 
co-m coragem reduzir suas despesas e se afastar da situa
ção extremamente caótica e dificilmente administrável, 
que seria voltarmos a elevados índices inflacionários. 

As medidas recentemente tomadas não poderiam ser 
examinadas de forma minudente neste discurso, pare
cem incompletas, quando vistas pelo~ especialistas no 
assunto. Outras, possivelmente, serão assumidas. 

Nesse momento nos preocupa deixar claro não poder 
haver hesitação, por parte do Executivo, nas propo
sições ainda necessárias. O momento é de ação respon
sável. A credibilidade e a confiança no Governo é seu 
maior trunfo e o seu património maior_. Sem isto, a 
tendência é a paralisação dos negócios, enquanto se 
aguardam definições. E esta paralisação gera reflexos 
negativos, se podendo traduzir na diminuição do nivel 
de arrecadação, de renda e de emprego. Altos, são, 
portanto, os riscos e custos de uma espera. 

Insisto considerar imprescindível a redução do déficit 
público. Se necessário, deve o Executivo, vencendo a 
resistência dos burocratas, colocar no mercado as em
presas das quais não encontre sentido em manter o 
controle acionário. Deve, também, em breve prazo, 
deixar de colocar títulos públicos para cobrir as necessi
dades imediatas. E, mais: por sua gravidade deixar de 
usar os recursos reservados a investimentos, à recompra 
de títulos públicos. 

Frilalmente, buscar a melhoria na aplicação dos seus 
gastos, como dar nitidez aos subsídios que oferece, são 
ações do Executivo que exigem coragem e descortínio. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Deixo esta tribuna com a consciência de que procurei 

em minha ação política fazer o possível. Mas, por qu·e 
não dizé-lo, também já envolvido pela saudade. Du
rante qezesseis anos tive a oportunidade do convívio 
com-expressivas lideranças desta Casa. Muitos já passa-
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ram à etema verdade. Outros, por razões particulares 
ou eleitorais, nos deixaram. Por fim, outros, como eu, 
entenderam que era hora de abandonar o papel de pro
tagonista. 

O Sr. Cesar Cais- Permite V. Ex! um aparte? 

O SR- AMARAL PEIXOTO Com muita honra. 

O Sr. Ce$&r Cais -Nobre Senador Amaral Peixoto, 
antes que V. Ex! te.rmine o seu discurso de despedida 
espontânea do Senado, gostaríamos de dar o nosso tes
temunho do quanto V. Ex! representou para o nosso 
Partido, para nós, que fundamos o PDS. Embora a 
nossa liderança esteja aqui presente, gostaria de dizer 
que V. Ex~ foi sempre o patrimônio moral, o património 
de experiência de que nós, Senadores, quando tínhamos 
dúvidas, íamos buscar na sua sabedoria política, na sua 
experiência de vida, as lições que nos levavam a decidir 
qual a opção a escolher. Nós, que também somos oriun
dos das Forças Armadas, com muita honra sou Coronel 
da reserva, pudemos constatar que V. Ex! tem- uma 
consciência de disciplina muito grande e isto nos dava 
melhor orientação, o que foi muito importante para 
nossa experiência parlamentar. Estou certo de que o 
Brasil, marcado com a presença de V. Ex! na vida públi
ca, não só como parlamentar, mas em toda a vida públi
ca,. registrará o nome de_ um patriota, o nome de um 
homem que sempre procurou bem servir a nossa Pátria, 
buscando uma sociedade justa e soberana. De modo 
que, neste momento, com este testemunho de parla
mentar, que também vai deixare Senado Federal, devo 
dizer que, para mim, este convívio mais próximo com 
V. Ex~ é uma das grandes lições que levo desta Casa. 

O -SR. AMARAL PEIXOTO - Muito obrigado a 
V. Er.. Suas palavras me emocionam bastante e sou 
muito grato ao pronunciamento de V. Ex!, que tanto 
honrou o mandato que recebeu do povo cearense. 

O Sr. Jamil Haddad -Permite V. Ex! um aparte? 

O SR. AMARAL PEIXOTO -Com muito prazer, 
nobre Senador Jamil Haddad. 

0Sr.JamUHadd8d- Nobre Senador Amaral Peixo
to, uma das grandes_ experiências que tive nesta Casa, 
que assumi há nove meses, foi a satisfação, o prazer 
do convívio com V. Ex~. Falo em nome da população 
do Rio de Janeiro que tenho a honra de representar 
nesta Casa, que sei que vem por V. E~ o respeito 
e a admiração de UDl homem público na atividade de 
55 anos e que sai de cabeça erguida, com as mãos limpas 
e com a consciência tranqüila de ter procurado sempre 
e ter sempre usado o seu tirocínio, a sua inteligência, 
no sentido de beneficiar a população e nunca no sentido 
de se beneficiar dela. V. EJe é um exemplo para mim, 
mais jovem em idade, mas exemplo_ que procurarei, 
nesta Casa, seguit, mii'ando-me na sua figura, para que 
possa, mais tarde, sair como sai V. Ex~. engrandecido 
e admirado pela população do nosso Estado e pela po
pulação brasileira, já que V. Ex~. não serviu apenas 
ao nosso Estado; serviu em outros cargos de grande 
destaque ao nosso País. Muito grato. Infelizlllente, por 
vontade sua, sponte sua, não poderemos continuar con
vivendo coi:n V. Ex~ no plenário desta Casa. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex! continuará, 
felizmente para o Rio de Janeiro, neste plenário, repre
sentando-nos com sua dignidade, com sua inteligência 
e com sua competência. Muito obrigado. Conviver com 
V. Ex~ no Senado foi um grande prazer. 

OSr.HumbertoLucena- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Com muita honra. 

O Sr. Humberto Lucena- Desejo também aparte-ar 
V. Er. no momento em que se despede dos compa
nheiros do Sena~o, ao fim deste mandato de Senador 
que lhe conferiu ·a povo do Rio de Janeiro. Sinto-me 
muito à vontade, nesta intervenção-porque fui pela pri
meira vez Deputado Federal pelo Partido Social Demo
crático, presidido por V. Ex! Jovem ainda, imbuído 
do maior desejo de servir ao Brasil, sempre recolhi 
do seu exemplo uma contribuição inestimável para a 
minha formação política. V. Ex~ foi um Presidente de 
Partido que sempre se excedeu em competéncüt._, em 
correção, em lealda":de. V. Ex! 6 político que ao longo 
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de todo o desempenho de sua vlda, sempre ma1_1teve 
um grande espírito público, Esta, a meu ver, -é a· prin
cipal característica da sua personalidade na vida pública 
brasileira. Tanto assim, que V. Er. foi um dos homens 
mais poderosos da República, a partir do Governo Var
gas, no qual sempre se solicitou como um dos principais 
conselheiros e depois Presidente do Partido Social De
mocrático. No Governo Dutra e no Governo Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, V. E~ sem pie deu uma de
monstração extraordinária de austeridade, de um ho
mem público que não pennitia que a coisa pública se 
deteriorasse. Tanto assim que chega a esta altura de 
sua vida pública sem ser um homem rico, V. Er. é 
apenas um servidor da Pátria, que serviu exemplar
mente à Marinha Brasileira e depois destacou-se na 
vida pública, como Governador de Estado, como Minis
tro de Estado várias vezes, como Deputado, como Sena· 
dor e sempre foi o mesmo Amaral Peixoto que conhece
mos, na sua simplicidade, no seu patriotismo. Um dos 
aspectos que mais destaco na atuaçáo politica de V. 
Ex~ foi o seu empenho em defender o poder civil nas 
horas mais difíceis da nacionalidade, que vivi com V. 
Ex!. Sempre distingui em V. Ex! o político que defendia 
os políticos, s-obretudo o poder civiL Com a sua autori
dade, V. Ex~ enfrentou muitas vezes, em várias fases 
da vida republicana, os Chefes Militares para defender 
as prerrogativas do poder civil, Lembro-me bem dos 
episódios que antecederam à instituição do parlamen
tarismo no Brasil em 1961. Com que autoridade moral 
e política V. Ex! se comportou. E o Brasil deve a V. 
Ex~. sem dúvida alguma, aquela solução histórica, que 
levou o Presidente João Goulart a tomar posse na Presi
dência da República, após a renúncia inesperada de 
Jânio Quadr_os. 

Neste instante te v o a V. Ex~ o meu abraço fraterno 
e a certeza de que esteja onde estiver, sempre terá 
em mim um amigo e um grande admirador. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex!, nobre Sena
dor, é suspeito para falar a meu respeito porque descen
de de velha estirpe pessedista e atuou desde a sua moci
dade no nosso Partido, ao lado daquela grande figura 
que foi Rui Carneiro, um dos melhores amigos que 
encontrei na vida política do Brasil, um dos homens 
mais completos, que tinha por V. Er.: também uma 
grande admiração. A Paraíba muito espera de sua atua
ção política. 

Muito obrigado pelas palavras que profundamente 
tocaram meu coração. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. AMARAL PEIXOTO -_Pois não, ouço V. 
Ex• com muito prazer. 

O Sr. Nelson Carneiro - Seri_ador Amaral Peixoto, 
prefiro chamá-lo de Presidente Amaral Peixoto, como 
estou acQStum~do. A exceção de suspeição é também 
minha. Se estivéssemos no tribunal, certamente seria 
cassada a palavra. O meu depoimento é o de toda a 
Nação, expresso há pouco mais de um ano, quando 
V. Ex~ completou 80 anos de idade e recebeu desta 
Casa a palavra consagradora de quase todos os membros 
que a integram. Quero testemunhar a minha apreensão. 
V. E~ começou o seu discurso, salvo engano, dizendo 
que deixava a vida pública. Nós pensamos e pedimos, 
em nome da Nação, todos nós do Senado; que V. E~ 
deixe apenas a vida parlamentar; mas não se afaste 
da vida pública. V. Ex~ está integrado de tal forma 
na vida pública deste País que, enquanto viver, há de 
dar sempre o conselho de sua experiência, do sem bom 
senso, do seu patriotismo aos que nela permaneceram. 
De modo que faço um apelo a V. Ex! para inicialmente 
retificar, salvo se houve erro de quem escutou, a expres· 
são inicial. V. Ex! não deixa a vida pública, V. E~ 
deixa voluntariamente a vida parlamentar, a carreira 
parlamentar. Queria ainda focalizar, que V. Ex! ao dei
xar voluntariamente a carreira parlamentar me põe num 
triste isolamento. Éramos nós dois os últimos daqueles 
sete, de 1970 a 1974, que aqui, sob a bandeira do então 
:MDB lutávamos contra 59 representantes do Poder Re· 
volucionário. Três já se foram e se foram para nunca 
mais voltar: Rui ·Carneiro, Danton Jobim e Adalberto 
Sena; dois outros a vida pública afastou deSta Casa; 
Franco Montare e Benjàmin Farah. Éramos nós dois 
os últimos que restaram quando V. Ex~ decide se afastar 
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da vida parlamentar e me deixa neste triste isolamento. 
Terei que representar aqueles sete que tiveram em V. 
Er. o mais experiente, o mais capaz, o mais decic_ado. 
Quero também me referir a sua atuação parlamentar, 
mas quero referi-la não citando os cargos que V. E~ 
ocupou, lembrando apenas o jovem deputado, meu 
companheiro de representação daquele tempo, que sen
do um homem do Governo, um homem ligado ao Parti
do Social Democrático, votou contra a cassação- dos 
mandatos comunistas e nunca deu aplauso à cassação 
de qualquer mandato parlamentar no decorrer de sua 
existência. Quero lembrar a última atividade de V. E r., 
o último esforço que fez pela conclusão da Comissão 
destinada a estudar a fabricação e a COJ;D.ercialização 
de agrotóxicos no País. Sei das dificuldades que V. 
Ex! enfrentou e sei da tenacidade com que lutou para 
levar a termo a missão que teve a incumbência de presi
dir. Finalmelite, não quero impedir que outros colegas 
se manifestem, quero dizer que a Nação está lendo, 
o mundo político está lendo e julgando a sua vida públi
ca, através do· depoimento publicado pela Fundação 
Getúlio V argas. Mas, no livro de V._ Ex!, falta uma 
parte. E essa alguém escreverá, é o Amaral Peixoto 
o, companheiro, solidário, aquele correligionário que 
atravessa, depois dos 80 anos, por cinco ou seis horas, 
estradas do Estado do Rio de Janeiro, para levar o 
seu abraço ã família do amigo que faleceu ou assistir 
ao casamento da filha ou do irmão, ou do parente do 
correligionário. Este homem Amaral Peixoto não está 
no seu livro, ali está o depoimento da sua vida pública. 
Alguém escreverá um dia - e Deus pe~_ita que D_?;Uito 
breve - uma história, a biografia do homem Amaral 
Peixoto, desse homem que nós conhecemos, desse ho
mem com quem convi vemos, desse homem que guarda
mos na nossa gratidão e no nosso reconhecimento. E 
ao falar de gratidão, ainda uma vez, e muitas vezes 
o tenho feito nesta tribuna, quero ainda prestar o teste
munho da minha gratidão pública ao esforço, à contri
buição, ao sacrifício de V. Ex! no já distante ano de 
1978, quando desamparados nós dois dos favores do 
Partido que havíamos fundado, V. E~ peregrinou, tal
vez na mais longa jornada pelo interior do Estado do 
Rio de Janeiro, não em favor da sua candidatura, mas 
em favor da minha candidatura. E tive a oportunidade 
de me referir desta tribuna que houv~ ~ momento 
em que tivemos de enfrentar o Governo do Estado. 
Vencemos todas as barreiras e todas as dificuldades 
criadas e, num dia, 28 de julho de 1978, nos encon
tramos os dois. Túihamos qiie escolher, entre_ nós dois, 
quem seria o senador indireto. V. Ex! havia afirmado 
antes, nesta Casa, que não voltaria a ela senão pelo 
voto direto. Naquele instante, discutimos as possibili· 
dades. O Rio de Janeiro se dividia em duas metades: 
a Capital, cujos diretórios eram comandados pelo então 
Governador eleito e não empossado, que contra nós 
se opunha; do outro lado, estava o antigo Estado do 
Rio que, pelos serviços prestados, pelo largo traço de 
amizade, por gratidão acompanhava V. E~ Naquele 
momento, discutimos os dois. E V. Ex! teve a nobreza 
de reconhecer que, se fosse eu o candidato indireto, 
certamente não haveria quorum, porque faltariam os 
representantes do Rio de Janeiro, acionados pelo Go
vernador. E não viram, certamente, quantos delegados 
fossem necessários no antigo Estado do Rio, para com
pletar o quorum. V. Ex~. então, aceitou ser o Senador 
indireto, quando, se tivesse se submetido ao voto popu
lar, teria recebido mais uma vez a sagração do povo, 
que nunca lhe faltou. De modo que, neste instante em 
que V. Ex~ se despede desta Casa, mas não se despede 
da vida pública e principalmente não se despede da 
gratidão dos que o conheceram e, por isto, o estimam 
e o reverenciam. Neste momento, eu queria deixar nes
tes Anais, o testemunho da minha gratidão pela contri
buição valiosa, pelo esforço sem medidas que V. Ex~ 
prestou à continuação da minha vida pública. Muito 
obrigado a V. Er. 

O SR- AMARAL PEIXOTO- Agradeço, nobre Se
nador Nelson Carneiro, as suas palavras tão generosas. 
E respondo à primeira parte, o meu afastamento da 
vida política. No decorrer do meu discurso, nas próxi· 
mas páginas que lerei, falarei neste assunto. Realmente 
o homem é político, -não pode abandonar a política, 
abandona a atividade partidária, a atividade parlamen
tar. Isto eu digo mais adiante. 
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Quanto aos outros pontos- a que V. Ex~ se refere, 
estive sentado nesta cadeira em que V. Sx~ está como 
líder do PMDB, com o mesmo ânimo, com_a roesma 
disposição com que sentei depois como Pre~tdr::nte do 
PDS. Nos dois lugares, com o_ mesmo pat~ottSJ?O, a 
mesma dedicação procurei servu ao meu Pats. Nao te
nho constrangimento em ter sido Senador indireto, por
que oito anos antes, enfrentando o Governo Federal, 
enfrentando o Governo do Estado - sobretudo o Go
"Verno do Estado que se atirou ferozmente contra m~ 
- quando o Presidente da República :hatnou ~~
datas para disputar, alegando q~e eles tmham ~ossmt
lidades de me derrotar, enfrente1-cs e os derrotei. Che
guei com uma grande margem: de votos, ao ~en?do, 
m~ndado pelo povo do ~eu_ Estado,_ portant~, Já ttnh~ 
sido antes eleito, sempre como candidato mats votado. 
quatro vezes Deputado Federal e uma vez Governador 
do Estado, por circunstâncias 9u_e m~to me envaid~em 
hoje, quase sempre na Opostçao. Tinha cred~nctrus. e 
permiti que meu nome fosse levado à Assembléia Le~s
lativa, como o foi. Agradeço, Senador Nelson Carnetro, 
as palavras de V. Ex! que são ~tadas, também pela 
amizade tão profunda que nos hga e pelas lutas que 
juntos tiveinóS _dentro e fora dos partidos. Q~ar:to ~o 
Projeto regulamentando a produçã? e_ comerct~hzaçao 
de agrotóxicos originât:io de Comrss~o Especial pro
posta por V. Ex~. assumi a responsabilidade d~ apresen· 
tá-lo em caráter pessoal. Espero que V. E~ nao o aban
done, por ser altamente benéfico ao País. 

O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. E~ um aparte? 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Com muito prazer. 

, O Sr. Octávio Cardoso - Nobre Senador Amaral 
Peixoto, no momento em que V. Ex~. por decisão pró
pria, se despede do Senado da República, como seu 
correligionário, colega e comandado, não posso deixar 
de ressaltar pelo menos duas coisas: o seu comando 
na Presidência do Partido, que sempre foi sereno, de
mocrático, que sempre soube trazer ao Partid? lições 
de prudência e de toleráncia, contribuiu em mm to para 
o clima que viveu o partido por longo tempo. Como 
seu colega de representação, devo registrar a figura 
humana, excepcional, discreta;ãfável com os seus cole
gas de representação e especialmente com os mais jo
vens, que não haviam convivido com V. Ex~ E V. Ex~ 
sempre dispensou a eles o melhor tratamento. V. Ex~ 
que já havia desempenhado as funções de Governad~r, 
Embaixador Deputado, Senador e Dirigente Partidáno, 
soube sempre manter a sua personalidade equilibrada, 
afável e humilde. V. Ex! deu, ao longo de sua vida, 
as melhores lições de desprendimento, de civismo, de 
amor à coisa pública, um homem qu_e serve para os 
mais jovens como um espelho pela conduta com que 
sempre se houve nos mais diversos cargos. Penso repre
sentar a opinião da bancada ao dizer que sofremos uma 
grande perda com a ausência de V. Ex! no Senado 
da República. O País ainda não, porque certamente 
contará com os bons serviços de V. Ex! em outra área 
que não o Parlamento. Como sempre V. EX! soube 
dispensar os melhores serviços à Nação brasileira. 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Muito obrigado. De
clarou, há pouco, V. E~ sobre a questão dos dois parti
dos. Com relação ao meu ingresso no PDS, quero apro
veitar para dizer o seguinte: um amigo meu, um velh~ 
correligionário do interior, na ocasião em que atendt 
ao apelo do Presidente Figue_iredo, que foi feito através 
do Senador Petrônio Portella, aquele grande amigo, 
aquela grande figura, alarmou-se e disse: mas, eles são 
seus adversários, vão receQê-lo mal. Após seis meses, 
eu era, por um movimento geral do Partido, oonduzid? 
à Presidência do PDS. Telefonei para o velho correh
gionário e disse-lhe que os seus receios eram infunda
dos, pois me recebera tão bem, que insistem para que 
eu seja o Presidente do Partido. 

O_ que_ V. Ex! disse a meu respeito aplica-se, também, 
aos nobres colegas. Os Senadores César Cals, Murilo 
Sadaró, Moacir Duarte, Benedito Ferreira e V. E~ 
vão fazer falta ao Senado. Espero que o seu substituto_ 
venha com a mesma lucidez, a mesma inteligência e 
o mesmo espírito público de V. Ex~ Muito obrigado 
a V,EJ<:, 

O Sr. MoacyrDuarte- Permite-me V. Ex~ um apar
te? (Assentimento do orador.) -Eminente Senador 

Quinta-feira 4 4645 

Amaral Peixoto, não poderia deixar-de, neste instante, 
manifestar também os meus sentimentos, como o fize. 
ram tantos outros Sts. Senadores que, através de seus 
depoimentos, exaltaram, com justiça e até. com certo 
comedimento, as virtudes de V. Ex~ Li alhures que 
a militáncia política não é uma profissão que se escolhe, 
mas uma predestinação que se aceita e quem não é 
tocado pela graça do chamamento jamais se integra 
na comunidade dos eleitos. Os cinqüenta anos de vida 
pública de V. Ex~. para todos nós que o conl:tecemos, 
que o estimamos e que o respeitamos, são os de um 
homem público e de um político que foi tocado pela 
graça do chamamento. V. Ex! como bem disse o Sena
dor Nelson Carneiro, se despede do Senado, mas o 
País jamais permitirá que_ V. Ex~ se despeça da vida 
pública, porque a vida pública do Senador Amaral Pei
xoto não pertence a ele, pertence à Nação. V. EX! terá 
ainda muito que dar àqueles que se dispuserem a abra
çar a vida pública e a carregarem sobre os ombros o 
peso do múnus público. Tem V. Ex! muito que dar 
em conselho, em experiência, em convivência e em vi
vência àqueles que, certamente, o procurarão um dia 
para receberem a sua palavra de estímulo e de incentivo 
e, sobretudo, para receberem aquele conselho de que, 
embora a militância política seja tão malsinada, é a 
grande oportunidade que todos tém de prestar os seus 
serviços ã comunidade e ao País. V. Ex! deixa o Parla
mento exaltado com justiça pelos seus pares, porque, 
na tarde de hoje, o Senador Amaral Peixoto recebe 
a consagração daqueles que com ele tiveram a felicidade 
e a ventura de privar e de conviver. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Muito obrigado, Se
nador Moacyr Duarte. V. EX'? rapidamente conquistou 
esta Casa logo que aqui chegou, o respeito, adntiração 
e a am_izade de todos_ os seus companheiros. Quero 
p[estat em V. :g~ uma homenagem a um homem que, 
a maior parte das vezes, militou em campo oposto ao 
meu, mas que aqui _dentro nos tornamos amigos, o velho 
Senador Dinarte Mariz. Ele era um homem íntegro, 
uni homem respeitado, um homem que se fez também 
nas lutas; combateu as revoluções, combateu, com for
ças organiza~s por ele, a Coluna Prestes e, na polftica, 
foi sempre um homem atuante, um homem de valor, 
um homem respeitado. V. Ex~ me faz lemJJrar essa 
gr3nde figura. E V. Ex? continuou a tradição do velho 
Senador. 

Muito obrigado, nobre Senador. 

O Sr. Odacir Soares - Permite V. Ex? um aparte, 
Senador Amaral Peixoto? 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Ouço V. Ex? Senador 
Odacir Soares com prazer. 

O Sr. Odacir Soares - Recebi do Senador Carlos 
ChlaielTi, Líder do Partido da Frente Liberal, a incum· 
bência de saudá-lo neste momento em que se vai afastar 
da vida congressual, vamos dizer assim. E o faço pes
soalmente, com muita alegria, porque nesses quatro 
anos de Senado, além do conhecimento teórico que 
eu tinha a cerca de V. Ex~, pude conviver com V. Ex~. 
e apreender, desse convívio, as lições que V. Er. já 
havia dado a este País, diria, pelos menos nos últimos 
50 aJIOS de sua vida. Tem V. Er. um traço marcante 
na sua vida pública, que é a defesa intransigente das 
instituições ciVis, das instituições públicas e da demo
cracia, que cosntituiu, durante todo o exercício das fun
ções que V. Ex.! exerceu nesse período, a sua grande 
preocupação. Nestes quatro anos pude recolher de V. 
Ex~. como acabo de afirmar, outras lições que .• ao coo· 
trário de diminuir a admiração que eu tinha pelo nobre 
Senador, através das leituras dos jornais, dos livros e 
da atividade política, engrandeceu muito mais essa ad· 
miração, porque, além de ter observado as preocupa
ções que V. Ex~ teve sempre pelos problemas brasi
leiros, pelos problemas partidários, recolhi também as 
preocupações tidas com os seus companheiros de Parti· 
do, com os seus companheiros de parlamento. E, mais 
do que isso, o apreço~ a solidariedade e a própria frater
nidade, que marcaram, como marcam essas preocu
pações. V. Ex! deixa a vida política e deixa de repre· 
sentar também no parlamento brasileiro Q_ Estado do 
Rio. Mas, no próprio -Estado do Rio - e já agora 
nó Estado do Rio de Janeiro _decorrente da fusão do 
antigo Estado do Rio com o Es~ado da Guanabara -
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V. E~ deixa um pedaço da sua vida, representado pelo 
seu genro~ que acab~ de co~quistar o Governo do Esta
do do Rio de Janeiro e pela .ati\'idade também de sua 
filha que, inclusive, se encontra entre nós, como pude 
observai', ali na Tribuna Especial do Senado. Eu queria, 
feitas estas -considerações, _eminente Senador Amaral 
PeixotO, manifestar a V. E~. neste momento, o nieu 
profundo orgulho em ter convivido com V. E:e E tenho 
impressão de que todos aqueles que tiveram esse pri~
légio devem sentir-se orgulhosos dessa convivêncta, 
porque V. Er:, na realidade, é uma personalidade mar
cante e deixa um traço indelével na história não apenas 
das instituições, m-as sobretudo na História do Brasil. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Muito obrigado a 
V. Ex..! Senador Odacir Soares. Recebo com especial 
agrado a manifestação do representante da Frente Libe~ 
raJt tão bem expresso por V. Ex.!, que tanto sensibíli~ 
zou-me com o seu aparte. 

O Sr. Roberto Campos- Permite V. Ex.! um aparte? 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Com muita honra 
nobre Senador Roberto Campos. 

O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, tendo atra
yessado vários períodos importantes da vida brasileira, 
Juntamente com o Senador Amarai Peixoto, eu não 
poderia deixar sua despedida s'em um comentário, e 
um comentário amigo, de quem aprendeu a admirá-lo 
ao longo do tempo. Trata-se-de um administrado :r extre
mamente probo, e que conseguiu aquilo que me parecia 
um milagre, particularmente nas condiçóes especiais 
do Rio de Janeiro: fazer poHtica sem empreguismo. 
Todos sabemos que o Governo consegue dar empregos, 
mas nem sempre consegue dar trabalho. Sua adminis
~ção foi marcada por duas coisas: primeiro pela auste
ndade de gestão e, segundo, pela moderação no uso 
de poder. Mas~ onde eu o conheci mais profundamente 
foi no mundo externo das relações diplomáticas. Du
rante a administração do Presidente _Kubitschek, Ama
ral_Peixoto foi Embaixador em Washington, e eu, pri· 
meuo como Superinte~tdente e, depois, Presidente do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico~ e~ 
várias vezes com ele me encontrei para discutir proble
mas relacionados com levantamento de recursos para 
o Brasil, numa época difícil, pOrque, como está acOõte~ 
cend? hoje, tínhamos na época uma economia super~a
quectda que resultou em inflação e crise cambial. Todas 
as vezes em que ocorre crise cambial, projeta-se como 
extremamente importante, senão vital. a função do Em
baixador em Washington. Coube ao ilustre Senador 
e Embaixador aparar arestas nas nossas difíceis relaçõeS 
com o mundo financeiro internacional. Todos sabemos 
que àquela época as dificuldades internas associadas 
a uma certa intransigência externa impeliram o Presi
dente Kubitschek ao rompimentO coin o Fundo Mone
tário, criando para o Brasil uma situação crítica. Ao 
Embaixador Amaral Peixoto coube administrar com 
suavidade essa ruptura. E eu tive depois o legado de 
restabelecimento de relações, quando a crise cambial 
nos forçou a um grau maior de realismo. É essa a outra 
qualidade que eu queria sublinhar no ilustre Senador, 
um profundo grau de realismo, nun.ca o vi embebido 
em sonhos e ilusões. nunca foi modista_,. nunca se rendeu 
às modas do momento. Como 'eml?aixador em Washíng· 
ton - falo mais sobre esse aspecto. porque de sua 
atuação como Senador todos nós temos conhecimento 
diret_o -como embaixador em Washington tinha três 
qualidades extremamente importantes:_primeiro, certo 
grau de empatia para com o País. UIIl embaixador que 
não ~em um mínimo grau de_ empatia não_ se impregna 
dos msumos necessáriOs â compreensão- da cultura e 
dos costumes da sociedade. Segundo? tínha outra coisa 
de que eu não desfrutei como embaixador, tinha uma 
linha díreta com o Presidente e isso é extremamente 
importante, porque várias qu~stõés envolvem um alto 
grau de confidencialidade e exige um certo grau de 
~elocid~de. A terceira qualidade era o realismo pragmá
tlco, cozsa absolutamente indispensável para quem ne
gocia com a raça anglo~saxôni~, muito mais propensa 
a emocionalísmos do que é característico na Atnérica 
Latina. Já estive relanceando o excelente livro de me~ 
mó rias do nobre Senador, que é uma contribuição im
portante para o memorialismo brasileiro. Somos um 
País um pouco sem memóri"a-e-tãlveZ as oesquisas mais 
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detalhadas sobre a história política e económica recente 
do Brasil sejam dos americanistas, o que é realmente 
uma pena, porque são informaç6es colhidas de segunda 
mão. As infof111.ações do Senador Amaral Peixoto são 
informações de primeira mão, de quem viveu a intimi
dade dos problemas. Ele certamente nos deixará sauda
des no Senad-o, -continuará presente entre nós como 
emplo de moderação, realismo e patriotismo esclare
cido. 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Muito obrigado, no
bre Senador, V. Er. Senador Roberto Campos tocou
me profundamente o coração, referindo-se a minha pas
sagem por Washington. E tocou num ponto muito inte
ressante~ que sempre defendo a necessidade de o embai
xador em Washington ser um homem ligado direta
mente ao Presidente da República. Recordo-me de que. 
uma vez. telefonei para o Presidente Kubitschek sobre 
um assunto importante do qual precisava conhecer a 
posição brasileira para poder me entender com o Depar
tamento de Estado naquela mesma tarde. E disse o 
Presidente Kubitschek: está aqui ao rneu lado o Ministro 
da Fazend~. Conversei com o Ministro da Fazenda. 
E ele, em seguida, disse; está aqui também Roberto 
Campos. Nós conversamos, V. Er. no Rio e eu em 
Washington, e o assunto ficou perfeitamente esclare
cido e pude cumprir, pude defender os interesses dO 
Brasil no Departamento do Estado, porque tinha as 
informa-ções de que necessitava. Se eu tivesse mandado 
um oficio, através do Itamarati, que teria que ouvir 
o Ministério da Fazenda e este~ o Presidente da Repú· 
blica. Teria ocorrido um largo período. Em poucos mi
nutos o assunto foi resolvido. 

Defendo que o embaixador em Washington tem que, 
antes de tudo, ser uma pessoa ligada ao Presidente 
da República, não pode ter intermediários. Passei três 
anos, e V. E~ parece que outro tanto. sei o que é, 
o que representa a soma de interesses do País. Maldosa
mente alguns até rne atacavam e, politicamente. sofri 
com isso. Era apontado como Embaixador dos Estados 
Unidos quando, na realidade, era o Embaixador do 
Brasil nos Estados Unidos para defender os interesses 
do Brasil. E a consciência não me acusa de ter faltado 
com esse dever. 

Quero lembrar outro ponto a V. E~ Não ~os 
relações diplomáticas com a União Soviética, o que 
era um absurdo. Era um grande pais. um grande mer
cado e esse afastamento nos criava dificuldades nas reu
niões internacionais. Pela minha aproximação, em cará
ter particular, com o Embaixador da Uníão Soviética 
em Washington, a situação melhorou e ele tomou a 
iniciativa de ir ã Embaixada do Brasil, para me visitar. 
Foi um escândalo, em Washington. Fui retribuir essa 
visita em companhia do ilustre Senador Roberto Cam
pos, que se achava, por acaso. defendendo interesses 
do Brasil na capital americana. 

Muito obrigado a V. Ex? por suas recordações. O 
seu depoimento tem para mim muito valor. Muito obri
gado~ 

O Sr. José Fragelli- Permite: V. E~ um aparte? 

Pr~i~~~.::MARAL PEIXOTO - Com graode honra, 

O Sr. José Fra_gelli- Solicitei aos companheiros que 
me dessem a precedência, porque preciso tomar umas 
providências. 

Senador Amaral Peixoto, nos contatos que tivemos, 
sobretudo neste último ano e meio, V. Ex.~ já pôde 
avaliar a profunda estima que tenho por V. Ex.~. a 
minha grande admiração. Naqueles dias da doença de 
Tancredo Neves, quando fazíamos algumas vigt1ias à 
noite, o Senador Amaral Peixoto sempre aqui estava 
acompanhando pessoalmente. noite adentro, aquelas 
horas de angústia. Aquilo me mostrou como V. Ex.~. 
recolhido a um canto, sem querer aparecer, é um ho
mem sempre ligado, profundamente, às angústias nacio~ 
nais do povo brasileiro; como V. Ex.~ é ligado a tudo 
que: diz muito de perto ao Brasil. Agora, já estou no 
finí da leitura das suas memórias e tudo isso que falou 
o Sena~or Roberto Campos e os que me antecederam, 
vem ali como que fotografado: V. Ex.!, primeiro, como 
Interventor no Estado do Rio de Janeiro, numa épáca 
de regime autoritário, exerceu a interventoria com ele
vação, com d~dade, com uma compreensão profunda 
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do seu meio sociâi; daque)as características do povo 
brasileiro que o fazem credor de todo o nosso desvelo, 
desvelo que V. Ex.! teve como interventor; o seu crité
rio, o seu senso de objetividade, o seu bom senso, as 
soluções, digamos, quase que pragmá':ticas, mas sen1pre 
calcadas na realidade da.s condições do seu Estado. Daí 
V. Ex.~ ter feito um alicerce que jamais foi aluido no 
seu prestigio junto ao povo fluminense, e todos os de~ 
mais lances em sua magnífica e brilhante carreíra polí· 
tica. Naquele livro~ V. Ex.! mostra quantas vezes justa
mente este seu critério, este seu sen~ objetivo das 
coisas~ permitiu soluções e evitou outras inconvenien
tes, assim revelando este traço da sua personalidade: 
conhecimento dos homens e o conhecimento das coisas, 
sobretudo 1.1m profundo conhecimento das artes da pOlí
tica.. Fica aqui nestas poucas palavras -porque tenho 
que me retirar - a minha profunda admiração por 
V. Ex.~~ e como eu me sinto gratificado, entre as muitas 
amizades que eu fiz nesta Casa. de ter contado, algumas 
vezes .• com alguns minutos de conversações, de troca 
de expressões e de opiniões com o eminente Senador 
Amaral Peixoto. Uma figura que engrandece a classe 
política brasileira, nestes últimos anos e, podemos dizer, 
exemplo para todos os tempos. 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Presidente José Frn· 
gelli, V. Ex.~ não perde a oportunidade de derramar 
sobre mim a sua generosidade, referindo-se sempre em 
termos tão generosos a meu respeito, ã minha autação? 
ã minha solidariedade com esta Casa. Identifiquei-me 
com ela. ao lo :ego de dezesseis anos vividos aqui dentro. 
no meio de tantas figuras eminentes, como vejo ne$te 
momentoy na minha presença, e outros que já se foram 
e que nos deUam tantas saudades~ tantas recordações. 

Muito obrigado a V. Ex.!_._ O apreço que tenho por 
V. Ex.~ é tamanho que fiz questão de inserir no meu 
livro as palavras que V. Ex.! se referiu a mim, no seu 
precioso relatório. 

O SR. GASTÃO MLLER- Concede-me V. EX.! 
um aparte? 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Ouço com prazer 
o aparte de V. Ex.~. 

O Sr. Gastão Múller- Eu estou também me despe
dindo da Casa. Recebi um telegrama de um amigo com 
uma expressão que há tempos não ouvia~ mas que se 
enquadra perleitamente na personalidade de V. Er.. 
Esse amigo dizia no teJegrama: .. Prezado amigo, polí
tico sem jaça .. :• V. Er. sabe que jaça é o que tem 
no diamante quando é extraído. são aquelas manchas: 
ou tem jaça ou não tem; mas se usa também para expri~ 
mir o valor, a personalidade de uma pessoa limpa na 
sua vida pública, que é o seu caso. V. Er. é um brilhante 
ou uiii diamante sej jaça. Transfiro a V. EX!, como 
velho pessedista. a homenagem desse meu amigo de 
Mato Grosso. transformando-o também. para orgulho 
de todos nós. num político sem jaça. Os polftic:os geral
mente sãO nlal vistoS, Senador Amaral Peixoto. São 
todos considerados espertos. ou coisa que o valha. Nor~ 
malmente, são consiâerados não muito honestos, mas 
há figuras con:io a de V. Er. que salvam a classe. V. 
EX! encena a carreira não política~ mas a carreira de 
congressista, sem jamais~ desde os tempos em que foi 
Interventor do Rio de Janeiro até hoje, uma acusação 
de corrupção, que tenha sido corrupto ou corruptor. 
Isso é um exemplo para nós, da classe polítiCa~ -e para 
a mocidade que vem aí. Ainda pode baveT neste País 
e no mundo, políticos que façam dessa proflssão uma 
luta pelo bem comum. Que V. E:e vá para CólSa, não 
encerrando a agitação da vida política. porque esta irá 
até o fim da sua vida, mas que tenha mais. descanso, 
como diziàm os romanos, um descanso com dignidade. 
V. EX'! leva para casa, leva para seus herdeiros a de~ 
monstração de que o político pode ser um homem de 
bem e sem jaça. Felicidades a V. Er.. 

O S~." AMARAL PEIXOTO - Muito obrigado a 
V.~~! Senador Gastão M?Jler. V. ~tocou num ponto 
mUito unportante paia a Vlda políttca do País: é preciso 
que o~ ~líticos seja~ inatacáveis, para que o poder 
político seja respeitado pela Nação. Há corno que um 
desejo, uma ânsia ern demolir a vida politica do País, 
atacando pessoalmente a cada um de nós. mas temos 
que dar o exemplo, temos quenospartarcom seriedade. 
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como procurei" fazer e como todos os que aqui estão 
também o fizeram, no sentido de restabelecer a confian
ça do povo nos seus polftioos, nos seus dirigentes, quer 
estejam no Legislativo, quer no Executivo. Muito obri
gado às palavras de V. Er.. 

O Sr. Murilo Badaró- Pennite V. Er. uni aparte? 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Sr. Presidente, já 
estou excedendo ao meu tempo, mas não poss-o negar 
aos nobres colegas essa oportunidade. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Muri[o Badaró, 
ouvindo-o com a maior atenção. -

O Sr. Murfio Badaró - Senador, tal como V. EX~, 
ontem também flz a minha despedida da tribuna do 
Senado e não deveria mais a ela voltar, a não ser numa 
circunstância especial como esta em que julgo de inde
clinável dever, como Líder da Bancada do Partido, soli
darizar-me com a homenegem ~que o Plenário presta, 
com muita justiça, a V. Er.. Eu, ontem, respondendo 
ao seu generoso aparte, disse que jamais, quando inicia
va as prüneiras escaramuças da vida universitária na 
atividade política, poderia sonhar nos meus devaneios 
que um dia fosse me assentar ao lado do Senador Ama
ral Peixoto, àquela época, nos idos de 1946/50, já um<l: 
figura oracular na vida pública brasileira. E o destino 
me deu essa oportunidade, Senador, e no momento 
em que me aproximei de V. E r. cresceu a minha -admira
ção, a minha estima, o meu respeito pelo homem públi
co admirável que V. E~ é. Nem meSIJlo os adversários 
conseguiram negar - e foram duros e impenitentes 
alguns adversários que, sobretudo, na fase da redemo· 
cratização após a ditadura, fustigaram duramente aque
les que serviram ao País naquele tempo e V. Er. se 
lembra, no caso de Minas Gerais, da famosa semana 
mineira da Câmara dos Deputados-, nem mesmo esses 
adversários mais impenitentes recusaram a V. Er. os 
conceitos que disputa com tanta justiça. De maneira 
que venho aqui trazer a minha palavra de homenagem 
a V. Er., de respeito, de admiração, de estima e o 
exemplo que V. Er. deixa para todos nós é destas pági
nas imorredoiras que se íncorporarain aos Anais dos 
parlamentos e aos Anais da vida polltica brasileira. 
Cumprimentos a V. Ex~. 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Muito obrigado. V. 
E~. em relação a mim, é muito jovem, de modo que 
eu tenho o direito de esperar que o mais breve possf'vel 
retome as atividades, se lance novamente na vida poli
tica e continue a prestar os. grandes serviços a Minas 
Gerais, que já prestou, não ·sis-OOSeu atual mandato, 
como na Câmara dos Deputados ou através de toda 
a sua atuação política, inclusive Sacrificando-se agora, 
como candidato, para 01anter a legenda partidária que 
nos unia em Minas Gerais. 

Muito obrigado a V. Er.: e minhas felicitações pela 
sua atuação no seu Estado. Foi um grande exemplo 
a ser seguido. 

O Sr. Benedito Ferreira - V. E r. nie permite um 
aparte, Senador Amaral Peixoto? 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Com todo prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira _:Fi~-;&radecido a V. EX!, 
Senador Amaral Peixoto, por me dar esta oportuni
dade. Ainda ontem manifestava ao Senador Murilo Ba
daró a minha angústia, o meu profundo pesar, quando 
volvo as minhas atenções para essa moldura do quadro 
politico nacional e vejo como vão escasseando, como 
vão se tomando aVis rara aqueles que consagram verda~ 
deiramente suas vidas à vida pública. E eu dizia, ontem, 
ao Senador Muri.lo Badaró que, sobretudo a minha ge
ração, aquela de pós-30, não teve a felicidade, talvez 
por esse fenômeno que visita quase todos os países 
do mundo - não é um fenómeno brasileiro, penso 
eu -, que é o do imediatismo, do egoísmo, da falta 
de desprendimento; o certo é que a minha geração não 
teve muito para dar ao Brasil em matéria de liderança. 
Aqueles que eram o nosso refúgio, que eram a nossa 
segurança em matéria de liderança, aqueles condutores 
de homens, dos quais V. Er.: é um dos expoentes, foram 
desaparecendo do cenário, uns pela fadiga, outrOs Pela- -
morte, outros pelos desencantos, mas o certo 6 que 
é desalentador. Felizmente, o Senador Nelson Carneiro 
i! obteve de V. Er. a afirmaçãó de que o Brasil vai 
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perder a sua presença nesta tribuna, mas que V. Er. . 
já se comprometeu que deixa a vida parlamentar, mas 
contando com os seus conselhos, com a sua experiência, 
e sobretudo com os seus exemplos edificantes, que pon· 
tificai'am a sua existência. 

Digo isto, Senador Amaral Peixoto, porque, como 
o mais novo dos velhos udenistas do Estado de Goiás~ 
aqueles meninos influenciados à distância, que viam 
V. Ex.~ como um simples cidadão que tinha a profissão 
de genro. Mas o tempo - sabe V. Ex.~ -como o 
vento é, através da erosão, o aplainador dos terrenos, 
e quando foi-me aplainado o terreno e eu pude real
mente .enxergar a figura extraordinária em toda a sua 
inteireza de Amaral Peixoto, pude não só reformular 
o.juízo da minha formação udenista e o julgamento 
precipitado à distância, mas realmente, mais do que 
isso, reformular o meu juízo, ao conhecer um homem 
-permita-me V. Ex.~ dizer- do qual eu me orgulharia 
de ser descendente._ Este é o homem contra o qual 
eu tinha preconceito na minha mocidade e, hoje, depois 
desse salutar convívio, desse aprendizado extraordiná
rio que foi a minha convivéncia com V. Ex?wl, posso 
dizer, com tranqúilidade, que felizes dos seus descen· 
dent~s. Se~d9r Amaral Peixoto. V. Ex.~ transitou pe
los mais importantes cargos da vida pública e deixa 
um deles agora com o término do seu mandato, que 
é o :de Senador da República mas, sem dúvida al~ma 
- tenho certeza ~ sem a preocupação de que alguns 
dos seus descendentes venham a se envergonhar de 
proclamar essa condição de seus descendentes. E, mais 
do que isso, tenho a certeza - repito - de que vão 
proclamar essa condição para a posteridade, com muito 
orgulho, como V. Ex.~. sem dú'Vida alguma, dignificou 
o Senado Federal, digniftcou o Rio de Janeiro, digni
ficou o BrasiL Tenha, pois, a certeza, Senador Amaral 
Peixoto, do nosso apreço, da nossa admiração e, sobre
tudo, do nosso respeito. E, por que não dizer, da minha 
vaidade, do meu orgulho em poder dizer amanhã aos 
meus filhos, aos meus netos, aos meus descendentes, 
que fui um daqueles que teve o privilégio de ser seu 
colega, de ser seu par, de ser um dos seus discípUlos. 
Muito obrigado a V 1 Ex.~. 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Agradeço, nobre Se·. 
nador Benedito Ferreirá, a V. Ex.! que deu, nesta Casa, 
um exemplo de como deve ser desempenhado um man~ 
dato, pelo interesse constante com que ocupou a tribuna 
e as Comissões, defendendo os interesses do seu Estado 
de:_Goiás, de suas classes produtoras, do seu povo, até 
o desdobramento do território do Estado, com a criação 
do Território de Tocantins que a pedido a de V. Ex.~ 
tive a honra de ser o signatário, e espero ver um dia 
transformado em lei, porque se há um Estado que real
mente mereça ser dividido, tal a sua peculiaridade geo
gráfica, é o Estado de Goiás. 

Que V. Ex.! tenha uma boa C<lUsa, uma boa luta. 
Eu desejo, oeste final, em que agradeço a V. Ex.! 

as slúis palavras, que seja feliz no seu batalhar constante 
pela criação do Estado de Tocantins. 

Muito obrigado a V. Ex.! que, com tanta emoção, 
foi tãO- generoso para 
com o orador. 

Sr. Presidente, peço desculpas por ter ocupado tanto 
tempo a tribuna e vou procurar tocar somente nos pon
tos principais, para não cansar mais o Senado. 

COmo preocupação final, manifesto-me sobre a Cons
tituinte recém- eleita. Em 46 fácil seria prever o que 
iria acontecer. Um expressivo grupo, como realmente 
aconteCeu, congregou-se e deu seu tom liberal, social 
e demqcrático que caracterizou aquela Constituíção. 
Hoje, entendo bem mais difícil qualquer previsão. Te
mos algumas certezas. 

A primeira de não ser uma nova Constituição a pana
céia para todos os males. Não resolverá, por milagre, 
as diferenças sociais e desníveis ecoiiômicos. Mas, pode
rá colaborar para sua redução ou ampliação. A segunda 
certeza, é a de que inúmeras dificuldades se colocarão, 
quando o início dos trabalhos constituintes. Será preciso 
formular normas reguladoras do Congresso Constituin
te e esta ·e tãiefa difícil. Terá que identificar caminhos 
de sobrevivência comum e concomitante com o Legisla
tivo, formulador de leis ordinárias. Este funcionamento 
siínultâneo é complexo, pode estabelecer embaraços 
e cohflitos, com conseqüências imprevisíveis. Razão poi 
que deixo apelo aos detentores de experiência politica 
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e de ação legislativa que se congreguem e liderem um 
processo, possibilitando que os trabalhos se possam ini
ciar imediatamente após sua instalação. Estou certo 
ser este um desejo da Nação. 

Otitro a·s.pecià-do qual gostaria dt! chamar a atenção 
é de que não se deva imaginar a próxima Constituição 
como documento imutável e derradeiro. A legislação, 
como as institUições, deverão adaptar-se às novas reali
dades que a dinâmica social vai germinando. E mais, 
tomando-se em conta um país como o nosso, em pro
cesso de profundas modificações, como o da urbani
zação crescente, geradora de distorções e dificuldades. 

Deixo a· vida político-partidária com a serenidade de 
ter procurado exercê-la dentro das diretrizes que enten
dia mais acertadas, seja como Interventor, Governador, 
Deputado, Ministro, Embaixador, Senador e Ministro 
do Tribunal de Contas da União. Em todos os cargos 
convivi com figuras da melhor qualidade, das quais 
guardo as recordações mais positivas. 

Em 45, ao deixar a interventoria para me candidatar 
ao Governo Estadual, antes dos acontecimentos de 29 

. de outubro, entregueí"à- impre-nsa-minuciosa prestação 
1 de contas. Nela relacionava meus bens e a maneira 

como os havia adquirido. Ao longo de minha vida reno
vei esse procedimento ~ ao assumir o Ministério da 
Viação ou ao ingressar no Tribunal de Contas- dando 
satisfação ao povo e, conhecendo a maldade e a paixão 
humana, pondo-me ao abrigo das insiDuaçôes malé
volas. 

No Congresso, por temperamento, não fui presença 
constante na Tribuna, nem muitos os projetes que apre-
sentei. Mantive, no entanto, persistente e constante 
trabalho nas várias comissões, permanentes ou tempo· 
rárias, das quais participei e muitas presidi. Exerci ain
d~. com idêntica discrição, inúmeras e significativas ta
refas politicas ou partidárias que, tantas vezes, serviram 
a encontrar caminhos à solução de diversos impasses 
políticos. 

OS: acontecimentos em minha ação política levaram~ 
me a muitos e afastados pontos do Brasil. Quer na 
Marinha, como Interventor e Governador, e, tambéni, 
como membro de delegações do Senado, percorri o 
mundo. Mas confesso que os melhores momentos de 
minha vida foram passados, com Alzira e minhas filhas, 
no meio da gente fluminense, nos longos anos em Nite
rói, como tantbém em Petrópoüs e tantos outros lugares 
do Estado do Rio de Janeiro. Deixaram-me gratas re~ 
cordaçóes e a lembrança de amigos, minha maior rique
za. 

Reconheço ser difícil afirmar que abandonarei total
mente a vida pública. Tenho consciência de não poder 
viver indiferente aos problemas do País e, em especial, 
aos do meu Estado. Indiferente, também, não poderei 
permanecer à situação das inúmeras amizades que, du
rante estes anos, fui fazendo e mantendo. Reafirmo 
meu profundo orgulho por, neste largo período, ter 
sido politico e somente político. E mais, orgulho-me 
de, como politico, jamais t~ colocado meus interesses 
pessoais ou partidários, acima do interesse nacional. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas prolonM 
gadas. O orador é cumprimentado.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
MOACYR DUARTE NA SESSÃO DE 28-II-86 
E QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN

·TE. 

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia 
o-seguinte discurso.) -Sr.-Presidente, Srs. Senadores: 

Ao término desta Legislatura, quando o Congresso 
Nacional encerra mais um ciclo de sua atividade polltica, 
para reabrir suas portas, no próximo período; sob o 
signo de uma missão histórica e constitucional, cabe-me 
o dever e a honra de, .em nome do Estado que repre
sento, expressar a confiança e desejar todos os êxitos 
aos que vêm ungidos pela vontade popular; e, ao mesmo 
tempo, apresentar os adeuses aos que não tiveram o 
privilégio da convocação para continuar servindo a este 
Poder e ao País. 

Duas fases distintas, demarcadas por linhas divisórias 
bem nftidas e institucionais, balizam a vida dos povos: 
quando eles passam a existir como nação, pela conju
gação do trinómio terra, gente, vontade associativa, 
politicamente organizadOs, e quando pela instituição 
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de: um corpo fegislativo elaboram a sua Constituiçlo. 
<i= é a certidão de registro civil de sua existfu!cia, sobe· 
rania., identidade e maioridade, no concerto das demais 
Naç5es <1<> mundo. 

Quero dirigir estas modestas palavras de parabéns 
e despedida> aos 'l"e voltarão a esta Casa pelo poder 
da procmação que o povo lhes outorgou, e aos ~ue, 
como eu.,. levam consigo a sensação do dever cumpndo, 
a I:áurea de terem sido fi6s ao juramento mandamental, 
e sobretudo o sentimento de fide~de 3.95 princ(pios, 
às idéias e aos sonhos que a carreirn. política, por mais 
maisi:aada. que ela seja, nos petm.ite sonhar. pensar e 
traball:rar. com a força de quem realiza um apostolado 
e uma destinação. 

Não consigo dissimular a frustração e a tristeza que 
sinto de não poder integrar o futuro. corpo legislativo, 
par.< tentar .W,illzar algumas proposições e postulados 
que-durante minha j:i longa 'rida parlamentar, nas tribu· 
nas. popn1ares.. consegui cristafu:ar e depurar, como fru
to de Yivências~ experiências e convivéncias no trato 
da coisa públlea. 

Inegavelmente, a oportunidade de integrar uma As· 
scmlr!E~a Nacional Constitninte é um p!êrllÍD que os 
antigos somente concediam. aos sábios, aos j~es, aos 
profetas,. aos filósofos,. aos Ifderes, aos patnarcas, a 
todos qnanto haviam chegado aos umbl31S do templo 
de Mine:Mt e Iá teriam recebido o batismo da deusa 
da Sabedoria. 

Todos sabem que a Constituição é a Biblia, o Alco· 
r.io, o Tabnttdc, o CQrpus Juris dos povos li~. Ela 
é ag,:andecarta -a Magna Carta -e como tal pc:rtence 
ao povo e não é de niguém., mas garante ~ todos. 

Assim se justifict. aexpectati\1'3, o júbilo e a esperança 
com que o povo se associa àsentidadesculturais e repre
:se::at:ativas para formar wna corrente de opinião e presti
giar o trabalho dos consti~tes. e, ao mesmo tempoy 
exprimir sua confiança e desejo de que a futura Consti
tuíçãoseja:nãoapenasloavadamastaJDbémesobretudo 
IeSpeirada • cumprida. -

A Constituição autêntica 6 aquela 9ue, eleborada 
por IepreSentantes lcgftimos do povo_, mcorpora o ~u 
texto as aspirações c os projetes de VIda de uma socre
dade como ela almejaria ser. e de uma Naçáo CQ~O 
ela: poderia se organinry tudo em proveito de um povo 
que luta para viver dentro de um sistema de vida compa
tível com os foros de civilização que o progresso aponta 
para as soc:iedades cultas e avançadas. 

A Constituição não pode ser também a~nas um fígu
rino,.com n:maestrutura bela e um teno modelar, meto
dologicamente certa e simetric:an:iente 3.rticulada~ pois 
ela será substancialmente _elaborada por t&:nicos mas 
para: servir ao povo ey portanto~ nãO importa como 
ela: será julgada pelo mestre e, sim~ como a sentirá. 
agente. 

A Constituição deve ser substantivamente a conden
sação dos anseios populares ê não somente um e1enco 
de conceitos formais sem sangue e seiva, energia e viàa. 
Não_podenf ser um amontoado de princípios contradi
tórios, porque a: lei imperfeita propícia a fraudey deturpa 
as operações eleítorais~ pennite a c:oiitJPÇ<to que enve
nena as tirii3S e OODSP.'UJCl tanto o voto quanto o man
dato. 

Sempre as. leis. foram o alv() preferido dos frauda
dores,. porque elas não resistrun ãs investidas solertes 
dos manipuladores: e profissionais" do engano, quer na 
modalidade da demagogia. quer nas 3Ttes e manhas 
do snbcmo eleitoral. A base da politica democrática 
é a representação e a $Ua meta é o interesse coletivo. 

Mas essa. base muitas vezes falha, porque não bi 
lei que resista às artes da fraude. Dizia o saudoso e 
cnfto Senador Milton Campos que ~~a multiplicidade 
das leis eleitorais resulta do fato de que nenhuma resiste 
2 duas eleições e já na teiCeíra é preciso legislar de 
JIOVO para cortar as asas das artes do engano.,. Tatta 
k lqge, trovatte l'.i:acanno~ dizem os italianos; e nós 
acresccnta:Ifamos: manifestada a fraude, achar a lei. 

AConstituiçãoé.porranto,ocódigomáximodedirei
tos e deveres do cidadão. E a eleição é a procuração 
que cada pessoa passa para alguém~ que ela escolhe 
para ser seu advogado e procurador junto ao Poder 
Legislativo. 

O I""'=" de escolha dos legisladores é que se encon
tra; Yiciado na origem e por mais que se proauc anular 
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ou minimizar a influência do poder económico, ainda 
é ela o fato r preponderante no resultado do pleito. 

Onde encontrar fórmulas ou regras, que possam ser 
inseridas na Constituição e que purifiquem o processo 
eleHoral dos casuísmos, das fraudes, dos abusos do po· 
der dos vínculos nocivos, das ilusões e truques da dema· 

· gogia, da. manipulação de dados e do tráfico de influên· 
das? 

Também pouco ou nada vale um diploma legal, por 
mais puro e perfeccionista que seja, se na hora da execu· 
ção da lei ou de sua elaboração, ou de sua aplicação 
no iru;tanÍe do julgamento das pendéncias, os legisla~ 
dores executivos e magistrados tropeçam nas teias e 
malh.:S das leis e a grande vítima sempre é o povo, 
o cidadão o anônimo homem da multidão, justamente 
aquele ~ cujo nome e para quem as leis foram feitas 
e a Constituição elaborada. 

Ora, se os vícios estão na base da representação, 
pelas eleições corrompidas, também _e_les não são me~o
res nos quadros dírigentes que dela resultam. D~ a 
crítica filosófica e teleológica que o sempre lembrado 
Senador Milton Campos fez um memorável oração, em 
1956- na Câmara dos Deputados, quando tecia louva
ções~ ao modelo e espírito da Constituição liberal de 
1946, que era perfeita na. forma e conteúdo, e no entanto 
envelhecia rapidamente e se fossilizava no seu desem~ 
pc:nho1 justamente porque as ~ndições de sua apli~çáo 
não se ajustavam a sua destmação. Essa frase laptdar 
é de àuioria do ex-Ministro da Justiça, conterrâneo do 
eminente Senador Mata-Machado: "Quase poderíamos 
dizer que o Judiciário não julga o bastante, o Legislativo 
não legisla o necessário e o Executivo não. executa o 
suficiente". E conclui seu notável comentáno sobre as 
Constituições, sua origem e seu destino. dizendo que 
não basta ter uma Constituição-modelo se não fonnos 
fiéis à sua letra e ao seu espírito. E proclama: 

"Para com a Constituição devemos ter fidelidade 
à sua letra, porque é pela letra é que ela ~e expri~e, 
mas sobretudo devemos fidelidade ao seu espírito, 
porque pelo espírito é que ela vive. Façamos ~~ 
Constituição o alicerce sobre o qual possamos edtfl· 
car a nossa casa, a grande casa d()s brasileiros, 
onde em convívio democrático todos habitam, co
mo naQuela casa paterna do Evangelho que tem 
muitas moradas." 

Uma Constituição deve ser k.ita para a Nação e para 
o povo e _deve ser elaborada como se fosse viver para 
sempre. E a Nação, no conceito de Renan, é uma alma, 
um principio espiritual~ feito de glórias e so~entos 
comuns no passado e da vontade comum de proJetar-se 
no futuro. 

Em reportagens reiter3'das, levadas a.o público atra
vés de veículos de comunicação de massa, vimos melan
colicamente que ponderáveis contingentes de eleitores 
respondia às indagações dos repórteres confessando que 
não sabiam o _que era constituinte e muito menos sabiam 
o que era Constituição, 

Isso me fazia lembrar o episódio1 contado por Geor
gesBurdeau, no seu Tratado-da Constitui~áo, que regis
tra o fato de .. Os poloneses haverem feito uma revolu~ 
ção em nome da Constituição, julgando que a Consti
tuição fosse uma mulher". 

O novo Parlamento terá as imensas oportunidades 
e os largos can:rinbos para percorrer que poderão levá
Ioy e certamente o levarão, à elaboração de um diploma 
superior avançado e m.odemo~ que seja o retrato de 
uma épo'ca e a súmula das aspirações e inspiraçóes de 
um momento histórico e de uma geração e, mais, de 
uma civilização. 

A Constituição que o Brasil espera, poderá não ser 
um documento perene e duradouro, rnas não deverá 
ser transitória e imediatista, pois não há documento 
político e social, não bá código nem ideologia que. na 
vertigem do mundo contemporâneo e nas mudanças 
deCorrentes dos avanços, conquistas e descobertas da 
tecnologia, possa durar sequer, meio século. Mas pelo 
menos se pode edificar um arcabouço legal com profun
dos alicerces na alma popular e no espírito social, que 
se compatlõilize e acompanhe as flutuações das mudan· 
çaS que sempre serão necessárias como estágios do pro
cesso de evolução do homem e da sociedade. 
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O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex um aparte? 

SR. MOACYR DUARTE - Pois não. Ouço, com 
muito prazer e honra, a intervenção do nobre Senador 
Odacit Soares. 

O Sr. OdacirSoares __ - Nobre Senador Moacyr Duar~ 
te, primeirO cOtlgratulo-me com V. Ex~ pelo brilhante 
discurso que faz nesta tarde no qual. de passagem, V. 
Ex analisou de forma teórica - diria - as eleições 
e o processo eleitoral do nosso País, _onde lamenta
velmente ainda se verifica o vício da fraude, o que, 
neste momento em que o País se prepara para ingressar 
definitivamente na democracia, constitui, esse fato, um 
óbice para que o processo democrático se efetive de 
uma vez por todas. Por outro lado, V. Ex! analisa de 
forma magistral o que deve ser a nova Constituição 
do Brasil que resultará,_ sem dúvida, dos trabalhos da 
Assembléia Nacional Constituinte que se vai instalar 
a 1'? de fevereiro do próximo ano. E o faz dentro da 
melhor técnica, dentro daquilo que informam as consti
tuições modernas. Na realidade, a nossa atual Carta 
Magna é acusada de ser um repositório de casuísmos. 
Isso é verdade. Mas os casuísmos mais graves, a meu 
ver, se registram no momento em que a Constituiça:o 
abandona aquilo que deve constituir as linhas mestras 
de uma carta moderna para adentrar na legislação co
mum, na legislação ordinária. Sinceramente, esperamos 
que o Brasil ultrapasse esse casuísmo constitucio.ôal, 
e que possa ter, a partir dos trabalhos da Assembléia 
Nacional Constituinte, uma Carta Magna que repre· 
sente os anseios, que constitua o espírito, a essência 
e a espinha dorsal das aspirações do povo nos seus 
diversos segmentos sociais. O anteprojeto que foi elabo
rado pela comissão provisória criada pelo Governo, la· 
mentavelmente, nos dirige num caminho diferente. Es
se anteprojeto, independentemente do fato de conter 
dispositivos modernos, de conter lições constitucionais 
modem as_, na realidade, é um anteprojeto onde se regis
tram principias que estariam melhor na legislação ordi
nária do que propriamente numa Constituição. Dentro 
da esteira do seu pensamento, fico do seu lado quando 
faz essas colocações na medida ern que a Constituição 
do Brasil, a ser resultado da Assembléia Nacional Consw 
tituinte, possa refletír a história do nosso País, a cultura 
do nosso País, os anseios do nosso povo e também 
as ambições e as perspectivas que estão abertas para 
o Brasil pelos tempos afora. É o aparte que incorporo 
ao discurso de V. E~. registrando também o praur, 
a ale"gria e a honra que tive em estar do seu lado durante 
esses quatro anos, podendo aprender os ensinamentos 
que V. Ex~. pela sua cultura, pela sua inteligência e 
pelo espírito de fraternidade, de amizade que marca 
a sua personalidade, pôde trazer ao_ nosso convívio. 
Registro a alegiia de ter podido conviver com V. E.c, 
estendendo também essas manifestação à sua família 
com quem também pude conviver em momentos agra
dáveis que passamos ao longo destes quatro anos. 

O SR. MOACYR DUARTE - Eminente Senador 
Odacir Soares, v. Ex.~, como tantos outros eminentes 
Pares, me distinguiu-se e me honrou com o seu convívio 
durante os últimos quatro anos que pass~j nesta--Casa. 
Tanto V. Ex.~. como os outros. jamais foi comedido 
em generosidade quando se referia a este companheiro 
de plenário. Deixo esta Casa com muita saudade, mas 
feliz também por ter plantado aqui as sementes que 
getrninaram_e-PfOOUziram os frutos da amizade, de con
sideração e de respeite recíprocos. 

V. Ex.~ qualifica o meu discurso e as minhas modestas 
palavras como brilhantes. Permito-me discordar. Este 
discurso é apenas o canto de cisne do companheiro 
que se despede d~ lides parlamentares para retomar 
à sua Cátedra na Universidade do seu Estado e procurar 
transmitir aos seus alunos os despretensiosos ensina
mentos de um mestre-escola. Muito obrigado a V. Ex.• 
pela sua intervenção. 

O Sr. Gastão Müller- Senador Moacyr:_Duarte, eu 
pediria a V. Ex.!-_ que me desse a oportunidade de me 
inserir no discurso de despedida de V. Ex9.~ Eu também 
estou me despedindor e na próxima semana farei o 
meu pronunciamento final. V. Ex.! sai voluntariamente, 
porque não se submeteu à urção popular. De modo 
que sai numa situação muito ·mais a ~valeiro do que 
gente que não foi aplaudido pela votação do seu Estado, 
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pelo menos pela sua maioria. Mas, de qualguer f(_)_rma, 
quero congratular-se com o Ri9 Gr~de do Norte, em 
nome do PMDB e em meu, peSsoal, pela bela represen
tatividade que teve nesses últimos anos, aqui, nã. figura 
de V. Ex.~ Brilhante orador, inteligência lúcida, conhe
cedor profundo dos problemas nacionais e do seu Esta
do, V. Ex.: brilh_ou, como sempre houve por bem brilhar 
no Rio Grande do Norte e neste Senado Federal. 

V. Ex.!. está ligado a uma das estirpes mais impor
tantes e mais respeitáveis do Rio Glande do Norte e 
do Brasil, representada pela figura do saudoso, meu 
amigo pessoal, Dinarte Mariz. De modo que levo a 
V. Ex.! os votos de plena felicidade pessoal, à familia 
de V. Ex.~ e ao Estado do Rio Grande do Norte, que, 
tenho certeza, agora, numa nova era que surge, vai 
resplandecer mais no cenário da política administrativa 
e da política~ de uma forma global, no cenário pátrio. 
Felicidades, Senador Moacyr Duarte. Lá, em Mato 
Grosso, ou aqui em Brasília, continuaremos sempre 
unidos pelos mesmos interesses e pelos mesmos ideais: 
o bem comum. 

O SR. MOACYR DUARTE- ~Senador Gastão Mü
ller, tenho a honra de-privar da amizade de V. Ex.~. 
como desfruto também da amizade do seu irmão Ga
briel, como freqüentei também, no início de minha vida 
pública e parlamentar~ nos ido_s de 1947, quando pela 
primeira vez transpus os umbrais do parlamento do 
meu Estado, o gabinete do saudoso e sempre lembrado 
Senador Filinto Müller, dele recebendo preciosas lições. 
V. Ex.! tem sido, nesta Casa, um substituto valoroso 
e auténtico daquele eminente e insigne homem público, 
tão criticado, tão acerbamente acusado, mas cuja vida 
pública, nós o sabemos, foi redimida pela própria Histó
ria pátria. 

Agradeço, eminente representante do Estado de Ma
to Grosso, as suas Carinhosas palavras, que me sensibili
zaram, que tocaram profundamente no meu coração. 
A amizade que V. Ex.! me oferece, eu a recebo como 
um galardão e um penacho, porque ela só me engran
decerá, enriquecen~o o meu património sentimentaL 

O Sr. Cisar Cais- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE-- É com muita satisfação 
que ouço a palavra do Senador Cesar Cais. 

O Sr. Cesar Cais- Nobre Senador Moacyr Duarte, 
eu estava ouvindo com toda a atenção o pronuncia
mento de V. EX'!. Não posso concordar com uma expres
são que V. E~ usou, "o canto do cisne". Entendo que 
um homem público como V. Er., com a experiência 
que V. Er. vem demonstrando, com a Cultura e com 
todo um acervo de conhecimentos de que V. Ex~ é 
possuidor, não pode se cçmsiderar neste seu pronuncia
mento um canto de cisne. Entendo que V_. Er., como 
eu, não faremos parte da Assembléia Nacional Consti-

··. tWnte. Mas, a Constituinte somos todos nós. Não pre· 
tendo abdicar do meu direito, como cidadão, e da mínha 
experiência e da minha visão, de opinar sobre o que 
'V3l ser a nova Constituição. Entendo que aqueles que 
receberam delegação do povo diretamente estarão em 
assembléia, mas nós, todos os cidadãos, temos o direito 
de opinar, e pretendo fazer uso desse direito, como 
V. Er. sei que fará, pelo seu patriotismo. V. EX! não 
poderá jamais sentir que a Constituinte vai levando 
o Brasil a uma Constituição olhada unilateralmente, 
porque ficou, num Partido sem Oposição na Assembléia 
Nacional Constituinte. V. EX! não poderá sentir que 
a Constituição está _$e""desviando da verdadeira vocação 
democrática do Brasil sem uma palavra de protesto. 
Gostaria que V. Ex! retirasse do &yicdiscurso essa ex
pressão "canto do cisne", porqué ela não se ajusta a 
sua personalidade. Quero, encerrando esta minha ob
~rvação, dizer que, nestes meses que em pudemos con· 
VIVer, V. EX! cada dia granjeou mais um ponto da admi
ração que eu já tinha como seu vizinho de Estado; 
e aqui no Senado, como seu cc:mpanheiro, eu pude 
sentir em V. Ex! um companbeuo leal, coerente nas 
suas atitudes, enérgico, defendendo seus pontos de vista 
sempre coíncidentes com o bem comum. 

OSR. MOACYRDUARTE- Muito obrigado, Sena
dor Ce~ Cais. Quando me referi a "canto do cisne", 
é porque efetivamente considero este discurso o canto 
do cisne da minha atividade parlamentar. não porém 
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o canto do cisne de minha atividade política. Mesmo 
porque todos nós sabemos, e já dizia o pensador e 
filosófico grego homem é um animal .essencialmente 
político, -e jamais se libertará dessa condição.- Político 
oontinuateí a Ser enquanto possuir discernimento e per
cepção que, graças a Deus, ainda não me faltaram. 

Político continuarei a ser, porque até os místeres da 
cátedra são um exercício político. Mas, qu~do me refe
ri ao canto do cisne é porque, indubitavefniente, consi
dero a despedida de hoje, o canto do cisne de minha 
vivên-cia parlamentar. 

Tentarei prosseguir ... 

O Sr. Benedito Ferreira - V. Er. me permite um 
aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- ••. antes que a emoção 
não me permita fnê-lo. 

Os constituintes que aí vêm encontrarão a planta, 
o mapa e o perfil de uma Carta Magna projetada por 
notáveis arquitetos da engenharia das leis e certamente 
trarão, também, no espírito, os rumores vulcânicos das 
Dlultidões, o grito tonitruante que nasce dos subter
râneos da alma coletiva, ansiosa por reformas e mudan
ças tão eloqüente e reitet:adamente anunciadas pelos 
arautos e profetas da chamada Nova República. Já dizia 
Brecbt que .. É preciso mudar o mundo e em seguida 
mudar o mundo mudado". A vida é permanente mu
dança e renovaç;io. 

O Pais está saindo de uma fase fértil e rica de produ
ção e floração no campo da oratória e da retórica~ em 
que nossa.s praças e palanques, tribunas e esquinas se 
viram po'voadas de grandiloqüentes epígonos das fór
mulas mágicas de salvação nacional? onde pontificavam 
desde os foribundos críticos e censores da ordem vigente 
até os louvadores e turiferários da incipíente democracia 
ainda mal saída do ventre nebuloso da ditadura. Foram 
horas e horas, noites, madrugadas e vigílias, dedicadas 
a juras e rezas, promessas e milagres aos pés da deusa 
Democracia. Vamos esperar e confiar que os parlamen
tares que irão ocuPar este Plenário, genuínos legisla
dores eleitos com a específica missão, quase sobrena
tural, de legar ao povo, como Moisés no alto do Monte 
Sinai, as novas Tábuas da Lei, sejam fiéis, dignos e 
à altura do povo que os elegeram. As Constituições 
nece~s_itam viver e o povo precisa delas, mas elas vivem, 
traQsformando-se e nessa transformação estão ptesen
tes, a guiá-las, o direito, a filosofia do direito, a teoria 
constitucional a legislação comparada, a técnica e a 
hermenêutica, enfim, aquilo que Montesquieu chamava 
de "o espírito das leis". Mas a Constituição não pode 
ficar estratificada e há de consignar os meios e instru
mentos tle sua perene atUalização e modernização. Ela 
terá de ser dinâmica e como tal deverá prever o processo 
pelo qual o texto poderá ser mudado, com a salvaguarda 
e a garantia de sobrevivência dos princípios nucleares 
e ortodoxos. É o Poder Co~tituinte temporário e per· 
manece com a implícita e substantiva capacidade de 
reforma e emenda, desde que fenômenos e resoluções 
cíclicas ou de profundas transmutações sociais, alterem 
o modo de vida do povo, sempre em busca da perfeição 
do descobrimento e da grandeza de todos e da comu
nidade. 

Formulo aos legisladores que chegam em meu nome 
que saio, os mais sinceros_ votos de sucesso na ingente 
missão que os espera, pois o povo que votou aguarda 
o advento de uma Carta Magna que não será a panacéia 
para todos os males, nem o livro mágico da salvação 
nacional, mas que será7 ou deverá sê-lo~ a carta de 
aJforria de um povo de há muito Sedento e faminto 
de pão, de paz e de justiça social. Ela será obra de 
técnicos, de legistas e de teóricos, e será apenas mais 
wn sepulcro caiado se não habitá-la o espírito do povo. 
Ouço, com muito prazer, primeiramente, o eminente 

Senador Amaral Pebtoto pela sua idade, pelo que repre
sent~ara a política nacional e para o Parlamento brasi
leiro. 

O Sr. Amaral Peixoto - Muito obrigado a V. Er. 
Tem V. Er.todaarazão,quando afirma que, deixando 
o Sen?do, continuará a ser político. Ontem mesmo eu 
dizia desta tribuna, que V. Er. hoje ilustra. Hoje de 
manhã, fui a um programa de televisão~ ia falar sobre 
o passado, ia falar sobre o livro que havia publicado. 
Entretanto, os preocupantes acontecimentos de ontem 
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na Capital da República_ levaram-me a modificar total
mente o meu pensamento de falar :sobre o que vira. 
sobre o que todos nós assistimos com apreensão. Vol
tava a ser o político, o homem preocupado, como V. 
Ex:, sempre com os interesses do País. Sr. senador 
Moacyr Du~. V. Ex! rapidamente conquistou. quan-

. do aqui chegou, o apreço e admiração de todos os seus 
pares. Recordo-me perfeitamente, quando veio subs
tituir o saudoso Senador Dinarte Mariz, sentou-se nesta 
cadeira em que estou e pelos seus apartes, pela sua 
atuação, pelo seu trabaJho, pelo seu convívio ameno 
e afável com todos os seus companheiros,. tomou-se 
uma das figuras mais queridas, mais respeitáveis desta 
Casa. Faço a V. E:r. os votos para que continue a prestar 
ao País e ao seu Estado os mesmos serviços que prestou 
no passado~ não se afaste da vida pública. O aparte 
que recebi ontem transmito-o a V. E:r.~ não se afaste 
da vida política, co-ntiDue a trabalhar pelo Brasil, que 
V. Ex~ tem muito ainda a dar ao nosso Pais, sobretudo 
ao seu Estado. Muito obrigado. 

O SR. MOACYR DUARTE- Recebo mais um con
selho e uma advertência do mestre de todos nós que 
é o eminente e respeitá.vel Senad_or Amaral Peixoto. 

Sabe V. Er., eminente Senador, que a Casa de Deus 
como a Casa da Política têm muitas moradas, mas não 
há lugar, em nenhuma delas, para os medíocres de von
tade e timoratos de coração, para os pobres de espírito 
e que não tenham sensibilidade bastante para como
ver-se com o aparte como o que ora V. Er. me enaltece. 
Muito obrigado pelo seu aparte, nobre Senador Amaral 
Pmoto. 

O Sr. Jooé Ign4do Ferreira- Permite V. E><' um 
aparte? 

OSR. MOACYR DUARTE-Poisnão. Ouço, agora, 
com alegria, o nobre Senador José Ignácio Feueira~ 

O Sr. José Jgnádo Ferreira-Nobre Senador Moacyr 
Duarte? esta figura notável~ por todos os títulos respei
táveis, que é o Senador Amaral Peixoto, no seu aparte 
seguramente vocalizou aquilo que a quase totalidade 
desta Casa diria se todos estivéssemos aqui agora. V. 
Ex: chegou ao Senado há. pouco tempo, no meio desta 
legislatura, e V. Ex!, em pouquíssimo tempo, conquis
tou a confiança~ o respeito, a admiração e o apreço 
dos seus pares. &se ponto me sensibilizou muito, por
que eu diria exatamente isso se tivesse falado antes 
do eminente Senador Amarai Peixoto. Quero referir~ 
me, Senador Moacyr Duarte, aos seus enfoques sobre 
a realidade brasileira e sobre a necessidade de fazer 
uma Constituçião que tenha a plasticidade necessária 
para enfrentar essas mutações, essas mudanças que o 
País, com a trepidância de mudanças do Brasil, está 
experimentando. V. Ex!, como todos nós, seguramente 
avalia o pQtencial de mudanças que existia naquela pfiu
la na bolsa da mocinha, quando começou a pfiula a 
aparecer no mercado atual; a potencialidade de mudan
ças dos costumes que aquela pílula·· produziu no Brasil 
e em todo o mundo. V. Er. sabe também que há rios 
subterrâneos correndo, fluindo rá.pido,lenç6is freá.ticos 
af sob a realidade brasileira, gestando mudanças que 
váo vir à tona em breve. O Brasil é talvez, no tabuleiro, 
no mosaico do Planeta, um dos países que mais celere
mente caminha pafa um fut_urO ensolarado, um futuro 
grandioso. Sem dúvida, o legislador constituinte precisa 
considerar isso quando da elaboração da Carta Magna: 
estamos vivendo num País em mudança acelerada. Ago
ra, nós temos algumas realidades para as quais temos 
que atentar: a roda da História no Brasil gira no cami~ 
nho_ da justiça social, gira no caminho da democracia 
de massa; vencemos a etapa primeira da democracia 
das elites, que se poderia tradll2ir naquele momento 
histórico eni que D. Pedro levantou a espada luzidia 
- e olhando para aquela cena do Grito do Ipiranga 
estava um carreiro de boi, que era o povo brasileiro; 
a democracia das elites, em que o povo não participava 
de nada, assistia àquele fato histórico sem entender 
o que estava ocorrendo. A democracia evoluente no 
Brasil chegou no pico, na área da democracia da classe 
média, quando da eleição de Jânio Quadros. Segura
mente naquele momento se atingiu o máximo da demo-

-:-· cracia de classe média no Brasil. E hoje, não podemos 
! negar essa realidade, estamos caminhando, num pro

/ · cesso ágil, para uma democracia de massa em que preci·;-
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sam.os mobilizar o povo no sentido não de tuteli-lo, 
mas no sentido de abrir espaços para que ele próprio 
construa o seu próprio destino. Caminhamos para uma 
realidade irreversível e todos os espíritos lúcidos deste 
País, seguramente compreendem que a busca da justiça 
social, da melhoria da qualidade de vida do povo~ da 
eliminação ou redução o máximo possível desse desnive
lamento ~rio nas faixas de renda, deve ser a meta 
que todos nós deveremos buscar atingir. Quero, nesta 
oportunidade em que V. Ex~ também tece suas últimas 
referências nesta Casa, anuncia o seu canto de cisne 
da política, fazer um apelo a V. Er.- aliás, em conso
nância com todos que falaram antes de mim: que V. 
Er. continue na vida pública por qualquer que seja 
a forma, continue caminhando conosco, como brasileiro 
patriota que é, um espírito lhano, um espírito atilado, 
competente, com os atributos que formam a sua perso
nalidade polftica: coerência, lucidez, vontade política, 
vocação politica, porque, há anos V. Ex~ milita na polí
tica. Espero que V. Er. continue conosco nesse esforço 
de construção de um Brasil novo, sem tutela sobre as 
massas, mas abrindo espaços para que elas pr6prias 
encontrem formas de mobilização e mecanismos de con
trole da estrutura do poder que vamos montar através 
da Assembléia Nacional Constituinte. 

O SR- MOACYR DUARTE - Obrigado pela inter
venção de V. Ex~ Senador José Ignácio. Sei que V. 
Er. como humanista que é, estudioso e cultor do Direito 
e de sua filosofia, experiente advogado militante, ho
mem público com serviços relevantes prestados ao seu 
Estado, o Espírito Santo, haverá, de oferecer à nova 
Constituição, cuja elaboração será iniciada com a insta
lação da Assembléia Nacional Constítu,_inte a primeiro 
de fevereiro, o valioso tributo da sua inteligência e do 
seu saber jurídico. 

Durante 4 anos, convivi com V. Ex! nas reuniões 
da Comissão de Constituição e Justiça. Durante 4 anos, 
com essa convivência consegui, sem dificuldades, enri
quecer o património dos meus conhecimentos. E não 
só convivi, como também aprendi a respeitá-lo e a admi
rá-lo, pela sua bravura cívica, pela sua capacidade de 
resistência, pelos sofrimentos e injustiÇas que teve de 
curtir durante os negros dias do absolutismo. Em recen
teviagemque fiZemos juntos a til;n país distante, aqueles 
dias de contínua convivência serviram para acrisolar 
uma amizade que - acredito - terá a perenidade dos 
tempos. Muito obrigado a V. Er. por suas palavras, 
sempre generosas e que muito me cativaram. 

O Sr. Passos Pórto- Permite-me V. Er. um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE - Ouço com prazer o 
eminente Senador Passos Pôrto. 

O Sr- Passos Pôrto- Nobre SenadorMoacyrDuarte, 
no instante em que V. Er., cumprindo uma das tradições 
desta Casa, despede~se de seus Colegas e da sua Institui
ção, gostaria de me inserir no brilhante discurso desta 
tarde de V. Er., a fim de me associar às palavras dos 
demais Colegas, que lamentam, evidentemente, a sua 
saída desta Casa, num dos instantes mais fulgurantes 
da politica brasileira, quando nos preparamos para a 
Constituinte. V. Er., como nós, está concluindo o man
dato. V. Ex~ teve a honra e o_ privilégio de substituir 
e suceder umas das figuras legendárias do Nordeste, 
o eminente Senador Dinarte Mariz, cuja morte foi pran
teada por esta Casa na sua unanimidade. Lembro-me 
bem do seu discurso de estréia, quando V. Er. aqui 
tomava posse, já chegava V. Er. precedido pelo nome 
de um eminente Parlamentar, no âmbito do seu Estado. 
Lembro-me das palaras carinhosas de boas-vindas dadas 
pelo então Senador Mauro Benevides. V. Er. confirmou 
tudo aquilo que dizia os que o conheciam, que V. Er. 
era uma das maiores figuras da política nordestina. Co
mo seu contemporâneo, quero dizer que a nossa geração 
cumpri o seu dever, colaborou para a evolução deste 
País, para a democracia de elite, como há pouco falou 
o Senador José Ignácio Ferreira, para a democracia 
de massa, para a democracia popular, para o engrande
cimento desta Nação portentosa, hoje uma das primei: 
ras nações do Mundo em poder econôm.ico. De modo 
que tenho a honra de ter sido seu contemporâneo, e 
de lhe repetir aquilo que disse João Pinheiro, o grande 
estadista mineiro: "Que todos nós, afinal, somos operá

J rios efemeros no serviço permanente da Pátria". Quan-
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do V. Er. também diz que tum cisne, quero ser aquele 
outro cisne. Quando V. Ex! desaparecer, também desa
parecerei para outra atividade política, não a cátedra, 
mas a atividade pública, que nOs deverá honrar em 
qualquer setor em que estivermoS. O meu abraço. 

O SR. MOACYR DUARTE -~Senador Passos Pôrto . 
quando adentrei a este plenário pela primeira vez, sen: 
tei-me ao lado de V. Ex.~. e este feliz instante de inspira
ção proporcionou-me a benesse e a ventura de daí por 
diante poder consolidar uma amizade. V. Ex.! foi um 
dos homens e dos políticos que mais engi-àndeceram 
o Congresso Nacional, quer como Deputado Federal 
quer como Senador da República, enobrecendo e en
grandecendo este Plenário. Fui feliz, repito, ·quando 
no primeiro dia em que aqui cheguei sentei-me ao lado 
de V. Ex.~ posso afirmar, sem rebuços que, depois do 
aparte de V. Ex.!, o meu discursO até poderá ser qualifi
cado de brilhante mas táo-somente porque nele se insere 
a sua intervenção. 

O Sr. Martins Filho - Permite V. Ex.! um aparte 
nobre Senador? 

O SR. MQACYR DUARTE - Ouço a palavra do 
meu Colega de Representação do Rio Grande do Norte. 

O Sr. MartinS Filllo- Serei breve, nObre SenadOr. 
Apenas o suficiente para dizer que durante estes quatro 
anos em que convivemos nesta Casa, apesar dos mean
dros da política do nosso Estado, apesar de filiados 
a partidos diversos, soubemos manter, acima de tudo 
uma inabalável amizade. As urnas não nos favorecer~ 
nas últimas_eleições. Retorna V. Ex.~ ao nosso Estado, 
o Rio Grande do Norte não pode prescindir do concurso 
da inteligência e da capacidade de V. Ex.!, que volta 
a lecionar na cátedra na nossa Universidade Federal 
vai ajudar a lapidar novas inteligências Do nosso Estado' 
vai participar da formação de novas lideranças que: 
com certeza, irão dar a sua contribuição para o engran
decimento do nosso Estado. Nobre Senador, voltarei 
ao amanho da terra, procurarei, através do meu traba
lho, participar, com a minha singela contribuição na 
produção de alimentos para matar a fome de milhões 
de nossos irmãos, principalmente do Nordeste. Vamo~ 
nos encontrar com Certeza, porque sei que V. Ex.~ não 
abandonará a vida pública, como também nã_o o farei. 
Irei, de maneira artesanal, reconstruir o mesmo cami
nho, tentarei voltar. Nobre Senador Moacyr Duarte 
dei a minha contribuição para que a oligarquia qu; 
infelicitava o nosso Estado fosse derrubada. Vamo-nos 
encontrar e V. Ex.~ poderá ser muito útil ao Rio Grande 
do Norte. Vamos lutar pelo aperfeiçoamento d~ demo
cracia e pelo aprimoramento dos costumes políticos do 
nosso Estado. Parabéns a V. Ex_! pelo magnífico discur
so, em que traça o l?erfil do seu pensamento em relação 
à futura Constituição do Brasil. 

O SR. MOACYR DUARTE - Senador Martins Fi
lho, se preservamos, e mais do que isso, se conseguimos, 
nessa convivência amistosa de adversários políticos, ci
mentar uma amizade, mais se deve ao comportamento 
de V. Ex.!, que sempre soube dispensar a este seu colega 
as melhores jltenções e sempre aceitou a companhia 
e a presença do seu adversário político, como se correli
gionário fosse. 

Tomaremos ao nosso Estado. voltaremos ã nossa 
Província de origem e, como dizia o grande nordestino, 
Escritor e homem público, José Américo de Almeida, 
ninguém se perde nos caminhos da volta. 

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex.~ um aparte! 

O SR. MOACYR DUARTE - É uma honra ouvir 
o aparte do eminente Presidente, Senador José Fragelli. 

O Sr- José FrageUi- Senador Moacyr Duarte, faço 
minhas todas as expressões, manifestações de admira
ção, de coleguismo que os nossos companheiros que 
me antecederam neste aparte dirigiram a V. Ex.~ Tive
mos também, nestes poucos anos, uma das convivências 
mais amistosas, sempre admirando em V. Ex.! a sua 
cultura, a sua inteligência, a sua oratória brilhante, sem 
favor nenhum, dessas que ficam como modelo nesta 
Alta Casa do Congresso Nacional. Em várias oportu
nidades trabalhamos juntos e sempre pude admirar a 
correção do seu espírito, do seu civismo, a sua dedicação 
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à causa pública -o seu desejo de dar a melhor contri~ 
buição para os trabalhos do Senado Federal. Como 
já lembrado, vindo substituir aquela figura legendliria 
do seu sogro, V. Ex.~ manteve bem alto o exercício 
do mandato que o seu antecessor sempre soube colocar 
nas devidas alturas. Nobre Senador Moacyr Duarte, 
a sua lhaneza no trato, a sua distinção, a sua correçáo 
pessoal e intelectual, tudo isto faz com que, neste mo
mento de despedidas, tenhamos como que uma apertura 
no nosso coração, pelos momentos que se aprokimam 
de nossa separação. Desejo a V. Ex.~ e à sua familia, 
daqui por diante, na sua terra, felicidades que bem 
merecem V. Ex.!, a sua Senhora e todos os seus. 

O Sr. Américo de Souza- Permite V. Ex.! um apar
te? 

O SR. MOACYa DUARTE- Certamente V. Ex.'>. 
haverão de permitir eu conclua o meu discurso, porque 
estou quase a acreditar que, com tantas e cativàntes 
demonstrações de apreço, com tanto derrame de gene
rosidade, eu que já sou um homem que ultrapassou 
os 60 anos, não sei mesmO se a emoção consentirá con
cluir estas desataviadas palavras. 

Meu honrado Presidente e Professor Jos6 Fragelli, 
podemos dizer que em políticas somos barro do mesmo 
barreiro. Começamos a vida pública sob a bandeira 
da União Democrática Nacional desfraldada por Octá
vio Mangabeira, José Américo, Eduardo Gomes e tan
tos outros patriotas. 

No início de minha adolescência política, quando fa:. 
zia dos meus sonhos estandartes desfraldados, tive a 
oportunidade de conhecer o então Deputado José Fra~ 
gelli, contemporâneo da Assembléia Legislativa, que 
posteriormente foi Governador do seu nobre Estado, 
e àquela época, confesso, se tivesse conhecido a figura 
respeitável e com ela privado, do Senador Amaral Pei
xoto, talvez não tivesse continuado filiado à UDN, tal
vez me alistasse entre os seus liderados e comandados, 
e com muita honra para mim. 

Senador José Fragelli, suas palavras me conov6m. 
Não sei, se, já com a idade que tenho, o velho coração, 
que já sofreu alguns percalços, poderá suportar tama
nha carg~ emotiva. Muito obrigado, eminente Presi
dente. Tenho a impressão de que soube dignificar o 
mandato que recebi do velho, querido e inesquecível 
Amigo e Sogro Dinarte Mariz. Tenho a impressão de 
que não desonrei a sua memória se mais não fiz, foi 
porque capacidade e inteligência me faltaram, mas pos
so garantir e assegurar a todos que me esforcei por 
fazé-lo. Muito obrigado a V. EX! 

O Sr. Américo de Souza- Permite V. Ex! um ij.parte? 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Er. um aparte? 

O SR.~ MOACYR DUARTE- Tenho o maior respei-
to pelo Estado do Maranhão, como tenho tambC:m um 
grande respeito pelo Estado do Rio de Janeiro. Ocor-
re ... 

O Sr. Américo de Souza- Pela idade ... 

O SR- MOACYR DUARTE - ,__que os laços de 
amizade e a intimidade que me vinculam ao nobre Re~ 
presentante do Estado do Maranhão, que foi tambc:m 
Representante do povo do Rio Grande do None, me 
permitem conceder prioridade ao nobre Senador Nel
son Carneiro, não em função de sua idade, e sim de 
sua vivência e permanência no Parlamento Nacional. 

Ouço o aparte -de V. E~. nobre Senador Nelson Car
neiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Muito obrigado a V. Er. 
Nosso conhecimento 6 velho, desde o distante ano de 
1948, quando, integrante da UDN, ali fui acompanhar 
as eleições municipais. A minha palavra é breve. Subs
crevendo todas as referências feitas pelos ilustres Cole
gas à atuação e à personalidade de V. ~. apenas ante
cipo uma profecia: muito breve V. Er. voltar<i a esta 
Casa. O povo potiguar fará- justiça a V. EX! e o trará 
muito breve ao convívio dos que aqui ficam e não esque
cerão a sua passagem luminosa pelo Senado Federal. 

O SR. MOACYR DUARTE- Obrigado, nobre Sena
dor Nelson Carneiro. V. Er., que tem sido, no decurso 
da sua longa vida pública, um democrata sem jaça, 
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sobretudo um batalhador sem canseiras e um lutador 
sem medo~ sabe perfeitamente que, muito embora este
jamos adentrando uma nova fase e uma nova era da 
vida nacional, para que penetremos no terreno sagrado 
da democracia, será necessário, como dizia o poeta, 
navegar. Navegar será preciso, já poetizava Fernando 
Pessoa-sabe V. Er. disso. E Robert Prost acrescenta 
que para se chegar à democracia plena tem-se muitas 
milhas a percorrer e muitas milhas a vencer, antes de 
se poder dormir- antes de se poder dormir ... Formulo 
votos para que V. Er., com os seus demais eminentes 
pares, que serão responsáveis pela elaboração do novó 
corpus juris, o façam e o elaborem com sabedoria, de 
forma a que, como dizia Prost, possalnos dormir, possa
mos dormir ... Muito obrigado a V. Ex~ 

O Sr. Américo de Souza - Permite-me V. EX'! um 
aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Ouço. com muito pra· 
zer, o nobre Senador Américo de Souza, Representante 
do Estado do Maranhão. 

O Sr. AmériCo de Souza- Nobre Senador Moacyr 
Duarte, aprendi a admirar V. Er. desde os idos de 
1962, quando acolhido pelo valoroso povo do nosso 
Estado, o Rio Grande do Norte, me trazia para a Câma
ra Federal e a V. Ex!, para a Assembléia Legislativa 
daquele Estado. De lá para cá., embora afastados teni
torialmente, eu, pelo Maranhão, e V. Ex~ pelo Estado 
Jo Rio Grande do Norte, convivemos nos mesmos cami
nhos, percorremos as mesmas estradas e nos encon
tramos neste barco da democracia brasileira -o Senado 
Federal. Se já admirava V. Er. petas--virtudes e pelo 
valor, passei a admirá-lo mais ainda no Senado, pela 
inteligência, pela cultura jurídica e pela grande capaci
dade de trabalho demonstrada não só na Comissão 
de Constituição e Justiça como neste plenário. Procla
mando à Nação as virtudes de V. Er. tão sabidas de 
todos e tão aplaudidas por este Plenário, deixo a voz 
do Maranhão neste aparte, para dizer que, se o Estado 
do Rio Grande do Norte deixa de ter, mesmo tempora
riamente, um dos seus mais ilustres filhos como Repre
sentante daquela Unidade Federativa no Senado Fede
ral, ganharão os jovens norte-rio-grandenses pela trans
ferência do saber que V. Ex.~ continuará fazendo na 
Universidade daquele Estado. Cumprimento V. Ex!, 
aplaudo o seu trabalho, e gostaria de ter também, como 
V. EX! está tendo, o aplauso, o apreço e, acima de 
tudo, a homenagem de todos os seus Companheiros 
neste dia em que V. Er. se despede desta Casa. Para
béns, nobre Senador Moacyr Duarte. 

O SR. MOACYR DUARTE - Meu caro e ilustre 
conterrâneo Américo de Souza, porque V. Er. é poti
guar por nascimento e maranhense por adoçáo, sou 
profundamente reconhecido às suas palavras. V. Er. 
foi Deputado Federal pelo Rio Grande do Norte en
grandeceu aquela representação, hoje representa o Es
tado do Maranhão· na mais alta Câmara do País, e tem 
sabido dar altitude e dignidade ao seu mandato. O traço 
que mais tipifica a sua personalidade é a capacidade 
que tem de cultivar amizades, tomando-as sólidas e 
duradouras. 

Sou grato ao aparte de V. Er. 

O Sr. Benedito Ferreira- Pennite-me V. Ex.!? 

O SR. MOACYR DUAR1E - Ouço com atenção 
o aparte de V. Ex..: 

O Sr~ Benedito Ferreira- _Senad~r_ Moacyr Duarte, 
tive receio - não fossem os sinãis- do -Senador Passos 
Põrto -que tivesse que ir a Goiás buscar a espingarda 
de Anhangüera, ou, talvez, ao Rio Grande do Norte 
pegar o arco e a flechado índioPoti,para poder alcançar 
esse cisne que levou V. Ex.! a machucar a todos nesta 
tarde, e sabe V. Ex.:, Senador Moacyr Duarte, que 
o poeta popular, em momento de rar~ felicidade~ para 
exprimir alegria, qualificou-a com a eXprêsSão máXima, 
quando a compara com a felicidade de um barco voltan
do, de um barco regressando. A despedida, Senador 
Moacyr Duarte, é para rn_im, já que as mulheres, as 
extraordinárias companheiras que Deus nos deu sempre 
alegam que não há dor maior do que a dor do parto, 
mas é uma dor tão sublir.ae que, passado o resguardo, 
a mulher busca novamente a dor de uma nova gestação, 
de um novo parto; e, no caso da despedida, Senador 
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Moacyr Duarte, eu que n@ gosto deias, porque real
mente me fazem muito mal, tenho para mim que o 
meu comportamento é bastante semelhante ao das mu
lheres, apesar do sofrimento que lhes in:flinge cada ges
tação e o conseqüente parto - e já disse antes a V. 
Exr~ que não gosto de despedidas-, comportando-me, 
no caso, como as mulheres, as extraordinárias mulheres 
que concebem, a mulher que desempenha o seu papel 
na plenitude, cumprindo aquilo para que Deus a criou, 
que é a mulher-mãe, o certo é que, nessa espécie de 
masoquismo, aqui estamos para nos despedir de V. 
Ex.: nesta tarde. Nesta dor, misto de amargo-doce, que 
é a despedida dos amigos queridos que cultivamos nesta 
Casa, sem dúvida alguma pontifica V. Ex.~. por todos 
os títulos e razões aqui já alinhavados pelos que me 
antecederam. Hoje, dando vazão à sua fulgurante inteli
gência, ao mesmo tempo em que se despede, deixa 
V. Ex.! uma pá.gina muito importante para ser compul
sada pela posteridade, a análise que V. Ex.! faz quanto 
à importância e à significação de uma Carta Magna. 
Na _verdade, Senador Moacyr Duarte, por todas estas 
raiões e pãr todos estes títulos, o despedir de V. Ex.~ 
para mim tem mais do que o já mencionado doce-a
margo ou amargo-doce, porque coube a mim, ã época, 
em nome dos amigos mais chegados a Dinarte Mariz, 
fazer o seu necrológio da tribuna do Senado. Deus sabe 
o quanto paguei, de mim mesmo. É verdade que morre
mos um pouco a cada instante. Se morrermos muito 
em ·24 horas, morri alguns meses, senão alguns anos, 
naquele dia em que homenageávamos Dinarte Mariz, 
que era, sem dúvida alguma, a forma e o meio que 
Deus estabeleceu para, perdendo nós Dinarte Mariz, 
nós, os seus amigos, viéssemps a ganhar a presença 
e o companheirismo de V. Ex.~ Por tudo isto, Senador 
Moacyr Duarte, x:eçeba o abraço do Companheiro e 
do goiano amigo. Muito obrigado a V. Ex.! 

O SR. MOACYR DUARTE- Senador Benedito Fer
reira,. a todos os outros eminentes Colegas que me apar
tearam, dirigi palavras de agradecimento pelos enc6-
mios com que me agraciaram. A V~ Ex.~ que é justa
mente o colega com quem tenho a maior aproximação 
e com quem melhqr me identifico, rião sei como agra
decer as palavras contidas em seu aparte, pois o que 
disser ainda será muito pouco para exprimir os meus 
sentimentos e extemar as minhas emoções. Quero po
rém adiantar-lhe que a convivência que mantive cOm 
V. Ex.~ durante os últimos 4 anos cimentou uma ami
zade que nem o tempo e nem a distância conseguirão 
arrefecer. 

O Sr. João Calmon- Nobre Senador, pennite-me 
um aparte? 

-o SR. MOACYR DUARTE ~ Ouço a intervenção 
de V. E;t.!, nobre Senador João Calmon. 

OS~;. João Calmon- Nobre Senador Moacyr Duar
te, V. Ex.! não poderia completar a sua despedida desta 
Casa, qtie tanto dignificou, sem que eu tainbém lhe 
prestasse a minha calorosa homenagem. Ao longo de 
4anosV. Ex.~ se destacou como um dos mais fulgurantes 
Companheiros no Senado Federal. V. Ex.! honrou as 
tradições do Rio Grande do Norte, V. Ex.! foi um bri
lhante continuador do trabalho inexcedível do grande 
Uder potiguar que foi Dinarte Mariz. Quando eu via 
V. Ex! atuando de maneíra altamente eficiente no ple
nário, nas Comíssões Técnicas, eu via também em Moa
cyr Duarte o apóstolo da educação, o professor da Uni
versidade Federal do Rio Grande do Norte. Desejo 
lembrar a V. Ex.! que foi essa Universidade a primeira 
do Brasil que, batendo récordes de generosidade, me 
conferiu, pela primeira vez, o título de Doutor Honoris 
causa no momento em que V. Ex.~ se despede do Sena
do por algum tempo, porque todos estamos certos de 
que, dentro de mais alguns anos, V. Ex.! estará de 
volta a este plenário, nianifesto a minha profunda admi
raçã"o e·- o- agradecimento pelo relevantíssimo serviço· 
que V. Ex.~ prestou à: causa da educação no Rio Grande 
do Norte, na Universidãde Federal e neste ph~t;lário. 
Desejo êxito cada ve~ maior ao Senador Moacyr Dua!
te, e fico aqui ã sua espera, com a graça de Deus, 
para aplaudi-lo novamente, quando o povo do Rio 
Grande do Norte lhe prestar a homenagem que V. Ex.! 
merece, reconduzindo-o ao Se:nado Federal. MuitO 
obrigado. 
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O Sr. Jorge Kalume -- Pennite V. Ex.: um aparte? 

0 SR. MOACYR DUARTE- Senador iõão Calmon, 
esta Casa, toda a Casª', através dos seus integrantes, 
cobriu-se de alegria, de regozijo e de contentamento 
quando teve conhecimento da merecida reeleição de 
V. Ex., 

O Senado sentir-se-ia desfalcado de uma de suas mais 
eminemes figuras, de um dos seus mais ilustres Mem
bros, de um dos seus homens públicos de maior estatura 
e envergadura se não voltasse a contar com o contributo 
de sua cultura e de sua i!J.teligência. A Assembléia Na
cional Constituinte sentír-se-ia mais pobre se não tivesse 
a integrá-la o grande educador que é V. Ex.! e que 
tem sido, no decurso de sua vida pública, o incansável 
defensor da êducaçáo neste País e que, ainda, graças, 
ã sua pertinácíae ã sua obstinação, a nossa atualencarta 
aquele primoroso dispositivo- qüe confere ã educação 
do Pafs um percentual da recei~a_púbiica_ da Nação. 

Em todas as suas campanhas políticas, V. Ex.! tem 
preferido ser um pedagogo e não um demagogo. Por 
esta razão é que o povo do seu Estado, em reconhe
cimento às suas inexcedfveis e reconhecidas virtudes 
cfVíciS verri oUtorgando-lhe sucessivos mandatos parla
mentares, porque o povo, na sua sabedoria, sabe reco
nhecer aqueles que dignificam a representação popular. 
V. Ex.! eminente Senador João Calmon, que me honra 
com a sua amizade, haverá de ser como constituinte, 
e o será, não tenho a menor dúvida, o indormido bata
lhador em prol da educação porque, é sabido, o maior 
~vestimenta que uma nação pode fazer é o investi
niento no setor educacional. 

Agradeço as palavras de V. Ex.~ que, como tantas 
outras, me sensibilizaram, que são frutos mais do bem
querer e da generosidade do que do merecimento. 

O Sr. Jorge Kalume - Permite V. Ex.~ um aparte? 

O SR. MOACYR DUARTE- Com o maior.prazer, 
nobre Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- Senador Moacyr Duarte, não 
exagero se disser que V. Ex'!, hoje, está no plenilúnio 
da sua carreira política. Aliás, sempre esteve. Vê-se 
pela manifestação de todo este Plenário exaltando a 
sua figura, no momento em que deixa esta Casa esponta
neamente para dedicar-se a outro mister, talvez mais 
importante do que o politico, que é o da educação. 
Nesta rápida trajet6ri8. por esta casa, V. Er. deixou 
marcada a sua presença, através da sua cultura, do seu 
conhecimento. A defesa intransigente do seu pequenino 
e grande Estado - o Rio Grande do Norte, - por 
que não dizer- do Nordeste inteiro, era a sua tdnica. 
E a sua voz era ouvida, respeitada e corroborada pelos 
seus coestaduanos e pelos demais Companheiros desta 
Casa. Cumprimento o nobre Colega. Não me despeço 
de V_ Er. .. Não digo adeus, digo até logo, porque estare
mos permanentemente juntos, como juntos convivemos 
nestes quatro anos. V. Er. me honrou com a sua amiza
de, como honrou com sua amizade a toda esta Casa. 
Continue assim; espargindo essa bondade que carac
teriza sua vida. 

O SR. MOACYR DUARTE- Nobre SenaciQI Jorge 
Kalume, este Plenário, e esta é a sua tradição, sempre 
se constituiu numa grande família, e o espírito de corpo 
sempre prevaleceu nesta Casa. A solidariedade sempre 
foi a constante de todos os Senadores, não apenas nesta 
Legislatura, como também nas Legislaturas pretéritas, 
e assim o será nas Legislaturas futuras, pois, por mais 
que o tentem, não conseguirão arrefecer o espúito de 
corpo_ que caracteriza o Senado Federal. A V. Er., 
nobre Senador Jorge Kalume, que me distinguiu com 
a sua amizade e que com quem tanto aprendi, o penhor 
de minha gr~tidão e os atas que formulo para que alcan
ce todos os êxtios e sucessos de que é merecedor e 
ainda, por delegação do povo acreano, retome a esta 
Casa, que não prescindir dos seus serviços, do seu devo
tamento e de sua experiência polftica. 

O Sr.- Mário Maia - Permite V. E~ um aparte, 
antes que' termine seu discurso. 

O SR. MOACYR DUARTE- Ouço V. E:e 

O Sr. Mário Mala --Deixo também, junto com meus 
Parc;:s, a lembrança de minha palavra, no niomento em 
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que V. ~ está a diier adeus a esta casa, que nós, 
aqui, lhe dizemos at~ breve. V. E~ 6 o continuador, 
nesta casa, de um mandato de uma das figuras mais 
singulares do cenário político no Brasil, o inesquecível 
e pol~mico Dinarte Mariz. Portanto, uma missão muito 
difícil para V. E~ ser o continuador do trabalho cívico 
daquele homem público. Na convivc!ncia destes 4 anos, 
V. Er.aqui,junto conosco, provou ser o homem público 
capaz de levar a bom termo as altas responsabilidades 
que recebia daquele mandato potigllar, que, durante 
tantos anos, desde a C4mara dos Deputados, trazia 
para a grandeza do Rio Grande do Norte, do Nordeste 
e satisfação cívica do Brasil. V. Er., convivendo cones~ 
co, deu exemplo da lhaneza, da educaçãb, do espfrito 
público e, principalmente, da alta compreensão cívica 
ao abordar os problemas de interesse do País. Convi
vendo com os seus Pares, demonstrou que o Senado 
é uma Casa de elevados pensamentos. Neste momento 
em que V. EX'! se ausenta -e se ausenta apenas fisica
mente, porque deixa aqui conosco a lembrança da sua 
palavra e o traço indelével da sua inteligencia - leve 
consigo nossa lembrança, nossa fraternidade e nossa 
admiração. Como acreano, falo, neste momento, pelo 
meu Estado e também pelo PDT, Partido que repre
sento nesta Casa. 

O SR. MOACYR DUARTE- Sabe V. E"', Senador 
Mário Maia, o quanto senti, e como senti profunda
mente, o fato de as umas lhe terem sido adversas, quan
do postulou a Govemança do seu Estado. Quem sabe, 
Senador Mário Maia, se a sabedoria dos deuses não 
preferiu V. EX'!integrando a Assembléia Nacional Cons
tituinte, onde poderá oferecer fecunda colaboração na 
feitura do novo documento básico que será entregue 
ao povo brasileiro? Agradeço a V. Er. suas palavras, 
e as guardo, no meu repositório de recordações, como 
inesquecíveis lembranças de um Amigo generoso e que
rido. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nova Constituição 
que haverá de surgir do ventre da Assembléia Consti
tuinte toma-se necessário e imprescindível vivificá-la 
com a chama e o hálito das multidões. Ela só será 
viva e válida se estiver possuída dos sentimentos amor
fos e das tendências difusas que circulam nas artérias 
e nos átomos menores e profundos do organismo social 
onde pulsa o coração dos homens. 

É aí onde nascem os desejos que inspiram as leis 
e onde florescem o amor e a vida que alimentam o 
homem para quem as leis são feitas. Lembro mais uma 
vez Milton Campos, ao dizer, citando o usemuio da 
Montanha," que devemos crescer como os lírios, e Car
los Drumond de Andrade, que poetizou: "As leis não 
bastam; os lírios não nascem das leis. Mas os lírios 
nascem da terra, o homem nasce, vive, se alimenta, 
se reproduz e volta à terra. Então, é a terra que faz 
o homem, gera os lírios e cria as leis.,. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aos que aqui chegam 
a minha saudação. E aos que se vão, como eu, o adeus 
e a lembrança dos momentos inesquecíveis, tocados 
de amizade, de reflexão, de paixão, de sonho, de espe
ranças e de confiança nos destinos deste País, e a certeza 
de que prolongaremos na amizade os sentimentos que 
acrisolamos e permutamos na convivl!ncia de cada dia 
e na fratetnidade mútua. 

Concluo estas palavras com a transcrição de um tre
cho de Camus, que gosto de citar, pois com ele me 
identifico em carne, sangue e alma no meu julgamento 
e no de minha geração, e que é, ao mesmo tempo, 
uma despedida e uma chegada, uma aus!ncia e uma 
presença, uma saudade e uma esperança, uma realidade 
e um sonho, uma utopia e uma poesia. Eis o trecho 
do seu discurso, na hora de receber o Pr~mio Nobel: 

"Sem dúvida, toda geração acredita ser desti~ 
nada a reformar o Mundo. A minha, porém, sabe 
que mio poderá fazê-lo. É possfvel que sua tarefa 
seja maior ainda. Esta tarefa é a de impedir que 
o Mundo desmorone. Herdeira de uma história 
corrupta de revoluções falidas, de tecnologias lou
cas, de deuses mortos e de ideologias enfraque
cidas, em que poderes medíocres tem a possibi
lidade de destruir tudo mas não conseguem mais 
convencer ninguém, em que a inteligencia se avil
tou ao ponto de servir ao ódio e a. opressão, esta 
geração teve que restaurar, dentro e em vólta dela 
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mesma, e a partir de suas próprias negações, um 
pouco daquilo que constitui a dignidade de viver 
e morrer". 

Aos Membros da Mesa, especialmente ao seu hon
rado Presidente, o meu muito obrigado pela distinção 
com que sempre me trataram. Às Uderanças partidá
rias, o meu reconhecimento pela fidalguia e grandeza 
de comportamento. Aos representantes da imprensa 
os meus cumprimentos e saudades pela forma com que 
sempre me distinguiram, quer na convivl!ncia pessoal 
quer nos registras dos noticiários. Aos funcionários da 
casa, do mais humilde ao mais categorizado, as expres
sões dos meus sentimentos de gratidãq e os meus voto_s 
de crescentes sucessos na sua trajetória profissional. 
Aos meus eminentes Pares, mestres de tod.as as horas 
e instantes, e em cuja convivl!ncia tanto enriqueci e 
alarguei os meus conhecimentos. o meu desejo para 
que conservemos sempre vivos os laÇos de' amizade e 
respeito recíproco que nos uniram durante tanto tempo, 
e nos inspirarão pelo resto dos nossos tempos, e que 
nãSCetam da geografia, qa vida e do ideal, e que saiba
mos, como Pabro Neruda, por todo o tempo, compar
tilhar o pão e o sonho. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 

JORGE KALUME NA SESSÃO DE l'·I2-86 E 
QUE, ENTREGUE Â REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

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

No momento em que o povo brasileiro aguarda com 
natural ansiedade a sua Constituinte, quero almejar 
aos futuros membros da excelsa Assembléia uma bem 
inspirada Constituição, abrangendo todos os setores do 
corpo geográfico do Brasil, sem esquecer as necessi
dades prementes da continental Amazônia. 

Talvez seja até desnecessário frisar que compete aos 
dignos representantes amazônidas lutarem em busca 
de meios para solucionar os nossos problemas. 

Os representantes amazônidas certamente terão em 
seu pensamento que a grande área aguarda, ansiosa1 

a ação benfazeja de seus eleitos. E a oportunidade me 
induz a lembrar que seja inserida na futura Carta Magna 
o destaque de 10% (dez porcento), do total da Receita 
Tributária da União em favor da Amazônia, como acon
tecera na Constituinte de 1946 com os 3%. 

Embora aqueles dez por cento tenham um bom signi
ficado, contudo nada representam ante as dificuldades 
que afligem àquela lirea. Por isso, outros pontos serão 
necessários para o seu soerguimento, tais como: a am
pliação do incentivo fiscal para as pessoas ffsicas e jurídi
cas, com a totalidade do Imposto de Renda pelo período 
de dez anos, como forma de atrair capital; que do Im
posto sobre Operações Financeiras arrecadado pelo Te
souro, 8% (oito por cento) sejam aplicados na Amazô
nia; criação da Zona Franca do Acre, com sede em 
Cruzeiro do Sul (ninguém ignora o quanto foi átil para 
o Estado do Amazonas a Zona Franca de Manaus); 
empréstimos bancários subsidiados para a indústria, co
mércio e agropecuária; apoio à navegação fluvial, lacus
tre e de cabotagem, como forma de baratear o trans
porte de ,passageiros e ca.r.gas; e a aposentadoria dos 
seringueiros. 

Todos estes pontos estão em projetas de minha auto
ria, já aprovados pelo Senado e atualmente sob julga
mento na Câmara dos Deputados. Outras propostas 
de âmbito nacional poderiam ser abrigadas, pois a Ama
zônia também será uma das beneficiadas, como: a extin~ 
ção do vestibular; bónus ou auxílio-alimentação para 
os trabalhadores que percebam até dois salários míni
mos; isenção do IPTU para casas populares; autonomia 
financeira e administrativa para o Poder Judiciário; 
maioridade civil, para todos os efeitos. a partir de 16 
anos de idade; a não incidência do Imposto de Renda 
sobre proventos da aposentadoria; o direito às doze 
referências aos aposentados; dotar as Forças Armadas 
de equipamentos de toda ordem, ante a agressividade 
do mundo em que vivemos. Para isso, advogo uma 
taxa de 9% sobre os nossos minérios. 

Fica o registro, na eerteu de que esses pontos terão 
acolhída, pois são frutos da minha vi vencia e experiência 
haurida ao longo de minha vida páblica. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. CID 
SAMPAIO NA SESSÃO DE U-I2-86 E QUE, 
ENTREGUE Â REVISÃO DO ORADOR, SE
RIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Como Uder, pro· 
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Há precisamente tr6s anos, no dia 3 de dezembro 
de 1983, recém-investido no mandato de Senador por 
Pernambuco, lhes falava pela primeira vez desta tri
buna. 

Permita-me, V. Ex.~. repetir palavras então pronun
ciadas: 

"Srs. Congressistas, a ameaça que paira hoje sobre 
o Brasil não nos permite aguardar por ninguém- nem 
os acontecimentos que se precipitam a cada hora espe
rarão por nós! 

Ou o Congresso brasileiro assume, de fato, já, a res
ponsabilidade de ordenar o País e investe-se na pleni
tude de suas prerrogativas; põe em prática soluções 
de emergencia; inicia reformas, analisando, inclusive, 
as alternativas propostas e baliza o caminho que o povo 
brasileiro quer livremente construir, como agente do 
seu próprio destino; ou compromete-se irremediavel
mente perante a História. Tomar-se-li, então, volunta
riamente omisso e co-responsável pelos sofrimentos e 
sacrifícios que foram impostos à Nação. 

Só transcedendo obstáculos e dependências menores 
diante da magnitude da crise que esteriliza o Brasil, 
pode o Congresso processar as reformas indispensáveis 
para vencer a recessão C a inflação que nos atormentam 
e equacionar os problemas externos em termos de, com 
serenidade, o Brasil honrar os seus compromissos sem 
sacrificar por um s6culo as gerações futuras." 

E condoia: 
"Permitam-me V. Ex.~1 , no entanto, ao ter

minar, usar uma imagem da minha terra seca. 
Se, na terra causticada pela inclemência da natu

reza, se propaga uma queimada, nascida do crime 
ou da combustão espontáneá do mato seco, ela 
destrói tudo. Nada resta depois. 

O caboclo pressente e vê- o fogo, açoitado pelo 
vento. saltar as veredas, saltar de moita em moita, 
queimar a lavoura, queimar tudo e aproximar-se 
do seu rancho. 

Ele se arma de sua última esperança. Junta os 
filhos e a mulher e convoca os companheiros. De
sesperadamente, eles começam a abrir o último 
aceiro. 

Se tudo for destruído, sem mais nada, ele não 
terá sequer como recomeçar. 

Apelo idêntico, permitam-me fazer-lhes agora: 
Tudo no Brasil está sendo destruído. As fábricas 

estão fechando as suas portas e, queimando no 
sucateamento, as suas máquinas. A empresa nacio
nal arruina-se no fogo arrasador da recessão, da 
correção monetária, dos juros e da alta dos preços. 
O trabalhador brasileiro, destruído pelo desem
prego, é levado, pela fome, ao desespero. 
Convoco~os, então, enquanto resta alguma coisa 

do Brasil, para começarmos já o último aceiro. 
Creio que o Congresso honrará o compromisso 

que o Brasil tem com a História." 

Hoje, ao falar pela última vez nesta Casa, ao término 
do meu mandato, as vésperas de instalar-se a Assem
bléia Nacional Constituinte. como o fiz há tr6s anos 
passados, ao equacionar o plano de inflação zero, pre
tendo também examinar cruamente a conJuntura polí
tica, económica e social do Brasil. 

Na análise que há tres anos passados fiz preceder 
das sugestões que então apresentava, dizia textualmen
te: 

"Com efeito, hoje, no Brasil, ninguém, a não ser 
o próprio Governo, entende ou justifica a política que 
vem sendo imposta ao Pa(s. 

O Fundo Monetário Internacional, procurador e au
ditor da comunidade financeira que gere o mundo, limi
ta-se, na sua análise e nos seus objetivos, a buscar, 
através dos métodos, minimizar o tempo de resgate 
dos débitos do terceiro tpundo. ~ a forma de provar 
a sua eficácia às potl!ncias que lhe outorgam o mandato. 

A sobreviv~ncia dos parques industriais emergentes 
nos países do Sul, a estrutura de suas rendas internas. 
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:ondiclonantes da capacidade da sociedade suportar, 
como um todo, o nível de redução do consumo, são-lhe 
indiferentes. 

O pressUposto de que o saldo negativo do, balanço 
externo de pagamentos de um país significa que ele 
gasta além de suas possibilidades e mais do que a sua 
capacidade de produção, induz os dirigentes do FMI 
a pressionarem, para torná-los positivos e maximizá-los. 
Para isto, exigem sempre uma compreensão crescente 
do consumo e a redução das importações. Assim, consu
mindo menos, são maiores as sobras para exportar. 
Importando menos, crescem os saldos positivos no ba
lanço comercial e de pagamentos, viabilizando acelerar 
a liquidação dos débitos. 

As autoridades monetárias brasileiras, confusas e per
plexas, não percebem o seu equívoco e, na trilha das 
imposições do FMI, comprimem os salários- embora 
as estatísticas acusem que mais da metade da população 
ganha menos de até três salários mínimos e não tem 
condições de sobrevivência com o que ganha! 

Aos responsáveis pela política econOroica do País ca
beria enxergar que no Brasil, estrito senso, à base da 
doutrina monetarista existe depressc1o e não inflação. 
Seria inconcebível que, em função de variações do fluxo 
monetário, sintultaneamente crescessem ambas no País. 
Inflação é a elevação dos preços decorrentes do incre
mento do fluxo monetário em relação ao fluxo econó· 
mico. Nessa "inflação monetarista", há falta de bens 
em relação ao excesso de moeda na mão do público 
e, na sua vigência, não crescem os estoques nem páram 
as fábricas, pois os preços sobem por excesso de de
manda. 

Isto é o oposto do que ocorre no Brasil, e creio que 
nenhum economista seria capaz de negar a exis~ncia 
de um processo depressivo no País. 

O que se-constata hoje no Brasil, dizia então, caracte
rizando a depressão, é a falta de demanda, a redução 
do poder de compra, a escassez de moeda na mão do 
povo, a formação de estoques, a paralisação das unida
des produtoras e e desemprego. 

Nà reall.dade, os preços sobem não em função da 
demanda, mas em função da elevação dos custos. E 
sobre essa elevação incide o efeito multiplicador dos 
tributos e dos juros. Esse efeito chegou a representar 
28,25% e 56,2%, respectivamente, dos faturamentos 
totalizando 84,45% do seu valor. O que equivalia a 
dizer que para cada elevação de Cr$ 1.000 que ocor
resse, na época, nos custos de um produto, seria neces· 
sário aumentar no valor do faturamento Cr$ 6.666, sem 
que fossem considerados os lucros e as despesas de 
venda que haveriam tamb~m- de incidir sobre esse au
mento. 

Dizia ainda, toma-se evidente e meridianamente cla
ro que a crise de alta de preços no Brasil, correntemente 
denominada inflação, vem sendo mantida c estimulada 
pela correção monetária, pela tributação crescente, pela 
correção cambial e pelos juros especulativos e exorbi· 
tantes, sustentados pela máquina infernal da emissão 
de papéis do Governo, e sua colocação contínua no 
mercado de capitais - e tudo isto inflado pela ação 
multiplicadora dos mesmos tributos e juros. 

Sem uma mudança em tudo que está aí, sem vencc:r 
a recessão e pôr termo à especulação financeira, não 
há solução possível." . 

E concluia então: 
"Pode-se perceber, no curso dessa exposição o círculo 

vicioso que foi engendrado no Brasil. 

. Par_a ma:!lter o ritmo das exportações, na conjuntura 
inflacionária que eleva sem interrupção o cUsto da pro
dução nacional, 6 indispensável, para assegurar o seu 
poder de compe~çáo no mercado externo, não inflado
nado, a desvalonzação constante do cruzeiro. 

Por C?utro la~o, essas desvalorizações, como vimos, 
determmam o mcremento dos preços dos insumos im· 
portados e dos serviços (energia, transporte e comuni
caç6es,, amortizados em dólares) e geram, por sua vez, 
o crescunento dos custos de produção, o que provoca 
novo aumento geral dos preços. 

:Jj; essa mesm_a inflaçã? 9ue, em efeito bumerangue, 
força as correçoes camb1ats que a estimulam nesta ci
randa louca, que precisa ser bruscamente int~rrompida 
para evitar que, juntas, a inflação e a recessão tomem 

. irreversíveis a iliquidez interna e a externa. ' 
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A análise feita. induz :à adoçáo de medidas que inter
rompam os círculos viciosos, que estão ameaçando a 
integridade do cidadão brasileiro e das estruturas sociais 
e econOmicas criadas em séculos de trabalho. 

Não correr o risco de uma açáo drástica é hoje mais 
arriscado para o País." 

Em síntese, as sugestões propostas foram: 
a- desindexar a economia; 
b- tabelar os juros; 
c - fixar um dia "D" no qual todos os débitos e 

créditos, sujeitos a correção monetária, seriam corri
gidos sem antecipar os seus vencimentos, passando os 
juros a viger a taxa de até 12% ao ano; 
d- atualizar todos os contratos passíveis de qualquer 

tipo de correção até o dia "D" às taxas contratuais 
até então vigentes passando a vigorar a nova remune
ração legal até a data do vencimento do contrato sem 
correção alguma; 

e- nos contratos com vencimento e valor prefixado 
a remuneração contratual prevalecerá incidindo propor
cionalmente ao tempo decorrido até o dia "D". A partir 
dessa data a remuneração superior a 12% ao ano e 
6% ao ano para empréstimos agrícolas será considerada 
correçáo monetária deixando portanto de ser exigível; 
r- os títulos do Governo não poderão vencer juros 

superiores aos legais estabelecidos; 
g- como pac-to social provisório os preços, ajustados 

no dia "D" para os produtos em geral, inclusive todas 
as tarifas ficarão congelados até 31 de dezembro de 
1985; 

h - os preços dos produtos agrícolas serão reajus
tados e o Governo asseguraria efetivamente os preços 
ajustados ao produtor; 

t - para retomar o crescimento económico serão 
estimulados pelo Governo programas prioritários espe
cíficos. Será mobilizada a atividade privada para progra
mas enérgicos alternativos, indústrias de substituição 
das importações e produção de grãos e óleos vegetais; 
j- os programas prioritários nacionais terão a parti

cipação do Gov~mo através dos fundos de "Integração 
Social", de "Participação dos Empregados" e de "Capi
talização de Empresa Nacional"; 
I- para reverter o processo de distribuição de renda 

em beneficio dos mais pobres será indispensável alterar 
as nonnas de canalização de recursos para os investi~ 
mentos; 

m-=-- a combinação de modificações do sistema tribu
tário taxando as atividades especulativas e concedendo 
favores a investimentos condicionados a investimentos 
prioritários~ levará a aplicação nesses programas dos 
recursos oCJ.osos decorrentes de paralisação da especu
lação financeira. Os recursos PIS!PASEP e do FINSO
CIAL e os adicionais devolvíveis de tributos criados 
para investime~to, sob a forma de cotas de capital nas 
empresas, dedicadas a programas prioritários suporta
rão esses programas. 

O planÕ cruzado tendo adotado as soluções essen
ciais, de natureza financeira, então propostas, não ajus
tou os preços dos diferentes produtos então tabelados 
(clpados) aos índices de preços correspondentes ao dia 
"D''. Isto gerou as distorções ec;onomicamente insupor
táveis como a do leite, da cana-de-açócar, dos remédios 
e de outros produtos congelados a preços desajustados 
com os demais e com a realidade dos custos do dia 
"D". 

Do mesmo modo os juros não foram tabelados, e 
hoje, a níveis absurdos, 110% para financiamentos in
dustriais e comerciais e 170% para cr~dito direto ao 
consumidor, oneram os custos das mercadorias, inclu
sive pelo efeito multiplicador que exerceu, gerando a 
inflação de custos, que perturba o desempenho do pla
no. E de notar-se que .este tipo de inflação quando 
submetido para a sua contenção a tratamento coercik 
tivo, faz desaparecer a produção. 

Descurou também o plano cnU:ado do programa de 
investimentos prioritários que haveriam de ter sido fei
tos utilizando os recursos gerados pelo tabelamento dos 
juros, bem como dos tributos devolvíveis que deveriam 
ter sido especiflcadamente criados para constituir os 
"Fundos de Investimentos'.'. Essas medidas atenuariam 
a propensão de crescimento do consumo desviando os 
recursos liberados da voragem especulativa para investi
mentos que iriam, de um modo geral e principalmente 
nos setores agr{cola e no de criação de aves e suínos, 
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de rápido retorno, aumentar a oferta de bens para suprir 
uma demanda previsivelmente crescente. 

Se os juros comerciais fossem tabelados boje ao Valor 
máximo de 24% e a caPtação em 6%, e o Estado ainda 
recolhesse 7% para um fundo de investimento. Seria 
as~im possível contribuir para esse fundo com 48.689 
milhões de cruzados. Ainda nos financiamentos diretos 
ao consumidÕr, se mantida a taxa para empréstimos, 
desestimulante do consumo, de 80% ao ano e as taxas 
de remuneração para a captação e para suste.utação 
das instituições financeiras fossem de até 10% e 20%, 
respectivamente, o fundo de investimentos recolheria 
27.600 milhões de cruzados, totalizando um volume de 
recursos a investir de 76.289 milhões de cruzados. As 
cotas de participaçãO deSse-fundo deveriam se destinar 
à força de trabalho no Brasil, propiciando ao mesmo 
tempo um crescimento expressivo da produção e uma 
maior integração social no Brasil. 

Foi reposto em fevereiro de 1986 o poder de compra 
dos assalariados em 85% do valor reajustado em novem
bro de 1985 a base do salário mínimo. 

Com o congelamento dos preços a partir de fevereiro 
houve, como era de prever, a preservação do poder 
de compra do novo salário determinando um cresci
mento de consumo maior 42% em relaçãó a. o que ocor
ria no regime inflacionário. Se não se tivessem proces
sado aumentos de salários, posteriormente a taxas mais 
elevadas, e as reservas das poupanças anteriores tives
se~ :Ldo canalizadas para fundos de investimento, a 
oCJ.oSidade em que se encontrava o parque industrial 
e um estimúlo discreto, a produção agropecuária e in· 
dustria! teriam assegurado a normalidade do abasteci
mento. Se isto todavia não ocOrreu e o fato de terem 
sido congelados produtos sem a devida atualização do 
seu preço a inflação do dia "D", tomou-se inevitável 
proceder-se agora correções de percurso. 

Náo me anima o espírito de crÍtica, antes o de colabo
raçóes, todavia, a própria análise do processo recessivo
inflacionário anterior ao plano cruzado, leva a conclu
sões de que a elevação do preço dos serviços e a desvalo
:ização sistemática do cruzado vão fazer renascer a infla
ção de custos, que será também estimulada, embora 
em menor grau, pelo aumento dos combusUveis. Ao 
mesmo tempo as taxas ascendentes dos juros, através 
do seu efeito multipticador, passarão a exacerbar esses 
custos, to.rnando inevitável o incremento dos preços. 
É de considerar-se que nesse tipo de inflação o congela
mento e as medidas coercitivas levam ao desapareci
mento da atividade produtiva, perdendo inteiramente 
a sua eficácia. O tabe·Jamento dos juros e a constituição 
do fundo de investimento anterionnente propostos se
riam adequados para a preservação do plano. 

Tenho a convicção, pela análise feita, de que as distor
ções relacionadas ao plano cruzado se corrigiriam com 
os ajustes de preço daqueles produtos que se tornaram 
carentes pelo fato do seu congelamento ou tabelamento 
não haver cobe~to na época, os custos de produção, 
por não terem s1do adequados :à inflação do dia "D", 
como no caso específico do leite e derivados. 

Não entendo os reclamos, por exemplo, das compa
nhias distribuidoras de energia. Se os salários não ha~ 
viam subido, se o "Valor do dólar se mantiver constante, 
não alterando portanto valores de amortizações e dos 
juros em moeda estrangeira, os fios de cobre e os demais 
insumos para a sua sustenção também estavam subme
tidos ao congelamento, não há como alegar desequi
librio. 

O aumento de consumo de uma população com bai
xos índices de renda, como a brasileira, correspondente, 
se o congelamento fosse total, a 42,5% verificado em 
uma economia que atravessava uma fase recessiva, não 
pode conduzir a um desequilíbrio perigoso, 

As necessidades de 160 bilhões de cruzados reclama
dos pela máquina oficial parece-me que se relacionam 
com outros problemas de política económica. 

Se na vigência do plano cruzado os preços internos 
se mantiveram constantes, a necessidade de desvalo
rizar o cruzeiro para assegurar as exportações s6 pode 
ter origem na deterioração no exterior, dos preços dos 
produtos primários ou industrializados que exportáva~ 
mos. 

Não foi o crescimento do consumo interno que absor
veu a produçio e os estoques nacionais de café, soja,. 
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açúcar, de sapatos, de quartzo, de nióbio ou de alu
mínio. 

Se me afigura que os bilhõ6s de crUzados necessários 
a cobertura dos déficits nacionaiS piendem-se por um 
lado e principalmente aos prejuízos das empresas públi
cas mais ligadas a atividades econômicas que mais san
gram o tesouro nacionaL Por outro lado, tem também 
influência ·os subsídios ~o trigo, da cana, e especial
mente os mais vultosos, como o da nafta. É o interesse 
de manter a produção de nafta que tem feito frear os 
programas tão importantes para o País como o dos com
bustíveis alternativos. No entanto, o seu subsídio que 
incide sobre o volume de 150.000 barris díáiios eleva-se 
ao montante de 73% sobre o valor do produto e monta 
anualmente a Cz$ 24.880.000.000. b de fazer-se tam
bém referência ao preço da energia de Tucuruí, vendida 
ao valor de 12 mil por kw quando o seu custo é de 
cerca de 50 mil. No entanto, programa-se a expansão 
de Tucuruí e recentemente pretende-se preterir a cons7 
trução de Xingu, ameaçando-se o Nordeste de raciona
mento de energia, para ampliar Tucuruí e conseqüen
temente conceder novos subsídios à indústria estran
geira de alumínio que ainda goza de novos incentivoS 
na exportação ?o produto, sem considerar o prejuízo 
anual que tem o Brasil vendendo energia a preço mais 
baixo do que o custo. . '" 

Não é o pobre consumismo que- o' Plano Cruzado 
e o afrouxamento salarial permitem ao povo· brasileiro 
que estão exigindo tão violento aumento na carga tribu
tária. São as obrigações de um programa econOmico 
que deve ser bem analisado para definir-se no que ele 
é coincidente com os interesses do povo brasileiro. 

Se não é fácil reestruturar a paisagem econômica do 
Brasil, redefinindo os caminhos do verdadeiro interesse 
nacional, como fazê-lo, então, diante da obrigação 
anual do pagamento de juros de dívida externa? Sem 
amortizar o passivo, ao contráiio niaJOrandO~O anual
mente com o déficit no balanço de serviços, somos força
dos a privar o povo brasileiro do fruto do seu trabalho 
no montante de 12 bilhões de dólares por ano, ou seja, 
em torno de 170 bilhões de cruzados. 

Com esta obrigação au,ual e com o crescimento contí
nuo do passivo externo, o BrS:-sil compromete a sua 
soberania. 

Neste momento é necessário que o Brasil, pelo seu 
povo e seu Governo, assuma uma-atitude firme, sejam 
quais forem as conseqüências. 

Com a experiência e a responsabilidade que tenho, 
sinto que o Brasil tem o dever de procurar os seus 
credores e definir que o pagãmento dos serviços dos 
nossos empréstimos só poderemos pagar, incluindo to R 
das as taxas, a razão de 3% a.a., resgatando também 
anualmente igual valor dos débitos. 

Pensar em capitalizar juros corresponde a transferir 
para amanhã, agravando os problemas de hoje, talvez 
com maior risco para a nossa soberania. 

É mister também esclarecer que o cumprimento desR 
ses compromissos está -mi. dependência de serem preser
vadas as transações comerciais, sem retaliações, que 
atualmente mantemos como um desenvolvido. 

Para tomar tal atitude, o povo e o Governo haverão 
de estar solidariamente unidos. 

Para promover os investimentos necessários à supera
ção de nossas dependências, além dos 76,28% milhões 
de cruzados que poderiam constituir o grande Fundo 
de Capitalização de Empresa Nacional, fazendo dele 
participar toda a força de trabalho do Brasil, sob a 
forma de _cota de participação no Fundo, seria válido 
também para ele fazer convergir a participação da cole
tividade brasileira. 

Para isto seria criado um adicional ao Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias, ICM, correspondente a 
10% do seu valor. Esse adicion-al de 10% seria repre
sentado por selos na correspo1;1dência dos valores recoR 
Ihidos que seriam entregues aos consumidores na oca
sião da compra de qualquer mercadoria. Esses selos 
seriam trocados quando perfizessem determinado valor 
pelas cautelas das cotas de participação no Fundo de 
Desenvolvimento da Empresa· Nacional. Essa partici
pação iria corresponder a cerca· de 3_0 bilhões de cruza
dos. Os recursos do Fundo, somados aos dos empre
sários. brasileiros que viessem trazer a sua colaboração 
a realização das metas prioritárias, conduziriam ao for
talecim~nto das empresas nacionais, assegurando-lhes 
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a magnitude e a escala necessárias :à estrutura da empre
sa moderna. 

O processo faria de cada brasileiro, ao exigir o seu 
selo no ato de compra, um fiscal da arrecadação do 
imposto. Ao mesmo tempo, através da participação da 
força de trabalho, a quem beneficiária -o recolhimentô 
das taxas excedentes dos juros, e da massa de todos 
os cOnSUmidores brasileiros participantes nos 10% do 
ICM, integrar-se-ia nos novos investimentos a comuni
dade brasileira, criando as bases de uma sociedade soli
dária. 

É essa sociedade solidária que há de refletir, além 
dos limites geográficos nacionais, a SUa deliberação de 
fixar condições justas e compatfveis com a capacidade 
nacional para a regularização de suas contas externas. 

Srs. Seriadores, V. Ex.~ deverão nesta Casa elaborar 
uma nova ConstituiçãO para o Brasil. 

Deverão, ao lado e em consonância com o Poder 
Executivo, vencer as etapas que ainda nos separam do 
desenvolvimento económico, do bem-estar e da justiça 
social. 

O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex! um aparte? 

O SR. CID SAMPAIO- Com muita honra. 

O Sr. Octávio Cardoso -Não sei se entendi -bem, 
nP c9meço V. Ex! disse que se estava despedindo com 
o seu pronunciamento? -Pergunto, porque eu queria 
a_parteá-lo no seu pronunciamento de despedida. 

O SR. CID SAMPAIO - Estou iniciando a despe
dida, tendo antes feito considerações a respeito da situa
ção-económica do Brasil. 

O Sr. Octávio Cardoso- Entendi que V. Er._~_izia 
que estava terminando e se despedia. Por isso eu queria 
fazer umas considerações em nome da minha Banca
da ... 

O SR. CID SAMPAIO - Tenho muita honra em 
recebei: o aparte de V. Ex! -

O Sr. Octávio C.ardoso- ..• para dizer que o Senado 
perde com a saída de V. Er., que se revelou sempre 
um Parlamentar muito estudioso, muito dedicado ao 
exercício do mandato, tanto no Plenário quanto nas 

-::--Comissões, especialmente preocupado com o sistema 
tributário, com a reforma tributária, com a divisão das 
rendas públicas entre a União, os Estados e os Municí
pios. Ao deixar este cenário, V. EX'! deixa certamente 

- uma grande lacuna parlamentar tão dedicado e tão tra
balhadOI que foi. O Senado perderá muito com a ausên
cia do seu talento e da sua dedicação. 

O SR. CID SAMPAIO- Muito obrigado a V. E<" 
pelas palavras generosas. É mais amizade, consolidada 
n.o decurso do mandato, que conduz V. Ex~ a este pro
nunciamento. 

__ O ~_r. ~élio Gu~iros- Permite V. Ex~ um aparte? 

-- O SR. CID SAMPAIO --Com muita honra, nobre 
Senador Hélio Gueiros. 

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Cid Sampaio, 
em nome da Liderança do PMDB, Partido ao qual V. 
Ex! serviu cqm muito patriotismo, dignidade, compe
tência e lucidez, nesta Casa, exalto a sua salutar e patrió
tica presença no Congresso Nacional. V. E~ é um ho
mem que fez uma militância político-partidária em vá
rios níveiS e em váiioS estágios, em todos eles se desta
cando pelo seu brilhantismo e consagração à causa pú
blic~: Recordo-me de V. Ex~ como Governador do gran
de Estido de Pernambuco, onde realizou uma adminis
tração profícua e até hoje lembrada com gratidão pelo 
povo do ~eu Estado. Depois, tive o prazer e a honra 
d~ ser Colega de V. EX'! na Câmara dos Deputados, 
nos idos de 67 e 68. 

Todo o Brasil tem conhecimento da pesada herança 
que nos foi legada mas, cada um de nós tem consciência 
que não pode se descartar da responsabilidade que lhe 
incumbe, de preservar a soberania nacional, seja qual 
for o sacrifício que se lhe possa ser exigido. 

O Brasil como Nação e os brasileiros como povo 
nãO se poderão omitir. Não poderão fugir aos seus deve
res custe o sacrifíci? que Custar ao cidadão ou ao País. 

Dezembro de 198'~ 

Nessa hora haveremos de superar as dificuldades in
ternas e, mais do que íssõ, enfrentar lá fora os interesses 
que se oponham a vontade nacional. 

Confio rio patriotismo e na ação de Vossas Exce
lências que aqui permanecem na honrosa missã-o de 
representar o povo dos seus Estados. 

Nesta Casa muito aprendi e levo comigo o sentimento 
de gr~tidão e de reconhecimento pelo que pude assimi
lar das virtualidades de cada um dos meus pares que 
a convivência diária transformou em amigos. 

Agradeço também a colaboração de cada companhei
ro, da assessoria e dos funcionários do Senado. Volto 
para Pernambuco certo de que aqui todos continuarão 
na faixa de bem servir ao Brasil. Que Deus os ajude 
nessa grandiosa missão. Por uma circunstância even
tual, eu presidia uma CPI sobre a borracha, e verifiquei 
o amor com que V. Ex.~ cuida dos assuntos que lhes 
são afetos. Viajei em companhia de V. Ex.~ ao Estado 
do Pará, ao Estado do Amazonas, ao Estado do Acre 
e lá tivemos oportunidade, V. Ex.~ como Relator da 
Comissão, de ir aos seringais ouvir os seringueiros. V. 
Ex.~ deixou um documento da maior qualidade, atuali
dade e patriotismo na Câmara dos Deputados. Lamen
tavelmente, deSgraçadamente nobre Senador Cid Sam
paio, a vesguice do Movimento de 64, em vez de consi
derar, em vez de estudar e analisar as considerações 

- que V. Ex.~ fazia sqbre o problema da borracha, man
dou arquivar sumariamente, as conclusões dessa CP!. 
Um escândalo, um verdadeiro escândalo, nobre Sena
dor Cid Sampaio, que precisa ser divulgado e conde
nado, execrado__. para que nunca mais neste País se co
metam arbitrariedades e loucuras desse tipo. Não sei 
nem por ond~.: deve andar esse trabalho que custou 
a V. Ex.~ 120 dias de trabalho diário, contínuo, in loco 
- coisa que nunca se tinha feito aqui no Congresso 
Nacional -, indo verificar a -situaÇão dos seringueiros 
lá no recôndito da Amazónia. Nesta oportunidade, re
lembro esse trabalho de V. Ex.~. nos idos de 67 e 68, 
_como Deputado Federal. Agora, aqui, no Senado, tive 
outra vez a honra e a felicidade de reencontrá-lo e 
verificO _que, embora os anos tenham passado, V. Ex.! 
continua com o mesmo entusiasmo, a mesma vibração, 
o mesmo patriotiSmo, o mesmo amor e o mesnio zelo 
com que o vi trabalhar nesta e na outra Casa do Con
gresso Nacional. Lamento profundamente, nobre Sena
-dor Cid Sampaio, que, por circunstâncias eventuais, 
V. Ex.~ tenha tido necessidade de se abrigar em outra 
legenda para disputar uma cadeira que, por justiça, 
deveria ser sua, mas circunstâncias regionais, estaduais, 
muitas vezes nos obrigam a tomar posições que podem 
comprometer a nossa carreira política. V. Ex.~. fiel aos 
seus princípios e aos seus ideais, teve que tomar esse 
rumo. Embora não tendo obtido sucesso, V. Ex.~ conse
guiu uma consagradora vitória no seu Estado, porque, 
pela votação expressiva que alcançou, disputando por 
uma legenda praticamente inexistente; V. Ex.~ viu que 
õ seü nome foi consagrado nas urnas pelo povo de 
Pernambuco. Desejo a V. Ex.! os maiores sucessos, 
as maiores vitórias na ~ua já _ _!Imito triunfal e vitoriosa 
carreira de: homem público. Espero que este Governo 
da Nova República saiba recrutar V. Ex.! para usar 
o seu talento, a sua competéncia, a sua consagração 
e o .seu patriotismo em outro escalão e em outro nível 
da vida pública. Em nome da Bancada do PMDB, exalto 
a presença salutar e patriótica de V. Ex.~ nesta Casa, 
e o PMDB aqui, no Senado, e a vida pública bral)ileira 
muito ficam a lhe dever, especialmente neste setor dos 
estudos sobre o sistema tributário e sobre as causas 
reais da inflação brasileira, onde V. Ex.~ tem sido apre~ 
sentado como o pai, o autor, o incentivador, o inspira~ 
dor do Plano Cruzado, porque, em última análise, o 
Plano Cruzado aproveitou as idéias e as_ considerações 
qi.te V. Ex.~ cansou de fazer nesta Casa. Os cumpri
men~()S~ ~_É<?_!!!_~ do PMDB a V. Ex.~. pelo seu trabalho. 
sua competência e suã vida pública. 

O SR. CID SAMPAIO - Ser:tador Hélio Gueiros. 
~elho companheiro d:;;L Câmara, d6 velhas lutas, prin:i~ 
palmente as relativas aos grandes problemas nactona1s, 
juntos, como lembrou V. Ex! p:ocuramo~ estu_dar e 
buscar soluções para a problemática da sermguetra no 
BraSil. Juntos, fizemos um estudo. Juntos, lutamos por 
ele. Se~ na realidade, o relatório foi arquivado, COI_ISe
guimos, todavia, modificando naquela hora o prOJeto 
de lei do Governo, inserir uma pequena reforma, que 
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assegurou à borracha no Brasil uma sorte diferente da 
que ela teria - inclusive as fábricas de borracha ariti~ 
fi cal-se a moclificaçáo Õão fosse feita. Todo o trabalho 
-e o de V, Ex.! foi expreSsivo- mesmo quando 
arquivado, gera frutos e beMficia o País, como-aquele 
feito por V. Ex.~. por nós todos juntos, na Comissilo 
da Câmara dos Deputados, com o ob jetivo realmente 
de melhor equacionãr-a problemática. brsileita. 

Agradeço _a V. Ex.! suas_ palavras generosas, ditadas 
mais pelo coração. -

Aqui, ao lado de V. Ex.! e dos demais Companheiros 
do PMDB, como dos demais Companheiros de difew 
rentes Bancadas, naqa mais fizemos do que cumprir 
o nosso dever, utilizando o tempo de que dispúnhamos 
em beneficio do Pafs e na busca de soluções daqueles 
problemas que mais afligiam o nosso povo. 

O Sr. Carlos Chi.arelU - ?ermite~me V. Ex.~ um 
aparte? 

O SR. CID SAMPAIO- Ouço, com prazer, o aparte 
de V. Ex.,. ··· 

O Sr Carlos Chiarelli --Senador Cid Sampaio, ao 
registrar a manifestação, como sempre densa, profunda 
e pertinente de V. Ex.~. mas vendo-a também como 
uma saudação de despedida e de afastamento - ainda 
que tenhamos a firme convicção de que transitório -, 
não poderlamos deixar de salientar e registrar, reno
vando as ponderações .finais da manifestação do ilustre 
Senador Hélio Gueiros, que não seria justo não se fizes
se constar dos Anais desta Casa, afora as demais marcas 
que deixa no Congresso Nacional, que.r no seu tempo 
de Deputado, quer nesta sua passagem, também valio
sa, inteligente e empenhada, como Senador, não seria 
justo não se fizesse constar dos Anais o registro dos 
antecedentes que nasceram de sua capacidade criativa, 
dos alicerces que foram fruto da sua convicçáo e da 
sua proposta pertinente, esse Plano que revigorou, revi
talizou e alterou o quadro das relações económico-pro
dutivas da vida brasileira, o Plano Cruzado. É verdade 
que seu nome não teve o registro dos direitos autorais 
que haveria de merecer. É verdade que, na tradicional 
relação Legislativo-Executivo, onde este último sempre 
tem as preferências da notorie.dade, pela força impo
sitiva das suas decisões, a proposta de V. Ex.~. muito 
precoce, muito ampla e muito adequada, acabou por 
ficar, de certa maneira, no esquecimen_to do noticiário. 
A verdade é que nós que a conhecemos, nós que a 
acompanhamos, nós que vimos sua luta em 1985, defen
dendo teses que vieram a ser consagradas na sua maio
ria, para não dizer na sua quase totalidade em 28 de 
fevereiro, pelo Plano Cruzado, não podemos deixar 
que V. Ex.~ se afaste desta Casa, nesta hora, sem pres
tar-lhe, em nome da Bancada do Partido da Frente 
Liberal, particularmente de nosso colega de Pernam
buco, Senador Niva1do Machado, que solicitou este re
gistro especial, o testemunho do nosso apreço, da nossa 
estima, da nossa admiração e, PQr que não dizer, do 
nosso entusiasmo pelo seu trabalho: um homem liberal 
acima de tudo~ que tem dado como Parlamentar, como 
já deu como administrador. uma parcela importante 
de inteligência, de idoneidade e de criatividade em favor 
das melhores causas brasileiras. Por isso, fica est~ depoi
mento l:istórico e fica, sobretudo, o testemunho da ami
zade, do apreço e da admiração. 

O SR. CID SAMPAIO - Senador Carlos Chiarem, 
agradeço, sensibilizado, a V._Ex.!o aparte. Estou certo 
de que o companheirismõ, a amq.:ade que cresce no 
convlvio diário neste Senado faz com que o julgamento 
de um para o outro, de nós outros Senadores, torne-se 
benevolente com o julgamento de-, V. Ex.! Nada mais 
fiz no Senado que cumprir o meu- dever, ao )ado do 
esforço, do trabalho e da dedicação de todos os Senado
res, inclusive de V. Ex~!, como Lfder, no Senado, do 
Partido da Frente LiberaL 

Continuo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu pro
nunciamento. 

O Brasil, como nação, e os brasileiros, como povo, 
náo se poderão omitir. Não poderão fugir aos seus deve
res, custe o sacrifício que custar ao cidadão ou ao País. 

Nessa hora haveremos de superar as dificuldades in
temas e. mais do que isso, enfrentar lá fora os interesses 
que se oponham à vontade nacional .. 
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Confio no patriotismo e na açáo de V. Ex.~s que 
aqui permanecem na honrosa missão de representar 
o povo dos seus Estados. 

Nesta Casa muito aprendi e levo comigo o sentimento 
de gtatidão e de reconhecimento pelo que pude assimi
lar das virtualidades de cada um dos meus Pares que 
a convivência diária transformou em amigos, 

OSr.AffonsoCamargo- Permite V. Ex.! um aparte, 
antes de terminar o seu pronunciamento? 

O SR. CID SAMPAIO- Com muita honra. 

O Sr. Alfonso Camargo - Senador Cid ·Sampaio, 
tenho 30 anos de atividade política. Durante 7 anos 
fiquei no erroneamente chamado desvio político, tendo 
ido cuidar das minhas empresas, e nunca me senti frus
trado, porque entendo que nós, os brasileiros, comete
mos aquele mal -hábito de confundir o ser politico -com 
o ser pa:rlamen~. Entendo que político somos sempre 
-e V. Ex.~ sempre será um político -inclusive nós 
dois convivemos muito, discutindo, âs vezes, com as 
mesmas pessoas, com os mesmos economistaS. Hoje, 
pela manhã, por exemplo, estive com um deles, que 
-~a_via estado também cqm V. Ex.~ discutindo dívida 
.externa e interna. Creio que V. Ex.~ vai continuar sem
pre pensando nesses problemas. V. Ex.! está mudando 
apenas momentaneamente as suas funções políticas, 
mas nunca largando a política, porque vai continuar 
pensando, como cidadão, como empresário, como líder 
que é, no Brasil. Tenho absoluta certeza de que V. 
Ex.~ vai continuar sendo o mesmo pofftico idealista de 
sempre. Não me despeço, porque \'amos continuar con
vivendo, vamos continuar conversando. Tenho certeza 
de que o nobre Senador vai estar sempre conosco, discu
tindo os assuntos que são de todos nós, os assuntos 
do interesse do povo brasileiro. 

O SR. CID SAl\!"PAIO- Senador Affonso Camargo, 
muito obrigado pelo enriquecimento que traz ao meu 
úJtimo pronunciamento no Senado. V. Ex. ~t como eu, 
tem atividades diversas, como eu, V. Ex.! é um político, 
como bem reconheceu, porltíço que se interessa pelas 
causas do País, que se interessa pela problemática nacio
nal, que as discute, se entusiasma por elas, e é capaz, 
até na sua vida privada, de grandes sacrifícios para que 
essas soluções sejam equacionadas. 

Portanto, agradeço a V. Ex.~ e, ao mesmo temPo, 
o felicito peJa sua maneira de pensar e de agir, como 
homem, como cidadão e como político. Muito obrigado 
aV.Ex., · 

Agradeço também a colaboração de cada companhei
ro, da Assessoria e dos funcionários do Senado. Volto 
para Pernambuco certo ·que aqui todos continuarão na 
faina de bem servir o Brasi1. Que Deus nos ajude nessa 
grandiosa missão. Muito obrigado. (Muito bem! Pal
mas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA, NA SESSÃO DE 
2-12-86 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB.J -
Sr. Ministro Dante de Oliveira, cumprimento V. Ex.~ 
pela sua excelente exposição ao Senado, a respeito do 
andamento do Plano Nacional de Reforma Agrária no 
:!rasil. 

Como era de se esperar, V. Ex.! revelou plena cons
ciéncia da alta significação dessa reforma que tem sido 
tão exigida no País e. por outro lado, tão combatida 
por alguns setores que ainda não se convenceram que 
ela realmente pretende consolidar o sistema capitalista 
do Brasil, incorporando ao processo produtivo milhões 
de brasileiros que se encontram atualmente inteiramen
te marginalizadosA 

Desejo colocar perante V. Ex.~. em rápidas palavras, 
algumas questões que me parecem importantes no que 
tange à execução do Plan~ Nacional de Reforma Agrá
ria. 

Inicialmente, sabe V. Ex.! que um dos pontos funda
mentais do Plano Nacional de Reforma Agrária é a 
prioridade à desapropriação das chamadas :Ire,. do con-

:0p~ ~~~~:a f:~w{:~f:~i~~ee~ ~C:~:O 
mesmo, lá os conflitos se multiplicam. Na Paraíba, per 
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exemplo, temos mais de uma centena deles, sendo que 
mais de trinta de caráter absolutamente prioritário; A 
mim me parece, Sr. Ministro, que se esse foi o objetivo 
priiidpal do Plano Nacional de Reforma Agrária, o 
Ministério de V. Ex.! deveria agilizar o mais possível 
o processo de desapropriação dessas áreas de conflito 
até para mudar o enfoque do Plano Nacional de Refor
ma Agrária, pois V. Ex.! não desconhece que. em face 
justamente dessa preferência, para a desapropriação 
das áreas de conflitos ocorreram algumas invasões de 
terras na tentativa de se criar conflitos artificiais. 

Na Paraíba, infelizmente, a desapropriação dessas 
áreas vem senda muito lenta. 

Por outro lado, Sr. Ministro~ a criação das chamadas 
Conlissões_ Agrárias a que aludiu V. Ex.!, que foram 
instituídas pelo Estatuto da Terra, de certo modo, estão 
bur~C!"atizando a Reforma Agrária no BrasiL São cole
giados compostos de representantes dos proprietários 
rurais, dos trabalhadores rurais, do Governo do Estado, 
da Universidade e que, de um modo geral, levam muito 
tempo para discutir e aprovar, afinal, os processos de 
desapropriação para que possam se.r encaminhados ao 
Ministério do Desenvolvimento e Reforma Agrária. 

E há mais um aspecto que eu gostaria de levantar 
para V. Ex.~ no caso dessas comissões agrárias. Ê que, 
ao lado dos J:epresentantes dos trabalhadores rurais e 
dos representantes dos proprietários rurais, os Gover~ 
nos de Estado - pelo menos na Paraíba isto ocorreu 
- estão indicando para seus representantes pessoas 
ligadas a uma dessas categorias. Na Paraíba, o represen
tante do Governo do Estado é claramente um represen
tante -~os proprietários rurais, inclusive ligado a uma 
entidade dos proprietários rurais, o que desequilibra 
inteiramente a composição do co!egiado. 

Parece-me, portanto, que deveria haver uma modifi
caçáo na lei, proibindo que os representantes dos Go
vernos de Estados tivessem qualquer vinculação ou com 
os proprietário rurais ou com os trabalhadores rurais. 

De outra parte desapropriação das áreas improdu
tivas vem sendo paga-se não me engano- em dinhei
ro, num Pais que est' a braços com gravfssimo dificul
dades financeiras. 

Sabemos que a Reforma Constitucional promovida 
no Governo Ca:stelo Branco introduziu, num dos seus 
dispositivos, a criaçáo dos chamados Títulos da Dívida 
Agrária, justamente cotn o objetivo de pagar as indeni~ 
zaçóes das terras improdutivas. 

Tenho para mim que a norma que deveria ser seguida 
pelo Ministério de V. Ex! pelo INCRA, seria a de que 
toda e qualquer indenizaçáo de terra improdutiva fosse 
paga exclusivamente atr<:J.vés de Títulos da DíVida Agrá
ria, evitando-se, também qualquer compra de terra des
sa natureza pelo INCRA e pelos órgãos estaduais de 
Reforma Agrária que, oomo sabe V. EX!, recebem re
cursos do Governo Federal repassados, ínclusive, de 
entidades financeiras internacionais como o BIRD. Na 
Paraíba, por exemplo, a chamada Fundação de Refor
ma Agrária do Estado tem utilizado esses recursos para 
fazer verdadeiros negócios agrários, sem oUtro objetivo 
senão o de ampliar o clientelismo polftico do Governo 
do Estado. 

Se es_tru:nos, realmente, querendo fazer a reforma 
agrária e Q_esapropriar as terras improdutivas para nelas 
assentarmos os sem~terras, é claro que devemos utilizar 
os títulos da Dívida Agrária num Pafs como o Brasil 
que está realmente sem recursos financeiros. 

Quanto aos assentamentos, também testemunho a 
V. Ex! que, na Paraíba bá denúncia de que vários traba
lhadores que receberam titulas~ diante das dificuldades 
de operarem o seu trato de terra estão transferindo, 
com ágio, para teiceiros. Isso naturalmente vem ocor
rendo pela falta de condições para que eles possam 
se tomar um elemento produtivo na zona rural. Daí 
indago a V. Ex! se não seria o caso -evidentemente 
V • Ex! já se adiantou quando falou na falta de recursos 
finaceiros - de implantarmos nessas terras desapro
priadas, os chamadas "agrovilas" que foram uma inicia~ 
tiva muito importante do Governo Matrro Borges, em 
Goiás no idos de 1960. Agrovilas onde nós teríamos 
naturalmente uma infra-estrutura de estradas, e energia 
eJétrica, escolas, postos de saúde etc, inclusive e sobre
tudo de uma cooperativa que pudesse reunir todos aque
les que receberam seus .títulos para fazer realmente um 
esforço afim de chegarmos a um resultado produti~ 
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que é o que todos nós esperamos num processo de 
reforma agrária. 

Renovo a V. Er. meus cumprimentos e tenho certeza 
de quci V. E~. com seu talento e com seu idealismo, 
há de levar adiante o Plano Nacional de Reforma Agrá
ria que está bem entregue nas mãos de V. Ex! que 
é um propósito patriótico e lucido do Presidente José 
Sarney. 

O Sr. Ministro (Dante de Oliveirª") -Senador Hum
berto Lucena, ouvi com atenção as colocações feitas 
por V. Er. a respeito do plano de reforma agrária, 
da questão da tensão social, das comissões agrárias, 
das indenizações que estão sendo feitas e gostaria de 
dar algumas infonnações a V. EX!'. É verdade, e aqui 
abro um parêntese, não respondendo diretamente a 
V. Ex".:, mas aproveitando a oportunidade para dizer 
que um dos grandes problema~ que ainda vejo na ques
tão da reforma agrária é a pouca informação que a 
sociedade brasileira tem de como este processo está 
se dando, e de corno vai ser encaminhado nos seus 
diversos aspectos. Pos isso estamos fazendo um grande 
esforço a nível do Ministério e do INCRA, no sentido 
de melhor informar a sociedade brasileira; estamos, 
inclusive, agora, nestes dias, enviando uma mala direta 
a 1 milhão e 350 mil proprietários rurais desta País, 
enviando uma série de informações de como conce
bemos esse programa de reforma agrária; de que a terra 
não será de graça; que não iremos titular - como já 
disse, respondendo ao Senador Benedito Ferreira -
os beneficiários da reforma agrária, mas estes receberão 
concessão de uso; a questão de que só a terra não resol
ve, é preciso crédito, é preciso assistência técnica. En
tão, estamos procurando informar melhor aos proprie
tários rurais, dos pequenos aos grandes, e à sociedade 
brasileira como um todo. Inclusive, através de empresas 
especializadas em comunicação social, vamos lançares
sa campanha, cada vez mais, no sentido de que só 
poderemos ter uma forte base de sustentação política, 
quando a sociedade tiver conhecimento e estiver bem 
informada do que é este Plano Nacional de Reforma 
Agr.lria. 

Entendo, Senador Humberto Lucena, que as ques
tões das tensões sociais ou das áreas de conflito são 
apenas um ponto no contexto da desapropriação. Como 
eu disse aqui, respondendo, também, ao Senador Bene
dito Ferreira, nós não podemos tapar os olhos para 
essa realidade cruel deste País ter mais de dois mil 
conflitos possessótios. Então, estamos procurando de
sapropriar a maioria das áreas para eliminar esses focos 
de tensão social. 

A instalação e o funcionamento das COioissões agrá
rias- é bom informar a V. E~ está previsto, em lei; 
essas comissões náo têm o caráter deliberativo, t.Sm 
apenas um caráter consultivo, e funcionam em -cada 
Estado, sendo um fórum de debates dos representantes 
dos diversos segmentos diretamente envolvidos com a 
reforma, com o Jl'!1CRA, os trabalhadores rurais, os 
representantes dos proprietários e os órgãos do governo 
estadual. Então, toQos os processos, em desapropriação 
hoje passam pela análise dessa comissão agrária, que 
emite o parecer e envia esse processo para o Ministério 
e para o Presidente da República, a fim de d;::sapropriar. 

Quando instalamos a comiss_ã~ ~grária ho~y_e ~eaçá? 
inclusive dã parte-PitrOrnil,-da-parte-dO-CNA e aa pane 
de outras entidades sindicais patronais, que alegaram 
que nós, do MIRAD e do INCRA, estávamos distor
cendo a função ou o caráter das comissões agrárias, 
quando nós entendíamos que elas tinham apenas um 
caráter consultivo, porque a função constitucional de 
desapropriar por interesse social é sempre do Presidente 
da República. Este é um preceito constitucionaL Por
tanto, todo e qualquer órgão vai ter sempre um papel 

-. ..meramente consultivo, meramente opinativo. E não po
de D.etlhuma comissão, por mais democrática que seja, 
por mais bem elaborada que seja, ter a última palavra 
de desapropriação por interesse social. Seria ferir pro
funda e abertamente a Constituição Federal. 

Portanto, posso afirmar a V. Ex! que continuará sem
pre em aberto, da parte do Presidente da República, 
o seu poder constitucional de desapropriar por interesse 
social. tendo passado ou não pelas comissões agrárias 
ou não por elas aprovado. Agora. é verdade que por 
ser um fórum democrático, por ser um fórum que tem 
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diversos outros setores. elas vêm cumprindo um papel 
importante~ porque, no fundo, funcionam como um 
filtro entre a sociedade, entre aquela comuni~ade que 
pressiona por determinada desapropriação e o Poder 
Executivo, o que decide, em última palavra, o Presi
dente da República. Essas comissões vêm cumprindo 
um papel importante. 

E poss_o afirmar a V. E~ que a maioria das comissões 
agrárias em nada prejudicaram o andamento das desa
propri~çO.es! Ao contrário, nós temos avaliaçõe_s de que, 
na ma10na dos Estados, os trabalhos que vêm sendo 
feitos pelas comissões agrárias aceleraram ainda mais 
o processo de desapropriação. Temos, inclusive, um 
Estado como exemplo, Estado do Nordeste, o Rio 
Grande do Norte, que até a instalação da comissão 
agrária não h~via un: hecta~e sequer desapropriado, 
e após a sua mstalaçao nós Já vamos atingir mais de 
60 mil hectares desapropriados. Esse fato ocorreu em 
diversos outros Estados como em Mato Grosso. Não 
vou ~itar t?dos porque não me recordo, mas posso, 
depOis, e~vtar ~m trabalho nesse sentido a V. Er., por
qu_e _cons1dero unportante. Mas vale ressaltar que essa 
comissão_ agrária não vem freando o prõcesso de desa
propriações de terras para efeito de reforma agrária. 

Quero também informar a V. Ex~. que as indeni
zações funcionais da seguinte maneira: as indenizações 
da terra nua nós pagamos em títulos da dívida agrária, 
toda terra nua é paga em títulos da dívida agrária, resga~ 
tável de 2 a 20 anos, tudo de acordo com o Estatuto 
da Terra e, as benfeitorias existentes em cada área desa
propri3da, essas nó~ pagamos em espécie, pagamos em 
dinheiro. Apenas a benfeitoria, apenas aquilo que cada 
área des~propriada tem de benfeitoria que pagamos 
em espécie. 

lnclusiye, espero c)ue essa questão do título da dívida 
a-gr~ã seja objeto de um projeto de lei que deva ser 
enviado pelo Senhor Presidente da República, não sei 
se este final de ano ?u se no início do próximo para 
que o Congresso Nactonal modifique o art. 105, já este 
artigo do Estatuto da Terra limta a emissão dos títulos 
da dívida agrária._E é preciso para que o Plano Nacional 
áe reforma Agrária continue caminhando naturalmen~ 
te, que o Poder Executivo tenha uma maior flexibilidade 
pat_:a, baixar os títulos da dívida agrária. 

E quanto à última idéia de V. Er., nobre Senador 
Humberto Lucena, com relação às agrovilas, creio que 
se para cada assentamento nós tivéssemos, realmente 
que colocar toda essa infra-estrutura, possivelmente es
~amos criando sérios probl~mas para a concepção 
ma1s ampla da Refo,rma agrária, por uma questão de 
recurso, por uma questão financeira. Também venho 
pensando na questão da descentralização e de um maior 
acoplamento entre o Governo Federal e os Governos 
Estaduais, no sentido de ocorrer um envolvimento 
maior das estruturas. estaduais e municipais, no que 
toca a outros benefíciOs que cada assentamento neces
site, que cada projeto precise, como a questão da educa
ção, da saúde, da assistência técnica. 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO 
INTERPARLAMENT AR 

EDITAL 

-JÇPiesí"dêiiCiidõ--Grupo BfiSiiélrO-da -üriíãO-lDt"er:: 
parlamentar, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca a Sessão Plenária para reunir-se segunda-feira, 
dia 2 de fevereiro de 1987, das 10 às 11 horas, em 
sua Sede no Anexo I do Senado Federal, ~ andar, 
para eleição da Comissão Deliberativa. 

Brasília, 3 de dezembro de 1986. -Senador Saldanha 
Deri:i, Presidente - Deputado Jorge Uequed, Secre
tário. 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Destinada a investigar a gestão das sociedades de econo~ 
mia mista nas quais a União detenha maioria acionárla. 

21!. Reunião, realizada em 20 de novembro de 1985. 

Às nove horas e cincoenta minutos dÕ dia vinte de 
novembro do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, 
presentes os Srs. Senadores: César Cals, Presidente, 
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Severo Gomes, Relator, Vrrgilio Távoras. Martins Fi
lho, Carlos Lyra, Roberto campos, Milton Cabral, João 
Calmon, Gastão Müller e JOrge Kalume, reúne-se a 
Comissão Parlamentar de Inquérito, 1'destinada a inves
tigar a gestão das Sociedades de_ Economia Mista nas 
quais a União detenha maioria acionária'. 

É dispensado a leitura da Ata da reunião anterior 
que, em seguida, é dada como aprovada. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente, Sena
dor César Cais, declara aberto os trabalhos. 

Inicialmente, o Sr. Presidente, faz algumas conside
rações sobre as díficulda4es de r~alízação das reuniões 
da CPI, uma vez que as mesmas estão sendo simultâneas 
com as do Congresso NacionaL 

Usam da palavra, os Srs. Senadores: Roberto Cam
pos, Martins Filho, Severo Gomes, Milton Cabral, Vir
gflio Távora, João Calmon e Jorge Kalume. 

Após amplo debate, são apresentadas duas propo
sições, que o Sr. Presidente c_olocaem votação: a primei
ra do Sr. Relator, que a Comissão retorne o ritmo nor
mal e ouvir tantas. quantas pessoas forem necessário, 
para fundamentar o seu relatório, e não o podendo 
fazer durante este período, prosseguirá no próximo pe
ríodo legislativo; a segunda dos Srs. Senadores Martins 
Filho e Milton Cabral de fazer tantas reuniões quantas 
forem necessárias este ano, inclusive sábado e domingo, 
para tentar concluir a Campanhia Vale do Rio _Doce, 
até o fim do pen"odo legislativo. É aprovada a segunda 
proposta. · 
· Contiliii3.ndo, o Sr. Presidente, solicito aos Srs. Sena
dores que compareçam às reunões todas as vezes que 
forem convocados. 

Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas 
taquigráficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam pu
blicadas, em anexo, à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar, eu, Séinia de Andrade PeiXoto, AssiS
tente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publi
cação. 
(*)Republicada por ter saído com incorreç!io no DCN II de 25-11·86, 

ANEXO À ATA [)A 2U REUNIÃO DE TRA· 
BALHO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO, DESTINADA A INVESTIGAR A 
GESTÃO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA NAS QUAIS A UNIÃO DETENHA 
MAIORIA ACIONÃRIA, REALIZADA EM 20 
DE NOVEMBRO DE I985, QUE SE PUBLICA 
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. 
PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador Cesar Cais 
Relator: Senador Severo Gomes 

(integra do apanhamento taquigráfico) 

O SR. PRESIDENTE (Casar Cais)- Havendo nú
mero legal, declaro aberta esta reunião extraordinária 
de trabalho da CPI que investiga a Gestão das Socie
dades de Economia Mista. 

Srs. Senadores, na realidade, a convocação desta reu:. 
nião extraordinária deve-se a um fato que ontem foi 
constatado. É que no dia 23 de outubro foram aprova
das, por maioria, contra o voto do Senador Severo Go
mes e a minha abstenção como Presidente, as seguintes 
reooluções.;. 

1- Suspender as Reuniões da Comissão, até o 
dia quinze de novembro. 
2- Sugestão dos Srs. Senadores Roberto Campos 

e Fábio Lucena, de um esforço concentrado para tentar 
concluir depoimentos sobre a Companhia Vale do Rio 
Doce, até fim do período legislativo. Aprovado, com 
voto vencido do Sr. Senador Severo Gomes. 
3- Para cum:prünento do item dois, caso seja neces

sário~ o Presidente convocará mais de uma reunião se
manal, com doís depoentes cada uma. 
4- Por sugestão do Sr. Senador Severo Gomes, será 

convocado o Sr. Deputado Gabriel Guerreiro e por 
SU$estão do Sr. Senador Martins Filho, os Srs. Samir 
Sraick e Oóvis Ditzell. 

5 - Após outros depoentes a serem indicados poste
riormente, será convocado o Presidente da Companhia 
Vale do- Rio D9ce, Dr. Eliezer Batista d;:t Silva. 

Na realidade, temos obstáculos, razão por que sus
uendi -á convocação dos depoentes de amanhã; é que 
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o Congresso estãndo convocado para um esforço con
centrado, entende a Presidência que, de acordo com 
o Regimento Interno do Senado Federal, não podemos 
fazer reunião simultânea com a do Congresso Nacional. 
Ficaria muito desagradável para essas pessoas virem 
até aqui - como já aconteceu com os Srs. E\1-Clides 
Triches e Walter Rocha- e lião poderem fazer o seu 
depoimento, tendo que voltar. Agora temos um proble
ma: 6 que esses dois ex-DiretoreS da Vale do Rio Doce 
se deslocatam do exterior. Então, temos esse problema 
de reunião simultânea da Comissão com o Congresso 
Nacional, que no meu entendimento não pode haver 
de acordo com o Regiment~ Interno e, em segundo 
lugar, o Sr. Relator, Senador Severo Gomes que apre
sentou uma lista com outros depoentes: o Ministro Au
reliano Cl:i.aves, o Dr. João Carlos Linhares, Romeu 
Nascimento Teixeira, Presidente da ALBRÁS, e Antô
nio Ermfrio de Moraes que participa da Mineração Rio 
Norte, e Luiz Antônio Godoy Alves~ Presidente da 
Associação dos Funcionários da Vale do Rio Doce. 
Parece assim inviabilizado esse esforço no sentido de 
terminar a Vale do Rio Doce até o fim de novembro, 
porque mesmo que convocássemos dois, mais dois e 
mais dois, não daria tempo para chegar ao Dr. Eliezer 
Batista, que deveria ser o último, conforme decisão. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (César Cals) - Concedo. a 
palavra ao Senador Roberto Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Não considero in
viabilizado, Sr. Presidente. Na última reunião que tive
mos foi decidido, por maioria, com voto discidente ape
nas do Senador Severo Gomes, que terminaríamos esta 
Comissão no dia 29 de novembro; ficou também con
vencionado que o Senador Severo Gomes indicaria mais 
dois depoentes e S. Ex.~ indicou mais 5 depoentes, o 
que contraria o que fora acordado; dois desses depoen
tes, o Ministro Aureliano Chaves e o Sr. Antônio Her
mírio de Moraes poderão falar sobre assuntos gerais, 
a qualquer momento podem ser convocados para qual
quer Comissão do Congresso, especificamente. Entre
tanto, não há porque inquiri-los sobre a Vale do Rio 
Doce. 

Nessas condições, Sr. Presidente, peço que nos ate
nhamos ao nosso entendimento original; façamos tantas 
reuniões extras quanto necessárias. O Senador Severo 
Gomes pode indicar dois depoentes e concluiremos os 
trabalhos no dia 29 de novembro. 

Não podemos deixar uma organização, como a Vale 
do Rio Doce, com todo o seu funcionalismo em estado 
de inquietação, seus diretores à espera de convocações 
sucessivas desta Comissão" _sem que at6 agora se tenha 
positivado um objeto realmente interessante nesta reu
nião. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Conforme di
zia, parece-me que pela lista de depoimentos e pelo 
esforço concentrado do Congresso é inviável concluir 
a Vale do Rio Doce até o fim de novembro. 

O assunto está em discussão. 

O SR. MARTINS FILHO- Voto para que se con
cluam os trabalhos ainda neste período, mesmo que 
tenhamos reuniões extras realizadas aos sábados inde
pendentemente das sessões normais do Senado e do 
Congresso Nacional. 

A CPI não se enquadra nas Comissões normais, é 
uma Comissão Especial, então foge a este dispositivo 
de Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Outras Comis
sões estão se reunindo, mesmo no período de esforço 
concentrado. 

Continua em discussão. 
Diz o art. 179: 

"Parágrafo único. A sessão ordinária não se rea-
lizará: 

a) por falta de número; 
b) por deliberação do Plenário; 
c) quando seu período de duração coincidir, em

bora parcialmente, com o de sessão conjunta do 
Congresso Nacional;'' as Comissões Permalienlés 
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obedecem a mesma regra. Mesmo assim, está em 
discussão. 

Gostaria de dizer que, no tocante à CP!, o que se 
tem notado é a falta de número e diz o parágrafo único 
do art. 173: 

"No dia previamente desígnado. se não houver 
número para deliberar, a Comissão Parlamentar 
de Inquérito poderá tomar depoimento das teste
munhas ou autoridades convocadas, desde que es
tejam presentes o Presidente e o Relator ... Estou 
colocando as questões que têm acontecido: a falta 
de nl.Ímero para abrir e o poderá tomar depoimento 
com o-Presidente e o Relator. De maneira que 

_temos tido dificuldades de ter esse número no início 
das reuniões da CPI. Estou colocando todas as 
dificulQades que éstou sentindo para cumprir aque
la decisão da CPI na. reunião extraordinária de 23 
de outubro. 

Concedo a palavra ao nobre relator, Senador Severo 
Gomes. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Na reunião 
do dia 23 de outubro, o que se decidiu, de acordo com 
a minuta da Ata de Reunião, foi: suspender as reuniões 
até o dia 15 de novembro, g_ue era. o período anterior 
às eleições e certamente de difícil realização, segundo, 

- seria de um esforço concentrado para tentar concluir 
os depoimentos sobre a Companhia Vale do Rio Doce 
até o fim do período legislativo. Quer dizer que devería
mos terminar os depoimentos até esse período; terceiro 
que para o cumprimento do item 2, caso seja necessário, 
o Presidente poderá convocar mais de uma reunião se
manal com dois depoimentos cada uma; quarto: suges
tão dos próximos depoentes, Gabriel Guerreiro e a su
gestão do Senador Martins Filho, Sarnir Zraick e Clóvis 
Ditzell; quinto: após outros depoimentos a serem indi
cados, não havia sido estabelecida nenhuma limitação 
quanto ao número dos depoimentos, mesmo porque 
uma ComisSão de Inquérito objetiva investigar tudo 
que diga respeito ao objetivo estabelecido- pela Comis
são. E creio eu que o Relator deve ter critérios para 
saber como fazer o seu relatório, quem mais ouvir para 
poder cumprir a determinação constante da criação da 
Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Quero lembrar, fazendo um breve histórico, que na 
reunião anterior a esta, 23 de outubro, eu tinha feito 
uma sugestão para que fizéssemos duas reuniões sema
nais. Àquela altura? eu tive os votos contrários, pratica
mente de todos os Senadores, porque argumentavam 
S. En que nunca na história das Comissões de Inqué
rito foi possível funcionar nesse ritmo de duas reuniões 
semanais e que, portanto, elas não deveriam ser reali
zadas. 

A minha proposta era para que fizéssemos duas reu
niões semanais -e encontrei resistência da maioria dos 
membros da Comissão, com o argumento de que não 
seria possível porque estarlamos atropelando a investi
gação. Em seguida, no dia 23 de outubro, a proposta 
era da realização de duas reuniões semanais e dois de
poimentos por reunião, inclusive, proposta de realizar 
duas reuniões por dia. O Senador Martins Filho está 
sugerindo até que se realize no sábado. 

Enfim, a questão que eu coloco é que não há, no 
meu entender, como encenar a investigação sobre a 
Companhia Vale do Rio Doce, neste período legisla
tivo. Quer dizer: temos obrigação de ouvir, a Comissão 
pode até dehõerar que eu só possa indicar mais dois 
depoentes; evidente que vou ter que çolocar a questão 
de ser impraticável realizar um relatório nessas condi
ções. Ontem, nós ouvimos outros dois depoimentos, 
e ouvimos inegularm.ente, porque estávamos, ao mes
mo tempo~ tendo sessão do Congresso e eu entendo 
que o espírito do regulamento, evidente, é de que as 

-comissões não se reúnam prejudicando o plenário do 
Senado ou do Congresso, não pode haver outra razão 
pari- impedir a concomitância dessas duas reuniões. 

Ontem sugeri ao Senador Cesar Cais que voltássemos 
ao -ntm.o D.onnal da Comissão para que ela pudesse 
trabalhar, e podemos fazer até duas reuniões por sema
na? o que, no meu eritender, é inconveniente, o que 
aConteceu ontem,-dois depoimentos no mesmo dia, é 
iinprafu:áve1, a não ser que se :r.ça à tarde, mas vamos 
ter o problema da concomitância da sessão do Congres
so~Então, sugeri ao Presidente da Comiss_áo, Senador 
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Cesar cais, que voltássemos ao ritmo anterior e obtive 
a concordância do Presidente da Comissão. Temos hoje 
um nlÍIDero maior de Senadores aqui, para discutirmos 
e deliberarmos a re-speito dessas questões. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Concedo a 
palavra ao Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL - Sr. Presidente, tenho 
conversado fora do âmbito da Comissão com o Senador 
Severo Gomes, a respeito dos trabalhos da Comissão, 
dos trabalhos do Relator e naturalmente este deve ser 
sempre prestigiado para que S. Er. possa realmente 
fazer um relatório que tenha alguma irilportância, uma 
significação e atinja efetivamente o objetivo. Acho que 
pode haver, honestamente, quando digo "honestamen
te" é sob o aspecto de propósito, acho que pode haver 
uma conciliação, porque, na realidade, o objetivo cen
tral desta Comissão, pelo que eu sei, pode ser que eu 
esteja enganado, é uma avaliação da intervenção do 
Estado na economia nacional através das empresas esta
tais. O número de depoimentos que já ouvimos, e mais 
outros que poderão ser convocados, não acredito que 
a Comissão possa. encerrar os trabalhos neste ano, no 
próximo ano poderemos ouvir outras personalidades, 
dará condições ao Relator de abordar esta questão. 

Não que estejamos aqui fazendo uma Comissão de 
Inquérito sobre a Vale do Rio Doce, sobre irregula
ridades administrativas da Vale do Rio Doce; acho que 
não foi esse o empenho da Comissão, porque se este 
fosse o empenho de fazer uma profunda avaliação de 
irregularidades nesta companhia, eu gostaria de dizer 
claramente que o nosso trabalho está completamente 
errado, nós não chegaríamos nunca a entrar nos mean
dros da Vale do Rio Doce e teríamos que prosseguir 
esta Comissão por- provavelmente mais um ano. ouvir 
muito mais gente, descer a detalhes, inclusive fazer perí- · 
cias e etc.; mas o obJetivo não é este, é a intervenção 
do Estado na economia, aquela tentativa inicial, aqueles 
comentários de Imprensa de que haveria uma tentativa 
de privatização da Vale do Rio Doce, o tema sempre 
foi este: privatização e estatização; tenho a impressão 
de que com mais os depoimentos do Sr. João Carlos 
Linhares, ex-Diretor, o do Presidente da Associação 
dos Servidores da Vale do Rio Doce e o depoimento 
do próprio Presidente da Companhia, creio que atende
ria, satisfatoriamente, este propósito, isto é, uma conci~ 
liação que estou levantando aqui, e poderíamos deixar 
para o ano que vem, o Ministro das Minas e Energia, 
e outras autoridades. Creio que o Relator teria tempo, 
no recesso, de começar a escrever o relatório, porque 
o que já ouvimos nos dá suficientes elementos de convic-
ção para opinarmos e debatermos sobre a questão da 
intervenção. 

Esta é a ponderação que queria fazer, queria que 
o Relator compreendesse de que esta conciliação na 
minha opi11ião é factíveL 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Alguns dos Srs. 
Senadores não estiveram presentes aos depoimentos 
dos Srs. Vice-Presidentes da Vale do Rio Doce, Osvaldo 
Barcelos Cordeiro de Farias e V alter Rocha de Oliveira, 
e há um depoimento, não sei bem se a palavra 6 denún
Cia, mas uma perplexidade no tocante à decisão de mo
dificar o Conselho:.de Administração da Vale do RiO 
Doce, já no atual governo, contra um parecer do Con
sultor Geral da República Dr. Sepúlveda Pertence, 
aprovado pelo Presidente José Sarney. Naturalmente, 
eu estou entendendo que a convocação do ~stro 
Aureliano Chaves deve' ser mais sobre este assunto, 
tenho esta impressão. Vários dos Srs. Senadores não 
estavam presentes à última reunião quando se efetuou 
o planejamento dos trab:alhos e o encerramento dos 
mesmos com depoimento do Dr. Eliezer Batista. 

Seria possível o Secretário ler a ata da última. sessão, 
18! reunião, em 23 de outubro. 

(*) Ata da 18.~ Reunião, realizada 

em 23 de outubro de 1985. 

As dezessete horas do dia vinte e três de· outubro 
do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, presentes 

('") Republicada por ter &afdo COI!l .incO.lTC:Ção IIO DCN -. D. de 4-4-86 
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os Srs. Senadores César Cais, Presidente, Severo Go
mes, Relator, Roberto Campos. João Calmon, Fábio 
Lucena e Martins Filho, reuniu-se a Comissão Parla
mentar de Inquérito "Destinada a Investigar a Gestão 
das Sociedades de Economia Mista nas quais a União 
Detenha Maioria Acionária". 
~ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior 

que, em seguida, é dada como aptovada. 
Havendo número regimental o Sr. Presidente, Sena

dor César Cais, declara aberto os trabalhos. 
Dando prosseguimento, foram colocadas em discus

são e votação, as seguintes proposições: 
l-Suspender as Reuniões da Coniissão, áttli dia 

quinze de novembro. Aprovado. 
2--Sugestão dos Srs. Senadores Robhto Campos 

e Fábio Lucena, de um esforço concentrado para tentar 
concluir depoimentos sobre a Companhia Vale do Rio 
Doce, até o fim do período legislativo. Aprovado, com 
voto vencido do Sr. Senador Severo Gomes. 

3 -Para cumprimento do ítem dois, caso seja neces
sário, o Presidente convocará mais de uma reunião se
manal, com dois depoentes cada uma. Aprovado. 
4- Por sugestão do Sr. Senador Severo Gomes, será 

convocado o Sr. Deputado Gabriel Guerreiro e por 
sugestão do Sr. Senador Martins Filho, os Srs. Samir 
Zraick e Clóvis Ditzeel. Aprovado. 
5-Após outros depoentes a serem indicados poste

riormente, será convocado o Presidente da Companhia 
Vale do Rio Doce, Dr. Eliezer Batista da Silva. Apro
vado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à 
pubücação. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Sr. Presidente, rea
firmo o meu ponto de vista anterior: devemos terminar 
a apreciação da Vale do Rio Doce nesta Sessão Legisla
tiva. Ná.o acredito que haja qualquer questão relevante 
para solução do problema que náo possa ser coloca~a 
perante o Presidente, Dr. Bliezer Batista. O caminho 
mais curto para termos respostas a todas as nossas dúvi
das é, precisamente indagar ao Presidente. Teria ex
traordinária objeção a que fosse ouvido o I:epresentante 
da Associação dos Funcionários, não se está inquirindo 
trimestralidade, nada nos poderia dizer de interessante, 
não estamos avaliando política salarial, não som()j>_ do 
Conselho de Politica Salarial, não somos uma república 
sindicalista, não há por que ouvirmo$ a Associação dos 
Funcionários. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Temos sobre 
a mesa as seguintes propostas: do Senador Severo Go~ 
mes para que se volte ao ritmo normal de um depoi
mento por semana; á do Senador Martins Filho que 
se faça um esforço concentrado, inclusive sábado e do
mingo, para concluir_a Companhia Vale do Rio Doce 
até o fim deste período legislativo; a do Senador Milton 
Cabral, que busca limitar o número dos depoentes, fora 
o Dr. Gabriel Guerreiro, Oóvis Ditzell e mais dois. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - É uma das 
pessoas mais capacitadas em termos de mineração no 
BrasiL 

O SR. MILTON CABRAL- Já estou com a minha 
posição firmada a respeito do objetivo da Comissão. 
Entáo, pessoalmente não tenho mais necessidade de 
ouvir ninguém a respeito. Não pretendo voltar aqui 
a esta Comissão. Em todo caso, aceito todos estes no
mes, desde que se acabe com isto. Aceito este argu
mento de que a Vale do Rio Doce é uma empresa, 
não sei se a maior empresa do Governo, mas se não 
for a maior é a segunda empresa do Governo, é uma 
empresa que todos aplaudem a sua administraçáo1 gre
gos e troianos, partidos da oposição, da situação. 

Realmente é sensível este argumento de se manter 
a Vale do Rio Doce num suspense. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -A proposta 
de V. Ex.~ coincide com a do Senador Martins Filho. 
Inclusive ouvindo o Ministro Aureliano Chaves antes. 

O SR. MILTON CABRAL - Ou, então, depois 
• não há necessidade de ouvir o Ministro Aureliano Cha· 
ve~ nesta f~ agora. Talvez haja necessidade de coroar 

.. ~ 
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o trabalho da Comissão com um ou dois depoimentos 
deste nível ministerial, alguns empresMios do setor, 
tendo em vista os objetivos da Comissão. Não quero 
perder det vista os objetivos da Comissão. Não podemos 
sair disto. 

O SR. SEVERO GOMES -Sr. Presidente, o obje
tivo claro da Comissão é examinar a gestão das grandes 
empresas estatais. Em todas as reuniões que temos reali
zado, também fica muito claro que o exame de gestão 
das empresas estatais leva a·o exame do papel do Estado 
na economia, com reflexo até dos trabalhos futuros 
que o Congresso terá na Assembléia Constituinte. 

Segundo, com relação à Vale do Rio Doce, ouvimos 
quatro geólogos da própria Vale do Rio Doce. Só da 
área de Geologia. Ouvimos dbis ex-administradores da 
Vale do Rio Doce. Não ouvimos nada a respei~ de 
grandes empresas que são do conjunto da Vale do Rio 
Doce: as áreas de alumínio, navegação. Enfim, o con
junto de atividades da Vale do Rio Doce mostra uma 
grande empresa, dimensão de uma grande empresa. 

Quando investigávamos e ouvíamos a PETRO
BRÁS, por exemplo, não havia nem argumento de que 
a investigação sobre a PETROBRÁS pudesse estar pre
judicando o desempenho de empresa. Nada. Pura e 
simplesmente, os trabalhos se desenvolveram com a 
mãior naturalidade. 

A existência de uma Comissão de Inquérito que vai 
examinar a gestão de um número bastante grande de 
empresas estatais, que é o tema da maior atualidade, 
não deve inibir o avanço da investigação. 

Saliento a delicadeza da minha posição como Relator 
e responsável pela realização deste relatório. 

V. Ex.! foi Relator da Comissão P~rlam.entar de In
quérito que estudou o Acordo Nuclear que durou mui~ 
tos anos, certamente teve capacidade para ouvir quem 
-desejasse, a fim de cumprir corretamente a sua missão 
de Relator daquela Comissão. 

Eritáo, volto a reafinnar que esta Comissão não pode 
cercear a inVestigação, limitar o número ou dizer que 
o depoimento de um António Ermírio de Moraes é 
desnecessário, ele é um sócio, inclusive, da Mineração 
Rio Norte. Um grande empresário da mesma área do 
Vale do Rio Doce. 

O SR. MARTINS FILHO (fora do microfone -
inaudível) 

O SR. SEVERO GO.MES - Não estou querendo 
dizer que não seja o ano que vem. Apenas creio que 
se tem que andar passo a passo, obter todos os es~eci
mentos, para poder fazer um relatório competente. En
tão, estamos de acordo. Vamos ouvi-lo_o ano que vem. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Com a palavra 
o Senador Milton Cabral. 

OSR. MILTON CABRAL-Sr. Presidente, permi
ta-me lembrar o Relator que uma Comissão de Inqué
rito tem a mais ampla liberdade. Se, por acaso, o Rela
tor julgar necessário voltar a ouvir qualquer uma das 
pessoas ligadas a empresas da Vale do Rio Doce no 
próximo ano, V. Ex.: propõe. 

O SR. SEVEltO GOMES -Nem temos tempo para 
voltar a ouvir. Ainda temos uma lista na frente. 

O SR. MILTON CABRAL- Só lembro que em 
outrãS Comissões aqui em determinado ponto, julgamos 
a necessidade de voltar a ouvir até a mesma pessoa. 

O SR. SEVERO GO.MES - Inteiramente de acor
do. No entanto, não chegamos a ouvir nem os depoentes 
propostos. Creio que V. Ex.~ está de acordo comigo. 

- A tese é a seguinte: em função dos objetivos da comis
sãO; não estamos investigando os aspectos ... Não houve 
a denúncia de uma irregularidade administrati1{3. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Apenas esta
mos investigando a gestão das empresas estatais. 

O SR. MILTON CABRAL-Sob determinada ópti
ca. Então, em função dos objetivos da Comissão é que, 
na minha opinião, o que já ouvimos e mais o que temos 
a ouvir já é mais do que suficiente para a Comissão 
adquirir elementos de convicçcto. Se houver n~sidade 
de ouvir futuramente essas pessoas, ou outras pessoas, 
ou as mesmas pessoas, nada impede que o Relator o 
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proponha à Com.i"ssão. Poderíamos concluir este capí
tulo da Vale do Rio Doce-. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Com a Palavra 
o Senador Virgílio Távora. 

O SR. VíRGfUO TÁVORA -Sr. Presidente, pedi 
a palavia, porque tenho que me retirar neste momento, 
Secretário-Geral que sou do Partido de V. Ex.!, e a 
reunião da Executiva já se prolonga por vários minutos 
lá, e clamam minha presença. 

Duas palavras apenas. 
Conjugo - gênero, número, pessoa, grau -com 

o Relator. 
Vamos falar claro. Esta Comissão foi organizada já 

dentro de uma tratativa do Legislativo, porque inicial
mente o que tinha solicitado era outra coisa, passou-se 
para esta geral, e não estou de acordo que se encerre, 
pelo menos este é o nleu voto. Para o bem da própria 
companhia, é dirigida por um homem do mais alto valor, 
reconhecido internacionalmente como uma das capaci
dades administrativas que o País possui. 

Esse açodamento, ao contrário do que estão pensan
do, vai apenas levantar uma eiva de suspeitas grandes 
sobre alguma coisa que se quis aligeiradamente absor
ver. 

Este. o voto que peço a V. Ex.! tomasse quando 
fosse apreciado o problema, e, lamentando, tenho que 
me retirar no momento. 

O SR PRESIDENTE (Cesar Cais)- Não havendo 
quem mais peça a palavra, encerro a discussão. 

Vamos passar à votação. 
Temos a seguínte proposição do Relator: a Comissão 

retomar o ritmo normal e ouvir tantas quantas pessoas 
forem necessárias, para fundamentar o seu relatório, 
e não o podendo fazer durante este período, prosseguirá 
no próximo período legislativo. 

Temos a proposta do Senador Martins Filho e do 
Senador Milton Cabral de fazer tantas reuniões quantas 
forem necessárias este ano, inclusive sábado e domingo, 
para se tentar concluir a Vale do Rio Doce até o fim 
deste período legislativo. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Eliminar-se-ia o 
depoimento do Presidente da Associação. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -É uma pro
posta, nobre Senador? 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Creio que nJ!o há 
necessidade de nenhum depoimento mais. EÜ ficaria 
com os depoimentos que foram mencionados na última 
reunião. 

Temos por escrito a solicitação do Relator, de mais 
depoimentos do Sr. João Carlos Linhares, do Sr. Ro
meu Nascimento - Presidente da ALBRÁS, do Sr. 
An·temio Ermfrio de Moraes, do Presidente da Associa
ção dos Servidores da V ale do RiO Doce e do Ministro 
Aureliano Chaves. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Sr. Presidente, o 
que foi decidido na 6ltima reunião é que seriam indica
dos dois outros depoentes. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Lembro a V. 
Ex!, nobre Senador, que outros depoimentos é o texto 
que V. Er. pediu fosse lido -"após' outros depoimen
tos". Não foi limitado em dois depoimentos. E ninguc!m 
o pediria. Nem se poderia limitar em dois. 

O SR. ROBERTOS CAMPOS - Dois depoentes 
em cada uma. Existem três. Para cumprimento do Item 
2, caso seja necessário, o Presidente convocará mais 
de uma reunião semanal, com dois depeentes.cada uma. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Dois por ses
são. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Duas sessões, dois 
depoentes. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Ai não diz 
que são duas sessões. Há proposta de até sábado e 
domingo. 

O SR. MARTINS FILHO - Tenho uma proposta, 
Sr. Presidente. 
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Por que na próxima q~tit-feira não se OUvir o- Sr. 
Samir Zraick e o Gabriel Guerreiros; na terça-feira 
que vem, se ouvir os três indicados pelo Senador Severo 
Gomes; e na próxima quinta-feira, se ouvir o Dr. Elie
zcr, juntamente com o Dr. Clóvis. O Dr. Aureliano 
Chaves e os outros ouviríamos no próximo ano. 

O SR. SEVERO GO:MES- Lembro, nObre Sena
dor, que com um depoimento muitas vezes ultrapas
samos a hora. Vamos ouvir três. Vamos limitar o traba
lho da Comissão? Na verdade, a Comissão ·está obs
truindo _o nosso trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) .::.... Teríamos o 
tempo necessário para que fosse ouvido cada depoente. 

O SR. SEVERO GOMES- Lembro, por exemplo, 
o Senador Milton Cabral disse que a Comissão já tem 
os elementos para chegar ã conclusão. Tivemos o depoi
mento de quatro geólogos da Vale do Rio Doce. 

O SR . .MILTON CABRAL --A Comissáo, não. 
Eu. 

O SR. -Entendi assim. Ouvimos quatro geólo-
gos da Vale do Rio Doce; e ninguéril de fora da Vale 
do Rio Doce na área da mineração e da geologia. Ouvi
mos dois ex-administradores. Lembro ainda que a gran
de maioria dos Srs. Senadores não estava presente nes
ses depoimentos. Então, não consigo entender como 
é fácil se concluir que já há sufi.cieD.tes subsídios. 

O SR. MILTON CABRAL -Porque o objetivo 
da Comissão não 6 investigar a administração~ empre
sa. Se for este, a Comissão está errada desâe-o começo. 

O SR. SEVERO GOMES -A Comissão foi criada 
para investigar a adminis~_ção das grandes empresas 
estatais. Se ela está errada desàe o começcr,- CY erro 
é da decisão do Plenário, que aprOVou assiri:J. a consti
tuição da Comissão. 

O SR. MARTINS FILHO - Em relação a outras 
estatais~ quais os depoimentos que foram prestados na 
Comissão? 

O SR. SEVERO GOMES - Só tivemos trabalho 
com a PETROBRÁS até agora, que foi anterior ... 

O SR. - Na realidade, com a PETROBRÁS 
deixali:to"Sbivre a fudicação de depoentes. 

O SR. SEVERO GOMES- Inclusive-estamos pro
pondo que sejam ouvidos todos, inclusive os que foram 
propostos pelo nobre Senador. 

No caso da PETROBRÁS, tOdos que foram suge
ridos de uma reunião para outra. Por quê? Porque um 
depoimento evidentemente traz a ne~ssidade de outro. 
Tivemos toda liberdade, e nunca surgiu o argumento 
de que a investigação da administração da PETRO
BRAS pudesse trazer qualqu.er prejuízo à sua adminis
tração. Esta argumentação surge com relação à Compa
nhia Vale do Rio Doce. Isto, sim, é que pode lançar 
dúvidas com relação à sua administração, e não uma 
investigação que traga para a luz do sol, com toda trans
parência tudo o que precisamos saber para completar 
nosso relatório. 

O SR. PRESIDENTE (César Cals)-Para informa
ção, relato os depoentes da PETROBRÁS. Foram ouvi
dos aqui: Dr. Paulo Belotti, Dr. Carlos Walter, Dr. 
Carlos SantAna, Dr. Marcos Túlio Roberto Sampaio 
de Melo? Dr. Hélio Beltrão, Dr. Armando Guedes Coe
lho e o Presidente da Petroquímica do Rio Grande 
do Sul, Boris Gorentzvaig e Máriro Ubirajara Chaves 
da Costa, Presidente do Sindicato dos Petroleiros e Pe
troqufmicos. 

Depois disto foram ouvidos, em termos gerais, o Pre
sidente da Comissão de Desestatizaçáo do BNDES; 
o Sécretário de Controle das Empresas Estatais; o Dire
tor de Economia da Uníversidade de Brasflia, Professor 
Décio Munhoz; o Secretário da SEAP - Serviço de 
Abastecimento e Preços; e passou-se à Vale do Rio 
Doce com os geólogos que aqui foram mencionados. 

O SR. MILTON CABRAL -Sr. Presidente, des
culpe a minha)nsistência, mas tenho em mãos a Reso
lução n~ 7 uque cria a Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada a investigar a gestão das sociedades de 
economia mista nas quais a União detém a maioria 
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acionária", resolução justificada e assinada por mais 
de 20 senadores. O que é que diz a proposta? 

"É criada, nos termos da Resolução n.~ 70,1etra 
"b", do Regimento Interno, Comissão Parlamen
tar !,'ie Inquérito destinada a analisar a gestão das 

-~sOciedades de economia mista nas quais a União 
detém a maioria acionária." 

Parágrafo único. "Na anális-e de que trata este 
artigo, serão levados em conta os métodos de for
mu_Iação das políticas dessas empresas e o processo 
de tomada de decisões, para verificar sua adequa
ção ao interesse público... A nossa missão é anali
sar a gestão sob essa ótica, a ótica da formulação 
de políticas e tomada de decisão. Não estamos in
vestigaíldo a administração da empresa no sentido 
meramente administrativo, se há irregularidades 
óu não. Estamos examinando a gestão levando em 
conta a formulação de políticas e processos de to
mada de decisão. (art. 2.,) 

Na justificaÇão:-eomenta a propOsição, concluindo 
o outro perfodo: 

uAiõ.áa há pouco surgiram notícias sobre o risco 
de perda do controle acionário da Vale do Rio 
Doce e sobre a compra de equipamentos pela ELE
TROBRÁS em condições ruinosas." 

Quer dizer, ligado à tomada de decisão, à gestão, 
etc. ·-

«A Com.is~ã.O Parl~_C1ntar de Inquérito que reque
remos servirá ao esclarecimento desses casos." 

Na _justificação, cita o caso da venda acionária da 
Val~ do_Rio Doce e da '"çompra de equipamentos pela 
ELETROBRÁS em condições ruinosas". 
~emos que-dar atenção ao que foi propOsto. 

O SR. PRESIDENTE \Cesar Cais) -Senador Mil· 
ton Cã.bral~- a· Col:nissilo não saiu deste nível. Inclusive 
devo dizer a V. Ex<: que por isso -é que entendo que 
aqui o depoimento sobre a modificação do Conselho 
d~ Açlministraçáo está no escopo desta Comissão, quan
do_ foi enfraquecido o Conselho de Administração. En
tenlio que está no escopo desta Comissão, que é a: toma
da decisão. A Comissão não saiu desse escopo. :Minha 
posição aqui,-Como Presidente, é a de -apoiar- é claro 
-o Relator, ouvindo tantas pessoas quantas ele sinta 
necessidade. 

O SR-ROBERTO cAMPos- O Relator tem que 
ser prestigiã.do. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Esta, a minha 
posição, e a deixo clara, porque é importante que não 
se cerceie essa posição do Relator. 

Com_a pa~avra o Senador Rob':rto Campos. 

ú SR. ~ROBERTO CAMPOS- Sr. Presidente, o 
Senado Federal tem que fazer uma opção. Foram cria
das duas Comissões: uma, em virtude da lei, é Comissão 
Permanente, a Comissão de_ Fiscalização e Controle, 
cujo objetivo legal, e não meramente de inspiração regi
mental ou processualística, é precisamente aferir o com
portamento e fazer a avaliação de gestão das empresas 
públicas. Isto foi resultante de uma lei, que, por sua 
vez, implementa o art. 45 da Constituição Federal. An
teriormente à regulamentação dessa lei, através de uma 
resolução do Senado, foi passada a Resolução n':' 7, 
que criou esta Comissão, e adotou, em sua nomen
clatura, a expressão ~~análise de gestão". Subseqúente
mente, veio a Resolução n~ 8, pela qual o Senado, regu
lamentando a Lei Mauro Benevides, cria uma comissão 
permanente destinada precisamente a este objetivo. 

Se o :Senado fez isso, tem-se que entender que a 
re;:;olqção anterior há de ser interpretada como atinente 
à política de estati?;ação versus privatização, política 
g~ral de empresas estatais ve~us setor privado. 

Não é concebível que ímediatamente depois o Senado 
passe outra resolução, esta decorrente de lei, ·na qual 
precisamente estabelece como objetivo a análise da ges-
tão. · 

Sugiro que, se há interesse de análise dC gestão, ges
tão <la V~le do Rio Doce, e não de política de estatização 
versus iniciativa privada, seja feita pela Comissão de 
Fiscalização e Controle, que é uma Comissão Perma
nente. -
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A Resolução n~ 8 é posterior à Resolução n~ 7 e 
à reforma. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Mas não anula 
a Comissão Parlamentar de Inquérito. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Nao anula a Comis
são Parh:tmentar de Inquérito, mas redefine seus obje
tivos. 

OSR. PRESIDENTE (Cesar Cals)-Senão, poderia 
dizer: "fica extinta a Comissão Parlamentar de Inqué
rito". 

O 'SR. ROBERTO CAMPOS- Mas redefine seus 
objetivos. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- A Comissão 
Parlamentar de Inquérito não está mencionada na Reso
lução n~ 8. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Como é que pode 
passar uma resolução criando uma Comissão Penna
nente para análise de gestão ... 

- O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Porque é per· 
manente e vai prosseguir, e esta aqui é s6 para os fatos, 
inClusive -os-TãtoS que estão mencionados na justifica
tiva. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Que_ decorreni do 
texto constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Com a palavra 
o nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON -Sr. Presidénte, Srs. Sena
dores farei apenas uma porideração. Inicialni.eqte, hou
ve uma tentativa de criação de uma CP! específica sobre 
a Companhia Vale do Rio Doce. Essa tentativa, entre
tanto, não foi acolhida favoravelmente pelo Senado. 
Depois do insucesso da primeira tentativa, evoluiu-se 
para a criação de uma CPI mais ampla sobre as empresas 
estatais, de modo geral. Nesse intervalo, surgiu o pro
blema focalizado pelo nobre Senador Roberto Campos 
- a regulamentação do art. 45, que criou a Comissão 
de Controle e Fiscalização dos A tos do Poder Executivo 
e das Empresas Estatais. O que me preocupa nesse 
episódio é que, se nós prolongarmos essa coleta de 
depoimentos, correremos o_ risco __ de ver uma empresa 
que é o orgulho, sem dúvida nenhuma, de todos os 
brasileiros, essa Companhia Vale do Rio Doce, sob 
suspeita, porque há uma acusação, que por sinal não 
foi comprovada, àe que, através de manobras pouco 
ortodoxas, teria havido uma tentativa de que o controle 
da Companhia Vale do Rio Doce passasse para grupos 
privados. Ora, a Companhia Vale do Rio Doce está 
empenhada agora, em numerosos empreendimentos no 
exterior que poderão sofrer prejuízos se esse trabalho 
da ComissãO Parlamentar de Inquérito, especificamente 
sobre a Vale do Rio Doce, se prolongarem demasiada~ 
mente. Devemos levar em consideração que ninguém 
está tentando evitar que o Senado Federal examine 
os problemas da Companhia Vale do Rio Doce, que, 
como acaba de lembrar o nobre Senador Roberto Cam
pos, há uma Comissão específica na qual se enquadra 
também qualquer indagação, qualquer inquérito, qual
quer investigação sobre a Companhia Vale do Rio Do
ce. 

Creio que no caso concreto da Companhia Vale do 
Rio Doce a situação é mais delicada, porque foi levan
tada uma suspeita que eu não consideraria, nos termos 
já citados aqui pelo nobre Senador Roberto Campos, 
como um perigo. Não, o problema que me preocupa 
é que foi apontada uma irregularidade, não, uma mano
bra criminosa, no âmbito da COmpanhia Vale do Rio 
Doce. 

De maneira que prolongar essa situação me parece 
extremamente danoso e eu creio que uma solução inter
mediária poderia ser alcançada na base de não alongar
mos além deste ano a tom~ada de depoimento s_obre 
a Companhia Vale do Rio Doce, o que não impede 
que essa Companhia continue a ser fiscalizada~ exami
nada, debatida~ .questionada _pela outra Comissão, a 
Comissão Permanente, a Comissão de FIScalização e 
Controle dos Atas do_ Poder Executivo e das Empresas 
Estatais. 
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E c! a ponderação que eu faria, antes de dar o meu 
voto, na hora oportuna, favorável ao encerramento das 
tomadas de depoimentos ainda nesta sessão legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES -Gastaria de ponderar 
ao nobre Senador João Calmon ~e! em primeiro lugar, 
quando inquiríamos a PETROBKAS m'io havia nenhu
ma questão com relação à suspeita, ou de que isso pU
desse prejudicar a admiriistração da PETROBRÁS. 

Em segundo lugar, essa argumentação de que esses 
assuntos seriam, vamos dizer, por natureza, o objetivo 
da Comissão de Fiscalização, aceito isso, praticamente 
todas as Comissões Parlamentares de Inquérito deve
riam desaparecer, da SUNAMAM e tudo mais, porque 
se trata de uma gestão e fiscalização da atividade gover
namental. 

Em terceiro lugar, V. Ex.~ aludiu à suspeita de que 
houvesse um int6ito até criminoso de privatização, de 
perda de controle do Estado. 

Ora, o depoimento do Diretor Conselheiro, até pou
quíssimo tempo, o Dr. Osvaldo Cordeiro de Farias, 
confirmou isso e, inclusive, confirmava que era atitude 
do Governo. Quer dizer, os Ministros estariam instruiu· 
do a Vale do Rio Doce para a sua privatização. O 
depoimento do Dr. Euclides T..rides, Vice-Presidente 
da Vale, e Dr. Walter Rocha, Conselheiro da Vale, 
inquiridos sobre isso, não desmentiram, ontem. Quer 
dizer, é um fato, como V. Ex.~ bem disse, e até a adjeti~ 
vação pesada, muito grave. Então, diante disso, como 
é possível, obtendo depoimentos de pessoas que partici
param da direçâo da Vale até anteontem, confirmando 
isto que V. Ex.: tem como uma prática criminosa, buscar 
o encerramento, rápido e fulminante, da investigação 
da Comissão? 

O SR. JOÃO CALMON- V. Ex., deve estar lem
brado de que pelas suas próprias palavras, nobre Rela
tor, nós já temos elementos, colhidos através destes 
depoimentos, para tomarmos uma decisão. Porque pro
longar ainda mais se de acordo com a sua informação, 
que é exata, sobre esses depoimentos já tomados? Já 
temos todos os elementos. Em relação à PETROBRÁS, 
não houve uma denúncia, uma acusação de tamanha 
gravidade. 

O SR. SEVERO GOMES- Nós tivemos aqui uma 
denúncia de um empresário da área petroquímica pesa
díssima, inclusive com acusações dirigidas diretamente 
a administradores do presente e do passado. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Sr. Presidente, peço 
a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Concedo a· 
palavra ao nobre Senador Roberto Campos, pela or
dem. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Sr. Presidente, está 
em sessão agora o Congresso Nacional para votar o 
orçamento. Pediria permissão para me retirar, deixando 
constante o meu voto, que as reuniões da Comissão 
devem terminar no dia 29 com a presença do Presidente 
Elizeu Batista, ao qual podem ser feitas todas as pergun
tas, e melhor que ninguém, esclarecimentos serão obti
dos. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- V. Ex.,~retira, 
então, a proposta de excluir o Presidenter da Associa
ção? 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Desde que possa 
ser ouvido até o dia 29. Eu manteria a minha proposta 
de que fossem ouvidos mais dois a serem indicados 
e não cinco. Continuo não vendo razão nenhuma para 
chamarmos o Presidente da Associação de Funcioná
rios. Nesse caso, todas as organizações sujeitas a inqué· 
rito, nós teríamos aí uma exibição sindical. Nós não 
vamos discutir política salarial. 

O SR SEVERO GOMES - (Início fora da micro
fone.) ... o Presidente do Sindicato dos Petroleiros, 
eu quero lembrar.,. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Contra a meu pro
testo. 

O SR. SEVERO GOMES -Bom, são visões dife
rentes da sociedade brasileira. 

O SR. JORGE KALUME --Sr. Presidente, peço 
a palavra: -

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge K.alume. 

O SR. JORGE KALUME - Eu quero endossar 
o testemunho do Senador Roberto Campos. Comungo 
do seu pensamento. E gostaria de lembrar a esta Casa 
que a probidade do Dr. Eliezer Baptista não poderá 
jamais ser pósta em jogo, mesmo porque, segundo de
poimentos que já ouvi, segundo testemunhos que me 
foram dados, é homem do mais alto gabarito profis
sional. Haja vista que, depois da vitória do saudoso 
Tancredo Neve~ ele teria sido convidado para um dos 
seus Ministros . .b uma prova de que é um homem sério 
e honrado. Mas, nem por isso, vai-nos inibir de ouvi-lo, 
contanto que a nossa Comissão se encerre até .o dia 
29. 

O SR. !'RESIDENTE (Cesar Cals) -Eu só queria 
esclarecer ao Senador Jorge Kalume que em nenhum 
momento, em nenhum depoimento, foi colocada em 
dúvida a probidade do Dr. Eliezer Baptista. Porque 
parece que houve, não houve isso. Pode até haver daqui 
por diante, mas não houve isso. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON - Só para uma questão 
de ordem. O Senador Roberto Campos se retirou, por
que tem que votar. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Mas deixou 
o voto. 

~ _ O SR. JOÃO CALMON -Nós também temas de 
votar. E sou Relator do capítulo do Ministério da Edu· 
cação. 

O SR. SEVERO GOMES -Mas ainda, Sr. Presi
dente, está em curso uma sessão do Congresso, esta 
Comissão não tem condições regimentais de continuar 
seu trabalho. Uma Comissão não tem condições de se 
realizar concomitantemente com uma sessão do Con
gresso. 
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O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Vou tomar 
os votos. Como vota o Senador Martins Filho? 

O SR. MARTINS FILHO - Vota pelo encerra
mento no dia 29. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Como vota 
o Senador Carlos Lyra? 

O SR. CARLOS LYRA- Continuar. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Coma vota 
o Senador Milton Cabral? 

O SR. MILTON CABRAL - !'ela conclusão das 
depoimentos até o último dia, até o dia 5 de dezembro, 
sem prejuízo, evidentemente, do Relator voltar a inqui· 
rir as mesmas testemunhas o ano que vem. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Então, 6 uma 
coisa ou outra. 

O.SR..MILTONCABRAL-Não, qualquer Comis
são de Inquérito pode voltar a inquirir. Isso aí é pacífico. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) -Não, encerra 
o capítulo. Depois, futuramente, o Relator vai ter que 
propor à Comissão a volta. Agora, o que eu quero 
dizer é que o que está dito ali naquela convocação, 
e como foi bem lembrado pelo Senador João Calmon, 
já é possível concluir, porque todos nós aqui somos 
contra qualquer tentativa de controle acionário da Vale 
do Rio Doce. O objetivo foi este, e a Comissão deve 
tomar recomendações expressas, e uma das recomen
dações é pedir que a Comissão Permanente tenha aten
ção sobre esses detalhes. Nós estamos discutindo aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals) - Como vota 
o Senador João Calm.on? 

O SR. JOÁO Ci\LMON -Sou favorável ao encerra· 
mente até o dia 29. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cals)- Na realidade, 
nós temos favoráveis à. proposta do Relator, o Senador 
Severo Gomes, o Senador Virgílio Távora e o Senador 
Carlos Lyra. 

A proposta de fazer tantas reuniões quantas neces
sárias para ouvir todos os indicados pelo Relator, na 
tentativa de encerrar at6 dezembro: os Senadores Mar
tins Filho, Milton Cabral, João Calmon, Jorge Kalume 
e Roberto Campos. 

Eu desejaria informar aos Srs. Senadores que tem 
sido uma constante nesta Comissão não haver número. 
De maneira àqueles eu solicitaria que dessem número 
todas as vezes que fossem convocados. 

O SR. SEVERO GOMES - Queria lamentar, Sr. 
Presidente, o que disse agora há pouco: a Comissão 
está tomando uma decisão contrariando o Regimento. 
Nós estamos nos reunindo concomitantemente com a 
sessão do Congresso. 

. O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais) - Nada mala 
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Uvanta-se a reunião d.r 10 horas t 47 minutos.) 
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ANO XLI - N• 160 CAPiTAL FEDERAL SEXTA-FEIRA, S'DE DEZEMBRO DE 1986 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos te11nos do art. 42, inciso IV, da Constituição; e eu, José Fragelli, 

Presidente, promulgo a seguinte , , 

RESOLUÇÃO N: 325, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a realizar operação de crédito externo no valor de 
US$ 23,000,000.00 (vinte e três milhões de dólares americanos). 

Art. 1:É o Governo do Estado do Mato Grosso autorizado a realizar, cbm a garantia da União, uma operação 
de empréstimo externo no valor de até US$ 23,000,000.00 (vinte e três milhões de dólares americanos), ou o equivalente 
em outras moedas, de principal, destinada a seu programa-de refinanciamento da dívida externa. 

Art. 2: A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditíciais- da operação, a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação- com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do artigo 1?, itein II, do Decretou: 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências 
dos órgãos encarregados da execução da politica económico-financeira do Governo Fêderal, e, ainda, as disposições da 
Lei Estadual n? 5,030, de 19 de junho de 1986, autorizadora da operação. 

Art. 3: Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de dezembro de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

. Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N: 326, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná, a realizar operação de empréxtirno externo no valor de 
US$ 58,000,000.00 (cinqüenta e oito milhões de dólares americanos) destinada ao Programa de Refmaociamento 
da Dívida Externa daquele Estado. 

Art. 1: É o Governo do Estado do Paraná, autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 58,000,000.00 (cinqüenta e oito milhões de dólares americanos), 
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a Ser iridicado, destinada· a 
refiriariciar o Programa da Dívida Externa daquele Estado. 

Art. 2? A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições creditícias da operação, a ser efetüãdo pelo Ministério da Fazenda em articulação com 
o Banco Central do Brasil, nos termos do Decreto n? 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos e-ncarregados da execução da política económico-financeira do Governei-Federal, e, 
ainda as disposições da Lei Estadual n~ 8215, de 30 de dezembro de 1985, autorizadora da operação. 

Art. 3? Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de dezembro de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 



4662 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1986. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 

lOURIVAl ZAGONEL DOS SANTOS DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Diretor-Geral do Senado Federal 

JOS~ LUCENA DANTAS 

Impresso sob a responsabilidade do Mesa do Senado Federal 

Diretor Executivo 
ASSINATURAS 

JOÃO DE MORAIS SILVA 
Via Superficie, 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CéSAR PINHEIRO MAIA 
Anual ez$ 92,oo. 

Cz$ 46,QO 
Diretor Industrial 

Semestral 

PEDRO ALVES RIBEIRO Exemplar Avulso, CzS O, 17 

Tiragem: 2.200 exemplares. Diretor Adjunto 

Faço saber o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N: 327, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a realizai; operação de empréstimo externo 
no valor deUS$ 84,000,000.00 (oitenta e quatro milhões de dólares americanos). 

Art. 1?É o Governo do Estado do Ceará autorizado a realizar, coma garantia da União, uma operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 84,000,000.00 (oitenta e. qu.atrõ milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras 
moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinado à aplicação em seu Programa de Refmanciamento 

- da Dívida Externa. 
Art. 2? A operação realizar-se-á no.s .moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 

condições creditícias da operação, à ser efetuado pelo Ministério ··da Fazenda em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do artigo 1?, item II, do Decreto n? 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências 
dos órgãos encarregados da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei 
Estadual n? 11.040 de 28 de junho de 1985, autorizadora da operação. 

Art. 3? Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. , 
Senado Federal, 4 de dezembro de 1986. -Senador José FrageUi, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 171, parágrafo único, da Constituição, e eu~ 
José FrageUi, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N: 328, DE 1986 

Autoriza o Poder Executivo a alienar terras do domínio da União, destacadas da gleba Iriri, situada 
no Município de Colíder, Estado do Mato Grosso, para reassentamento de ex-ocupantes das Reservas Indígenas 
Pimentel Barbosa e Parabubure, na forma que indica. 

Art. 1? É o Poder Executivo autorizado a alienar terras do domínio da União, destacadas da gleba 
Iriri, situada no Município de Colíder, Estado do Mato Grosso, com a área que se indica, aos seguintes 
ex-ocupantes das Reservas Indígenas Pimentel Barbosa e Parabubure; 

- Uta-Agropecnária, Indústria e Comércio Ltda., 5.495 hectares; e 
- Arthur Wigderowitz, 9.999 hectares. 
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Art. 2~ As alienações de que trata o artigo anterior se fazem nos termos dos Decretos n~s 84.832, 
de 24 de junho de 1980, 85.210, de 29 de setembro de 1980 e 85.687, de_2 de fevereiro de 1981, com 
a expedição de título definitivo de domínio. -

Art. 3~Esta Resoluçao entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de dezembro de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N: 329, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 63.840.000,00 (sessenta e três milhões, oitocentos e quareuf:\ mil cruzados). 

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, nos termos do artigo 2~ da 
Resolução n: 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar, operação de crédito 
no valor de Cz$ 63.840.000,00 (sessenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil cruzados), junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, 
destinada à execução de obras do_ Programa CURA II, no Municícpio, admitidas as condições estabelecidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. -

Art. 2~ Esta Resoluçao entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de dezembro de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

1- ATA DA 323: SESSÃO, EM 4 DE DEZEM· 
BRODE 1986 . 

1.1-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE-

1.2.1- Requerfnientos 

-N~ 552186, de autoria do S~._seD.ador-Nelson 
Carneiro, solicitando dispensa de interstício e prévia 
distribuição -de avulsos para o Projeto de Lei do 
Senado n'! 198/84, _a filn de que figure na Ordem 
do Dia da sessão seguinte. Aprovado. __ 

- N? 553/86, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n? 141/86 (n~ 8.381/86, na Casa de ori
gem), que autoriza o Poder Executivo_ a abdr à Jus
tiça Federal de Primeira Instância o crédito especial 
de Cz$ 3.800,000,00, para o fim que especifica. 

- N~ 554/80, -de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n~ 146/86 (n~ 6.881/85, na Casa de ori
gem), que altera dispositivos do Decreto-leio~ 1.801, 
de 18 de agosto de 1980, que dispõe sobre o "Adi
cional ao Frete para Renovação da Marinha Mercan
te, bem como o fundo de Marinha Mercante. 

1.2.2 -DiscurSo do Expediente 

Senador MARCONDESGADELHA -Trataqo
de institucionalização do Parlamento Latino-ame
ricano, elaborado por aquela instituição, reun!do_ 
recentemente em Caracas. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Redação final do Projeto de _Lei do Senado 
n~232/81, que autoriza o Poder Executivo a ihstituir 
adicional sobre o preço ao consumidor de cigarros, 
charutos e fumo para cachimbo, revertendo o produ
to dessa arrecadação para o ensino de Primeiro e 
Segundo GrauS. Aprovado. A Câmara dos Depu
tados. 

1.3.1. -Matérias apreciadas após a Ordem dõ 
Dia 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 141/86, em regime 
de urgéncia nos termos do Requerimento n~ 553/86, 

---- SUMÁRIO 

lido fio Expediente. Aprovado-, -após parecei da C~
missão competente. A sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 146/86, em regime 
de urgência nos termos do Requerimento n~ 554/86 
lido .no_ Expediente. Apr~vado, após pareceres da~ 
corrussoes competentes. A sanção. 

1.3.2- Discurso após a Ordem do Dia 

Senador JUTHA Y MAGALHÃES- Restabele
cimento das prerrogativas do Congresso NacionaL 

- 1.3.3- CoD.lunicação da Presidência 

Convocaç§.o da sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 11 horas, com Ordem do Dia que-designa. 

L4- ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 324: SESSÃO, EM 4 DE DEZEM· 
BRODE 1986 

2.1- ABERTURA 

2:2.:- EXPEDIENTE 

;_~_!;-.Requerimentos 

N~ 555/86, de autoria do Sr. Hélio Gueiros e outros 
Srs: Líderes, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n~ 119/86, que dispõe sobre o seguro de 
acidentes do trabalho destinado ao trabalhador ru
ral, a cargo da Previdência social. 

N? 556/86, de autoria do Sr. Alfredo Campos e 
outros Srs. Líderes, de urgência para o Projeto de 
Lei d~ c::ãmara n~ 150/86, que dispõe sobre o ensino 
profissioflaf marítimo. 

2.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n~ 18/86 (-':I~ ?.1S4/86, 
na Casá de origem), que cria cargos de Secretário 
de tun~a -~_d_e Direto,r de Serviço na Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4~ região. Apro
vado. A sanção. 

flroj_eto de Lei da Câmara n? 123/86 (n? 7.1321&6, 
na Casa de origem), que) dispõe sobre a criação, 

__ transformação e transposição de cargos nos Quadros 

Permanentes das Secretarias do Superior Tribunal 
Militar_e dasAudi_toria_s da Justiça Militare dá outras 
providências. Aprovado. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 129/86 (n~ 8.058/86, 
na Casa de origem), que cria cargo?, em comissão~ 
de Assessor Legislativo, no Quadro Permanente de 
Pes~oal~ da ~ara dos Deputados, e dá outras pro
vidências. Aprovado~ À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n? 144/86 (n? 8.086/86, 
na Cas_a de oriem), que dispõe sobre a .criação de 
cargos e empregos permanentes mi Secretaria do 
Tribunal Federal de Recursos e dá outras provi
dências. Aprovado. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 148/86 (n~ 8.003/86~ 
na Casa de origem), que dispõe sobre a reestrutu
ração dos serviços da Justiça Federal de Primeira 
Instância e dá outras providências. Aprovado. A 
sanção~ 

Projeto· de Lei do Senado n~ 198/84, que resguarda 
direitos adquiridos por funcionários da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, antes da vigência 
da Lei n~ 5.093, de 9 de julho de 1973, quanto à 
percepção de adiciOriã.IS por qüinqüêriios. Aprovado, 
em 2?. turno. À Comissão de Redaçáo. 

2.3.1. -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
Projeto de Lei da Câmara n~ 119/86, em regime 

de urgência nos termos do Requerimento n~ 556/86, 
lido_ no Expediente~Aprovado, após pareceres das 
comissões té_cnicas. A sanção 

Projeto de Lei da Câmara n~ 150/86, e01 regime 
de urg~ncia nos termos do Requerimento n'556/86, 
lido no Expediente. Aprovado, após parecer da co
n:llssáo competente. À sanção 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 
198, de 1986, constante da Ordem do Dia da pre
sente sessão. Aprovada, nos termos do Requerimen
to n~ 557/86_ A Câmara dos Deputados_ 

2.3.2-Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR LOUR!V ALBAPTISTA- Traba
lhos c_oncementes a problemas básicos vinculados 
ao tabagismo. 
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2.3.3 -Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 11 horas e 20 mfuiitos. cOin Ofdem do Dia 
que designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3 - ATA DA 325.! SESSÃO, EM 4 DE DEZEM· 
BRO DE 1986 . . 

3.1 -ABERTURA 
3.2 -EXPEDIENTE 
3.2.1 - Requerimentos 
- N~ 558186, de urgêticla pàra o Projeto de Decrew 

to Legislativo n~ 25!86, que aprova o texto do Acordo 
Relativo à Implementação do Artigo VI do Acordo 
Gerai sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio 
{GATD, concluído em Genebra,· a 12 de abril de 
D~ . . • • . 

- N~ 559/86, de urgência para o Projeto de Decre
to Legislativo n~261_86, que aprova -o texto do Acordo 
Relativo à Interpretação e à Implementação dos Ar
tigos VI, XVI e XXIII do Acordo Geral sobre Tatj~ 
fas Aduaneiras e Comércio (GA TI), que constitui 
o Acordo de Subsídios e DireitoS CompenSatórios, 
conctuído_em Gene_bra, a 12 de abril de 1979. 

3.3 -ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei do Senado n~ 176/84, de autoria 

do Senador Jorge Kalume, que autoriza a instituição 
da Fundação Memorial Israel Pinheiro e dá outras 
providências. Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 195/85, de autoria 
do Senador Gabriel Hermes, que inclui as categorias 
funcionais de Contador, Auditor e Técnico de Con
trole Interno entre os destinatários da Gratificação 
de Desempenho de Atividades de Fiscalização Fi
nanceira e Orçamentária- aa União. Aprovado. À 
Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 352!85, de ~utoria 
do Senador Nívaido Machado, que altera dispositivo 
da Lei n~ 6.952, de 17 ,de novembro de 1978, para 
o fim de permitir a trinsfei"ência da pensão especial, 
devida a ex-combatente, a dependentes específicos, 
e a acumulação desta com a pensão previdenciária. 
Aprovado, em 1~ turno. 

3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia. 

- Projeto de Decreto Legislativo n~ 25/86, em 
regime de urgência, nos termos do Requerimento 
n~ 558186, fido no Expediente da presente sessão. 
Aprovado, após pareceres das éômissóes técnicas. 
A Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legis
lativo n? 25/86, em regime de urgência. Aprovada. 
À promulgação. 

- Projeto. de Decreto Legislativo n~ 26/86, em 
regime de urgéncia, nos termos do Requerimento 
n':' 559186, lído no Expediente. 

Aprovado, Após pareceres das comissões técni-
cas. A Comissa:o de Redaçáo. _ , 

- Redação final do Projeto de Decreto Legis
lativo n':' 26/86, em regim-e âe-urgê'ftcfa. Aprovada. 
Á promulgação. _ -

- Redação final do Projeto de Lei do Senado 
n~ 176/84, apreciado na Ordem do Di3 da presente 
sessão. Aprovada, nos termos do Requerimento n~ 
560/86. À Câmara dos Deputados. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado 
n~ 195/85, apreciado na Ordem do Dia da presente 
sessão. Aprovada, nos termos do Requerimento n~ 
561!86: À Câmara dos Deputados. 

3.3.2 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão-extraordínária a realizar-se 

hoje, ãs 11 horas e 50 minutos, oom Ordem do Dia 
que designa. 

3.4 -ENCERRAMENTO 
4- ATA DA 326! SESSÃO, EM 4 DE DEZEM-

BRO DE 1986 
4.1 -ABERTURA 
4.2 -EXPEDIENTE 
4.2. I - Mensagens do Senhor Presidente da Re

pública: 

DIÁRÍO D:O CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Restituiildo autógrafos de projetas de lei sancio
nados: 

- N~ 542186 (n':' 761/86, na origei:n), referente 
ao Projeto de Lei n~ 3, de 1986-CN, que estima 
a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1987. (Projeto que se transformou na 
Lei n~ 7.544, de 3 de dezembro de 1986) 

- N~ 543/86 (n~ 762/86, na origem), referente 
ao Projeto de Lei n~ 2~ de 1986-CN, que aprova 
o Orçamento Plurianual de Investimentos para o 
triênio 1987/1989. (Projeto que se transformou na 
Lei n':' 7,545, de 3 de dezembro de 1986) 

- N':' _544/86 (n~ 763/86, na origem), referente 
ao Projeto de Lei do Senado !).~ 198, de 1986-DF, 
que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito 
Federal pata o exercício financeiro de 1987. (Projeto 

- que se transformou na Lei n':' 7.546, de 3 de dezem
~bro de 1986) . 

- N~ 545/86 (n':' 764/86, na origem), referente 
ao Projeto de Lei do Senado n~ 197, de 1986-DF, 
que aprova o Orçamento Plurianual de Investim_en
tos do Distrito Federal para o triênio de 1987/1989. 

-(Projetó. que se transformou na·Lei n~ 7.547, de 
3 de dezembro de 1986) _ 

4.2.2 ~Comunicação da Presidência 
Recebimento do Ofício n~ S!29/86, solicitando au

_torização do Senado Federal, a fim de que a Prefei-
tura Municipal de São Paulo (SP), possa realizar 
operação de empréstimo externo no va1or de US$ ... 
8_0.000~000,00 (oitenta milhões de dólares norte-a
mericanos), para o fim que especifica. 

4.2.3 - Requerimentos 
N~ 5.62/86, de urgência para o Projeto de Lei da 

Câmara n' 135186 (n' 5.538/85, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
que reorganiza os Quadros de Oficiais Auxiliares 
da Marinha. 
N~ 563/86, de ur'gêncía para o Projeto de Lei da 

Câmara n~ 137/86 (n~ 7.222186, na Casa de Qrigem), 
de·inici3tiva do Senhor Presidente da República, 
que estende aos equipamentos impOrtados para o 
uso do Ministério do Exército a isenção de paga
mento de armazenagem prevista no art. 12 do Decre
to· lei n':' 8._439, de 24 de dezembro de 1945. 

4.3 -ORDEM DO DIA . . 
Projeto de Lei do Senado n~ 118/SO; -que a1tera 

a redação do artigo 11 da Consolidação das Leis 
_do Trabalho, para que a prescrição bienal seja conta
da a_ partir da cessaçáo do contrato de trabalho. 
Aprovado. À Câmara dos Deputados. 

Projeto de Lei do Senado n~ 182!83, que acres
centa parágrafo ao art. 6~ da Lei n':' 5.764, de 16 
de _dezembro de 1971, que define a política nacional 
de cooperativismo e institui o regime jurídico das 

-sociedades Cooperativas. Aprovado. À Câmara dos 
Deputados. 

4.3.1 Matérias_ apreciadas após a Ordem do Dia 
Projeto de Lei da Câmara n~ 135/86 (n~ 5.538185, 

.em regime de urgência, nos termos·do Requerimeó
to n? 562/86, lido no Expediente da presente sessão. 
Aprovado~ após parecer da comissão competente. 
A sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 137/86, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n~ 563!86; 
lido no Expediente da Presente sessão. Aprovado, 
após parecer da comissão competente. A sanção. 

4.3.2 -Comunicação dQ f.residênda 
ConvOcação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 12 horas e 08 minutos, cOm Ordem do Dia 
que designa. 

4.4 - ENCE)l.RAMENTO 
s=: ATA DA 327.! SESSÃO, EM 4 DE DEZEM-

BRO DE 1986 
5.1- ABERTURA 
5.2-EXPEDIENTE 
5.2.1- Q.equerimentos 
N.~ 564/86, de urgência, para o Projeto. de Lei 

da Câmara n.~ 132186 (n.~ 8.061/86, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Ministério da Educação o crédito especial até o limi-

Dezembro de 1986 

te de Cz$ 7.374.020,00 (sete milhões~ trezentos e 
setenta e quatro mil e vinte cruzados), para o fim 
que especifica. 

- N. ~ 565!86, de urgência, para o Projeto de Lei 
da Câmarà n.~ 134/86 (Ii.~ 8.062/86, na Casa de ori

-gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia, em favor do 
Instituto de Pesquisas Espaciais, o crédito espedal 
de Cz$ 9.307.000~00 (nove milhões, trezentos e sete 
mil cruzados), para o fim que especifica. 

5.3- ORDEM DO DIA 
Redação final do Projeto de Lei do Senado n.? 

6ÇI82, de autoria da Senad_ora Laélia de Alcântara, 
-aCrescentando artigo ao -Decreto-lei n.~ 1.923, de 
20~ 1-82, que modifica a legislação que dispõe sobre 
o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS. Aprovada. À Câma_ra dçs Deputados. 

5.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Projeto de Lei da Câmara n. ~ 132f86, em regime 

de urgência, nos termos do Requerimento n.~ 
564/86) lido no Expediente da presente sessão. Apro
~do, após parecer da comissão competente. À san
ção. 

-Projeto de Lei da Câmara n. ~ 134/86, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n.~ 
565186, lido no Expediente. Aprovado, após parecer 
da comissão competente. A sanção. 

53.2- Comõnicação da Presidência 
Convo~ção de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 12 horas e 23 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

5.4- ENCERRAMENTO 
·6- ATA DA 328.! SESSÃO, EM 4 DE DEZEM

BRO DE 1986 
5.1- ABERTURA 

6.2- EXPEDIENTE 
6.2.1- Requerimentos 

-N.~ 566/86, de urgência, para a Mensagem n.~ 
407/86, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Paulista-PE. 

- N.~ 567/86, de urgência, para a Mensagem n.~ 
· 460/86, relativa a pleito do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul. 

6.3- ORDEM DO DIA 
- Redação final do Projeto de Lei do Senado 

n.~ 42/85, que isenta do recolhimento do Imposto 
sobre Produtos lndustri!!lizados -- 1~1, a aquisição 
de veículos de fabricação nacional por portadores 
de deficiência física. Aprovada. À Câmara dos De
putados. 

6.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Mensagem n.~ 4ff7/86, em regime de urgência, 

nos termos do Requerimento n. ~ 566/86, lido no 
Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de 
Resolução n.~ 290/86. após pareceres das comissões 
competentes. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n. ~ 
290/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

-Mensagem n.~ 460/86; em regime de urgência, 
nos termos do _Requerimento n.~ ~67/86, lido no 
Expediente. Aprovãda, nos termos do Projeto de 
Resolução n.~ ~91/86, oipós pareCereS daS comissões 
competentes. A Comissão de Redação. 

-Redação final do Projeto de Resolução n.? 
291/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulg~ção. 

-- 6.3.2-Designação da Oi-dem do Í)ia da próxima 
sessão 

6.4- ENCERRAMENTO 
7-ATA DA 329.! EM 4 DE DEZEMBRO DE 

1986 
7.1- ABERT!)RA 
7.2 ~EXPEDIENTE 
7.2.1-0ficios do Sr. 1.:-Secretário da Câmara 

dos Deputados 
Encaminhando à revisão do_ .Senado autógrafo do 

seguinte projeto: 
-Projeto de Decreto Legislativo n.? 27/86 (n.~ 

149/86, na Câmara dos Deputados), que prorroga 
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a vigência do Decreto LegÍslativo n.~ 114,~ de 3 de 
dezembro de 1982, -para a tegiSlitura- a iniciar-se 
a 1.? de fevereiro de 1987. 

7 .2.2-Comunicações da Presidência 
-Recebimento das Mensagens n. ~ 546 a 549/86 
(n.~s 765 a 768186, na origem, pelas quais o Senhor 
Presidente da República, solicita autoriiaçáo para 
que as Prefeituras Municipais de Mauá --SP, !tabu
na - BA e o Governo do Estado de São Paulo 
possam contratar operaç6es de crédito, para os fms 
que especificam. 

-Não-comparecimento ao_ plenário _do Senado 
do Sr. Ministro João Sayad, em virtude de acordo 
havido entre as lideranças partidárias. 

7.2.3 ~DiscUrsos dO E"pediente 
SENADOR JORGE KALUME- Defesa do su

primento de recursos, pelo~ 13_ancos do Brasil e da 
Amazónia, para o financiaínento da- pecUária, da 
borracha e do capital de giro, através do PROMI
CRO. Protesto contra notícla inserida no jornal O' 
Globo? de hoje, na coluna "Polltica", envolvendo 
o nome de S. Ex.~. • 

SENADORES HENRIQUE SANT!LLO, CÉ- ~ 
SAR CALS e PEDRO SIMON- Despedida do 
Senado em virtude da conclusão de mandato sena
torial. 

SENADOR GABRIEL HERMES - óefésa da 
construção da hidrelétrica do Xingu. Despedindo-se 
do Senado Federal. 

7.2.4-Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n.~ 275/86, de autoria 
do Sr. Senador Cesar Cals e outros Sr&_. Senadore& .. 
que sujeita à apreciação do Senado a escolha dos 
presidentes e diretores de sociedade de economia 
mi& ta. 

-Projeto de Lei do Senado n. ~ 276/86, de autoria 
do Sr. Senador José Ignácio Ferreira, que" dispõe 
sobr7- a participação da Ordem dos Advogados do 
Brasll e do Instituto dos Advogados Brasileiros na 
receita proveniente de custas judiciais arrecadadas 
nos Juizos e Tribunais da Justiça Federal Comum 
ou EspeciaL 

7 .2.5-Apreciação de matéria 
- Redação final do Projeto de Decreto_ Legislativo 
n.? 28185 (n.? 95/85, na Câmara dos Deputados). 
Aprovada., nos termos do Requerimento n. ~ 568/86. 
À promulgação_, 

7 .2.6-Requerimentos 
-N.? 569186, de urgência, para a Mensagem n.~ 

390186, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Umuarama -PR. · 
-N.~ 570/86, de urgência, pai'a a Mensagem n.~ 

48hl8_6, relath;a a pleito da Prefeitura Municipal de 
Gandu-BA. 

7.3-0RDEMDODIA 
- Redação final do Projeto de Lei do- SenadO-

o.? 83/82, que dispensa a realizaÇão de vistoria jUdi
cial na hipótese que menciona. Aprovada. A Câmara 
dos Deputados. 

7 .3.{- Matérias apreciadas após a_ Ordem do Dh. 
-Mensagem n.! 390/86, em !êgíme de urgência, 
nos termos do Requerimento n. ~ 569186, lido no 
Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de 
Resolução n.~ 292/86, após pareceres das comissões 
competentes. A Comissão de Redação. 

-Redação final do Projeto de Resolução n.~ 
292186, em regime de urgência. AproYada. }:.. pro-
mulgação. -

-Mensagem n.~ 486/86, em regiine de urgência, 
nos termos do Requerimento n. ~ 570/8_6, lído no 
Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de 
Resolução n~~ 293/86, após pareceres das comissões 
competentes. A Comiss:lo de Redação. 

-Redação final do Projeto de Resolução n.~ 
293/86, em regime de urgência. Aprovada. Â pro
mulgação. 
7.3.2~Discursos a~ a Ordem a:onm 
SENADOR GASTA O MLLER-"'-Apresentando

suas despedidas à Casa, em virtude do ténnino de 
seu mandato de Senador da República. 

SENADORA EUNICE MICHILES- Necessi
dade de uma maior partícipação do Congi'i!sS~ Na
cional nas decisões económicas. 

SENADOR ALOYS/0 CHAVES- Apresen
tando suas despedidas ao Senado Federal. 

7 .3.3 .~ Comunlcaçio da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 18 horas e 50 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

7.4-ENCERRAMENTO 

8- ATA DA 330: SESSÃO; EM 4 DE DEZEM-
BRO DE 1986 

~S. l-ABERTURA 
8.2-EXPEDIENTE 
8.2.1 - Ofício do Sr. H SecretáriO da Câmara dos 

Deputados 
-Projeto de Lei da Câmara N~ 157/86 (n~ 

&.035/86, Na Casa de origem), que cria o Fundo 
de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas 
de Abuso, dispõe sobre os bens apreendidos e adqui
ridos com produto.s de tráfico ilícito de drogas ou 
atividades correlatas, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 158/86 (n? 
8.383/86, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
liquidação de débitos previdenciários de órgãos e 
ÇJjtidades d~ A9ministração Pública E_e~~t.:~~- E~ta
dual e Muwcipal e suas fundações~ 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 159786 (n~ 8385/86, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a liquidação 
de débitos previdenciários de entidades filantrópicas 
de fins não-lucrativos. 

8.2.2- Leitura de Projeto 
-Projeto de Lei do_ Senado n~ ~77/86~Comple~ 

mentar, que iitstitui um novo Código Tributário Na
cional. 

8.2.3- Comunicação da Presidência 
Designação da Comissão Especial, que estudará 

o Projeto de Lei do Sepado n~ 277/86-Complemen
tar. 

8.2.4- Requerimentos 
- N~ 571186, de urgência para o Projeto de Lei 

do Senado n~ 303/85~ que dispõe sobre a padroni
zaç.11o, classificação, inspeção e registro de bebidas 

· Oietéticas e dá outras providências. 
- N~ 572/86, de urgência para o Projeto de Reso

lução n~ 276/86, que altera a Resolução n~ 12/85 
e dá outras providências. · ' 

8.2.5 ~ Comnldcação 
Do Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso, que 

se ausentará do País. 

~ &.3-0RPEM DO DIA 
-Mensagem n? 50?186 (ne 727/86, na origem), 

pela qual o Senhor Prestdente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Amaury 
Banhos Porto de Oliveira, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Díplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República 
de Ongapura. Retirada da pauta. 

-Mensagem n~ 510/86 (n~ 729/86, na origem), 
pela qual o_ Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Ronald 
~slie Moraes Small, Ministro de Primeira Classe 

-~-âã -carreira de Diplomata, para exercer a funç~ 
de Embaixador do Brasil junto à R~pública Islâmica 
do Irã. Retirada da pauta. 

8._3..1_ "=-Matérias apreciadas apõs a Ordem do Dia 
-Projeto de Lei do Senado n~ 303/85, em regime 

--de urgência, nos termos do Requerimento n~ 571/86 
lido _no E~ediente. Aprovado, após pareceres d~ 
comtssões competentes. A Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado 
n? 303/B.?_t em re_gime de urgência. Aprovada. À Câ
mara dos Deputados. 

-Projeto de Resolu~ n~ 276/86, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento n? 572/86 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres d~ 
comissões competentes. A Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resoluç_ão n? 
216186, em regime de urgência. Aprovada. A pro~ 
mulgação. 
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8.3.:2 - Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR JAMIL HADDAD - Nota divul
gada pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 
Distrito Federal e pela União dos Fotógrafos de 
Brasilia, sobre os acontecimentos ocorridos no últi
mo dia 27, em BraSI1iã, por oCasião de m3.nifestação 
contra o Plano Cruzado II. 

8.3.3- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 19 horas e 28-m.inutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

8.4-ENCERRAMENTO 
9- ATA DA 331:SESSÃO, EM 4 DE DEZEM-

BRO DE 1986 

9.1-ABERTURA 
9.2-EXPEDIENTE 

9.2.1- Requerimentos 

N?.573/86, de uÍ'gência para o Projeto_de Decreto 
Legislativo n?27/86 (n? 149/86, na Câmara dos Depu· 
tados), que prorroga a vigência do Decreto Legis~ 
lativo n~ 114, de _3 de dezembro de 1982, para a 
Legislatura a iniciar-se a 1 ~ de fevereiro de 1987. 

- N? 574/86, de urgência p"ara o Ofício S/26/86, 
relativo a pleito do Governo do Estado de Minas 
Gerais. 

9.3- ORDEM DO DIA 
- Redação final do Projeto de Lei do Senado 

n~ 59/83, que altera o Decreto-lei n~ 1.950, de 14 
de julho de 1982, que isenta do Imposto de Renda 
os ganhos auferidos por pessoas físicas com imóveis, 
estimula a capitalização das pessoas jurídicas, e dá 
outras providências. Aprovada. À Câmara dos De· 
puta dos. 

9.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Projeto de Decreto Legislativo n? 27/86, em 

regime de urgência nos termos do Requerimento 
n? 573/86, lido no Expediente. ~provado, após pare
cer da comJ.ssão competente. A Comissão de Reda
ção. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legis
lativo n? 27/86, em regime de urgência. Aprovado. 
À promulgação. 
~Ofício n~ S/26/86, em regime de urgência, nos 

termos do Requerimento n? 574186, lido no Expe
- diente. Aprovado, nos termos do Projeto de Reso

lução n~ 29,4/86, após pareceres das Comissões com
petentes. A Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 
2.94/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

9.3.:2- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 19 horas e 45 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

9.4-ENCERRAMENTO 
10- ATA DA 33Z:sESSÃO, EM 4 DE DEZEM-

BRO DE l986 ·~ . ~ 

10.1- ABERTURA 
10.2-EXPEDIENTE 
10.2.1- Requerimentos 

N? 575/86, de urgêncía para a Mensagem n':' 485, 
de 1986, do Senhor Pres-idente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal proposta para 
que sejã autorizada a Prefeitura Municipal de Cara
zinho (RS)~ a contratar Operação de crédito no valor 
de Cz$ 30:930.265,20. 

N? 576/86, de urgência para a Mensagem n? 529, 
de 1986, do Senhor Presidente da República, subme
tenao a aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Natal 
(RN) a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 151.907,89 ~TN. 
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10.3- ORDEM DO DIA 
Redação final do Projeto de_Lei do Senado n~ 

83/83-, que estende às pessoas juríd_icas sem fins lu
crativos, o disposto no art. 3~ da Lei n? 6.321 
de 14 de abril de 1976. Aprovada. À Câmara dos 
Deputados. 

10.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

Mensagem n~ 485/86, eJI! regíme de urgência, rtóS
termos do Requerimeiifo- n~ 575186, lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovada nos termos do 
Projeto de Resolução n'; 295/86, após pareceres das 
Comissões competentes. À Comissão de-Reda_são. 

Redação final do_ Projeto de Resolução n? 295!86, 
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação. 

Mensagem n~ 529/86, em regime de urgência, nos 
termos do requerimento n~ 576/86, lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovado nos termos do 
ProJeto de Resolução n~ 296/86, após pareceres das 
Com1ssões competentes. À Comissão de Redação, 

Redação final do projeto de Resolução n? 296(86, 
em regime de urgência. Aprovada. _À promulgação.' 

10.3.2- Comuni~ção da :Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a_realizar~se 

hoje, às 20 horas e 10 minutos, com Ordem_ do Dia -
que designa. 

10.4- ENCERRAMENTO 

11- ATA DA 333' SESSÃO, EM 4 DE DEZEM
BRODE 1986 

11.1-ABERTURA 

11.2-EXPEDIENTE 

11.2.1- Requerimentos 

- N? 577/86, de urgência para a Mensagem n~ 
536/86, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Sete Lagoas- MG. 

- N? 578/86, de urgência para a Mensagem n? 
522/86_, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Juiz de Fora- MG. -- ~- ---

11.3-0RDEMDODIA 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 
11~83, que disciplina o uso _de caracteres nas publi
cações _obrigatórias. Aprovada. A Câmara do_s De
putados. 

11.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

-Mensagem n~ 536/86, -em r(!girile de urgência 
nos termos do Requerimento n~ 577/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termo·s do Projeto de Reso
lução n~ 297/86, após pareceres-das comissóes com
petentes. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolw;ão n? 
297/86, em regime de urg~ncia-. -AproVada. A pro-
mulgaçãoA _ 

- Mensagem n'!" 522/86, em regime- de urgência 
nos termos do Requerimento n~ 578/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n~ 298/86, após parecere-s das comissões com
petentes.. À ComisSão de Redação. 

-Redação final do_ Projeto de Resolu<:(ãO n__~ 
298186, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

11.3.2- Comunicação da Presidência 

Convocação de ses_s_ão extraordinária a realizar-se 
hoje; às-20 horas e 43 minutos, com_ Ordem do Dia 
que designa. 

11.4- ENCERRAMENTO 

12- ATA DA 334' SESSÃO, EM 4 DE DEZEM
BRO DE 1986 

12.1- ABERTURA 

12.2- EXPEDIENTE 

12.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente daRe
'pública 

Submetendo â deliberação do Senado o seguinte 
projeto de lei: 

~Projeto de Lei do Senado n~ 278/86-DF, que 
autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar 
operação de crédito junto ao FINAME/BNDES. 

12.2.2- Comunicação da Presidência 

- Rece_bimento da Mensagem n~ 550/86, pela 
qual o Senhor Presidente da República solicita auto
rização para que a Prefeitura Municipal de Igarassu 
- PE, possa cOntratar operação de crédito para 
os flns que especifica. -

12.2.3 - Requerimentos 

-:- N~ _579/86, de urgência para ã: fÇfei1_Sãgem n? 
484/86-, relatiVa a pleito da Prefeitura Municipal de 

--Fnidef!CO.,"\Yestphalen- RS. 

.---'- N~ 580/86, de urgência para o Projeto de Decre
to Legislativo n~ 6/86 (n~ 105/85, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do acordo para a 
criação de uma Comíssão Mista BrasileirO- Egíp-

• celebrado entre Q Governo da República Federativa 
do Brasil e o_ Governo da República do Egito, a 
7 de março de 1985. 

12.3---'0RDEM DO DIA 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 
91/83, que dispõe sobre representação contra lei ou 
ato normativo inconstitucional dirigida ao Procura
dor-Geral da República, alterando o art. 2': da Lei 
n~4_.337, de l~dejunho de 1964. Aprovada. À Câma
ra dos Deputados. 

12.3.'1 - Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

-Mensagem n~ 484/86; em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n~ 579/86, lido no Ex
pediente. Aprovada~ nos termos do Projeto de Reso
lução n? 29.9/86, após pareceres das comissões com-

- petentes. A COmissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de ResolP.<:(ãO n~ 
299/&6, em regime" de urgência. Aprovada. A pro~ 
mulgação. 

--:-Projeto de_Decreto Legislativo n?6/86, em regi
me de urgência nos termos do Requerimento n<; 
580/86, lido no Expediente. Aprovado, após pare-

--ceres das comissões JX)-tnpetentes. À Comissão de 
Redação. 

-- Redação -final do Projeto de Decreto Legis
lativo n~ 6/86, em regime de urgência~ Aprovado. 
À promulgação. 

12.3.2 - Comunicação da Presidência 

COnVoCãçãO desessao extraordinária a rea.Iizar-se 
hoje, às 21 horas e 4 minutos, com Ordem do Dia 
que desigria. 

12:4- ENCERRAMENTO 

13- ATA DA 335' SESSÃO, EM 4 DE DEZEM
BRO DE 19S6 

13.1- ABERTURa 

13.2- EXPEDIENTE 

13.2.1- Requerimentos 

N~ 581/86, de_ urgência para a Mensagem n?4S9/86, 
do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal proposta para que 
_seja autorizada a Prefeitura M~nicipal 9-e Canela 

Dezembro de 198~ 

(RS) a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 6.881.915,00. 

N~ 582186; de urgênciã para a Mérisagem. n~ 523/86, 
do Senhor Pfesideôte da República, submetendo 

.- à aPróVaÇão âo Senado Federal proposta para que 
seja autorizada a ~refeitllra Municipal de Juiz de 
FOra (MG) a contratar Operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a #0.673,52 OTN. 

13.3- ORDEM DO DIA 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n? 
152-.~de 1983, que concede aposentadoria especial 
âos que tenham sofrido restrição ao livre exercício 
de atividade profissiOnal em decorrência dos ates 
institucionais: complementares_ e legislação corre
lata. Aprovada. À Câmara dos Deputados. 

13.3.1 - Matérias ãj)reciadas ap6s a Ordem do 
--Dia------ --- -

Mensagem D~"489/86, c"m regínie de urgência, nos 
termos do Requerimento n? 581186, lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovada, nos termos 
do Projeto de Resolução n? 300/86, após pareceres 
das comissões competentes. A Comissão de Reda
ção . 

Redação final do Projeto d~ Resolução n~ 300/86, 
em regime de urgêncía. Apl-ovada. À promulgação. 

Mensagem n~ 523[86, enlregime de urgência, nos 
termos do Requerimento n~ 582!86, lido no Expe-

-- diente da presente sessão. Aprovada, nos termos 
do Projeto_de Resolução n? 301/86, após pareceres_ 
das comissões_competentes. À Comissão de Reda
ção. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 301/86, 
em regime de urgência. -Aprovada. À promulgação. 

13.3.2- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 21 horas e 18 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

13.4-ENCERRAMENTO 

14- ATA DA 336' SESSÃO, EM 4 DE DEZEM
BRO DE 1986 

14.1-ABERTURA 

14.2- EXPEDIENTE 

14.2.1- Ofícios do Sr. !:-Secretário da Câmara 
dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos 
dos seguintes projetes: 

-Projeto de Lei da Câmara n? 160/86 (n? 
8.416/86, na origem), que estende os benefícios pre~ 
vistos no inciso II do art. 50 da Lei n~ 6.880, de_ 
9 de dez.effibro de 1980, aos militares que· menciona. 

_:_Projeto de Lei da Câmara n~ 161/86 (n? 
8.4f4/86, na origem), que ãltera dispositivo da Lei 
n?_5.787, de 27 de junho de 1972, q"ue dispõe sobre 
a remuneração de militares ín3.tivos convocados ou 
desigriados para o serviço atiVo ·ou exercício de cargo
ou função nas Forças Armadas. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 162/86 (n? 
8.088/86, na origem). que dispõe sobre a criação 
de cargos na Categoria Funcional de Técnico de 
Controle Externo do Grupo-Atividades de Controle 
Externo do Quadro Permanente da _Secretaria Geral 
do Tribunal de Contas da União, e dá outras provi
dências. 

...,-:-P_r_ojeto de Lei da Câmara n~ 163/86 (n~ 
8..213/86, na origem), que concede pensão especial 
a Nise Magal~âes ~a Silve~~. 
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-Projeto de Lei da Câmara n'! 164/86 (n~ 
8.415/86, na origeffi), que dá nova redaçáo ao ·art. 
110 da Lei n~ 6.880, de 9 de dezembro de 1980, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 165/86 (n'! 
8.389/86, na origem), que dispõe sobre a reestrutu· 
ração da Justiça. Federal de Pr~meira Instância e 
dá outras providências. 

14.2.2 - Comunicação da Presidência 

Prazo para apresentação de emendas aos P_!ojetos 
de Lei da Câmara n.?s 162, 163 e 165, de 1986. 

14.2.3- Requerimentos 

N~ 583/86, de urgência para a Mensagem n. '! 
511/86, do Senhor Presidente da República, subme· 
tendo à aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizado o Governo do Estado do Pará 
a contratar operação de crédito no valor equiva
lente, em cruzados, a 450.000,00 OTN. 

N~ 584/86, de urgência para a Mensagem n~-512/86, 
do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal proposta ~ara que 
seja autorizado o Governo do E~tado de Mmas Ge~ 
rais a contratar operação de crédtto no valor corres
pondente, em cruzados, a 154.570,25 OTN. 

14.2.4- Comunicação da Presidência 

Extinção da Comissão Especial Mista, criada pelo 
Requerimento n~ 286/84, destinada a realizar est~do 
sobre a fabricação e comerciali:z:ação de agrotóxtcos 
no País. 

14.3- ORDEM DO DIA 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 
36/84 - Complementar -, que isenta do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias - ICM a comer
cialização de leite in natura. Aprovada. À Câmara 
dos Deputados. 

14.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

Mensagem n? 511186, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n? 583/86, lido no expe
diente da presente sessão. Aprovad_a, nos termos 
do Projeto de Resolução n~ 302/86, após pareceres 
das comissões competentes. À Comissão de Reda
ção. 

Redação final do ProjetO -de Resolução n~ 302/86, 
em regime de urgéncia. Aprovada. À promulgação, 

Mensagem n'! 512/86, em regime_de urgência,_ nos 
termos do Requerimento n? 584/86, lido no expe· 
cliente da presente sessão. Aprovada, nos termos 
do Projeto de Resolução n~ 303%6, após pareceres 
das comissões competentes. À Comissão de Reda· 
ção. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n'.'-303/86, 
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação. 

14.3.2- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extr~ordinária a realizar-:_se 
hoje, às-21 horas e 37 minutos. com Ordem do Dia 
que designa. 

14.4- ENCERRAMENTO 

15- ATA DA 337:SESSÃO, EM 4 DE-DEZEM-
BRO DE 1986 . --

15.1-ABERTURA 

15.2-EXPEDIENTE 

15.2.1 - Requerimentos 

-N? 585/86, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n~ 149186 (n~ 2.195/83 na Casa de origem), 
que autoriza a criação do Fundo para Desenvol
vimento Integrado do Vale do Rio Doce. 

- N~ 586/86, de urgência para a Mensagem n? 
441/86, relativa a plei~o da Prefeitura Municipal de 
Formosa- GO. ,-

15.3~0RDEMDOD!A 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado 
n~ 72/84, que acrescenta dispositivo à Lei n? 5.197, 
de 3 de janeiro de 1~7, que dispõe sobre a proteção 
à fauna. Aprovada. A Câmara dos Deputados. 

15.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 149!86, em r~gime 
de urgência, nos termos do Requerimento n? 585186, 
lido no expediente. Aprovado, após pareceres das 
comissões competentes. A sanção. --

-Mensagem n~ 441/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n'! 586/86, lido no Ex· 
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n? 304/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Redação. 

-Redação final do Projeto de Resoluç_ão n~ 
304/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

15.3.2 ~ Colriunicaçáo da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 21 horas e 50 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

15.4- ENCERRAMENTO 

16- ATA DA 338: SESSÃO, EM 4 DE DEZEM-
BRO DE 1986 

16.1-ABERTURA 

16.2- EXPEDIENTE 

16.2. J - Requerimentos 

-:_ N? 587/86, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n~ 88/86~ que acrescenta parágrafo único 
ao art. 18 da lei que ref,~.tla a ação popular. 

- N~ 588/86, de urgência para a Mens_agem n~ 
386/86, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jaco
birra - BA, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$10.161.944,80, junto ao B_a.nco do Nor· 
deste do Brasil S.A. 

16.3-0RDEMDOD!A 

Redação firial do Projeto de Lei do Senado n? 
160/84, que acrescenta dispositivo à Lei n? 6.024, 
~e 13 de março de 1974. Aprovada. À Câmara dos 
Deputados. 

16.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

- Projeto de Lei da Câmara n~ 88/86, em regime 
-de urgência, nos tennos do Requerimento n? 587/86, 
lido no expediente da presente sessão. Aprovado, 
:fp6s-pareceres das comissões competentes. À san
~o. 

--.....:...Mensagem n'! 386/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n? 588/86, lido no expe· 
cliente da presente sessão. Aprovada, nos termos 
do Projeto de Resolução n? 305/86, após pareceres 
das comissões competentes. À Comissão de Reda
çáo. 
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- - 'I 
Redação final do Projeto de ResoJução n~-305/86, 

em regime de urgência. Aprovada. A promulgação. 

16:3.2- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 22 horas e 5 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

16.4- ENCERRAMENTO 

17- ATA DA 339: SESSÃO, EM 4 DE DEZEM
BRODE 1986 

17.1-ABERTURA 

17.2-EXPEDIENTE 

17 .2.1 - Requerimentos 

- N~ 589!86, de urgéncia para o Projeto de Lei 
da Câmara n~ 145/86, que dispõe sobre incentivos 
ao aumento da produção de aço nas condições que 
estabelece. -

- N~ 590/86, de urgência para a Mensagem n~ 
199, de 1986, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, pro
posta para que seja autorizada a Prefeitl!ra Muni· 
cipal de I porá - GO, a coritratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 2.123.990,75. 

17.3-0RDEMDODIA 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n? 
63/85, que isenta do ImpOsto sobre Produtos Indus
trializados - IPI, o material fotográfico nacional. 
Aprovada. À Câmara dos--Deputados. , 

17.3.1- Matérias apre<:ladas após a Ordem do 
Dia 

- Projeto de Lefda Câmara n? 145/86, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n'! 589/86, 
lido no expediente da presente sessão_. Aprovado, 
após pareceres das cOmissõeS competentes. À san
ção. 

-Mensagem n'! 199186, em regime de urgência. 
nos termos dQRequerimento n~ 59018§2 lido no expe
diente da presente sessão. Aprovada_, nos termos 
do Projeto de Resolução n? 306!86, após .Pareceres 
das comissões competentes. À Comissão de Reda
ção. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 
306/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

17.3.2- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar~se 
amanhã, às9 horas, com Ordem do Dia que designa. 

17.4- ENCERRAMENTO 

18- ASSOCIAÇÃO INTERPÀRLAMENTAR 
DE TURISMO 

- Edital de convocação de Reunião Plená-
ria. 

19 - ATAS DE COMISSÕES 

20 - A VISO DA DIRETORIA GERAL 

Referente ao Concurso Público para Taquí
grafo _Legislativo. 

21- MESA DIRETORA 

22- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTI· 
Dós 

23- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES 
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Ata da 323~ Sessão, em 4 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47! Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 10 HORAS. ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal.:.... Mário Maia -:-:- Euni
ce Michiles - Gaivão ModeSto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
-Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo -
Cesar Cais -Dias Macedo - Afonso Sancho -Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz CavalCante 
- Lourival Baptista - Passos Pdrto - Jutahy Maga-
lhães- Luiz Viana -José Ignácio Ferreira - Am3ral 
Peixoto- Nelson Carneiro-- Jamil Haddad -Mata
Machado --Alfredo Campos - Fernando Henrique 
Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- HenM 
rique Santillo - Gastão Müller - Roberto Campos 
-José Fragelli-Saldanha Dérzf-Affons~ Camargo 
-Álvaro Dias - Enéas Faria - Amor Dãmianí -
Ivan Bonato - Carlos Chiarelli - Pedro Simon -
Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo 

Sr. 1~MSecretário. 
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N: 552, de 1986 

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiM 
ro dispensa de interstício e prévia distnõuição de avulsos 
para o Projeto de Lei do Senado n'! 198, de 1984, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que resguarda . 
direitos adquiridos por funcionários da Câmara dos DeM 
putados e do Senado Federal, ant~s da vigência da _4_i 
n~ 5.093, de 9-7-73, quanto à percepção de adicionais 
por qüinqüdênios, a fim de que figure na Ordem do 
Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. -Nelson 
Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Aprovado 
o requerimento, o projeto a que o mesmo se refere 
figurará na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. !':·Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 553, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do ~rt. 371, alí?ea 
"b", do Regimento Inter_no,_ para o Projeto de Let da 
Câmara n~ 141, de 1986 (n~ 8.381/86, p.a C~sa de ori
gem), de iniciativa do Senho_r Presid~nte _da ~epública, 
que autoriza o Poder ExecutiVO a ~bnr à Jus~ça Federal 
de Primeira Instância o créd1to especial de _Cz$ 
3.SOO.OO(J,O(J (três milhões e oitocentos 01il cru~dos), 
para o fim que especifica. . 

S3.1a das Sessões, 4 de dezembro de 1986. - Hélio 
Gueiros - Octávio Cardoso - Odacir Soares. 

REQUERIMENTO 
N: 554, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b", do. Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

Câmara n~ 146, de 1986 (n~ 6.881185, na Casa de ori
gem), que altera dispositivos do Decreto-lei n<: 1.801, 
de 18 de agosto de 1980, que dispõe sobre o "adicional 
ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, bem 
como o fundo de Marinha Mercante". 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. - HéUo 
Gueiros- Octávio Cardoso- Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
fOrma do art. 375 do Regimento Interno. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes Ga
delha para uma breve comunicação. 

OSR. MARCONDES GADELHA (PFL- fB. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, nobres Srs. Senadores: 

Tenho a honra de apresentar ao Congresso Nacional, 
para registro nos seus Anais, o texto final do Tratado 
de Institucionalização do Parlamento Latino America

no, que vem de ser elaborado na reunião do mesmo 
órgão, na cidade de Caracas, na Venezuela. 

Trata-se, Sr. Presidente, de um documento de ex
traordinária relevância. Adianto que esse é o texto final, 
do ponto de vista dos Parlamentares, porque, evidente
mente, o documento carece de ratificação pelas chance
larias dos diversos países. E neste momento se prepara 
uma reunião de plenipotenciários para a assinatura final 
do texto que dará vida institucional e reconhecimento 
jurídico ao Parlamento Latino Americano, como órgão 
de integração política de todo esse nosso Continente, 
de toda essa nossa América Latina. 

O texto que ora apresentamos, Sr. Presidente, tem 
raízes históricas profundas, vem ainda dos ideais consa
grados na Carta da Jamaica de 1815 e na convocatória 
do Congresso do Panamá de 1826, que corporificava, 
naquela época, os ideias bolivarianos de integração da 
América Latina e da formação de um grande espaço 
comum para todos os descendentes dos colonizadores 

___ }':i@o__s da Penísula Ibérica e mais outroS de língua franM 
cesa e inglesa que se somaram na composição desse 
mosaico extraordinário de nacionalidades que com
põem a América do Sul, a América Central e parte 
da América do Norte. 

O objetivo de integração, que sempre foi política, 
evoluiu significativamente no campo econdmíco depois 
da criação da CEPAL, depois da criação da ALALC,. 
depois da criação do SELA, do Banco Inter-americano 
de Desenvolvimento e de outros passos extraqrdinários 
que foram dados no rumo da integração. Mas é claro 
que todo esse trabalho, que toda essa luta carecia de 
uma formalização da vontade política das nacionali
dades e dos povos da nossa América, o que só pode 

--se-r consegUido com o entendimento das suas represen
tações nacionais no propósito de formação de um órgão 
úniCo-, supranaCíciD.al, de representatividade comum, 
que há de ser o l?arlamento Latiu.o-Americano. 

Ontem entregamos uma cópia semelhante deste do
cumento ao Sr. Ministro Abreu Sodré, e nos próximos 
dias deveremos levar igual documento ao Senhor Presi
dente da República José Sarney. 

Acrescento, Sr, Presidente, que em Caracas, o Parla
me_nto Latino-Americano entregou ao Presidente Jaime 
Lusinchi da Venezuela uma cópia idêntica deste doeu· 

,__!Dente?, e _a Venezuela passou então a ser depositária: _ 
e pontO de referência de todas as tralnitações até a 
concretização final, até a consecução deste extraordi
nário ideal dos nossos Parlamentos da América latina. 

A próxima etapa, conforme referi a V. Ex-~.-é a-reu
nião -de plenipotenciários para a assinatura -finãl do do
-cumento. Mas há um fato singular que dá oportunidade 
a qUe discutamos, neSte momento, esse tratado: a reu
nião dos três Presidentes do Cone Sul,- os Presidentes 
S"arney, Alforisin e Sanguinetti. Os três, por uma singu
lar e feliz coincidência, têm origerp parlamentar; partici
param, de alguma forina, colaboraram para a evolução 

e para a consolidação do Parlamento Latino Ameri
cano. O mínimo que seja Suscitado de discussão, ainda 
que informal, durante a reunião dos três chefes de Esta
do, dará uma força extraordinária a todos aqÚeles que 
lutam pela concretização desse sonho, que foi pela pri
meira vez alçàdo à imaginação dos seus pares pelo liber
tador Simon-Bolívar. 

Sr. Presidente, uma posição do Brasil, da Argentina 
e do Uruguai sobre a institucionalização do Parlamento 
Latino-americano terá o condão de arrastar todas as 
forças espirituais~ institucionais, políticas e económicas 
da AménCa Latina, no rumo da integração. Isso é tanto 
mais necessário, isso é tanto mais pragmático, quando 
neste momento nos encontramos solidarizados por força 
das nossas vicissitudes e das nossas dificuldades comuns. 
Não vou relatar aqui os dramas que temos vivido com 
os nossos balanços de pagamento. Não vamos insistir 
aqui na penúria cambial que vivem todos os países da 
América Latina e que nos empurram uns na direção 
dos outrõs, com o objetivo de estabelecermos um mer
cado comum, de estabelecermos um espaço económico, 
de termoS'uma moeda comum, para troca e para reserva 
de valor. 

E tudo isso, Sr. Presidente, no final das contas precisa 
de decisões políticas que -só podem ser de~enninadas 
pelas representações políticas, pelos Parlamentos, devi
damente instrumentados, para operacionalizar essa ten
dência que está na base dos nossos últimos passos, face 
às dificuldades que encontramos no concerto interna· 
ciow!. 

Por esta razão, entrego a V. Ex.~. com muito orgulho, 
este documento. E me permito ler, apenas, o caput 
do art. 1.'! do Tratado, que reza o seguinte; 

"Art. 1. ~Por este presente Tratado as Altas Par
tes contratantes decidem institucionalizar o Parla
mento LatinoMamericano, como organismo regio
n-al, permanente e unicameral, integrado pelos Par
lamentos nacionais democraticamente constituídos 
nos Estados Soberanos da América Latina, cujo 
ingresso haja sido aprovado de acordo com os seus 
Estatutos." 

'Se~ueMse a definição, por capítulos, da estrutura do 
Parlamento Latino-americano, dos seus princípios, dos 
soo~ J!!Opósitos, das suas -atnõuições, das suas prerro
gativas, da sua administração, dos idiomas oficiais e 
de;; traj;lalho usados em suas sessões, e, por fim, as dispo
sições finais que deixam em aberto o local da sede do 
Parlaritento Latino-'americano e dos seus díversos ór
gãos, da Junta Diretiva, -das Comissões e da Assembléia 
Geral. 

E.ra esta a comunicação que tinha a fazer, Sr. Presi
dente, solicitando a V. Ex.~ que faça registrar em nossos 
1\p.ais este Tratado que reputo de soma e extraordinária 
relevância. ~M~~<:' bem.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MARCONDES GADELHA EM SEU DISCUR
SO: 

PROPUESTA DE LA JUNTA DIRECfiVA 
Tratado de Institudonalizadon De1 

Parlamento Latino-americano 

_Los gobiemos representados~~ la Conferencia Inter
gubemamental para Ia institucionalización dei Parla
mento LatinoamericanQ, por media de seus represen
t~tes plenipotenciarios debidamente autorizados, con
~nen lo siguiente: 

- ~cu1o 1. ~Por e I presente Tratado Ias Altas Partes 
Constratantes deciden instituciõn3:lizar el Parlemento 
Latioamericano, como organismo regional, permanente 
y unicameral. integrado por los Parlamentos Nacionales 
democráticãmente cnstituídos en los Estados Soberanos 
de América Latina, cuyo ingreso haya sido aprobado 
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de acuerdo con sus Estatutos. Lo dispuesto en este 
Tratado no modífica ni la dclidad de miembro, Di los 
derechos adquiridos por los Parlamentos que actual
mente integran e1 Parlamento Latinoamericano y que 
son los de Argelina, Antillas Neerlandesas, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, E1 Salva
dor, Guatemala, Honduras, México, Nícaragua, Pana
má.. Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela. 

Do Lo Estructora 
Artículo 2..': Los Parlamentos Miembros acreditarán 

a sus Representantes Permanentes ante el Parlamento 
Latinoamericano, de acuerdo coo el procedimiento in
terno para designaciones y sustituciQDes. de cada uno 
de ellos. 

Artículo 3.': Las Delegaciones Nacionales a Ia Asam
blea estarán compuesta por un número máximo de 12 

· Miem.bros, parlamentarios en ejercicio y en su integra
ción se atenderá Ia representación proporciOnai de los 
partidos polfticos actuantes. 

Artículo 4.': El Parlamento Latinoamericano cele
brará sus Asambleas y las reuniones de su Junta Direc
tiva y de sus órganos de gobiemo y técnicos en las 
condicioneS que determine su propio Estatuto. 

De Los Prindpios 

Artículo 5.'~ EI Parlamento Latinoamericano recoge 
las tradi.ciones de los héroes y fundadores de Ias Patrias 
Latinoamericanas en lo relativo a la defensa de la inde· 
pendencia y el ejercicio pleno de la soberania popular 
y nacional y tendrá los siguientes principias permanen
tes e inalte:rables: 

a) La defensa de la democracia, 
b) La iniegraci6n latinoamerica, 
c) La no interveci6n, 
d) La libre determinación de los pueblos 
e) La igualdad jurídica de los Estados, y 
f} La condena a la amena.za y ai uso de Ia fue:rza 

y la opci6n por la soluci6n pacífica, justa y negociada 
de Ias controversias. 

de los Propósitos 
Artículo 6.! El Parlamento Latinoamericano ten<lrá, 

entre otros, los seguintes propósitos: 
a) Impulsar la integ:ración política, social y cultural 

de los pueblos de América Latina; 
b) Defender la plena vigencia de la bõertad, la justicia 

social, la independencia económica y el ejercicio efec· 
tivo de la democracia_ representativa; 

c) Cuidar de que Cl respeto a los derechos humanOs 
fundamentales no sea afectado en ningún país latinoa
mericano o extrazonal, por cnalesquiera formas que 
menoscaben la dígnídad humana; 

d) Aceptar el principio de pluralidad ideológica como 
base de una comuilidad Iatinoamericana democrática
mente organizada; 

c) Fomentar el desarrollo arm.ónico de la comunidad 
latinoamericana, en ~os de bienestar integral, por 
medio de la impulsión de programas comunitarios; 

f) Luchar por la supresión de toda forma de colonia
lismo, neo-colonialismo o cualquier forma de discrimi
nación, em América Latina; 

g) Oponerse a la acción imperialista en América Lati
na. recomendando la adecuada legislación normativa 
y programática que Otorgue a los pueblos' latinoame
ricanos la mejor utilización y el máS e(e"ctivo de todos 

'"" re<:uiSOS; 
h) Canalizar y apoyar las exigencias de los pueblos 

de América Latina en el ámbito.intemacional, respecto
al justo reconocimiento de sus derechos; 

i) Contnõuir a la a:firmación de la paz, el ordem jurí
dico y la seguridad internaciona1es. 
De Las Atribaidooes 

Artículo 7. '! Son atribuciones dei Parlamento Lati
noamericano conocer .. debatir y resoJver en forma de 
recomendaciones o resoluciones, según el caso, cual
quier asunto, moción o proyecto _que tenga relación 
con los principios y propósitos enunciados en este Trata
do, con Ia integración política, económica, sociat y cu_l
tural de América Latina o con cualesquiera otróStemãs 
de interés común. 

l..e corresponde asímismo: 
a) Verificar los poderes de los_ representantes para 

integrado; 
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- b) Dictar su Estatuto y Reglamento; 
C) Elaborar y aprobar su presupuesto y Orgariizar sti 

adm.inistración; -
d) Mantener relaciones con los organísmos y autori

dades nacionãles tatfuOamericános e internaCionales en 
todo lo que resulte conducente a la relaización de los 
propósitos dei Parlamento Latinoamericano; '-, 

e) Gestionar ante cada parlamento Nacional miemb~o 
la creación de Comisiones Especi.ales dedicadas al estll•\ 
di o de todas las materias relacionadas con el Parlamento 
Latinoamericano; 

t) Actuar como órgano de consulta de los Parlamentos 
de las Altas Partes Contratantes; 

g) Establecer las medidas que conduzcan a la annoni
~ción de Ias Iegislaciones de las Partes Contratantes. 
Do Las Prerrogathas 

Artículo 8. '! E:l Parlamento Latinoamericano gozará 
de personalidad jurídica y podrá, por lo tanto. adquirir 
y __ enajenar tOs bi~nes muebl~s o ~~ebles necesarios 
para su normal funcionamento, así como utilizar recur
sos en cualquier moneda y hacer las transferencias que 
considere convenientes. 

Artículo 9.'!EI Parlamento Latinoamericano, sus in
tegrantes. funcionarios y asesores gozarán, en los terri
torios de las partes contratantes, de las inmunidades 
y privtlegios ne-cesarios para el cumplimiento de sus 
funciones de acuerdo a las condiciones que se esta
blezcan en el Protocolo respectivo. 

Do Lo AdmiD!stradon 
Artículo 10.~ Todo lo relativo a autoridades, estruc

- tura jurídico-administrativa y alcances técnicos dei Par· 
lamento Latinoa,nericano. se~ estipulados en el Esta
tuto correspondiente. 

Artículo 11.~ Los gastos de funcionamientodel Parla
mento Latinoamericano estarán a cargo de las partes 
contratantes, en la proporción que estableZ~? el Esta-
tUto cOirespondiente. -

Artículo 12.? La sede dei Parlamento Lat:i.noameri
cano se fijaiá de común acuerdo por los Parlamentos 
de los Estados Miembros. 

Do Los Idiomas 
Artículo 13.~ Son idiomas oficiales dei Parlamento 

- Latinoamericano, ei espanõl, y el portugués. Las actas 
y documentos finales dei parlamento Latinoamericano 
se publicarán en ambos idiomas. 

Se asegurarán los servicios de interpretación y traduc
ción correspondi entes a los países de otras lenguas cuyos 
Parlamentos integren el Parlamento Latinoamericano. 

J);sposic!ollfS Finales 
Artículo 14. '! EI presente Tratado no podrá ser firma

do con reservas, ni podrán éstas ser recibidas en ocisión 
de su ratificación o ad&esión. 

Artículo 15. Las partes Contratantes ratificarán el 
presente Tratado, en el plazo más breve posible, de 
ac.u.erdo con sus respectivos normas constitucionales. 

Los instrumentos de ratificaçión serán depositados 
ante el Gobiemo de la República de el cual comunicará 
Ia fecha de depósito a los Gobiernos de los Estados 
que hayan firmado el presente Tratado y a los que 
en su caso lo hayan ratificado o adherido. 

Artículo 16. '! EI presente Tratado entrará en vigor 
treinta días después dei depósito dei tercer instrumento 
de ratificación, con relación a los tres p~eros países 
que lo ratifiquen; y? para los demás signatarios, su vigen
cia comenzará el trigésimo dia posterior ai depósito 
dei r~pectivo instrumento de ratificación, y en el orden 
en que fueren depositadas las :ratificaciones. 

El Gobiemo de la República de ..... ·-·· .notificará ai 
. 9obiemo de cada uno de los Estados signatarios la 

fecha de entrada en vigor dei presente Tratado. 
Artículo 17 .~ Después de su entrada en vigor, el pre

sente Tratado quedará abierto a la adhesión de los de
más Es~s J;..atinoamericanos, que deberán depositar 
a_ tal efecto, ante el Gobierno de Ia República ......... el 
correspondiente ~~trumento. 

Artículo 18.~ La Parte Contratante que desee denun
ciar el presente Tratado deberá ComuniCar -esa decisión -
_;:t"!as demás partes Contratantes. efectuando la entr:ega 

--formal dei documento de denuncia ante el Gobíemo 
de la República de ........ _ 
~ Formalizada la denuncia, cesarán automáticamente 
para ese Gobiemo los derechos y obligaciones que le 
corresponden en su condicióo de P~e Contratante. 
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Artículo 19., Las Altas Partes Contratautes pocJrnn 
introducir enmiendas ai p!'escnte Tratado~ las cuales 
serán.formalizadas en protocolos que enmu-án em vigor 
una vez qUe hayan sido ratificados por todas las Partes 
Contratantes y depositados los respectivos instrumen
tos. 

Artículo 2<r.. Los Protocolos que de cmJO!n acuerdo 
celebran las Partes Contratantes,. asi como el Estatuto 
se considerarán parte integrante dei presente Tratado. 
Disposicion Tnmsitoria 

Artículo 21~. La fecha y lapso de la primera reunión, 
serán determinados por el depositaria de este instru
mento. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que suscriben, 
habiendo depositado sus plenos Poderes,. bailados en 
buena y de.bida forma~ firman el pt:_esente Tratado en 
non:tbre de su.s respectivos Gobiemos. 

Hecho en la ciudad de a los días dei mes de de ~ 
en un original en-los idiomás espanõl y portugués~ sien
do ambos textos igualmente auténticos.. 

El Gobiemo de Ia República de será el depositaria 
dei presente Tratado y enviará copías debidamente au
tenticadas dei mismo a los Gobiemos de los dem:fs 
países signatarios o adherentes. 

de de 198 

O SR. PRFSIDENTE (Passos Põrto)- Passa-5C z 

ORDEM DO DIA 

DiScussão, em turno único, da Redação Fmal (ofere
cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n.! 
1.066, de 986), do Projeto de Lei do Senado n! 232,. 
de 1981, de autoria do Senador João Calmoo, que 
autoriza o Poder Executivo a instituir adicional sobre 
o preço ao consumidor de cigarros, charutos & fumo 
para cachimbo, revertendo o produto dessa arreca
dação para o ensino de primeiro e segundo graus. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra~ encerro a discus

são. 
A redação final é dada como definitivamente apro

vada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a redação fina] aprovada: 

Redação final do Projeto de Lei do Senado a: 
232, de 1981, que autoriza o Poder Executivo a 
instituir adicional sobre o preço ao COIISUDiidor de 
di:arr<Js; cbarutos e rumo pano Clldúml>o, rever
tendo o produto dessa arrecadação para o msioo 
de prim~ e scgnndo graus.. 

O Congresso Nacional decreta: · 
Art. 1'! É o_ Poder Executivo autorizado a instituir 

adicional no valor correspondente a 1/10 (um décimo) 
do preço fixado para a venda ao consumidor de cada 
maço de cigarros, caixa de charutos,. de fumo para ca
chimbo. 

Art. 2'! O produto dessa arrecadação será integral
mente destinado ao eu$ o de primeiro e segundo graus, 
compondo um Ftindo que será gerido por um Conselho 
Diretot integrado por representantes do Poder Público 
e da comunidade.• 

Art. 3! Os atos necessários à execução desta lei serão 
estabelecidos em regulamento do Poder Executivo. 

Art.- 4'! Esta lei entra em vigor nã data de sua publi
cação. 

Art. 5'! Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Passa-se ago
ra à apreciação do Requerimento n~ 553,. de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara,. n' 141186. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam~ queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

_ ~atéria, que foi 4espachada à Cqmissão _de Fmanças. 
Verificando-se a ausência tempo~a da maioria de 

seus integrantes, esta presidência, nos tennos do § 1~. 
do art. 90, do Regime_nto Interno, designa o nobreSen:ii-
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dor Hélio Gueiros para proferir parecer da Comissão 
de Finail'ças, como substituto eventual do relator dessa 
Comissão. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para profe· 
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: O proje
to de lei em pauta, encaminhado pelo _Poder Executh:o, 
nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, tem 
por escopo autorizar a abertura de crédito especial ã 
Justiça Federal de ~rimeiraJnstância_.. no valor tle 
Cz$3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil cruza
dos). 

Os recursos ora mencionados destinam-se âs .obras 
de construção do prédio para a Se-ção Jud_i.ciária do 
Estado do Ma!anhão, como _segue: ,,/ -

09.01--:-Justiç~_Fed~_ral de l~)n'stância Cz$ 
3.800.000,00 --< . . . 

02040257.582- ConstiuÇr!.o d6 edifício-sede da Jus
tiça Federal do Maranhão Cz$ 3.800.000,00 

Trata-se, assim, de crédito especial cuja abertura 
acha-sê disciplinada no artigo 43 da Lei n~ 4.320, de 
17 de març<r ~964. . . . . 

O projeto, najÕfina.9_ê.}~ferida lei de conformiQade, 
ainda,comaalíp.eacdo § P.üO artigo61da Constituição 
Federal, prevê no seu artigo 2~ a anulação de dotação 
orçamentária consignada nO vige!lte Orçamento da 
União, aprovado pela Lei n~ 7.420, de 17 de dezembro 
de 1985. 

Conforme se deduz da exposição de motivos de _que 
se originou ó projeto, a rirgt!ncia- do pedido se deve 
ao fato de que a obra deverá iniciar-se antes do período 
de chuvas, a fim de evitar-se atraso n_a execução do 
edifício, que visa à solução do~ problemas de espaço 
físico na Seção Judiciáia do Estado do MaranhãÔ. 

Inexistindo óbice de natureza jurídico-constitucional 
e evidenciando-se a conveniência da canalização dos 
recursos refe~dos para esse importante órgão do Poder 
Judiciário, Sorilos pela aprovação da proposição em exa
me. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - O parecer 
é favorável. -

Completada a instrução da matérii i)assa-se:à_Sua 
apreciação. -

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pau.c;a.) 
Aprovado, 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N: 141, del986 

(N.:8.381/86, na Casa de Origem) 

(De iniciativã. do Senhor Presidente da Reprlbtléa) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça Fede
ral de- Primeira Instância o crédito especial de Cz$ 
3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil cruza
dos), para o run que especifica. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. L~ Fica o Poder Executivo autotizado a abrir, 

à Justiça Federal de Primeira Instância, o crédito espe
cial de Cz$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil 
cruzados), para dar início às Qbras de cOnstrução do 
prédio para a Seção JudiciáiiaCio Estado do Maranhão, 
como segue: 

09.00- Justiça Federal 
de 1.' Instância 3.800.000 

09.01- Justiça Federal 
de L' Instância 3.800.000 
02040257.582- Construção do 
edificio.sede da 
Justiça Federal 
no Maranhão ~· ~3.8()(L000 

Cz$ 1,00 
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Art. 2.~ os- recursos necessários à execução desta 
lei decorrerão de anulação parcial de dotação orçamen
tária consignada no vigente Orçamento da União apro
vado pela Lei n.~ 7.420, de 17 de dezembro de 1985. 

Art. 3.'! Esta lei entra em vigor na: data de sua publi
cação. 

Art. 4.'! Revogam-se as disposiçõ_es em contrário. 

_O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n.'! 554, de urgência, lido 
no Expediente para o Projeto de Lei da Câmara n. '! 

-146, de 1986. 
~Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queirilm perma
neCer sentaâos.-(Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se â apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia 
e de Trarisportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Solicito ao Nobre Senador Hélio Gueiros o parecer 
da Comissão de Economia. 

O SR • .HÉLIO GUEIROS (PMDB ·PA. Para proferir 
pare~er.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O referido Projeto de Lei de autoria do nobre Depu
tado Marcelo Unhares objetiva permitir aos estaleiros 
nacionai~ a construção de navios da Marinha, com re
cursos oriundos do Fundo da Marinha Mercante, Fundo 
este "destiJ!.ado a prover recursos para a renovação, 
ampliação e recuperação da frota mercante nacional, 
objetivando o atendimento das reais necessidades do 

~transpor_te hídroviário e para manter a regularidade da 
indústria de construção naval no País". 

Qs ~staleiros brasileiros atraves;;am crises periódicas, 
muitas vezes trabalhando com capacidade ociosa, libe
rando mão-de-obra e gerando problemas sociais. 

A Marinha de Guerra do Brasil tem a seu encargo 
o patrulhamento de quase 8.000 Km de costa e um 
mar territorial de mais de 300 Km. necessitando estar 
aparelhada para desempenhar seu papel de garantir o 
livre funcionamento dos portos, a navegação, a prote
ção dos recursos naturais e dos interesses económicos 
e -políticos do País. 

Infelizmente, a Marinha brasileira não dispõe da tota
lidade dos equipamentos necessários à magnitude de 
sua tarefa, razão pela qual a construção de navios de 
balxo custo seria de utilidade para a melhoria dos servi
ços _prestados por este Ministério à sociedade brasileira. 

A construção desses navios, Com o objetivo de garan
tir a margem de lucro mínima necessária a sobrevivência 
da i_ndústria naval brasileira, é vantajosa tanto para 
a iflâústria corno· pata a Marinha, não existindo parecer 
ao referido Projeto de Lei nas Camisões de Constituição 
e Justiça, Transportes e Economia, Indústria e Comér
cio na Casa de Origem. 

Do ponto de vista económico, é de se destacar o 
fato de que o referido projeto não implica na criação 
de recursos adicionais e favorece o desenvolvimento 
de uma atividade industrial genuin3.mente brasileira. 

Pelo exposto, votamos pela oportunidade e viabiti
dac;ie_ do Projeto, recomendando sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Estando a 
matéria dependendo de parecer da Comissão de Trans· 
portes e verificando-se a ausência temporária da maioria 
dos seus integrantes, esta Presidência designa o nobre 
Senador Dias Macedo, substituto eventual na referida 
Comissão, para proferir o parecer da Comissão de 

Transportes, Cominicações e Obras Públicas. 

O SR. DIAS MACEDO (PDS - CE. Para proferir 
parecer.) Sr. Presidente _e Srs. Senadores: 

Chega ã. essa Comissão o Projeto de Lei de Deputad~ 
Marcelo Unhares, que altera dispositivos do Decre~ 
to»lei n~ 1.801, de 18 de agosto de 1980, o qual dispõe 
sobre Adicional ao Frete para Renovação da Marinha 
me-rcante, bem como o Ftlndo de Marinha Mercante. 

A matéria teve sua tramitaç_ão normal, _na Câmara 
-dos Dep-Utados~ tendo sido aprovada em todas as Comis» 
sões pela qt~al tramitou. 

No exame aprofundado que levamos a efeito sobre 
~--u- ptes-ente Projeto, enteridemos que o artigo 12 do 

Decreto-lei n'! 1.801, de 18 de agosto de 1980, ao definir 
a aplicação dos recursos do FMM (Fundo de Marinha 
Mercante) não esgota o entendido sobre a sua melhor 
ãplicaçáo. 
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É d_efinida a aplicação na concessão de empréstímos, 
nos fundos perdidos e nas operações financeiras. 

No concernente aos fundos perdidos é que se propõe 
acrescentar a alín~a c, que tem o seguinte teor: 

"c) em caráter excepcional, durante os perídos 
de escassez de encomendas aos estaleíros instalados 
no País, e mediante autorização do Presidente da 
República, para a construção de navios da Marinha 
do Brasil." 

Na justificação ao Projeto, seu Autor aduz, entre 
o_utros, o ase~cto de que os estaleiros brasileiros estão 
paridos, eXistindo cerca de 36.000 empregados (já fo
ram 80.000) praticãrnente em fase de serem despedidos. 
A Marinha de Guerra do Brasil, que já foi uma das 
grandes do mundo, e a 1~ da América Latina, é hoje 
a 4~ nesta parte do continente. 

As costas brasileiras, muitos extensas, carecem de 
patrulhamento. E nossa Marinha, para estar adequada
mente equipada e treinada, precisa de embarcações e 
equipamentos. E os nossos esta!eíros, hoje. funcionan
do com capiicldade ociosa, estão preparados para cons
truir e reformar navios de qualquer porte, tanto de 
guerra como mercante. 

No exame da matéria, nada encontramos a obstacu
lizar o ProJeto. 

Face ao exposto, somos pela aprovação na forma 
como se encontra o PLC 146/86. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôr to) - Os pareceres 
são favoráveis. Completada a instrução da matéria, pas~ 
sa-se à sua apreciação. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a díscus~ 

são. 
Em votaç_ão. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai ã sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N! 146, de 1986 

(N: 6.881/85, na Casa de origem) 

Altera dispositivos do Decreto-lei n: 1.801, de 18 
de agosto de 1980, que dispõe sobre o "adicional 
ao Frete para Renovação da Marinha Mêrcante, 
bem como o Fundo de Marinha Mercante''. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ O art. 1~ do Decreto-lei n? 1.801, de 18 de 

agosto de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação: 

uArt. 1? O Fundo da Marinha Mercante -
FMM, -é um fundo de natureza contábil, desti
nado a prover recursos para a renovação, amplia
ção e recuperação da frota mercante nacional, ob~ 
je~ivando o atendimento das reais necessidades do 
transporte hidroviário e para manter a regularidade 
da indústria de construção naval do .País." 

Art. 2': Fica acrescentado ao inciso II do art. 12 do 
Decreto-lein~ 1.801, de 18 de agosto de 1980, a seguinte 
alínea c, com a redação abaixo: 

..Art. 12 .....•.....•...................................... 

""'i!:::::::::::::::::~::::::::::~:~::::::~::<:~;~::~::::::: 
a) ·····o•••··················<"······························ 
b) ......................................................... . 
c) em caráter excepcional, durante os períodos 

de escassez de encomendas aos estaleiros instalados 
no País, e mediante autorização do Presidente da 
República, para a construção de navios da Marinha 
do Brasil." 

Art. 3? Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições_ em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrS. -se
nadores: 

As fortes reaçóes provocadas pela edição do último 
pacot~ - não só em Brasília, maS em todo o País -
dificilmente teriam acontecido se as alternativas esco
lhidas para resolver os problemas econd~icos foss_em -
prévia e amplamente discutidas no Corigresso Nacional, 
onde as aspiraç6es nacionais podem ser melhor tradu
zidas. 

O restabelecimento das prerrogativas do Congresso 
Nacional -sobretudo no que se refere às suas- atribui
ções econômico-firiãiiceiàtS:..:;_ é o caminho mais curto 
para a construção da democracia de que o Brasil precisa 
neste momento. --

Uma Nação de tradições democráticas, em intenso 
processo de desenvolvimento e grandes transformações 
- decorrentes do acelerado ritmo de crescimento dc
mográfi'Co, da urbanizaçáo, industrialização, expansão 
de suas fronteiras económicas e da crescente abertura 
para o exterior - não pode prescindir de um modelo 
de democracia modema e adequado ao atual estágio 
de sua trajetória política, econômica, culturaf e social, 
um modelo em que as ações governamentais se realizem 
sem que seus reflexos causem tantos impactos sobre 
uma sociedade_ já politizada e esclarecida o suficiente 
para reagir da forma como vem--se conduzindo nos últi
mos anos. 

Não devemos transplantar modelos, mas podemos 
observar e aproveitar algumas das experiências de quem 
segue à frente na escalada desenvolvimentista. Nos Es
tados Unídos são freqüentes as de_ci~óes do Congresso 
até para determinar, por iniciativa própria, aumerito 
de tributos como solução para equilibrar o orçamento 
público, a exemplo do que tem acontecido nQ_ Governo 
do Presidente Reagan. A redução dos g.astos- medida 
que mais favoreceria os eleitores - poderia também 
produzir efeitoS positivos ni contenção do déficit orça
mentário, ou mesmo na queda do consumo para refrear 
o ritmo inflacionáriO. Nõ -eDtaDio, são estabelecidos 
acréscimos na carga fiscal, sem que disto decorram im
pactos ou convulsões sociais, como tem acontecido en-
tre nós. --

Em que pese àS dife~eitças dOs pio'9lemas económicos 
e às dimensões de suas conseqü~nciãs-Sobre uma popu
lação de elevada _renda per capita e out~a em que a 
renda mal dá para atender ~ n~~ades de subsis
tênciã, a participaçãó do nosso Cong!esSO nas decisões 
económicas pode perfeitamnete seguir o exemplo nortew 
americano. 

Ora, o principal argum~nto ásadO para justificar o 
centralização em nosso País tem sido a morosidade dQs 
trâmites legislativos, o que faz proliferar os decretos-leis 
sobre decisões da maior importância para a vida dos 
140 milhões de brasileiros. · 

E por que tal morosidade não acontece nos Estados 
Unidos, Inglaterra e outros pafses? 

É verdade que as condições de trabalho de suas insti
tuições legislativas se antecipam às nossas poí décadas, 
em níveis de efici~ncia. Mas acontece que o Congresso 
brasileiro de hoje não é mais o de 20 anos atrás. Temos 
funcionários altamente especializados e uma infra-es
trutura de apoio logístico das mais modernas, inclusive 
dotada de sistema de processamento de dados, que nada 
deixa a desejar se comparado ao usa:cW no norte dq_ 
Continente. Temos inteli,&êilcias, equipamentos. insta
lações subutilizadas, um rico potencial que pode ser 
mobilizado para produzir resultados imediatos~ depen
dendo apenas de decisões políticas, no âmbito do Con
gresso, po-rque contamos também com o respaldo popu
lar para restaurar as prerrogativas desta Instituição le-
gislativa. . 

Já existe um consenso sobre a maior parte das prerro
gativas que precisam ser restabelecidas.. O SenadOI Otá.
vio Cardoso presidiu uma Comissão especialmente des
tinada a elaborar um projeto de Emenda nesse sentido. 
O relator, Deputado Cássio Gonçalves, no infcio deste 
ano, produziu um trabalho dos mais sérioS, coerente 
com ~ aspitãções nacionais;·tsento de ideologias parti
dárias isOladas e de pretensões a maiores privilégios 
para os parlamentares. ___ _ 

Em todo o- trabalho prevalece o fortalecimento da 
Instituição legislativa, notadamente a conquita de novas 

1 
atribuições nos campos econôriiiCOS e fíilanceifOs, a con-

·tenção.do uso abusivo do decreto-lei e a extinção da 
figura- do decurso de prazo. _ 

De acordo com o citado trabalho, o decreto-lei será 
mantido, no-s· cas-os de urgência ou relevante intereSse 
pUblico, apenas durante os recessos parlamentares, des
de que a matéria nâo implique _despesas e seja enviada 
ao Congresso no prazo máximo de 48 horas após a 
sua reabertura, com 30 dias. para tramitação. Se não 
for votado ao final deste prazo, será rejeitado e não 
aprovado por decurso de prazo, como é hoje. 

Quanto às prertog~tivas dos_ parlamentares, a pro
pOsta iesiãbelece a linunidade rio exercício do mandato, 
a-Caba com o jeton e fixa um subsídio mensal, represen
tação e ajuda de custo, estabelecidos no final de cada 
legislatura para a subseqüente, 

As atribuições do Poder Legislativo abrangem adis
tribuição de rendas; matéria financeira, inclusive tribu
tos e sua- arrecadação;- orçamento anual e plurianual; 
abertura de operações de crédito, dívida pública e emis
sões de curso forçado. 

Destacam--se ainda as resoluções definitivas sobre os 
tratados, convenções e atos internacionaiS; aprovação 
óll suspensão de medida de emergência, estado de sítio, 
estado de emergência ou iiltervenção federal além da 
fixaçãO dos efetivoS das Forças Armadas para os tempos 

---de-paz; criação de cargó"s públicos e fixação dos resp~c
tivos vencinientos. 

Paralelamente ao exame da proposta nascida no seio 
das duas Cãsas do Congresso Nacional- prerrogativas 
que precisam set cotejadaS com ·as que constam no pro
jeto de Constituição elaborado pela Comissão presidida 
pelo grande jurista Afonso Arinos de Mello Franco 

_ -~ com outras importantes contribuições que têm chega
do a esta Casa - também medidas internas hão que 
ser tomadas sem perda de tempo. . 

A eficí!ncia e a eficácia n"a eXecução da atividade 
legislativa, em todo o seu conjunto de ações, são a 
lÍilÍca forroª de conter a tentação autoritária, de possibi
litai- ã. implantação- das necessárias reforinas de base 
que a Nação exige, de resistir às pressões dos grupos 
de interesses contrários às reais aspirações nacionais 
e de seguir no caminho da democracia a que todos 
aspiramos. 

_ _ Neste momento histórico. lemos a grande responsa
bilidade de evitar erros que possam propiciar a falência 
do poder civil, dos partidos e da classe política, sem 
os quais a Unica força organizada que restaria para assu
I!J-ir o ~ando do _:País _se~m as Forças Armadas. 

-- -Teremos um cUrto recesso parlamentar, depois de 
exaustiva maratona na campanha política, mas concla
mamos V. E~ a que aproveit~mos esse período para 
nos aprofundar no estudo das mais urgentes reformas 
OOJ.l~titqc;ionais, que-são as novas prerrogativas do Con· 

__ gresso Nacional. Esta será a melhor forma de contri
buinnos para o retomo da normalidade social, indispen
sável à realizaÇão dos trabalhos que nos cumpre realizar 
a partir de 1~ de fevereiro próximo. 

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

O~ PRESIDENTE (Pãssos Pôrto) -A PreSidência 
c:Pnvoci. sessão extraotdínária a realizar-se hoje, às 11 
horas, com a segt!ínte 

ORDEM DO DIA 
~l-

Discussão, em segundo turno, do Projeto d~ Lei da 
Câmara n~ 18, de 1986 (n? 7.118/86, na Casa de origem), 
que cria cargos de Secretário de Turma e de Diretor 
de Serviço_na Secretaria do Tribunal Regional do Traba
lho da 4~ Região, tendo 

--PARECERES FAVORÁVEIS. sob nes 1.033 e 
. L034, de 1986, das Comissões: 
"-'-'-'"----de ServiçO Público Civil; e 
~ ·de Finanças. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 123. de 1986 

(Em regime de Urgência- art. 371L b, 
do Regimento Interno 

DisCussão, em segUndo turno, do Projeto de Lei da 
Câmara n~ 123, de 1986 (n'! 7.132/86, na Casa de cri-
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gem), de iniciativa do Senhor PresideD.te da República, 
que dispõe sobre a criação, transformação e transpo
sição de cargos nos quadros permanentes das secretarias 
do Superior Tribunal Militar e das auditorias da Justiça 
Militar e dá outras providências, tendo 

PARECERES ORAIS. FAVORÁVEIS. das Comis
sões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 129. DE 1986 

____ {?_!ll_r_egim~_dç- urg~cia- Art. 371, b, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da 
Câmara n'! 129~ de 1986 (n~ 8.058/86, na Casa de ori
gem), que cria cargos, em comissão, de assessor legisla
tivo_, no quadro permanente de pessoal, da Câmara 
dos Deputados, e dá outras providências, tendo 

PARECERES ORAIS, FAVORÁVEIS, das Comis-
sões: 

- de Constituição e Justiça; 
-- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

-4-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N' 144, DE 1986 

(Em Regime de Urgência, art. 371, b, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da 
q.mara n~ 141_! de 1986 (N~_ 8.086{86, na Casa de ori
gem), que_disp&-sObre a criação de cargos e empregos 
permanentes na secretaria do Tribunal Federal de Re
cursos e dá outras providências, tendo 

PARECERES ORAIS, favoráveis, proferidos em 
Plenário, das Comissões: 

- de Serviço PúbUco Civil, e 
- de Finanças. 

·~s-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 148, DE 1986 

(Em regime de Urg~ncia, art. 371, b, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em segUndo turno, do Projeto de Lei da 
Câmara n? 148, de 1986 (N~ 8.003/86, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a reestruturação dos servíçmr 
da Justiça Federal de Primeira Instância e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES ORAIS, favoráveis, proferidos em 
Plenário, das Comissões: 

-- de Serviço Público Civil; e 
- Pe Finanças. 

-6-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 198. de 1984, de autoria do Sei:J.ador Nelson 
CarniiiO, que resguarda direitos adquiridos por funcio

- nários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
antes da vigência da Lei n~ 5.903, de 9-7-73, quanto_ 
à percepção de ·adícionais por qüin-qüênios,- tendo 

PARECERES, sob n'' 1.129 a 1.131. de 1986, das 
COmissões: _ _ _ 

-oe-Constituição e JUstiç8~ pela OOristituclonalidade 
e juridicidade; 

- Diret9ra, fiwõfável; e 
- de Serviço Púlilico Civil, favoráve;. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Está encer
rada a sessão. 

{Levanta-se a sessão às 10 horas e 58 minutos.) 
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Ata da 324~ Sessão em 4 de dezembro de 1986 
4~ Sessão LegislativaOrdinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 11 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

. Jorge Kalume- Altevir Leal- Máiio Maia- Euni
ce Míchiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo -
Cesar Cais- Dias Macedo- Afonso Sancho- Moa-

Presidência do Sr. Marcondes Gadelha 

-- -- J-
=--~de diretoi- de.se~iço na Secretaria do Tribunal 
Regionald9 Trabalho da 4? Região, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nes. 1.033 e 
_ L034, de 1986, das Comissões: 

-De Serviço Público -Civil; e 
- De Finanças. 
A matéria constou da sessão ordinária de 1? do 

corrente, tendo sido aprovada, em primeiro turno. 

cyr Duarte - Martins Filho - Hum_be;rto Lucena - __ 
Marcondes Gadelha- Maurício Leite --José Urbano 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
- - discussão. - Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 

-·Lourival Baptista -Passos Pôrto - Jutahy Maga-
lhães- Alaor Coutinho- Luiz Viana- José Ignácio 
Ferreira-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro -Jamil 
Haddad- Mata-Machado- Alfredo Campos- Fer
nando Henrique Cardoso -Severo Gomes- Benedito 
Ferreira - Henrique Santillo -Gastão Mülle_r - Ro~ 
berto Campos - José Fragelli - Saldanha Derzi -
A:ffonso Camargo - Álvaro Dias - Enéas Faria -
Arno Damiani - Ivan Bonato - Carlos Chlarelli -
Pedro Simon - Octávio Cardoso. 

OSR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- A lista 
de presença acusa o compareêimeilto de 53 Srs. Senado
res. Havendo número regimental, declaro aberta a ses
são. 

I 
Sob a proteção de Deus inicíamos noSSoS trabailios. 
Não há expediente a ser lido. . 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo 

Sr. 1~-Secretário. 
É lido o seguinte 

REQVERlMENTO 
n~ S55, de 1986 

Requeremos urgênCia, nos termos do l;lrt. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n' 119, de 1986 ("' 2.504/83, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o seguro de acidentes do traba
lho destinado ao trabalhador rural, a cargo da previ-
dência social. · 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986 - Hélio 
Goefros - Jorge Kalume - Carlos Chlarelli 

REQUERIMENTO 
N: 556, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 

b,do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ

mara n'! 150, de 1986- (n~ 7.633, na Casa de origem}, 

de iniciativa do Senhor Presidente da República, que 

dispõe sobre o ensino profissional marítimo. 
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. - Alfredo 

Campos - Jorge l(alume - Cid Sampaio - Benedito 

Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Os 

requerimentos que vêm de ser lidos serão votados após 

a Ordem do Dia, na forma do art. 375, iteni 11, do 

Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Uadelha) - Pas

sa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
da Câmara "' 18, de 1986 (n' 7.118/86, na easa 
de origem}, que cria cargos de secretário de turma 

Encerrada a discussão, passa-se à apreciação da 
matéria que, nos termos do inciso II, letra b do 
art. 322 do Regi[Jlento Interno, depende, para sua 
aprovação, do voto favorável da maioria absoluta 

· da composição da Casa, devendo ser feita pelo 
processo nominal. 

Tendo havido, entretanto, acordo entre as lide
ranças·, a matéria foi aprovada, em primeiro tunl.O, 
simbolicamente. Assim, em consonância com 
aquela decisão, a presidência irá submeter o proje~ 
to ao Plenário, em segundo turno, pelo mesmo 
processo. 
_ Em.Y.otação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram per~ 
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
' N~ 18_, de 1986 

(N~ 7.184/86, oa Casa de origem) 

Cria cargos de Secretário de turma e de Diretor 
de Serviço na Secretaria do Tribunal Regional do. 
Trabalho da 4! Região. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Ficam criados, no Quadro Permanente da Se
cretariado Tribunal Regional do Trabalho da 4! Região, 

-----j (trés) cargos de provimento em comissão de Secretário 
de Turma TRT 4!, cód. DAS-101.2 e 3 (três) cargos 
de provimento em comissão de Diretor de ServiçO TR T 
4!, código DAS-101.2 

Parágrafo único. Os cargos de Diretor de Serviço 
c6d. DAS 101.2 destinam-se ao Serviço de Distribuição 
respectivamente das Juntas de Conciliação e Julgamen~ 
to de Caxias do _Sul, Canoas e Novo Hamburgo, no 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2~ As despesas decorrentes da execução desta 
lei serão atendidas pelos recursos orçamentários pró
prios do Tribunal Regional do Trabalho da 4.~ Região. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4.~ Revogam~se as disposições em contrário. 

O SR. PR~IDENTE (Marcondes Gadelha) -Item 2 . . 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n.~ 123, de 1986 (n.~ 7.132186, na Casa 
q_e .origem). de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre a criação, transfor
-mação e transposição de cargos nos quadros perma
nentes das Secretarias do Superior Tribunal Militar 
e das Auditorias da Justiça Militar e dá outras pro~ 
vidências, tendo . 

PARECERES ORAIS, favoráveis, daS cOmis~ 
sóes: 

De Serviço Plibllco Civil; e 
.:.. De Fútanças. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ex
traordinária de 2 dQ_corrente, tendo sido aprovada, 
ein primeiro -turno. 

Em, discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Nos termos do inciso II, alínea b, do art. 32Z, do 

Reginicimto Interno, a matéria depende, para a sua apro· 
vação, do voto favorável da maioria absoluta da compo~ 
sição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo 
nominal. 

Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideran
ças, a matéria foi aprovada, em primeiro turno, simboli· 
camente. _Assim, em consonância com aquela decisão, 
a Presidência irá submeter o projeto ao Plenário, em 
segundo turno, pelo mesmo processo. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penna~ 

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N: 123, de 1986 

(N: 7.132/86, na Casa de origem) 

De i.u:iciativa do Sr. Presidente da República 

Dispõe sobre a criação, transformação e transpoM 
sição de cargos nos Quadros Permane!J~S das SecreM 
tarias do Superior Tribunal Militar e das Auditorias 
da Justiça Militar e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Ficam criados no Quadro Pennanente da Se

cretaria do Superior Tribunal Militar os seguintes car~ 
gos: 
I-noGrupo-Atividade de Apoio Judiciário, Código 

STM~AJ-020:11 (onze) de Técnico Judiciário, STM
AJ-021;47 (quarenta e sete) de Auxiliar Judiciário, 
STM_~AJ-023;28 (vinte e oito) deAtendente Judiciaário, 
STM-AJ-024 e 4 (quatro) de Agente de Segurança Judi~ 
ciária, STM-NS-026; 

íi -no Grupo~Outras AtiVidades de Nível Superior, 
Código STM-SN-900:1 (um) de Médico,STM-NS-901; 

III - no Grupo-Outras Atividades de Nível Médico, 
Código STM-NM-1000:1 (um). de Auxiliar de Enferma
gem; STM-NM-1001; 

IV- no Grupo-Artesanato, Código STM-ART-700; 
2 (dois) de Artífice de Eletricidade e Comunicações, 
STM-ART-703. 

Atr. 2e Ficam criados no Quadro Permanente das Se
cretarias das Auditorias da Justiça Militar, no Grupo-A~ 
tividade de Apoio Judiciário, Código STM-AJ-020, os 
seguinte cargos: 44 (quarenta e quatro) de Oficial de 
Justiça Avaliador, STM-AJ-025;69 (sessenta e nove) 
de Auxiliar Judiciário, STM-AJ-023;23 (vinte e três) 
de Atendente Judiciário, STM-AJ-024 e 23 (vinte e 
três) de Agente de Segurança Judiciária, STM-AJ-026. 

Art. 3? Os cargos de que tratam os artigos anteriores 
serão distribuídos pelas classes das respectivas Catego
rias Funcionais, mediante ato do Ministro-Presidente 
do Superior Tribunal Militar, de acordo com a lotação 
fixada e observados os critérios legais e regulamentares 
em vigor, em especial os art. 108, § 2~ da Constituição 
Federal. 

Art. 4'! Nos QlladfoS QC que ti-ata esia lei serão trans
formados, assegurado o direito de opção, em vagas cria
das pelos seus arts. 1~ e 2~, mediante processo seletivo 
e de conformidade com as disposições legais e regula
mentares pertinentes ã matéria . 
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I -em cargos de Técnico Judiciário; 1 (um) cargo 
de Economista, 2 (dois) de Contador e 2 (dois) de Au
ditor; 

ll -em cargos de Auxiliar Judiciário, 35 (trinta e 
cinco) cargos de Agente Administrativo, 50 ( cinqüenta) 
de Datilógrafo, 1 (um) de Agente de Telecomunicações 
e Eletricidade e 30 (trinta) de Técnico de Contabilidade; 

III-em cargos-de Atendente Judiciário, 51 (cin
qüenta e um) cargoS de Agentes de Portaria; 

IV- em cargos de Agente de Segurança Judiciária, 
27 (vinte e sete) cargos de Motorista Oficial; 

V- em cargos de Artifíce de Eletricidade e Comuni
cações, 2 (dois) cargos de Auxiliar_de Artífice. 

§ 1~ Na transformação de que trata este artigo, o ser
vidor será incluído na primeira referência da classe que 
lhe couber, na respectiva categoria funcional, em decor
réncia da aplicação das disposições do art. 3~ desta lei. 

§ 2'! Na hipótese de ser ultrapassada, pelo a tu ai venci
mento do servidor, a primeira referência da classe que 
lhe couber, a inclusão será efetuada na referência de 
valor mais próxima que se lhe seguir. 

§ 3~ Os cargos, cujos ocupantes nãO optarem pelo 
aproveitamento ou náo lograrem classificação riO pro
cesso seletivo de que trata este artigo, serão transfor
mado.s, quando vagarem, em cargos das Categorias Fun
cionais que lhes tenham correspondido, a partir da clas
se inicial. 

Art. 5-: Serão transpostos para a categoria funcional 
Oficial de Justiça Avaliador, os cargos de Oficial de 
Justiça do Quadro Permanente das Auditorias da Jus
tiça Militar, em vagas criadas pelo art. 2? e observada 
a classificação prevista no ar-t. 3~ desta lei. 

Art. 6? Para o provimento inicial dos cargos efetivos 
dos quadros a que se refere esta lei, o Superior Tribuniil 
Militar realizará concursos públicos para áreas de ativi
dades específicas, próprias de habilitação profissional 
exigida nas especificações das respecvtivas categorias 
funcionais, o~servadas as exigências legais. 

Parágrafo único. Paia d prÕviinento-Inicial do c3:rgo 
de Oficial de Justiça Avaliador, será exigido diploma 
d~ conclusão do .Curso Supe~or de Direito. 

Art. 7?. As funções gratificadas necessárias aos servi
ços das Secretarias do Trib_!..ln_al e ~a_s__Auditorias da 
Justiça Militar, serão criadas pelo Superior Tribunal 
Militar, respeitados os princípios de classificação vigo
rantes no Poder Executivo, conforme estabelecido no 
art. 5~ da Lei Complementar n~. 10, de 6 de maio de 
1971. 

Art.8'! As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias pi'óprias 
da Justiça Militar. 

Art. ~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 10. Regavam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -Item 3: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
da Câmara N' 129, de 1986 (n' 8.058/86, na Casa 
de origem), que cria cargos, em comissão, de Asses
sor Legislativo, no Quadro Pennanente de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECERES ORAIS, FAVORÁVEIS, das 
comissões: 

~~de Constituição e Justiça; 

- de Serviço Público Civil; e 

- de Finanças. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão extraor
dinária de 2 do corrente, tendo sido aprovada, em pri
meiro turno. 

Em discussão o projeto. (Pau!).a.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Encerrada a discussão, nos termos do inciso II, alínea 

b, do art. 322 d_o Regimento Interno, a matéria" depen-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãoJI) 

de, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria 
absoluta da compOsição da Casa, devendo a votaç:io
Sêt feita pelo processo nominal. 

Tendo havido acordo entre as Lideranças, a matéria 
foi aprovada, em primeiro turno, simbolicamente. As
sim, em consonânciã com -aquela decisão, a Presidência 
irá submeter o projeto ao I_>Ienário, em segundo turno, 
PelO mesmo processo. 

Em votação o projeto. 
Os Srs.. SC?nadores que o aprovam queiram perma~ 

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É- o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N: 129, de 1986 

(N: 8.058/86, na Casa de origem) 

Cria cargos, em comissão, de Assessor Legis
lativo, no Quadro Permanente de Pessoal da Câma
ra: aos Deputados, e dá outras providências. 

O Congresso_ Nacional decreta: 
Art. 1~ Ficam criados 40 (quarenta) cargos, em co

missão, de Assessor Legislativo, no Quadro Permanen
te de Pessoal da Câmara dos Deputados, integrantes 
do Grupo-Díreção e Assessoramento Superiores, códi-
go CD·DAS-102.3. • 

Art. 2~ O provimento inicial dos cargoS de que trata 
o artigo anterior far-se-á mediante concurso público 
de provas e títulos, entre candidatos portadores de di
ploma de curso superior. 

§ 1~ O preenchimento das vagas remanescentes do 
concurso público ou supervenientes ao provimento ini
cial obedecerá aos critérios definidos por resolução da 
Câmara dos Deputados. 

§ 2~ Fica ressalvado o aproveitamento de candidatos 
habilitados em processo seletivo anterior, cuja validade 
não tenha expiradO até ã. aata desta lei, de acordo com 
a ordem final de classificação por área de especialização, 
dentro de correspondente número de vagas. 

§ 3~ A exigência de submissão a concurso não desca~ 
racteriza a demissibilidade ad nutum dos cargos. 

Art. 3~ Ficam criados 40 (quarenta) cargos, de provi
mento efet_ivo, na Categoria Funcional de Assistente 
Técnico, -cõdigo CD~AL·019, integrantes do Grupo-A
tividades de Apoio Legislativo do Quadro Permanente 
da Câmara dos Deputados. 

Art. 4~ O provimento inicial dos cargós de que trafã 
o artigo ânterior far-se-á mediante a inclusão de servi
d_ores concursados, em efetí_vo exercício de cargos de 
Assessor- Legislativo, que não sejam titulares de outro 
cargo efetivo do Quadro Permanente da Câmara dos_ 
Deputados. 

§ 1? A inclusão referida no caput deste artigo distri
buir-se-á pela série de classes e escala de referências 
da Categoria Funcional, ngs limite_s da lotação e segun· 
do critérios a serem estabelecidos pela Mesa da Câffiara 
dos Deputados. 

§ 2? No prazo de 15 (quinze) dias, contados da publi
cação desta lei ou a partir da respectiva investidura 
no cargo de Assessor Legislativo, seus ocupantes deve
rão formalizar opção pela permanência na situação em 
que se encontram. 

Art. 5~ Ressalvado o disposto no art. 4~, os cargos 
remanescentes da Categoria Funcional de Assistente 
Técnico a _ _que se refere o art. 3?serão providos mediante 

- ascensão funcional, na forma da legislação específica. 
Art. 6"'! As despesas decorrentes da aplicação desta 

lei correrão à conta de dotações próprias, consignadas 
no Orçamento da União. 

Art. 7'?. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 8~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gaddha)-ltem 4: 

. _ Discu~sãQ, em segundo turno, do __ ProJ!!tO de Lei 
da Câmara n~ 144, de 1986 (n~ 83086/86, na casa 
de origem), que dispõe sobre a criação de cargo~ 
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e empregos permanentes na secretaria do Tribunal 
Federal de recursos e dá outras providências, tendo 

PARECERES ORAIS, favoráveis, proferidos 
em plenário, das comissões: 

- De Serviço Público Civil; e 
- De Finanças. 

A matéria coristou da Ordem do Dia da sessão extraor~ 
êlinária de 2 do corrente, tendo sido_ aprovada, em pri
meiro turno. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, nos termos do inciso II, alínea 

- b, do art. 322, do Regimento Interno, a matéria depen
de, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria 
absoluta da composição da Casá, devendo a votação 
ser feita pelo processo nominal. 

Tendo havido acordo entre as Lideranças, a matéria 
foi aprovada em primeiro turno. pelo processo simbó
lico. Assim, eQl consonância com aquela decisão, aPre
sidência irá. sUbmeter o projeto ao Plenário, em segundo 
turno, pelo mesmo processo. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovani queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 

N: 144, de 1986 

(N' 8.086/86, na Casa de origem) 

De iniciativa do Tribunal Federal de Recursos 

Dispõe sobre a criação de cargos t empregos 
permanentes na Secretaria do Tribunal Federal de 
Recursos e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. -1~ Ficam criados, no Quadro e Tabela Perma
nentes da Secretaria: do Tribunal Federal de Recursos, 
os cargos e empregos constantes dos Anexos I e II 
desta lei. 

Art. 2'! Os cai&os e empregos e que se refere o Anexo 
TI desta lei serão distribuídos pelas classes das respec-_ · 
tiv_as Categorias Funcionais, de acordo com ~ lotação
fixada e observados os critérios legais e regulamentares 
vigentes. 

Parágrafo único. O preenChimento dos cargos a que 
se refere este artigo far-se-á gradualmente, na medida 
das necessidades e dos recursos financeiros disponíveis, 
na forma da legislação em vigor. 

Art. 3~ As càtegorias FunCionais de Técnico Judiciá
rio, Código TFR-AJ-021, e TaqufgrafoJudiciário, Códi
go TFR·AJ·021, do Grupo~Atividades de Apoio Judi
ciário, da Secretaria do Tribunal Federal de Recursos, 
passam a ser estruturadas na forma constante do Anexo 
III desta lei. 

§ 1~ Os funcionários integrantes das Catego-rhts Fun
cionais de que trata este artigo serão posicionados nas 
class_es _a que correspondam as referéncias de que são 
ocupantes e, quando suprimidas tais referência na nova 
estrutura constante do Anexo, serão posicionados na 
referência inicial da Classe A da respectiva Categoria. 

§ 2~ As disposições deste artigo aplicam-se, no que 
couber. aos inativos da Secretaria do Tribunal Federal 
de Recursos. 

Art. 4? As despesas provenientes do disposto nesta 
lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias 
do Tribunal Federal de Recursos ou de outras para 
esse fim destinadas. 

Al1· 5~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 1 • 

Art. 6? Revogam -se as disposições em contrário. 
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ANEXO! 
(Art. 1~ da Lei n~ , de de de 198) 

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
CARGOS EM COMISSÃO 

DENOM!MAÇ)\0 COOJGO 

Diretor de se·cretaria 
· Diretor de Subsecretaria 

Diretor de Divisão 
Assessor Judiciário 

TFR-DAS-101 
TFR-DAS-101 
TfR-DAS-101 
TfR-DAS-JD2 

ANEXO II 
(Art. 1' da Lei n' , ele de 198 ) 

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
CARGOS E EMPREGOS PERMANENTES 

CATEGORIAS C001GO 
FUI'ICIONA.IS 

TECNICO JUOIC!MIO TFR-AJ .021 
AUXILIAR JUOICiliR!O TFR-AJ.022 
õAQUTGRAFO JUDICIARIO _ TFR-AJ.023 
AlENDENTE JUD! C! ~RI O TFR-AJ,024 

MEDICO tf'R-l T -NS. 9Ól 
BIBtlCTÇ_CÃRIC TFR-!. 7 -NS. 932 

PROGRAUADOR TFR-LT-PRO.l602 
PERFURADOR-q,l G!T AOOR TFR-ll-PR0.1604 

AGJ:NTE_DE SERVIÇOS DE 
ENGENfiARTA. TFR'LT-NM.1013 
AUX! LI AR DE ENFER.~AGEM TFR-Ll-NM.lOOl 
AGE-NTE" nr--TELrcoi1UN1CA-
ÇOES E ELETRICIOADE TFR-LT-NM.1027 
AUXILIAR OPERACIONAL DE 
SERVIÇOS DI VERSOS TFR-LT-NM.1006 

A N I X O III 

(Art. 39 d4, leS n9 , de- de de 1911 } 

TII.IBIJNAL FED!fW. DE RttliRS(IS 

Clli>JGO ~i.As~_s REF'ERtHClAS" ll[ 
VENttKEKTOS 

NQ ~E 
CARGOS 
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3.) TAQulGIWO JUOICIARIO Tf."R4,J.02l 

O SR. PRESIDENTE (Marcoodes Ga<!elha) -Item 5: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
o: 148~ de 1986 

(Em Regime de Urgência, art. 371, b, 
do Regimento Interno 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
da Câmara "' 148, de 1986 (n' 8.003186, na Casa 
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de origêm), que dispõe sobre a reestruturação dos 
Serviços da Justiça Federal de Primeira Instância 
e dá outras providências, tendo 

PARECERES ORAIS, favoráveis, profeiidos 
em plenário, das Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

A matéria constou da Ordem do Dia, 2 do cõt.rente, 
tei:ido sido aprovada em primeiro turno. 
- Em disCu~o o-projeto, em segurido turno. (Pausa.) 
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Não havendo quem peça a palavra, enceno a discus
são. 

Nos termos do inciso IT, do art. 322, do Regimento 
Interno, a matéria depende, para a sua aprovação, do 
voto favorável da maioria absoluta da Casa, devem-do 
a votaÇão ser feit3. peto processo .nominal. 

Tendo havido acordo de Lideranças, a matéria foi 
aprovada, em primeiro turno, pelo processo simbólico. 
AsSim,- encconsOtiâD.cia cOm aqtiela decisão, a Presi
dêricia irá Submeter o projeto ao Plenário, em segundo 
turno, pelo mesmo processo. 

Em vOtação. 
Os Srs. Senadores que o aprovani- queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

, -A matéria ·vai à sãnçãó, 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N: 148, de 1986 

(N: 8.003/86, na Casa de origem) 

De iriiciativa dõ Tnõunal Federal de Recursos 

Dispõe sobre a ['eestruturaçâo dos serviços da Jus
tiça Federal de Primeira Instância e dá outras provi-

.. ilências. -- - -

O cOOiresso NaCiODil decreta: 
· -Art~ 1~ Ficain Ciiadás, cOm os reSpectivos ca±gos de 

Juiz Federal, 68 (sessenta e oito) Varas na Justiça Fede
ral de P!imeírã Instância, assim distribuídas pelas Se
ções Judiciárias: 12 (doze) no Estado do Rio de Janeiro; 
16 (dezesseis) no Estado de São Paulo; 5 (cinco) no 
Estado de MinaS Geraís; 5 (cinco) no Estado do _Rio 
Ghüide do Sul; 4 (quatro) no Estado do Paraná; 4 
( qu~tro) no Estado de Santa Catarina; 2 (duas) nO Esta
Cio de_Pe_mambuco; 1 (uma) no Estado do_ Espírito San· 
tõ~ r {um<i) no Estado de Goíás;-1 (uma) no Estado 

-do Pará; 1 (uma) no 1;-stª~o-~o Amazonas; 1 (um~) 
no Estado_do A~e;, l_(uma) no Estado de Mato Grosso 
do Sul; 1 (uma) no-Estad:o_ de Rondônia; 3 (três) no 
Estado da Bahia; 1 (um;a) no Estado do_Ceará; 1 (uma) 
no_.Esta_d.o de Alagoas;_ 1 (uma) no_ Estado do Piauí; 
1 (Uma) no Estado de Mato Grosso; 1 (uma) no Estado 
do Rio Grande do Norte; 1 (uma) no Estado da Paraíba; 
1 (uma) no Estado do Maranhão; 1 (uma) no Estado 

--~!! Sf!rgipe. e .2 ( 4uas) no Distrito FederaL 
'~" -- Parágrafo único. Das Varas criadas por esta lei edis

criminadas neste artigo ,19 (dezenove) serão instaladas 
nos municípioS do interiOr dos Estados, observado o 
princípio -da descentralização, conforme a seguinte dis
tribuição por sede de Se~ão Judiciária, cuja jp.nSdição 
poderá abranger, por ato do Conselho da Justiça Fede
_ral, mais de um município: Rio de Janeiro: 4 (quatro) 
em, Niterói; São Paulo: 4 (quatro) em Santos, 2 (duas) 
em Campinas, 2 (duas) em Ribeirão Preto; Minas Ge
rais: 1 (uma) em Juiz de Fora, 1 (uma) em Uberaba; 
Rio Grande do Sul: 1 (uma) em Rio Grande e 1 (uma) 
em Santa Maria; Pernambuco: 1 (uma) em Petrolina; 
Bahia: 1 (uma) em llhéus; _Paraná: 1 (uma) eni Lon-

_q!iÂ.~. 2~ Ficam criados," no' QUadro Permanente de 
Pessoal das Secretariãs das SeçõesJudiciárias da Justiça 
Federal de Primeira Instância, os cargos relacionados 
nos Anexos I a V desta lei. 

Art. 3~ Os .cargos de que tratam os Anexos II, III, 
IV _e _v desta lei serão providos por candidatos devida~ 
mente habilitados em concurso público e_distribufdos 
pelas classes das respectivas categorias funcionais, por 
ato do Presidente do Conselho da Justiça Federal. 

Art. 4~ Caberá ao ÇQp,~elhÇJ _da_ Justiça Federai, me
diante ato próprio, especialiZar Varas em matérias de 
natureza agrária, estabelecendo a respectiva localiza· 
ção, competência e atribuição, bem como transferir sua 
sede de um muni_tipio para outro, de acordo com a 
necessidade de agilização da prestação jurisdicional. 

Art. 5~ As despesas decorrentes da execuçã:o desta 
lei correrão à conta das dotações orçamentárias consig~ 
nadas à Justiça Federal de Primeira Instância. · 

Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 7~ Revogam-se as disposições em contrário. 
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ANEX.O II 
(Art. 2' da Lei n' , de de de !98) 

GRUPO-ATI VI 
NO ·CJI.RGOS 

69' 
~~ 
136 

ANEXO lil 

_JtCAJ-,025 

.:JF-AJ-024 

(Art. 2' da Lei n' , de de de 198) . 
GRUPO-oUTRAS. ~TI'VIDADES · DE NÍVEL SuPERIÔR - J'F-NS-900 
~v 'Df ·$'f-RGQS _ 

1 
p E N O M L N A Ç l· o: - CóDIGO 

~· l(l~Üotedirio w.-HS"Pl2 

ANEXO-IV. 
(Art. 2' da Lei n' , de de de 198 ), 

· No i& tdilis ~- ~n N o H. I N A c x o . · .êQorgo 

"nxliiar Ope~~Ciónal '~~ 
$4!ry(Ços. o~~e..tsQ• · 

ANEXO V 
(Art. 2' da Lei Il'! , de de de 198) 

GRUPO-SERVI S SPORTE OFI AL ·E · 'fi.T 
·WO DE CARGOS D OMI.N O D 

~gente de Portaria. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -Item 6: -

Discussão, em segundo turnO~ do projeto de lei 
do Senado n? 198, de 1984, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que resguarda direitos adquiridos 
por funcionários da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, antes da vigência da Lei n? 5.903, 
de 9-7-13, quanto à percepção de adicionais por
qüinqüênios, tendo 

PARECERES, sob n'> 1.129 a 1.131, de 1986, 
das Comissões: __ _ 

- de Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade e juridicidade; 

- Diretora, favorável; e 
- de Serviço Público Civü, favorável. 

A matéria foi inCluída em Ordem do Dia, em virtude 
de dispensa de interstício concedido na sessão anterior, 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão o projeto é dado como definiti

vamente aprovado nos termos do art~ 315 do Regimento 
Interno. 

O projeto irá à Comissão de Redaç3o. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Pas
~-se à apreci~ão do Requerimento n? S?S de u_rgê.ncia, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara 
n! 119/86. 

Em votação. 

Os _Srs. Senadores que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

AprOvado o requerimento. passa-se à apreciação da 
matéria, que foi despachada ãs Comissões de Legislação 

__ Social e de Finanças. 
Solicito ao nobre Senador Gaivão Modesto o parecer 

da Comis_s_ão de Legislação Social. ... __ 

o SR. GALVÃOMODESTO (PDS- RO. Para-pro
rem parecer.) -Sr.-Presidente, Srs. Senadores: 

Chega ao exame desta Casa o presente Projeto, de 
autoria do ilustre Deputado Flávio Bierrenbach, que 
-objetiva alterar a legislação concernente ao-seguro de 
Acidente do Trabalho do trabalhador rural. 

Em bem fundamentada "}ustificativa", a quàl hos 
reportamos, lembra o Autor que a Lei n~ 6.195, de 
1974, instituidora do referido seguro para aquela sofrida 
categoria de trabalhadores, embora tenha representado 
"um passo em prOl da concessão de benefícios e presta· 
Ções de serviços'' até então concedidos, apenas, ao tra
balhador urbano, representa muito pouco em face das 
reais necessidad~s do trabalhador do campo. 

Na verdade, há uma nítida diferenciação entre a pro
teção acidentária do trabalhador rural e o urbano. Além 

_de serem_ d~siguais "os valores desses benefícios, muitas 
das hipóteses previstas na legislação previdenciária ur
~ana não são previstos para o meio rural ... Bastaria, 
para citar um exemplo marcante, Citar o fato de que 
os acidentes ocomdos no trajeto da residência para 
o local do trabalho e vtce-versa, não estão amparados 
:pela lei. Ora, no meio rural é, justamente, no transporte 

__ .onde se verifica a maior incidência de acidentes. como 
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freqüentemente os jornais noticiam, com os chamados 
"bóias-frias", quando dezenas desses humildes traba
lhadores têm ceifadas as suas v1das ou são mutilados 
e invalidados para o trabalho. 

O projeto, embora não busque a equiparação entre 
as duaS graildes categorias de trabalhadores, a rural 
e a urbana, faz uma cautelosa aproximação, quando 
propõe, no que tange ao valor dos benefícios aciden
tários, que este tenha uma prestação fixa correspon-
dente ao salário mínimo. ----

De outra parte, conceitua de modO mais abrangente 
o que é trabalhador rural, para os efeitos dessa lei, 
ou seja, inclui, além dos assalariado_s, os parceiros, os 
arrendatários, os posseiros e os pequenos proprietários, 
pois, conforme esclarece o Autor,_ não poderiam ficar 
de fora do amparo Jegal, os trabalhadores autónomos 
e os pequenos produtores que, embora cultivem a pró
pria terra, labutam no campo em condições idênticas 
a de qualquer outro trabalhador. 

A Proposição, deSse 'modo, ·representa um avanço 
em busca da justiça social, pois ao Estado, por princípio 
de eqüidade e até em decorrência de mandamento cons
titucional, não cabe distin&uir_trabalhadore:o_pela_natu-
reza ~a atividade que e?'ercem. --·_ _ -

Arite o expos~o. nosso parecer é pela aprovação do 
presente projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Marconôeú}adellia) -Com 
a palavra o nobre Senador Carlos Lyra, para proferir 
o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. CARLOS LYRA (PFL - AL. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Proposição que nos cabe examinar, de autoria do 
ilustre Deputado Flávio Bierrenbach, tem por objetívo 
equalizar o tratamento dispensado aos trabalhadores 
rurais, comparativamente aos empregados urbanos, em 
matéria de seguro de acidentes do trabalho. 

Esclare o autor, em sua Justificação, que 

"O colendo Supremo Tribunal Federal tem en
tendido nã9_ ~aber_ aplicação analógica_da legislação 
aplicável ao trabalhador urbano e ao rurícola, cir
cunstância que acarreta situação política e juridica
mente insustentável. Um trabalhador rural, corn 
uma incapací~ade parcial e permanente, fica sem 
qu~lqu~r amparo acidentário, ao pãsso que um tra
balhador urbano, nas mesmas condições, é ~mpa
rado pela lei acidentária. Isso estimula a .saída do 
operário do _campo para aS cidades e iera uma 
odiosa discriminação, inclusive de natureza consti
tucional. 

O p:i'óprlo Supremo Tnõunai'F!!deral pretende 
q_ue a ~itu~ção fique expre~sainente resolvida por 
v1a leg~slatlva, conforme_.:consta do acórd<\,9 prola
tado no Recurso Extraordinário n~ 96.602~1 de 
Minas Gerais, em que a'!!! ela Corte afirma: "A'liás, 
a extensãordos benefícios sociais.-ao trabã.lhador 
do campo se tem feito em etapàs histofiêamente 
seguintes às do trabalhãdor urbano, nem só no 
Brasil, numa realidade político-legislativa que não 
incumbe ao Judiciário transmudar." 

Representà a Proposição, sem dúvida, um real 
avanço em matéria de _pioteção contra a infortu
nfStica acidentária p"ara- o meio rural, na medida 
em que s: e:rnpliam o elenco de benefícios, pug--

- .na-se por uma melhor emuneraçáo dos diversos 
aspectos de ordem técnica que envolvem a questão 
e aclaram-se prerrogativas e deveres dos benefi
ciários." 

O nosso exame cinge-se ao aspecto financeiro da Pro
posição e nesse sentido o ponto princip'al é o que diz 
respeito à fonte de recursos, assim abordado na Justifi
cação do projeto: 

"Tratamos do importante problema das fontes 
de custeio de forma direta e prática, sem maiores 
especulações de ordem técnica, matéria qUe será 
objeto de estudo pelos órgãos técnicos da Câmára 
dos Deputados e do Senado Federal. Assim, ftxa.,
mos que os encargos decorrentes da presente pro
posição serão atendidos pelas atuais contribuições 
previdenciárias a cargo da União e, como se trata 
de um sistema pata o meio rural, acrescido de 1% 
(um por cento) incidente sobre o valor comercial / 
dos produtos agropecuários em primeira comercia-,// 
lização." 
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Evidencia-se, do tópiro transcrit07 que não há acrés
cimo de despesa mas~ tão-somente? novo direcionamen
to de recuiSOS preexistentes, pois que o adicional de 
1% (um porcento} criado será coletado junto ao setor 
privado. 

O problema estaria, no caso, em saber se os recursos 
previstos no Projeto seriam, ou não, suficientes do pon
to de vista atuarial; todavia, diante da pressa com que 
está sendo solicitado o presente Parecer, não existem 
oondiçõesmateriais para pesquisas e estudos nessa área. 

Em face do exposto e inexiStindo óbice financeiro 
ao Projeto~ opinain~ por sua aprovação. 

É o para=. Sr. i'R:sidente. 

O SR. l'RESIDENTE (Maroondes Gadelha)- Os 
pareceres são favor.iveis. --

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Emvo<açio. 
Os -Sn;_ Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa..} 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprOvado: 

PII.OJETO DE LEI DA CÁMARA 
. N: 11,, de 1986 

(N: 2.504183, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho 
~~ lnhalhador rural, a cargo da previ-

O Coogresso Nacional decreta: 
Art.. 1~ O seguro de acidentes do babalhador rural 

amparado peJa prewidência_~ run.I, nos termos das 
Leis Complementares Jr.s 11, de 25 de maio de 1971 
e 16. de 30 de OU[ubro de 1973, ficará a cargo do Insti
tuto Nacional de Previdência Social, na forma estabe
lecida nesta lei. 

Art.. ~Considera-se trabalhador rural, para os dei
tos desta lei: 

I- toda pessoa física que, em proPriedade rural ou 
prédio nístico, presta serviço a empregador rual, sob 
a dependência deste e mediante salário; 
n-o produtor, proprietário ou não, sem empre

tado~ que C:XCIÇa atividade rural, individualmente ou 
em rcgime de economia familiar, assim entendido o 
trabalho dos membros da mesma .fanu1ia e exercido 
cm rondições demótua dependência e colaboração. 

Par.igrafo único. Equipara--se ao trabalhador rural de 
que 1:Iata o inciso II deste artigo, a esposa, a compa
nheira e os filhos maiores de 12 (doze) anos de idade, 
sempre que com ele trabalhem em regime de economia 
familiar. 

Art. :k Acidente do trabalho é todo aquele que ocor
ICI'emrazáo deexen:J'cio do trabalho rural, provocando 
lesão auporal ou perturbação funcional que cause a 
morte,. a~ ou a redução permanente ou temporária 
da capacidade para o trabalho. 

§ l! Equiparam-se ao acidente do trabalho rural~ pa
r.r. os fins desta lei: 
I-a doença profissiOnal ou do trabalho, assim en

tendida a inerente ou peculiar a determinado ramo de 
ativ.idade, nos termos de relação organizada pelo Minis
tério da Previdência e Assistência Social; 
H- o . .acidente que, ligado ao trabalho, embora não 

tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente 
para a morte, ou a perda ou redução da capacidade 
para o trabalho; 
m-o acidente sofrido pelo trabalhador rural no 

local e no horário do ttabalho, em conseqüéncia de: 
a) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por 

disputa n:Iaáonada com o trabalho; 
D) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia 

de tcn:eiro, inclusive companheiro de trabalho; 
c) ato de pessoa privada do uso da razão; 
d) desabamento, inundação ou incêndio; 
e) outros casos fortuitos ou decorrentes de força 

maio~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

N-o acidente sofiido pelO trabalhador rural ainda 
que fora do local e horário de trabalho: 

a) na execução de ordem ou na realização de serviço 
sob a autoridade da empresa; 

b) na prestação espontânea de qualquer serviço â 
empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar pro-
veito; -' 

c) em viagem a serviço da empresa, seja qual for 
o meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de 
propriedade do trabalhador rural; 

d) no percurso da residência para o trabalho ou deste 
. para aquela. 

.. ··- § 2~ Nos períodos destinados a refeição ou descanso; 
ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisio
lógicas, no local de trabalho ou durante este, o traba
lhador rural será considerado em serviço. 

§ 3~ Em casos excepcionais, em que doença não in
cluída na relação prevista no inciso I do§ 1~deste artigo, 
resultou de condições especiais em que o trabalho é 
executado e com ele se relaciona díretaniente, o Minis
tério da Previdência e Assistência Social deverá conside-
rá-la, como acidente do trabalho. · --· 

§ 4~ Considera-se como dia do acidente, no ~ 
de doença profissional ou do trabalho, a data da comuni
cação desta ao empregador ou, na sua falta, a da entrada 
do pedido de Benefício do INPS, a partir de quando 
serão devidas as prestações-cabíveis. 

Art. 4~ Os benefícios por acidente do trabalho rural 
serão calculados, concedidos, mantidos e reajustados 
na forma do regime de previdência social do INPS, 
salvo no tocante aos valores dos benefícios de que trata 
este artigo, que serão os seguintes: 

I-auxilio-doença, em valor igual ao salário mínimo 
vigente no País; 

II -aposentadoria por invalidez, em valor mensal 
igual ao salário mínimo vigente no País; 
m-pensão, em valor igual ao salário mínimo vigen

te no País. 

§ 1'! A pensão será devida a contar da data do óbito, 
e o auxilio-doença a contar do 16'! (décimo sexto) dia 
do afastamento do trabalho, cabendo à empresa pagar 
a remuneração integral do dia do acidente e dos 15 
(quinze) dias seguintes. 

§ 2~ -- O valor da aposentadoria por invalidez do se
gurado que em conseqUência do açidente do trabalho . 
necessitar da assistência permanente de outra pessoa. 
segundó critérios estabelecidos pelo Ministério da Pre
-vidência e Assistência Social, será majorado em 25% 
(vinte e cinco por cento). 

Art. 5? O acidentado do trabalho que, após a con
solidação das lesões resultantes do acidente, perma
necer incapacitado para o exercício da atividade que 
exercia habitualmente, na época do acidente, mas não 
para o exercício de outra, fará: jus, a partir da cessação 
do auxílio-doença, a auxílio--acidente. 

§ l'! O auxilio-acidente, mensal, vitalício e indepen
dente de qualquer remuneração ou outro benefício não 
relaci.onado,ao mesmo acidente, será concedido, man
tido e reajustado pelo INPS e corresponderá a 75% 

-(setenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente 
no País. 

§ 2~ O titular do ama1io--acidente terá direito ao 
abono anual. 

Art. 6'! E_m caso de morte decorrente de acidente 
do trabalho será também devido aos dependentes do 
acidentado um pecúlio no valor de 30 (trinta) vézes 
o valor da referência, fixado nos termos da Lei n: 6.205, 
de 29 de abril de 1975, vigente no lOcal de trabalho 
do acidentado. 

Art. 7'! _ Em caso de apoSentadoria por invalidez, 
decorrente de acidente do trabalho, será devido, tam
bém, ao acidentado, um pecúlio de 15 (quinze) vezes 
o valor de referé:ncia, fixado nos termos da Lei n~ 6.205, 
de 29 de abril de 1975, vigente no local de trabalho 
do acidentado. · 

Art. 8~ A assistência médica, aí incluídas a cirúr
gica, a hospitalar, a farmacêutica e a odontológica, bem 
como o transporte do acidentado e a reabilitação profis
sional, quando indicada, serão devidos em caráter obri
gatório. 

Art. ~ Quando a perda ou redução da capacidade 
funcional puder ser atenuada pelo uso de aparelhos. 
de prótese ou ortose, estes serão fornecidos pelo INPS, 

· independentemente das orestaçóes cabíveis. 
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Art. 10. Nas Iocalidâdes onde o INPS não dispuser 
de recursos próprios ou contratados, o empregador 
prestará. ao acidentado a assisténcia médica. de emer
gência e, quando indispensável~ a critério médico provi
denciará sua remoção. 

§ 1~ Entende-se como assistência médica de emer
gência a necesdrla ao atendimento do acidentado até 
que o INPS assuma a responsabilidade por ele. 

§ :Z, O INPS reembolsará o empregador das despe· 
sas com a assistência de que trata este artigo, até os 
funi!e:i compatíveis com os padrões do local de atendí-
mento. • . • 

Art. 11. P~ pleitear direitos decorrentes desta lei 
não é obrigatória a constituição de advogado na esfera 
administrativa. 

Art. 12. O empregadõr deverá, salvo impossibili· 
dade absoluta, comunicar o acidente do trabalho ao 
INPS dentro de 24 (vinte e quatro) horas, e à autoridade 
policial competente, oo caso de morte, sob pena de 
multa de 1 (uma) a 10 {dez) vezes o maior valor de 
referência fixado nos termos da Lei n'! 6.205, de 29 
de abril de 1975. 

Parágr.lfo únieo. Compete ao IAP AS aplicar e co
brar a multa de que trata este artigo. 

Art. 13. O custeio dos encargos decorrentes desta 
lei será atendído pelas atuais contribuições previdcn
ciárias a cargo da União, fixadas para os acidentes do 
trabalho nas empresas urbanas, com um acréscimo de 
1% (um por cento) incidente sobre o valor comercial 
dos produtos agropecuários em sua primeira comercia
lização. 

Ar!. 14. As aç<les referentes a prestação por aci
dente do trabalh~ rural prescreverão em 5 (cinco) anos 
contados da data: 
I-do acidente, quando dele resultar a morte ou 

a incapacidade temporária, verificada esta em perícia 
médica a cargo do INAMPS; 

IT-da entrada do pedido do INPS, ou do afasta
mento do trabalho, quando este for posterior àquela, 
no caso de doença profisSional e da ciência, dada pelo 
INPS ao paciente, de reconhecimento de casualidade 
entre o trabalho e a doença, nos demais casos de doença 
do trabalhador. 
m-em que for reconhecida pelo INPS a incapa

cidade permanente ou sua agravação. 
Parágrafo único. Não sendo reconhecida pelo INPS 

essa relação, o prazo prescricional previsto meste artigo 
terá início a partir do exame pericial que comprovar, 
em juízo, a enfermidade e a mencionada relação. 

Art. 15. Os litfgios relativos a acidentes do trabalho 
serão apreciados: 
I-na esfera administrativa, pelos órgãos da previ

dência social, segundo as regras e prazos aplicáveis às 
demais prestações previdenciárias, mas com prioridade 
absoluta em seu julgamento; 

II -na via judicial, pela justiça comum dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios~ segundo o proce
dimento sumaríssim.O, coni a participação obrigatória 
do Ministério Público. 

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Maroondes Gadelha) - Pas
sa-se à apreciação do Requerimento n~ 556 de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara 
n: 150, de 1986. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o rC:querimento~ passa-se à imediata apre

ciação da matéria, que foi despachada à Comissão de 
Segurança Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Maroondes Gadelha) - Soli
cito ao nobre Senador Benedito Ferreira o parecer da 
Comissão de .. Segurança Nacional. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs_ Senadores: 

Chega a esta Comissão o Projeto de Lei da Câmara 
"' 150186 (n,7.633'13, de 1986-CD)objetoda Mensa
gem n~ 145, de 1986, da Presidência da República, que 
trata sobre o Ensino Profissional Marítimo e. na tenta
tiva de contribuir para preencher esta lacuna, foi consti-
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tuído um Grupo de Trabalho com a participação de 
representantes da Diretõria Geral do Pessoal da Mari
nha e da Diretoria de Portos--e Costas da Marinha, 
que estudou e elaborou o Anteprojeto do diploma legal 
sobre o assunto, ora sob nosso exame. 

O Ensino Profissional mar(timo, tem por objetivo 
a habilitação e a qualificação profissional de vários Gru
pos de Pessoal da Marinha Mercante _e:_~tividades corre
latas como Marítimos, Fluviáriõs~ Pescadores, Traba
lhadores Avulsos de obras Portuárias, Mergulhadores 
e outros Profissionais nãO i-eladoiüidos e que atendem 
ao mercado de trabalho marítimo. 

No que compete ao exame desta Comissão, entende
mos que o Projeto ora em discussão, não fere a legisla
ção pertinente à criação de pessoal nem cria despesas, 
em razão do sistema ser custeado pelo "Fundo do De
senvolvimento do Ensino_ Profissional Marítimo", insti
tuído pelo Decreto-Lei n'! 828, de 5 de setembro de 
1969, que tem como receita financeira as contribuições 
determinadas pela Lei n~ 5.461, de 25 de junho de 1968. 

O Projeto em pauta teve sua tramitação oorp1al_n~ 
Câmara dos Senhores Deputados, tendo sido aprovado 
em todas as Comissões onde tramitou. 

Por entendermos ser da maior valia o Ensino Profis
sionalizante do Marítimo e seus desdobramentos; somos 
pela sua aprovação, na forma como se_ e~~on!!a ~~ _ 
Projeto de Lei da Câmara n'! 150, de 1986. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- O pa· 
recer ~ favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam quefram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A mat~ria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJE'):O P.E: I,EI DA CÀMARA 
D: ISO, de 1986 

(n' 7.633186, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da República 
Dispõe sobre o Eoslno Profissional Morftlmo. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO! 
I>fsposlções Prelimluares 

Art. 1~ O Ensino Profissional Marítimo, de responsa
bilidade do Ministério da Mãritiha, nos termos do Pará
grafo único do art. 3~ da Lei o.! 6.540,_de 28 de junho 
de 1978, tem por objetivo habilitar c qualificar pessoal 
para a Marinha e atividades correlatas bem como desen
volver o conheciinento no donúnio da Tecnologia e 
das Ciências Náuticas. 

Art. 2~ A regulamentação desta lei especificará as 
categorias profissionais beneficiárias do Ensino Profis~ 
sional Marítimo. 

Art. 3~ O-Ensino ProfisSional Marítimo obedecerá 
a processo contínuo progressivo, atualizado e aprimo~ 
rado, mediante a sucessão de estudos e práticas. 

Art. 4~ O Processo de ensino a que se refere o artigo 
anterior poderá ser realizado de forma regular ou suple
tiva, em consonância com os princípios estabelecidos 
para a educação nacional. 

Art. 5~ Ensino Profissional M<irítimo observará as 
diretrizes da legislação federal específica, ressalvados 
os aspectos que lhe são peculiares. 

CAPíTuLO II 
Do Sistema de Ensino Profissional Marítimo 

Art. 6~ O Ministério da Marinha manterá, com os 
recursos do Fundo de Desenvolvimento do EnsinO Pro· 
fissional Marítimo, instituído pelo Decreto·Iei nj828, 
de 5 de setembro de 1969, o Sistema de Ensino Profis· 
sionaJ Marítimo. 

Art. 7-0.. O Sistema de Ensino Profissional Marítimo 
abrangerá estabelecimentos e organizaç6CS navais, cl:ia· 
dos ou reorganizados sob critérios que assegurem a utili
zação de seus recursos humanos e materiais. 

Dl&RIO DO CO)'!ORESSO NACIONAL(Seção II) 

.Art. 8~ Os cursos do Ensino ProfiSsional Marítimo 
poderão ser mi~lstr~dqs, a critério do Órgão Central 
do Sistema- Diretoria de Portos e Costas- em organi
zações estranhas à Marinha, específicas ou não de ensi
no, com os recursos do Fui!dO de Desenvolvimento 
d6 Erisino Profissional Marítimo. 

CAPÍTULO III 

Dos Cursos e Currículos 

Art. 9~ O Ensino Profisliional Marítimo abrangerá di
ferentes modalidades de cursos e estágios, com estru
tura, regime e duração adequados ao objetivo educa
cional, ao nível do ensino e à execução do respectivo 
currículo. 

Parágrafo único. As modalidades de cursos e está
gios, tipos e atividades do Ensino Profissional Marítimo 
serão indicados na regulamentação desta lei. 

Art. 10. Os níveis do ensino das diferentes modali
dades de cursos terão, de acordo com a legislação de 
Diretrizes e Bases de Educação Nacional, a seguinte 
classificação: --- . 

I -Ensino de 1? Grau; 
II -Ensino de 2~ Grau; e 
III -Ensino Superior. 
Parágrafo único". Para fins de equivaléncia e equipa

ração a ctlrsos civis regidos pela legislação federal, os 
níveis das diferentes modalidades de cursos do_Sistema 
de Ensino Profissional Marítimo serão estabelecidos na 
regulamentação desta lei. 
_::--Are 11. Currículo é o documento básico que define 
o curso e regula o correspondente ensino. 

Art. 12. Os currículos dos cursos do Ensino Profis~ 
sional Marítimo serão aprovados pela Uiretoria Oe Por
los e Costas, ouvido o Conselho Consultivo do Fundo 
de Desenvolvimento do Ensino Profissional MaríQmo. 

CAPÍTULO IV 

Da Política, Direção e Administração do Ensino 

Art. 13. O Ensino Profissional Marítimo, mediante 
as diversas modalidades de cursos, deverá contribuir 
para a consecução dos objetivos fixados pela Política 
Marítima Nacional. 

Art. 14. Caberá à Diretoria de Portos e Costas, como 
Órgão Central do Sisterila de Ensino Profissional Marí
timo, sem prejufzo da subordinação prevista na Estru
tura Básica de Organização do Ministério da Marinha. 
a orientação normativa, a supervisão funcional e a fiscaw 
lização específica dos estabeledmentos e organizã.ções 
navais integrantes do Sistema, no que tange ao ensino. 

-Art. 15. No nível de execução, as atribuições especí
ficas de ensino cOmpetem ao Comandante. Diretor, 
Chefe ou Encarregado do estabelecimento ou organi· 
zação onde são ministradas as diversas modalidades de 
cursos previstos nesta lei. 

CAPITULO V 

Disposições Finais 

Art. 16. Os diplomas e- certificados expedidos pelos 
estabelecimentos e organizações da Marinha que minis
tram cursos do Ensino Profissional Marítimo, registra
dos na forma da legislação federal específica, terão vali
dade nacional e internacional, com a respectiva equiva
lência ou equiparação a cursos civis. 

Art. 17. A organização e as atribuições do Corpo 
Docente e Quadro de Apoio do Ensino Profissional 
Marítimo serão objetO da regulamentação desta lei. 

Art. 18. As atividades de instrutoria do Ensino Pro
fissional Marítimo poderão ser exercidas por pessoal 
de Marinha Mercante, Militares da Reserva Remune
rada e Profissionais EspeciaHzados, sem formação espe
cífica para o Magistério. 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Transitóritls 

~Aft. 19. O Poder Executivo regulamentará esta lei 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 
data de sua publicação. 
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Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Sobre 
a mesa, redação final de proposição aprovada na Ordem 
do Dia de hoje e que nos termos do parágrafo único 
do art. n~ 355 do Regimento Interno, se não houver 
objeção do Plenário, vai ser tida pelo Sr. !~-Secretário. 

É ljdo o sc;:guinte 

PARECER 
N~ 1.138, de 1986 

Da Comissão de Redação 

Redação rmai do Projeto de Lei do Senado n~ 
198, de 1984. 

Relator: Sen~o!' Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redaçao fin-al do Projeto 
de Lei do Senado n~ 198. de 1984, que resguarda direitos 
adquiridos por funcionários da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal. antes da vigência da Lei o? 5.903, 
de 9 de julho de 1973, quanto à percepção de adicionais 
por qilinqüênios._ _ 

Sala de Reuniões da Comissão, em 4 de dezembro 
de 1986. -Jorge Kalume, Presidente- Octávio Cardo~ 
so, Relator -José lgnáclo Ferreira. 

ANEXO AO PARECER N: 1.138. DE 1986 

Redação õn31 do Projeto de Lei do Senado n~ 198, 
de 1984, que resguarda direitos adquiridos por fun
cionários da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, antes da vigência das Leis n~ 5.902 e 5.903, 
_de _,__d~_julbo de 1973, quanto à percepção de adfcfo

~ nais por qüinqõênios. 

O Congresso Nacional decreta: 
A_rt. 1'! Aos fi,I.D.cionários da Câmara dos Deputados • 

e do Senado Federal, nomeados para integrar os Qua
dros de suas Secretarias. e que tenham entrado em 
exercício até a data da vigência das Leis n~s 5.902 e 
5.903, de 9 de julho de 1973, é assegurado o direito 
à percepção dos. adicionais por qüinqüênios na forma 
da legislação anterior. 

Art. 2'! Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- O pa· 
recer vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publi
cação que será lido pelo Sr. !?-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
~ N~ 557, de 1986 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de pllblicaç_ão, para imediata discussão e
votação, da redaçáo final do Projeto de Lei do Senado , 
n~ 198, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro. · 
que resguarda direitos adquiridos por funcionários da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, antes 
da vigéncia da Lei n~ 5.903. de 9-7-73, quanto à percep
ção de adicionais por qüinqüênios. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. - Mar
condes Gadelha. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadetha) -Apro
vado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

-são. 
Em VõtãÇãO.-
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permaw 

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
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O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Con~ 
cedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. SeDa
dores: 

O GrupO AsSessor para o Controle do Tabagismo 
no Brasil, dando prosseguimento ao desempenho de 
suas atribuições e responsabilidades como órgão técnico 
do Ministério da Saúde, promoveu a realização em Bra
sília, nos días 27- e 28 de nOVembro passado, de um 
Simpósio especificamente programado para exame, 
avaliação e formulação de sugestões, no concernente 
a problemas básiCOs vinculados ao tabagismo, do ponto 
de vista de suas repercussões e impactos nos domínios 
da saúde, educação, economia; poluição ambiental pelo 
fumo, trabalho, legislação adequada ao controle do ta-
bagismo e assuntos cortelatos, _ _ __ 

O Simpósio contou com o apoio integral do Ministro 
da Saúde, Roberto Santos que, infelizmente não o presi
diu, por motivo de viagem ao Nordeste, anteriormente 
fixada, a fim de inspecionar serviçOs do seu Ministério 
vinculados à vigilância sanitária, controle epidemioló
gico a casos de peste bubónica ocorridos na Paraíba. 

As reuniões foram levadas a efeitõ-opcla manhã e 
à tarde, no Salão Brasília, do Hotel Nacional, registran
do-se a participação das figuras expó_nenciais de cientis
tas, médicos, professores universitários, téCniCOs, auto· 
ridades e pe~onalidades engajadas na execução do Pro
grama Nacional de Controle do Tabagismo, elaborado 
pelo aludido "Grupo Assessor",_ n_o~_p~_râmetros dos 
seus objetivos gerais e_esp_ecífic2~·-9lle são oS seguintes: 

1 - contribuir para a prevenção das doenças dos 
aparelhos respiratórios e cárdi_oyas_cu]ar ,_bem çomo de 
outros sistemas orgânicos, e diminuir riscos para a gravi
dez, através do combate ao tabagi-smo. 

2 - informar a iespeito das conseqüências para a 
Saúde, originadas do vício de fumar. 

3 - criar atitudes favoráveis à ab::.t~nção do fumo 
e/ou mudar de atitude!> que exaltam o seu uso. 

4- tentar evitar que as crianças e os jovens se iniciem 
na prá}.!_ca de fumar. 
5- conscientizar, particuJãnnente; --os profissionais 

de saúde, pais, professores, autoridades, artistas, des
portistas, para que não fumem em pt1blico ou, pelo 
menos, na presença de crianças e jovens. 
6- restringir o consumo de cigarros em fumantes 

de alto risco. _ _ ________ _ 
7- instrumentar a defesa do direito dos não-fuman

tes e proibir o tabagismo em arilbientes fecha~os. 
Evidentemente a atuação do "Grupo AsSessor pãia 

o Controle do Taba_gismo no Brasil", como se depreen
de das conferências, debates e propostas do Simpósio 
recém-encerrado, ultrapassa a programação originaria
mente elaborada, abrangendo,- em virtude dos impe
rativos de uma filosofia inultidisciplinar no que tange 
aos problemas gerados pelo tabagismo,- áreas, setores. 
ou segmentos mais amplos e abrangentes. 

Nestas condições, as legislações que o Grupo Asses
sor vem propondo, por exemplo, com a finalidade de 
interditar o uso do fumo como agente multitóxico, em 
locais públicos, tem se fundamentado, - a exemplo 
das recomendações da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e da legislação vigente nos países que resolve
ram, de fato, erradicar o flagelo tabágico,- nos seguin
tes conceitos básicos: 

a) de natureza médico-científica-: ComproVarido e di
fundindo a evidência cada vez mais marcante dos riscos 
para a saúde que sofrem os fumantes passivos. 

b) conceito jurídico.: visando garantir aos não-fuman· 
tes, que são maioria, o direito de respirar ar isento 
de poluição tabágica, nos locais de trabalho e locais 
públicos. 

c) postulados ecológicos: lutando por medidas anti
poluidoras nas indústrias e nos ambientes em geraL 

Na qualidade de Presidente do mencionado Grupo 
Assessor, coube-me a honra e a satisfação de presidir 
as sessões de abertura e encerramentQ_d_o Simpósio, 
quando dirigi aos seus ilustres participantes, concisa 
mensagem de felicitações pelo êxito dos trabalhos reali
zados, e reafirmei a mínha profunda confiança nos bons 
resultados do Programa Nacional de Combate ao Taba· 
gismo. 

O Simpósio se caracterizou pelO seu aspecto predomi
nantemente científico e educativo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Convém assinalar a alta categoria dos documentos 
d_e ·trabalho e das contribuições técniCas apresentadas, 
condensados pelos respectivos autores nas conferências 
proferidas, em tomo dos quais se travaram intensos 

-e profícuos debates. 
São documentos de insofismável valor. motivo pelo 

qual solicito sejam incorpOrados ao texto deste meu 
pronunciamento, notadamente os seguintes: 

1) Tabagismo e Saúde; 
2) Tabagismo e Legislação - ambos de autoria do 

Professor José Rosemberg, membro técnico, do Grupo 
Assessor para o Controle do Tabagismo no Brasil; 

3) Tabagismo e Educação, do Professor :M_ário Ri
gatto- também integrante do Grupo Assessor; 

---4) Fumo ou Saúde - documento elaborado pelo 
Grupo Asse-ssor como contribuição à 39? Assembléia 
da Oigailiz3ção Mundial de Saúde (OMS), _1986; 

5) O Programa Nacional de Controle do Tababismo; 
~) Bibliografia selecionada sobre tabaco e saúde; 
1) A concisa exposição que proferí, no dia 28 de 

novembro, por ocasião do encerramento do SimpóSio; 
8) Tabagismo e poluição ambiental- do Prof. Wal

ter Leal Filho; 
9) Projeto de Lei apresentado ao Presidente José 

Samey pelo Grupo Assessor!MS, no dia 29 de agos
to/86. 

Com estaS br~:--,"'S considerações cumpro o dever de 
-assfualar o êxito incontestável do Simpósio promovido 
pelo Ministério-da Saúde, e enaltecer, mais uma vez, 
a participação dos infatigáveis membros do Grupo As
sessor, que o viabilizaram - ou seja, os Professores 
José--RoSe.riib"e!g, António Pedro Mirra, Edmundo 
Blundi, Jayme dos Santos Neves, Thomas Szego, Ja}me 
Zlotnik, Doutor Germano Gerhardt Filho, Cel. Walde

-mar BiancO, Adherbal Fortes de Sá, Doutora Maria 
Goretti" Pereira da Fonseca (Secretária EXecutiva do 
Grupo Assessor), Dr. Pedro Calheiros Bonfim (da 
AIB), Dr.-Guaracy da Silva Freitas, (da OAB), Pastor 
Vito r Manoel Martinez, Deputado Oscar Alves, DoUtor 
Genilberto Paiva campOs. 

Devo.~ ímalmente, felicitar a equipe técnica dos médi
CQS____C' a$$essores categorizados do Ministério da Saúde 
que participaram dos trabalhos, transmitindo-lhes, em 
nome do Grupo Assess_or, efusivos agradecimentos pela 
sua inestimável colaboração. 

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

DOCUMENTOSA QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

TABAGISMO E SAÚDE 

JOSÉ ROSEMBERG 
Membro Técnico do Grupo Assessor 

Para o Controle do Tabagismo no Brasil, 
do Ministério da Saúde 

1 - Dados Demonstrativos dos Malefícios do Tabagismo 
Dos documentos de maior impacto que dão conheci

mento dos efeitos nocivos do tabagismo, destacam--se 
os relatórios de Hammond e Horn (1954), patrocinados 
pela Associação Americana do Câncer, do Royal Cotle
ge ofPbysicians, Inglaterra (1962), e o de Terry (1964), 
que foi o primeiro pronunciamento oficíal do Departa
mento de Saúde Pública dos Estados Unidos da Amé
rica. Tais d_ocumentos compilavam dados apurados em 
mais de 7 mil publicações científicas. 

Existem, hoje, cerca de 50 mil trabalhos científicos 
que se valeram das modernas técnicas de investiga-ções 
biomédicas,laboratoriais, experimentais, clínicas e epi
demiológicas, todos, sem discrepâncias, comprovando 
em seu-campo de estudo os efeitos deletérios do fumo 
sobre a saúde. 

Entre aS dezenas de grandes estudos prospectivas 
efetuados nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Sué
cia e Japão, destacam-se os realizados nos 34.440 médi
cos J.ngteses, já- com 25 anos de duração, e os aplicados 
em 1.079.000 pessoas de 25 estados norte-americanos, 
atingindo 18 anos de seguimento. Esses estudos pros
pectivas totalizam mais de 20 milhões de anos/pessoa. 
Os dados por eles fornecidos e pelas demais investi
gações demonstr~m, em síntese, que o tabagismo 6 res
ponsável por 80% dos casos de bronquite crônica, enfi~ 
sema e câncer do pulmão e 25% dos infartes do miocár-
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dia; essas doenças são chamada,s diretamente tabaco-as
sociadas, já que em cada grupo de 5 pessoas atingidas 
por qualquer uma das três primeíras, 4 são fumantes. 

Os fumantes, em confronto com os que nunca fuma
ram, têm o risco aumentado de 100 a 800% de infecções 
respiratórias bacterianas e viróticas agudas e crónicas, 
de câncer da boca, laringe, esófago, pâncreas, rim e 
bexiga, de doenças circulatórias como arteriosclerose, 
aneurisma da aorta, acidentes vasculares cerebrais, 
trombangiite obliterante e distúrbios em vários órgãos. 

Os riscos do surgimento desses processos estão direta
mente relacionaods com a quantidade de cigarros consu
mida eo0 maior número de anos dedicados ao tabagismo, 

2 - FiSiopatoJ9gia do Tabagismo 
Por ser um multitóxico, onde já se detectaram 4.720 

substâncias, o fumo, do tabaco lesa o organismo por 
diversos mecanismos. Na impossibilidade de abordar, 
neste relatório, de forma abrangente, a fisiopatologia 
do tabaco, exporemos, de modo sucinto, alguns de seus 
ârigulos-:-

Os aldelctos, cetonas, ácidos carbosl1icos, álcoois, e 
amónias, provo_cam a inflamação continuada da parede 
brônquica, cilíostaSe (a ·acroleína é-a maior -responsá
vel), perda de Ci1ioS., hipertrofia das glândulas muc(pa
ras, fibrose e estreitamento da luz dos brônquios. Esses . 
processos caracterizam a: bronquite crónica. Permrba
ções no transporte mucociliar, aumento das secreções 
mucopurulentas associadas à diminuição das proprie
dades defensiva;:, dos macrófagos alveolares, tornam os 
pulmões mais vulneráveis às infecçõl!s. O local principal 
dos mencionados transtornos _localiza-se nas pequenas 
vias aéreas, difi<:ultando a_.expiração do ar e caracte
ri~a_n_do a doença pulmonar obstrutiva crônica, cuja de
corrência mais importante é a dilatação dos alvéolos, 
com ruptura dos septos alVeolares, propiciando, assim, 
a instalação do enfisema, que também é provocado pe-lo 
desequihbrio enzimático do pulmão. O fumo provoca 
um aumento considerável do elastase no pulmão; por 
outro lado-. pelos seus numerosos oxidantes, desativa 
a alfa-1-antiprotease, que é o maior inibidor da elastasc: 
esta,J}ão impedida na sua atividadc, destrói maior quan
tidade de dastína, estabelecendo o enfisema. 

Como os distúrbios nos bronquíolos periféricos são 
os principais causadores de deteriorizaçâo da capaci
dade funcional pulmonar, compreende-se por que nos 
fumantes há aceleração da diminuição dos valores fun
cionais respiratórios, o que ocorre mesmo antes da exte
riorização de qualquer outro sintoma, e geralmentê com 
pouco tempo de tabagismo. As manifestações sintomá
ticas da bronquite crônica diminuem ou cessam quando 
se pára de fumar. Todavia, com processos lesionais 
bronquiais avançados, a recuperação é problemática. 
O enfisema pulmonar, de qualquer extensão, é iriever
sível. 

O .fumo contém dezenas de elementos cancerígenos, 
entre os quais destacam--se a família dos hidrocarbo
netos aromátiCos (que com outras substâncias consti· 
tueni o conhecido alcatrão), cujo maior rePresentante 
é o benzopireno, e o grupo das aminas aromáticas, 
nitrosaminas e os chamados oncoiniciadores (reação de 
dienos), oncoaCeleradores (por exemplo, N-alkil carba
zóis) e oncopromotores (por exemplo, N-alkil aminofe
nóis). O "flinio aumenta a -prOdução da hidroxilase aril
hidrocárboneto, que decompõe os hidrocarbonetos em 
epóxidos, de mais elevada atividade oncogênica; por 
outro lado, diniinui a atívídade dos linfócitos citotóxicos 
("K.illers cells"), destrutores das células cancerosas. O 
fumo contém, ainda, elementos radioã:tivos como car
bono 14 e polónio 210, Os alfa-emissores deste último 
concentram-se na bifurcação dos brônquios. Quem fu· 
ma 30 cigarros por dia, por exemplo, recebe uma irra
diação equivalente a 8.000 rems por ano, ou seja, o 
equivalente_ à dose superficial causada por cerca de 300 
radiografias. 

Encontram-se com frec[üência dois tipos de modifi
Cações cromossómicas nos fumantes resultando em injú
rias do DNA (aberrações grosseiras) e trocas de cromá
tides irmãs, registrando-se, na urina, concentrações sig
nificativas de substâncias mutagénícas. Nos brônquios 
da maioria dos fumantes ocorrem metaplasias escamo
sas, atipias e o carcinoma in situ, que são lesões precur
soras do câncer; nos consumidores de 10 ou 40 cigarros 
diários, as duas primeiras ocorrências surgem. respecti~ 
vamente, em 80 e 90% dos casos, e a última em 11 
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e 70%. A relação dose-resposta para o cã"ncer bronco~ 
gênico ficou bem ressaltada nos estudos retrospectivo!i 
e_ prospectivas ~a American Cance~ Soci~ty. Nos taba
glSffiús, em coteJO com os não~ fumantes, de acordo com 
o consumo d~ 1 a 9, de 20 a_~~ e ~e 40 ou tjlais cigarros 
diários, essa neoplasía auril~!'JtO~, resp-2C-iivamente, em 
362,_1.379 e 1.777%. Da mesma forma, essa incidência 
cresceu em relação direta com a idade em que se come
çou a fumar: 308% a mais nos que começaram a fumar 
após os 24 anos e 1.567% no.s que comeÇaram a fumar 
ant~s dos 15 anos. Nos que abandonaram esse vício, 
o nsco de câncer do pulmão, depob de 15 anos do 
último cigarro fumado, é igual ao do::;. que nunca rufia
ram. 

O tabaco é, pois, o mais pOderoSo cinCerfgeno que 
o homem introduz voluntariamente em seu organismo, 
Todos os tipos de câncer de localização extrapulmop.ar 
incidem, em média, 30% a mais nos fumantes em cOn~ 
fronto com os não-fumantes. 

A ação sobre o sistema cardiocirculatório é exercida 
especialmente pela nicOtina e o monóxido de carbono. 
A primeira:, possui efC1t6 vasoconstritor direto e indlre~ 
to, por estimular a liberação de catecolamin~s. O segun~ 
do, com 250 vezes mais afinidade com a hemoglobína 
que o oxigênio, forma a carboxihemoglobina, resul
tando em deficiênciaS na oxigenação dos tecidos (hipó· 
xia). A aceleração do ritmo cardíaco, a elevação da 
pressão sangüfnea e a hipóxia continuada obrigam o 
miocárdio do fumante a exercer maior trabalho, em 
piores condiç6es. Nos tabagistas há ainda deficiências 
de prostaglandinas, que propiciam a agregação das pla
quetas. Isso tudo associado ao aumento das lipopro
teínas de baixa densidade e a diminuição das de alta 
densidade, que ocorrem nos fumantes, contribui para 
o desenvolvimento da arteriosclerose. As autópsias re
velam a correlação da freqüência de espessamentos e 
fibrose das coronárias e das arteríolas intramiocárdicas 
com a quantidade de cigarros consumidos: processo mo
derado em 59 e 72% e avançado em 10 e 19%, em 
fumantes, respectivamente, de menos de 20 cigarros 
e de 21 a 40 cigarro·s diários. _ · 

O referido maior estudo prospectivo norte-americano 
acusou um aumento da mortalidade por coronariopatias 
en:t fumantes, em confronto com não-fumantes, na pro
porção de 1,9_5 a mais, entre 1 a ~ cigarros/dia, 2,42 
entre 1~ a 19 ctgarros/dia e 3,0 de 40 e mais cigarros/dia. 
O segurmento realizado _pela Inter~Soc~ety Cammission 
Health Disceases Resources, dos Estadõs Unidos da 
América, em homens de 35 a 59 anos, duraOte 10 anos 
verificoU que hipertensão OuDíveis séricós elevados d~ 
colesterol ocasionaram acidente coronaríano em 5,2% 
deles, e o fumo, por si só, em 4,5%, o fumo, associado 
à hipertensão ou colesterol elevado, 972%. Os treSJaio
res conjugados, 17,1 %. 

Nos ex-fumantes, os acidentes coronarianos caem 
cerca de 50% no final de 1 ano de abstenção, em relaÇão 
aos que continuam fumando; nos anos subSeqUentes, 
~se desceriso de risco continua, porém -lentamente, 
Igualando-se ao dos que nunca fumaram ao cabo de 
13 a 15 anos. - --- - -
3- MortaUdade nos Tabagistas 

Todos os estudos prospectivas apuraram que o taba-_ 
gismo aumenta a mortalidade e diminui a expectativa 
de vida, e que o risco de óbito prematuro está direta
mente relacionado à quantidade de cigarros consumi
dos. 

No maior estudo, efetuado nas populações de 25 estaw 
dos norte-americanos, a mortalidade global proporcio· 
nal a mais nos fumantes, em comparação com os que 
nwtca fumaram, foi de 38 a 25% nas idades, respectiva
mente, de 45 a 54 e 55 a 64 anos. Nesse mesmo estudo 
verificou-se que a média do excesso- de mortalidad~ 
nos fumantes que se iniciaram no t~bagismo antes dos 
15 anos, fumando de 10 a 20 _ou 40 a mais cigarros 
diários, foi de 1,89 a 2,45, re~pe_ctivàmente .. Nos que 
começaram a fumar entre os 20 e 24 anos, _para as 
quantidades mencionadas de cigarros consumidos, o ex
cesso de mortalidade foi, respectivamente, de 1,36 e 
1,56 em relaçáo aos não-fumantes. 

O Departamento de Saiíde, Educação e Bem~ Estar 
dos Estados Unidos da América, apurou que as pessoa~ 
de 25 anos de idade, fum~tes de I _a 9, 10 a 19, 20 
a 39, 40 ou mais cigarrOs diários, Têm a diminuiçãO 
de esperança de vida, respectivamente, de 4,6 - 5,5 
- 6,2 e 8,3 anos. Sem dúvida a mais contundente de-
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ffionsi!açãi:> a esse respeito deriva do estudo efetuado 
entre os médicos ingleses, no qual se verificou que a 
proporção de homens de 35 anos de idade falecidos 
-~~tes ele atiggírei!t os -65 anos fOi de 40% nos fumantes 
de 25 ou mais ci&airo"s diários, em contraposição aos 
15% dos não-fumantes, ou seja, 166% mais óbitos nos 
primeiros. 

Em conseqúência do exposto, compreende-se como 
_as conquistas da medicina e de melhores condições so
ciais que visam o aumento da vida média estão sendo 
solapadas pelo tabagismo. 
4 - Tabagismo na Mulher 

As mulheres sofrem o mesmo grau de riscO que os 
_ homens de contra{rem as doenças tabaco-associadas, 

desde que a quantidade de cigarros consumidos seja 
idêntica. Nelas, porém) há a acrescentar problemas pe
culiares ao seu sexo. 

É fato notório a antecipação da menopausa nas taba
gistas. 

A aSsociação do cigarro com anovulatÓrios orais che
ga a aumentar em até 750% o risco de infarte do miocárw 
dio. O fumo e os anovulatórios abaixam, cada um de 
seu lado, as lipoprotefnas de alta densidade e_sua asso
ciação soma_ esse efeito, elevando consideravelmente 
a incidência de coronariopatias. O tabagismo e o uso 
de pfiulas anticoncepcionais aumentam de 3 a 4 vezes 
os acidentes de hemorragias subaracnóides e de tromw 
boembolismo. 

Uma das mais dramáticas conseqüências do tabagis
mo é oferecida quando a mulher fuma durante a gravi
dez. Os elementos tóxicos do fumo passam para a circu
lação da gestante e atravessam a placenta. A nicotina 
é en~o~trad~_no sangue do cordão umbi_lical e no líquido 
ammótlco; a carboxihemoglobina pOde atingir, nO san
gue fetal, concentrações próximas às do sangue mater
no; catecolaminas e seus metabólitos estão presentes 
no líquido amniótico em níveis relativamente elevados; 
no sangue do ccmião umbilical detecta-se, ainda, o tioci
nato decorrente do metabilismo do ácido cianídrico. 
Essas e outras substâncias, pela sua fannacodinâmica, 
provocam, no feto, um complexo de distúrbios de conse
qüê~cias imediatas e tardias: vasoconstrição, aumento 
da viscosidade sangüfnea, anóxia mais ou menos conti
nuada, aumento da freqüência cardíaca e dificuldade 
dos moviJilentos torácicos. Tudo isso e mais as altera-

- _ç6es dos vasos placentários repercutem desfavoravel
mente no desenVOlvimento corporal-e dOs centros ner
vosos do feto. 

Mais de 30 estudQs, dos _quais se ressaltam o Ontario 
Pe!inatal Mortality Study, do Canadá; Berkeley Child 
Health, ~aíser. F'?udation Health Plan, dos Estados 
_{Jnidos da América e c!Britísh Perinatçli Mortatity Surw 
vey da Inglaterra, reunindo mais de 600 mil gestações, 

_ concluí~~ que, quando a mãe fuma durante a gra~dez, 
_há_ _ym aumento de risco variável entre 33 a 144% a 
mais de aborto, placenta prévia, descolamento da pla
centa, natimortalidade e mortalidade neonatal. Nas ges· 
tantes fumantes, em confronto com as não-fUmantes, 

__ os ___ r~m-nascidos apresentam deficiênCia-s pondCrãis 
méd1a de 150 a 280g. Os riscos apontados, evidente
mente, crescem com fatores como os socio-econômicos, 
o trabalho físico. e a anemia, mas é indubitável que 
o ~nsu~o de c1~arros no curso_ de gravidez, por si 
só, 101phca os efeitos deletérios meucionados. 

Investigações do British N a.tional Child Development 
Study e de demais centros de diversos pafses demons
traram que os filhos cujas mães fumaram durante a 
gestação têm_ maior freqüência -da sfn_drome da morte 
súbita infantil, menor estatura e ãtrasos relativos ao 
desenvolvimento psicomentaL 
5 - Fumantes Passivos 

As repercussões deletérias do tabaco não se restrin
gem apenas aos fumantes, podendo também incidir nos 
que não fumam mas se expõem à poluição tabágica. 
Estes são_os_chamados "fumantes passivos" ou "invo
luntários ... 
- Ein. reCintos ond~ se fuma, conforme a ventilação, 
a poiUJ_ção atmosfé.nca pode sobrepassar de dez até cem 
ou mats vezes o padrão de qualidade do ar, que é de 
9 partes por milhão. A nicotina, o monóxido de carbo
no-,-a--acroleína, o formaldefdo e elementos_oncogênitos 
co-rno be_nzopireno, nitrosaminas e alfa __ emissores do 
polóiii& :llo, além de oUtras substâncias tóxicas, -são 
comumente detectadas em concentrações significantes 
na atmosfera de recintos onde se fum3. 
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O grau de exposição aos poluentes do tabaco é avalia
do pelas dosagens de carboxihemoglobina no sangue? 
que após 6 a 8 horas chega a atingir taxas de B e até 
15% quase as mesmas encontradas nos próprios fuman
tes, e pelas concentrações de nicotina no sangue e na 
urina. Após uma jornada dt: trabalho, as concentrações 
dos referidos elementos podem equivaler ãs encOntra
das nos fumantes de 1 a 5 ou mais cigarros. 

Os poluentes do cigarro se dispersam homogenea
mente na atmosfera ambiente, de tal forma que os não
fumantes, posicionados próximos ou mesmo distantes 
dos fumantes, acabam inalando idé:oticas quantidades 
de substâncias tóxicas. Portanto, a separação de fuman
tes e não-fumantes, nesses locais, pouco vale, sendo 
seu efeito apenas psicológico. A Organizaç-.io Mundial 
da Saúde assimtla que a universalização da epidemia 
tabágica é responsável por cerca de 80% da poluição 
ambiental. 

-ASCffãllÇaS" dC baixa idade, filhos de pais fumanteS, 
por serem mais _seilsf_'o'eis e p~nnanecerem maior tempo 
confinadas, sofrem de 2 a 4 vezes mais infecções respira
tórias baixas do que as que vivem em ambientes sem 
poluição tabágíca. As manifestações mais freqúentes 
são bronquite, bronquiolite, episódios asmatiformes, 
pneumonia e broncopneumonia. A análise mul_tivariada 
regressíva;-incluindo processos reSpiratórios dos proge
nitores, demonstra que a poluição tabágica ambiental 
é o maior fator de disencadeamento das referidas infec
ções. 

O BritíSfi-NaCíõrial Child Dev~?lopment Study cons
tatou que a incidência anual de infecções respiratórias 
foi de 7,8% em crianças com pais não-fumantes, 11,4% 
quando um dos progenitores era fumante e 17,6% quan
do ambos eram fumantes. Nossas investigações pessoais 
sobre a freqüencia de processos infecciosoS.respiratóríos 
em crianças de até 1 ano de idade, totalizando mais 
de 19 mil casos, (amostragens do Hospital da Zona 
Norte de São Paulo e Faculdade de Medicina de Soro
caba) constataram as seguintes incidências de infecções 
respiratórias: crianças provenientes de-lares onde não 
se fuma, 17%; com um fumante, 28% com dois fumaxi· 
tes, 41%; com o pai fumai1te 20% e com a mãe fumante 
37%. E~ todos os estudos reSsalta a relação quase linear 
entre as mahlfestações respiratórias dos filhos e o taba
gismo dos pais, sobretudo o materno. 

Adolescentes e jovens adultos, que cresceram em 
lares onde se tu~a.-apresentam,_ ~m maior proporção -
significativa, manifestações de broncospasmo, assim co
mo valores funcionais respiratórios abaixo dos previs· 
tos. 

Na Universidade de San Diego, nos Estados Unidos 
da América, e no Programá ""Pollution Atmosphérique 
et Affections Respiratoires Chroniques", do MiDísterio 
da Saúde da França, e em outros centros, onde foram 
efetuados estudos abrangendo dezenas de milhares de 
pessoas~ ficou patente ql!-e adultos que nunca fumaram 
mas que ficaram expostos no lar ou no trabalho a polui~ 
ção tab~gica durante 20 anos, têm diminuição da capaci
dade funcional pulmonar igual ã apurada em fumantes 
de_l a 10 cigarros diários. 

A descoberta de significantes concentrações de subs
tâncias mutagênicas na urina de fumantes passivos, ÍO· 
tensificou pesquisas -que acabaram confirmando a eleva
ção do risco de câncer broncogênico nas pessoas longa
mente expostas à poluição tabágica.. No Japão, nos Esta
dos Unidos da América, na Grécia e na Repúb1ica Fede
ral da Alemanha, verificou~se que mulheres que jamais 
fumaram mas que eram-casadas com fumantes de dois 
maços de_cigarros __ diários, ocorreu o dobro ou mais 
de câncer pulmonar, em confronto com àquelas cujas 
maridos não eram tabagistas. 

Um amplo estudo prospectivo foi feito pelo Instituto
de Pesquisa do Centro Nacional de Câncer, do Japão, 
_com seguimento de_ 14 anos, em 91.540 mulheres, com 
40 ou mais anos_ de idad~, não-fumantes, casadas com 
maridos fumantes ou não. A mortalidade por câncer 
do pulmão nas esposas de maridos cOnsumidores de 
mais de 20 cigarros diários foi de 15,5_ por 100 mil, 
isto é; qUase o dobro da apurada naquelas cujos cônju
ges não fumavam, qual seja 8,7 por 100 mil. Existem 
~~ estudos epidemlolózic::os que confirmam isto. 

N"a Universidade de Louisiana, nos Estados Unidos 
da América, verificou-se· que a incidência do câncer 
do pulmão em fumantes foi maior naqueles que foram , 



4680 Sexta-feira :_5 _ _.:_ ___ .;_ ___ ---"'D:::· .::IÁ~R::.;_;IO;;__;;D_;;O:__C;:_O;:_;_;N_;;G;_;R,;;E;;;S;_;S_;;O..:N:__A:..;_::C::_IO::_N;..: ... ;..:À.::L~(S::_e,.,ç.::ão::..::.::ll""-) _-_____________ D_ez_e_m_b_ro_d_e_I_9_86 

expostos na infância à poluição tabágica no lar. O Insti
tuto Nacional de Ciências da Saúde do Meio Ambiente, 
da Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América, 
comprovou que o risco de câncer do pulmão elevou-se 
nos fumantes passivos conforme o tempo de exposição 
tabágica na vida pregressa em cotejo com os não expos
tos essa incidência foi de 60% a mais nos que tiveram 
exposição infrafamiliar só na infância; 50% a mais nos 
que tiveram exposição só na idade adulta e 170% a 
mais nos que tiveram exposição nOs dois períodos. 

Os dados reunidos sobre o ris-co do câ.ncer bronco
gêníco nos fumantes passivos bastam para conferir nova 
dimensão à epidemia tabágica. 

6- Tabagismo, problema de saúde pública 
Peritos da Organização Mundial da Saúde, afirmam, 

repetidamente, que o tabagú;mo é a maior causa isolada 
e evitável de doença e morte no _mund_o Qcidental. O 
tabagismo e suas conseqüências assumiram proporções 
epidêmicas nos países desenvolvidos e estão rapidamen
te invadindo os_ países em desenvqlvimento. 

Outros pronunciamentos da OMS destacaram que 
"o tabaco é uma das maiores ameaças a pesar sobre 
a saúde na época modema, porém é uma ameaça que 
pode ser evitada" e, ainda, "se medidas drásticas nãO 
forem tomadas para combater a pandemia tabágica, 
a meta "Saúde para todos no ano 2.000" ficará seria
mente comprometida". Essa afirmativa foi novamente 
enfatizada na 39~ Assembléia Mundial da Saúde, recen
temente realizada. 

Calcula-se que o tabagismo é responsável por 1 a 
1 milhão e meio de óbitos prematuros, anualmente, 
em todo o mundo. Nos Estados Unidos da_ América, 
ocorrem 300 mil mortes anuais para 54 milhões de fu
mantes. Na Inglaterra, são registradas 100 mil mortes 
para 28 milhões de tabagistas. Extrapolando, para o 
Brasil, esses e outros dados, fazendo-se o ajuste de 
idades, estima-se que ocorrem, por ano, algo em torno 
de 100 mil mortes devidas ao tabagismo,para 33 milhões 
de fumantes. 

A maior inCidência de várias doenças nos fumantes, 
além das diretamente tabaco-associadas, faz com que 
ocupem mais os serviços médico-assistenciais e tenham_ 
menor atividade, em termos de trabalho. Inquérito rea
lizado pela Organização Pan-Americana da Saúde, em 
8 cídades latino-americanas, incluindo Sáo Paulo, apu
rou que os fumantes de 40 a 74 anos. d~ ida.de, em 
comparação com os não-fumantes, passam mais dias 
retidos no leito (1,74) e acusam maior absenteísmo no_ 
trabalho (1,53). Nos Estados Unido_sda América, calcu
lou-se que os fumantes, em relação aos não-fumantes, 
tiveram, em 1974, o total de 145.894.000 dias passados 
no leito. Em 1980, os tabagistas abaixo de 65 anos foram 
responsáveis por 81.368.000 de dias de ab~enteísmo_ ao 
trabalho, representando 21% do total de dias perdidos 
de atívidade. Na Inglaterra, a Action on Smoking and 
Health informa que, anualmente, mais de 50 milhões 
de dias de trabalho são perdidos em virtude de doenças 
induzidas pelo tabagismo. O maiOr estudo prospectivo, 
já citado, durante 13 anos de observação, verificou que 
estiveram hospitalizados 14,4% dos não-fumantes e 
19% dos fumantes, Entre estes últimos, a proporção 
esteve vinCulada ao número de cigarros consumidos dia
riamente: de 1 a 9, de 20 a 39, de 40 e mais cigarros, 
redundando, respectivamente, em 16,5- f9,7 e 22,0% 
de internamentos. 

É imperioso aproveítar a lição que vêm sofrendo os 
países desenvolvidos e começar a barrar a invasão tabá
gica em nosso País, que se avolumou a partir dos anos 
70. Em 15 anos, de 1970 a 1985, enquanto a população 
cresceu 45,55%, o consumo de cigarros subiu 101%. 
Em 1985, foram consU.ffildos 146.300.000.000 de· cigar
ros para uma população de 133.841.324 de habitantes. 
A produção de cigarros foi suficietite para brindar, dia
riamente, cada brasileiro, mesmo incluindo-se no cálcu
lo os recém-nascidos, com três cigarros diários, o que 
já é uma quantidade nociva. E a invasão continua: no 
primeiro semestre de 1986 foram consumidos 
79574.000.000 de cigarros, o que corresponde a um 
aumento de 20,04% em relação ao-consumo do semestre 
correspondente de 1985. 

Como problema de saúde pública, a luta contra a 
epidemia tabágica deverá ter a mesma prioridade dada 
às doenças infecciOsas túuisitiisSíveis e carenciaiS. CasO 
contrário, os benefícios do controle destas serão contra-

balançados com o aumento (evitável) da prevalência 
das doenças tabaco-assocíadas. Poder-se-ia invocar a 
prioridade dos programas de luta contra as doenças 
infecciosas -e as de desnutrição. Contudo, postergar o 
combate ao tabagismo criaria a situação, nao desejável, 
de que o recuo daqueles males viesse a ser substituído 
pel9 aumento das doenças ligadas ao tabagismo. Acres
cente-se que a terapêutica das principais doenças taba
co--associadas (bronquite crónica, enfisema pulmonar 
e câncer broncogénico) é de resultados precaríssimos, 
para não dizer nulos, em tennos de saúde pública, só 
restando o caminho de sua profilaxia, que é combater 
o tabagismo. 

A 33~ Assembléia Mundial da Saúde, declarou-se 
"alarmada': _com a pandemia tabágica e_e:xternou sua 
"firme convicção de que o tabagismo constitUi, na atua
lidade, um problema maior de saúde em todos os países 
em desenvolvimento e que em todos estes últimos assu
mirá, em futuro próximo, a mesma importância, se pro
vidências não forem agora tomadas". 

- Urge iniciar~se um programa ·nacional de combate . 
ao tabagismo" e a·in.Sühiíção de medidas legislativas anti
ta.bágicas. Este_ assunto ~erá abordado no tema "Tabaco 
e Legislação". Entret_anto, deve-se ressaltar desde logo 
a alta significação para a saúde pública brasileira ds 
.histórica_decisão tomada recentemente pelo Gow;no 
FederaL e Congresso Nacional, que foi a promt,lga'Ção 
da Lei n? 7 .488, que instituiu o "Dia Nacíonal de Com
bate ao fumo'', a ser comemorado todo dia 29de agosto. 
É a primeira medida oficial, visando, pelo seu efeito 
educativo, cou-scientizar o povo sobre os perigos da 
epidemia tabágica. 

TABAGISMO E LEGISLAÇÃO 

JOSÉ ROSEMBERG 

Membro Técnico do Grupo Assessor 
de Controle do Tabagismo no Brasil, 

do Ministério da Saúde 

1 -Principais Medidas Legislativa de Combate ao Ta
bagismo 

A 33!Assembléia Mundial da Saúde, complementan
do as reiteradas recomendações da Organização Mun
dial da Saúde, no sentido_ de combater o vício de fumar 
p<>r meio de programas -nacionais e leis objetivas, reco
mendou aos Estados-Membros "intensificãr Ou iniciilr,
onde ainda não houver, estratégia de controie do taba
gismo, dispensando ênfase especial às medidas educa
cionaís, particularmente com respeito à juventude, as
sim como a proibição, restrição ou limitação da; publici
dade dos produtos do tabaco". A 39~ Assembléia Mun
dial da Saúde, há pouco realizada, solicitou, ainda, aos 
Estados-Membros, medidas que garantam aos não-Fu
mantes uma proteção efetiva contra a poluição tabágica 
ambiental. Hoje, 64 nações já possuem leis de âmbito 
nacional,_ visando combater o tabagismo. As principais 
medidas que têm sido adotadas, em graus variáveis, 
são sucintamente abordadas a seguir. 
A- ProisiamâÇO.õ Nacional de Combate ao Tabagismo 

A execução do Programa Nacional de Combate ao 
Tabagismo conta com um órgão oficial coordenador, 
A 24! Assembléia Mundial de Saúde recomendou a for
m3çã0 de uma Comissão Central, ou qualquer outro 
organismo apropriado, com pessoal e verba suficientes 
para preparar, coordenar e supervisionar programas es
pecíficos de luta. Es_se órgão, pelas suas funções precí
puas, poderá ter uma estrutura interministerial, com 
elementos dos Ministérios da Saúde, Educação e outros 
afins ao programa. O órgão centralizador do programa 
pode e deve receber _a colaboração de órgãos oficiais 
nos níveis federal, estadual, municipal, da Associação 
Médica Brasileira, d~.s~_s. filiadas, das institu,ições méR 
dica-científicas, das instituições religiosas e de prestação 
de serviços, bem como de outros elementos voluntários, 

_ representativos da_comu:_ni_clade._ - -
O programa educatiVO aritifumo deve ser multidis

ciplinar. Apesar ·de a -educação sanitária antitabáglca -
.constituir um-ª ativida_çl_e __ i_n_d_ependente, vários _país~s _ 
desenvolvem esforços para: illcluí-la na educação sanitá~ _ 
ria geral, a fim -de i~tegrar a luta dos programas nacio
nais de saúde, levandO-a,):t;~.esmo, aos níveis de atenção 
primária. O alvo príridpã:i do programa são as crianças, 

os adolescentes e jovens, haja vista que os dados de
monstram que o número de fumantes adultos de um 
país é praticamente idêntico ao percentual de fumantes 
aos 20 anos de idade. 
B - Proibição da Propaganda 

Das todas medidas legislativas, a proibição da propa
ganda dos produtos do tabaco é uma das principais. 
A publicidade de cigarros é massificante e o cont~údo 
de suas mensangens é dirigida essencialmente aos ado
lescentes e jovens, quase sempre apresentando o uso 
do cigarro como um estilo de vida e conseqüente êxito 
nos negócios, esportes e nas relações com o sexo 6posto. 

A legislação deverá vedar todas as formas de publici
dade t_abagista em televisão, rádio, imprensa (todas as 
modalidade~_), estabelecim!!ntos de diversões e de ou» 
tras natureza, assim como as promoções em eventos 
esportivos, artísticos e culturais. 

A indústria fumageira apregoa que a publicidade pou
co influi no consumo de cigarros, mas essa afirmativa 
é mero despiste. Se isso tivesse veracidade, ela não 
destinaria cerca de 70% de sua verbas para propaganda 
somente com televisão, como vem fazendo desde 1980, 
e_ não teria gasto ~penas em 1985, o montante de 133 
bilhões e 720 milhões de cruzeiros (equivalentes a em 
133 milhões e 720 mil cruzados) em publicidade direta. 
Desconhecemos os gastos com a propaganda indireta, 
mas sabemos que as multinacionais do tabaco gastaram 
com propaganda, em 1979, a importância de 2 bilhões 
de dólares. 

Com a·proibição total da propagarida verifica-se em 
cxceção, a redução do consumo de cigarros, em virtud~ 
da queda das vendas. As proibições parciais dão resulta· 
dos menores . .N; proibições restritas apenas a determiR 
nados veículos não atingem seu objetivo, porque os 
fabricantes de cigarros passam a explorar, agressiva 
niente, outros meioc; de publicidade não vedados. 

C- Proteção dos não-fumantes 

Nos últimos anos, acumularam-se dados comproba-
-tórios de que os não-fumantes (crianças e adultos) ao 

se exporem à poluição tabágica também sofrem, em 
proporções variáveis, conforme as circunstâncias, efei
tos prejudiciais, agudos ou crónicos, das substâncias 
tóxicas do fumo (a esse respeito, maiores informações 
são colocadas no relatório ·-·Tabaco e Saúde"). 

Como decorrência, vem-se preconizando medidas le
gislativas de proteção aos não-fumantes (que são maio
ria), defendendo-lhes o direito de respirarem ar não 
poluído pelo tabaco, nos recintos em que são obrigados 
a permanecer em conseqüência de suas atividades diu
tornas. Essas medidas visam abolir o fumo nos ~stabele
cimentos de ensino de todos os graus, recintos de reu
niões, salas de espera, locais de lazer, hospitais e demais 
serviços de saúde, locais de trabalho e outros de aglome
ração humana, transportes coletívos etc. 

Já são 43 os países que incluem em sua legislação 
medidas de proteção aO'S não-fumantes, em 12 dos quais 
es_sas medidas são preservadas drasticamente. Na Fin
lândia, por exemplo, está implícito que não se pode 
fumar em lugar algum; a lei apenas define as poucas 
exceções onde ainda é permitido acender um cigarro, 
sempre ao ar livre. Nos Estados Unidos da América, 
Canadá e em alguns outros países, há inúmeros muni
cípios que garantem ao não» fumante o direito de exigir 
da empresa um local de trabalho onde não haja fuman
tes. Na República Federal da Alemanha e países escan
dinavos, multiplica-se a jurisprudência nesse sentido. 

Os Estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do 
Sul promulgaram leis vedando fumar em estabeleci
mentos de ensino e/ou de outra natureza. Vários muni
cípios têm leis similares, sendo a mais abrangente a 
de São Paulo. Obviametite esses dispositivos têm apenas 
alcance regional ou local. 

D -Advertência nos Maços de Cigarros 
A obrigatoriedade da inscrição de advertências nos in
vólucros de cigarros sobre os riscos do us_o_do fumo 
serve para alertar o púbJicõ e demonstrar o empenho 
das autoridades no combate ao tabagismo. Mais de 30 
pafses adotaram essa medida, Na maioria deles, essa 
advertência é apenãS genérica:, por exemplo, "fumai
é prejudicial ã saúde". A frase, pela sua continuidade 
e com o decorrer do tempo torna-se inoperante. Por 
isso, alguns países adotaram várias advertências refe-
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rentes aos riscos de câncer, bronquite, enfisema, infarto 
cardíaco, distúrbios na gravidez etc. Essas frases são 
usadas rotativamente, mantendo, assim, a atenção per
manente dos fumantes, como ocorre nos Estados Uni
dos da América, Austrália, ]rlanda e outros países. A 
Suécia, por exemplo, emprega 16 frases diferentes; já 
na Austrália e Irlanda algumas são drásticas como "fu-
mar mata" e "fumintes morrem mais jovens". -

E - Declaração, nos maços de cigarros, dos teores de 
nicotina e de alcatrão e ou faação dos teores máxi
mos permitidos 

Poucos são os países que adotam essa medida, em virtu
d~ de. s~a diífcil_ fiscaliza.ção, pel_as--alteraçóes opera
aonars mtenciOnalmente mtrodUZidas nas máquinas de 
fumar, influindo nos resultados das dosagens. E de cus
tosa aplicação, pois obriga a instalação de laboratórios 
oficiais pãdronizadores e controladores das análises. 
Por outro lado seu valor é muito- reJativo, desde que 
se demonstrou que as-ql:lan!idades inaladas de nicotina 
alcatrão e outros elementos do fumo variam conform; 
a maneira de fumar. Além disso, a fixação dos referidos 
teores induz o público a acreditar que são inócuos: Não 
é, portanto, medida prioritária. -

F- Proibição de Venda de CigarroS a Menores 

Esta medida é de grande alcance educativo, todavia "-' 
de difícil controle. A Inglaterra, que a adotou, não 
consegue flScalizá-Ja convenientemente. 

G-lmpostos 

A experiência de vários países demonstra que o au
mento dos impostos incidentes sobre os. cigarros provo
ca a baixa do consumo. Embora a elevação do preço 
dos cig~rros influa na ~cn~a, o objetivo de diminuir 
o tabagrsmo s6 é efetivamente atingido quando a esse 
f~tor se associam_"outras meaidas educativas e legisla
tivas. Temos aqUI um bom exemplo: o imposto sobre 
os produtos do t~baco, no Brasil, sempre' foi uma me
dida isolada. O aumento mais acentuado ocorreu nos 
anos de 1980 a 19~4. Nesse período, o preços dos cigar
ros subiu 7.400% e o consumo caiu 11, 66% Paulatina
mente, porém, os fumantes se acomodaram ã situação 
e o consumo de cigarros recuperou~se e continuou a 
se elevar, fenómeno que Vem sucedep.do, mais íritensi
vamente. desde 1970. Assim é que:- ein 1985, houve 
um aumento de 14,47% em relação ao aoo de 1984, 
e comparando~se o primeiro semestre de 1986 com o 
semestre correspondente do ano anterior, assinalou-se 
uma elevação de 20,04%. 

H- Medidas Complementares 

Entre as medidas complementares de combate ao 
tabagismo, destaca-se a instituição do di:a da antipropa~ 
ganda, alertando a população dos maleffcíos que o fumo 
traz a saúde.. Assim, foram alertaram instituídos o "Dia 
Nacional de Não Fumar", o "Día Nacional de Luta 
Contra o Tabagismo" etc. __ 

Os Estados Unidos da América criou o "Great Ame
rican Smokout Day", evento que exerce uin impacto 
concentrado sobre a população-, :mobilizando escolas, 
locais de trabalho, médicos. educadores, canais de co
municação e outros veículos. 

No Brasil, é altamente auspiciosa a Lei Federal n~ 
7.488, promulgada a 11 de junho último, que instituiu 
o dia 29 de agosto como o "Dia Nacional de Combate 
ao Fumo", a ser comemorado anualmente em todo o 
território nacional. No Paraná, já existe, desde 1980, 
a Lei Estadual n':' 7 .410, que criou o .. Dia Paranaense 
de Combate ao Fumo ... A manifestação inaugural da 
referida lei realizou~se há poucos dias e foi Um êxito, 
dentro dos limites impostos pelos escassos recursos eco·
nômicos -e pelo tempo extremamente curto para o seu 
preparo, o que dificultou o trabalho do Mínistério da 
Saúde, órgão diretamente implicado_ em sua execução. 
Espera-se, para o próXimo ano, a· pleriittiáe- da referida 
comemoração, pelas condições maiS: favoráveis que cer-
tamente advirão. -- -----------------

A instituição do "Dia NaciOnal de--Comhate 3.o Fu
mo" tornou~se u:m marco históricO, não s6 pelo seu 
grande efeito educativo como também por representar 
a primeira tomada de posição goverhâmental na luta 
contra a epidemia tabágica no Brasil. 

2- Projetos de Leis Antifumo no Congresso Nadonal 
Desde 1971, diversos projetes de lei vêm se acumu

lando no Congresso nacional prop:mho medidas isola
das para enfrentar o tabagismo. É de nosso conheci
mento, a existência de 51 projetas de lei (5 do Senado 
e46.da.~ara), c:omos seguintes objetivos: 13 projetas 
de pro1b1ção parctal de proganda, a maioria na televi
são; 17 de proibição do fumo em determinados locais 
públicos? 13 de advertências nos maços de cigarros; 
5 de instituição de datas nacionais de combate ao fumo 
12 de outras medidas complementares. 

Apenas um projeto foi transformado em lei (Dia Na
cional de Combate ao Fumo). Em virtude da enorme 
pressão de interess~s contrários a aprovação de medidas 
efetivas para enfrentar o tabagi.sm.o é muito dificultada. 

-A indústria fumageira e as agências de publicidade são 
_ _as_que mais se empenham nesse mister. Por outro lado, 
há os elevados montantes das arrecadaçóes fiscais dos 
produtos do tabaco, que têm contribuído com cerca 
de 40% do __ IPI e 10 a 11% do total da arrecadação 
:fisca!- ~orém,_ na medida em que a invasão tabágica 
contmue crescendo e~ conseqúentemente, os prejuízos 
à saúde do povo igu'almente se elevam, chegar-se-á a 
mesma conclusão a que já chegaram os países industria
lizados, onde se demonstrou-se, irrelutavelmente, que 
as decantadas vantagens proporcionadas pelas rendas 
fiscais do tabaco são anuladas e sobrepassadas pelos 
custos causados com -as doenças, a assistência -médica, 

__ a incapacidade, as pensóes; o absentefsmo no trabalho 
e as mortes prematuras, que não têm preço. Isso foi 
claramente demonstrado nos países que têm meios segu
ros_ ~e a_valiação, levando·os a promulgar leis de com
bate a epidemia tabágica. 

3- Países com Legislaçio Antitabtigica 
Cresce ccntittuamente o bloco de países, com legisla~ 

çã_o de alcance nacional, que objetivam combater, de 
alguma forma, o tabagismo. O mais recente integrante 
é o Brasil, com a Lei n~ 7.488, comentada anterior
mente. São, pois, 64 na_s:ões, a saber: 

- -__ Argélia, Argentina, Austria, Austrália, Bélgica, Bra
sil? Bulgária, Can~dá~ Chile,_Chin~, Chipre, Colómbia, 
Costa do Marfim, Costa Rica, Dinamarca, Egito, Equa
dOr, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Gré
cia. Guatemala, HOlanda, Hungria, Inglaterra, Iraque, 
Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Jordânia, Quê
nia, Kuwait, Malásia, Malta, México, Moçambique, 
Nova Zelândia, Noruega, Panamá, Paraguai, Peru, _Po
lónia, Portugal, Qatar, República Democrática Alemã, 
República Federal da Alemanha, Roménia, Singapura, 
Sri I.anka, Sudão, Suécj.a. ~uíça, Tailând!a, Tchecoslo
váq-uia, Turquia, União Soviéti:cat Uruguai, Venezuela, 
Vietnâ, Yugosl<.t.via. 

-4- Considerações Finais 
Cresce em todo o mundo a certeza de que o taba

gismo, um dos maiores flagelos modernos que os órgãos 
de saúde têm de enfrentar, deve ser combatido pelos 
governos com a adoção de medidas legilativas e progra-

·-~s educacionais permanentes. Porém, não tenhamos 
ilusões. Os frutos não serão colhidos de imediato. É 
preciso tei- enl mente que extirp3I" Ó i3bagismo é uma 
tarefa dificl1ima, já qUe está incorporado na sociedade 
--~~-compm"tamento normal Levará tempo para 
-oonscientízar a sociedade de que o ato de fumar é Uma 
atitude anti-social, oposta ao bemwestar da comunidade; 
_haja vista que prejudica não apenas os fumantes como 
também não-fumantes (que são maioria), expostos à 

_poluição tabágica .ainbiental. 
Ora, a grande maioria das nações que se decidiram 

a enfrentar o tabagismo, ainda não tiveram tempo sufi
ciente para colher resulta4os palpáveis. Estes, todavia, 
já estão surgindo nos países cujos governos, há mais 
tempo, decidiram adotar programas educativos e leis 

-.abrangentes. 
___ Após 15 a 20 anos de prograiJ13S bem conduzidos, 

por exemplo, nos Estados Unidos da América, na Ingla
terra e países escandinavos, a queda da prevalência 
dq tabagismo na população geral é de cerca de 40%. 
Muito importante é o descenso do número de jovens 

_ fumantes: na faixa dos 18 aos 24 anos de idade, assina-
lam·se as seguintes diminuições; nos Estados Unidos 

,.da América, 48 a 58%; na Inglaterra, algo em tomo 
de 40%; na Suécía, 50% e na Noruega, 27%. Os maiores 
índices de decréscimo são observados No sexo mascu~ 
lino; no feminino, a- queda é mais lenta. Contudo, um 
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exemplo edificante do que se pode conseguir em curto 
prazo vem de Hong Kong.. que começou o programa 
antitabágico em 1980. Entre 1982 a 1984, quase toda 
a população já estava conscientizada dos perigos do 
fumo e a prevalência geral de fumantes caiu em 16%; 
nos adolescentes; o que é importantíssimo, essa redução 
foi de 50%. Baseados nesse notáveis resultados, obtidos 
em apenas 4 anos, os relatórios concluem que o êxito 
da luta contra o tabagismo, nos países em desenvol
vimento, depende de uma ação governamental, insti
tuindo uma política legislativa, proibindo a propaganda 
de cigarros, aumentando os impOStos e executando um 
adequado programa educacional. Realmente, os efeitos 
mais positivos na luta QOntra o tabagismo emergem dos 
países que adotaram um programa nacional antifumo 
e, pelo menos, três medidas legislativas, das quais as 
mais eficientes são a proibição da propaganda dos pro
dutos do t~baco, a proteção dos não-fumantes e o au
mento de impostos. 

No Brasil, está sendo criado um clima favorá"el à 
Implantação de: um. programa nacional antifumo. As 
instinri.ções médico-científicas, entidades de prestação 
de serviço, religiosas e diversas outras forças represen
tativas estão sendo progressivamente mobilizadas. Au
menta na população a compreensão do significado do 
flagelo. Esses fatos, associados às primeiraS manifes
tações oficiais de interesses Do combate ao tabgismo 
-a promulgação do .. Dia Nacional de Combate ao 
Fumo•• e a criação, no Ministério da Saúde, do Grupo 
Assessor de Controle do Tabagismo no Brasil- abrem 
fundadas perspectivas de ampliação da luta contra a 
epide:rnia tabágica, com a promulgação de legislação 
específica que já está provando sua eficiéncia em deze
nas de nações. 

TABAGISMO E EDUCAÇÃO 

MARIO RIGA TIO 

A educação de um povo, de acordo com o que a 
História nos ensina, constitui uma das maiores armas 
em favor de sua saúde. Povos com nível de educação 
eievago conseguiram reduzir os índices de morbidade 
e de letalidade de doenças como a tuberculose muito 
antes de se terem descoberto drogas eficientes para 
o seu tratamento. 

_A -~periência qu~ se vai acumulando com o taba
gismo. tende a confimiar esta veterana liçã0. 

Até a metade deste século, o tabagismo não predo· 
minava nas classes socialmente menos diferenciadas. 
Pelo contrário, eram as camadas sociais mais elevadas 
as que mais o praticavam. Este fato, aparentemente 
paradoxal, se justifica: por muito tempo, o tabaco foí 
considerado um fator positivo em relação à saúde huma
na. Desde o laudatório relato feito por Jean Nicot à 
rainha de França_. quando lh~ enviou as primeiras amos
tras do tabaco americano, até poucas décadas atrás, 
o tabaco foi considerado um fator potencialmente bené
fico à saúde. 

Com o correr dO -tempo, no e-ntanto, e especialiiierite 
nas décadas de 1950 e 1960, a extrema agressividade 
do tabaco tornou-se evidente. A partir daí iniCíou-se 
um curioso fenómeno de transformação da incidência 
da epidemia tabágiBa: ela foi gradatívamentê migrando 
das camadas socialmente mais altas para as camadas 
mais humildes da população. Estudo realizado na No
ruega roostra esta transformação de maneira bem obje
tiva. Nele se verifica que. na primeira metade deste 
século, as mulhet:es norueguesas que mais fumavam 
eram as que tioham o mais alto nível de educação. 
Hoje, o contrárío ocorre. 

A evidência de_que,_atualmente, o tabagismo preva
_j_ece nas camadas menos aquinhoadas da sociedade é 
ampla. Na Grã-Bretanha a população foi dividida em 
cinco estratos sociais e as práticas tabágicas de cada 
~m deles foi medida. A relação que se obteve é quase 
li_near, mostrando uma relação inversamente propor
Cional _entre o grau de educaçã() 9e cada estrato e_ o 
consumo de tabaco- pelo mesmo. -

No Brasil possuímos dados relativos' ao Estado do 
Rio Grande do Sul. Lá se verificóu que a percentagem 
de fumantes na população adulta masculi'na é da ordem 
d~ 56%. Entre profi_ssionais liberais, isto é, população 
com nível educacional mais elevado, 40%. Entre minei-
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ros de carvão, população de nível educacional mais bai
xo, 68%. Entre plantadores de cana-de-açúcar, onde 
o número de analfabetos é alto, a percentagem ultra
passa os 70%. 

Também no Rio Grande do Sul, estudos deidcados 
à avaliação do efeito do fumo sobre a mulher gestante 
demonstraram que o tabagismo é cerca de duas vezes 
mais freqúentes em mulheres pobres, e conseQüente
mente de nível educacional mais baixo, do que entre 
mulheres de nível sócio-económico mais alto. 

Eiif Porto Alegre, um inquérito entre estudantes de 
curso primário e secundário, no qual foi registrada a 
renda per capita das famílias a que pertenciam os alu
nos, permitiu demonstrar que nas escolas fre_qüentadas 
pela população menos bem aquinhoada do ponto de 
vista sócio-econômico, a percentagem de alunos fuman
tes era quase o dobro da verificada nas escolas freqüen
tadas por alunos pertencentes à classe mais rica. 

Ilustrativo é o exemplo verificado entre os médicos 
norte-americanos. De uma maneira geral, os médicos 
daquele país fumam menos do que pessoas do seu mes
mo estrato sócio-económico. A explicação é de que 
os médicos fumam menos porque, em relação ao proble
ma tabagismo, sabem mais. Além disso, verificou-se 
que, dentro da própria população médica, os que menos 
fumam são os especialistas em doenças do tórax e os 
radiologistas, possivelmente os médicos que mais sabem 
sobre tabagismo. 

Exemplo semelhante verificou-se em Porto Alegre. 
Inquérito realizado entre profissionaiS liberais não-mé
dicos acusou uma percentagem de fumantes de 40%. 
Entre os médicos, a percentagem foi de 29%. 

O efeito protetor de educação sobre a saúde tem 
sido atribuído à maior capacidade de informação de 
comunicação e de utilização dos recursos disponíveis 
pela população de nível educacional mais elevado. O 
tabagismo constitui um exerilplo singular pois mos~ra 
que mesmo uma agressão que utiliza maciçamente a 
propaganda em seu favor - veiculando informações 
incorretas sobre os seus efeitos - é passível de ser 
enfrentada, com vantagens, pela força da educação. 

O rêconhecimento de que a educação pode proteger 
a população deste grande mecanismo de agressão à saú
de que é o tabagismo, levou a Secretaria da Saúde 
e a Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande 
do Sul a desenvolver, já há vários anos, um programa 
de educação sobre o tabagismo dirigido a escolares de 
1~ e 2~. Levantamentos periódicos mostraram que, ao 
longo dos anos em que o programa se desenrolou, o 
número de alunos fumantes diminuiu progreSsiVamen
te. 

DOCUMENTO PRODUZIDO PARA A 3!r. AS
SEMBLÉIA DA OMS 1986 

FUMO OU SAÚDE 
O Comitê Executivo da Organização Mundial de Saú

de recomenda que a 39! Assembléia Mundial de Saúde 
adote uma resolução que permita incluir os programas 
nacionais de combate ao tabagismo no OitavO Progf3:má 
Geral de Atividades, como objetivo de Saúde para to-
dos até o ano 2000. - --

Esta linha de atuaçâo se inspira em inúnieros estUdos 
e resoluções do Organismo Mundial, nestas últimas dé
cadas. 

Assim, na 23! Assembléia- Mundial de Saúde, em 
1970, o Diretor-Geral elaborou informe sobre Fumo 
e Saúde, com bastante documentação sobre o tema. 
Nessa Assembléia e na 24! os países membros pediram 
que o Diretor-Geral adotasse medidas efetivas contra 
o tabagismo. 

Outros relatórios técnicõs foram preparados pela 
OMSIWHO, como o "Fumo e seus efeitos na Saúde', 
em 1975, "o Controle da Epidemia Tabágica', em 1979~ 
e "Estratégias para o ContrOfe--d()Fumo em Países em 
Desenvolvimento, em 1983.- - - - - -

DiverSas foram as resoluções sobre o tema tanto do 
Comitê Executivo, como das Assembléi:is Mundiais en
tre as quais merecem destaque a: EB 45 R9, WHA 
23.32; EB 47 R42 e WHA 24.48; EB 53 R31, WHA 
29.55 e WHA 31.56. Finalmente, na 33~ Assembléia 
Mundial de Saúde foi aprovada resolução exortando 
os Estados Membros e o Diretor-Geral a adotarem rue
didas antitabágicas, se ainda não tivessem adotado, in
cluindo medidas educativas e restriçOes ã publicidade. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Em todas essas oportunidades, o Brasil votou favora
velmente às decisões contra o tabagismo constituindo 
assim uma tradição de luta contra o fumo no Organismo 
Mundial. -

Acreditamos que a documentação disponível nesses 
relatórios e resoluções é suficiente para mostrar a noci
vidade do_ fumo. Por outro lado, inúmeros relatórios 
foram também elaborados em diVersos países, com de
monstrações que não deixam dúvidas sobre os male

_fícios que o vício de fumar traz para a saúde. 
Entre as doenças reLacionadas com o tabagismo, o 

câncer do pulmão, a bronquite crônica, o enfisema e 
os acidentes coronarianos têm especial destaque;, pela 
íncidêncía maior nos fumantes, em comparação com 
os não fumantes. Estima-se que 80% das mortes de 
câncer do pulmão; 80% nas de bronquite crónica; 90% 
nas mortes por enfisema e 25% nas resultantes de infar
to do miocárdio podem ser ligadas ao tabagismo. Em 
conseqüência, a expectativa de vida dos fumantes está 
·diminuída em relação aos não-fumantes. Fato, aliás, 
tão significativo que, em vários países, inclusive no Bra
sil, as Companhias de Seguros de Vida proporcionam 
descontos para os não-fumantes. 

É necessário mencionar-se o risco de mulheres que 
fumam e usam estrogênios, bem c_omo a possibilidade 
de prematuridade e elevação da mortalidade neonatal 
nos filhos de mães que fumam durante a gravidez. 

A literatura especializada relata também os proble
mas do fumante involuntário ou passivo e os agravos 
à saúde dos que não fumam, porém vivem em ambientes 
com poluição tabágica. Relatórios do Governo ameri

_Cano, em 1964 e 1979, mostram que o deito danoso 
do fumo sobrepuja o de outros fatores, i'nclusive a polui
ção atmosférica. 

As empresas tabageiras não acionaram os governos 
--que tomarain posição contrária ao fumo, exigindo inde

nizações, e, assim, implicitamente, reconheceram male
fícios causados pelo fumo. 

Em razão da crescente evidência científica interna
cional, a indústria (umageira tem tentado reduzir os 

_ componentes mais tóxicos de seus produtos. É, pois, 
outro reconhecimento tácito da nocividade do fumo. 
A primeira tentatiVa neste sentido foi a colocação de 
filtros, que podem re-duzir o risco de câncer do pulmão. 
Revelou-se, porém, que a vida média deste tipo de 
fumante é até menor- em 2 ou 3 anos porque o uso 
do filtro torna mais elevada a concentração do monó
xido de carbono, no fumo, resultando maiores proble
mas circulatórios. Outra tentativa foi reduzir o teor 
de alcatrão e de nicotina. Na 4~ Scarborough Confe
rence, em 1984, analisou-se o tema, sugerindo-se que 
tal redução não diminui os efeitos em relação à bron
quite e o enfisema, sendo discutível quando o risco 
de câncer do pulmão e pode~do aumentar o risco-de 
acidente coronariano. Conclui-se, diante das incertezas, 
que o público deve ser alertadõ, urua vez que a redução 
dos índices de nicotina e alcatrão não equivale a deixar 
de fumar completamente. 
_No Brasil, calcula-se -que 30 a 33 milhões de pessoas 

fumam, significando mais de 20% da população -brasi
leira._ Em São Paulo, encontrou-se uma prevalência de 
54% de adultos que fumavam. O ritmo de crescimento 
da epidemia tabágica pode ser medÍdo pela produção 
de_cigarros destinada ao mercado interno. 

Em 1970 produziu-se 72.7 bilhões de unidades, en
quanto em 1980 chegou-se a 142.7 bilhões, observando, 
portanto, um crescimento de 96.1%. No período, o 
crescimento demográfico foi de 27.7%. A partir de 
1980, em conseqüência de crise económica, com perda 
real do poder aquisitivo da população, houve uma redu
ção do consumo de 11%, com a recuperação económica 
em 1985, houve um aumento de 9,4%, durante o primei
ro semestre .. 

J\_proxiinadamente 2.5 milhões de brasileiros (cerca 
de 2% da população total) têm atiVidades ligadas direta 
ou indiretamente ao setor fumageiro. Destes, 150.000 
trabalham na agricultura, devendo-se assinalar que o 
Brasil é o quarto produtor mundial de tabaco, com 
mais de 350 mil toneladas por ano. É, também, o 2] 
maior exportador, em volume, com um total de 500 
milhões de dólares por ano (cerca de 4% do total de 
exportações do país). 

Dez a doze por cento de todos os impostos federais 
advêm do fumo. 

Dezembro de 1986 

A participação das comunidades brasileiras na luta 
antiftimõ CieSceu mesiri.o sein o apoio oficial dos Gover
nos anteriores. A Associação Médica_do Brasil e inúmeM 
ras outras entidades e associações têm participado dessa 
l11:_ta. Alguns Governos estaduais e vários municipais 
iniciaram, há alguns anos, atividades de combate ao 
tabagismo. 

Recentemente, o gOVerno federal deu importante 
passo para a sistematização dos esforços a esse ·respeito, 
com a criação de um grupo específico, no Ministério 
da_ Saúde, encarregado de programar e acompanhar 
o desenvolvimento do combate à epidemia tabágiGa. 
Está claro que isto foi feito sem descurar-se dos progra
mas de controle de doenças transmissíveis, porém com 

-embasamento na lógica de que o tabagismo, pelo seu 
vulto e pelas suas conseqüências, é também uma priori
dade de saúde; particularmente quando sabemos que 
rias áreas mais desenvolvidas do país as principais causas 
de óbitos são as doenças cardiovasculares e as degene
rativas, sobrepujando largamente, nessas áreas, as 
doenças transmissíveis mais tradicionais. 

Infelizmente o país nãO-dispõe de qualquer legislação 
federal de combate ao fumo. Uma das prioridades no 
combate ao tabagismo, no momento, é a promulgação 
de uma legislação federal que, pelo menos, proteja o 
direito dos não fumantes. Em nível de Estado e muni
cípio, existe legislação restritiva ao fumO. 

Nâo é possfvel, no momento, IJO Brasil, saber-se o 
volume dos gastos com a recuperação da saúde dos 
fumantes, nem o volume das perdas de produção resul
tarites do absenteísmo ao trabalho e de acidentes com 
dano económico, como incêndios, motivados pelo cigar
ro. Sabe-se entretanto que, somente com a internação 
de pacientes nos hospitais ligados à Previdência Social, 
teve-!>e em 1985 um gasto com pacientes de doenças 
decorrentes do hábito de fumar, equivalente a 11% 
do total de recursos arrecadados pelo governo federal, 
no imposto sobre o fumo. 

Baseados na experiência de outros países, pode-se 
crer que o total de gastos decorrentes do tabagismo 
supere em uma vez e meia (1,5) o valor dos recursos 
arrecadados com o imposto. 

Naqueles países a assistência à saúde (hospitalar e 
ambulatorial, em todos os níveis) não representa mais 
de 40% do total dos gastos. 

Assim, a estratégia de combate ao tabagismo levará 
em conta a relevância do fator económico para o país; 

Imaginamos que um aumento real da tributação sobre 
os cigarros compensará as perdas relativas ao menor 
número de cigarros consumidos. Esta estratégia permi
tiu reduzir o fumo em países que anteriormente a utiliza
ram. Também serão incrementadas ações educativas, 
com ampla participação Comunitária, bem como ações 
legislativas para cobrir a lacuna atualmente existente. 
Mesmo os governos que mantêm o monopólio da distri
buição dos cigarros possuem leis federais de controle 
do tabagismo. 

Quanto ao setor agrícola pensamos que a solução 
seria a substituição gradativa da cultura do fumo, como 
já foi feito no Estado de Sergipe, no nordeste brasileiro. 

Em conclusão, acompanhamos as medidas propostas 
nesta 39~ Assembléia Mundial de Saúde. em consonân
cia com no-ssa atua!jão nos organismos internacionais. 
Pensamos que os esforços dos Estados - Membros 
permitirão uma atividade mundial capaz de erradicar 
a epidemia tabágica. Neste sentido, desenvolveremos 
ações educativas e estimularemos o processo legislativo 
de forma adequada à realidade brasileira. 

Aliás-, o Brasil já proporcionou um exemplo edifi
c;ante de humanismo quando procedeu à abolição da 
escravatura. Na época, era elevada a dependência da 
economia ã mão-de-obra escrava, em uma situação de 
país agropastoril. Mesmo assim, entendeu sua civiliza
ção que interesses maiores no ser humano sobrepu
javam as perdas económicas e procedeu a uma mudança 
pacífica. Outro fato histórico a ser lembrado diz respeito 
à proibiÇão de jogos de azar, apesar das desvantagens 
económicas da não arrecadação de tributos dessa ativi
dade. 

Pensamos, pois, ultrapassaremos mais este desafio. 
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PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DÕ TA
BAGISMO 

cOnsiderando que a Organização M~~clial da Saúde, 
~União _Inte~acional Contra o Câncer e outros órgãos 
mternactona1s de saúde, document;;~.dos em pesquisas 
científicas, recomendam o·desenvolvimento de progra
mas de â~~ít? nacional, que esclareçam âs populações 
os malefícioS do consumo do fumo e responsabilizam 
o vício de fumar pelos prejuízos à saúde e conseqüente 
morte de milh6es de pessoas. anualmente; 

Considerando que mais de 60 países membros da 
Organização Mundial da Saúde, atendendo aquelas re
comcmdaçóes, vêm desenvolvendo programas e campa
nhas, promulgando leis restritivas ao consumo e à pro
paganda de cigarros, impõe-se, também entre nós, o 
desenvolvimento de um Programa Nacional de Controle 
do Tabagismo. 
1 - Objetivos: 

O Programa Nacional de Controle do Tabagis!o.o tem 
como objetivos: 
1.1. Gerais 

1.1.1- Contn"buir p-ara a prevenção das doenças dos 
aparelhos :respiratório e cardiovascular, bem como de 
outros sistemas orgânicos-, e-diminuir riscos para a gravi
dez, através do. combate ao tabagismo. 
1.2. Espedficos -. - · · 

1.2.1-Jnformar a respeito das c-onseqüências para 
a saúde, originadas do vício de fumar; 

1.2.2-Criar atitudes favoráveis â abstenção do fu
mo e/ou mudar atitudes que_ exaltam o seu uso;_ 

1.2.3-Tentar eVitar que as crianças e os jovens se 
iniciem na prática de fumar; 

1.2.4- Conscientizar, part_iculannente, os profissio
nais de saúde, país, professores, autoridades, artistas, 
desportistas, para que não fu'?em ern público ou, pelo 
menos na presença de crianças e jovens; 

1.25- Restringir o consumo de cigarros em fuman-
tes de alto risco; -~ -• 

1.2.6-Instrumentar a defesa do dirito dos não-fu
mantes e proibir o tabagismo ein ambietites fechados. 
2- População-alvo 

Toda a população deverá ser atíngída pelo programa, 
especialmente as crianças, jovens e gestantes. _ 
3 - Metodologia 

Os métodos de educação ã serem u_tnfzados no pro
grama deverão ser variados, a fim de alcançarem toda 
a população, em diferentes momentos. 
4 - Coortlenação , 

O Programa Nacional de C~ntrol~ d~-Tabagismo será 
coordenado pelo Ministério ãa S8úde, apoiado pelo 
grupo assessor especialmente designado para este_obje
ti-vo. 
5- Colaboradores 

O programa poderá contar -com a colaboração de 
outros órgãos dos poderes p1Íblicos, entidades médico
científicas e sociedades de prestação de serviços à comu
nidade. 
6- Estratégia 

O Programa Nacional de Controle do Tabagismo fo-
calizará especificamente três _aspectos: 

• educativos 
• políticos 
• econ6micos 

6.1- Aspectos educativos _ 
Serão traçadas diretrizes para a educação da popu

lação em geral, particularmente das crianças, jovens 
e gestantes, cujo conteúdo deverá incluir informações 
sobre: 

• fumo e saúde 
• motívos que levam o indivíduo a fumar 
• gestação e fumo 
• esportes e fumo 
• direítos dos rião·fumanteS 

Com ba:se nessas diretrizes, seráo planejados progra~ 
mas regionais ou focaís de combate ao tabagismo. 

Recornendar-se#á, a todas as universidades do Brasíl, 
a manutenção de programas que alertem para os perigos 
do tabagismo. _ 
6.2....:.._Aspectos polftícos 

jBuscar-se·á obter legislação referente a: 
• controle da propaganda de cigarros 
• proibição de fumar em locais determinados 
• venda de cigarros e·siiniJ.ares 
• impostos 
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•- outras medidas consideradas relevantes 
• advertência dos riscos do tabagismo. 

-~ (1 • .3- Aspectos económicos 
Estimular a_ realização de pesquisas sobre custo-be

nefício de programas antitabágicos; 
• estabelecer incentivos fiscais ou equivalentes pa

ra a conversão da cultura do tabaco ern outras de maior 
interesse comunitário; 

• desencorajar investimentos de capital estrangei
ro" destinados à aplicação em indústrias de tabaco; 

-• bloquear a ep.trada de capital estrangeiro desti
nado à aplicaçáo em indú.strias de tabaco; 

• aumentar a tributação sobre a comercialização 
dos produtos do tabaco. 
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TABAGISMO E POLUIÇÃO AMBIENTAL 

W ALTE!t LEAL FJLiiO 

. Uma das grandes preocupações da Organização Mun
dial de Saúde atualmente, ê o crescente índice nos níveis 
atuais de tabagismo nos países do Terceiro Mundo. 
Pelo. ~n~e~do_de s~us últimos boletins, notamos que 

- -O Mm1sténo da Saude de nosso País também tem se 
~ostrado s_ensivel a este problema. Este Seminário Na
ClOnai é u~ reflexo da atenção com a qual a questão 
está sendo tr_atada e acredito que daqui deverão ser 
tomadas. m~d1~as extremamente importantes, no senti
d? de dmunuir-se a proporção do problema do taba
gtsmo no Pafs. Como biólogo, trago minha contribuição 
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para este evento, através de algumas considerações so
bre a questão ambiental que cerceia o tabagismo. 

Fenomenologicamente falando, não podemos descar
tar a imagem do fumante, da vida cotidiana nacional. 
Onde quer que se vá, sempre encontramos alguém que 
utili;:a o cigarro, cachimbo ou charuto; isso ocorre no 
interior de transportes coletivos, nas filas, nos estacio
namentos, nos ambientes de trabalho ou até mesmo 
em hospitais, independente de nível cultural, traços só
cio-econômicos ou idade, o tabagismo se faz presente 
de forma assustadora na vida do brasileiro. 

É por demais conhecido, principalmente pela unani
midade da opinião dos médicos, que o tabagismo ou 
hábito de fumar, é prejudicial à saúde; via dê regra~ 
o f~ante tem uma maior susceptibilidade a doenças, 
pri~crpalmente às qoenças e infecções nas vias respira
tónas, que um não-fumante. Entretanto, o hábito tido 
por muitos como "salutar" de fumar, acarreta também 
algumas conseqüências _para o ambiente físico, sendo 
a poluição, o prinCipal item detectável; obviamente não 
estamos falando de uma poluição ambiental maciça, 
comparável â emissão de gases por indústrias ou por 
vefculos. Nos referimos â poluição ambiental a nível 
micro, cuja dimensão é suficiente para afetar não só 
as pessoas não fumantes, como também boa parte dos 
organismos vivos próximos ao espectro de difusão dos 
gases emanados pelos cigarros, cachímbos ou charutos. 
Quem por exempto adentra em uma 53.la de reuniões 
onde há fumantes - mesmo com o ar condicionado 
em funcionamento - sente o ímpacto que o acúmulo 
de gases emanados pelos cigarros, charutos ou cachim
bos, causam a que há pouco tempo atrá.s, respirava 
um ar não~viciado. Não raro, notamos verdadeiras nuM 
vens de fumaça, nos recintos fechados onde o "polui
dor" ou seja, o fumante, se encontra. A situação é 
ainda mais grave, nos f!mbientes onde o individuo que 
se sente incomodado. não pode se ausentar, como no 
cas_o de bancários, íntegrantes de reuniões ou mesmo 
passageiros de ónibus ou aviões. Aliás com relação a 
esse pOnto, convém citar um dado interessante: o Brasil 
é um dos pouc-os pafs.es .do mundo, onde as pessoas 
fumam no interior de transportes coletivos; a grande 
maioria das cidades brasileiras, possuem leis a nfvel 
municipal, proibindo terminantemente o ato de se fu
mar no interior dos ônibus. Poucas, entretanto, fazem 
esforços no sentido de que se cumpra essa norma jurí
dica. 

Muitas pessoas desconhecem ou simplesmente igno
ram; o fato de estarem contaminando o ar que todos 
respiram; cada cigarro lihera em média, 5% de mon6· 
xido de carbono (seg. luke, 1981), gue é um elemento 
nocivo para a saúde humana. Afirma Ogier. que o pro· 
duto da combustão do fumo contém as seguintes subs· 
tâncias tóxicas: nicotina, piridina, picolina, lutidina, ga
seshidrocarbonados, ácido carbónico, o já citado monó
xido de :arbono, sais amoniacaís, cianeto de amónio, 
cianogêmo, formal e outros. A periculosidade não só 
para o homem, mas para o meio ambiente como um 
todo, da liQeração desses elementos, pode ser exempli
ficada através do episódio vivido por um famoso escri
tor. Esse era um amante de pássaros e os criava em 
sua c?sa; apesar dos bons tratos que dedicava a esses 
animaiZinhos, o autor de diversos livros observava que 
pouco a pouco as aves morriam, de uma forma que 
ele achava ínexp1icável. Um pouco .mais tard_e entre
tanto, o escritor veio descobrir que o elemento que 
provocara a morte sucessiva dos p:issaros, eu o fato 
de que em sua casa ã noíte. se lormavam verdadeiras 
nuve~s de fumaça, provocadas pelo consumo maciço 
de ctgarros durante o períod9 em que escrevia seus 
trabalhos; ainda-que os elementos tóxicos liberados não 
fossem em quantidade suficiente para atingf-Io seria
mente, foram suficientes para prejudicar os frágeis pás
saros. 

O elemento primordial da composição qufmica do 
tabaco, é a famosa nicotina. Esse elemento _é o mais 
perigoso dentre os demais, devido aos seus efeitos sobre 
o sistema nervoso e sobre o metabilismo como um todo; 
a nicotina é absorvida pelo fumante ou se volatiliza, 
saindo então pela fumaça do cigarro. No momento em 
que um não-fumante se 'encontra próximo â pessoa que 
está fumando, pode aspirar a nicotina e demais elemen
tos presentes na fumaça, tomando-se assim o que se 
convencionou chamar de fuma~ te passivo. Alguns exper 
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rimentos científicos foram realizádos com animais, no 
intuito de se determinar a grandeza toxicológica da nico
tina. Os resultados foram alarmantes. Uma gota de 
nicotina deitada na pele de um coelho, causa-lhe cqnvul
sões; duas gotas colocadas na língua de um cachorro, 
são suficientes para provocar sua morte em poucos mi
nutos. Muitos outros exemplos ilustram a dimensão da 
negatividade dos elementos que compõem o fumo, para 
o homem e seu meio. 

Com base nesse quadro chegamos ao seguinte ques
tionamento: é lícito se contaminar um bem universal 
como o ar que respiramos? Na medida em que a resposta 
é negativa, nos deparamos com a necessidade de um 
trabalho sistematizado de cunho educacional, nas esco
las e nas comunidades, onde se mostre aos atuais fuman
tes e aos fumantes em potencial, a realidade do taba
gismo. Aproveitando o atual mo_rn_ento em que o gover
no se mostra preocupado com essa questão, devemos 
envidar esforços no sentido de despertar a atenção das 
pessoas, quanto a relevância desse problema. 

Na Bahia, através da Coordenação Central de Exten
são da Universidade Federal c;la Babia e do Programa 
de Ações Comunitárias da Secretaria da Educação e 
Cultura do Estado, estamos elaborando um "programa 
de controle preventivo do tabagismo". O que objeti
vamos com esse programa, é realizar um trabalho de 
base junto as escolas e comunidades, no sentido de 
informar as pessoas quanto aos riscos aos quais elas 
próprias estão expostas com o tabagismo, bem como 
as conseqüências para as outras pessoas e para o meio 
ambiente, de sua prática. 

É preciso se ressaltar que as sedutoras paisagens da 
TV, os carros sofisticados e o sucesso na vida~ nada 
tem a ver com o tabagismo. As pessoas não devem 
ser induzidas a fazerem as coisas, sob a influência de 
fantasias. Acreditamos seriamente na posítíVidade des
se programa, sobretudo por sua oportunidade no mo
mento atual e pelo seu cunho social. Junto com o alcoo~ 
lismo e a fome, o tabagismo é um dos problemas mais 
sérios a serem enfrentados; acredito que com esse semí· 
nário estalriõs âãndo unfimportante passo para a mini
mização dessa problemática em nosso Pafs, mas não 
devemos em momento algum, perder de vista o pressu
posto básico que disciplina atitudes que envolvem a 
população: a participação" comunitária. Todo cidadão 
brasileiro deve ser convocado para participar da inicia
tiva que o governo ora assume, para que dentro em 
breve possamos constatar a diminuição das conseqüên
cias do tabagismo sobre a saúde humana, e a queda 
nos índices de poluição por tabagismo, nos ambientes 
de trabalho, nas escolas, nos transportes coletivos e 
em escala uma maior. na vida cotidiana nacional. 

PROJETO DE LEI APRESENTADO AO 
PRESIDENTE JOSÉ SARNEY PELO GRUPO 
ASSESSOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO 

DIA 29 DE AGOSTO ~ 1986 

Estabelece a proibição de fumar DOS locais que espe
dfica e dá ootras providências. 
O Presidente da República: faço saber que o Con

gresso Nacional aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1? É proibido fumar ou portar acesos, cigarros, 

charutos, cigarrilhas e cachimbos em recintos coletivos, 
públicos e particUlares, de trabalho, lazer, saúde e edu
cação, bem como em veículos de transpOrte coletivo 
de qualquer natureza, e outros previstos no regulamen
to desta Lei e na legislação supletiva dos Estados e 
Municípios. 

§ 1? Nos estabelecimentos de saúde, e de educação, 
a proibição prevista neste artigo compreende. inclusive, 
as suas áreas próprias externas. 

§ 2'! Nos recintos de que trata este artigo. excetuados 
os previstos no parágrafo anterior. é facultada a criação 
de locais especiais para fumar. desde que não ofereçam 
risco em.i:D.i!nte de poluição dos ambientes circunvizi-
nhos. _ 

Art. 2? A inobservância do disposto nesta lei sujei-
tará os infratores às seguintes penalidades: 

I -retirada do local onde a infraçáo foi cometida; 
II-multa, de Obrigações do Tesouro Nacional. 
Art. 3'! A pena de multa poderá ser aplicada, isolada 

ou cumulativamente, àquele que estiver fumando em 
local pro!bido. 
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Ati. 4'! Ficarão sujeitos, também, à pena de multa, 
no caso de_comprovada omissão na fiscalização do cum
primento desta Lei: 

I - o diretor ou responsável por estabelecimentos 
particulares indicados no artigo l'! desta Lei. 

IT -o servidor público, diretor ou responsável pela 
administração de estabelecimento público oficial onde 
tiver sido praticada a infração. 

Art. 5? As penalidades previstas nesta Lei serão apli
cadas pelas autoridades sanitárias competentes dos Es
tados, dos Municípios, dos Territórios e do Distrito 
Federal, e pela autoridade hierarquicamente superior 
no caso do item II do artigo 4~ desta Lei. 

Parágrafo úníco. As autoridades sanitárias poderão 
solicitar o concurso da autoridade policial para o fiel 
cumprimento desta Lei. 

Art. 6'? Quando aplicada a pena de multa, o infrator 
será notificado para efetuar o pagamento no prazo de 
trinta (30) dias. contados da data_de NotifiCaÇão, reco
lhendo-a às repartições fazendáriao;, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios, conforme a jurisdição 
administrativa em que ocorrer o fato. 

§ 1? A notificação será feita pessoalmente mediante 
registro postal, ou por meio de edital publicado na im
prensa oficiaL 

§.. 2~ O não recolh.imento da multa, dentro do prazo 
fixado neste artigo. implicará na sua inscrição para co
brança judicial, na forma da legislação pertinente. 

,A.rt. ~O Poder :executivo regulamentará a presente 
Lei dentro de 60 (sessenta) dias, contados da__sua publi
cação. 

Art. & Esta Lei entrará em vigor no prazo de 90 
(noventa) dias após a sua publicação. 

Justificação 

-Nos últimos tempos acumularam~se elementos 
comprovadores_ d~ que a nocividade do tabagismo não 
se fimita aos fumantes, pois também são prejudicados 
em sua saúde os não fumantes expostos à poluição am
biental produzida pelo fumo do tabaco; estes últimos 
são chamados .. fumantes passiVos" ou fumantes invO-

- luntários". 
2- Oitenta e cinco por cento dos poluentes ambien

tais provêm da combustão do tabaco e as pessoas passam 
cerca de 70% a 80% do seu tempo em recintos mais 
ou inenos·, ventilados. Por esses motivos e pela extraor· 
dinária difusão do tabagismo, a Organização Mundial 
de Saúde considera o fumo do tabaco a maior e a mais 
comum fonte de poluição ambiental. 

3 -Análises dos componentes da fumaça que se evo
la da ponta do cigarro (corrente secundária) revelam 
proporções de 100% a 600% mais elevadas das contidas 

- - naqoelã aspi:fada do cigarro pelo fumante (corrente 
principal). Isso sucede, entre muitas outras substâncias, 
c:om a nicotina, riwrióXído de car_bono- (tóxicos para 
o sistema circulatório e nervoso central), acroleina, for
-maldeido, amonia (tóxicos para o aparelho respirató
rio). benzopireno. nitrosamina (cancerígeno). A capaci
dade poluente da c:orrente secundária varia com o nú
mero e tipo de cigarros consumidos e com as condições 
de aeração. O mon6xido de carbono; poderoso agente 
deletério,- nos recintos fechados onde se furila sobre
passa rapidamente o padrão de qualidade do ar (9 ppm) 
atingindo em curto prazo altas concentraçÕes na atmos
fera ambiente. Assim é que em ambientes com fuman
tes, mesmo razoavelmente ventilados, é comum assina
lar-se 90 partículas por milhão (ppm) de monóxido de 
carbono, sobrepassando até o dobro máximo permitido 
pelos regulamentos de trabalho (50ppm)< Em certas 
condições a corrente secundária pode liberar 200 ppm 
de monóxido de carbono e já se assinalou, em salas 
po~uídas pelo ta~a_co. até 384 mil vezes mais poluentes· 
que o máximo permitido. Durante 8 horas de serviço, 
o fumante passivo pode inalar de 0.2 a 0.8ng de nitrosa
mina, equivalente ao consumo de 1 a 4 cigarros. 
... 4-O grau de exposição aos poluentes do cigarro 
é avaliado por exames bioquímicos. Nos fumantes passi
vos eleva-se a concentração de carboxihemoglobina no 
sangue. O monóxido de carbono do fumo se combina 
com a hemoglobina formando a carboxihemoglobina. 
Este componente prejudicial existe em condições nor
mais em baixas concentrações, em tomo de 0.5%. Nos 
fumãntes passiVOs. O!filÍVeis apurados em múltiplas me-
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dições, variam entre 200% a 600% a mais, chegando 
em certas circuns~s após 8 horas de trabalho a 
atingir concentraçõesiõ.aiores, equivalente a dos fuman
tes que consumiram S cigarros. 

Nos fumantes involuntários também se detectam ní
veis ~preciáveis de nicotina e seu principal metab6Iito. 
a cotmina, no sangue e na urina, assim como o tiocinato 
na saliva, que é um metabólito do ácido cianídrico taro- • 
bém existente no fumo do tabaco. 

Na urina de não fumantes expostos à poluição tabá
gica durante 6 horas em salas pouco ventiladas, podem 
ser detectadas concentrações variáveis de substâncias 
mutagênicas. Setenta e cinco por cento do polôÓio 210 
radioativo exist~nte no fumo do tabac()~ chegam a difun
dir-se no ambiente, depositando-se os alfa-emissores 
no epilélio brónquieo dos fumantes passivos. 

5-Os poluentes do tabaco se dispersam homoge~ 
neamente na atmosfera ambiente, de tal forma que os 
não fumantes posicionados próximos ou cfu.tantes dos 
fumantes, acabam inalando quantidades iguais de mo
nóxido de carbono. Isso é comprovado porque em am
bos os casos aqueles acusam as mesmas taxas de carboxi
hemoglobina no sangue. 

Medições da poluição tabágica e o levantamento de 
modelos matemáticos para esse procedimento, em salas 
de ensino, de reuniões, bibliotecas, escritórios, restau
rantes, clubes recreativos e residências privadas, mos~ 
traram que a principal fonte de partículas responsáveis 
é a combustão do tabaco, agravada em recintos acanha
dos e fechados. 
6- o~ riscos à saúde, dessa situação de fumantes 

passivos estão irrefutavelmente comprovados, variando 
com fatores diversos, sendo os mais importantes: idade 
e susceptibilidade orgânica, intensidade e tempo de ex
posição aos poluentes ~abágicos. Os principais prejuízos 
à saúde dos fumantes passivos podem ser sintetizados 
como segue: 

:-Crianças sadias, sobretudo no primeiro ano de vi
da, acusam incidência dobrada ou triplicada de infec
ções b~cterianas e viróficis das vias respiratórias baixas, 
traduz1da_s frequentemente por broncopneumonias, 
pneumomas, bronquites e bronquiolites comumente 
com broncospasmo. 

-Crianças na idade escolar estão mais sujeitas a 
manifestações respiratórias de broncospasmo e nelas 
há maior ú;eqüéncia de valores funcionais respiratórios 
abaixo dos índices normais. -

-As manifestações clínicas e deteriorações funcio
nais respiratórias, apontadas nas crianças, têm relação 
quase linear com o grau de poluição tabágica a que 
se expõe durante sua vida. 

-Crianças asmáticas ou com outras modalidades 
alérgicas das vias respíratórias, têm maior risco de sofrer 
crises agudas com dificuldades respiratórias. 
-É a_preciável o número de pessoas que, em ambien

tes __ onde_ s_e fuma, softem de irritação ocular, nasal e 
faringeana. 

-Adultos sadios, não fumantes, após alguns anos 
de convivência com fuinantes, têm maior prevalência 
de valores_ funcionais pulmonares inferiores aos pre
ditos~ 

-Nos adultos, fumantes passivos, também vem se 
assinalando maior incidénciã de câncer do pulmão. 

-Adultos asmáticos ou com doença pulmonar obs
trutiva crônica ou anginosos, revelam maior labilidade 
para o dese_ncadeamento, r_espectivamente, de sintomas 
de déficit reSpiratórios ou sintomas dolorosos, mesmo 
com exposições curtas à poluição tabágica. 

Dentro desse contexto dos prejuízos à saúde que so
frem os fumantes passivos ressaltem-se dados, melhor 
conhecidos mais recentemente, da mais alta relevância 
epidemiológica, a saber: 

a) Tem--se assinalado maior risco significarite de cân
cer do pulmão nos indivíduos que em tempos pregressos 
estiveram, por longos períodos, expostos à poluição 
tabágica ambiental. : 

-Esposas e esposos não fumantes, depois de 10 a 
20 anos de expOsiÇão â poluição tabágica provocada 
pelos respectivos cónjuges fumantes, tiveram o dobro, 
ou mais, de incidência de câncer do pulmão, em con
frOnto com aqueles isentos dessa poluição. O risco_este
ve correlacionado com o número de fumantes circuns
tantes e com a quantidade de cigarros por estes consu
mida. 
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Já passaram de uma dezena os estudos epidemio
lógicos, demonstrativos de rpaj~r _risco de c~nçer do 
pulmão nos fumantes passivos em_ confronto com os 
não fumantes sem exposição ã poluiÇão tabágica. 

b) Adultos abstêmios, sempoluição tabágica em suas 
residências, trabalhando 20 anos cm recintos onde havia 
fumantes, sofreram deterioração na sua Cãpacidade fun
cional pulmonar equivalente à encontrada nos fumantes 
de 1 a 10 cigarros diários. 

c) Maior risco de bronquite crônica e de episódios 
asmáticos nos abstêmios vivendo em meios poluídos 
pelo fumo. _ _ _ 

d) Mulheres abstêmias, com exposição ã Poluição pe
lo fumo, em média durante 10 anos, tiveram risco au
mentado, em mais de 14 vezes, de incidência de doença 
isquêmica cardíaca. 

e) Mas mulheres gestantes abstêmias, que trabalham 
em locais onde se fuma, e!lcontraram-se no líquido am
niótico níveis apreciáveis'de nicotina e seus metabólitos, 
e tiocianato no sangue do cordão umbilical, revelando 
que até as crianças, na vida intrauterina, sofrem conse
qüências pela poluição tabágica ambiental a que suas 
mães se expõe. 

f) Os produtos do tabaco podem servir de vector de 
polventes facilitando a entrada destes no organismo. 
O fumo do tabaco pode exercer efeito aditivo ou sinér
gico com certos poluentes tóxicos ocupacionais, desen
cadeando prejuízos à saúde mais elevados que os produ
zidos pelos dois agentes separados. 

g) Esses dados conferem nova e grave dimensão epi
demiológica ao tabagismo, de vez que seus malefícios 
extravasam a esfera dos fumantes para atingir os demais 
membros da população. 
7-Elementos reunidos, sobre os perigos para a saú

de dos fumantes passivos, já eram de molde a levar 
a 23! e 24! Assembléias Mundiais de Saúde a aprovar 
os· relatórios de 1970 a 1974 (Conseqüências do tabaco 
para a saúde) do Comitê _de_ Peritos da Organização 
M.undial de Saúde. As reco:'llendações endossadas pela 
OMS enfatizam que se deve proibir fumar em ambiente 
de reunióes, locais públicos, hospitais e outras unidades 
de saúde, locais de trabalho, visando a proteçã9 dos 
não fumantes em geral e especialmente das crianças, 
dos adolescentes, das gestantes, dos doentes crónicos 
pulmonares e cardíacos, e dos que trabalham em profis
sões cuja poluição interage com·a do tabagismo. Essas 
recomendações aos Estados membros _da OMS e a inci
siva posição assumida por importantes entidades médi
cas, propiciaram o aumento do número de países a 
legislar sobre o assunto. 

8-As legislações interditando o fumo em locais pú
blicos, tém se fundamentado em três conceitos básicos, 
a saber: 

a) Conceito médico-científico: comptóVando e difun
dindo a evidência cada vez mais marcante dos riscos 
para a saúde que sofrem os fumantes passivos. 

b)Conceito jUrídico: viSando garantir aos não fuman
tes, que são maioria, o direito de respirar ar isento 
de poluição tabágica, nos locais de trabalho e locais 
públicos. 

c) Conceito ecológicO:· hifaiido po~ medidas antipo
luidoras nas indústrias e nos ambientes em geral. 

Por isso, a·s referidas leis visam abolir o fumo sobre
tudo nos colégios, escolas, auditórios, mUseUs, expoSi
ções, bibliotecas, casas de diversóes, centros recrea~ 
tivos, salas de espera, hospitais e demais serviços de 
saúde e transporte coletivos. A gama de proibição das 
mencionadas leis vai desde restrições parciais até as 
mais abrangentes, e mesmo totais como, por exemplo, 
as da Filândia. Esta é a primeira ilação onde estfimplí· 
cito que não se pode fumar em lugar algum; a lei apenas 
define as poucas exceçóes onde ainda é permitido acen
der um cigarro, sempre ao ar livre. 

São 62 as nações que já promulga,ram leis objetivando 
combater o tabagismo de alguma forma. Em 40 delas 
foram incluídas medidas de proteção aos não fumantes 
(países grifados): Alemanha (Rep. Federal), Alemanha 
(Rep. Democrática), Argentina, Austria Austrália, Bél· 
gica, Bulgária, Canadá, Checoslováquia, Chile, Chipre, 
COlômbia, Costa do Marfim, Costa Rica, Dinamarca, 
Egito, Equador, Espanha, Estados Unidos, Finlá.ndla, 

França, Grécia, Guatemala, Holanda, Hungria, india, 
_ lnghderra, Iraque, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Ja

pão, Jordânia, Kênia, Kqwait, Malásia, Malta, México, 
Moçambique, Nova Z~lândia, Noruega, Panamá Para
guai, ~eru, Polôp.ta,__portugal, Romênla, Cingapura, Sri 
~ca, Sudão, Suécia, Suíça, Tailândia, Turquia, União 
Soviética, Uruguai, Venezuela, Vietnan, Yugoslávia, 
A.rgélia, China. 
_ 9 ~Auspiciosamente, no Brasil já há algumas leis 

t;~t:tduais e municipais vedarido fumar em recintos pú
blicos. A Lei n~ 2.845, de 30-5-1981, do Estado de São 
Paulo, veda aos professores e discentes afumar no recin
to do estabelecimento de ensino, como veda fumar nas 
praças esportivas, e serviços de saúde pertencentes ao 
Estado. A Lei n? 7.813, de 21-9-1983, do Rio Grande 
do Sul, mais ampla, veda fumar em estabelecimentos 
Oficiais ou subvencionados pelo Estado, de ensino, de 
saúde, salas de reuniões e de espetáculos, museus, bi
bliQteca.s, ginásios e veículos de transporte. Das leis 
municipais, a mais abrangente, é a de n~ 9.120, de 
8-10-1980, da Câm_ar:a Municipal de São Paulo, que 
estende a proibição de fumar às casas de saúde e de 
diversões, quer oficiais quer privadas. Contudo, esses 
dispositivos legais têm efeito apenas regional ou locaL 

10 - A citada XXIII Assembléia Mundial de Saúde 
aprovou um documento onde se resumiram os múltiplos 
aspectos do tabagismo e as consequências dos malefícios 
do tabaco para a saúde. Em 1974, a Organização Mun
dial de Saúde divulgou novos elementos recolhidos pelo 
Comitê de Peritos, afirmando que "o tabaco é uma 
das maiores ameaças a pesar sobre a saúde na época 
moderna, porém moderna, porém é uma ameaça que 
se pode evitar". Desde então em mais de uma dezena 
de pronunciamentos, esses órgãos internacionais de saú
de vêm insistíndo na necessidade das nações assumirem 
medidas, com força de lei, visando combater a pande
rnia do tabagismo. Finalmente a XXXIII Assembléia 
Mundial de Saúde, realizada a 23 de maio de 1980, 
se declara "alarmada" com a ~pidemia tabágica uni· 
versai e, "reaiterando sua firme convicção de que o 
tabagismo constitui na atualidade um problema maior 
de saúde, em todos os países industrializados e em mui
tos- países em desenvolvimento_ e que em todos estes 
últimos assumirá em futuro próximo a mesma impor
tância se providências não forem agora tomadas", reco· 
inenda aos Estados-Membros "intensificar, ou iniciar 
onde ainda não houver, estratégias de controle do taba
gismo, dispensando ênfase especial às medidas educa
-~C?~ais, particularmente com respeito à juventude e 
de_ proibição, de restrição ou limitação dos produtos 
do tabaco". 

-Nos países em desenvolvimento, onde não eXiste 
um programa nacional eficaz~ a epidemia tabágica conti· 
nua a crescer, tornan!io-se em pouco tempo muito mais 
difícil e custosa extiipá-la. A OMS afirma que a meta 
da saúde para todos no ano 2000 ficará seriamente com
prometida nos países que não instituírem com urgência 
programas nacionais com o objetivo de liberar as comu
nidades do flagelo do tabagismo. Este_, como se sabe, 
está também frustrando os esforços despendidos na dila
tação da expectativa de vida. 

-O alerta incisivo do último relatório de peritos 
da OMS sobre a política do combate à epidemia tabágica 
-nos-países em desenvolvimento (Serie Rapports Techni
ques n~ 695. 1983), vai transcrito a seguir, concluindo 
a presente informaçáo: o documento "invoca a atenção 
das autoridades internacionais e nacionais sobre a ne
cessidade de combater com toda urg~ncia, o tabagismo, 
nos países em desenvolvimento, a fim de poupar a hu· 
manidade de um desastre sem precedentes no mundo 
moderno em tempo de paz", e espera que, "medidas 
serão aplicadas em tempo para ainda possibilitar que 
o problema não assuma nos países em desenvolvimento 
as proporções já atii_lgidas nas nações desenvolvidas". 

__ 11 ~ Portanto o presente Projeto de Lei uma vez 
aprovado, virá sanar a lacuna da legislação nacional 
no referente ao combate à pandemia tabágica, que tan
tos malefícios causa à saúde de nossa população. Por 
outro lado, sua aprovação atenderá assim, em parte, 
as incisivas reComendações da Organização Mundial de 
Saúde e das Assembléias Mundiais de Saúde, das quais 
o Brasil, afinal, é respectivamente Estado-Membro e 
signatário-. 
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PRONUNCIAMENTO DO SENADOR LOU" 
RIVAL BAPTISTA NO ENCERRAMENTO DO 
SEMINÁRIO: 

O Seminário que durante dois dias examinou, com 
seriedade e proficiência, aspectos básicos do tabagismo, 
encerra-se, neste momento, com êxito integral atingin· 
do, plenamente, os objetivos colimados pelos seus ilus
tres organizadores. 

Cumpro o dever de acentuar que, mais uma vez, 
o Gíupo Assessor para o Controle do Tabagismo, insti
tuído no Ministério da Saúde, na gestão do Ministro 
Carlos Sant'Anna e que contou com todo apoio do 
Ministro Roberto Santos, demonstrou a sua vitalidade, 
eficiência e indiscutível capacitação técnico-científica. 

Os eininentes ·especialistas que integram esse órgão 
técnico prosseguem, destarte, no desempenho de uma 
missão científica, educativa e cultural de transcendental 
importância para o povo brasileiro, consciefltizando-o 
no concernente à extrema periculosidade do vício de 
fumar. 

No decorrer de sua curta, mas fecunda e eficiCnte 
trajetória, o Grupo Assessoi vem executando o Progra~ 
ma Nacional de Combate do Tabagismo de acordo com 
uma estratégia realista e objetiva, através de aç6es e 
iniciatiVas em que se destacam aspectos educativos, po· 
líticos e económicos. 

Este Seminário, por exemplo, de natureza predomi~ 
nantemente científica, técnica e educativa, comprova 
o acerto, a objetividade e a excepcional categoria da 
atuação-do Grupo Assessor Ila batalha permanente con· 
tra o tabagismo que é responsável, sem qualquer contes
tação possível, - conforme advertiu o Professor José 
Rosemberg em um dos seus mais importantes trabalhos 
- " ... por 80 por cento dos casos de câncer do pulmão, 
75 por c-ento das bronquites crónicas, 80 por cento dos 
enfisemas pulmonares e 25 por cento dos acidentes car· 
diovasculares" 

O advento da Lei n? 7.488, sancionada pelo Presi
dente José Sar:_ney em 11 de junho de 1986- que insti
~tuiu o "Dia Nacional do Combate ao Fumo" a ser come
morado no dia29_de agosto, todos os anos, no território 
nacional, -representa, incontestavelmente, uma con~ 
quista política decisiva, porque assegura a perenidade 
e crescente intensificação da luta contra a epidemia 
tabágica. 

Com a Lei n~7 .488/86, o Governo prestigiou o Progra
ma Nacional de Combate ao Fumo elaborado pelo Gru~ 
po Assessor, e se posicionou, definitivamente, ao lado 
dos países mais desenvolvidos que consideram o taba· 
gismo como a maior causa isolada e evitável de doença 
e morte no mundo ocidental. 

Convém relembrar, em face das dimensões do flagelo 
tabágico que a XXXIIT Assembléia Mundial de Saúde, 
declarou-se "alarmada" com a pandemia tabágica e ex~ 
ternou sua "firme convicção no sentido de que o taba
gismo constitui, na atualidade, um problema maior de 
saúde em todos os países em desenvolvimento" e "a 
luta antitabágica deverá ter a mesma prioridade atri
buída às doença:: infecciosas transmissíveis e caren
ciais". 

Felicito, por conseguinte, o Ministério da Saúde na 
pessoa do ilustre Ministro Roberto Santos, e sua equipe 
técnica, e os insignes integrantes do Grupo Assessor 
de Combate ao Tabagismo, pela bem sucedida: realiza
ção deste Seminário. 

Na qualidade de Presidente do Grupo Assessor, faço 
questão de enaltecer a participação dos il~,tstres técnicos, 
iriédícos, professores e autoridades neste Seminário, 
e agradeço a presença de todos quantos prestigiaram 
a sua realização. 

Ao enCerrar os trabalhos deste Seminário, desejo rea
firmar a minha profunda confiança nos bons resultados 
do Programa Nacional de Combate ao Tabagismo, cuja 
execução prosseguirá, com desassombro e eficiência, 
visando contribuir para melhorar os níveis de saúde, 
bem-estar e qualidade de vida do povo brasileiro. 



4686 Sexta-feira 5 --DIÁRIO QO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) _ 

O SR. PRESIDENTE (Maroondes Gadelha)- APre
sidéncia convoca sessão extraordinária a realizar~se ho
je,. às 11 horas e 20 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 176, de 1984, de autoria do Senador Jorge 
Kalume, que autoriza a instituição da Fundação Memo
rial Israel Pinheiro e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n~ 881 a883, de 1986, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; 

- de Educação e Cultura e do Distrito Federal, favo
ráveis. 

-2--

DiscUsSão; em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 195, de 1985, de autoria do Senador Gabriel 
Hermes, que inclui as categorias funcionais de contador, 
auditor e técnico de controle interno entre os destina
tários dã -gratificação de desempenho de atividades de 

_fiscalização financeira e orçamentária da União, tendo 

PARECERES, sob nes 596 a 598, de 1986, das Comis-
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade e, no mérito, favorável, com voto vencido 
_dos Senadores Hélio Gueiros, Luiz Cavalcante e Alfre
-do Campos; e 
~ de Serviço Público Civil e de Finanças, favoráveis. 
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-3-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Seni:t.do n? 352, de 1985,_de _ _autoria do Senador Nivaldo 
Machado, que altera dispositivo da Lei n~ 6.952, de 
17 de novembro de 1978, para o fim de permitir a trans
ferência da pensão especial, devida a ex-combatente, 
a dependentes específicos, e a acumulação desta com 
a pensão previdenciária, tendo __ _ 

PARECERES,_ sob n~ 877 e 878, de 1986, das Cernis· 
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade; 

- de Finanças, favorável. 

0-SR. PRESI.DENTE (Marcondes Gadelha) -Está 
encerrada a -sessão. -

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 17 minutos.) 

Ata da 325! Sessão, em 4 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 11 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: . __ 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - H~lio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo -
Cesar Cals -Dias Macedo -Afonso Sancho- Moa
cyr Duarte - Manips Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid SampaiO - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista -Passos Pórto - Jutahy Maga-
lhães- Luiz Viana -José lgnácio Ferreira -Amaral 
Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad- Mata
Machado - Alfredo Campos - Fernando Henrique 
Cardoso :_Seve_ro Gome_s -_Bf;nedito Ferreira- Hen
rique Santillo - Gastão MüÜer - Roberto Campos 
-José Fragelli -Saldanha Derzi- Affonso Camargo 
-Álvaro Dias- Enéas Faria _;-Amor Damiani -
Ivan-Bonato .: ... : Otrlos--CbiarelÚ--Pedio-Siffiõii
Octávio Cardoso._ 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senado
res. Havendo número regimental, declaro aberta a ses
são. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. 1. ~-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
n: 558, de 1986 

Requeremos urgência, nos termoS dô arl. 371, alínea 
b? do Regimento Interno, para o Projeto de Decreto 
Legislativo fi~25. de_19~, que aprova o texto do Acordo 
Relativo _à I_~plementação do- Aitlgo Vl do Acordo 
sobre TarifaS Aduaneiras e ComérCfci"(GATT), concluí
do em Genebra, a 12 de abril de 1979. 

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1986. -
Alfredo Cam~s - Odaclr Soares - Jorge Kalume. 

REQUERIMENTO 
n: 559, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Decreto 

Presidência do Sr, Marcondes Gadella 

LegislaJivo n'! 26, de 1986_(n~ 145/86, na Casa_de o!i
gem), q~e_ aprova o texto do Acordo Relativo ã Inter
pretação e à Implementação dos Artigos Vl, XVI e 
XXIII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e 
Comércio (GA TI). que constitui o Acordo de Subsídios 
e-Direitos Compensatórios, concluído em Genebra, a 
12 de abril de 1979. 
-Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986.- Alfredo 

_ Campos - Odacir Soares ~ Jorge Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Os re
querimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, 
na forma do art. 375 do Regimento Interno. 

O sR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) __.:._ Esgo
tado o_ tempo destinado ao Expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

]tem 1: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~ 176, de 1984, de autoria do Senador 
Jorge Kalume, que autoriza a Instituição da Funda
-ção Memorial Israel Pinheiro e dá outras provi~ 
dências, tendo 

PARECERES, sob n':'S 881 a 883, de 1986, das 
Comissões_: 

- de c~~tituiÇão e Justiça, pela constituciona~ 
lidade e juridicidadt;:; -··-

;.;... de Educação e Cultul-a e do Distrito Federal, 
favoráveis. 

-Em-discusS.;io o projeto, em segundo turno._ (Pausa.) 
Não havendo quem peç-d a palavra, encerro a discuS

são. 
- Encerrada a dis.cJJs_são, o projeto é dado como defini
tivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regi· 
mento Interno. 

O projeto irá à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -Item 
2: 

DiscUSsão, em Segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~ 195, de 1985, de autoria do Senador 

Gabriel Hermes, que inclui as categorias funcionais 
de C-ontã.dor, Audit_or «i TécriíCO: de- Controle Inter
no entre os destinatários da gratificação de desem
penho de atividades de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária da União, tendo 

PARECERES. sob nes 596 a 598, de 1986. das 
Comissões: 

- de Cons_titu_içã_o e Justiça, pela constitucionaK 
Iidade e juridicidade e, no mérito, favorável, com 
voto vencido dos Senadores Hélio Gueiros, Luiz 
Cavalcante e Alfredo Campos; e 

- De Serviço Público Civil e de Finanças, favorá
veis. Ein dlscu$ao o projeto, em segundo turno. 

Se nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer uso 
da palavra, encerro a discussão. (Pausa.) 

Encerrada a discussão, o projeto é dado como 
definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 
do Regimento Interno. 

Q _ _projeto irá ã_c_o~i~,s~C?- de Redaç~o. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -
ltem3: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado o~ 352, de 1985, de aut_oria do 
Senador Nivaldo Machado, que altera dispositivo 
da Lei n~ 6.952, de 17 de novembro de 1978, para 
o fim de permitir a transferência da Pensão Espe
cial, devida~ ex·combatente, a dependentes espe
cíficos, e a acumulação desta com a pensão previ· 
denciária, tendo ___ _ 

PARECERES, sob n" 877 e 878, de 1986, das 
Comissões: _ 

--De Constituição e Justiça, p~la prej udiciali· 
dade; e 

- De F-inanças, favorável. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer uso da 

palavra, encerro a discussão. 
Votação do projeto. 
Os Srs. Senãdores que o aprovam queiram perma· 

necer_ sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O pro jet9 v9ltará oportunamente à Ordem do Dia 

para ó Segundo turnO regimental. 
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É o seguint~ o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 352, de 198S 

Altera dispositivo da Lei n~ 6.592, de 17 de novem
bro de 1978, para o nm de permitir a transferência 
de pensão especial, devida a ex-combatente, a de
pendentes específicos, e a acumulação desta com 
a pensão previdenciária. 

O Congresso Nacional de~reta: 
Art. 1~ O art. 2~ da Lei n~ 6.592, de 17 de novembro 

de 1978, acrescido de pãrágrafo, passa a vigorar com 
a seguinte redação: - - -

"Art. 2~ A pensão especial de que trata esta Lei 
é transferível à viúva do ex-combatente e, na falta 
desta, a descendente. direto incapaz de prover a 
própria subsistência e, salvo quanto a pensão previ
denciária, é inacumulável com outros rendimento!\ 
recebidos dos cofres públicos. 

Parágrafo único~O ex-combatente que tenha si
do beneficiado com nomeação para o Serviço Públi
co Federal, Estadual, Municipal ou AutárquiCo, 
poderá optar, ao ap-osentar-se, pela pensão de que 
trata a presente lei." 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. -

Art. 3~ Revogam-se as disposições em cOntrário. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Pas· 
sa-se ã apreciação do Requerimento n~ 55~8, de urgência, 
lido no Expedi6nte, para o Projeto de Decreto Legis-
latívo n? 25186. · 

Em votação o requerimento. 
Os _Srs. Senadores que o aprovam queiram penna

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, passa-se ã discussão, em 

turno único, do Projeto de Decreto Legislcltivo n~ 25/86, 
que .. aprova o texto do Acordo Relativo à Implemen
tação do art. VI do A~ordo Geral sobre Tarifas Adua
neiras e Comércio (GATT), concluído em Genebra, 
a 12 de abril de 1979, dependendo dos pareceres das 
Comissões de Relações Exteriores e de Economia. 

Estando a matéria dependendo de parecer da Comis
são de Relações Exteriores, e verificando-se a ausência 
temporária-dã. maiofia dos seus integrantes, esta Presi
dência, nos termos do § 1~ do art. 90 do Regimento 
Interno, designa o nobre Senador Hélio Gueiros, substi
tuto eventual da referida Comissão, para ptoferir 6 _pa
recer. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para profe-
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: · 

Em cumprimento ao disposto no art. 44, inciso I, 
da Constituiçõio Federal, o ExcelentfssiiD:O Senhor Pre_si~ 
dente da· República em exercício, Senador José Fragelli, 
submeteu à apreciação do Congresso Nacional, a 30 
de julho de 1986~ o texto do Acordo Relativo ã Imple
mentação do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas 
Aduanejras e Comércio (GAIT) (Acordo Anti-Dum
ping), concluído em Genebra, a 12 de abril de 1979. 

A Mensagem Presidencial n? 378/86 esclarece que 
o presente acordo "estabelece as condições e os procedi
mentos para execução das disposições do artigo VI do 
GATT relativos aos direitos antidumping, pelas autori
dades competentes do pafs importador, com o objetivo 
de assegurar uniformidade e certeza na implementação 
daquelas disposições e de garantir solução rápida, eficaz 
e equitativa para as controvérsias que possam surgir 
na determinação e exigência desses direitos''. 

A Exposição de Motivos, subscrita pelos Ministros 
das -Relações Exteriores e da Fazenda, que acompãnha 
o texto, também encarece a !J.tlpõrtância do d9cumerito, 
pois além de conter princípios reguladores do comércio, 
na tentativa de evitar o dumpring, define os elementos 
caracterizadores des!a prática, os prejuf:tos -que el~s são 
suscetíveis de produzir, a sua suspensão ou encerra
mento, a fixaçào, a cobrança e duraçáo dos _direitos 
anti--dumpring, inclusive medidas provisórias e-Os limi
tes de sua aplicação no tempo. 

Explica ainda que a aceitação do acordo, ora sob 
análise, implicará a demíncia do Acordo de lmplemen-

J?ÍÁRIO DOCONGRE~SO N ACIONAJ,J~eção II) 

tação do Artigo VI do GATT, feito em Genebra, em 
junho de 1967. 

É de se acrescentar, para mostrar a procedência da 
aprovação da presente matéria pelo Brasil, que o Con
gresso Nacional já aprovou o texto do Código de Valo
ração Aduaneira, negociado, em Genebra, na mesma 
data que este acordo anti-dumpring. 

Por ser o presente documento conseqüência lógica 
de outras medidas aprovadas no ámbito do GATT, e 
vigentes em nosso País, opinamos pela sua aprovação, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo n~ 25, 
de 1986. _ _ 

· É o parecer, Sr. Presidente. 

-O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Estan-
- : ___ -do a matéria dependendo de parecer da Comissão de 

Economia, e verificando~se a ausência temporária da 
maioria dos. seus integrantes, esta Presidência, nos ter
mos do § 1~ do art. 90 do RegimeJ!tO Intj!rnO, designa 
o nobre Senador Hélio Gueiros, substitUto eventual 
da referida Comíssão, para proferir o parecer. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para profe
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Objetiva o presente projeto de decreto legislativo 
aprovar a implementação do Artigo VI do Acordo Ge-_ 
ralsobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATf);que 
trata especificamente de questões relativas ã prática 
de l>umping e das medidas processuais, passíveis de 
setem.-adotadas pelo País importador e/ou prejudicados, 
aplicáveis no sentido de coibir essas práticas. 

Importa dizer, conforme esclarece a Exposição de 
Motivos do Ministro das Relações Exteriores, que 
acompanha o texto, ter sido já aprovado pelo Congres
so, por intermédio do Decreto Legislativo n~ 9, de 1981, 
o Cód~go de V ai oração Aduaneira (art. VII, do GA TI)1 

estritariiente vinculado a este Acordo anti-dumping. 
As medidas previstas no Acordo se_ inserem no con

; junto daquelas relacionadas com a organização do co
mércio internacional e de disciplinamento das práticas 
de concorrência aceitáveis nesse mercado. 

Por considerarmos que tal medida, ao assegurar 
maior grau de uniformidade e previsibilidade a estes 
procedimentos, e, ao n~o determinar obrigações e efei
tos diferenciãdos ao Brasil na sua aplicação, somos pela 
aprovação do texto do Acordo de Implementação do 
Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras 
e Comércio, na forma do Decreto Legislativo oriundo 
da Câmarª dos Deputados. 

!1 o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelba) - Os 
pareceres são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se ã sua 
apreciação em turno único. 

Em discussão. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram -

permanecer sentados~ _(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gàdelha)- Sobre 
a mesa, parecer da Comissão de Redaçã.o, que será 
lido pelo Sr. 1~-Secretário. 

É.-lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.139, de 1986 

(Da_Comlssão de Redação) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 25, de 1986 (n! 144/86, na Câmara dos Depu
tados.) 

Relator: Senador Martins Filho 

A CoiniSsão apresenta a- redaçáo final do- Projeto 
-de Decreto Legislativo n~ 25, de 1986 (n~ 144/86, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texi:o do Acordo 
Relativo à implementação do Artigo VI do Acordo 
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Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), 
concluído em Genebra, a 12 de abril de 1979. 

Sala de Reuniões da Comissao, 4 de dezembro de 
1986. --Saldanha Derzi, Presidente -Martins Filho, 
Relator - Dias Macedo. 

ANEXO AO PARECER N~ 1.139. DE 1986 

Redação final do projeto de Decreto Legislativo H 

25, de 1986 (n: 144/86, na CAmara dos Deputados). 

Faço sáb~r que o cOOgress_O N'acional--aprovou, no~ 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
Presdiente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N'. DE-1986 
Aprova o texto do Acordo Relativo à Implementação 

do Artigo VI do .Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras 
e Comércio (GATT), concluído cm Genebra, a 12 de 
abril de 1979. 

O CongresSCfNacional decreta: 
Art. 1~ É aprovado o texto do Acordo Relativo ;; 

Implementação do A~go VI d~ Acordo Geral sobre 
Tarifas Aduaneiras e Comércio (GA TI), concluído em 
Ge..nebr.a, a 12 de abril de 1979. 

Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor !:i,. 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) --Em 
discuSsão a redição final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, en
cerro a discussão, 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Pas· 
sa-se à apreciação do Requerimento n? 559 de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Decreto Legis
lativo n': 26, de 1986. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram parma

necer sentados. (Pausa.) 

- --Aprovado. 
Aprovado o requeririlentõ, passa-se à discussão, em 

turoo·único, do Projeto de De.creto Legislativo n~ 26, 
·de 1986, que "aprova o texto de Acordo Relativo à 
Interpretação e à Implementação dos Artigos VI, XVI 
e XXIII de Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras 
e Comércio (GATT), que constitui o Acordo de Subsí
dios e Direitos Compensatórios, concluídos em Gene
bra, a 12 de abril de 1979", dependendo de pareceres 
da Comissão de Relações Exteriores e de Economia. 

Solicito ao· nobre Senador Saldanha Derzi o parecer 
da Comiss~o de RelaçõeS Exteriores. .. 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB --MS. Para 
proferir parecer.)......::.. Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Em cumprimento ao disposto no art. 44, inciso I, da 
Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República em exercício, Senador José Fragelli, 
submeteu à apreciação do Congresso Nacional, a 30 
de julho de 1986, o texto do Aco·rdo Relativo ã Interpre~ 
tação e à Implementação dos artigos VI, XVI e XVIII 
do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio 
(GA IT), que COnstitui o Acordo de Subsídios e Direitos 
CompenSatórios, concluído em Genebra, a 12 de abril 
de 1979. 

A Exposição de Motivos, subscrita pelos Ministros 
das Relações Exteriores e da Fazenda, descreve o men~ 
cionado acordo como o resultado de negociações comer
ciais multilaterais levadas a cabo de 1973 a_ 1979, no 
âmbíto do GATT, juntamente com outros acordos mul
tilaterais, entre os quais o Acordo sobre Implementação 
do artigo VII a_o AcordoGeral SQI] r~ Tarifas Aduaneiras 
e Comércio (Código d~ Valoração Aduaneira). 

Destaca que o referido Código de Valoração Adua
neira já mereceu aprovação p<irlamentar, através do 
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Decreto Legislativo n~ 9~ de 8 de maio de 1981, tendo 
tido aplicação, no Brasil, desde 23 de julho de corrente 
ano. 

O presente Acordo, concluído e assinado pelo Brasil 
na mesma data que o texto anteriormente mencionado, 
está a ele intimamente ligado por sua natureza e ob ieti
vos. EStabelece condições e procedimentos para a exe
cução das_ disposições dos artigos VI, XVI e XXIII do 
GA TI, referentes a subsídios e direitos compensatórios 
pelas autoridades competentes do país importador, com 
vistas à uniformidade e â certeza na implementação 
daquelas disposições. -

No objetivo de garantir soluções rápidas, eficazes 
e equitativas às controvérsias relativas a esses direitos~ 
o texto interpretativo, ora sob nossa análise, detalha 
procedimentos para investigações, fixa regras para co
brança e duração de direitos compensatórios e os limites 
de sua aplicação no tempo. 

Trata-se, portanto, de um texto que visa_ a uniformizar 
e a tornar previsíveis as obrigações dos Estados-mem
bros do GATI, em matéria de importância prática ine
gável. 

Diante do exposto, e tendo em vista que nosso País 
é signatário do referido acordo desde 28 de dezembro 
de 1979, opinamos pela sua aprovação, nos termos do 
Projeto de Decreto._Legislativo n? 26, de 1986. 

E o parecer, Sr. Presidente_ 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Estan· 
do a matéria dependendo de parecer da CoJI!.Íssão de 
Economia, e verificando-se a ausência temporária da 
maioria dos seus integrantes, esta Presidência, nos ter
mos do § 1? do art. 90 do Regimento Interno, designa 
o nobre Senador Saldanha Derzi substituto eventual 
da referida Comissão. 

O SR. SALDANHA DERZI (Para proferir pa!ecer.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em cumprimentO ao disposto no art. 44, item I, da 
ConstituiçãO Federal, o Senhor Presidente da República 
submete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo 
Relativo a interpretação e à implementação dos artigos 
VI, XVI e XXIII do Acordo Geral sobre Tarifas Adua
neiras e Comércio {GA IT), que constitui o Acordo 
de Subsídios e Direitos Compensatórios-, ·concluído em 
Genebra a 12 de abn1 de 1979. 

Estabelece o Acordo as condições e os procedimentos 
para a execução das disposições dos artigos VI, XVI 
e XXIII do GATI, relativas aos· subsídios e direitos 
compensatórios pelas autoridades competentes do pafs 
importador. 

Sob a forma de Decreto Legislativo oriundo da Câma· 
ra dos Deputados, a proposição mereceu, nesta Casa, 
o exame e a aprovação da douta Comissão de Relações 
Exteriores. . 

Na competência desta Comissão de Economia, cabe 
observar que a implementação do Acordo resultará em 
maior grau de uniformidade e previsibilidade nas rela~ 
ções internacionais de comércio, com evidentes bene
fícios económicos para os países membros. 

Nestes termos, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 26, de 1986. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Os 
pareceres são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do Profeta, em turno único. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. - -
A matéria Vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -Sobre 
a mesa, parecer ~ Comissão de :R,edaçã<:!1 • que será 
lido pelo Sr. !?-Secretário. 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II) 

É lida a seguinte 

PARECER 
N: 1.140, de 1986 

_ Comissão de ~ção 

Redaçáo final do Projeto de Decreto Legislativo 
n:26, de 1986(n:145/86, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Martins Filho 

-A_ Comissão apresenta a redação final dó -Projeto 
de Decreto Legislativo n? 26, de 1986 (n? 145/86, na 
Câmara dos Deputados) 1 que aprova o texto do Acordo 
Relativo à interpretação e â implantação dos artigos 
VI,XVI e XXIII do Acordo Geral sobre Tarifas Adua
neiras e Comércio (GAIT), que constitui o Acordo 
de Subsídios e Direitos Compensatórios, concluído em 
Genebra, a 12 de abril de 1979. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 
1986. -Saldanha Derzi, Presidente - Martins Filho, 
Relator- Dias Macedo. 

ANEXO AO PARECER N? 1.140, DE 1986 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n: 26, de 1986 (n! 145/86, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, item I, da Constituição, c eu, 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

t)ECRETO LEGISLATIVQ N? , DE 1986 

Aprova o texto do acordo relativo à interpretação 
e_ à implementação dos artigos VI,_ XVI e XXJll 
-do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comér
cio (GATT), que constitui o Acordo de Subsídios 
e Direitos Compensatórios, concluído em Genebra, 
a 12 de abril de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ É aprovado o texto do acordo relativo à inter

pretação e à implementação dos artigos VI, XVI e 
XXIII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e 
Comércio (GA 1T), que Constitui o Acordo de Subsídios 
e Direitos Compensatórios, conc1uído em Genebra, a 
12 de abril de 1979. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelba) -Em 
discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são, 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -Sobre 
""'- ~ m~a, redaçdes finais de proposições, aprovadas na 

Ofdem do Dia de hoje, que nos termos do Parágrafo 
Único, do art. 355, do Regimento Interno, se não hou
ver objeção do plenário, serão lidas pelo Sr. 1~-Secre
tário. (Pausa.) 

_ São lidas as seguintes 

PARECER 
N: 1.141, de 1986 

(Da Comissão -de Redação) 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 
176, de 1984. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A ConiiSSão- ã.presen-ta a redação final dO -Projeto 
de Lei do Senado n? 176, de 1984. que autoriza a institui-

_Dezembro de 1986 

ção--da Fundação Memorial Israel Pinheiro, e dá outras 
providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 
1986. - Jorge Kalume, Presidente - Ocbivio Cardoso, 
Relator - José Ignáclo Ferreira. 

ANEXO AO PARECER N? 1.141, DE 1986 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n: 
176, de 1984, que autoriza a instituição da Fuoll!lação 
Memorial Israel Pinheiro e dá outras providências. 

O Congresso Nacioilar deCreta: 
Art. 1~ É o Governo do Distrito Federal autorizado 

a instituir a Fundação Memorial Israel Pinheiro, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede e foro na Capital 
da República. 

§ 1~ A Fundação adquirirá personalidade jurídica 
com a inscrição, no registro competente, dos seus atas 
constitutivos. 

§ 2~ A Fundação reger-se-á por estatuto aprovado 
pelo Governador do Distrito FederaL 

~ ~ Á~ Fundação Memorial Israel Pinheiro terá 
por objetivo a organização, conservação e divulgação 
do acervo cultural referente à participação de todos 
quantos hajam, de forma destacada, colaborado na 
idealização, planejamento, formação e desenvolvim.en· 
to da Cidade de Brasilia e deverá homenagear, de forma 
indelével, grafando o nome dos seus pioneiros. 

AJ1. 3~ O Governo do Dístrito Federal providenciará 
a instalação e funcionamento da Fundação a que se 
refere esta lei. 

Art. 4~ A Fundação Memorial Israel Pinheiro poderá 
dispor das seguintes receitas: 

I -as que lhes sejam destinadas nos Orçamen
tos da União e do Distrito Federal; 

II -as doações e auxilias que lhe sejam atri
buídos; 

III -as rendas provenientes· de exposições 
e outros empreendimentos culturais que promova 
dentro e foca da Capital FederaL 

Art. 5~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Aft. 6~ Revogam-se as disposições em contrário. 

N: 1.142, de 1986 
(Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n: 
195, de 1985. 

Relator: Senador Martins FDho 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Lei do Senado n'! 195, de 1985, que inclui as catego
rias funcionais de Contador, Auditor e Técnico de Con
trole Interno entre os destinatários da Gratificação de 
Desempenho de Atividades de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária da União. . 

Sala de Reuniões da Comissão, em 4 de dezembro 
de 1986. - Saldanha Der.d, Pi-esidente - Martins Fi
lho, Relator - Benedito Ferreira 

ANEXO AO APRECER N? 1.142, DE 1986 

RedaçAo final do Projeto de Lei do Senado n~ 
195, de 1985, que_ inclui as categorias funcionais 
de Contador, AoditoreTécnicode Controle Interno 
entre os destinatários da Gratificação de Desem
(,CDho de Atividades de FiscalizaçAo Financeira e 
Orçamentária da União. 

O Senado Federal resOlve: 
Art. 1~ O- Anexo II do Decreto-lei n? 2."254, de 4 

de março de 1985, passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 
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Denominação 
das Gratifica
ções e Indenl-
mções 

Giatificação 
de DesempeM 
nho de Ativi
dades de Fis
calização Fi
nanceira e 
Orçamentá· 
ria da Uniã_o 

nermição Bases de Concessão 

Gratificação de
vida aos inte
grantes da cate
goria funcional 
de Técnico de 
Controle Exter
no do Grupo-A
tividade de Con

.trole Externo do 
Tribunal de Con
tas da União, as
sim como das ca
tegorias funcio
nais de TécniCo 
de Controle In
terno, Auditor e 
Contador daS Se
cretarias de Con
trole InternQ do. 
Poder Executi
vo. 

Até o percentual 
de 70% (setenta 
por cento), cal
culado sobre o 
milioi nível da 
categoria funcio
nal, segundo cri
tério a ser fixado, 
respectivamente, 
pelo Tribunal de 
Contas da União 
e pelo Presidente 
da República. 

Art.- 2?.Esta Lei entra em ·vigor na data de sua publi
cação. 

Art. ~Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Os 
pareceres vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1'!-5ecretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERii'.!El'!TO 
N: 560, de 1986 

Nos tennos do art. _356, do Regimento Interno, re
queiro dispensa de publicação, para imediata discussão • 
e votação da redação final do Projeto de Lei do Senado 

· rr. 176, de 1984. de autoria do Senador Jorge Kalume, 
que autoriza a In~tituiçáo da Fundação Memorial Israel 
Pinheiro e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. - BeneditG 
.f~r_reira. 

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Apro
vada o requerimento, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

O SR: PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -Sobre 
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~-Secre-

_ fátiO. • 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N:561, de 1986 

Nos termos do art. 356, do Regimento Interno, re
qudro dispensa de publicaçao, para imediata discussão 
e votação da redação final do Projeto de Lei <lo Senado 

- - ~ 195~ de 1985, de autoria do Senador Gabriel Hermes, 
que inclui as Categorias Funcionais de Contador, Audi
tor e Técnico de Controle Interno entre os destinatários 
da gratificação de desempenho de atividade de fiscali
.zação financeira e orçamentária da União. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986.- Benedito 
F~rre.it:â. 
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O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Apro
vado o requerimento, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) , 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. SenadOres que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada a redação final. o projeto irá à Câmara 

dos Deputados. 

OSR. PRESIDENTE(Marcondes Gadelha) -APre
sidência convoca sessão extraordinária a realizar-se ho
je, às 11 horas e 50 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO .DIA 
-I-

DiScussão, eiD. segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 11,8, de 1980, de autoria do Senador Hum
berto Lucena, que altera a redação do art. 11 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, para que a prescrição 
bienal seja contada a partir da cessação do contrato 
de trabalho, tendo 
PARECER~ sob n'! 1.062, de 1986, da Comissão: 
- De Redaçã.o. oferecendo a redação do vencido. 

-2-

Discussão. em segundo turno, do Projeto de Leí do 
Senado n'! 182, de 1983, de autoria do Senador Alfredo 
campos, que acrescenta parágrafo ao art. 6'! da Lei 
n'! 5.764, de 16 de dezembro de 1971 .. que define a 
política nacional de cooperativismo e institui o regime 
jurídico das sociedades cooperativas, tendo 

PARECER. sob n'!' t.On, de 1986, da Comissão: 
- De Redação, oferecendo a redação do vencido. 

O SR. PRESIDEr."fE (Marcondes Gadelha) -Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão as 11 horas e 44 minutos.) 

Ata da 326~ Sessão em 04 de dezembro de 1986 
4.~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47.~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Mário Maia 

ÀS 11 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
- Alberto. Silva - Helvíclio Nunes - João Lobo -
Cesar Cais -Dias Macedo -Afonso Sancho -Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gaâelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - CarJos Lyra - Luiz CaValcante 
- Lçurival Baptista - Passos Pórto - Jutahy Maga-
lhães - Luiz Viana ....:.. José Ignácio Ferreira -Amaral 
Peixoto- Nelson Carneiro- Janul Haddad- Mata
Machado- Alfredo Campos- Amaral Furlan- Fer
nando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito 
Ferreíra- Henrique Santillo -Mauro Borges- Gas
tão Müller- Roberto Campos- José Fragelli- Sal
danha Derzi - Affonso Camargo - Âlvaro Dias -
Enéas Faria- Amor Damiani ___:Ivan Bonato- Carlos 
Chiarem- Pedro Simon- Octávio CardOso. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A Iistà de 
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. 

Havendo número reglmental, declaro aberta a sessão. 
So~ a proteção de _Deus iniciãriios nOssos trabalhos. 
O Sr. 1~-Secretário proCederá à leitura do Expedien

te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos- de Projetas de_ Lei sancio
nados: 

Ne 542/86 (ne 761186. na origem), de 3 do corrente, 
refe(entea_oProj~to de ~_ei n~3, de 1986-CN, que estima 
a Re~ita e fixa a Despesa_da União para o exercício 
finanCeiro de 1987. 

(Projeto que se transformou na Lei n~ 7 .544, de 3 
de dezembro de J986.) 

Ne 543186 (ne '<62186, na origem), de 3 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei n'! 2~ de 1986-CN~ que apro
va o Orçamento Plurianual de Investimentos para o 
triênio 198711989. 

(Projeto que se transformou na Lei Il'! 7 .545, de 3 
de dezembro de 1986.) 

N'! 544186 (n'! 763/86, na origem), de 3 do corrente, 
referente aó Projeto de Lei do Senado re 198, de 
1986-DF, que estima a Receita e fixa a Despesa do 
Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1987: 

(Projeto que se transformou na Lei n~ 7.546, de 3 
de dezembro de 1986.) 

~'! 545186 (n~ 764/86, na origem), de 3 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei do Senado n? 197, de 
1986-DF, que aprova o Orçamento Plurianual de Inves
timentos do Distrito Fedeial para o tr.iênio 1987/1989. 

(Projeto que se transformou na Lei n'! 7.547? de 3 
de dezembro de 1986.) 
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O SR. PIU:SIDENTE {Mário Maia) -0 Expediente 
lido vai à publicação. (Pausa.) 

A Presidência recebeu, da Prcfe1tura Municipal de 
São Paulo (SP), o Ofício n~ S/29·,- de 1986, solicitando, 
nos termos do item IV do art. 42 da Constituição, autori
zação do Sen~Qo Fecleral a fi~p. _d~ que aquele município 
possa realizar operação de empréstimo externo no valor 
deUS$ 80,000,000.00 (oitenla_mUhões de dólares norte· 
americanos), para o fim que especifica. 

A matéria será despachada às Comj_ssQes de Fmanças, 
de Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Sobre a mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 562, de 1986 

Requeremos urgência, nos: "termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n? !35, de !986 ("' 5.538185, na Caia de ori· 
gero), de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
que reorganiza os Quadros de Oficiais Auxiliares da 
Marinha. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Carlos Cbiarclli - Jorge Kalume - Jamil 
Haddad. · 

REQUERIMENTO 
N: 563, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara o~ 137, de 1986, de iniciativa· do Senhor Presi
dente da República, que estende 8.os equipamentos im
portados para uso do Ministério do Exército a isenção 
de pagamento de armazenagem prevista no art. 12 do 
Decreto-lei n~ 8.439, de 24 de dezembro de 1945. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. - Hélio 
Gueiros - Octávio Cardoso - Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do art. 375, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Márío Maia) -Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei . 
do Senado n~ 118~ de ~980, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, que altera a redação do artigo 
11 da Consolidação das Leis do Trabalho, para 
que a prescrição bienal seja contada a partir da 
cessação do contratç_de trabalho, tendo 

Parecer, sob N~1062, de 1986, da Comissão 
- De Redação, oferecendo a redação do ve~

cido. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é coilsiderada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 315, do 
Regimento Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

~ o seguinte o projeto aprovado. 
Redação do vencido para o segundo turno regi

mental do Projeto de Lei do Senado o: 118, de 1980, 
que altera a redação do art. 11 da ConsoUdação 
das Leis do Trabalho, para que a prescrição bienal 
seja contada a partir da cessação do contrato de 
trabalho. 

O Con;gresso Nacional decreta: 
Art. 1[0 art. 11 da CQpsolidação das Leis do Traba· 

lho, aprovada pelo Decreto-lei n? 5.45~ de 1? de maio 
de 1943, passa a viga~ a seguinte redação: 

"Art. 11. Prescreve em 2 (dois) anos, contados 
da cessação do contrato de trabalho, o direi.to <te 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

pleitear a reparação de qualquer dano resultante · 
de ato infrin_gente de dispositivo legal." 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua_ publi
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

---OSR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Item 2: 
DísCusSãó, em segundo turn_o, do Projeto de Lei 

do Senado n~ 182, de 1983, de autoria do senador 
Alfredo Campos, que acrescenta parágrafo a6 art. 
6~ da Lei ~.~.764m de 16 de de~mbr,a de 1971, 
que defme a po1ftica nacional de cooperativismo 
e institui_o_regúne jurldico das sociedades coopera-
tivas, tendo · 

Parecer_, so~ Nb~ 1.077, de 1986, da Comissão 
- De Redã.ção, oferecendo a redação do ven

cido. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discus· 

são. 
Encerrada a discussão, o pJOjeto é considerado defi· 

-riitivamente aprovado, nos termos -do art. 315 do Regi
mento fnterno. 

O projeto vai"à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

Redação do vencido para o segundo turno regi
mental do Projeto de Lei do Senado n: 182, de 1983, 
que acrescenta parágrafo ao art. 6~da Lei n: 5.764, 
de 16 de dezembro de 1971, que define a política 
nacional de cooperativismo e institui o regime jurí
dico das S()(iedades cooperativas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ O ar"t. 6~ da Lei n~ 5.764, de 16 de dezembro 

de 1971, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
-~af?_: - --

~Art. 60 ........ .-..................................... - ... . 
§!e ····· ..........• , ....................................... . 
§2? ···································-····················· 
§ 3~ É livre a associação de cooperativas centrais 

ou federações de cooperativas entre si, indepen
dentemente de suas modalidades, objetos sociais 
e área.s de ação ou admissão serem iguais ou dife
rentes." 

Art. 2~ Esta lei entra em vig6r na data de sua publi
. cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Pia~ passã-se à aprecia
ção do Requerimento n~ 562, de urgência, lido no Expe
diente, para o Projeto de Lei da Câmara n? 135, de 
1986. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 

"Discussão, em turno único, do Projeto--de Lei 
da Câmara n' 135 de 1986 (n? 5.538/85 na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da. 
República, que reorganiZa os quadros de oficiais 
aux!Jiares da Marinha, dependendo de parecer da 

- Cómissã.o de Segurança Nacional. · 

SQ].icito do nobre Senador Benedito Ferreira o pare
cer da Comissão de Segurança Nacional. 

O Sr. Benedito Ferreira (PFL - GO. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto de lei em foco é proveniente do Poder 
Executivo. Foi enviado pela Mensagem n~ 261, de 1985, 
do Senhor Presidente da República José Sarney, a qual 
se fundamenta na Exposição de Motivos n~ 049 do Se
nhor Ministro_ da Marinha Henrique Sabóia. 

O projeto Obteve parecer "pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa (com emenda) na 
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos De
putados. A emenda consta simplesmente em dar um 
pazo de noventa dias para o Executivo regulamentar 
a lei. 
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As Comissões da Câmara dos Deputados, de Segu
rança Nacional, e de Finanças, deram parecer pela apro
vação, com adoção da emenda da Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

A origem do Projeto o torna tecnicamente recOmen
dável; e pot não vermos empecilhos de ordem política 

_ _ somos pela, sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
é fav_oráveL 

COmpletada a--instrução da matéria, passa-se à sua 
apreciação. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa,) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores~ue o aprovam queiram permancer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. -
A matéria vai à sanção,. 

b o seguíiite o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
_ __ N:J35, de 1986 · 

(N~ 5.538/85, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Reorganiza _os Quadros de Oficiais Auxiliares da 
Marinha. 

O Congresso nacional decreta: 
Art. 1~ Os Quadros de Oficiais Auxiliares da Mari

nha - QOAM destinam-se a suprir a Marínha, nos 
seus diversos setores, de pessoal habilitado para o exer
cício das funções de caráter operativo, técnico e admi· 
nistrativo, compatíveis com seus postos, qualifícações 
especialidades de origem. 
--Art. 2~ Compõem os Quadros de Oficiais Auxiliares 

da Marinha - QOAM: 
1-:- o Quadro de Oficiais Auxili<ires da Armada -

QOA.A;e 
ll- o Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo- de 

Fuz:i.leiros Navais- QOACFN. 
Art. 3~ Os Oficiais dos QOAM provém de seus res

pectivos Corpos de Praças, selecionados de acordo com 
as suas capacidades técnico-profissionais e com as.quali~ 
dade_s intelectuais e morais que os habilitem ao oficia~ 
lato. 

Art". 4~-Aos Ofícios dos QOAM aplicar-se-ão, além 
das disposições desta lei e de sua regulamentação, as 
normas e os dispositivos legais aplicados aos Oficiais 
do Corpo da Armada e do Corpo de Fuzileiros Navais. 

Art. 5':.A_admissão _dos candidatos aos QOAM será 
feita através de concurso, para o qual estarão habili
tados as praças que satisfizerem às seguintes condições: 

I - possuir o segundo grau completo; e 
II- ser, no mfnimo, Terceiro-Sargento. 

Parágrafo único. As _normas para o concurso de ad
missão e para os cursos ou estágios d~ adaptação ao 
oficialato serão baixadas pelo Ministro da Marinha. 

Art." 6~ As nornias para o ingresso nos QOAM serão 
estabelecidas na regulamentação desta lei. 

Art 7 ~. ~As proinoções dos Oficiais dos QOAM se
rão processadas conforme previsto na lei que dispõe 
sobre as promoções de oficiais da Ativa das Forças 
Armadas e na sua regulamentação para a Marinha. 

Art. 8~ O Poder Executivo regiilameritará o disposto 
n6sta lei no prazo de 90 (noventa) dias de Sua publi-' 
cação. 

Art. 9~ Esta te( entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

A.rt._ 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Passa-se agora 
à apteciação do Requerimento n~ 563 de urgência, lido . 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara, n~ 
137/86. 

Em votação. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria. 

"Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n~ 137/86, n~ 7.222/86, na Casa de cri· 
gem, de iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica, que estende aos equipamentos importados 
para uso do MiniStério do ExércitO a isenção de 
pagamento de armazenagem, prevista no art. 12 
do Decreto-lei n~ 8.439, de 24 de dezembro de 
1945, dependendo de parecer da Comissão de Fi-
nanças. -

Solicito ao nobre Senador Martins Filho que profira 
o parecer da referida Comissão. -

O Sr. Martins Filho (PFL- SE. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senad_otes: 

Vem a esta Casa revisora- e nos cumpre apreciá-lo 
sob o mérito financeiro - o Projeto de Lei ã epígrafe, 
de iniciativa do Poder Executivo, encaminhado pela 
Mensagem n? 60, de 13 de março de 1986, junto com 
a Exposição de Motivos n? 101, de 26 de novembro 
de 1985, do Titular da Pasta do Exército~ 

2. Pretende-se estender aos equipamentos importa
dos para uso do Ministério do Exército a isenção de 
pagamento de armazenagem de que trata o art. 12 do 
Decreto-lei n~ 8.439, de 24 de dezembro de 1945. Em 
síntese, esse dispositivo estabelece que as mercadorias 
e peças acessórias, importadas para uso de aeronaves 
e navios de guerra, gozam de completa isenção de paga
mento de armazenagem durante os primeiros trinta 
dias, a contar da data do respectivo depósito nos arma
zéns ou locais defmidos no art. 1~ daquele diploma legal 
- não alcançando, porém, os equipamentos impor
tados destinados ao uso da Força Terrestre-, consoan
te faz ver a mencionada Exposição de Motivos. 
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3. Na Câmara dos Deputados, o Projeto obteve a 
aprovação unânime da Comissão de Constituição e Jus
tiça, em 2 d~ abril de 1986, e da Comissão de Economia, 
Indústria é Comércio, em 21 de maio de 1986. Reque
rida urgência para sua tramitação, a Proposi_ção em 
tela veio a ser aprovada em Plenário, sob a forma do 
Projeto oriundo do Poder Executivo, no dia 27 de no
vembro último, ocasião em que foi rejeitado Substi
tutivo oferecido pelo Deputado Luiz Leal, Relator de
signado pela Mesa em substituição à Comissão de Finan
ças, o qual entendia prefe~ível_ dar nova redação ao 
caput do art. f2 do aludido Decreto-lei n~ 8.439/45, 
para inserir-lhe a expressão " ... em máquinas, veículos 
e armamentos de Força terrestre de combate". 

-- 4. Examinada a matéria, no âmbito da competéncia 
regimental desta Comissão Permanente, concluímos 
por opinar favoravelmente à aprovaçã_o do Projeto,_nos 
termos da redação final da Casa de ongem, que ratifica 
os da iniciativa do Chefe do Poder Executivo, já que, 
assíni, -se-estabelece a pretendida isonomia entre as três 
Pastas Militares no que tange à isenção-assegurada pelo 
art. 12 do Decreto-lei n~ 8.439, de 1945. 

Ê o nosso voto, s.m.j. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
é favorável. 

Completada a instrução da matéria passa-se â sua 
apreciação. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo qtietn peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
ApiOvado. 
A ma~éria: vai à sanção. 
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f. o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N: 137, de 1986 

(N~ 7.222/86, na Casa de origem) 
- (De iniciativa do 

Senhor Presidente da República) 
Estende aos equipamentos importados. para uso 

do Ministério do Exército a isenção de pagamento 
do armazenagem prevista no art. 12 do Decreto-lei 
n~ 8.439, de 24 de dezembro de 1945. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. 1~ Fica estendida aos equipamentos importados 

para uso do Ministério do Exército a isenção de paga
--- menta de armazenagem de que trata o art. 12 do Decre

to lei n~ 8.439, de 24 de dezembro de 1945. 
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação~ 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -

A Presidência convoca sessão extraordinária a rea
lizar-se hoje, às 12 horas e 8minutos, cOm a seguin
te 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofere
cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~ 1.100, 
de 1986), do Projeto de Lei do Senado n~ 60, de 1982, 
de autoria da Senadora Laélia de Alcântara, acrescen
tando artigo ao Decreto-lei n~ 1.923, de 20 de janeiro 
de 1982. que modifica a legislação que dispõe sobre 
o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

O SR. -PRESIDENTE (Mário Maia)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 5 minutos.) 

Ata da 327. ~ Sessão1 em 4 cje dezembro de 1986 
4.~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47.~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

As 12 HORAS E 8 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal_- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Galvão Modesto _- Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes. - H~lip Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo ~ Bello Parga 
- Alberto Silva -: Helvfdio Nunes -João Lobo -
Cesar Cais -Dias Macedo - Afonso Sancho - Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes _Gadelha - Maurício Leite - José Urbano 
- Cid Sampciio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Maga-
lhães- Lulz Viana- José Ignácio Fe_rreira- Amaral 
Peixoto- Nelson Carneiro - Jamil Haddad- Mata
Machado - Alfredo Campos - Fernando Henrique 
Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Hen· 
rique Santillo - Gastão Müller - Roberto Campos 
-José Fragelli --Saldanha Derzi -AffonsO Camargo 
- Álvaro Dias - Enéas Faria - Amor Damiani -
Ivan Bonato -Carlos Chiarelli - Pedro Simon -
Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. 
Havendo nUmero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Presidência do Sr. Mário Maia 

Sobre _ã' mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. !?-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 564, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. ~71, alínea 
b do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ
mara n? 132, de 1986 (n~ 8.061/86, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da RepUblica, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da 
Educação o crédito especial até o limite de Cz$ 
7.374.200,00 (sete-milhões, trezentos e setenta e· quatro 
mil e vinte cruzados), para o fim que especifica. 

Sala das' Sessões,_ em 4 de dezembro de 1986.
J!élio Gueiros - Octávio Sardoso - Odacir Soa~! __ 

REQUERIMENTO 
N: 56S, de 1986 

· Req~remos urgêriCfa--;·nos termos do ait. 37r, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmarã. n~ 134, de 1986 (n? 8.062186. na Casa de ori-

gem), de iniciativa dC? Senhor Presidente da RepUblica, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia, em fav9r c_Io Ipstituto de Pes
quisas Espaciais, o crédito espeCial dêCz$ 9.307.000,00 
(nove milhões, _treze!lt~s e sete plll crD;Zados), pa~a o 

-fiffi que especifica. 
Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1986 -Hélio 

Gueiros - Octávio Cardoso - Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do art. 375, li, do Regimento Interno. 

Passa-se à 

ORDEMDODIA 
Item 1: 

_ _ Dis_cussão, em turno único,-- da R e dação Final 
(oferecida pela Comissão de Redação em seu Pare
cer n? 1.100, de ~'tJ86), do Projeto de Lei do Senado 
n~ 60, de 198Z; de autc.tria _da Senadora Laélia de 
Alcântra, acrescentando artigo ao· Decreto-lei n~ 
1.923, de 20 de janeiro de 1982, que modifica a 
legislação que dispõe sobre o Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - F AS. 
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Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
A redação final é considerada definitivamente apro

vada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
O projeto vai à Câmara--dos Deputados. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

Redação final do Projeto de Lei do Senado 
n~ 60, de 1982, que acrescenta artigo ao Decre
to-lei n~_ 1.923, de 20 de janeiro de 1982, que 
modifica a legislação que dispõe sobre o Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

O Congresso Nacional decreta: - _ _ 
Art. 1~ É acrescentado o seguinte artigo ao Decre

to-lei n~ 1.923, de 20 de janeiro de 1982: 

"Art. A Presidência da Caixa Econômica Fede
ral publicará, semestralm_ente, balanço patrimo
nial, econéimico e financeíro (analítico e sintético), 
acompanhado de Relatório detalhado dos recursos 
que lhe cabem, na forma do disposto no § 1~ do 
art. 1~, da renda bruta de cada extração realizada 
pela Loteria Federal, a que se refere o art. 2~. 
e dos recursos destinados aos clubes brasileiros de 
futebol profissional e à Confederação Brasileira 
de Futebol-:- CBF- de que trata o art. 3~ deste 
Decreto-lei." 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na da~~ de sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em cOntrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n~ 564, de urgência, lido 
no Expediente. para o Projeto de Lei da Câmara n~ 
132186. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, 
Passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, em turilo único, do Projçto de Lei 
da Câmara "' 132186, "' 8.061/86, na Casa de ori· 
gem, de iniciiltiVa: do Senh9r Presidente da Repú
blica, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Ministério da Educação o crédito espec~al até o 
limite de Cz$ 7.374.020,00, para o fim que especi
fica, dependendo de parecer da Comissão de Finan
ças. 

Solicito ao nobre Sr. Senador Hélio Gueiros o parécer 
da Comissão de Fmanças. 

O SR. HÉLIO GUEJROS (PMDB- PA. Para prole· 
rir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A proposição em tela, encaminhada pelo Poder Exe
cutivo nos termos do art. 51 da Constituição Federal, 
tem por escopo autorizar a abertu_ra de crédito especial 
no valor de Cz$ 7.374.020,00 ao Ministério da Edu
cação. 

Aprovado o projeto na Casa de origem, onde mere
ceu o acolhimento prévio na Comissão de Fiscalização 
Financeira-e Tomada de Contas, vem o mesmo à apre
ciação do Senado Federal, cabendo-nos, neste passo; 
a sua análise sob o enfoque financeiro. 

Os recursos em questão destinam-se à Secretaria Ge
ral do Ministério da Educação na rubrica entidades su
perviSionadas, destacando-se dotações a projetes a car
go de Universidades Federais, Escalas e Centros de 
Educação de nível superior. 

A::. entidades ora contempladas somam 15 das 28 que 
integram o Programa de Financiamento e Projetes in
corporados ao Processo n'!4.949, de 1982 -FAS/CEF. 

Os recursos em questão decorrerão de operação de 
crédito interno a ser contratado pela União, junto à 
Caixa Econômica Federal. 

A medida hannoniza-se. ademais, às nonnas contidas 
nos arts. 61, § 1~, alínea c da Constituição Federal e 
43, § 1'!, inciso IV. da Lei n'! 4.320. de 17 de março 
de 1964. 

O indiscutível interesse público que reveste a m_atéria 
e_ a inocorrêncía de óbice na órbita JuridicoMfinanceira 
levam-nos a opinar pela aprovação do Projeto em exa
me. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. P~ESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
é favoráveL 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

-São. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N: 132, de 1986 

(N: 8.061/86, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério 
da Educação o crédito especial até o limite de Cz$ 
7.374.020,00 (sete milhões, trezentos e setenta e qua
tro inil e vinte cruzados), para o fim que ~pecifica. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Fica o Poder. Executivo autorizado a abrir 
ao Minís-té"i'"io da Educação, em favor da Secretaria Ge
ral - Entidades Supervisionadas, o crédito especial, 
até o limite de Cz$ 7.374.020,00 (sete milhões, trezentos 
e setenta e quatro mil e vinte cruzados), para atender 
ao seguinte prog!ama de trabalho: 

041,00 

1500 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 7.374.020 
1503 - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas . . . 7. 374.020 

1503.08440251.829 -Projetes a Cargo do Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso suckow da Fonseca . . . . . . . . . . . 355.791 

1503.08440251. 834 ·:- Projetes a Cargo doo Centro Faderal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais ........ ·~.. .. .. .. .. .. 37.061 

1503.08440251.838 -Projetes a Cargo do Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Paraná .. . •• .... .. .... .. .. .. .. .. 74.123 

1503.08440250.850- Projetes a Cargo da Escola Paulista de Medicina 528.941 
1503.08440251.851 - Projetes a Cargo da Escola Superior de Agricul· 

tura de Lavras . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 29.649 
1503.08440251.853 - Projetos a Cargo da Faculdade de Ciências Agrá-

~- rias do Pará . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 35.579 
1503.08442081.861 - Projetes a Cargo da Fundação Universidade Fe-

deral de Uberlãndia . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. 1.660.355 
1503.08442081.868 - Projetos a Cargo da Fundação Universidade Fe· 

dera! de Sergipe ....... ~ .. . .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. 341.083 
1503.08442081.877 - Projetos a Cargo da Universidade Federal de Mi· 

nas Gerais .................................. :.. .. 592.983 
1503.08442081.881- Projetes a Cargo da Universidade Federal de Per-

nambuco .................... ; ... -.-................ 830.178 
1503.08442081. 883 - Projetos a Cargo da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul .... ... .. ................. ..... .... 494.104 
1503.08442081.884- Projetes a Cargo da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro ............................ ".......... 1.334.214 
1503.08442081.885 -Projetes a Cargo da Universidade Federal de Santa 

catarlna .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. 948.774 
1503.08442081.886- Projetos a Cargo da Universidade Federal de Santa 

Maria . . . . . . . .... . ................... .... .... .. . . .. 51.886 
1503.08442081.888 - Projetos a Cargo da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 59.299 

Art. 2~ Os recursos necessários à execução desta 
lei, decorrerão do -produto de operação de crédito inter
na, contratada pela União, Junto à Caixa Econômjca 
Federal. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.~--_ 

Art. 4': Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) Passa-se à aprep 
ciaÇáo do Requerimento n~565, de urgência, lido no 
Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara, n~134, 
de !986. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada à Comissão de Fmanças. 
Solicito 3o nobre Senador Hélio Gueiros, o parecer 

da Comissão de Finanças. 
O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB-PA. Para proferir 

parecer. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Propõe o Presente Projeto seja o .Poder Exeçutivo 

·autorizado a abrir ao Ministério da Ciência e Tecno~ 
logia, em favor do Instituto de Pesquisas Espaciais, 
o crédito especial de Cz$ 9.307.000,00 e destinado ao 

---Fug_do de Atividades Espaciais-(FAES). Tal Fundo, 
de natureza contábil, foi instituído pelo Decreto n~ 
91.994, de 28 de novembro de 1985, tem a finalidade 
de "centralizar recursos e financiar as ativídades do 
órg:io, a ·cujo crédito serão levadas todas as receitas 
destinadas a atender às suas necessidades, observado 
o disposto nos Decretos-leis n~ 1.754, e 1.755, de 31 
de dezembro de 1979". 

Na Exposição de Motivos n~ 248/86, de 1~-7-86, do 
Poder Executivo, o Sr. Ministro~Chefe da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República, ressalta 
dever-se, a criação dos FAES, "à necessidade de se 
operacionalizar a~ receitas diretamente arrecadadas pe
lo Instituto, oriundas da venda de imagens do--satélite 
LANDSAT para UD.iVersídades e pesquisadores do País 
e da América Latina, do fornecimento de placas de 
circuito impresso COfl\. qualificação espacial - militu. 
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da transferência de metodologia na área de sensoria
mente remoto, do fornecimento de dados meteoroló
gicos, o que somente se efetivará com a inclusão, no 
Orçamento da União, ele dotação específica para o Fun
do", conforme disciplina o artigo 5? do ~encionado 
Decreto-lei n~ 1754n9. 

Aprovado na Câmara dos Deputados, vem o Projeto 
à apreciação desta ComissãO, para que se pronuncie 
quanto ao seu aspecto financeiro. 

A par de sua elevada finalidade, a medida tem a 
seu favor a origem dos recursos nece.ssários à sua execu
ção, que "decorrerão do excesso de arrecadação de 
receitas diretamente arrecadadas conforme prevê o art. 
43, § 1~. item II, da Lei n~ 4.320, de 17 de março-de 
1964". 

Em face do exposto, opinamos favoravelmente à 
aprovação do Projeto. 

. O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa) 
Não. havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sec;ào U) 

Em votação. 
_üs Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. O projeto vai à sanção: 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N: 134, de 1!186 

(N: 8.tl62/86, "" Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor Presidente d3. República) 
AutQrlza o Poder Executivo a abrir ao MinistériO 

da Ciência e T~ologia, em favOr do Instituto de 
Pesquisas Espaciais, o crédito especial de Cz$ 
9.307JXlO,OO (nove milhões, trezentos c sete mil 
cruzados), para o fim que especifica. 

__ O Congresso NadODal decreta: 

Art. _J!! Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
ao Ministério da Ciência e Tecnologia, em favor do 
Instituto dC Pesquisas Espaciais, o crédito especial de 
Cz$ 9.307.000,00 (nove milhões, trezentos e sete mi1 
cruzados), com a finalidade de incluir e atender à se
guinte programação: 

Cz$ 1,00 
3600 - Ministério da Ciência e Tecnologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.307.000 
3610 - Instituto de Pesquisas Espaciais , • . . . . • . . . . . . . . . • . . • . 9.307 .ooo 

3610.03100566.538- Contribuição ao Fundo de Atlvldades Espaciais . ..... 9.307.000 
3214 - COntribuições a Fundos (Fonte 050) . • . . . . . . . . . . . . . . . 6.307.000 
4313 - COntribuições a Fundo (Fonte 050) . . . . . • • . . . • • . . . • • . 3.000.000 
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Art. ~Os recunos necessúios i execução desta lei 
deconerão do excesso de arrecadação de receitas direta
mente arrecadadas, conforme. prewf o inciso U do § 
1' do art. 43 da Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 3' A incoipOr.!Ção ao Orçamento do Fundo, de 
_. ~ decorrentes de eventual excesso de arrecada

ção das receitas própria~ será efetuada através da aber
tura de crédito supler::.entar~ observados os limites de 
efetiva arrecadação de caiu. do exercíc:io c a destinação 
específica. 

Art. 4~ Esta lei entra em Vigor na data de sua publi
caçãc. 

Art. 5~ Revogam-se as disposições em contnúiõ. 

O SR. !'RESIDENTE (Mário Maia)-A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se boje, ãs 12 
hora;;. .e 23 minutOs~ com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão,emtumoúnko.dawlaçãofinal(ofu. 
recida pela Comissão de Rt:dação, oo seu Parecer 
"' 1.101, de 1986}, do Projeto de Lei do Senado 
l~ 42, de 1985, de autoria do Senador Roberto 
Satutnino, que- ise- do r=lhimento do Imposto 
solm: Produto. Industrializados -IPI, a aquisição 
de veiculo de fabricação nacional j>or portadores 
de ~ncia :-íSica. · 

OSR. PRESIDENTE (Mário Mai>)-Está CIICCmlda 
asemão. 

Ata da 328.~ Sessão, em 4 de dezembro de 1986 
4.~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47.~ Legislatura 

As 12 HORAS E 23 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal- Mário Maia-Euni
ce Míchiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
-Alberto Silva - Helvfdio Nunes - João Lobo --
Cesar Cais -Dias Macedo- Afonso Sancho -Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra .:..... Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista - PassOS -Pôrto _:Jutahy Maga-
lhães - Alaor Coutinho - Luiz Viana -José lgnácio 
Ferreira-Amaral Peixoto-Nelson Cameiro-Jamil 
Haddad- Mata-Machado- Alfredo Campos- Fer
nando Henrique Cardoso -Severo Gomes-Benedito 
Ferreira - Henrique Santillo - Gastão- Müiler ___:_ Ro
berto Campos - J~sé Fragelli ~Saldanha Derzi -
Affonso Camargo -Álvaro Dias --Enéas Fariá -
Arno Damiani - Ivan Bonato ......:. Carlos Chiarelli -
Pedro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 53 SiS. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 

Sr. !~-Secretário. 
São idos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 566, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento In.temo, para a MenSagem n~ 407. 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Mário Maia 

~e 1986, relativa a pleito dã Prefeitura MU.i:Ucipal de 
Paulista (PE). . 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos -- Jorge Kalume - Nivaldo Machado. 

REQUERIMENTO 
N: 567, de 1986 

__ Requeremos urgéncia, noS te-ImOs do art. 371~ alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem N'! 460, 
de 1986, relativa ao pleito do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. - Hélio 
Gu~- Carlos cliiarelli..:.... Airredo Ca,mpo5- Octá
vio Cardoso _.: Jamillladdad. 

_O SR. PREsiDENTE (Mário Maia) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do art. 375, item li, do Regimento Interno. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final 
(oferecida peJa comissão de redação no seu pare
cer n' 1.101, de 1986), do Projeto de Lei do 
Senado N' .fl, de 1985, de autoria do Senador 
Roberto Satumino, que isenta do recolhimento 
do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI- a aquisição de veículo de fabricação nacio
nal por portadores de deficiéncia física. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não bavendo quem peça a palavia, enceuo 

a <fiscussio. 

Encerrada a discussão. a redação final é coosi
decada definítivamente aprovada, nos tennos do 
art. 359, do Regimento Interno. 

O pt(?jeto vai à Câmara dos Deputados. 
b a seguinte a redação final aprovada: 

Ralação rmaJ· do Projeto de Lei do s...do "' 
42, de 1985. que isenta do ncalloimento do Imposto 
- Produtos Induslrializado - IPI - a oqui-

===n:~aaeioDalporporta-
O Congresso Nacional declcta: 

Art. l' É isenta do recolhimento do Imposto so1m: 
Prodlltos Industrializados- IPI- a ~uisição de auto
móv;;.ts ou utilitários de fabricação nacional por pessoas 
por1.34oras de deficiência física. desde que os 1ICÍculOS 
se <k.-tinem a seu nso pessoal. 

Parágrafo único. Somente farão jus à isenção preYista 
neste artigo os deficientes físicos portadores de carteira 
nacional de habilitação para conduzir veículos. 

Art. :Z, Cada pessoa portadora de deficiência fi"sica 
poderá adquirir apenas 1 (um) veículo a cada dois anos. 

P....rágrafo único. O vefcuJo adquirido com isenção do 
IPI somente poderá ser ..,ndido após o transauso do 
prazo a que alude esle artigo, contados a partir da data 
de sua aquisição. 

Art. 3' A inobsetvância das disposições desta: lei su
jeitará os infratores à multa equivalente ao dobro do 
valor :Jo imposto isentado. 

Art. 4' O Poder Executivo reguiamentatá esta lei no 
prazü de 60 (sessenta) dias, discriminando as defici&. 
ciasfuicas que_dar.io direito."""'!~ à iseDÇão 
pr=-t.a oo artigo 1' 
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~- S~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
caçao. , - ---

Art. 6~ Revogam-se as disposições em collú.-ário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Passa-se, ago
~· à aprecia~o do Requerimento n~ 566, de urgência, 
lido no Expedtente, para a Mensagem n~ 407/86, relativo 
a pleito da Prefeitura Municipal de Paulista - PE. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada âs Comissões de Econo
mia, de Constituição e J ustiç:ã -e de Municípios. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia 
que será lido pelo Sr. 1~-Secretário.-

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.143, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mer.sagem 
n: 407, de 1986 (o: 574/86, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo A aprová.ção 
do Senado Federal proposta para que seja autori~ 
zada a Prefeitura Municipal de Paulista (PE) a con~ 
tratar operação de crtldito no valor correspondente, 
em cruzados, a 209.288,74 ObrigaÇões do Tesouro 
Nacional. 

Relator: Senador Arno Damiani 
Com a Mensagem n~ 407, de 1986, o Senhor Presi~ 

dente da República submete à deliberação do Senado 
Federal pleito da Prefeitura Municipal de Paulista (PE), 
que objetiva contratar junto ã Caixa Econômica Fede~ 
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao DesenvolvimentQ Social- F AS, a seguinte operação 
de crédito: 

Características da operação: 
1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Paulista-PE 
1.2 Localização (sede): Praça Agamenon Maga

lhães, s/n.~ Paulista-PE 
2. Fmanciamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

209.288,74 OTN. 
2.2 Objetivo: Implantação e ampliação de mercados 

públicos, calçamento, meios-fios-e galerias pluviais. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização: 

8 (oito) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados trimes

tralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de Variação das OTN. 

2.5 Condições de Liberação: O financiamento sêrá 
liberado em parcelas, de acordo com o cronograma 
a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vinculação de quotas do Fundo de Par
ticipação dos Municípios-FPM. 

2J Dispositivos legais: Lei Municipal n~ 2.807, de 
25 de março de 1986. 

Considerando os aspectos social, económic.o-finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao DcsenvoiM 
vimento Social - F A S.-

Assim ~endo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte~_ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 290, DE 1986. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulista (PE) 
a contratar operação de crédito no valor ccrrespon~ 
dente, em cruzados, a 209.288,74 Obrigações do 
Tesouro Nacional. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo 1~ É a Prefeitura Municipal de Paulista (PE), 

nos termos do artigo 2~ da Resolução n~ 93, de onze 
de outubro de 1976, do Sena-do Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 209.288,74 Obrigações do Tesou
ro Nacional, junto ã Caixa Econôniíca Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio a{' Desen-
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volvimento Social- FAS, destinada ã implantação e 
ampliação de ID:.ercados públicos, calçamentos, meio
fios e galerias pluviais. 
_ Artigo 2~ Esta Resolução-entra em vigor na- data de 
sua publicação. _ -
~ Sala- das COmiSsOes, 26 de novembro de 1986. -

Alvaro_ Dias, Presidente -Arno Damiani, Relator -
Ivan Bonato - Carlos Lyra - Cid Sampaio - Mário 
:Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
_da Comiss~o de Economia conclui pela apresentação 
de Projeto de Resolução n~ 290/86, que-autoriz"a ã Pre
feitura Municipal de Paulista a cont~r operação -de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
209.288,74 OTN dependendo de pareceres das Comis
~óes de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso que pro
fera o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: O presente 
Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do 
Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre 
a Mensagem n~ 407/86, do Senhor Presidente da Repú
blica, autoriza a Prefeitura Municipal de Paulista (PE) 
a contratar empréstimo no valor correspondente, em 
cruzados, a209.288, 74 Obrigações do Tesouro Nacional 
destinado a financiar a implantação e ampliação de mer
cados públicos, calçamento, m'eios-fios e galerias plu~ 
viais. 

O pedido de autorização foi formulado no~ termos 
do preceituado no artigo 2~ da Resolução n? 93, de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, 
a não observância dos limites fixados no artigo 2? da 
Resolução n~ 62, de 1975, também do Senado Federal, 
haja vista que os recursos a serem repassados serão 
provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescriÇões legais e regimentais áplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O -SR. PRESiDENTE (Mário Maia) - Estando a 
. matéria dependendo de parecer da Comissão de Municí
pios, e verificando-se a ausência temporária da maioria 
dos seus integrantes, esta Pfesidência, nos termos do 
§ 1~. do art. 90, do Regimento Interno, designa o nobre 
Sr. Seliador Ces_ar Cais, substituto eventual na referida 
ComisSão. -- - -

O SR. CESAR CALS (PDS - CE. Para proferir --
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n? 290, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objefi_Va autorizar a Prefeitura Muniçipal de 
Paulista (PE) a contratar operação de crédito no valor 
correspondente em cruzados, a 209.288,74 Obrigações 
do Tesouro Nacional destinada à replantações, amplia
ções de mercados públicos, calçamentos, meios-fios e 

o galerias pluviais. 
A ~atéria foi apreciada pela Comissão de Economia 

no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente legal, tendo em vista a prioridade 
do programa a ser custeado pelo empréstimo. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão -de Economia. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a iQstrução da matéria, passaMse à discus
são·do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Em diséussão. 
.Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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A Iriatérfa vài à Comissão de Redação. 
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) --Sobre a mesa 

parecer da Comissão de Redação, que Será lido pelo 
Sr. !?-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.144, del986 

(Da Comissão de Redação) 

_Redaçáo final do Projeto de Resolução n: 290, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 290, de 1986, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Paulista/PE a contratar operação 
de crédito no• valor correspondente, em cruzados, 
a209.288,74 OTN. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro 
de 1986. - Octávjo Cardoso, Presidente- Salda
nha Derzi, Relator- Jutahy Magalhães. 

ANEXO AO PARECER N' 1.144, DE 1986 
Redaçáo rmal do Projeto de Resolução n: 290, 

de 1986. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos ter~ os 

do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
, Pre_§iidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N' • DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulista, Es-
1$do de _Pernambuco, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
209.288,74 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTNs. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeiturã Municipal de Paulista, Esta

do de Pernambuco, nos termos do artigo 2~ da ResoM 
lução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
de n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor corresponden~e, _elll cruzados, a 209.288,74 Obri~ 
gaç-ões do TeSouro Nacíoõ.al - OTN, junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
F:_undo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada à implantação e ampliação de mercados públi
cos, calçamento, meios-fios e galerias pluviais, no Muni
cípio. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votaçã_o. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram, perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

(}SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Passa-se agora 
à apreciação do Requerimento n~ 567, de urgência, lido 
no Expedie.nte, para a Mensagem n~ 460, de 1986. rela
tiva a pleito do Estado do Rio Grande do Sul. 

Eri:J votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, pasSa-se â apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia 
e de Coristituição e Justiça. 

Estando a matéria dependendo de parecer da Comis
são de Economia, e verificando~se a ausência tempo
rária da maioria dos seus integrantes, esta Presidência, 
nos termos do§ 1~ art. 90, do Regime-çto Interno, desig
na o nobre Senador Jutahy M~galhães, substituto even
tual na referida Comissão, para proferir parecer. 

OSR . .JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Para 
proferir parecer.) ~-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a mensagem n~ 460, de 1986, o Senhor Presi
dente da República submete ã deliberação do Senado 
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Federal pleito do Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul que objetiva registrar uma C:inisSão 'de Obriga
ções do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul -
ORTE-RS, nos termos e condições admitidas pelo Con
selho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. 

No mérito, o pleito se enquadra em casos análogos 
que têm merecido a acolhida da Casa. Assim, acolhe
mos a Mensagem nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 291, DE 1986 

Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
sua dívida consolidada interna no valor correspon
dente, em cruzados, a 2.000.000 (dois milhões) de 
Obrlga~ões do Tesouro do Estado do Rio Grande 
do Sul - Tipo Reajustáveis : (ORTE-RS). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado 

a elevar, temporariamente, os parâmetros estabelecidos 
pelos itens I, II, III e IV do art. 2~ _da Resolução n'! 
62, de vinte e oito de outubro de mil novecentos e 
setenta e cinco, modificada pela de n~ 93, de onze de 
outubro de mil novecentos .e setenta e seis, ambas do 
Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma 
emissão de 2.000.000 Obrigações do Tesouro do Estado 
do Rio Grande do Sul -tipo Reajustáveis (ORTE
RS), obedecidas as condições, inclusive destinação dos 
recursos, admitidas pelo Conselho Monetário Nacional 
e Banco Central do Brasil. 

Art. 2'! Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
da Comissão d!! Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n~ 291/86, que autoriza o Uo~ 
vemo do Estado do Rio Grande do Sul a permitir a 
emissão de 2.000.000 (dois milhões) de Obrigações do 
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - tipo Reaw 
justáveis- Ç>RTE-RS, dependendo de parecer da Co
missão de Constituição e Justiça. 

Concedo a palavra ao nobre Senador OctáVio Cardo
so. para proferir o parecer da Comissão de C~nstituição . 
e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS -RS. Para pro
ferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia, do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n? 460/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o GoVerno do Estado do 
Rio Grande do Sul a emitir 2:000.000 Obrigações do. 
Tesouro Estadual (OTEIRS), 

O Regimento Interno estabelece, no art. 415, letra 
b, que, por proposta do Presidente da República, cabe 
ao Senado Federal "flxar limites globais para o mon
tante de dívida consolidada dos Estados e Municípios 
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(ConstitJ.J.ição, art. 42, VI)", e, no art. 415 "que tal 
matéria será objeto de Resolução do Senado, com tra-
mitãÇãO própria aos projetas dessa, natureza". . 

De fato, a Constituição Federal, em seu_ art. 42, ttem 
VI, prescreve c_orno competência privativa do Senado 
"fix!lr, por proposta do Presíden te da República e por 
resolução, limites globais para o montante da dívida 
consolidada dos Estados e dos Municípios .•. " e o Poder 
Executivo tomou a iniciativa cOnstitucional de propor 
a alteração dos limi_tes da Resolução n~ 67, de 1975, 
modificada pela de n? 93, de 1976, ambas do Senado 
FederaL 

A Comissão de Economia da Casa, apreciando a ma
térüi, no âmbito de sua competência regimental apre
sentou e aprovou o presente Projeto. de Resolução, 
que ora é submetido ao estudo deste órgão técnico. 

Trata-sae, como se vê, de proposição elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso; o nOsso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
é faVorável. -

Completada a instrução da matéria, passa-se à discusw 
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovàm, queiram penna-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai ã CmDiSsáo de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação, que vai ser lido pelo 
Sr. !?-Secretário. 

- É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1-145, de 1986 _ 

(Da_C~miSsão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n: 291, 
de 1986. 

Relator: Senador oCniVio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 291, de 1986, que autoriza o Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul a elevar, temporaria
ltiente, o montã.nte -de sua dfvida consolidada. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 
1986._-:- Saldanha Derzi, Presidente - Ochtvio caroo~
so, ~.elator - Jutahy Magalhies. 
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ANEXO AO PARECER N'1.145, DE 1986 

Rtdação Hnal do ProJeto de ResoluÇão D': l91, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a segui_nte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul a elevar em 2.000.000 Obrigações do Tesouro 
do Estado do Rio Grande do Sol - Tipo Reajus
táveis - ORTE- RS-

O Senado Federal resolVe: 
Art. 1~ É o Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul autorizado a elevar, temporariamente, os parâme
tros estabelecidos nos itens I, II, III e IV do art. 2'! 
da Resolução n'! 62, de 28 de outubro de 1975, modifi
cada pela de n~ 93, de 11 de outubro de 1976, ambas 
do Senado Federal, de modo a permitir o registro de 
uma emissão de 2.000.000 obrigações do Tesouro do 
Estado do Rio Grande do Sul _-_Tipo Reajustáveis 
-ORTE-RS, obedecidas as condições, inclusive desti
nação dos recursos, admitidas pelo Conselho Monetário 
Nacional e Banco Central do Brasil. 

Art. 2'! Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Mário Maia)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O p'mjeto vai à promulgação. 

O SR- PRESIDENTE (Mário Maia) -Nada mais 
a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando 
para a sessão ordinária a realizar-se, hoje: às 14 horas 
e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
DiscusSâo, em turno únicO, da Redação Final 

(oferecida pela Comissão de Redação em seu Pare
cer n~ 1.067, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
n': 83, de 1982, de autoria do Senador Itamar Fran
co, que dispensa a realização de vistoria judicial 
na hipótese que menciona. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se· a sessllo às 12 horas e 45 minu-
tos.) 

Ata da 329~ Sessão, em 4 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47.~ Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 

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

Jorge Kalume-AltevirLeal- Mário Maia -Euni~ 
ce Michiles - Gaivã-o Modesto - Odacir Soares -
AJoysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - BeiJo Parga 
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - Joio Lobo ....!... 
Cesar Cais -Dias Macedo -Afonso Sancho -Moa-

-. cyr Duarte - Martins Fúho'- Humberto Lucena ~ -~ 

Marcondes Gadelha - Maurício Leite -José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra __:_ Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Maga-
lhães-Luiz Viana -José lgnácio Ferreira -Amaral 
Peixoto - Nelson Carneiro - Jamil Haddad -Mata· 
Machado - Alfredo Campos - Fernando Henrique 
Cardoso -Severo Gomes-Benedito Ferr~ira-Hen
rique Santillo - Gasião Müller - Roberto Campos 
-José Fragelli-Saldanha Derzi -Affonso Camargo 

---~-Álvaro Dias- Enéas Faria- Amor Damiani-

Ivan Donato - Carlos Chiarelli - Pedro Simon -
Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
P'~esença acusa o co~parecimento de 53 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

.Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. !~-secretário irá proceder à leitura do Expe

diente. 
- É Udo o seguinte 
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EXPEDIENTE 
OFICIO 

De Sr. 1..--da Câmano dos Depu-. 
avaminhando à ft'risiG do Senado autógrafo do 
oopiRie pn>jdu: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N: ZT, de 1986 

(N: 149186, na Câmara dos Deputados) 

Pronap • 'fl!:bda do J.Jecmo Lqlslafivo 
.: ll4,do3dedolaaiJJ:odo 1982, panoai.qldatma 
a iDic.far..se a 1'! de renreiro de 1987 .. 

O Cong=so Nacional decreta: 

Art. 1' FICa prorrogada a vigência do Decreto Le
gislativo n' 114, de 3 de dc=mbro de 1982, que dispõe 
sobre a fixação e a ajuda de rosto dos membros do 
Congresso Nacional, para a Legislatura a iniciar-se a 
1'! de feveiCiro de 1987. 

Art. ?. Este decreto legislativo entra cm vigor na 
data de sua publicaçlo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso VIl, da Constituição~ e cu, 
Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federa1, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 114. DE !982 

Dispõe soln'e a fiDçio do subsídio e da ajuda 
de a:rsto dos :membros do Congresso Narioual, para 
a Lcgislatun alnidar..seem I'! de fevereiro de 1983. 

Art. l'!' Os membros do Congresso Nacional percebe
rão, na Legislatura a iniciar-se em 1~ de fevereiro de 
1983, o seguinte subsidio: _ 
I-parte fixa de Cr$300.000,00 (trezentos mil cruzei

ros), vedada acréscimo a qualquer título, salvo o pre
visto oo art. 3: deste decreto legislativo; 

n -parte variável de triot:J diárias por més' no valor 
de Cr$ 12.459~00 {doze mil, quatrocentos e ci'.:!qüenta 
e nove cruzeiros} -cada uma. 

§ 1~ As partes fixa e variável do subsídio serão pagas 
mensalmente. 

§ 2: O membro do Congresso Nacional que não com
parecer .à sessão ou~ comparecendo, não participar da 
votação, ter.l a diâria descontada. 

§ 3! Por sessão extraordinária~ em cada Casa? até o 
máximo de oito~ e por sessão do Congresso a que com
parecer~ o Deputado ou o Senador perceberá o valor 
da diária prevista no inciso II deste artigo. 

Art. ~Os membros do CongressO Nacional perce
berão a ajuda de custo anual de Cr$ 662.048~00 (seis
centos e sessenta e dois mil e quarenta e oito cruzeiros)? 
paga em duas parcelas iguais, Uma no iriício e outra 
no encemunento da sessão legislativa. - - -- -

§ 1~ Será paga. também, idêntica ajUda de custo na 
Sessão Legislativa Extraordinária:~ convocada na forma 
do§ l'! do art. 29 da ConstituiçãO Federal. 

§ ?. O pagamento da segunda metade da ajuda de 
custo só será feito se o congressista houver Comp3rCcido 
a 113 (dois terços) da sessão legislativa ordinária ou 
da sessão legislativa extraordinária. 

Art. 3~ Os valores do subsídio e da ajuda de custo 
fixados nos artigos anteriores. serão reajustados, por 
ato das Mesas de cada uma das Câmaras? a partir. fuclu
sive, de 1984, nas épocas e segundo as mesmas bases 
estabelecidas para os vencirilel!tos dos servidores civis 
da União. . . 

Art. 4~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal~ 3 de dezembro de 1982.- Senador 
Jarltas Passarinlto, Presidente. 

(À O>miSsão tk Fllfllnças.) 
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OSR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A presidência 
recebeu as Mensagens D'S 546 e 547, de 1986 (n'!S 765 
e_767/86, na -~~gem}, pelas quais o Senhor Pr~idente 
dã Repúlilica., nos tenrios do art. 42? item VI~ da Consti
tuição, e de acordo com o art. ~da Resolução tr.' 93n6~ 
do Senado Federal, solicita autorização para que as 
prefeituras Municipais de Mauá (SP) e Itabuna (BA) 
possa contratar operações de crédito, para os fins que 
especificam. 

As matérias serão despachadas ãs Comissões de Eco
nomia_,. de Çonstituiçã.o e Justiça de MunicípiOs. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A presidência 
recebeu as Mensagens n."s 548 e 549,. de 1986 (rr.s 766 
e 768/86, oo. origem)~ pelas quais o Senhor Presidente 
da RepUblica, nos termos do art. 42, item VI, da ConstiR 
tuição. e de acordo com o art. 2~ da Resolução n':' 93n6, 
do Senado Federal, solicita autorização paar que o Go
verno do Estado de São Paulo possa contratar opernsões 
de crédito~ para os fins que especifica. 

As matérias serão despachadas às ComissõeS de Eco
nomia e de Cmistituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Desejo comu
nicar aos SísR Senadores que, por iniciativa da Liderança 
âo PMDB, através do ilustre Senador Hélio Gueiros, 

-decidimos consultar o nobre Senador Jamil Haddad, 
que havia_ requerido a_ convocação do ilustre _Ministro 
João Sayad, para ser ouvido no plenário desta Casa, 
hoje. S. Er. concordava com a dispensa dessa convo
cação. S. Ex! concordou e, também, os Uderes de Ban
cada, todos ouvidos por nós. Assim? S. Ex! o Sr. Minis
tro João Sayad não virá atender à convocação, porque 
nós tomamos essa iniciativa? e com o qual S. E~ concor
dou, ped!!J,do-me cjue deixasse claro que estava pronto 

--para comparecer-e fazer~ perante o Senado, a sua expo
sição e ser interpelado pelos Srs. Senadores~ 

Era a comunicação que eu queria fazer. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Há oradores 
incristos. 

Concedo a paJavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia 
o segtiinteâiseurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Li, no Jomal de Brastlia de 30 de novembro último, 
entrevista do Dr. Calazans, Presidente do Bando do 
Brasil, sobre financiamento à agricultura, na qual a.frr
mou que expandiu crédito agrícola em 46.6%, com apli
cações de agosto a novembro deste ano no valor de 
38 bilhões 459 milhões de cruzados em custeio de safra. 

Esta política do Banco do Brasil representa o caminho 
certo porque com produ~o se busca o equilíbrio econô
mico-financeíro ou. como justificou acertadamente o 
Presidente Camilo Calazans, "porque o que segura pre
ço para o consumidor é abundância". 

Não poderia deixar de fazer este registro, diante dessa 
acertada política também voltada para a agricultura, 
o que lamentavelment~. não está acontecendo com a 
pecuária, quando SWJ Senhoria reconhece~-~ equívoco 
f:!.O esclarecer. 

_..Freqiientt=mente nós recebemos determinações 
da Fazenda Para limitar ou suSpender algum tipo 
de fi.i:iânci~ento. No momento,_ ainda está proi
bido o finiml;iaiiif:Oto da bovinocultura de corte 
e de es~-feiras. Recentemente houve taro-

- bt~ Jpla proi~o _~e fi~an~ia~ento de :até_ C:. 
cacau. Evidentemente,.__é_l!mã-'briga que nao se1 
se traz bons resultados. Acho que a pecuáriã é 
uma atividade cuja iespOsta não vem a curto prazo. 
É mais demorada até do que a agricultura. E este 
é o nóssó maiOr probleina. se reprimirmos agora 
uma tendência de medidas que visam à formação 
de pastagens, por exemplo, vamos ter problemas 
no futuro em te~os de prod~ção. 

_ - A mesma _política eu pediria fosse voltada para a 
--borracha da Amazônia~ estimulando-se a produção e 

a beveacultura, mesmo porque o Brasil vem, há alguns 
an~;ünpOrta.Dto essª matéria-prima para atender a 
demanda, cada vez maior, do seu florescente parque 
manUfatureiro. E com justificada razão tenho alertado 
as autoridades responsáveiS por esse setor dignO de um 
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tratamento condizente com o seu valor estratégico para 
o Brasil. 

Não obstante a sua importância, contudo vemos o 
indiferentismo acentuado acerca da borracha. 

Meus apelos têm sído constantes, não apenas por 
ser a borracha a base económica da grande área, mas 
como brasileiro, pelo que esse produto representa no 
mundo moderno. 

Secundo, nesta oportunidade~ o pedido por mim diri
gido, por telex, ao Presidente do Banco Central, em 
favor dos produtores de borracha, para repassar recur
sos aos Bancos, destinados ao financiamento do custeio 
de safra entre dezembro e janeiro de cada ano. 

Eis o telex expedido da cidade acreana de Feijó, 
em 9 de Outubro: · 

DoutOr F6rnão Bracher 
MD Presidente Banco Central 
Brasília DF 
Levo seu conhecimento, após percorrer municípios 

Estado do Acre, senti mais uma vez entre produtores 
borracha necessidade permanente dos bancos que fi
nanciam cUsteio safra borracha sejam súpridos recur
sos para contratarem operações de crédito entre me
ses de dezembro e janeiro cada ano. O pleito, dos 
ínaís justós, como ·erii a alguns- anos contribui para 
estimular produção gumífera e também para aprovei
tamento fase chuvosa -quando ~ios oferecem condi
ções navegabilidade transportes das mercadorias des
tinadas ~ringais distantes a,dquiridas as praças Ma
riaus e Belém especialmente seringais vales J uruá e 
parte do Purus que têm nos rios suas {nicas vias de 
comunicação. País carente de borracha que se obriga 
importar para suprir déficit. Exaurindo suas divisas, 
deveria e deve adotar política financiãmento adequa
da área Amazónica e em especial Estado do Acre 
ainda considerado maior produtor de borracha. Lem
bro-lhe que em 1984 dispendemos cerca de 130 mi
lhões de dólares com importação dessa matéria-prima 
estratégica e esse montante foi muito mais elevado 
em 1985. Ante exposto espero que o BACEN repasse 
recursos suficientes aos bancos, particularizando 
Banco da Amazonia S.A e a partir dezembro corrente 
ano possam os interessados obter seus financiamen
tos. A medida se apli::ada servirá para aumentar a 
produção. Agrecimentos Senador Jorge Kalume. 

Sena~or Jorge Ka1ume- Hotel Líder Feijó Acre. 

Com o mesmo inten:s<;e em favor do Acre pleiteei 
ao Presidente do Banco da Amazônia que suprisse as 
suas filiais de recursos para atender especialemnte pedi
do de capital de giro, através do PROMICO. 

A minha mensagem nesse sentido foi vazada no se
guinte teor: 

EXMO .. SR. 
DR. CARLOS THADEU DE FREITAS GOMES 
MD: PRESIDENTE bO BANCO DA AMAZÓ

NIA SIA 
BELÉM-PARÁ 
Rio Branco (Acre) 01.11.86- Depois de percorrer 

municípioS ac-reanos, tomei conhecimento que agên
cias BASA estão desprovidas de recursos PROMI
CRO. Em se tratando recursos adequados para re
giões carentes, conio soe todo Acre. apelo Vossa 
Senhoria sentido repassar esse tipo recursos, ser espe
cialmente para capital giro, as filiais desse banco co
mo valiOsa contribuição desenvolvimento nossas em
presas. Ce_rto sua acolhida, antecipo agradecimento. 
CDS. Senador Jorge Kalume 

&"tou seguro de que esses apelos em favor da nossa 
eterna preoCupação, o desenvolvimento da área Ama~ 
zônica, será levado em consideração. Não temos pou
pado elogios, quando eles se justificam. Mas é preciso 
que as complementações por nós apontadas sejam defi
nidas o mais rápido possível. 

Sr~ Presidente, tratarei de um assunto, por ter sido 
atingida a minha dignidade. Li n'O Globo de hoje, Colu
na PoUtica, pág. 4: ~ 

DESEMPREGADOS 
Três Senadores derrotados estão constrangendo 

.os colegas da Casa com pedidos de emprego. Enéas 
Faria (P'MDB do Paraná) quer assumir a direção 
do Prodasen (Seiviço de Processamento de Da
dos); Jor_ge Kalume (PDS do Acre) quer ser Dire-
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tor-Geraf da Gráfica do Senado e Passos Pôrto 
(PDS de Sergipe) ambiciona a piretoria-Geial do 
Senado. 

• O conjunto dos senadores derrotados 
tem feito o que pode, nos últimos dias de atuação, 
para aprovar um novo "trem da alegria": a efetiva
ção dos funcionários de gabinetes contratados por 
tempo equivalente ao da duração do mandato. Es
barram na obstrução de Fernando Henrique Car
doso e Severo Gomes. 

Sr. Presidente, isso é um insulto à Casa. Isso é um 
insulto à minha dignidade. Jamais na minha vida eu 
pedi emprego. Não sou rico, mas_ tenho do que viver. 
E não seria eu, já no ocaso da vida, depois de dignificar 
o meu mandato, que iria ao Presidente da Casa ou 
aos colegas pedir para ser DíretOT da Casa. Nunca al
guém tratou-deste caso e eu jamais pedi. Se fosse em 
outra circunstância, Sr. Presidente, eu saberia o que 
fazer com a calúnia sórdida deste jaez, com a qual que~ 
rem salpicar esta Casa, atingirido um dos seus membros. 
Direi nlais: nem Fernando Henrique Cardoso, nem Se
vero Gomes, -meus prezadós colegas que estimo, são 
mais honestos do que eu e do que os demais que honram 
e dignificam esta Casa. Somos todos iguais. Portanto, 
eu gostaria, Sr. Presidente, de deixar o meu protesto, 
contra O Globo, a quem eu irei_fazer _uma car:ta, hoje 
ainda; desmentindo esta notícia, esta caJUnía assacada 
contra mim e o Senado da República. 

O Sr. Afonso Sancho- Permite V. Ex:~ um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Coni inuitÕ prazer. 

O Sr. Afonso Sancho - Comentou--se muito aqui, 
ontem, sobre a irresponsabilidade de determinada im
prensa que, parece, faz o jornal com foca., com garotos 
que não têm ainda a responsabilidade de fazer notícia. 
Eu ia até me pronunciar, não me pronunciei, porque 
o nosso Senador Passos Pdrto já tinha sido muito apar
teado. Mas falo de cátedara, Sr. Presidente, sou dono 
de jornal há 30 anos. E lá no Ceará se diz que é o 
jornal que tem dono, porque seja quem for, meu funcio
nário, que faça uma acusação indevida a um cidadão, 
que queira enlamear a honra de quem quer que seja, 
no outro dia a matéria é desmentida com todos os "ü" 
e todos os "ee". Se ele não gostar pode sair, mesmo 
aqueles que assinam coluna. Estou plenamente solidá
rio com o companheiro. Mas, infelizmente, a Imprensa 
brasileira está composta de pessoas, na sua maioria, 
de uma irresponsabilidade que não tem tamanho. Pare
ce até que só se procura encontrar as coisas ruins para 
se lançar ao público, até mesmo inventar. Aqui mesmo, 
desta tribuna, eu protestei contra uma acusação do Jor· 
nal do Brasil em cima do Senador Virgílio Távora, acu
sação que era uma verdadeira infâmia a um homem 
da respeitabilidade, da coeréncia de S. Er. Naquele 
momento, recebi um aparte do Senador de Alagoas, 
onde ele fez uma demonstração do que é a persona~ 
liadade do Senador Virgílio Távora. E lamentável que 
uma imprensa tão grande como é a GloOo, uma impren
sa tão grande como são outras, procure as picuinhas 
para lançar ao público, tentando jogar pingos de lama 
em cima de cidadãos da estirpe do companheiro que 
nós todos sabemos, sem nenhum favor, é um homem 
que tem um passado respeitabilíssimo. Era essa a minha 
opinião sobre o companheiro. 

O SR. JORGE KALUME- Obrigado, estimado co· 
lega Afonso Sancho, por essa demonstração de apreço, 
por essa sua solidariedade a mim e à Casa. 

O que se vê, hoje, é que muitOS dos jornais e alguns 
dos senhores jornalistas desejam_denegrir a classe polí
tica, é iSso que se sente. NunCa me foi oferecido o 
cargo de Diretor da Gráfica do Senado e nem eu aceita
ria, nem aceito. Então, por que colocar uma nota dessa? 
O objetivo é atingir a todos nós e nada mais. Portanto, 
fi.CQ_grato a V. Er. por essa sua manifestação de solida
riedade a mim e ao Senado Federal. 

O Sr. César Cais- V. Ex~ me concede um aparte? 

O SR. JORGE KALUME Com muito-praZer. 

O Sr. Cesar Cais- Nobre Senador Jorge Kaluiite, 
quero me solidarizar com V. Ex pela sua justa revolta. 
Na realidade, eu nem acharia que o fato denegrisse 

~ ~uém. a pessoa ser Senador e depois ser funcionário 
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da Casa. _Não vejo em que o fató pudesse denegrir 
alguém. Agora, o ruim da notícia é a falsidade, é inven
tar ~parã que fique patenteado perante a opinião pública 
qo Brasil que Senadores procuram empregos após terem 
o seu mandato encerrado. É a maneira como é enfo
ca_cio. Como eu disse, a falsidade da notícia, principal
mente com V. E_r. que está em termos de protesto_. 
isso 1fque de faia-nos faz meditar cada vez mais. Os 
nossos pronunciamentos. as nossas intervenções não 
têm eco e nem preço, na grande Imprensa nacional. 
Falamos aqui no vazio, pronunciando, trazemos proje~ 
tos importantes. trazemos aqui a nossa contribuição, 
o desc:;jo de contribuir, o desejo de servir ao povo que 

__nos elegeu, como V. Er. tem feito constantemente, 
6 um dos oradores mais assíduos, um dos Senadores 
mais corretos, dos mais constantes nesta Casa, mas isso 
não s_ai na Imprensa; inventam notícias ... 

O SR. JORGE KALUME- São as calúnias.! 

O Sr. Cesar cais - ... são as caiÜnia_s, para fazer 
com que, ao encerrar a sua brilhante carreira como 
Senador, nesta legislatura, fique sempre uma interro· 
gação sobre sua conduta. Quero solidarizar-me com 
a sua justa revolta. Realmente, era necessário que a 
próxima Constituinte encontrasse um caminho qualquer 
de evitar que isso se repetisse, e outro caminho de 
fazer_~m que a nossa voz pudesse ser ouvida, mostran
do _os fatos positivos da nossa atuaçáo no Senado, como 
é toda a carreira de V. Ex~ 

O SR. JORGE KALUME - Tenho e sempre tive 
uma formação liberal, sou democrata. Aceito a crítica, 
mas não calúnia, mentira como a que se encontra regis
t,r_ada na coluna política de O Globo de hoje, sob o 
título "Desempregados". Muito obrigado a V. Ex! por 
esta prova de apoio. 

O Sr. GastãoMüller- V. Ex~ me permite um aparte? 

O "SR. JORGE KALUME- Ouço o aparte do nobre 
Senador Gastão Müller. 

O Sr. Gastão Müller- V. Ex~ não precisa se defen
der. V. Ele está irritado com uma certa razão. Primeiro, 
que o título da notícia está errado- "Emprego". Acho 
que nenhum dos Senadores citados - e sei, como V. 
Ex~ d_eclarou ainda há pouco, que se não é um multimi
lionário, um homem rico-. é um homem que tem como 
viver, perfeitamente, não precisa de um emprego para 
sobreviver, Em segundo lugar, a notícia está errada 
diante do seguinte raciocínio: V. :Ex~ •. num dos discursos 
finais do seu mandato aqui, declarou que volta à luta 
e que pretende voltar em 90, não abandonará a política. 
Agora, não abandonar a política, para Jorge Kalume, 
significa voltar para o Acre para lutar e trabalhar duran
te os próximos quatro anos para tentar - e desejo 
que consiga pleno éx:ito - retomar ao Senado. De 
modo que não tem nenhum sentido essa notícia; ela 
peca desde os princípios básiCos de um raciocínio pleno 
e honesto de que não interessa a V. Ex! ficar como 
"empregado" 1_10 _Se1_1ado, quando V. Ex~ é um homem 
que teffi como viver normalmente e que não vai abando~ 
nar a política e pretende voltar ao Senado. Agora, quan
to a essa estória, contra nós, parlamentares, ou ex-parla~ 
mentares - visto que estamos falando aqui nas últimas 

- - horas de nosso mandato pleno - lembro um detalhe 
curioso: no carnaval passado - eu já passei a minha 
fase carnavalesca_- aproveitei para ler e reli os Contos 
Fluminenses de Mach~d<>_ ele Assis; passava o dia todo 
lendo .. e um dos con_to_s tem uma passagem que me 
fez achai graça: o cidadão tinha um filho que não queria 
nada, não trabalhava, era, enfim, um boa-vida e o pai 
dizia que estava arrumando um jeito para que ele fosse 
Deputado Federal. Quer dizer, é a ironia machadiana 
mais uma vez vinc;"l_o-à tona, ao dizer que o parlamentar 
é_ aquele que ~ão guer fazer nada. De modo que isso 
é velho, pois já no século passado Machado de Assis 
ironizava o Poder- Legislativo e os membros desse mes
mo Poder. Acho _que estamos acima disso, cada qual 
está bem com a ·sua consciência fazendo o que pode 
pelo seu Estado e ~_Lo__!lrasil. E vamos para frente, 
pois a vida nos espera lá fora onde continuaremos a 
prestar serviços aos Qossos Estados e, de modo especial, 
ao Brasil, objetivando ao bem comum. Muito obrigado, 
Senador Jorge Kalume. 
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O SR. JORGE KALUME --Muito obrigado a V. 
Ex' 

A minha repulsa éexatamente por isso, porque estou, 
vamos dizer, "descendo a escada", e a notícia, o registro 
é calunioso. Eu não me preocupo com o presente mas 
como futuro. O que irão dizer, amanhã, os meus netos? 
Ou mesmo os meus filhos, com r-eferência a mim. diante 
da educação que lhes dou? 

Eis o motivo da minha repulsa e do registro que 
faço neste momento, para que fique nos Anais da Casa. 

O Sr. Octávio Cardoso- V. Er. permite? 

O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer. no
bre Senador Octávio Cardoso. 

O Sr. Octávio Cardoso - No exercício eventual da 
Liderança do PDS, gostaria de trãzer a solidariedade 
da _Bancada a V. Ex!, que, sabidamente, é um dos parla
mentares mais assíduos, mais dedicados, mais compene
trados deste Senado. V. Ex! não merecia, ao despedir-se 
do Senado Federal, esse tipo de difamação, de. injúria 
à sua pessoa, à sua honorabilidade e especialmente não 
merecia, pelo empenho que certamente é sabido de 
todos .- V. & é assíduo na tribuna, é assíduo nas 
Comissões, é assíduo em todas as manifestações que 
o mandato de V. Ex! exige - não merecia, como não 
merece, esse tipo de notícia quede fato pode, aos menos 
avisados, transmitir uma imagem que não é a sua ima
gem. Mas V. Ele tem a inteira solidariedade da Bancada 
que é agradecida pelo trabalho, pelo empenho de V. 
Ex! no melhor exercício possível do mandato, o que 
soube V. E r. fazer. 

O Sr. Aloysio Chaves- Nobre Senador Jorge Kalu
me. V. Ex~ me concede um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer ouvi
rei V. Ex! 

O Sr. Aloysio Chaves- Senador Jorge Ka!ume, que
ro acrescentar a minha solidariedade à dos ilustres cole~ 
gas que já a manifestaram a V. Ex~ Conheço-o há muitos 
anos, no Pará e na Amazônia, no exercício de diferentes 
funções públicas, inclusive na Diretoria do Banco da 
Amazónia SI A, e em particular como Senador da Repú
blíca durante esses oito anos em que tivemos um co~tato 
cotidiano_. No exercício da Liderança do Governo por 
mais de dois anos, V. Ex~ foi uni colaborador eficiente, 
assíduo, competente, culto e devotado aos problemas 
de sua terra e deste País, No mo.Dlento em que V. 
Ex~ deixa o Senado, esse registro há de se apagar porque 
ele é inteiramente improcedente e não mereceria maior 
realce se não fora o fato de que ele se junta a tantos 
outros pronunciamentos que pretendem apoucar os Par
lamentares e Senaqores e denegrir a reputação desta 
instituição. Ell trago a V. Ex~ meu testemunho da sua 
honradez, da sua dignidade; da maneira proficiente co~ 
mo se conduziu no Senado .da República, que haverá 
de ficar como um exemplo para os seus filhos, Pai'a 
os seus netos e para outras gerações e para os homens 
que fazem vida pública no Brasil! 

O SR. JORGE KALUME- Nobres colegas Octávio 
Cardoso e Aloysio Chaves, mais uma vez estou agrade
cido a V. EX!S por essa manifestação de coleguismo, 
de amigos. dessa manifestação de aplauso à minha pes
soa, que tanto ~ honra e que tanto me sensibiliza. 
Estou certo de que o.meu protesto p'elo menos valeu 
para alguma coisa: para eu sentir também a grandeza 
e a generosidade de meus companheiros desta Casa. 
Mais uma vez, muito grato. 

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex~ concederia um apar
te? 

O SR. JORGE KALUME- Ouço V. E<' com imenso 
praze:, nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro -_ Senador Jorge Kalume, 
é uma pena que :aqui não eStejam todos os Senadores, 
porqu-e senão Seriain todos qUe, a Uma voz, repetiriam 
as mesmas palavras que acabam de ser proferidas no 
julgamento da atuação e da vid~ pública e particular 
de V. Ex~ Era apenas o' êjüé que tia dizer. 

O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado, nobre 
patriarca desta Casa, Nelson Carneiro, que tem sabido. 
também, C2J!! os demais colegas dignificar o Senado 
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da República e, por que não dizer, o CongreSSO 'Nacio~ 
na!. 

O Sr. Henrique Santillo- Nobre Senador Jorge Ka· 
lume, V. Er. concederia um aparte? 

O SR. JORGE KALUME - Ouvirei V. Ex~ com 
imenso prazer, nobre Senador e Governador do Estado 
de Goiás. 

O Sr. Henrique SantUio ~Permita-me, Senador Jor
ge Kalume, que eu faça coro aqU.t às palavras do Senador 
Nelson Carneiro. Durante oito anos convivemos juntos 
aqui nesta-CaSã,- e de V. Ex!, esteja certo, todos nós 
levaremos a melhor das impressões pela retidão de cará
ter, pela vontade de lutar, pela assiduidade âs sessões 
do Congresso Nacional e d_p Sena,do Federal. Certa
mente V. Ex~ está tranqüilo em relação à nota que 
acaba de ler. Ela _não_ faz, de forma alguma, ju-s ao 
seu caráter, à sua luta e à sua honestidade. Sei que 
V. E~. como bem disse aqui, continuará na luta política 
porque é a sua vocação e _certamente serã bem sucedido 
porque com a mesma pertinácia, com a mesma vontade 
de vencer, retornará ao seu Estado e continuará as 
lides políticas. Receba a minha solidadriedade. 

O SR. JORGE KALUME - MUito Obii:gado a V. 
Ex!, nobre colega. 

O Sr. Pedro Simon ~Pennite V. Ex! um aparte? 

O SR. JORGE KALUME - Pois não. Ouço, tam
bém, o nobre Senador e, também, o nobre Governador 
do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Pedro Simon- Nobre SernidOr, quero trazer 
ao meu prezado colega e amigo o meu abraço, o meu 
carinho e o meu profundo respeito. Não há dúvida de 
que a convivência com V. Ex~. nesta Casa, nos deu 
a todos nós a grande impressão de um homem de bem, 
de um homem correto, de um homem digno do qual 
se pode discordar mas que se deve, indiscutivelmente, 
respeitar pela retidão de caráter e pela paixão com que 
se dedica à causa pública. FiZemos, aqui, uma profunda 
e respeitável amizade e tiilho ceiteza de que, ainda 
que em extremos do País, todos nós estaremos torcendo 
para que o amigo e colega tenha no destino as honrarias 
e as vitórias que merece. 

O SR. JORGE KALUME -.:.._ Nobres 1:0legas, mais 
uma vez, estou agradecido a essas manifestações e pode
rei lhes dizer com toda a minha sinceridade, que jalnais 
respondi a críticas, quaisquer que fossem elas, porque 
eu deixo o tempo esquecer, se encarregar de apagá-las. 
Mas essa, com lealdade, Com sinceridade, feriu os meus 
brios, logo neste momento em que estou deixando esta 
Casa, à qual servi com amor e coni dedicaçãO, nãO. 
s6 à Casa, como ao meu próprio Pais. 

O Sr. Odacir Soares_:_. Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Pois não. Quço o apitrte 
do nobre Senador Odacii:S.ã.ãres. 

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Jorge Kalume, 
como acreano, embora representando o Estado de Ron
dônia, eu queria lamentar o fato de o Acre perder no 
Senado um representante à altura de V. Er. Ao longo 
da história do Estado do Acre, V. E~ vem prestando 
àquele povo relevantes serviços como Deputado Fede
ral, como Governador e, agora, como Senador da Repú
blica. O Acre vive neste momento a antevéspera do 
seu processo de modernização com o asfaltamento da 
todavia que liga Porto Velho a Rio Branco. Trabalho 
que V. E~ desenvolveu no Senado com muita dificul
dade, encontrando obstáculos de toda ordem e que já, 
no próximo ano, estará concluído permitindo que esse 
processo de modernização do Estado do Acre~ da sua 
economia, das suas estruturas sociaís e políticaS, po·ssa 
ser efetivamente realizado V._ Ex! se afasta do_Senado 
da República, representando o Acre, no momento da 
maior importância, no momento em que o Acre preci
saria de V. E~. da sua vigilância, da sua inteligêitciã 
e do seu trabalho, porque vai iniciar uma nova vida 
o Acre. Uma vida difícil em que as suas estruturas 
deverão ser completamente modificadas com a migra
ção que hoje ocorre em grande escala em Rondônia 
e que vai, sem nenhuma dúvida, ocorrer também no 
Acre, necessitando que as suas lideranças políticas este-

jam ate~nt<is para a modificaç-ão dÜ-pe!fil social do povo 
-acrcano e da própria estrutura do Estado. Por isso eu, 
como acreano, neste momento, vejo 'cOm- grande 
apreensão o afastamento de V_ E r. do Senado da Repú
blica pelos trabalhos que, aqui, '!esenvolveu~ pelo res

-peito que granJeou e adquiriU~ confornlé muito bem 
frisou o eminente Senador Pedro Simon e hoje Gover
nador Pedro Simon. Por isso, como acreano e como 
Senador do Estado-de Rondônia, queria, neste inomen
to, trazer ao seu discurso este aparte que representa 
uma análise daquilo que vai ocorrer no Acre, e da perda 
que ·o Acre val sofrer com a sua ausência do Senado 
Federal. POr isso, queriã solidarizar-me con:i V. E:rr., 
manifestar a V. Ex~ o meu profundo respeito pessoaL 
Eu. o conheço há muito tempo e sempre vi na pessoa 
de V. Er. o servidor público permanente do Acre e 
da Região Amazónica, porque o trabalho que V. Ex! 
desenvolveu na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal extrapolou os limites físicos do Estado do Acre 
e confundiu-s~ com a própria Região Amazónica .que 
representa mrus da metade do território brasileiro. Que
ro, pois, trazer ao discurso de V. Ex~ neste momento 
em que V. E r. se afasta do Senado FedÚal este modesto 
_aparte e esta modesta contribuição ao perfil histórico 
que V. Ex~ traçou na sua vida pública. 

o-sR. JORGE KALUME - Nobre Senado Odacir 
Soare-s, IJI.eu prezado coestaduano, o meu muito obri
gado a V. Ex! e a todos aqui presentes. Sou um homem 
de luta, dentro da luta continuarei, lutando sempre, 
sempre, em favor do meu semelhante, em favor do 
meu Estado, quer com mandato ou sem mandato ~. 
por que não dizer, em favor da nossa Pátria. A V. 
Er. registro, também, o meu obrigado. 

O Sr. Helvídio Nunes- Perniil~ V. Er. um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Ouço V. Ex~ nobre Sena
dor piauiense, Com muito prazer. 

O Sr. Helvídio Nunes - Eminente Senador Jorge 
Kalume, por decisão personalíssima, não faço e- nem 
participo de despedidas. V. Ex! eStá trazendo ao conhe
cimento da Casa uma notícia inserida em um dos princi
pais jornais deste País, mas que fere a sua honra. A 
Casa por inteiro já manifestou a sua solidariedade à 
conduta correta, séria, durante os anos vários em que 
aqui permaneceu. De maneira que ·a mim me cabe, 
neste instante, apenas, não seguindo o exemplo dos 
demais colegas, mas por decisão prõpria de trazer tam
bém o meu testemunho da correção, da excelência do 

_trabalho prestado por V. Ex~ ao País, não apenas neste 
plenário, mas nas comissões técnicas da Casa. Tem V. 
Ex~ por inteiro a minha solidariedade. 

O SR. JORGE KALUME- Nobre Senador Helvídio 
Nunes, pela sua palavra, direi toda a minha gratidão 
a _v. Ex~ também. Muito obrigado, 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Para uma 
comunicação, concedo a palavra a nobre Senador Hen
rique-Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTJLLO - (PMDB - GO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sr. Presidente, gostaria multo de poder ocupar a tri· 
buna para fazer o meu último discurso, nesta Ca-sa. 
Isso será impossível em vista das inscrições não me 
permitire·m.. 

Mas eu gostaria de dizer que durante 8 anos aqui 
convivi com os meus pares, com -os nossOs colegas, re
presentantes de todos os Estados da Federação, e isso 
me- foi õiú grande aprendizado. Aqui aprendi, aqui ad
quiri ·mesmo a dimensão de Nação, com toda a sua 
abrangência, na sua totalidade. Há de l:lle servir muito 
este aprendizado. 

Saio agora para, em nome do povo, do Estado que 
aqui represento, exercer uma outra função, aceitando 
uma outra missão e, espero, com a aceitação desse novo 
desafio, levar para lá tudo que aqui pude aprender e 
compreender, com todos aqueles que representam os 
seus Estados. 
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Em Goiás; no eXercício do Governo, espero também, 
Sf .. _Pr~d-~n.te, que os novos Congressistas eleitos nas 
últimas eleições, Constituintes, Senadores e Deputados 
Federais, estejam à altura desse momento que a Nação 
vive; estou certo disso: estarão à altura desse momento. 
Estarão dedicando todos os seus esforços, todo o seu 
idealismo e toda a sua representatividade vinda das 
urnas, na _elaboração de uma Constituição que não ve
nha a frustrar a Nação brasileira; que quer consolidar 
a democracia e continuar também o processo de mudan
ças, avançando as transformações sociais que este País 
está a exigir. 

Não se trata de um breve discurso de despedida, 
mas de agradecimento, sim, de agradecimento a todos 
aqueles _com os quais convivi aqui, algumas vezes diver
gindo de alguns até profundamente, mas sempre man
te~do uma_ postura de respeito, de entendimento, de 
compreensão da posição política de cada um. 

Dm:ante esses oito anos, tive a feliz oportunidade 
de. acompanhar de perto um período excepcional da 
Histó~a do n~ País, peii'odo caracterizado especial
mente por mudanças político-institucionais importantes 
para a Nação brasileira, e o início também de mudanças, 
de transformações na ordem económica e na ordem 
social do nosso País. 

Tenho a honra de- dizer que não (ui um expecrador 
de longe, um expectador omisso. Participei, estive pre
sente com as minhas posições politicas, em nome daque
les que me elegeram, durante esses anos todos. E me 
conforto com isso. 

Por isso, Sr. Presidente~- querO encaminhar eSte meu 
último discurso nesta Casa à consideração de V. Ex!, 
Segundo o Regimento, para que seja incluído nos Anais 
do Senado Federal, ao mesmo tempo em que me despe
ço dos meus Pares._ agradecendo a todos. 

~ OSR._ PRESIDENTE (José Fragelli)- V. E>r. será 
atendido. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. 

Há momentos na história de um país que, em um 
curto período de tempo~ se consegue avançar muito 
rilais significativamente na caminhada de um povo do 
que em vários e longos anos de árdua luta. 

Os oito anos de mandato que cumpri nesta Casa fo
ram momentos na História de nosso País de intensas 
transformações, momentos especialíssimos, de queda 
da _ditadura, de rompimento com o modelo eoonômico 
perverso de concentração de renda e de transição para 
a democracia. Foram pouoos os períodos na História 
deste País de tão grande significação como estes que 
vivi aqui, nesta Casa. 

E posso dizer, com convicção, não fui mero expec
tador privilegiado destas mudanças. Daqui, ·desta tribu
na e, muito particularmente lá de fora, junto ao movi
mento popular, pude participar ativamente da luta do 
povo brasileiro contra o autoritarismo. Como parla
mentar nunca exclusivizei a luta congressual, sempre 
soube combinar a luta do movimento social com a daqui, 

-dentro do Parlamento, de modo a fortalecer cada vez 
mais a necessárüi -ligação entre a organização popular 
e- o Congresso NacionaL 

Foi esta unidade da luta parlamentar com a do movi
mento social que permitiu golpear a fundo o regime 
autoritário. 

É claro que existiam as condições maduras para o 
avanço da luta contra a ditadura. 

A crise era um componente endógeno ao próprio 
desenvolvimento económico concentracionista e a for
ma mesma do regime autoritário que se implantou no 
País. 

O desenvolvimento que o País conheceu pós-64- mo
dernizou sobremaneira a economia, tornou a sociedade 
brasileira extremamente mais complexa. Neste contexto 
forjou-se um acelerado processo de urbanização, engen
drando uma estratificação social mais definida que ser
Viu de base para um notável avanço na organização 
dã sociedade brasileira. A contradição era clara e notó
ria entre um pafs que crescia em todas as suas dimensões 
e a camisa de força imposta pelo regime autoritário_ 

A estratégia da abertura lenta e gradual, no figurino 
golberiano, era a resposta do movimento de forças do 
i'egime autoritário aos movimentos das forças democráM 
ticas em direção às mudanças. Procurava-se sair do isoM 
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lamento político compondo um novo arco de alianças 
que permitisse realizar a transição por dentro do regime. 

O fortalecimento das forças democráticas através da 
vitória de 82 e a mobilização posteriormente das Dite
tas-já e Muda-Brasil impulsionaram O processo de mu
danças. indo mais além dos limites impostos pelos estra
tegistas do regime autoritário. 

As forças democráticas costuraram unta nova ·aliança 
política, tendo como compromisso fundamental as mu
danças tão ansiadas pelo povo brasileiro, isolando ainda 
mais o regime anterior. 

Os anseios de mudanças não se colocam apenas no 
aspecto político e institucional. O povo brasileiro enten
de democracia como o direito inalienável da maiária 
das pessoas de trabalhar, receber um salário digno, de 
ter o que comer, de educar seus filhos, morar digna
mente, ter saúde e viver com segurança. Em um País 
que cresceu estruturalmente_ de forma injusta, com ex
trema desigualdade, a democracia se constitui em verda
deiro instrumento de luta, pois permite ao povo ir para 
a rua e defender seus interesses. mais elementares de 
viver com.dignidade. • 

E foi empunhando esta bandeira que fomos para a 
rua e instauramos a Nova República, uma nova ordena
ção económica, social e política que dentro dos marcos 
democráticos, faça do Brasil um País livre, mais justo 
e independente. 

Esta é a questão de fundo que é posta e subm~tida 
à consideração dos partidos políticos e orgatii:Zações 
sociais brasileiras, neste momento que antecede_à Cons
tituinte. 

Esta questão suscita, de imediato, por outro lado., 
prementes indagações. 

Até onde serão conduzidas as transformações inicia
das e como garantir as ainda incipíentes conquistas de
mocráticas? Como resgatar a enorme dívida social do 
País. no mais curto espaço de tempo? Como garãntir 
um desenvolvimento económico e social mais justo e 
soberano? 

Estas são algumas das inúmeras indagações e desafios 
que a sociedade brasileira enfrenta hoje. 

Entretanto, se para estas e outras questões, diver
gências existem quanto à apreensão-da realidade social 
e politica e quanto aos movimentos a serem desenvol
vidos pelos partidos e forças compremetid3s com o 
avanço social, uma proposição resta inquestionável e 
clara: é necessário fazer avançar e desenvolver este País 
nos marcos do regime democrático. 

É por isto que a questão da democracia se coloca, 
a todos nós, neste momento de transição e de afirmação 
do poder constituinte, como de importância fundamen
tal para a demarcação dos rumos da sociedade que dese-
jamos construir. · 

Não se trata da simples contraposição a uma amarga 
e longa experiência de dominação autocrâtica viVe'n
ciada pela sociedade brasileira. Mas, fundamentalmen
te, da concepção de um sistemil que pennita exercitar 
a cidadania e restabelecer a legitilnídade do poder que 
.. emana do povo e em seu nome deve ser exercido". 

Esta é a grande responsabilidade e o grande desafio 
que cabem aos nosso Constituintes, aos partidos poHti
cos e à sociedade btasileira. 

Precisamos pensar e iniciar a coiiStrução de um siste
ma democrático viável que tenha capacidade de aperfei
çoar-se no curso dos avanços e exigências de uma s-ocie
dade que se conscientiza e se organiza. Que possibilite 
a necessária eficiência à admfuisti"aÇáo do poder, permi
tindo, a curto prazo, que se modifique o quadro de 
desigualdades, marginalizações e injustiças-sociais, en
gendrado por um desenvolvimento dependente, centra
lizador, concentrador de renda e promoto_f" _de desequi
hõrios regionaís. Que, ao mesmo tempo·, se reSgUarde 
do eficienticismo e da tecnocracia, não fazendo da ne
cessidade de realizar um processo fechado, elitista e 
longe do imprescindível acompanhamento e participa
ção dos representantes da sociedade. 

Um sistema democrático que possua reais mecanis
mos de controle do Estado e de fiscalização e partici
pação na sua administração por parte dos movimentos 
sociais organizados. 

A realização destas proposições, no seio de um siste
ma democrático, exige a afirmação de postulados iristi
tucionais, tais como, a legitimidade do poder, a possibi-
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lidade de escolha. a liberdade de expressão, a preser
vação dos direitos das minorias, o controle e limitações 
do ~xercício do poder, etc~ 

-Exige_. fundamentalmente, para que tenh<_l uma de
mocracia praticada, que existam determinadas condi
ções sociais que perrnítaril: o exercício pleno da-cidada
nia por todas as camadas sociais; a existência_ de associa
çóes pplíticas representativas onde se destacam os parti
dos; o acesso da população às informações e ao saber; 
o reconhecimento e a preservação_da representatividade 

--pn:lp(_?rcional das divisões sciciais existent~s e a efetíva
ção do primado do direito para que se detenha por 
uni ládo, a lei como defesa da sociedade contra a auto
cra:cta e por outro, a gãiãri-tia de sua aplicação de forma 
igualitária, independentemente da condição social do 
cidadão. 

São também condições básicas para a prática do pro
ceSS:O-dfimcicrátiCo que se avance quanto às relações 
de produção, permitindo que se viabilize a um maior 
número de br_asileiros o acesso à propriedade rural; 
que se submeta-a propriedade improdutiva aos dln~~itos 
maiores_ do interesse social; que se modifique o sistema 
de valorização de remuneração e partícipação do traba
lho no sistema produtivo; que se resguarde os direitos 
quanto à qualidade de vida da população, preservando 
oS seus--pãtrimô"níos naturais em face tios interesses ex
clusivos da produção etc. 

Sáo igualmente de grande importância para o avanço 
da democracia, a estruturação, democratização e o for
talecimento ãos partidos e das demais entidades e movi
mimfoS da Sociedade civil. 

No Brasil, vimos assistindo, com maior vigor a partir 
da _década ~Je _ ?Q, urna grande ampliação e fortaleci
me-rifO-dos sindicatos e das· entidades populares, onde 
se -~eSt~am as associações representativas do movi
mento- COmunitário. 

A maior ampliação destas estruturas de organização 
da população e seu fortaleCimento, vis-á-vis a reestrutu
ração do quadro partidário, caracterizam um novo qua
dro político no País, que altera de forma sensível as 
relações políticas no seio da sociedade e apresenta exi
gências novas na luta pelo avanço da democracia. 

Por isso eritendemos que continuam como exigênCias 
básicãs da sociedade brasileira, reafirmadas na campa
nha das Diretas-Já, no Muda-Brasil, no movimerito na
cional de fiscalízaçãO e apoio ao congelamento de pre
çOs, e niais recenteinente na enorme e gerieralizada 
manifeStaçãO âe confiança no PMDB, durante as elei
ções de nOvembro, a necessidade de aprofundarmos 
o processo de democratização do País visando as trans
formações que o Brasil deseja. 

Cabe ao- nosso partido principalmente. Cabe ao 
PMDB corresponder efetivamente a estes anseios por 
uma sociedade maís desenvolvida e justa. Uma nova 
sociedade. 

Cabe ao PMDB-, em COerência com suas pregações 
e seu programa, promover em comunhão com a socie
dade e em nome desta o resgate das dívidas económicas, 
social e política que o regime autoritário -contraiu-cOm 
a Nação . 

Mas cabe, fundamentalmente ao PMDB, lutar pelo 
-·aprofundamento das mudanças e o aprimoramento da 
verdadeira de~_o_c_racia através de sua prática PC?lítica. 

DemOiistrando_ que seu mandato de representação, 
majoritariamente conquistado por delegação do povo 
brasileiro, não pode nem será desvirtuado pela repe~ 
tição de práticas antidemocráticas e dissodadas do aus
cultamento permanente da vontade popular. 

A Nação não aceita mais continuar sendo governada 
por decretos-leis, e este é um compromisso assumido 
pelo Governo. 

Aqui mesmo desta tnOuna no dia 5 de J:Ua· ç-.. l"'go 
após a edição Plano Cruzado, afirmei que "..,ra ...-!xiso, 
portanto, avançar para posições mais ousadas e conquis
tar a verdadeira soberania nacional. Estancar as rela
ções d~ domin.ação. ~loque~r a sangria de recursos. 

Que IJ.enhum pa(s será capaz de promover mudanças 
profundas em suas estruturas se exportar todos os anos 
-:-como estamos expOrtando..:..:.. a parte mais substancial 

_de seu crescimento económico. O serviço Qa dívida exM 
tema nos consome boje praticamente todo o fatura
mento das exportações. Só nos resta, assim- se não 
forem mudadas essas relações - promover políticas 
que apenas alterem, internamente, os padrões de distri~ 
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buição da renda. Isto é, só nos resta redistribuir interna
mente a pobreza". 

Disse ainda que, "precisamos reavaliar neste momen
to nossa caminhada. E precisamos avançar muito mais. 
Com toda a urgéncia. A época que· estamos vivendo 
é rnaicada peta aceleração do tempo histórico, em fun
çãg da velocidade de circulação das informações. O 
que antes levava um século para acontecer, hoje acon
tece em uma década. O que _levava uma década, já 
não leva um ano. Quem não correr, será atropelado 
p~la His!ória." 

Alertando para o fato de que "se de um lado temos 
de aplaudir as recentes medidas tomadas pelo Governo, 
porque atendem a algumas das mais antigas aspirações 
do povo - como o congelamento de preços, a escala 
móvel de salários e sua extensão aos aposentados, o 
congelamento dos aluguéis por um ano, o retorno ao 
reajuste anual das prestações do BNH, o seguro-de· 
semprego, a garantia para a poltpança popular - e, 
por isso mesmo-; o Ministro da Fazenda Dilson Funaro 
a~ba ~e;_ser a_pla~dido de pé. na Cámara dos De"puta
d<!s, logo após o seu pronunciamento inicial - por 
outro Jad_o. é preciso também fazer restrições e adver
tências que me parecem graves. 

Muitas dessas medidas eram evidentemente necessá
rias. Não se poderia continuar correndo para o abismo 
da inflação descontrolad"a. O aplauso e o apoio popu~ 
lares são, por i~so, inequívocos e contundentes. 

Mas é preciso dizer também que essas me-didas se 
fizeram ConiSaáífiCíáP-ara uma gran-de Parte da popula
çãQ- Que elas não mexeram no cerne das grandes ques
tões nacion_ais: ()ue correm o risco, por isso. de tomar
$(! ineficazes a médio prazo. "E, nes.se caso, estará criado 
um clima de imensa frustração popular, que poderá 
ter conseqüências sociais- e políticas extremamente dra-
máticas". _ 

Nas ·quest()is báSicas qlie erlffentamos nesta conjun
tura de transição, referentes à ne"gociação soberana da 
dívida externa, ao compromísso- com a continuidade 
Jo desenvolvimento brasileiro, aos cOmpromissos so
ciais com a melhoria de qualidade de vida do povo 
e. especialmente, quanto ã incorporação da maioria 
dê nossa população aos processos _decisórios que afetim 
seus destinos, cabe ao PMDB·ã-deffionstração prática 
e continuada de suas raízes democráticas e de seu nível 
dc_~ompro_~etime.nto ~9_1!la delegação de representação 
popular que flie foi conferida nas urnas _em novembro. 

Não pode, sob pena _de prestar grave, desserviço à 
democracia, se omitir o PMDB de suas responsabili· 
dades na discussão e nl ampliação do foram de decisões, 
no que se refere às questões que afetam o destino do 
País e às condições atuais e futuras da vida do nosso 
povo. 

Mais do que isto, é da mais alta responsabilidade 
do PMDB lutar pela sua legítima representatividade, 
enquanto partido político majoritário, de ser ouvido 
e opinar, a nfvel do Congresso e de suas representações 
partidárias, no que concerne ãs proposições, acordos 
e medidas económicas relativas à ação governamental. 

A construção de uma democracia mais forte e perene 
em riosso País jamais poderá prescindir do fortaleci
mento dos partidos e da valorização do seu desem
penho, enquanto instrumentos imprescindíveis de cana
lização da consciéncia e da vontade da populaç<'!o brasi
leira. 

A nossa História tem nos ensinado que em decor
rência da fragilidade, falta de representatividade e sub· 
missão dos nossos partidos polfftCQs aos governos, o 
Pafs tem experimentado,_ infelizmen\e, curtos períodos 
de desenvolvimento democrático em D\eio a largos espa-
ços de governos autoritários. \ 

Mas nós fazemos parte dos políticos· que acreditam 
na via democrática, no avanço da ~vciedade e na respon-
sabilidade dos brasileiros. ; 

Nós acreditamos no PMDB e no seu importante papel 
a desempenhar nessa conjuntura difícil, pÓrém marcada 
pelo maravilhoso desafio da construção \democrática: 
Um desafio tão grandioso e importante ·quanto o de 
combater a ditadura que o MDB e o PMD'B souberam 
enfrentar e vencer, através do revigoram_ento propi
ciado pela coragem do povo brasileiro. 

Nós acreditamos neste PMDB que se f~z do povo 
e que tem neste o seu único e primeiro objetivo. 

Tais são ~~ questões fundãmentais que st; colocam 
perante todos nós, neste momento de transição e ie 



- 4700~ Sexta-feira 5 

indicação dos nossos representantes, para a elaboração 
da nova Constituição brasileira. 

A ninguém deve ser dado o direito da omissão ou 
do descompromisso. _ 

O meu compromisso- Como Governador eleito de 
Goiás, e o compromiSso do meu partido, o PMDB, 
se fundamentam nos princípios e pontos que levanta
mos, e que têm como fio cOndutor, a concepção da 
COI)Strução da democracia como tarefa maiOr de todos 
nós. 

A proposta de governo democrático e popular que 
debatemos com a sociedade de Goiás, e que implemen~ 
taremos com o apoio dos goianos, se alicerça nestes 
pontos. 

Neste sentido, entendemos ser necessário, primeira
mente, repensar as relações do ExecutivO Estadual com 
a União, com os demals poderes estaduais, com o cida· 
dão, com o nosso partido, o PMDB, e com os movi
mentos sociais. 

Na relação com a União, toma-se necessária a adoção 
de postura política e de ações visando resgatar as carac~ 
terfsticas básicas do sistema federativo, fazendo retor~ 
nar para o Estado, e mesmo ampliar? funções e prerro~ 
gativas que lhe permitam melhor zelar e administrar 
os interesses regionais. 

Em relação aos Poderes Legislativo e Judiciário, re
jeitamos o desequilíbrio dos poderes em favor do Exe
cutivo, que atrofia os demais Poderes e enfraquece a 
democracia. É necessário restaurar as prerrogativas e 
a dignidade do Poder Legislativo e desatrelar o Judiciá
rio do Executivo na materialização de recursos e meios 
que lhe permitam exercer suas funções com indepen
dência. 

A nossa prática poHtica reafirma o nosso comprome
timento com o programa partidário e com a aceitação 
da postura crítica que deve ter o PMDB. partido que 
sustentará o nosso Governo em relação ao desempenho 
deste. . 

Sustentamos também, como imprescindível ao forta
lecimento partidirio. o exercício da democracia interna 
no partido? pela não utilização do poder no esmaga
mento das diferentes correntes de opinião. 

Quanto às relações do Estado com o cidadão, precisa
mos avançar a partir da caracterização do cidadão não 
mais como um simples pagador de impostos e, sim, 
como um Controlador Social das InstitUições, a quem 
o Estado deve as informações e o respeito aos questio
namentos. 

É preciso, paralelamente. que o Estado incentive a 
crescente organização da população, respeitando a au
tonomia e posicionamento poHtico dos movimentos or
ganizados. Neste aspecto, 6 fundamental a criação de 
mecanismos institucionais para a participação política 
dos movimentos sociais no seu papel de agente crítico 
e fiscalizador do Estado. 

Ao lado dos aspectos político-institucionais que abor
damos. um governo democrático e popular não pode 
aceitar como correto nem o ainda incipiente nível de 
desenvolvimento do Estado, nem a forma como este 
tem sido conduzido- colocando a economia do Estado 

. em posição dependente e marginal do setor dinâmico 
do capitalismo brasileiro situado no Sui-Sudente -. 
E muito menos pode concordar com os resultados deste 
modelo económico-social? no que se refere, especial
mente, à repartição de seus frutos pelas diferentes cama
das da sociedade. 

É preciso, para isto, que se reoriente o P3.drão de 
desenvolvimento do Estado de Goiás, visando, por um 
lado, um crescimento econômico mais voltado para o 
aproveitamento racional e integral de nossas potencia
lidades principais, o homem, a terra e os recursos mine~ 
rais e, por outro lado. a rápida elevação do nível de 
vida de nossa população. 

Dentre outros aspectos, sobressaem, na área econôw 
mica, a adoção propostas que incorpo-
rem a ao processo produtivo, 
através de empregos, que redu-
zam o nível de liberação de mão-de-obra do campo 
e que modifiquem o injusto quadro de distribuição de 
renda. 

Dentro do aspecto estratégico, o conjunto de políticas 
económicas deve_es_tar_yeltado para aumentar e diver
sificar a nossa produção agropecuária e mineral e para 
transformar a posição da ecoriomia do Esiâdo, que fun~ 
clona como exportadora de matéria-prima não elabo-
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rada, em economia mais auto~sustentável, que indus
trialize em Goiás as riquezas ali produzidas. 

Na área social, tendo em vista a enorme dívida acu~ 
mº-lada ao longo dos anos~ comO conseqüência do mo~ 
dela económico perverso adotado, torna-se impi'esciri
dível a definiÇão" do Governo de encarar como priori~
tá rias as políticas sociais. A priorização da área social, 
vista sem paternalismos, deve ser entendida como uma 
exigência para o desenvolvimento do processo democrá
tico, da incorporação à didadania de urna .P'!T~la signifi~ 
cativa da população. 

A priorização da área social deve signifiCar também, 
em face da carência de recursos, os privilégios das cama
das populacionais mais carentes e das faixas etárias mais 
frágeis (infância e idosos). 

Mas, para que consigamos tudo isto, será fundamen
tal que transformemos profundamente a estrutura da 
Administração Pública, herdada do autoritarismo e ca
ract~rizada por ser fechada, emperrada, centralizada 
e antidemocrática. 

O governo que realizaremos terá na reestruturação 
da administração estadual uma de suas diretrizes básicas 
e essa nova forma de governar se calcará nos princípios 
de transparência administrativa, modernização e demo
cratização do aparelho administrativo e na descentra
lização e regionalização da administração pública esta
dual. 

Senhor Presidente, 
Estamos hoje deixando esta nobre Casa. Para as des~ 

pedidas e para os agradecimentos, ·ocupo esta tribuna. 
Viemos de um Estado periférico e que tem uma enorme 
vocação para desenvolver-se e aqui aprendemos muito 
no conVívio fraterno com representantes de todos os 
recantos do país. Aqui ganhamos a dimensão da Nação, 
na sua totalidade e abrangência. Aqui aprendemos e 
aguçamos nosso sentimento pátrio e o desejo incomen
surável de construir um país democrático. 

Tudo isto foi importante e fundamental para que com 
a confiança depositada pelo povo goiano, pudéssemos 
cõntinuar a nossa luta, agora em uma nova trincheira 
e enfrentando novos desafios. 

Estamos asSuiilindo o Governo de Goiás, com a certe
za de que o Congresso Nacional cumprirá a sua impor
tante tarefa histórica de elaborar uma nova Constitui
ção, identificada com os anseios da população brasi
leira. 

De minha parte, em Goiás, junto aos companheiros 
do PMDB e a todo o povo goiano, estaremos atentos 
e participantes, na contribuição ao bom desempenho 
desta tarefa que é de todos nós, brasileiros. A constru
ção de um Brasil mais democrático e socialmente justo. 
Se esse é nosso sonho, continuemos a fazer dele a inspi
ração maior da nossa vida e da nossa luta. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cesar Cais. - --

0 SR. CESAR CALS (PDS ·- CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo a tribuna desta Casa, apenas para em breves 
palavras me despedir do convívio direto com meus Pares 
e do corpo de funcionários do Senado. 

Em dois pronunciamentos anteriores, fiz o relato, 
para efeito de registro, das minhas atividades no Plená
rio e nas Comissões do Senador e Congresso Nacional, 
bem como lf um relatório da CPI que foi criada para 
investigar a gestão das estatais em que a união é majori
tária-, da qual tive a honra de ter sido o seu Presidente. 
Com isso prestei contas aos Senhores Senadores e ao 
povo, de todas as incumbências que me foram atri
buídas. 

Homem de formação militar e civil, no desempenho 
de atividades polfticas, sempre aceiteí disciplinadamen
te o êxito ou insucesso das posições que defendo. Não 
me envaideço com o êxito nem lamento o insucesso. 
Tiro lições dos dois resultados. 

Durante o meu mandato, fui durante 06 (seis) anos, 
para minha honra, Ministro de Estado do Governo do 
Presidente João Figueiredo. 

Naquele cargo. procurei do melhor modo cumprir 
a missão que me foi c9nfia~_. E tenho convicção de 
que foi a enorme diminuição da "conta petróleo" que 
possibilitou a decisão do Presidente José Sarney de lan
çar o Plano Cruzado I. De fato, aquela conta que em 
1981, foi cãlculada entre 11 a 12 bilhões de dólares, 
ao deixar o Ministério. estava em menos de 03 (três_) 
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bilhões de dólares por ano. Também a enorme expansão 
da área mineral, contribuiu para o superávit da balança 
comercial. 

Voltando ao Senado, após a licença, em 15 de março 
de 1985 procurei, com humildade, me integrar na Ban
cada do meu Partido, debatendo as posições a serem 
tomadas e aceitando o comportamento ditado pela 
maioria. 

No plenário busquei, democraticamente, discutir os 
vários assuntos trazidos à Casa, expondo os meus pontos 
de vista e procurando_ compreender as várias posições 
de companheiros de formação e ideologias difetentes. 

Todo o meu mandato de Senado foi para minÍ,precio
sa escola de civismo e completou a minha formação 
humanística. 

Se fosse possível aferir com números o que contribuí 
para este Senado e o que nele aprendi, estou certo 
que o meu saldo é devedor. Foram lições di:úias de 
competência, talento político e espírito democrático dos 
Senhores Senadores, e dedicação do corpo de funcio
nários. 

Por tudo isso, sou grato. 
Não devendo fazer parte do Congresso Nacional 

Constituinte, não estarei alheio ao destino da futura 
Constituição. Minha disposição é de lutar para que a 
nova Carta Magna, corresponda aos anseios do povo 
brasileiro e que reflita os princípios éticos, morais e 
culturais de uma nação soberana, justa solidária e demo
crática. 

Confio nos Senhores Senadores reeleitos e aqueles 
que virão para "nossa Casa", bem como nos Senhores 
Deputados eleitos ·para compor à Constituinte. Estou 
cc:rto, que forças "não-nacionais" não influirão no espí
rito de nossa Carta. Pretendo continuar expondo ao 
povo os princípios que defendo, usando as emissoras 
de rádio, televisão, jornais e outras tnõunas. 
~mo cidadão, estarei sempre atento e usando o di

reito de falar, tentando conduzir correntes de opinião, 
no sentido de colaborar com a construção de uma verda
deira democracia, que se fundamenta no pluripartida
rismo, com partidos fortes, que se fundamenta no pluri
partidarismo~ com partidos fortes. economia baseada 
na livre íniciativa, e preservando os direitos fundamen
tais do cidadão de expressar livremente o seu pensa
mento, escolher o seu trabalho, o direito à educação 
e satíde, de ter uma moradia adequada, constituir e 
orientar a sua familia, a liberdade religiosa. a circulação 
interna sem restrições, complementado por respeito às 
pessoas idosas e direito a uma aposentadoria digna. 

Senhor Presidente e integrantes da Mesa 
Senhores Senadores 
Senhores Funcionários 
Ao deixar mais uma vez o meu agradecimento, espero 

que tenham certeza que fizeram de mim um amigo e 
admirador. 

O Sr. Afonso Sancho- Permíte V.Ex~ um aparte? 
O SR. CESAR CALS- Com muito prazer. . 
O Sr. Afonso Sanche- Como cearense, e como em

presário, que convivo há cerca de 40 anos no seio da 
classe empresarial do Ceará, de Brasília e de São Paulo, 
sinto profunda tristeza em ver esta Casa ser desfalcada 
de um homem tão dinâmico, tão competente, tão traba
lhador como o nosso Senador Cesar Cais. Como Gover
nador do Ceará, aínda hoje falamos sobre o seu governo 
dinâmico, governo que ele bem estabeleceu como sendo 
o governo da co~ança, e que todos nós, cearenses, 
apoiávamos. PartiCularmente, o meio empresarial, nun
ca teve um governador que o superasse em atenção, 
em compreensão e em espírito de comunidade, como 
foi o Senador C_esar Cais. Sabemos, e não é demérito 
neste momento comentar, ao assumir a alta função de 
Ministro? a grande imprensa nacional procurou de uma 
certa maneira ridicularizar aquele seu espírito de otimis
mo de que e~ 1985 o Brasil pularia de 50 milhões 
de barris de óleo para 500 milhões. E o que oc_orreu 
é_que gradativamente esta mesma imprensa continuou 
a noticiar as descobertas de pe~r_óleo _e a_ e;rcpl_o_ração 
aumentada, e foi com alegria, alegria em particular, 
não somente _dos brasileiros, mas em particular dos cea
r~nses, ver um filho seu atingir uma meta onde propor
cionou a este País uma economia significativa de moeda 
estrangeira na importação de petróleo. Nobre Senador 
César Cals, para mim como amigo particular e que 
acompanho a sua vida pari passo, sinto-me triste em 
ver essa sua despedida do Senado. Mas, homem de 
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luta como sempre foi e será, porque aquele que carrega 
no sangue esse espírito de luta, esse espírito patriótico, 
esse espírito de entusiasmo, não encosta a chuteira nun
ca, pelo contrário, às vezes fica até estimulado. Assim 
sendo, receba da mioha parte esta declaração de um 
amigo desinteressado. 

O SR. CESAR CALS- -Quero agradecer a V. Ex.~. 
nobre Senador Afonso Sancho e prezado amigo, a sua 
palavra generosa e os conceitos que emitiu da minha 
ação no Governo do Estado, minha ação como Ministro 
e como Senador. Na realidade, V. Ex.~ é um dos Sena
dores que acompanham a minha vida há mais longo 
tempo, uma vez que somos conterrâneos, e desde 1970, 
quando Governador, tive na classe empresarial um cios 
principais consultores de minha ação, 

Há poucos dias, eu perguntava sobre os interlocutores 
do Presidente da República, pois -~empre _achei _con;10 
governador que o poder exige interlocutores que não 
sejam seus subordinados, pessoas que tenham a liber~ 
dade de criticar, a liberdade de sugerir soluçóes diferen
tes. E, V. Ex~. como Presidente de uma das entidades 
mais prestigiadas do Ceará, a FACIC, e-Hder da classe 
empresarial, V. Ex~ sabe como eram úteis os nossos 
diálogos, porque nós tinhamos um desejo únicO de acer
tar. Agradeço a V. Ex!, e Coiilo V~ Ex: diz, as chuteiras 
não estão encostadas, apenas agora sem mandato, que 
aceito sem lamentar nenhum insucesso, não lamento 
insucesso e :nem me envaideço com isso, o importante 
é tirar as lições e marchar no sentido de poder contribuir 
cad'!_ vez mais com o Brasil. 

O Sr. José Dfas Macedo - V. Ex'! me concede um 
aparte? 

O SR. CÉSAR CALS- Com muito prazer. 

O Sr. José Dias Macedo - Façõ minhas palavras 
do nobre Senador Afonso Sancho. Quero acrescentar 
que conheci Cesar Cais como Presidente da compãnhia 
que construiu naquela época, a Barragem de Boa Espe~ 
rança, no rio Pam,aíba, homem arrojado, homem cora
joso, e de um otimismo exagerado, depois acompanhei 
o seu tra~lho como governador do Ceará, homem que 
fomentou a plantação do cajueiro - o ceará é hoje 
o maior produtor da castanha de caju, e o maior expor· 
tador, gerando dólares, graças ao trabalho, graças ao 
estímulo dado pelo então Governador Cesar Cais. Mui
tas foram as suas obras que ficaram naquele Estado, 
como a chamada Estrada da Esperança, muitas edifiC<l
ções importantes Cesar Cais sempre acliando que o 
ano seguinte seria melhor e tez r.iin -dos melhores gover
nos que o Ceará teve nos Ultimas vij)JÇ a.n.os. Como · 
Ministro, o Senador Sancho acabou de dizer, foi um 
dos mais ativos, mais dinâmicos que este País já teve. 
E nunca entendi a razão de ;;tlguns veículos da Imprensa 
nacional terem, no início do seu trabalho como Minis
tro, procurado desacreditá-lo. Cesar Cais, terminada 
a sua função de Ministro, reassumiu o Senado e aqui 
mostrou a sua capacidade e a sua competência, e real
mente lamento que o Ceará venha a perder este grande . 
representante na Câmara Alta, embora tenha deixado 
um filho como Deputado Federal e outro como Depu
tado Estadual. 

O SR. CESAR CALS - Agradeço, nobre Sen_ador 
o prezado amigo José Dias Mã"cedo, o seu aparte, o 
seu .testemunho e o seu depoimento de que foi toda 
a minha vida de trabalho. Desde os idos de Boa Espe
rança, desde 1961, venho me dedicando às funções pú
blicas com tenacidade, com otimiSmo~ conforme foi res
saltado por V. Ex~. massempre,gtaças aDeus, ultrapas
sando as metas a que sempre me propus. De modo 
que a sua palavra, que é também o testemunho de 
uma longa data, para mim enriquece a minha despedida 
e estou certo de que se o Ceará perdeu um dos seus 
representantes aqui no Senado, ganhará também dois 
novos valorosos Senadores, enquanto que estaremos 
em um outro fronte de luta, fora desta Casa, mas tam~ 
bém lutando e admirando aqueles que aqui estão e 
aqui ficarão, porque sei que prestam um-gfãiide serviço 
ao Brasil. 

O Sr. Jorge .Kalume- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. CESAR CALS- cOmmuii:a-satisfação. 
O Sr. Jorge Kalume- Depois das palavras de seus 

coestaduanos. os nobres Senadores Afonso Sancho e 

fcisé Macedo, 'talvez fosse desnecessária a minha partici
pação, mas desejo também deixar o meu registro acerca 
da minha admiração a V. Ex~. a admiração pelo trabalho 
que desenvolveu como administrador, principalmente 
no Ministério das Minas e Energia, dignificado por V. 

- I;x~. exercendo seu cargo com humilda4e e dinamísmo, 
olhando o Brasil no seu todo, sem distinguir estados 
g:r::af!des ou pequenos. Dou o meu testemunho, mesmo 
por que V. Ex~ muito !lj_udou o pequenino-grande Esta· 
do do Acre. E suã atuação não tem sido menos ne~ta 
Casa que soube engrandecê-la através dos seus pronun~ 
ciamentos quase que diários, através de seus projetas 
voltados ao_povo brasileiro, através do trabalho que 
desenvolveu nas Comissões técnicas com ardor cívico, 
numa-demonstra@o de amor ao Senado, ao seu Estado 
e ao Brasil. Desejo a V. Ex~ su_ce~so na sua vida e 

_ _g_ue continue por aí afora servindo não só ao Ceará, 
ao Nordeste, que faz parte já do seu eu, ao Brasil certo 
de que a sua imagem ficou gravada nos nossos corações 
e nesta Casa onde V. Ex~ perlustrou, serviu com deno· 
dado patriotiSmo. 

O SR. CES AR CALS - Agntdeço a V. E>', nobre 
Senador Jorge Kalume, a quem aprendi a admirar e 
ter a minha expressão de amizade, espero que ela sem
pre fique registrada. Agradeço a sua palavra que é muito 
importante para mim, principalmente quando recorda 
aqui como Ministro de Estado das Minas e Energia, 
procurei olhar o Brasil como um todo, não esquecendo 
nem os Estados mais distantes, mas que têm brasileiros 
como todos nós e que precisam de um apoio para aque
les que estão com o poder de decisão. Agradeço também 
a sua menção da maneira como procurei desempenhar 
as minhas funções como Ministro e como Parlamentar 
semp~e com humildade, porque acho que os homens 
ficam pelo que fazem. E, quando eles se vão deixam 
aqui só a sua atuação e não tem por ·que o homem, 
durante a essa trajetória, se invaidecer de suas palavras 
ou de seus atas. Essa é uma das minhas características 
de vida e que procuro sempre_ ~azer as coisas de uma 
maneira democrática, com humildade, aceitando a deci
são da maioria: oti aceitando a decisão soberana-do povo, 
como é o caso atuaJ. Muito obrigação a V. Ex! por 
suas palavras. 

-~õ-Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex~ um aparte? 

. O SR. CESAR CALS- Ouço V. E>' 

O Sr. Gastão Müller- Nós somos da mesma geração 
e da mesma geração da Escola Militar. Nós fomos de 
uma das turmas que inauguraram aquela Academia Mi
lítar, do B~l. Fizc:;mos as nossa? carreiras- V. ~. 
como se expressou, meio militar e meio civil. E, chega
mos agora a uma etapa da nossa carreira. Eu já disse 
em pronunciamento, e repito, que não se explica e náo 
--se-·]u.stlfica a derrota: nós perdemos a eleição, tudo 
bem. Vamos para frente,lutando em benefício doBra
sil; V. Er.do querido Ceará e eu do meu Mato Grosso. 
Mas eu quero fazer uma observação curiosa sobre V. 
Ex'! V. Ex! foi eleito Senador, vinha do Poder Executivo 
- d~ Governo de Boa Esperança, passou 15 dias no 
Senado e foi para o Ministério onde todo mundo já 
disse e todo mundo sabe que se saiu muito bem. Quando 
voltou, eu falei comigo mesmo: vamos ver o César no 
Poder Legislativo. E, para minha surpresa. agradável, 
V. Ex~ se adaptou logo perfeitamente ao espírito do 
Senado, ninguém mais se lembrou que V. Er. tinba 
vindo do ExeClltivo, integrou-se perfeitamente, encai
xou-se perfeitamente com a vida do Senado. Isso mostra 
que V. Ex! tem uma capacidade notável de adaptação 
à função que lhe é peculiar ou que lhe é atribuída. 
Isso, naturalmente, representa a nossa fonnação militar 
e nossa formação de políticos. De modo que V. Ex'!, 
que eu pensava que não ia ser no Senado, como Mao-T
se-Tung disse, que: O guerrilheiro deve ser no meio 
do povo, à vontade, como peixe dentro d'água, V . .Er. 
me surpreendeu ficando logo como peixe dentro d'água 
no novo mundo que é o mundo do Senado. Meus para
béns e que possamos continuar, enquanto saúde tiver
mos, e vida, a lutar pelos interesses de Mato Grosso, 
do ___ ç_eará, do Bra~ _ __ghletivando, acima de tudo, o 

+ õeiD comum. ParifieriS e até por lá ou até par cá. 

O SR. CESAR CALS - Muito grato, nobre Senador 
GaStão- Müller, que é como eu de fopnação militar 
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e como eu tem o espfrltd de disciplin-a em procurar 
se ajustar às missões que nos são atribufdas. Aqui, de 
fato, procurei ser um Senador como todos os meus 
pares; honrar o mandato que recebi, cumprir as minhas 
missões com o máximo de competéncia que poderia 
demonstrar. 

De modo que agradeço a sua análise que completa, 
sem dúvida, ao meu currículo, mostrando que aquele 
que foi 6 anos de Executivo pode se ajustar à tarefa 
parlamentar de Legislativo, desde que queira com
preender a sua nova missão e aprender com seus pares 
as lições de sua experiência. 

Muito grato e que nós, de fato, espero, possamos 
trabalhar juntos em outra oportunidade, 

O Sr. Bello Parga---:- Permite V.~~ um aparte? 

O SR. CESAR CALS - Pois não. Ouço o aparte 
de V. Er., nobre Senador Bello Parga. 

O Sr. BeBo Parga -Nobre Senador, quero me asso
ciar, em nome do povo maranhense, aos representantes 
do Ceará, que; tão bem souberam manifestar o reconhe
cimento e a gratidão do Povo cearense pela dedicação 
de V. Er. à causa pública. Como maranhense, e em 
nome dos meus conterrâneos, não poderia deixar de 
me associar, nesta oportunidade, a um pronunciamento 
deste; porquanto V. Ex<:, numa horacrltica para o Esta
do do Maranhão. quando se começava uma adminis
tração nova, começava a se reorganizar a economia 
e a administração do Estado, o Governador de então 
teve a felicidade de contar com a dedicação de V. EX!, 
que presidiu as Centrais Elétricas do Maranhão, dando 
um apoio seguro ao então Governador do novo Mãra
nhão, que, or coincidência, é hoje o Presidente da Nova 
República. O trabalho de V. ~. frente às Centrais 
Elétricas do Maranhão, teve dimensões importantes à 
política energética do Estado e, daí, acredito eu, ter 
redundado no deslocamento de V. Ex': para aquela obra 
magna que foi a construção da barragem de Boa Espe
rança. Fica aqui, portanto, o meu testemunho que não 
se restringe, tão-somente, ao pronunciamento de mara
nhense mas, também, de nordestino, porque, em época 
ulterior~ como dirigente do Banco do Nordeste doBra
sil,_n_a época em que V. Ex~ tão bem geriu os destinos 
do Estado do Ceará, tivemos a oportunidade de, no 

--Banco do Nordeste, não só testemunhar, como contri
buir para o sucesso do Governo de V. Ex~ Era um 
dever de gratidão que se impunha a mim, como repre· 
sentante do povo maranhense, deixar aqui expressa essa 
verdade. 

O SR. CESAR CALS -Quero agradecer a V. ~" 
nobre Senador Beiio Parga. Mas, antes, gostaria de 
expressar os meus cumprimentos pela posse de V. ~. 
no Senado, pela assunção a essa nova função, em virtu
de do afastamento do nobre Senador Américo de Souza. 

Não pude estar presente, aqui, ontem, naquela reu· 
níão para levar os meus cumprimentos, o meu abraço 
de companheiro e a minha certeza de que, nos breves 
dias, V. Er. teria uma atuação marcante. 

Quero agradecer a V. E~ porque, como maranhense~ 
recorda aqueles idos da minha vida que, como funcio
nário da SUDENE-:- e a primeira função pública que 
tive foi engenheiro da SUDENE - fui destacado para 
ajudar os Governos do ~iauí e do Maranhão a resolver 
os seus problemas energéticos. Foram as primeiras mis
sões que recebi. E, dali, de Boa Esperança, o Governo 
do Ceará. Na realidade, muito aprendi a conhecer a 
potencialidade do Maranhão, terra de V. EX'! e, na oca
sião, tive a honra de integrar o Governo do atual Presi
dente_José Sarney e pude, com Sua Excel!ncia, apren
der muita da su_a notóri_a__competência política: Foi lá, 
no Maranhão que, convivendo com empresários, convi
vendo com homens da iniciativa privada, cOmo V. Er. 
que, depois foi Diretor do Banco do Nordeste, pude 
melhorar ou completar a minha formação bumanfstica 
de militar. e engenheiro, que tinha as suas primeiras 
funções civis. Por isso sou muito grato ao Maranhão 
e ao Piauí, particularmente ao Maranltão, quando fui 
Presidente das Centrais Elétricas do Maranhão e de 
lá ajudou à minha fonnaçào que me levou, sucessiva
mente, ao Governo do Estac:fo, Diretor da ELETRO-
BRÁS e~ em seguida, Ministro das Minas e Energia. 

Agradeço esse testemunho de V. E:t: e admiração 
que V.~ diz, em nome. do povo do Maranhão~ pelo 
meu trabalho e a minha admiração ainda é maior pela 
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bravura e pela potencialidade do seu povo e do seu 
Estado. 

Muito grato nobre Senador Bello Par~. 
Sr. Presidente, aqui encerro as minhas palavras. (Pal

mas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra, como Líder~ ao nobre Senador Pedro Simon, 

O SR. PEDRO SIMON (PMD!l - RS. Pro~nuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores; Não há dúvida de que, na 
vida dos políticos. são vários os momentos pelos quais 
eles passam e um que nos emociona e é daqueles que 
ferem a nossa sensibilidade, é um momento igual a 
este. E um momento que se repete que estas Casas 
estão aco-stumadas a assistir, os ilustres funcíonários 
que há tantos anos com dignidade servem e prestam 
a sua dedicação ao Senado Federal também estão acos
tumados a presenciar, mas para a gente, que o faz pefa 
primeira vez, é algo que nos emociona e comove. 

Não posso deixar de recordar que foi exatamente 
aqui, desta tribuna, praticamente há 8 anos, quando 
eu vinha, cheio de emoção, cheio de responsabilidade 
e falava pela primeira vez a esta Casa. E falava que 
nunca sonhava que um dia eu chegaria aqui. Eu, jovem, 
militando na vida e desde o início das minhas atividades 
no se to r jovem do meu Partido, preocupado __ com a 
vida política, acostumei~me a ver, porque ~fia niinha 
mocidade o Senado tinha, como graças a Deus tem, 
mas eu diria, de certa forma, mais do que agora, a 
grande ünagem dos pais da Pát_ri~, os_ hmpens que inter~ 
pretavam e interpretam o máximo do pensamento da 
Nação aqueles que debatem e discutem, nesta Casa. 
Por is;o, comO poderia eu sonhar que um dia chegaria 
aqui. E aqui chegando, aqui convivendo, aprendi. indis
cutivelmen'te, as melhores e as mais importantes lições 
da minha vida. No convívio do dia-a-dia, no debate, 
no diálogo, nessa fórmula com que nos acostUmamos 
a estabelecer o confronto das idéias de uma maneira 
às vezes informal e é impOrtante que -aSSim ó Seja, no 
trabalho das comissões, no trabalho do café, dos corre
dores, no debate às vezes se prolongando noite adentro, 
ao pé no corredor debatendo e discutindo, eu aprendi 
as lições mais sérias e maís prOfundas da minha carreira 
política. 

Aqui é o Brasil, e conversando com cada Senador, 
ao lado de conversarmos os problemas da nossa P"átria, 
os problemas do nosso povo, também se conversa uma 
parcela do nosso Estado e uma parcela de nossa gente. 
E se nós, ao contrário do Deputado que representa 
a Nação, nós representamos os nossos Estados, cada 
um o seu aqui, é claro que no conjunto da nossa convi
vência dos 8 anos, aprendemos a amar, a querer, a 
respeitar, a conhecer, a sofrer e a participar-das lutas 
e dos problemas e das questões de cada Estado. . 

Quantas vezes, aqui, quando aconteceram as desgra
ças do tempo, os problemas das finanças, as questões 
políticas, em Cada um dos nossos Estados, os compa
nheiros levaram a fraternidade, o carinho, a solidarie~ 
dade e debateram, e discutiram, e conheceram, e parti~ 
ciparam desta verdade. 

Esta é uma Pde Casa. É uma Casa que Se impõe 
ao respeito da Nação. Esta é uma Casa que tem história, 
qUe tem presente, que tem futuro. E quero dizer a 
V. Er., Presidente José Fragelli, que honra e dignifica 
o Senado Federal, pela sua presença, pela sua digni~ 
dade, pelo seu caráter e pela su~ honradez, que .repre
senta a todos nós naquilo que sonhamos e deseJamos, 
quero dizer que saio desta Casa, leVado pela destinação 
histórica, profundamente comovido. E nunca neguei, 
ao longo da campanha, profundamente chocado, por
que se é uma honra muito grande, se é uma emoção 
muito profunda, a mim governar o Rio Grande do Sul, 
não há dúvida nenhuma de que é com emoção -Deus 
me perdoe, é pecado,· mas quem não os comete? -
é com uma ponta de inveja que vejo os nossos irmãos 
que aqui ficam e aqueles que aqui chegam para o traba
lho do ano que vem da Assembléia Nacional Cons~ 
tituinte. 

Não tenho dúvidas, eu tenho dito - e na nossa cam
panha no Rio Grande do Sul s~entei. durant~ to4a 
ela -que o mais importante não era a ele1ção do Gover~ 
nadar, o mais importante era a eleição dos Senado~s 
e Deputados Federais que iriam constituir a Assembléia 
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Nacio:g.al Constituinte, porque o Governador tinha uma 
participação, é claro que sim, o Rio Grande atravessa 
uma hora difícil e o Governador terá uma participação 
de luta e de esforço em recolocar o Rio Grande onde 
se deseja, mas a Assembléia Nacional Constituinte. é 
o Brasil e o futuro permanente, no qual está o Rio 
Grande como estão todos os Estados e no qual está 
-o Brasil O nossO- destino e o nosso futuro. 

Não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o ano 
que vem será o ano mais importante da história do 
Parlamento brasileiro. Mas o ano que vem vai ser o 
ano mais importante da História do Parlamento Latino-

-- americano. E o ano que vem vai ser um ano dos mais 
marcantes da História dos Parlamentos no mundo intei
rp. Porque esta Constituinte, que tem o cheiro do povo, 
que teve a participação, que teve o debate, que teve 
a presença da sociedade, e que com os modernos meios 
de comunicação, ao contrário do_ passado, onde elas 
foram legftimas. Tudo bem. Mas a participação do povo 
na escolha, e mais do que na escolha, a participação 
do povo no acompanhamento do debate, no_ aC?ml?a~ 
nhamento da votação, fará com que a Naçao mterra 
esteja a acompanhar permanente e constantemente os 
trabalhos desta Casa no ~o que vem~ 

Não tenho nenhuma dúvida de que o rádio, de que 
a televisão, Sr. Presidente, estarã~ acompanhando, ao 
vivo. as votações daquelas maténas, que são a.9uelas 
que se identificam com as preocupações da soCieda~e 
brasileira. Por isso, o ano que vem será o ano maiS 
fantástico da História do nosso Parlamento. E não tenho 
nenhuma dúvida de que este Congresso, que se in~_talará 
no dia 31 de janeiro, cumprirá, de maneira marcante, 
a sua função. Não tenho nenhuma dúvida de que olhan
do para trás, os equívocos da: Constituinte de 46, da: 
Constituição de 67 da Carta Outorgada, Emenda n<; 
11, de_ 69, olhando 'os equívocos da História d~ Velha 
e da Nova República, dos tempos todos que VIye~os, 
este Parlamento terá a sensibilidade suficienteT e a capa
cidade, e o bom senso, e o equilíbrio, e a lógica! e 
o-entendimento para corresponder aos grandes anse1os 
da sociedade brasileira. Eu não tenho dúvida, de que 
esse Parlamento encontrará os caminhos necessários 
para que a Constituição que virá seja e~eti:r~ente u_m 
pacto, que não represente uma. ~nstltmçao a ma!s, 
mas represente um passo defimt1vo que consolRle o 
:Srilsil Como uma gTande Nação; que termine, porque 
haverá de conseguir pelo entendimento, pela lógica 
e pelas fórmula:s n~ssárias, que consolide o Brasil 
como um país democrata. Onde os golpes de Estado, 
as intervenções militares, os equívocos que infelizmente 
enchem o nosso passado, sirvam de exemplo e nos dêem 
a fórmula através da qual nós haveremos de encontrar 
o caminho necessário para o equilíbrio do futuro deste 
País. 

Não tenho autoridade, Sr- Presidente, não tenho vez 
e não tenho voz, mas gostaria de estar aqui o ano que 
vem. E o meu voto,_Sr. Presidente, seria tranqüilamente 
a favor do parlamentarismo. Seria tranqüilo um parla~ 
meritarismo, não o estilo de deixar a Nação como dizem 
alguns como foi, aquela ridícula experiéncia forçada 
contra' a realidade, onde o Br~ ficava dias com Go~ 
veniõ C outrõS--furifõs-sem goVerno. Um parlamenta~ 
rismo forte estilo alemão, onde um voto de desconfiança 
é um voto de desconfiança construtivo, onde o país 
não fica um dia sem governo. porque, para derru~ar 
o Parlamento, é necessário que já esteja na mesa, com 
as assinaturas necessárias, a constituição do novo gabi
nete, já constituído com !~-Ministro e todos. os ?utros 
Ministros, para que não aconteça o que a históna n<:s 

- mostrou, quando ali, só na n~a geração, morreu G~tu~ 
lio de um lado, entrou Café Ftlho do outro; renunCiou 
Jânio Quadros de um lado, entrou João Goulart do 
outro; derrubaram João Goulart de um la~o, entrou 
Caste1lo Branq> do outro; morreu Costa e Silva de um 
lado, não deixaram assumir Pedro Aleixo, que era do 
outro lado. 

E Deus foi nosso imi.ãO, C Deus foi nOsso amigo, 
e Deus foi fidelíssimo com a Nova República, porque 
morreu"Tancredo Neves, assumiu José Sarney, e, graças 
-aDeus, estamos identificados nos mesmos princípios, 
nas mesmas idéias, na mesma doutrina, na mesma filo
sofia que criou a Nova República. Poderia não ser. 
Graças a Deus o foi. ; 

No parlaJ!lentarismo, as. intervenções militares, equí~ 
vocos como esses não aconteceriam. 
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Ealo apenas por falar. Uma d~ decisões que.a Consti
tuinte terá que buscar, Sr. Presidente, é a sohdez políw 
tica, um regime que fortaleça o parlaJ?ento, qu~ tenha 
força o Executivo, mas que o Executivo não seJa uma 
ditadura de prazo determinado, com todos os poderes 
e com todas as regalias, que recoloque o Judiciário 
numa posição em que exista justiça, porque justiça que 
tarda não é justiça. Acr~dito que os S~nbo~es haverão 
de fazer isto .. É claro que, ao lado do JUrídico, é claro 
que, ao lado do institucional, haver~o de encontrar. as 
fórmulas necessárias para o econôiDICO e para o soCial, 
porque, é claro, a democr~cia, a Co~stituinte ~a~~rá 
de busç3!"Lno s~u pacto,.nao a salvaçao, mas o .macto. 
Tudo_começ_a_com ela, haverá de se entender. a 1mJX?r~ 
tância de encontrarmos um modelo econôiDICO·soCial 
que se identifique com os interesses deste País, que 
tem de crescer, qu,e tem de exp~odir, que tem de desen~ 
volver, que tem todas as cond1çóes de ser uma Nação 
das maiores d_o Mundo! mas que tem que ter. ao lado 
do crescimento, ao lado do desenvolvimento, a justiça 
social, teiJ?: que olhar para o ser humano, tem que.olhar 
para o homem, tem que desenvo)yer o seu conJu.nto, 
para que não tenhamos as tristes separaç~es _das min~~ 
rias, que se comparam ao que tem de mru.s nco e mats 
poderoso na História da Humanidade, e as maiorias, 
que -se comparam às fomes e às regiõe~ de ~aior miséria 
e. de maior injustiça, também, na HlStóna da Huma~ 
nidade. 

Sr. Presidente, não há dúvida de que, olhando para 
8 anos atrás, quando aqui chegamos, e olhando para 
este dia que daqui safmos, não há dúvida de que temos 
de agradecer. Não interessa a participa~o de cada um. 
Não seria neste momento que eu havena de, neste meu 
pronunciamento, fazer a análise· de algo que significa 
a participação pessoal ou partidária de cada um de _nós. 

Não há dúvida nenhuma de que estamos sentmdo 
que o País avançou. Graças a Deus saímos de um perío
do do regime de arbítrio e estamos caminhando para 
a ConstitUinte dentró da tradição brasileira - em paz, 
Sr. Presidente. Sem derramamento de sangue, sem vio
lência, de forma pacífica e tranqüila, ? Brasil já tem 
a sua Constituinte convocada, que será mstalada:, e tem 
o seu Presidente, num regime de absoluta democracia. 
Tudo isso foi fei_to num caminho longo, diffcil, complexo 
e;-graças a Deus, foi respeitoso, foi pacífico. N~o houve 
lutas, não houve o derramamento de sangue, nao houve 
os rompimentos. Pelo contrário, nós, brasileiros, encon~ 
tramas os caminho5: através dos quais chegamos aonde 
estamos hoje. Chegaremos, no dia 11 de fevereiro, à 
CoriStituirite e -chegaremOs, logo ali, às eleições diretas. 

Esses exemplos políticOs, foram impulsionados pela 
alma e pela sociedade brasileira, porque foi o povo. 
no seu trabalho, no seu debate, na sua participação, 
no seu ·avançar, foi O povo ·avançando que fez c_om 
que avançássemos e o regime de arbítrio, aos poucos, 
fosse cedendo à normaliddae e chegássemos hoje a um 
regime onde há paz, liberdade e respe~to às garantias 
individuais, 

Olh_o para trás, Sr. Presidente, e vejo as épocas con
turbadas que passamos quando estávamos nesta Casa, 
e lembro~me do "ABC", da República de São Bemar~ 
do, e me vem a figura da pessoa que nesta Casa, com 
todo o respeito a mim mais emocionou, a figura de 
Teotônio Vilela. Um homem que tinha a paixão, tinha 
a garra, tinha o afeto, tinha a emoção, e, nos anos 
finais de sua vida, levado pela doença, sabendo da sua 
fatalidade,, se dedicava de corpo e alma a percorrer 
o Brasil e a debater, a discutir e defender as suas idéias, 
muitas das quais são as idéias que vejo hofe a Nação 
inteira debatendo e que faziam parte do seu Projeto 
Brasil, do Plano que ele, com quatro cânceres, com 
duas bengalas, às vezes em cadeira de rodas, levou 
por este Brasil afora. Quando me lembro, um homem 
milionário, um homem que, naquela idade, com aquela 
doença, podia dedicar-se à sua família, aos seus filhos, 
aos seus netos, poderia entrar em um hospital e, pelo 
menos, descansar, quando me lembro daquela figura 
que s& entrou no hospital para não sair, não posso 
deixar de recordar e de respeitar o que ele representou 
e de agradecer, na figura de Teotónio Vilela, todos 
os irmãos, todos os colegas, todos os amigos, todos 
os Senadores e todos os Deputados que encontrei ao 
longo destes oito anos aqui, nesta Casa do Senado da 
República. 
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É claro que houve fatos. O ''ABC;' foi um deles; 
a campanha pelas diretas foi outro. É claro que a avalan
cha de Tancíedo Neves~ é claro que a Aliança Demo
crática Tancredo-Sarney e o entendimento alto em tor
no de mudar o País, foram fatos que haverão de marcar 
a nossa História. Não há dúvida nenhuma de que Tan
credo Neves conseguiu o fato, na minha opinião mais 
fantástico da História deste Pafs. Não me lembro de 
outra oportunidade em que a Nação esteve t~o unida 
quando Tancredo Neves eleito Presidente. Ele mterpre
tava a alma o sentimento, a vontade de toda a Nação, 
até daquele; que nele não votaram. Não tenho nenhuma 
dúvida de que, com o avançar do tempo, com a sua 
eleição e com o aproximar do dia da sua posse, ele 
estava, pela sua fala, pela sua grand~~a, no mo.~~f!tO 
mais lindo de que me lembro ter parttctpado. Fm qua~
do ele, eleito Presidente- e V. Ex! estava lá no plen~o 
da Câmara do§: Deputados - concedeu uma entrevzsta 
coletiva à imprensa do Brasil e do Mund?, resp_o~dendo 
praticamente a tudo. Eu que o conhecta pratlcament~ 
ao longo da minha vida, sinceramente me surpreendi, 
porque ele avançou muito mais daquilo que eu poderia 
imaginar que ele representava. Do Tancredo que era 
um homem de coragem. Do Tancredo que, quando 
decretaram a vacância do Presidente João Goulart, pro
testou, do Tancredo que· não votou no Presidente C~s
tello Branco, do Tancredo que, quando morreu Joao 
Goulart e foi difícil a entrada de seu corpo no País, 
Tancred~ fez questão de sair daqui e ir a São Borja 
e falar à beira do túmulo de _loáo Goulart. Tancredo 
era o homem do entendimento, o homem de consenso, 
homem da amizade, da fraternidade, mas era h~mem 
de idéias e era homem de destino. 

Que destino, Sr~- PresiOeD.tef Que destino! Nascer 
ali em São João dei-Rei, cOmo Tifadentes; Tiradentes 
m~crer no dia 21 de abril, esquartejado, na luta pela 
Independência deste Pais, e Tancredo morrer no dia 
21 de abril, esquartejado por dentro, por uma série 
de operações, na luta pela democracia e pela liberdade 
deste País. Quis o destino que assim acontecesse. Ç!uis 
o destino, e já se repeti!} tantas vezes, mas é importante 
se repita, como Moisés, que conduziu o povo de Deus 
durante 40 anos, mas, quando chegou a hora de atra
vessar o mar para a Terra Prometida, Deus lhe disse: 
"Você fica aqui. Voo! não acompanha." Parece que 
aquele era o destino de Tancredo. Parece que Deus, 
em Seus desígnios, disse_:_ .. A condição é esta, é unir, 
é somar.~~ E não vamos esquecer que, de Tancredo, 
seus médicos bá muito tempo diziam que Sua Excelência 
tinha que ser operado. E a resposta de Sua Excelência 
era a de que não se operaria antes de assumir a P!esi~ 
dência no dia 15 de março, tn:ãS que, a partir do dia 
16, ele estaria â disposição elos seus médicos, que, até 
o dia 15, tinha um compromisso, que era o de assumír 
a Presidência da República e garantir a certeza de que 
o processo continuaria. 

Repare, Sr. Presidente, morreu Tancredo e assumiu 
Sarney. Sarney, o Presidente do PDS, o Presidente da 
ARENA; Sarney, o homem que foi nosso adversário 
ao longo do tempo, e digo isto com o maior respeito. 
Não tenho nenhuma dúvida, Sr. Presidente, de que 
o Presidente Samey, com a maior dignidade, com a 
maior seriedade, com a maior honorabilidade vem exer~ 
cendo o mandato de Presidente da República. 

Pode-se de Sua Excelência discordar, mas vem-se 
dedicando, de corpo e alma, vem estudando problema 
por problema, vem participando - e eu, que tive a 
honra de conviver com Sua Excelência, como seu Minis
tro, tenho a obrigação de dar aqui, publicamente, o 
meu testemunho jamais a sua palavra não foi uma pala
vra senão no sentido de trabalhar, no sentido da digni
dade, no sentido da honorabilidade, no s'entido da serie
dade, no sentido da busca do bem comum. 

Deus foi generoso conoscO, nãO permitindo que hou
vesse solução de continuidade e fazendo com que p:udés
semos chegar aqui com o lado positivo e com o lado 
negativo, com as coisas boas e com as coisas ruins, 
mas, indiscutivelmente, caminhando num caminho de 
paz. Caminhando num caminho que se busca fazer, 
realizar, concretizar: primeiro, uJDa_democracia com 
liberdade~ com respeito ao cidadão; segundo, uma mu
dança do modelo económico e saciai; terceiro, a busca 
de um modelo que reconduza o homem ao seu lugar 
de primazia dentro da sociedade, nos seus direitos ina· 
Iienáveis à vida, à alimentação, à saúde, à escola, à 
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h.tbitação, ao transpOrte, uma família ter a condição 
de viver com a dignidade a que tem direito. 

Não poderia Sr. Presidente, deixar de salientar aqui, 
com grande_carinho, a figura do Dr. Ulysses Guimarães, 
que, ao longo deste tempo, presidiu o meu Partido. 
E que, presidindo o meu Partido, nas boas e nas más 
horas, é um homem de uma garra, de uma fé _e de 
uma perseverança que a mim me emociona. Quantas 
vezes o Dr. Ulysses Guimarães percorreu este Brasil?! 
Nas horas boas, digamos assim, como essa campanha, 
que foi uma campanha de festa na rua e de perspectiva 
de vitória, e nas horas difíceis, como foi, por exemplo, 
1970, ou quando da campanha do anticaodidato, on?e 
o Presidente já estava eleito e a campanha era feita 
sd para chamar a atenção do significado e da necessi
dade de uma legitimação do processo. 

Sr. Presidente, manifesto, e não poderia deixar de 
fazê-lo, o meu respeito muito profundo ã nossa socie· 
dad.e, ao nosso povo, que deu, ao longo de todo esse 
processo, desde mesmo antes de 64, porque a ~erdade 
é que, antes de 64, vivíamos um período de mterro
gações_e um período de crises, que passou pela morte 
do Dr. Getúlio, que passou pela campanha das Refor
mas de Base, que passou por uma série de movimentos 
que eclodiram em 64. Ao longo de tudo isso, Sr. Presi
dente, a grande. verdade ê que o povo brasileiro jamais 
pode ser acusado de ter sido responsáveL Pelo centrá· 
rio, no que dependeu do nosso povo, da nossa gente, 
no que dependeu da nossa sociedade, ela es~ve presen
te, ela participou, ela avançou e deu a sua sohdanedade. 

Quahao olho hoje, Sr. Presidente, e vejo o _atual 
estágio que· estamos vivendo, sou obrigado a dizer, com 
emoção, que a sociedade está avançando: hoje, olhando 
para as universidades, vejo que os grémios, os centros 
acadêmicos estão tomando posiçiio; olhando para as 
lideranças sindicais, os sindiCatos estão tomando posi
ção, olhando para as comunidades de base, vejo as 
associaçóes de amigos de b~o, entidades e_cológ.icas. 
É o povo querendo participar, é o povo entendendo 
que tem que estar presente. Não é o povo esperando 
o milagre, Sr. Presidente, não é o povo esperando o 
salvador da Pátria, não é o povo esperando que os 
polítiCos, o governador, o senador ou o deputado vá 
resolver os problemas da nossa sociedade, Hoje, se 

-sente não só no Rio Grande do Sul como no Brasil 
inteiro que o povo se está organizando e que o povo 
está querendo participar. Vejo que, como nunca, o povo 
está-se filiando aos partidos políticos. E, apesar de toda 
a campanha que queiram fazer, apesar de todo o descré
dito que queiram fazer em cima do Senado, da Câmara 
e das Assembléias, a grande verdade ~ que o povo, 
hoje, entende e compreende o significado e a impor
tância da participação na vida política. É essa organiM 
zação da sociedade, é essa participação comunitária, 
é toda essa mudança, Sr. Presidente. A nossa tradição, 
infelizmente. ao contrário, por exemplo, dos Estados 
Unidos, onde, olhando até os filmes de faroeste e estu· 
dando a sua história, vemos que, na penetração para 
o oeste, toda a organização da sociedade americana 
é uma sociedade comunitária, quando vemos, nos filmes 
de faroeste, os fazendeiros se reunirem para eleger o 
xerife ou para votar se o bandido tem que morrer, 
aquilo representa o que na verdade foi o avanço para 
o oeste. Ao contrário nosso, onde, no nosso passado, 
eram os grandes senhores de engenho ou eram os gran
des donos da terra, eram os grandes nomes que decí
diam por conta própria. Temos uma tradição de decisão 

_isolada, de individualismo,_ d_e personalismo, de caci· 
quisiDo, que começa-desde a organizaç~o da sociedade 
e avança através da vida política. Isto, Sr. Presidente, 
está mudando, e é importante que se diga que isto 
está mudando. O povo está entendendo que é gente 

- o povo está entendendo que aquela posição de ele dizer: 
"Mas quem sou eu, um operário quem sou, um o agri-

- ..cultor, quem sou eu, uma dona-de-casa, quem sou eu, 
o jovem, quem sou eu, um empresário, para querer 
influir nos destinos da minha Pátria? Isto é coisa do 
Ministro, do Preside.ttte, do Senador, do Deputado. 
Não ienho nada com isso", este pensamento está sendo 
substituído a cada dia por outro, Sr. Presidente: que 
é tijolo em cima de tijolo que constrói a igreja, a cate
dral, _o Exército, o ~ngresso, que constrói todas as 
organizações, que é o cídadão unindo-se a outro cida
dão, organizando-se comunitariamente, que se faz o 
pensamento nacional. 

Hoje, Sr. Presidente, sente se q_ue há esse interesse 
de organizar-se, de s?mar-se, de ~nu-~se, pam que dess~ 
união nasçruma enttdade comumtána 9ue tenha con~M 
ções de influenciar. Isso é importante e Isso é necessário, 
principalmente_ para esta Casa, p~rincipalm_e~te par~ o 
COngresso Nacional, que é o órgao de dec~sao da vtda 
brasileira, que poderá e terá, cada vez tn31S, pre~ça 

-no debate e na discussão do pensamento representativo 
da sociedade organizada, e não o individualismo das 
decisões pessoais. 

Sr. Presidente, a vida de um homem decide 9S seus 
destinos. Vivi, nesta Casa~ momentos tremendamente 
importantes e significativos da minha vida. Daqui sal, 
há alguns meses, para ser Minis~ro de Estado, exp~
riéncia que muito me honrou, servir o Governo do Presi
dente José Sarney. cargo que larguei, no prazo neces
s~o a uma candidat'ura que não busquei, até porque 
nesta Casa, ao lado das alegrias, Sr. Presidente, vivi, 
a nível pessoal, os meus problemas, e, os vivendo, pen
sava em largar a vida pública e dt?dicar aos toeus filhos 
o tempo que tinha. Se o destino traça os rumos que 
temos que seguir, vou para o Governo do Rio Grande 
do Sul, Estado que tem tradição e história, que vive, 
na verdade, uma das suas horas mais difíceis, no que 
tange à sua economia e, principalmente, ãs suas finanças 
públicas. 

Durante toda a campanha, Sr. Presidente, fiz questão 
de defender a tese de entendimento, a tese de que 
a hora que estamos vivendo, a nível de Brasília e a 
nível de Rio Grande do Sul, é a hora do diálogo, é 
a hora do chamamento de todas as forças, para que 
possamos, juntos, superar os problemas que estamos 
vivendo~ ~ 

Fiz uma campanha nesse tom com o maior carinho, 
com: 9 maior respeito aos nossos adversários e -
diga-se de passagem- reciprocamente, nos respeitan
do, e buscaremos continuar uma política de Governo 
comunitário para que a so_ciedade, junta, conheça os 
problemas, ~s dific~ldades e, junta, busque os entendi
mentos necessários. 

Sr. Presidente, vivemos uma hora de grandes interro
gações: o destino do nosso País, a hora da sociedade 
brasileira, a Nova República; vivemos, agora, uma ho_!3 
de grandes interrogações, no encerramento desta sessa? 
legislativa, quando pratiéamente s~ _voltarão a se reun~ 
os próximos Senadores para parttctpar da Assembléia 
Nacional Constituinte. Saímos daqui com grandes iJlter
rogações. Saio com e~~eraJ!ÇaS, Sr. Presidente. Não 
que eu seja um U:fan~sta, no sentido de d~r que todas 
as coisas estão resolvidas. Orgulho-me mu1t0 de , duran

- te 20 anos ter sido o PreSidente da Oposição no Rio 
Grande do' Sul, durante 16 anos, Líder .na Assembléi~ 
Legislativa, e, durante todos os anos que pennaneCJ. 
nesta Casa em nome da Oposição usar um discurso. 

Quando' passamos a ser GovernO, como Ministro, 
como Senador ou na minha campanha para o Governo 
do Estado, ainda que defendendo'? Governo Feder~, 
preciso dizer algo que me parece Importante: eu nao 
mudei. O meu discurso é o mesmo, as idéias pelas quais 
luto são as mesmas, o modelo económico e social, a 
política institucional, a busca de uma democracia, de 
um Congresso que seja forte, eu, Sr. Presidente, defen
do as mesmas idéias, o mesmo discurso e o mesmo 
pensamento. 

D_eus me ajude,_ para que eu possa ter forças para 
continuar assim, porq1:1e n_:almente é muito importante 
ser fiel às suas ídéiãs, ainda que numa vida humilde, 
ainda que numa·vida singela, ainda que sem grandes 

- estardalhaços, mas~ pelo menos, fiel ãs suas origens .. 
- Não é possível, nem eu me compreenderia. Sr. Presi-
dente pelo fato de eu ser Oposição e deixar de ser 
para ;er Governo, pelo fato de um Líder da Oposiçáo 
passar a Ministro, ou pelo fato de eu de U?er da _O~o
sição chegar a Governador, mudar as mmhas xdé1as 
ou mudar o meu pensamento. Temos a obrigação de 
ser fiéis às nossas idéias, E eu o sou. Ainda hoje, quando 
a executiva do meu partido lançava uma nota com rela
ção aos fatos que acontecem e ao modelo económico, 
de um modo geral, vejo com alegria que esta nota, 
ainda que sejamos um partid9_ do Governo~ não é con
trária às outras notas que o nosso partido lançava, quan
do era Partido de Oposição. Somos partidos de Gover
no? Sim. Vamos lutar pam dar solidariedade, para que 
o Governo do Presidente Sarney acerte? Também sim. 
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Vamo-nos esforçar para que a Nova República cum
pra as suas finalidades, Estou convicto de que todos 
querem isto, Sr. Preside_nte, porque todos desejamos 
o bem desta Nação. Todos d~iejarnos que as coisas 
dêem certo. É claro que vamos fazer o possíveL E a 
Oposição é necessária. Ninguém, mãis do que eu pode 
dizer sobre a importância da Oposição. Ninguém, mais 
do que eu, respeita, venera a oposição e diz_ que o 
seu papel é magnífico, é um pãpel brilhante, é um papel 
que tem carinho, que tem afeto, principalmente a que 
fizemos, que foi numa época -màiS difícil, numa época 
em que havia cassações numa época em que as coisas 
eram mais complicadas. De qualquer maneira, em qual
quer momento, é muito importante o papel da Oposi
ção. Tenho certeza de que o Presidente Sarney, tenho 
certeza de que os homens do Governo. como sempre 
disse, haverão de entender que é muito melhor o Líder 
da Oposição que faz a -crmca de fiente, que critica 
o que tem que critiCar e aponta os erros, dando oportu
nidade para que se conheç_am os erros, os equívocos, 
analise, faça o julgamento, interprete e veja quilo que 
está errado e mude. Prefiro este, do que aquele amigo 
que bate nas costas e diz "está tudo muito bom", quando 
a minha própria consciéncia está-me dizendo que as 
coisas estão erradas. 

Não, Sr. Presidente, o Brasil não será um -grande 
País se não tiver uma oposição com dignidade, viril, 
digna, respeitável, e que o Governo não entenda que 
deva receber com carinho, com afeto e com admiração 
o discurso da oposição. E assim pretendO ir para o 
Rio -Grande do Sul, como tenho certeza que é assim 
que- o Governo da Nova República estará recebendo 
as justas e respeitosas críticas por parle da oposição. 

Sr. Presidente, não poderia deixar de salientar, aqui, 
o papel da nossa imprensa. Imprensa e Parlamento no 
Mundo inteiro se identificam. Se olharmos para qual
quer país do Mundo, onde a imprensa tem liberdade, 
o Parlamento tem liberdade, onde a imprensa tetn cen
sor~ o Parlamento tem censura. 

Quem soritos nós? De que adianta estarmos falando, 
discursando, se os nossos discursos ficam -nesta CaSa? 
É importante que o debate, que a discussão, que as . 
decisões, que aquilo que aqui se debata chegue lá à 
opinão pública, e que faça opinião. E isso só pode ser 
feito através dos nossos pulmões - e os pulmões do 
Senado e os pulmões do Parlamento é a imprensa brasi
leira. 

Por isso, quando me lembro do papel magnífico da 
imprensa - de um modo especial na campanha das 
''diretas já", quero dizer que, se Deus quiSer, vamos 
avançar- e no próximo ano, que será o mais impor
tante do Congresso brasileiro, haverá, se Deus quiser, 
de ser também o ano mais iinportimte - da imprensa, 
do rádio, jornal e da televisão - da História deste 
País. A eles, o meu caritÍho, o meu afeto e o meu 
agradecimento por aquilo que, mais do que eu merecia, 
sem dúvida, tive a oportunidade por parte deles. 

Aos meus Colegas desta Casa, aos que ficam, com 
um pouco_de inveja, deixo o meu abraço, deixo a minha 
convicção, deixo a certeza_- e falo em nome do povo 
do meu Estado - de _que V. Ex~s haverão de corres~ 
ponder à expectativa naCíori-al. Não tenho nenhuma dú
vida de que V. Ex~. que percorreram este País, que 
andaram e sentiram os reclamos da alma popular, have
rão de corresponder aos grandes anseios da sociedade 
brasileira. 

Aos que saem vitoriosos e aos que saem sem a Vítória, 
quero dizer que isto faz parte da vida. 

Sr. Presidente, respeito e dou muita importância ao 
que perde, muito mais do que ao que ganha. De certa 
formã, saber ganhar não é difícil, o importante é saber 
perder. Eu sei, parque passei pela vitóría -e-passei-peta 
derrota. Perdi há 4 anos, e soube interpretar, e_soube_ 
entender que o homem público deve conhecer a derrota. 
Sr. PreSidente, aprindi muito. Foi a primeira derrota 
na minha vida, mas ela me ensinou muito:' Erisinoil:Ynê, 
primeiro, a respeitar a võntade popU.Tar; segundo--.....:... -
e não tenho nenhuma dúvida em afirmar aq-ui com ·pro
funda convicção e"nsiriõu-riie a ser_-OqtrO bQiUc!m, -_me 
tornei uma pessoa mais humilde, uma pessoa que p3Ssou 
a interpretar melhor os fatos, uma pessoa-que passou 
a entender, ainda mais, que ninguém é dono da verdade. 
Passei a compreender que, por mais impOrtante que 
o cidadão seja, e por mafs humilde que seja a pessoa 

com quem ele esteja dialogando, não há na história, 
Sr~ Presidente, nenhuma pessoa com quem estejamos 
falando que não tenha alguma coisa a nos ensinar. É 
que às vezes nos consideramos tão importantes, nos 
consideramos tão por cima, que achamos que não vale 
a pena dedicar tempo; que não vale a pena nos preocu~ 

- parmos com aquele cidadão que ali está na sua· humil
dad~ e na sua pequenez. 

Sr. Presidente, se eu olhar para o agricultor, ele pode 
nao entender 90 coisas que eu entendo, mas de plantar 
ele entende mais do que eu, que já fui Ministro da 
Agricultura. Se vou falar com um operário, ã sua missão 
ele sabe muito melhor do que eu. Não há cidadão com 
quem eu não possa aprender alguma coisa. Isto é muito 
importante e necessário, porque é exatamente desse 
sentimento, desse sentimento de compreender que a 
nosa vida tem horas de alegria e horas de dor, e, na 
verdade, muitas vezes as de dor são maiories do que 
as de alegria, e entendermos, Sr. Presidente, que nas 
horas de dor ou nas horas da derrota, quando ficamos 
sós-, temos tempo para meditar, para pensar. Como 
·diz o pensamento chinês, o homem sofre; sofrer faz 
o homem pensar; pensar torna o homem culto~ ser culto 
aJuda o homem a viver. 
---Por isso, aos meus amigos que não venceram, levem 
o meu abraço com maior carinho e com maior afeto. 
Não é feio perder. Na democracia, uns ganham e outros 
perdem. E o maior exemplo, Sr. Presidente, é o de 
Winston Churchill: quando ganhou a guerra, foi herói 
no mundo inteiro; estátuas se construíram a Churchill 
e biografias na história de todos os países do mundo 
ao grande herói. Submeteu-se a uma eleição e foi derro
tado, ainda que lá adiante voltasse na glória e no respei
to do seu povo. 

Meu carinho, meu respeito e minha admiração àque
les que desta vez não conseguiram, Meu carinho e minha 
confiança àqueles que desta vez conSeguiram, e de mo
do especial, àqueles que irão aos Estados com a respon
sabilidade de corresponder à confiança popular, numa 
hora difícil a nível de Estado e difícil a nível de Nação. 

O importante, para mim, é a consciéncia do dever 
cumprido, O homem público pode subir, pode descer, 
pode ganhar, pode perder, pode ser Presidente honroso 
do Congresso, como é o Senador José Fragelli, que 
dignifica e-sta Casa, pode ser como eu, um humilde 
Senador. O importante, para mim, é a missão do dever 
cumprido. É nos olharmos, analisar, e, olhando para 
dentro de nós mesmos, podermos dizer: eu fiz o que 
era possível. 

É claro que aqui, neste momento, faço a mea culpa, 
pois devo ter errado muito na mioha vida, devo ter-me 
equivocado, devo não ter feito aquilo que muitas pes
soas esperavam de mim, devo não ter correspondido 
àquilo que eu talvez pudesse avançar. No entanto, a 
minha consciéncia me diz que fiz o que podia, que 
fiz aquilo que tinha condições de fazer, que me dedi
quei, com a minha alma, com o meu sentimento, com 

_ _a minha capacidade, com o esforço que me era possível, 
me dediquei ao meu mandato nesta Casa, como tenho 
certeza de que cada um dos Srs. Senadores pode dizer 
o mesmo. 

O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex.~ um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Com o maior apreço conce
do o aparte ao nobre Líder do PDS. Começamos juntos 

--na -VIda uriiversitária' e tenho a honra de vê· lo _como 
Üder nesta Casa. 

O Sr. Octávio Cardoso- Nobre Senador Pedro Si
mon, no momento em que V. Ex! se despede do Senado 
da República, eu, no exercício eventual da Liderança 
do Partido, não poderia deixar de prestar o meu teste
munho sobre o valor do trabalho de V. Er. Particu
larmente estou em_ condições de fazê-lo, porque percor
remos juntos um l'ongo caminhQ de 30 anos, na luta 
estudantil, na Assembléia Legíslativa- do Estado e até 
nas Presidências de Partido, V, Ex~ no MD B e eu na 

-"=ARJ;3NA, na qrialid?_~e_á~ Yice-Presidente, exercendo __ _ 
· ajkesidência e presidindo ull?-3 ileição municipal e uma 

--~.estadual. Posso testemunhar _embqra V. Ex~ não precise 
deste testemunho, porque a Nação sabe, faço questão 
de registrar um dos aspecto.s a que V. E~ !le refeiiu, 

_a coerência. V, Ex~. efetivamente, foi um homem que 
não mudou o seu discurso, não s_ó_em relação a Governo 
e Oposição, como nas diversas hierarquias que alcançou 
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na Vida política e na Vida partidária. V. Ex~ foi sempre 
um homem corajoso, especialmente um homem rea
lista, V. Ex~ presidiu o seu Partído, no Rio Grande 
do Sul~ nurila situação muito adversa, em que nem a 
·covardia construia nem o queixotismo trazia vantagem. 
Era preciso o realismo e os pés no chão. Era preciso 
ter confiança- ná mensagem e esperança no futuro. V. 
Ex~ soube fazer essa difícil conciliação. Assim que ,labu
taridõ ao lãifo de V. Ex~. embora em campos adversos, 
posso testemunhar que V. Ex~ sempre foi um adversário 
leal e um lutador, um homem de grande combatividade. 
Não direi que o Senado perde, porque, na verdade, 
o Rio Grande vai tê-lo como Governador. Não póderia 
dizer mas depois que V. Ex! referiu que a derrota lhe 
acrescentou virtudes, posso, então dizer que o Rio 
Grande, neste caso, o recebe na hora certa. Numa hora 
em que precisa reerguer-se, numa hora em que precisa 
da conciliação, numa hora em que pr.ecisa a soma de 
todos os esforços, o Rio Grande do Sul, que sempre 
foi tão altivo nas s,uas poSições polfticas e que tem uma 
tra:dição revolucionária tão" acentuada, mas que também 
soube dar exemplos de grandeza e de união política, 
há de recebê-lo com esse espírito, para a ConstrUção 
~a sua grandeza, _para o seu reerguimento. Estou aqui 
J)ara testemunhar o trabalho de V. Ex! no Senado~ a 
sua lealdade como adversário, e formular os melhores 
votos para que V. Ex! tenha umaGovemo exitoso no 

_ ~ta~o do Rio Grande do Sul. (Palmas.) 

O SR .. PEDRO SIMON·- Agradeço, profundamente 
sensibilizado, ao nobre Líder Senador Octávio Cardoso 
que, disse muito bem, foi uma longa vida de 30 ano~ 
de convivéncia, como estudantes do ginásio de secun
dário, da faculdade, como deputados como Presidentes 
de partidos e nesta Casa. Eti agradeç'o, ilustre Senador, 
que honrou e honra o Rio Grande do Sul, pelos seu 
trabalho e pela sua ação, por suas palavras, .que_.é _de 
carinho, adversário, mas amigo. 

Sr. Presidente, devo dizer, neste encerramento, que, 
nas várias lições que a vida nos apresenta, encontramos 
momentos ínteressantes. SãO momentos tão difereDtes 
que vivemos-momentos de luta, momentos de radica
lismo, momentos de ataque, não digo de ofensa, por
que, graças a Deus, nunca foi meu estilo passar da 
linguagem mais dura e mais áspera à ofensa pessoal. 
Que vivemos momentos difíceis, vivemos. Vivemos mo
mentos de apreensão, fecha a Casa, não fecha a Casa· 
vivemos momen!os de mágoas- cassado companheiro: 
preso outro. O unportante é que, na nossa vida, não 
que não ?uar~emos no nosso cérebro, que é um compu
tador, nao ha1_a um lugar onde cada uma dessas imagens 
~que, ali, como se fora uma fotografia guardada; o 
Importante é saber qual dessas fotografias trazemos pa
ra ser aquela com a qual vamos conviver e para ser 
aquela que nos Vai ditar as normas. . 

Tenho por norma, Sr. Presidente, que o sentimento 
que levo , a fotografia que levo, a imagem que levo, 
é aquela das boas hoz:as, aquela do afeto, aquela do 
carinho, aquela do respeito, aquela da compreensão, 
aquela em que houve a grandeza, aquela em que houve 
o entendimento. As outras são coisas do passado. Estes 
longos anos, es~a longa caminhada, os discursos duros 
que fJ.Z_ desta tnbuna, nas Assembléias Legislativas, as 
entrevrstas, e tudo o mais, foram importantes, creio 
que o foram, más não é isto que levo. Levo a imagem 
dos momentos em que esta Casa se soube somar, soube 
entender e soube avançar para a boa que estamos vi-
vendo. ____ _ 

Isto me parece importante, Sr. Presidente. Impor
tante, porque a todos nós, as pessoas, oferecem~n-os 
coisas boas e coisas triáS; a todos nós acontecem coisas 
l?oas e coisas erradas~_~E -~_caçla um de nós- Senador 
Deputado~ Governador, ve!eador, estudante, aJ!li8.o: 
companhetro - a cada um de nós acontecem coisas 
de que gostamos e coisas de que não gostamos._O impor-

- tante é medirmos, como üeve ser medido, e valori-
-zarmos o lado bom, esquecendo o lado errado. 
. Há um provérbio, Sr. Presidente, que meu pai me 
'etisinõu, ele que veio_do_Ofiente, do Líbano. CriariÇa, 
nunca pude esquecer-me dele, falando arrevezad_o, con
tando uma passagem. Dízí:i~me ele que um cidadão 
assistira à a!;Tessão de mn_a pessoa que, quando _estava 
sendo agredtda, quando_ estava sendo violentada, teve 
sua vida ~alva por outia pessoa. Veio alguém e lhe 
salvou a vtda. Escreveu na-pedra: aqui, fulano salvou 
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a vida de beltrano. Tempos depois, estava no deserto, 
quando yeio alguém_ e o esbofeteou, praticamente o 
violentou de todas as formas. Ele escreveu na areia: 
aqui, fulano quis ma"tar beltrano. E alguém que assistiu 
aos dois atas. perguntou: Por que você, agora que fula~ 
no quase o agrediu e o violentou, escreve nã areia, 
e no outro fato, onde fulano o salvou: você escreveu 
na pedra? -a injustiça que ele me fez, escrevi-a na 
areia, para que o vento apague, leve, esqueça; o outro 
fato que me fez de bem, escrei--o nã pedra, porque 
dele não quero esquecer. 

O homem que tem isto como nonl_la não só é feliz 
com a humanidade, não só tem mais CoD.díções de cons
truir, de progredir, de avançar, de fazer amigos, como 
é feliz com ele próprio. É a isto, Sr. Presidente, que 
quero dizer. Sou um homem que guardo na rocha as 
amizades., o carinho e as palavras de afeto, e na areia 
do esquecimento, os desentendimentos que porventura 
possa ter tido no passado. 

O Sr. Hélio Cueiros- V. Ex.~ me permite um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com o maíor prazer, meu 
nobre Colega de hoje e de: amanhã._ 

O Sr. Hélio Cueiros- Eminente-Senador Pedro Si
mon, desejo,. em primeiro lugar, em nome da Lide
rança, do seu, do nosso e do Partido de todo o povo _ 
brasileiro, que é o PMDB, prestar a nossa homenagem, 
o nosso respeito, e a nossa admiração pela sua brilhante 
e inconfundível trajetória nesta Casa do Parlamento 
brasileiro._V. Ex.~honra, dignifica e exalta o Senado 
da República. Como homem religioso, creio um pouco 
na predestinação. V. EX! mencionou, há pouco, uma 
derrota sofrida, um insucesso que t:h_e serviu de muitas 
lições. OuçO, Senador Pedro Simon, admitir que foi 
necessário que V. E~ tivesse estes insucessos, para par
ticipar da redenção do povo brasileiro, depois de vinte 
e poucos anos de autoritarismo e de arbitrariedade. 
A sua participação pelã implantação da Nova República 
foi decisiva para que ela concorresse dentro de um clima 
de paz, de ordem, dentro do sistema constitucional vi
gente. V. Er. sabe perfeitarriCnte, que, quando surgiu 
a oportunidade, houve também resistências para que 
o PMDB comparecesse ao Colégio _Eleitoral e com isso 
se adiasse, não se sabe por quantos anos, o fim do 
tempo de arbítrio e a implantação d"a Nova República. 
A presença de V. Er.. aqui, nesta Casa, e não lá no 
seu Rio Grande do Sul, onde V. Ex!, naturalmente, 
faria um grande papel~ foi núilto -mais decisiva. muito 
mais preciosa, porque V. Ex!, com sua experiência, 
com o seu patriotismo, com--o seu partidarismo, com 
o seu amor ãs instituições democráticas, conseguiu de
mover, remover dificuldades e prejuízos existentes den~ 
tro do bloco democrático nesta Casa, e conseguimos 
implantar, mais ce'do do que muita gente pensava, uma 
Nova República em nosso País. Portanto, presto~lhe 
esta homenagem e faço esta recordação. E permita V. 
Er.que faça, agora, uma recordação de_ordem pessoal, 
depois de ter feito essa homenagem eni nome dos seus 
correligionários do PMDB à sua presença salut'!r e pa
triótica nesta Casa. De minha parte, nobre Senador 
Pedro Siinon, fiquei-feliz em encontrá-lo quando che
guei ao Senado. V. EX! sabe que eu vinha substituir 
um homem muito estimado e querido e muito respei
tado nesta Casa havia certo clima, se não de hostilidade, 
pelo menos de desconfiança e de prevenção_ com este 
representante do Estado do Pará_. Nú?-gu~~ nesta_ Çasa 
foi mais solidário, niais amigo, mais r!atemci'com ãquele 
novo Senador que chegava dó Estado do Pará para 
substituir uma legenda __ nes~ Casa, ninguém foi mais 
solidário comigo do que V. EX! Foi um momento meio 
difícil, mas V. EX! foi de uma solidariedade exemplar, 
I até boje guardo a melhor reco-rdação. Ainda mais_, 
V. Er., com o seu discurso de hoje. me dispensa de 
fazer discurso de despedida, porque subscrevo, endos-
so, assino tudo o que V. Ex! disse nesta sua despedida, 
boje, no Senado Federal. Também, nobre Senador Pe-
dro Simon, sinto inveja, inveja santa, daqUeles que vão 
permanecer aqui. ~ uma oportunidade realmente ex
ttaordiná!i~ que este Congresso, est'! Constituinte terá. 
E sinto pena também, como V. Er., de deixar esta 
Casa. Tanto quanto V. Ex~. espero dar, no meu Estado, 
uma pequena colaboração para o desenvolvimento, o 
progresso do Pará e dos paraenses e, também, pa.ra 

o aprimoramento das nossas instituições democráticas. 
Receba V. Ex~ a expressão do meu afeto pessoal e 
a expressão da admiração, do respeito e da reverência 
cio povo brasileiro e do PMDB, pela sua presença salu
tar e patriótica dentro do Congresso Nacional. (Muito 
bem! Palmas) 

O SR. PEDRO SIMON - Senador Hélio G~eiros, 
V. Ex~ me emociona com o seu aparte. Não há dúvida 

-alguma de que, quando V. Ex! aqui chegou, o que 
-_.todos nós sentimos foi a profunda sinceridade de um 

homem de bem, um homem apaixonado por servir, 
por tra~alhar, ·por se dedicar à causa pública. Não me 
lembro de ter visto Senador mais interess_ado em apren
der, em conhecer, em viver do que V. Ex~. um homem 
que teve ·uma vitória espetacular e, na verdade, venceu 
um pleito que a Nação inteira acompanhou. No entanto, 
chegou aqui, aos poucos se inteirando, mas com a pai
xão de querer conhecer. Foi uma honra tê-lo comigo, 
como Companheiro, como Uder eventual, e, indiscuti
velmente, como um homem que, em 4 anos, se integrou 
e praticamente deixa uma marca indelével da sua passa
gem nesta Casa. Nã_o _é por nada que, ao contrário 
de mim, que fiquei g· anos, V. Ex! só ficou quatro anos, 
porque o Pará realmente precisa do seu trabalho, da 
sua dedicação. E, pelo que V. Ex~ aqui realizou, tenho 
certeza de que trará anos de paz e de desenvolvimento 
para aquele grande Estado. 

Muito obrigado a V. Ex~ pelas suas referências. 

()Sr. L!.liZ ViAna-:- Permite V. Ex~ um aparte_? 

O SR. PEDRO SlMON- Com o maior prazer, nobre 
Sena:dOi' Luiz Viana. 

. OS~. Luiz Viana- Começo este breve aparte dizen· 
do_a V. Ex! que tem toda pertinência o que lembrou 
com relação ao que se escreve na pedra. Ê isso que 

_vai acontecer com a passagem de V. EX! no Senado 
-da República. Vai ficar escrita na pedra, vai ser indelé

vel, vai ser inesquecível. Realmente a passagem do 
grande Senador,. do grande homem público, do grande 
cidadão. do liberal, não será esquecida. V. Er. vai para 
outra atividade, deixa o Legislativo, depois de uma lon
ga caminhada no seu Estado, e aqui no Senado, para 
assumir o Governo do Rio Grande do Sul. Talvez V. 
Ex~ considere que o destino- não sei se é a Providência 
~ tem oS seuS desígnios. Foi lembrada aqui a impor
tância do fato de V. Ex~ ter ficado aqui, porque náo 
fora para o Goveino do Rio Grande do Sul. Hoje V. 
EX!- vai para o Governo do Rio Grande âO Sul, e vai 
num momentoexcepcional, num momento grave para 
a vida do Brasil. E nós todos sabemos a importância 
que tem o Rio Grande do Sul nestes momentos, pois 
não é um Estado qualquer, e o digo sem demérito para 
qualquer um. O Rio Grande do Sul, pela tradição dos 
seus. homens, pela sua tradição de lu.ta, de bravura, 
de desprendimento, de brasilidade- aquela brasilidade 
que vem da pro:rcimidade das fronteiras -, dá a V. 
Ex~ o comando de uma região e de um Estado çie ex~ 
traordinária importância para a vida do Brasil, para 
o nosso equilíbrio, para o nosso futuro. Estou certo 
de que, muitas v-ezes, V. Ex~ s.erá a palavra de que 
o Brasil irá precisar para encontrar definitivamente os 
caminhos da democracia, do regime representativo da 
Federação. V. Ex!, lá no Sul, será certamente, com 
a sua experiência, com o seu amor pela coisa pública, 
com a sua brasilidade, um bastião. E nós todos, seus 
~.igos, seus admiradores, seus correligionários, aqui 
estaremos- naturalmente_em relação a mim com um 
apoio quase insignificante - com uma apoio que V. 
Ex: ~ontará sempre _em tudo aquilo que lhe for neces~ 
sárío para servir ao Rio Grande e ao Brasil. Esta Casa 
não vai es(j_uecer V. Ex~ Não q invejamos. V. E~~ nos 
inveja, porque ficamos aqui, e realmente tem razão, 
tão árdua, tão áspera, tão difícil é a função do Gover· 
nante de um Estado. no Brasil. Aqui estaremos para 
partilhar dos seus triunfos, das suas vitórias, das suas 

.realizaçõE:s, do imenso serviço que vai prestat, certa
mente, ao povo- do Rio Grande do S_ul, que vive, um 
segundo seiÊ momento diffcil de apreensão para a sua 
economia. necessário que ele tenha agora um timo· 
neiro com a experiência, a autoridade e a fé, a fé do 
homem público que realmente caracteriza toda a ação 
de V. Ex~ V. Ex!, na realidade, eu poderia dizer numa 
síntese, é umhomemnftido, isto é, V .. Ex! é um homem 
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cfile é o mesmo hoje como era ontem, e como era an~ 
teontem, da sua mocidade à sua maturidade de hoje. 
V. Er. é o mesmo, é o mesmo idealista, é o mesmo 
combatente. Sentimos que V. Ex~ se afaste de nós, mas 
aqui ficam os nosSOs votos e a nossa certeza de que 
V. Ex~ irá servir ao Rio Grande do Sul e ao Brasil. 

O SR. PEDRO SlMON- É uma honra muito grande 
receber o aparte de V. Ex~. nobre Senador Luiz Viana 
F'llho, V. Ex~ que é um património nacional, não apenas 
pelo seu passado, não apenas pelo que representa nesta 
Casa, mas pelo que representa na cultura e na vida 
jurídica_ e política deste Pafs. Agradeço, e digo, com 
muito respeito, que sempre tive o carinho e o afeto 
por parte de V. Ex~. Desde que aqui cheguei, V. E~ 
como Presidente desta Casa, o vi com um respeito muito 
profundo, de alguém que chega a aqui encontra o gran
de vulto nacional, cujo livro leu, releu, admirou, apre
ciou, porque representa um homem que na verdade 
contribui para que a História deste Pafs não se perca. 
E quantos e quantos gostaríamos que fizesse uma parte 
do que faz V. ~~~. não apenas a nível de Senado c?mo 
a nível de Brasil e nfvel de_nossa biografia. Foi uma 
honra conviver com. V. EX'!, foi uma honra tê-lo como 
colega e foí uma honra ter o aparte de V. Ex~ 

O S:. Gastão Müller - Permite V, E r. um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Pois náo. 

O Sr. Gastão Müller - V. Ex! nos deu mais uma 
lição sobre um aspecto daqueles que não foram felizes. 
Agora, raciocinando junto com V. Ex~, me lembrei que 
é Pedr.o Simon um exemplo daquilo que V. Er. disse 
há pouco, que saber,perder é muito mais sério, muito 
mais importante do que saber ganhar. V. Ex~ deu um 
exemplo, há quatro anos, quando não foi feliz na eleição 
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Não 
ouvi, em nenhuma conversa particular no plenário, ou 
nessa tribuna, V. EX! chorar as mágoas, culpar alguém 
pela derrota. V. Ex_~ seguiu um exemplo que eu tive 
do meu inspirador na vida política. o Senador Filinto 
Müller, que me disse uma vez- e eu não me-esqueço: 
não se explica e não se justifica a derrota. De modo 
que nós, derrotados, não temos que justificar nem expli
car a nossa derrota. Não fomos felizes, e V. Ex~ me 
deu este exemplo há quatro anos. Faço votos pessoais 
de que V. Ex~ seja feliz, felíz mesmo, na direção dos 
destinos da tradicional província do Rio Grande do 
Sul; que seja um Governo profícuo, que seja um Go
verno de paz, de tranqüilidade e objetive aquilo que 
V. E~ Qis~ durante_ este_ belo pronunciamento tenha 
como meta principal o homem, o bem comum; e que 
possa, depois- V. Ex~ é ainda jovem:- voltar ã lides 
do Senado, com mais experiência, com mais sabedoria, 
para ser mais humano ainda do que V~ Ex~ disse que 
é, e que pretende sempre sê~lo. Parabéns, e talvez algum 
dia, nestes quatro anos, eu possa ter o prazer de visitá~lo 
no Palácio Piratini. 

O SR. PEDRO SIMON - Seria uma honra muito 
'graride, Senador Gastão Müller, receber V. Ex.!, que 
aprendi a respeitar nesta Casa, V. Ex.~ qt:le, na sua 
singeleza - me perdoe -, na sua humildade de agir, 
foi - e o nosso· Líder Senador Alfredo Campos sabe 
disse -como foi com relação ao Companheiro Lucena, 
o homem das horas difíceis, o homem de fazer aquele 
trabalho, inclusi*, que muitas vezes não aparece, o 
homem para todas as horas, o homem para todas as 
missões, o homem que se dedica de corpo e alma ao 

, seu Partido e a esta Casa. Não há dúvida nenhuma 
de que, se há uma pessoa que sentimos que ama o 
Senado, é: V._Ex.!, que se sentiu feliz neste Senado 
é V. Ex.~. que merecia retornar a este Senado é V. 
~Ex.~ Não tenho nenhuma dUvida de que V. Ex.~haverá 
de continuar, e haverá de prosseguir, e haverá de retor
nar, haverá de continuar, porque_, inclusive, destinação 
importante lhe será destinado lá na sua terra ou aqui, 
na nossa Capital. V. Ex.~ haverá de retornar à vida 
parlam.antar, porque merece, porque tem capacidade, 
potque tem dedicação, porque tem carinho e porque 
tem integridade. Não há dúvida nenhuma,e tenho abso
luta convicção disto. 

Repare, nobre Senador Gastão Müller, como a vida 
faz com que as coisas mudem. Quançlo cbeguei aqui, 
eu que tinha feito uma campanha política muito carrea
da em cima da figura de Senador indireto, vim pensando 
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e imaginando que o Senador indireto- seria uma figura 
com quem, de certa forma eu não poderia conviver 
e entender. V._Ex.!, e não só V. Ex.!, o_s companheiros 
que e_stão aqu1, que conviveram aqui, demonstraram 
que, mdependente das discordâncias ou das fórmulas 
as pessoas podem respeitar-se, podem desempenhar' 
coD:lo V. Ex.~ desempenhou, um magnífico papel, d~ 
rumgo, de Senadc;>r da República, que pode retonar 
ao seu Estado e dizer: missão cumprida. 

O Sr. José lgnádo Ferreira - Permite-me V. Ex.~ 
um aparte, nobre Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON - Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. José lgnác:io Ferreira- Nobre Senador Pedro 
Simon, ouvi já o meu Partido manifestar-se, mas não 
resisto a esta oportunidade de também incursionar no 
seu discurso e dizer alguma coisa do que penso sobre 
V. Ex~ e sua trajetória. ·cheguei aqui, Senador Pedro 
Simon, admirando pessoalmente muito V. Ex! Eu fui 
cassado, tive o meu mandato político cassado e os meus 
~eit~s __ polf~cos suspensos por dez anos, em 1969, e 
Sunon, adnnrando pessoalmente muito V. Ex! Eu fui 
cassado, tive o meu mandato político cassado e os meus 
direit?s políticos suspensos por dez anos, em 1969, e 
passet treze anos fora da vida político~partidária. Nesse 
período, fui Presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil durante dois anos e Vice~Presidente da União 
Internacional dos Advogados. Nesse período, apartado 
da política partidária, ffve a oportunidade de ler pratica~ 
mente tudo que V. EX! disse no Parlamento Nacional 
mais especificamente aqui, no Senado. Cheguei ao Se: 
nado admirando profundamente a figura de V. Ex~ Che~ 
guei aqui uni pouoo preocupado com a inevitabilidade 
de perdê~lo antes, eu que pensava assim, e depois um 
pouco satisfeito, confesso, pela oportunidade de tê~lo 
aqui e diria quase que voltar a conviver com os seus 
pronunciamentOs agora, aqui, aõ seu lado. Aqui apren~ 
di a admirar V. E~. o calor humano do nosso contato. 
Recebi, realmente, um carinho enorme e acredito que, 
de todos os Senadores, não houve nenhum que me 
recebe~se mais .carinhosamente. do que V. Er. Aqui 
percebi- e o disse há poucos d1as ao Senador Murilo 
Badaró- que o Parlamento não é só a escola política 

· nossa, também uma escola de comportamento pessoaL 
É o lugar onde se compreen~~·- ~da um de_ nós passa 
a a compreender mais intensamente as própriãs limita
ções pessoais, passa a ter uma taxá de tolerância aumen
tada, passa a ter certa humildade, cada vez mais aumen
tada, na medida em que se compreende que a cada 
momento pode~se ter alguém que se contraponha ao 
nosso entendimento. O Parlamento é a Casa da s-oma, 
é a Casa em que, ao contrário de muitas atividades 
lá fora, não se faz nada a não ser aglutinando, a não 
ser convocando os nossos interlocutores para caminhar 
conosco. V. Er. disse da humildade que lhe foi aumen
tada aqui, .da oportunidade de reflexões, na carga de 
reflexões que teve a partir do revés que teve lá, esse 
revés que-, a principio, lamentei, e disse a V. Ex~, passei 
a gostar dele, porque o convívio co:rri V. EX! se tomou 
cada vez mais acentuado. Vibrei com a sua convocação 
para .o~upar o Ministério e acompanhei seu período 
de Mmistro com muita sãtisfação e vi com que determi
nação de serviço, com qUe devotamento à causa pública 
V. Ex~ continuava agora, já no Executivo, naquele bre~ 
ve período, sustentando seus pontos de vista e percor~ 
rendo o seu caminho. Nesta oportunidade, devo parabe
nizá,-lo pela ~itória que obteve agora, e sobretudo para
bemzar o R1o Grande do Sul, porque vai tê-lo como 
se~ G?vern~dor agora, depois desse período que in~ 
clum, mclusJve, o próprio revés que V. EX! sofreu e 
a carga de reflexões que V. EX! teve oportunidade de 
fazer, um período em que V. Ex~. ao longo destes quatro 
anos, de 83 até agora, teve oportunidade de participar 
das grandes mudanças que se operaram no Brasil do 
Brasil autoritário dos 20 anos para o Brasil da transição 
de hoje, que caminha para a plenitude da redemocra~ 
tização que esperamos. O Rio Granâe do Sul também 
está de parabéns, porque vai tê-lo com a compreensão 
que V. Ex~ tem e revelou, neste __ belíssimo discurso 
que, este sim, deve ser esculpido no bronze, no má r: 
more dos Anais desta Casa, o Govern3d0r que tein 
a compreensão do seu tempo, a compreensão de como 
gira a roda da História - gira com ~la o Governador 
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da coerência. Como disse alguém, desde o seu tempo 
de acadêmico ao seu tempo de parlamentar estadual 
e federal, V. EX! manteve a sua. coerência e sabe que 
hoje o tempo é de busca do resgate do débito social; 
o tempo é de caminhar para a justiça social; o tempo 
é o tempo da participação política, da qual não podemos 
fugir, porque é para lá que roda a História, em que 
o povo deixou de ser objeto, deixou de ser simples 
espectador para ser sujeito de sua História. Então, é 
isso que seguramente me motiva ainda mais para para~ 
benizar, mais do que V. EX! o próprio Estado que o 
nobre colega vai governar porque o Rio Grande do 
Sul v;;ti ter um Governador maduro nas suas reflexões, 
sofrido por todos os motivos, inclusive, e reitero a minha 
solidariedade de sempre, pelos seus próprios tranSes 
pessoais, um Governador experiente, um Goverilador, 
sobretudo, que sente o momento que está vivendo hoje, 
sabe da importância do seu papel como Governador 
do Estado, e, na área federal, na área nacional, o Estado 
do Rio Grande do Sul está de parabéns. Desejo a V. 
EX!, nesta sua última fala aqui conosco, como Senador 
da República, todos os êxitos como Governador do 
seu Estado. Desejó que V. Ex~ faça, no Rio Grande 
do Sul, a administração que sei seguramente fará: uma 
administração participativa, uma administração de bus~ 
ca de justiça social, de busca de melhoria da qualidade 
de vida do_ povo. Tenho certeza de que o Governo 
de V. Ex~ vai ser nesta linha, porque V. Ex~ tem toda 
uma coerência de vida a justificá~la. 

O SR. PEORO -SIMON- Senador José Ignácio Fer~ 
reira, eu conhecia V. Ex~ de longa data, não apenas 
pela cassação, que foi um ato de incompreensão injusti
ficável, desses tantos que acontecera, na História deste 
País. Não há dúvida alguma de que dificilmente se en~ 
centrará alguém como V. Ex!, que a recebeu, a suportou 
e a superou, tendo somado muito ao espírito público 
de v. Ex~ Conheci V. EX! de modo especial, pela sua 
participação e pelo que me diziam da sua presença os 
ilustres advogados da OAB do Rio Grande do Sul, 
a nfvel de OAB do Espírito SantO, e a nível de OAB 
Nacional. 

Não há dúvida de que V. E r. honrou e dignificou 
a nossa Bancada, não há dúvida de que V. Ex~ homa 
e dignifica o Espírito Santo nesta Casa, e não há dúvida 
de que conviver com V. Ex!, pela retidão do seu caráter 
pela dignidade da maneira de ser, pela pureza da su~ 
maneira de agir, é uma das recordações mais gratas 
que levo _do Senado Federal. Muito obrigado a V. Ex~ 

O Sr. Jamil Haddad- Permite V. Ex! um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não. 

O Sr. JamllHaddad- Nobre Senador Pedro Simon 
conheci V. EX! quando éramos Deputados Estaduafu 
-V. Ex!, no seu Rio Grande do Sul, e eu, no antigo 
Estado da Guanabara. Participamos de algumas reu~ 
niões da União Parlamentar Interestadual. Desde aque
la ép~ca, n6s 9-ue tínahmos a mesma origem, filhos 
de Imigrantes hbaneses, passei a respeitá-lo pelo seu 
posicionamento político, pelo seu ideal, não se curvan~ 
do, em absoluto, os momentos piores que atravessamos 
~m noSsa vida política. Não vou falar das cassações, 
ISto é passado, o vento levou ... Congratulo-me com 
o p~:wo do Rio G~de do Sul. V. Ex~. que sei relutou, 
vá nas vezes, para vtr para Brasília, V. E~ tão arraigado 
ao seu Rio Grande do Sul, preferia ser Deputado Esta
dual a vir para Brasília, mas quis o destino que viesse 
a BrasíJia e tivesse uma trajetória já por todos os apar~ 
teantes dignificada, uma trajetória que faz V. E~ mere
cedor do respeito e consideração de seus Pares. Não 
tenho dúvida, conhecendo seu caráter, o seu posiciona~ 
menta político, de que o grande beneficiário, apesar 
dos grandes encargos que V. Ex! terá, será o Estado 
do Rio Grnade do Sul. 

O SR. PEDRO SIMON - Senador Jmail Haddad 
todos nós que temos uma linha prOgressista e que defen~ 
dem,os uma linha de reformas sociais, independente de 
partido, temos um carinho muito especial pelo Partido 
Socialista. Quando vejo V. Ex! como Presidente Nacio~ 
nal deste Partido, e com a pureza das intenções de 
V. Ex~, quªn_do vejo a lq._t~ e a garra de V. Ex~ no 
Rio de Janeiro, quando vejo a ação de V. Ex! aqui, 
no Senado Federal, como Presidente e Chefe dessa 
idéia, que é uma idéia aberta de progresso, de amor 
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e desenvolvimento, é uma honra mUito grande conviver 
com V. Ex!. Se há algo que lamento, é exatamente 
agora que V. EX! vai Viver·e-·estai.aqui e eu não tenha 
a oportunida?e de aprender, como tenho certeza de 
que aprendena, no trabalho. no afeto e nas idéias so~ 
ciaiS, na convivência-Cõril O fi"Xtfã.ordinário Senador Pre~ 
Sidente do Partido Socialista Brasileiro. 

O Sr. Humberto Lucena - V. E~ me permite um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com muito prazer, Sena~ 
dor Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Não me sentiria bem 
comigo mesmo se não aparteasse também V. Er., no 
instante em que se despede deste mandato no Senado 
Federal, ~ digo bem deste mandato, porque sei que 
V. Ex~ a~ da voltará a esta Casa. V. Er. nos deixa, 
porque fo1 convocado por uma extraordinária vitória 
que o povo gaúcho lhe concedeu, nas últimas eleições. 
para governar o seu Estado. Ninguém mais do que V. 
E~ tinha direito a esse galardão de glória de ser Gover
na_dor do Rio Grande do Sul, da sua querida terra natal. 
V. Er.poifiou anos a fio, fOi, Como eu, Deputado Esta~ 
dual na Assembléia gaúcha, Líder do seu Partido naque~ 
la Casa. Veio, depois,_com grande apoio do povo gaú~ 
cho, para o Senado Federal, onde se sobressaiu, não 
apenas nas Comissões Técnicas, como, sobretudo no 
Plenário desta Casa, onde a sua palavra senipre' foí 
ouvida com respeito, com interesse, porque V. Ex! sem~ 
pre se revelou não apenas um político militante. ardo
roso defensor do Programa do seu Partido, o nosso 
querido PMDB, do qual fomos fundadores, como tam~ 
bém um estudioso dos problemas nacionais. Foi justa~ 
mente pela sua lealdade ao P:MDB e pela sua compe
tência que V. Ex~ foí convocado, antes pelo Presidente 
Tancredo Neves, e, depois, pelo Presidente José Sar~ 
ney, para Ministro de Estado da Agricultura, cargo 
que honrou, pelo dinamismo que imprimiu à sua gestão, 
pela probidade rigorosa no trato da coisa pública. Agora 
V. Ex! vai governar o Rio Grande do SuL Ao lhe apre
sentar os meus cumprimentos, neste fmal do seu discur~ 

- so, formulo votos para que V. EX'! tenha o maior sucesso 
no Governo do Rio Grande do Sul, porque o Brasil 
ainda muito espera da sua inteligéncia, do seu talento, 
da sua cultura e do seu espírito público. 

O SR. PEDRO SIMON - Senador Humberto Luce~ 
na, longa foi a nossa convivência dentro do nosso Parti~ 
do. Eu, Deputado Estadual, V. Ex!, inclusive Líder 
na Câmara dos Deputados, já nos conhecíamos e discu
t(amos nas reuniões do nosso Partido. Tive a honra 
de ~er seu liderado e tive a honra de acompanhá-lo, 
aqm, ao longo de todo este mandato. É com alegria 
muito grande que o vejo retornar. É claro que a vida 
escreve os seus desígnios. Imaginávamos que seria a 
vez de V. Er. governar a Parru.ba. Tenho absoluta coo~ 
vicção de que aqui, nesta Casa, V. Er. continuará a 
prestar inestimáveis serviços, como nosso Líder, como 
nosso Companheiro das horas mais difíceis, de todas 
as horas. Quantas e quantas vezes, Senador Humberto 
Lucena, nos reuníamos com o Dr. Tancredo, ou com 
o Dr. Ulysses, ou com as nossas Lideranças, nas horas 
mais dramáticas, onde a interrogação era o que fazer. 
Nessas horas, V. Ex~ sempre esteve presente. 
Ex~ meu carinho e a minha alegria pelo aparte de V. 

- O Sr. Alfredo C8:mpos --Permite V. Ex! um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. PEDRO SIMON - Ao meu Líder com a 
maior alegria. ' 

O Sr. Alfredo Campos- Serei breve, nobre Senador 
Pedro Simon, até porque, pensando que iria valorizar 
o pronunciamento de V. Er., pedi ao Vice~Líder Sena
dor Hélio Gueiros falasse em nome da Bancada, pois 
o Senador Hélio Gueiros tem muito maior prática de 
tn1mna e de Parlamento do que eu. Em segundo lugar, 
porque Hélio Gueiros também vai Governar um Esta~ 
do, como V. EX! irá fazê~lo. Neste instante, não posso 
-certamente pela vaidade_- permitir que não conste 
do seu belo pronunciamento uma passagem, por menor 
que seja, do_tributo que rendo à sua pessoa e ao seu 
Estado. Conhedmo~nos desde 1974, aproximadamen
te,. éramos advogados do MDB, aqui, no Congres~ 
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Nacional, em Brasília. Posteriormente, quando aqui 
chegamos. foi no seu Gabinete que sempre encontramos 
o carinho e o aconselhamento que todo Senador novo 
nesta Casa deve ter . .Ainda me lembro·que, pouco tem~ 
po atrás, quando resolvemos disputar a, Liderança do 
nosso Partido nesta casa, V. Er. ainda era Ministro 
da Agricultura do Governo Samey, foi com V. E~ 
que nos fomos aconselhar, receber e beber os ensina
mentos e os conselhos que tão fartamente saem da. sua 
boca e do seu coração. Por isso, Senador Pedro Simon, 
não poderíamos, jamais, deixar de, em nosso nome 
particular, desejar aquilo que toda esta Casa deseja, 
todo o Brasil quer, principalmente os brasileiros do 
Rio Grande do Sul: seja feliz nesta nova missão. Estare
mos aqui torcendo por V. Ex! 

O SR. PEDRO SIMON - Meu nobre Líder Alfredo 
Campos, V. Er. desempenha uma nússão histórica. V. 
Ex~ ocupa a cadeira _de Tancredo Neves. É uma missão 
histórica e uma missão difícil, pois não há dúvida alguma 
de que, entre os que passaram por esta Casa, Tancredo 
Neves foi, da nossa geração, o grande expoente. Por 
isso, quero dizer, com muita alegria, que V. Ex~ honrou 
e dignificou ess·a cadeira, honro'! e_ dignificou o povo 
de Minas GeraiS, e a grande demonstraçãO foi a condu
ção de V. E~ à liderança que desempenhou com grande 
raro brilho e grande dignidade, e a maior resposta é 
a resposta de Minas Gerais, que o reconduz a esta Casa, 
para novo mandato, que ten~~ certez~, ainda mais do 
que até aqui, pela sua capacidade, pela sua liderança 
e pelo seu espírito público, haverá de honrar Minas 
Gerais e dignificar o nosso País. Muito obrigado ao 
meu Líder. Foi uma honra estar sob a sua _liderança 
aqui, na nossa Casa. 

O Sr. Carlos Chiarelli- Permite V. Er. um aparte? 
OSR. PEDRO SIMON- Coniinuito prazer. 

O Sr. Carlos Chiarelli - Nesta hora, trago o depoi
mento pessoal e o testemunho da Bancada que tenho 
a honra de liderar. com relação ao apreço que temos 
por V. Er., ao respeito que nos merece e à estima 
que lhe devotamos. Falando em nome próprio, como 
gaúcho, todos nós somos testemunhas do trabalho dedi
cado e do empenho devotado e da ação fecunda que 
V. E-r. nesta Casa realizou, representando o nosso Esta
do, durante 8 anos de um mandato legítimo. e que 
tornou mais legítimo pela sua ação coerente, digna, 
honesta e dedicada. Dizer mais a V. Ex!, dizer do reco
nhecimento que tomamos público pela sua fecunda ação 
política e pela forma com que sempre procurou levar 
a cabo a tarefa de homem público de maneira assaz 
digna, marcando-a com parâmetros que estão dentro 
de uma verticalidade de postura, que busca ter no senti
mento ético a sua diretriz fundamental, mais do que 
isto, nobre Senador, ao lado do registro c:Ieste trabalho 
que já fez, desejo, aqui, não apenas como Senador, 
mas como cidadão rio-grandense, reafirmar a manifes
tação que lhe fiz através de _telegrama, dizendo que 
desejo a V. E~. como futuro Governador do nosso 
Estado, que seja muito feliz a título pessoal, porque 
o merece, mas que seja sobretudo muito capaz, muito 
fecundo e muito iluminado por Deus, para que possa 
levar a cabo Uiíla grande obra administrativa, da qual 
haverão de participar todos os rio-grandeJ:l_ses que, ma
joritariamente confiaram no seu passado, nas suas pro
postas e sobretudo, viram em V. Ex!, por direito de 
conquista, no processo eleitoral, aquele a quem have
riam de entregar as rédeas do nosso destino. Por isto, 
tenha a certeza plena e a convicção mais absofuta de 
que aqui venho para lhe dizer não apenas do apreço 
pessoal, para registrar os m~ritos que tem e que todos 
reconhecemos como homem público, para destacar a 
sua conduta de parlaJllentar, mas, sopretudo, para al
mejar, do fundo do meu coração, os melhores votos 
de que tenha um Governo à altura da sua capacidade 
e, sobretudo, ã altura dos sentimentos pretéritos das 
raízes históriCas da reali~~e prese_nte e das aspirações 
futuras do nosso Rio Grande. Muito obrigado. 

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex! peimite-me um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. PEDRO SIMON - Se_nad_or_ Chiarem, meus 
bravos irmãos Senadores, este foi, um po-uco mais, um 
pouco menos, o tom da nossa campanha no Rio Grande 
do Sul, foi uma honra poder disputá-la com um homem 
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da dignidade, da cultura, da capacidade e espírito públi
co do Senador Carlos Chiarelli. Do- Seriador Carlos 
Chiarelli que, há quatro anos, nas umas, nos derrotava 
e aquele que era o nosso grande Líder, o Senador Paulo 
Brossard. E a vida é assim, justiça seja feita, as coisas 
se alteram e faz parte da democracia a alternância. 
O Senador Carlos Chiarem que me perdoe, mas, pela 
lógica dos fato~, pela campanha que o seu Partido estava 
iniciando no Río Grande do Sul, sabia-se- posso falar 
agora, porque a eleição passou - que as condições, 
que as perspectivas de vitória não eram possíveis, não 
havia uma previsão, mas o Senador Carlos Chiarelli, 
para fortalecer Q seu Partido, para fazer o seu Partido, 
deu o seu nome, colocou o seu nome à disposição do 
seu Partido, e percorreu, lutou e nos deu urn trabalho 
enorme, esforçou-se e se dedicou no sentido de, efetiva
mente, cumprir a sua parte. Foi, quero lhe dizer, Sena
dor Carlos Chiarellí,_com toda sinceridade, um exemplo 
gnífico que senti. E eU o admiro, porque se no decorrer 
da campanha V. Ex!, ~la su_a capacidade, pelo seu 
dinamismo, pelo seu brilhantismo, V. Ex~ cresceu e 
aumentou suas possibilidades a graqde verdade é que, 
no momento em que V. Ex.~ aceitou concorrer, as pers~ 
pectivas eram nenhuma. Mas V. Ex~ o fez pelo espírito 
da causa do seu Partido. E isso é algo que soma, que 
dignifica, porqu_e é muito importante quando o_shomens 
se integram, não apenas na busca daquilo que é certo, 
mas se integram· naquilo que ela causa, que a gente 
entende, que a gente respeita e que a gente confia. 

Tive a honra de concorrer com V. Ex.~. de tê·lo nos 
Io_ngos debates, com r~peito recíproco. E tenho a honra 
de- responder ao aparte de V. Ex.~ dizendo que pelo 
seu passado, pela sua atuação esplêndida como Secre~ 
tário do Trabalho, tenho ao seu lado, o que nos honra 
aqui neste momento, exatamente o Ministro Arnaldo 
Prietô, ·com o' qual V. Ex.~ colaborou; pelo seu trabalho 
como Deputado Federal, pelo seu trabalho nesta Casa, 
na Liderança do PFL, e, apesar de divergências que 
possamos ter, lá, pela compreensão e pelo esforço que 
juntos tivemos, para instalação e concretização da Nova 
República, foi e é muito importante o que V. Ex.! fez, 
e-tenho a ~onvicção absoluta, porque tanto V. Ex.~ 
como eu sabemos dos_ danos e das dificuldades do nosso 
Estado, que V. Ex.~ aqui, como Líder da sua Bancada 
e _como Senador pelo Rio Grande do Sul~ continuará 
sendo o nosso representante. E tenho a convicção que 
V. Ex.~ dará, mais uma vez, o exemplo da sua grandeza 
.e-do seu espírito, que V. Ex.~ estará aqui lutando pelos 
in-teresses do Rio Grande do Sul, como nós, da mesma 
maneira:- E, talvez, até com mais garra que se fosse 
pelo interesse pessoal. Tenho a certeza, com a convicção -
absoluta de que, se não foi desta vez, lá, V. Ex.~ pela 
sua capacidade, pela sua ação, pelo seu dinamismo ha
verá de ser gral).de, um extraordinário colaborador, por
que o que importa é a colaboração de todos, para o 
nOsso' Rio Gninde. -

Muita alegria, muita honra e muito satisfação pelo 
apa_~e de V. Ex.~ 

o· sr. Jorge K8J~m~- Permite-me um aparte nobre 
Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON- Pois não. 

_OSr.JorgeKalume- Umaprovadeque os extremos 
se tocam:- eu, do Acre, e V. Ex.~, do Rio Graride do 
Sul. O Acre, aliando-se, com prazer e alegria, a esta 
justa homenagem que os seus pares estão prestando 
a_V, Ex.~. neste momento em que deixa o Poder Legis
lativo para assumir o Poder Executivo do valoroso Esta
do do Rio Grande do Sul após uma consagradora vitória 
dada pelas umas, o que equivale dizer, do bravo povo 
gaúcho. Desejo a V. Ex.~ felicidades, desejo que consiga 
fazer pelo seu bravo povo tudo quanto pensa, tudo 
que contribua para a felicidade do povo gaúcho, porque 
representa também a felicidade do povo brasileiro. 
Quero que V. Ex.! exercite a sua administração dentro 
da mais pura democracia. Aliás, democrata V. Ex.~. 
já o é, um liberal. Portanto, V. Ex.! já deixou marcad<:. 
a sua passagem por esta Casa, como deixou também 
no Ministério da Agricultura, com a sua probidade, 
com seu dinamismo, os mesmos votos eu faço para 
que a sua administração seja plena de trabalho e de 
felicidade. V. Ex.~ foi um-amigo de todos nós, foi um 
opositor até mordaz, V. Ex.~ soube usar a palavra em 
defesa, não só do seu Partido, mas, muitas vezes, em 
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defesa desta Casa e do Brasil. E continue assim, nobre 
Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON - Foi uma honra conviver 
com V. Ex.!, Senador Jorge Kalume, e é com a maior 
tranqüilidade que lhe desejo, com o maior carinho , 
o maior afeto, a continuidade na luta e a convicção 
absoluta de que, no prosseguimento dessa luta, o desti
no lhe reservará as posições que merece, pela dignidade, 
pela garra, pelo espírito público e pela dedicação. Nós, 
do Rio Grande, que, de certa forma nossa história se 
identifica com o Acre, e que temos na humidade do 
nosso trabalho a alegria de ver nossos gaúchos traba
lhando ali, na conquista do Acre, temos por V. Ex.~ 
o maior afeto e a convicção de que a vida lhe reservará 
as vitórias e as posições que a sua capacidade merece. 

O Sr. BeneditoFe~eira- Permite V~Ex'? um aparte? 

O _SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer. 

O Sr. Benedito Ferre,lra ..;... Nobre Senador Pedro 
.Simon, pouco ou nada poder-se-ia acrescentar por tudo 
o quanto já foi exaltado pelos nossos colegas, no que 
diz respeito às virtUdes de homem público de V. Ex~ 
Resta~me, em nome dos goianos, ao mesmo tempo, 
encampando o que já foi dito aqui pelos que me antece
deram, aparteando a V. Ex!, congratular-me com o 
Rio Grande do Sul, porque tivemos aqui mais uma 
lição, mais uma lição que precisa ser aprendida pelo 
Brasil, do Rio Grande, que tem dado tantas lições. 
Mas, ao ver aquele que disputou as eleições do Governo 
no Rio Grande do Sul com V. Er., o seu adversário, 
Senador Carlos Chiarelti, aparteando V. Ex!, dizendo 
o que, realmente, vai no fundo do seu coração é de 
fato um exemplo edificante, é de fato um exemplo poU
tico, que essa grande escola política que é o Rio Grande 
do Sul dá ao Brasil. É gratificante, Senador Pedro Si
mOn, é gratificante S-eniáO! Carlos-Chiarelli, saber que 
ainda existem no Rio Grande e no Brasil esses exemplos 
políticos que valem a pena serem seguidos, mas preci
sam de fato serem exaltados. V. Ex!, forjado na vida 
pública, dá também, hoje, para todos nós uma lição, 
como tem sabido enfrentar as adversidades, tal a inieção 
de otim~smo, que cria um alento para aqueles que real· 
mente amam o Brasil, que desejam o Brasil dirigido 
ao seu grande destino. Parabéns~ pois, Senador Pedro 
Simon, e teve aos gaúchos as nossas congratulações, 
os nossos_ aplausos pelos seus bravos filhos, pel9s seus 
políticos qtie ainda são capazes de produzir exemplos 
como o que assis~os_ neste final de tarde. 

O SR. PEDRO SIMON - Senador Ferreira, quero 
expressar o carinho .. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Senador Pe· 
dro Simon, lamentando, tenho que lhe pedir que encerM 
re, pois temos que passar à Ordem do Dia, à votação 
de um requerimento de urgência urgentfssim_a. 

O SR. PEDRO SIMON - A tolerância de V. E"' 
para comigo tem sido inestimável, Sr. Presidente. É 
a última impressão que levo. 

O Sr. Marcondes Gadeih8 - Sr, Presidente, pediria 
em seguida a tolerância de V. Ex~ para um minuto 
de aparte, em nome da Panuba, ao Senador Pedro Si
mon. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Peço brevi· 
dade a V. Ex~. porque temos_ que passar à Ordem do 
Dia. 

O Sr. Maccondes Gadelha- Senador Pedro- Simon, 
V. Ex.~ responderá aos dois, en~áo. Queria, nobre Sena
dor Pedro Simon, manifestar 6- nosso entusiasmo -
meu e do meu Estado, a Para1ba - em vê-lo ã frente 
dos destinos do Rio Grande do Sul. Sabe V. Ex.! que 
a Paraíba e o Rio Grande do Sul sempre estiveram 
ligados por laços históricos imperecíveis. E nós nos sen· 
timos, de certa forma., recompensados, quando o Rio 
Grande do Sul logra ter, no seu mais elevado comando, 
uma figura do pOrte, da envergadura, do tirocínio, e 
da responsabilidade de um Pedro Simon. O Rio Grande 
do Sul tem dado ao Brasil exemplos de liderança e 
de participação nos mais graves, importantes e singu
lares instantes da nacionalidade. Eu diria mesmo que, 
quando olhamos o mapa do Brasil, ,verificamos que 
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este País só fica verdadeiramente de pé, quando se 
apóia sobre o seu vértice meridional. E agora, nobre 
Senador Pedro Somon, o Rio Grande do Sul dá mais 
um exemplo de sabedoria ao País, quando faz opção 
por um político consagrado pela stia prática, pelas suas 
propostas, pela sua ideologia e pelos s-eus programas. 
O Rio Grande do Sul percebeu com sua larga visão 
histórica, cOnf o seu back-ground, com a sua formação 
institucional, o Rio Grande do Sul percebeu que esta 
é uma hora política por excelência, e foi buscar um 
homem consagrado na luta, homem que ocupou todos 
os campos do possível, galgando, construindo, passo 
a passo, progressivamente, cuidadosamente, ·sofrida
mente um cabedal político de extraordinária relevância. 
Esta, nobre Senador Pedro Biitu)n-, é uma hora para 
estadistas, é uma hora de transição- nacional, esta é 
uma hora de contemporização, de conciliação, de enten
dimento, esta é uma hora para elevados vóos. O Rio 
Grande do Sul cometeu um elevado vôo, quando esco
lheu V. Ex:.~ para seu governador. Meus parabé-ns .. 

O SR. PREDRO SIMON- Agradeço, Senador Mar
condes Gadelha e Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Gabriel Hermes- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O Sr. Mário Maia- Eu peço uma polegada de apar
te. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Gabd~l_Her
mes. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS - PA. Pela ordem) 
- Pediria a V. Ex.~ que prorrogasse a sessão por meia 
hora, e o faço em nome da Liderança. Meu compa
nheiro está aqui ao meu lado. 

O Sr. Mário Maia- V. Ex~ permite um aparte, nobre 
Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON - Quem permite é o Presi
dente a quem agradeço muito. 

O Sr. Mário Maia - Com a tolerância da Mesa, 
o seu e o meu Estado são Hndeiros com países da Amé
rica do SuL O Estado de V. Ex~ é fronteiriço com o 
Uruguai e a Argentina, e o Acre com a Bolívia e o 
Peru. Assim, nossos torrões natais são como que a conTí~ 
nuidade para a posição meridional e a posição ocidental, 
a continuidade da América Latina. Mas não apenas 
física e geograficamente estamos congregados, temos 
os n?ssos laços aproximados. Também his_tori~rnente, 
o Rio Grande do Sul_ está profundamente ligado ao 
Acre, vez que foi um conterrâneo de V .. Ex~. o Cadete 
de São Gabriel, Plácido de Castro, que chefio_u_uma 
das revoluções, a última revolução chamada de "Escara
muça Guerrilheira", que integrou aquele território ao 
BrasiL Nobre Senador, esses laços do passado foram 
aqui relembrados várias vezeS -em conversas, ora no 
debate, ora particularmente. E esta ligação se fez mais 
presente e mais profunda com a amizade que construí· 
mos, na convivéncia diáiia no plenário do Senado Fede· 
~ai. Portanto, V. Ex~. quando aqui chegamos, em 1983, 
Já tinha a metade do seu mandato cumprido e tinha 
sido chamado pelo povo gaúcho para um desafio: para 
ser candidato ao Governo do seu Estado àquela época. 
E, V. Ex~ voltava sem o galardão de ter sido escolhido 
àquela época. Agora, ao término do seu mandato, o 
povo do Rio Grande do Sul deu o governo a V. Ex~ 
e provou que, naquela época, ainda era cedo, que não 
o queria como governador porqUe queria a contiiniação 
do seu trabalho aqui na mais alta Casa do Congresso 
Nacional. Agora, ao terminar o seu mandato, sim, esta· 
va maduro, estava na hora de ser escolhido o Gover
nador do Rio Grande do Sul. E o foi com tranqUilidade, 
com galhardia e com grandeza, eis por que desejo regis
trar aqui a minha solidariedade e parabenizá-lo pela 
vitória alcançada no Rio Grande do Sul, que é uma 
vitória do povo gaúcho - e aqui falo não apenas em 
nome do povo acreano, mas faço também a minha inter
venção no discurso de V. Ex~ c;omo __ Líder do PDT, 
partido que não alcançou a vitói'iã 110 Rio Grande do 
Sul em virtude da grande liderança que V. Ex~ exerce 
lá, uma vez que um dos seus adversários também era 
candidato pelo PDT. Mas, no passado da nossa convi
vência dentro d,o PMDB, foi construída uma amizade 

sólida, concreta e cívica, que há de_ ser perene aqui, 
agora, e para o futuro no Rio Grande do Sul -~ no 
Acre. Muito obri_gado_ a V. E~ 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Permite V. 
Ex! um aparte? 

() SR. PEDRO SiMON - Com prazer, o~ço V. Ex! 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Caro 
amigo é irmão, Pedro Simon. A extensão do meu aparte 
vai ser inversamente proporcional à estima e -admiração 
que eu devoto a V. Ex~. Senador Pedro Símon. Mas 
eu não quero deixar de registrar aqui, neste Senado, 
que, se hoje estou nesta Casa, sentado nesta cadeira, 
membro do PMDB,_em grande parte porque há muitOs 
anos, encontrei rio Rio Grande do Sul um líder autên
tico, do MDB, que me entusiasmou e que permitiu 
que houvesse uma ponte entre a universidade e a vida 
polf~ica. Oepois que o ~nheci, até hoje, não fiz maís 
do que sentir um crescimento contínuó da minha admi~ 
ração por V. Ex~ As palavras ãs vezes não são suficientes 
j:>lirf,l expressar toda a emoção que se tem num dado 
momento. Mas, o meu amigo Pedro sabe que, no decOr
rer de todos esses anos, estivemos sempre juntos. Eu 
tenho a certeza de que o Rio Grande do Sul terá um 
grande Governador, e tenho certeza também que esse 
grande q_Q_yerl)_ador _continuará a ser um esteio do pen
Samento·fuais-autêntico do PMDB. As minhas palavras 
não são de despedida, porque vamos continuar na nossa 
relªção política e pessoal, são apenas para registrar que 
_o Brasil é um Pais que hoje pode se sentir feliz, porque 
tem uma elite política, na qual brilham pessoas comO 
V. Ex! Agradeço a generosidade da Mesa, é a primeira 
vez que quebro o Regimento, mas quebro com o cora
ção cheio de alegria, porque digo aquilo que todo o 
Brasil sabe e sente, que V. Er., Senador Pedro Siffion, -
honra o PMDB e nós continuamos esperando muito 
do seu Governo, da sua ação como líder partidário 
e da sua ação como amigo. Muito obrigado a V. Ex~. 

O SR. PEDRO SIMON - Já encerro, Sr. Presidente. 
Encerro agradecendo ao Senador Benedito Ferreira, 
ao Senador Marcondes Gadelha, ao Senador Mário 
Maia e ao meu irmão de tantas lutas , o bravo compa
nheiro~ S~ilador Fernando Henrique Cardoso. Agra
deço a todos e agradeço a tolerância do Presidente. 

Eu comecei, Sr. Presidente, o primeiro discurso ras
gando o Regimento, e termino rasgando o Regimento, 
mas rasgando em amizade, em carinho e afeto. Agra
deço, dizendo que lá no Rio Grande, apesar das dificul
dades, das lutas, dos problemas, apesar das questões 
financeiras, apesar do Rio Grande ter mil questões para 

_ levar adiante, o povo gaúcho estará identificado com 
o povo brasileiro nesta hora e neste desafio, na torcida 
e na luta e na ga~ra para que a Constituinte dê certo 
e vai dar certo. Na torcida, no esforço e na garra para 
que o Governo do Presidente José Sarney corresponda 
a expecta_tiva popular- e vai corresponder. E na torci
da, na garra e na expectativa de que o Brasil atenda 
aos reclamos do seu povo e seja aquela grande Nação 
de paz, de amor e de justiça. Grande no tamanho, 
grande na riqueza, grande no progresso, mas grande 
nos lares de cada brasileiro, onde haja desenvolvimento 
com justiça social. E, se Deus quiser, isto vai aContecer, 
e tenho certeza de que falo em nome de todo o Rio 
Grande do Sul, para isso nós daremos toda a colabo
ração necessária. 

Muito obrigado. Saio desta Casa, profundamente_ co
movido pelos anos que aqui vivi, saio desta Casa levan~ 
do a imagem de V. Ex:~ e procurando honrá-la e dignifi
cá-la, pelos caminhos da vida. Muito obrigado. (Muito 

_bem! Palp1as. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A Mesa se 
solidariza com o nobre Senador Pedro Simon, fazendo 
suas as palavras de todos os oradores que o apartearam, 
e congratulando-se com S. Ex.! faz os melhores votos 
de feliz desempenho no Govemo_do_Rio Grande do 
Sul. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Her
me-s. V~ E"x.! dispõe de 20 minutos. 
~-0 SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso) -Sr; Presidente, Srs. Senadores: 

Um dos maiores livros do mundo e que nós precisa
mos ler e reler. inclusive nós os homens-Públicos, se 

é que podemos chamar de livro ao "Sermão da Monta
nha" de Jesus.._ que diz em poucas linhas tudo de que 
os homens, a humanidade precisa para progredir e ser 
feliz. Aproveitar_ei bem os poucos minutos que me fo
ram destinados, conquistados quase com impertinência 
e pertinácia, para falar pela última vez na Tribuna do 
Senado. 

Sr. Presidente, há 32 anos, vivo nesta Casa e neste 
Congress"o, e dele me despeço feliz, contente, na hora 
própria, deixando uma mensagem para os que devem 
continuar uma das obras mais importantes pela qual 
tanto lute_i dentro da nossa Região Amazónica, aCI!ntua-
damente no coração do r,neu Estado do Pará. _ 

Por isto, insísti eri:l fali:r", não para despedir-me, por
que apesar dos quase 78 anos, dos quais 32 no Congres
so, dos quase 64 de trabalho contínuo, ainda estou com 
muita energia para ·continuar a servir meu País, dirigir 
a Federação e o Centro das Indústrias do Pará e a 
dirígii as niiDhas empresas, cocstrufdas com trabalho, 
com honestidade e, graças a Deus, todas sólidas. 

Quero despedir -me desta Casa deixando uma mensa
gem, que, Sr. Presidente, chamando a atenção dos com
panheiros que aqui ficam, e dos que chegam, para os 
problemas da energia da Tucuruí e -do rio XingU. Como 
Vice--Presidente da Confederação Nacional das lndi,Ís
trias, e Presidente do Fiepa e Cip no meu Estado, órgãos 
dos quais sou diretor mais antigo. 

Continuarei a lutar por estas coisas, Sr. Presidente: 
pelas regiões do Tocantins e do Arag~:~-aia, e do Xingu, 
das mais ricas regiões do Brasil. A primeira tem Tucu~ 
ruí, que dá hoje ao Brasil, parte da energia que ele 
reclama para continuar a progredir, e a outra é o Xingu, 
que se prepara para dar futuramente mais 20 mtlhões 
de KW de energia para este Brasil carente dessa força 
bendita da água, da qual somos fartos, dádiva que nos 
deu a natureza dentro do nosso território. 

Mas;- Sr. Pre-sidente;-aquílutei anos seguidos para 
que se construísse a hidrelétrica de Tucuruí, e fiz força 
para o aproveitamento, sobretudo das riquezas minerais 

-da regi~o. Lutei, também, para que se fizesse do rio 
a bidrovia, o grande caminho, do coração do Brasil, 
que, partindo quase de Brasília, servirá ao progresso 
e ao transporte de Goiás, Mato Grosso, Maranhão e 
Pará, transportando tudo que de riquezas esses vales 
têm. 

Olnsegui", Sr. Presidente, com a minha luta deixar 
as cabeceiras das eclusas prontas, construídas, lamen
tando que este Governo da Nova República tenha impe
dido a continuidade da construção das obras das eclusas. 
Mas, não impediu nem impedirá que elas prossigam, 
porque a cabeça está pronta e breve sentirão a necessi
dade de concluir as eclusas de Tucuruí. De outra parte, 
lutamos por um melhor aproveitamento da energia elé
trica de Tucuruf. Inidarnos a luta, desta Tribuna, e 
pelos jornais em discursos, palestras que flzemos nas 
escolas aos jovens advertindo para o projeto de aprovei
tamento da e_nergia elétrica que vai sair do Rio Xingu, 
e deverá servrr ao Pafs e ao vale do grande rio, planejado 
inicialmente para quase 20 milhões de quilowatts. Sr. 
Presidente, sa?emos, que tudo está planejado para, so
bretudo, servrr ao Sul do País, acentuadamente São 
Paulo e os Estados mais próximos. Iniciamos luta para 
que se pense em todas as riquezas de minérios que 
existem na região e que precisamos beneficiar na área. 
Vamos continuar a lutar junto aos mais jovens e aos 
que aqui ficarem, para qUe Se faça a Hidrelétrica do 
Xingu. Mas, esta, com a sua energia como a energia 
de Tucuruí, deverá ter melhor aproveitamento, para 
que _o Brasil se consolide dentro das suas grandes áras 
vazi~, dos vale~ do_ Tocantins, do Araguaia e da região 
do Xmgu, e nao SIIDplesmente preparar essa energia 
para ser levada para o Sul,_ou levada como a de Tucuruí 
incorporada na bauxita, quase toda para o exterior ex~ 
portada. Não se está p_e~sando seriamente em apro
veitar a energia para o enriquecimento dessa região. 

Sr~ Pr_esidente, esta é a última vez que falo ao Con
gresso, após 32 anos e depois de 42 em que levantei 
a voz e escrevi um dos meus livros e, logo a seguir, 
o segundo: No Baixo Amazonas, e No País dos Dólares, 
chamando !l atenção para a energia dessas duas regiões. 
Nessa ocastão chamava a atenção para os minérios e 
-a força das águas dos rios da Amazônia e do Pará e 
da fonte de minérios como o ferro, que se exporta a 
preço vil, como a bauxita que se exoorta também a 



Dezembro de 1986 

preço vil porque trustes internacionais fazem o_ preço 
do comprador e depois o do vendedor nós mesmos. 

Vou continuar a luta, Sr. Presidente, tenho quase 
78 anos e 1 graças a Deus, muita eriergia. Já fiz palestras 
nas escolas, já levantei de muitos jovens a atenção para 
esse problema. Nós não devemos ser - quero deixar 
isso bem claro, e os jornais da minha terra têm publícado 
com destaque -, nós da Amazônia, apenas exporta
dores de matéria prima, seja o de ferro, a de baux.ita, 
o ouro~ o cobre, tudo aquilo que temos em abundância. 
E, agora, a energia de Tu_curuf e também a energia 
do Xingu. Não. Isso não é benéfico para o Pará, não 
é benéfico para a Amazónia e é prejudicíal para o País, 
porque o Brasil precisa tomar posse das suas grandes 
regiões ricas, industrializando a matéria-prima do local, 
e não fazendo dessas regiões colónias dentro do próprio 
País. Colônias porqué exportam o minérito em bruto, 
colônias porque quase exportam a energia para servir 
a outras regiões dentro do próprio País. 

O Sr. Mário :Maia- Penniie V. Er. um aparte? 

O SR. GABRffiL HERMES- Ouço V. Ex' 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Gabriel Hermes, 
no momento em que V. Ei-! registra nos Anais d~ Sena
do a sua ausência, pelo término do seu mandato -
e digo ausência porque é uma despedida breve -, e 
V. Er., apesar de ter registrado os anos de sua vida, 
ainda tem muitos anos de substância e inteligência para 
servir ao Brasil lá fora, e talvez daqui a quatro anos 
V. Ex~ esteja voltando ao nosso convívio. Quero regis
trar aqui a admiraçao que sempre-tive por V. EX!, desde 
quando juntos fomos deputados federais representando 
os nossos Estados, V, Ex~ o Pará, e, eu, o Estado do 
Acre, na Câmara Federal, há duas décadas. Depois, 
encontro-me com V. Ex~ no Senado, vendo sempre a 
mesma pessoa, o mesmo parlamentar dedicado e inte
ressado nos grandes problemas n~cionais, defendendo 
com denodo, com elegância sempre e inteligência as 
soluções para os graves problemas que afetam principal
mente a nossa Região Amazônica. Agora, vendo-o aqui 
e olhando os seus cabelos brancos, lembro-me de um 
verso de um poeta nosso, que dizia: aOlhando os cabe
los brancos, irás pensando pelo seu caminho, que essa 
pobre cabeça de velhinho é um lenço branco que diz 
adeus". V. E~ não está dizendo adeus com o lenço 
branco que traz sempre à sua cabeça, porque esses cabe
los brancos que a cobrem coroam a intelig_éncía, a d~di
cação, o trabalho e o patriotismo de uma vida que deve 
ser sempre seguida pelos seus conten;âneos e pelos seus 
patrícios. Leve com V. Ex!, neste momento da breve 
despedida, o nosso apreço, a nossa admiração e a nossa 
amizade de amazónida. Muito obrigado, 

O SR. GABRIEL HERMES - Agradeço ao bom 
companheiro ... 

O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. GABRIEL HERMÉS - Já darei oaparte a 
V. Ex~, mas gostaria de ficar dentro dos vinte minutos 
que o Presidente me deu. 

Sr. Presidente, vim deixar uma mensagem e não uma 
despedida, mesmo porque vou trabal~ar até maís, a~~
ra. Vou voltar-me para os empreendimentos que cne1. 
Ainda no início deste ano, colocava em funcionamento 
mais uma das minhas indústrias, de dendê produzindo, 
em uma fábrica e já exportando _alg_umas centenas de 
toneladas. Esta ríqueza pode ser aumentada, e muito, 
no Brasil, porque ainda temos apenas 10% da produção 
de dendê que o mundo necessita. 

A mensagem que deixo aos _C:O!ppanheiros que aqui 
ficam, eu que saio e deixo este lug::r o:upado.por um 
companheiro, a que quem fui o pnmetro a drzer, no 
Pará -depois de firmar, eu, como Presidente do PDS, 
o acordo com o PMDB, depois ficar fixada a certeza 
de que uma senatória seria nossa- disse ao meu ~ompa
nheiro Jarbas Passarinho que a-vaga: era dele. Embora 
eu fosse um candidato nato, deixo aqui um grande com
panheiro e _a minha mensag~!fl, apenas este re~do~ 
somos, sim ricOs. E lembro~me de um de meus art1gos 
de 1967 quando eu chamava a Amazônia d7 terra de 
~'milionários famintos". quando falava da rtqueza da 
água dos rios transformada em energia, do ferro, da 
bauxita, dos minérios. E dizia, ainda. das riquez:as que 
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· ~-ã:O -s~bíamos onde escorldidas, debaixo da iinensa flo
.resta. 

Tudo isso está aparecendo e, agora, a mensagem é 
esta, Sr. Presidente: deve o povo da Amazônia, acen
tuadamente do Pará gritar como estou fazendo e dizer: 
"não nascemos pará ser apenas depósito de minérios, 
sejam eles o ferro, a bauxita, o cobre, o ouro, tantos 
outros, ou a energia elétrica, para servir outros lugares 
do Brasil ou outras partes do mundo para onde os man
damos. Isto d~ve ser aproveitado também na própria 
terra amazónica do Pará. A minha mensagem é que 
se faça mais algumas hidrelétricas no vale do Xingo, 
porque o Brasil precisa de energia. mas que sejam colo
cadas indústrias ali, para que se tome conta daquelas 
tenas imensas e vazias a fim de que, assim,sirva melhor 
o Brasil. 

EsÚ é a mensagem. E_. por isso, vim falar, -não para 
me despedir porque eu não me despeço nunca, Sr. Presi
dente, mesmo porque tenho a impressã~ perfeita de 
que a vida continua sempre através das cotsas q~e fize~ 
mos, e das coisas que deixamos de fazer e acreditamos 
outros construirão. 

O Sr. Jorge Kalum.e- Permite V. E~ um aparte? 

O SR. GABRIEL HERMES- Ouço o nobre compa
nheiro. 

O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador Gabriel Her
mes, V. Ex~ é um dos grandes baluartes da Amazónia. 
A Amazónía contemporânea, muito deve à sua atuação, 
ao seu trabalho dignificante, quer como Presidente que 
foi do então Banco-da Borracha que transformou em 
Banco da Amazónia quer corno Presidente da Confede
ração Nacional da Indústria, quer ç:omo Deputado Fe
deral e, hoje, como Senador. V. Ex! dignificOu todos 
os cargos por on-de passou, soube deixar marcada a 
sua presença através do seu dinamismo, da sua probi
dade e, acima de tudo, do amor à amada querência 
que é a nossa amada Amazônia. Lembro-me bem quan· 
do Deputados juntos, no período de 1963/66, da sua 
luta constante , assídua, em favor das hidrelétricas da 
Amazónia e, em particular, do Tocantins e Xingu, até 

--que, um dia, V. Ex! viu materializado esse seu_esforço, 
essa sua obstinação em favor da grande e quenda área. 
Portanto, tem razão. V. Er. ilão está se despedindo, 
está deixando, apenas, uma mensagem de agradecimen
to pela oportunidade que Deus lh~ deu, que Deus lhe 
conferiu d_4i: vir ao Parlamento Nacional honrar as suas 
tradições de filho de imigrante-- libanês - e d~ poder 
trabalhar pela incomensurável Amazônia, nossa terra. 
Parabéns a V. Ex pelo muito que fez pela sua terra, 
pela minha terra e_ pela nossa terra, que é o Brasil! 

O SR. GABRIEl-HERMES-- Muito obrigado, meu 
querido companheiro e, permita que o diga, meu que
rido irmão Jorge Kalume. 

O Sr. Gastão MUller- Permite V. Ex.~ um aparte? 

O SR. GABRIEL HERMES - Com muito prazer. 

__ o Sr. Gastão M611er- V. Ex.! é o símbolo do que 
o poeta disse com muita propriedade: 

".,.Viver é lutar, a vida é combate que aos fracos 
abate aos fortes, aos bravos, só pode exlatar." 

V. Ex.~ é um bravo, foi um lutador intemerato pelos 
interesses da Amazónia e, portanto, do Brasil- E sou 
testemunha disto, aqui no Senado e mesmo na Câmara, 
onde convivemos. De modo que, meus parabéns. Viver 
é lutar. Continuaremos a viver e, portanto, a lutar! 
Meus parabéns, felicidades pessoais e a sua farm1ia. 

O SR. GABRIEL HERMES - Muito obrigado ao 
cOmpanheiro de Mato Grosso que, em todas as oca
si6es, me ajudou nesta luta. Todas as vezes - e não 
foram poucas - em que chegamos aos Ministros e à 
Presidência da Repôblíca, nunca faltou a presença do 
meu _querido companheiro Gastão Müller, com a sua 

---coragem, com a suã bravura, com a sua compreensão 
de que na energi~ elétric~ __ e a hídrovia: estava tamb~m 
os principais elementos para o progresso dessas terras 
e a posse delas. Muito obrigado a V. Ex.~ 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex..~ me permite? 
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O SR. GABRIEL HERMES - Com muito prazer, 
companheiro . 

O Sr. Benedito Ferreira- Senador Gabriel Hermes, 

~s~ te vf:tev~~~s a~~st~ ~;xV~. ~;~a~~~a~~ ;"~~ 
Senado, acompanhamos e mais das vezes até fomos 
mobilizados por V. Ex~ para buscarmos junto ao Execu
tivo, soluçóes para problemas comuns aos nossos Esta
dos. Poderíamos citar inúmeras vezes que, sob a lide
rança de V. Ex~. somamos esforços na busca dessas 
soluções. Mas, para sintetizar, porque talvez a que fafa 
rnais de perto há quantos desejam a Amazônia desen~ 
volvida, lembraríaf!iOS a navegação do Tocantins, a per
tinácia de V. E:x! na busca das questões das eclusas 
de Tucuru{, à maneira da formiguinha, a maneíra cons
tante com que V. Ex! sempre propugnou para as solu
ções dos muitos problemas deveria ~er simbolizada com 
a vitória, eu diiia parCial, porque, lamentavelmente não 
foram construídas, ainda, as eclusas. Mas, inegavel
mente, graças ao trabalho de V. E:te, a base, o funda
mental para a construção das eclusas está lançada por· 
que_ se não houvesse aquela base, as cabeças já prontas, 
aqueles investimentos iniciais, dificilmente, depois da 
construção e da instalação da maquinaria geradora de 
energia elétríca, díficihnente, repito. viríamos a ter as 
sonhadas eclusas do rio Tocantins. É, pois, com alegria, 
nobre Senador, que, e.m nome de Goiás, eu participo 
das justas homenagens que seus pares, através dos reíte
radosa_partes que me antecederam, e, mais do que 
isso, por delegação da minha liderança, levo a V. Ex~. 
também, os aplausos, a simpatia, as homenagens, en
fim, do Partido da Frente Liberal. E, leve, V. E~ para 
erem bem, de .quantos como nós aqui aprendemos a 
admirá~lo, a certeza do nosso afeto, a certeza da nossa 
estima, a certeza do galardão maior que o homem públi
co persegue, que é a estima e o respeito dos seus conci
dadãos, Parabéns, Senador Gabriel Hennes! 

O SR. GABIUEL HERMES - Muito obrigado ao 
nobre companheiro e amigo Senador Benedito Ferreira. 

Concluo, Sr. Presidente, exatamente dentro dos limi
tes dos minutos que me foram dados, dizendo a V. 
Ex.~ e à Casa, que vou continuar lutando pela imprensa 
e nos órgãos em que ainda atuo, como Presídente da 
Federação das Indústrias do meu Estado e V ice-Pre
sidente da Confederação Nacional das Indústrias, para 
que se faça a llidrelétrica do Xingu, conclua-se Tucuru(, 
e construam-se as hidrovias, porque o Brasil precisa 
das estradas, dos rios e desta energia que rião termina 
mais, que é a da água, se nós dela bem soubermos 
tril.tar. Que se concluam as demais unidades -pois 
nem o Brasil nem o Govetno atuai podem mais parar, 
deixar de construir as eclusas e a hidrovia e a hidrelétrica 
de Tucuruí, porque senão o Nordeste pára, Sr. Presi
dente, e a Amazónia deixa de progredir. Que se apro· 
veitem bem os minérios dessa região, o ferro, a bauxita, 
que está dando alumínio, e a alumina que vai quase 
toda exportada, portamo, levando energia da nossa re
gião. Lutando e advertindo os mais novos, continuarei 
e, deixando a mensagem, aqui, para os ruais velhos, 
e os que serão constituintes. A Amazônia e_ o Pará. 
não devem ser apenas um depósito de matérias-primas, 
minérios, repito, principalmente os largamente ex!!'or· 
tados hoje, como o ferro, a bauxíta e tantos outros, 
e da energia _efétrica como a de Tucuruí e, amanhã, 
·a do Xingo: Vamos fazer as hidrelétricas, mas vamos 
lutar para que se façam o beneficiamento e a industria
lização, também dentro da região, porque, Sr. Presi~ 
dente, como eu disse aqui muitas vezes, a Amazônia 
também é Brasil e não colónia deste País _P,orque nem 
os brasíleíros o desejam e nem é útil ao Brasil; e não 
o consentirão os paraenses mais velhos como eu, cheios 
de energia ainda por lutar,_~ nem os mais novos, a 
que, transmitimos esta mensagem, assim ·como os que 
ficam. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, pelos minutos que 
me concedeu. (Palmas. Muito bem! O orador é cumpri
mentado.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragetti) -Sobre a me~ a, 
projetes de lei que vão ser lidos pelo Sr .. l~~Secretáno. 
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São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N: 275, de 1986 

Sujeita ii apreciação do Senado a escolha dos Pre
sidentes e Diretores de Sociedade de Economia Mis
ta. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Fica sujeita à aprOvação"- prévia do Senado 

Federal, por voto secreto, a escolha dos Presidentes 
e dos Diretores de Sociedade de Economia Mista. 

Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
~ção. 

AI. 3.'!Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A crescente intervenção do Estado do domínio eco
nómico precisa e deve ser controlada e ftscalizada, sob 
pena de a sociedade polftíca falhar em seu objetivo. 
O Estado foi criado pelo homem e para o homem. 
Seu fun é o bem público, que consiste em proporcionar 
aos cidadãos os meios e a-s condições para que alcancem 
sua felicidade, através da satisfação de suas necessi
dades de segurança e de progresso. 

O excesso de atividades do Estado, todavia, tem pre
judicado o desempenho da máquina esfã.tal. Uma gran
de parcela da economia estã; hoje, sob o controle do 
Estado, ou melhor, do Poder Executivo, sem que os 
repres~ntantes do povo e das unidades federadas pos
sam fiscalizar a atividade estatal de maneira eficiente. 

Não é demais repetir, sem. o menor aCãnhamento 
pelo lugar comum, que "o poder pertence ao povo e 
em seu nome deve ser exercido". Em seu nome e, sobre-
tudo, no seu interesse. __ 

Uma das formas de controlar atividade estatal e de 
fazer com que ela seía exercida no real interesse do 
povo, titular soberano do poder é, sem dúvida alguma, 
condicionar à prévia aprovação do Poder Legislativo, 
ou de uma de suas Cas_as, a escolha dos dirigentes de 
certos órgãos ou dos titulares de certos cargos. É o 
que se pretende com este Projeto, relativamente às so
ciedades de economia mista. 

A exigência de aprovação prévia, pelo Senado, impe
dirá que a escOlha de Presidentes e Diretores dessas 
sociedades recaia em pessoas cujas idéias e cujo passado 
não os credenciem como autênticos defensores do povo. _ 
É de justiça ressaltar que o Projeto~ que temos a honra 
de submeter aos ilustres Senhores Parlamentares, aten
de à recomendação da Comissão Par_lamentar de:_lttqué
rito que investiga a gestão das sociedades de economia 
mista. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. - César 
Cals - Martins Filho - João Calmon - Carlos Lyra 
- Gastão Müller- José Urbano. 

À Comissão de CõliStítiiíÇdo e Justiça. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N: 276, de 1986 

Dispõe sobre a participação da Ordem dos Advo
gados do BrasU e do Instituto dos Advogados Brasi
leiros na receita proveniente de custas judiciais arre.. 
cadadas nos Juízos e Tribunais da Justiça Federal 
Comum ou Especial. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Nos feitàs jUdiciais de qualquer natureza, 

processados nos Juízos e Tribunais da Justiça Federal, 
Trabalhista, Eleitoral e Militar, 10% (dez por cento) 
do valor das custas recolhidas pelas partes, a qualquer 
título, constituirão receita da Ordem dos Advogados 
do Brasil e do Instituto dos Advogados Brasileiros, em 
partes igUais. _ --

Parágrafo úniCO: QUã.iido apenas uma das _en_tida_des 
mencionadas no_caput participar de receitas provenien
tes de custas judiciais havidas no âmbito da Justiça Esta
dual, caberá à outra a totalidade da porcentagem pre
vista neste artigo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

~ Art. 2~ A receita mencionada no artigo anterior será 
arrecadada pelos Conselhos Seccionais da OAB e pelos 
órgãos filiados a'! IAB nas Uqidades da Federação, 
os quais repassarão imediatamente ao Conselho Federal 
ou à entidade nacional respectiva 40% (quarenta por 
cento) do seu montante, mediante depósito em conta 
corrente bancária que estes indicarem. 

Art. 3? Esta lei vigora a partir de sua publicaçãq. 
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário; 

Justificação 

Não apenas a classe dos advogados, mas toda a socie
dade brasileira têm sido imensamente beneficiados pela 
atuação dos dois órgãos máximos de representação da
queles profissionais: o Instituto dos Advogados Brasi-
leiros e a Ordem dos Advogados do Brasil. _ 

Assumindo posições de combate em favor da salva
guarda da ordem jurídica e do aperfeiçoamento das 
instituições, ou empenhando-se denodadamente pela 
ampliação e difusão da cultura jurídica, o IAB e a OAB 
vêm sendo lídimos vanguardeiros dos mais relevantes 
interesses nacionais, com destacada atuação no recente 
processo de redemocratização do Pafs. 

Se é verdade que ao público se tornou bastante conhe
cida a presença da OAB, doutro lado não é menor 
a contribuição do IAB nesses embates cívicos e sociais, 
cabendo acentuar duas circunstâncias que lhe são pecu~ 
liares; o Instituto é a mais antiga entidade da cultura 
jurídica nas Américas, fundado que foi em 1843; e foi 
o mesmo Instituto que promoveu a criação da OAB, 
na década de 1930. 

Não obstante tão relevantes cometimentos e serviços, 
não dispõem as aludidas entidades de fontes de recursos 

SU:flCíêntes, seja para o desempenho de suas habituais 
atividades, seja, sobretudo, para o alargamento e reali
zação de seus amplos fins institucionais. 

Daí a presente iniciativa que, sem agravar as condi
ções de prestaçãQ de Justiça âs partes que recorrem 
ao aparelho judiciário, objetiva destacar um décimo 
da :receita de custas judiciais, na Justiça Federal Comum 
ou especializada, a fim de partilhar dita importância 
com ambas as entidades _em tela - que se afiguram 
dois pilares irremovfveis do sistêma jurfdico e organi~ 
zação forense nacional. 

Sala das SessõeS, _ _4 de dezembro de 1986. - José 
lgnácio Ferreira. 

Às Comissêíes de Constituição e Justiça e de Fi
nanças 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os projetos 
serão publicados e remetidos às Comissões competen
tes. 

Sobre a mesa, Redação Final que, nos termos do 
art. 355, do Regimento Interno, se não houver objeção 
do Plenário, será lida pelo Sr. 1~--8ecretário. 

É lida a seguinte 

PARECER 
N.: 1.146, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n.~ 28, de 1985 (n.: 95/85, na Câmara dos Depu
tados). 

Relator: Senador Saldanha Deni 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n.~ 28, de 1985 (n.'! 95/85, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
Básico de Cooperação Científica e Tecnológica entre 
o Go_verno da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Democrática Alemã, concluído em 
Brasilia, a 22 de novembro de 1984. 
· Sala de Reuniões da Comissão, 4 de_ dezembro de 
1986. -Octávio Cardoso, Presidente- Saldanha Der· 
zi, Relator - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER 
N.~ 1.146, DE 1986 

Redação fmal do Projeto de Decreto Le_gislativo 
ii.~ 28, de 1985 (n.~ 95/85, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço-saber que o Congresso Nacional aprovou, 
nos termos do art. 44, item I, da Constituição, 

Dezembro de 1986 

e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o 
seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.,, DE 1986 
Aprova o texto do Acordo Básico de Coope. 

ração Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Dem~rática Alemã, concluído em Brasília, 
a 22 de novembro de 1984~ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l.~É aprovado o texto do Acordo B_ásico de 

Cõopetaçâo Cientffica e Tecnológica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Democrática Alemã, concluído em Brasília, a 
22-de novembro de 1984. 

Art. 2.? Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicaçãp. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, re-querimento que vai ser lido pelo 
Sr. L~-Secretário. · 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N.~ 568, de 1986 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e 
votação, da redação final do Projeto de Decreto Legis
lativo o.'! 28, de 1985, que aprovã o texto do Acordo 
Básico de Cooperação Científica e Tecnológica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República Democrática Alemã, conclu!do em 
Brasília, a 22 de novembro de 1984. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. - Jorge 
Kalume 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Aprovado 
o requerimento, passi-Se à ímediata apreciação da reda
ção final anterionnente lida. 

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

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta~ 

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

OSR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo Sr .. 1~-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 569, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 3907 

de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Umuarama - PR. 

Saúi das Sessões, 4 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos -.Mário Mala - Cid Sampâio- Carlos Chia· 
relli - Octávio Cardoso - Benedito Ferreira. 

REQUERIMENTO 
N: 570, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 486, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Gandu-BA. 

Sala das Sess_õe_s, 4 de_ dezembro de 1986. -Alfredo 
Cwlpos - Octávio Cardoso - Carlos ChiareiH. 

O SR. PRESIDENTE (JosÇ Fragelli) -Estes requeri
mentos serão votados após a Ordem_ do Dia, na forma 

-do Regimento Internt? da .casa. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 

Ordem do Dia. 

Discussão, em turno· único, da Redação Final 
(oferecida pela Comissão de Redação em seu pare-
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cer n~ 1.067, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
n~ 83, de 1982, de autoria do Senador Itamar Fran~ 
co, que dispensa a realização de vistoria judiciai 
na hipótese que menciona. 

Em discussão a Redáção Finai: (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

sào. --
Encerrada a discussão, a Redação Final é consíderada 

aprovada nos termos do Regimento Interno da Casa. 
O projeto vai ã Câmara dos Deputados. 
É a seguinte a Redação Final aprovada: 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n! 
83, de 1982, que dispensa a realização de vlstoriajudi~ 
dai na hipótese que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. le O § Ze_do art. 213 da ·Lei ne 6.015, de 31 

de dezembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 213. ····················---···-·-··----
§ 2~ Se da retificação resultar alteração da descri

ção das divisas ou da área do imóvel, serão citados, 
para se manifestai-em sotire o requerimento, em 
10 (dez) dias, todos os confrontantes e o alienante 
ou seus sucessores. Não havendo oposição, e sendo 
o requerimento instruído com planta e mernoria1 
descritivo de propriedade que justifique o pedido 
de retificação, o Juiz dispensará a realização de 
vistoria judicial." 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. -

Art. 3~ Revogam-se as -disposíçóes em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se ago· 

ra ã apreciação do Requerimento n':' 569, de urgénda, 
lido oo Expediente, para a Mensagem n? 390, de 1986, 
relativo ao pleito da Prefeitura Municipal de Umua
rama, no Paraná. 

Em vot3çáo o-requerimen~o. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penna

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _ _ 
Passa-se agora à apreciação d_~_~?téria que foi despa

chada às CoinissõeS de Economia, de Constituição e 
Justiça e de Municípios. Sobre a mesa, parecer da 
Comissão de Economia, que vai ser lido pelo Sr. 1~~Sew 
cretário. 

Ê lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.147, de 1986 

Da Comissão de Economia sobre a Mensagem 
n~ 390, de 1986 (n~ 555/86, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal proposta para que seja autori
zada a· Prefeitura Municipal de Umuarama (PR) 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
53.418.758,40 (cinqüenta e três milhões, quatrocen
·tos e dezoito mil, setecentos e cinqUenta e oito cruza
dos e quarenta centavos). 

Relator: Senador Arnor Damiani 

Com a Mensagem n~ 39"0/8"6, o Senhor Presidente 
da República submete à delib!!raçáo do Senado Federal 
pleito da Pref~itu~a Municipal de Umuarama (PR) que 
objetiva contratar junto ao Bãnco_ do Estado do Pa,rJl_ná, 
na qualidade de agente financCiro do Banco Nacional 
da Habitação- BNH, a seguinte operação de crédito: 

1. Características da operação: 
A- Valor: Cz$ 53.418.758,40; 
B- Prazos: 1 -de carência: 3 meses, 

2- de amortização: 240 meses; _ 
C - Encargos: 1 - juros:· 6,5% a. a. ]1% a.a. de 

repasse do agente financeiro, _ 
2- taxa de adminístração;_2,0% de cada desembolso; 

D -Garantia: vinculação de quotas-partes do Impos
to sobre Circulação de Mercadoria (ICM); 

E - Destinação dos recursos: Pr-ojeto CURA III 
-realização de obras nas áreas de Saúd~, Serviço So
cial, Recreação e Lazer, Pavimentação Asfãltica, Gale- -
rias de Águas Pluviais, Postos de Saúde, Creches. Can
chas, Esportivas~ etc. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

-o Co.n.Selbo .M:onetárío Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos tennos do Parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças 
do Município, constatou que a assunção do compro
mísso não deverá trazer àquela e~tidade maiores pres~ 

-wes na execução orçamentária àe seus futuros exer~ 
cicios~ - · 

A Secretaria de Planejamento da Presidência daRe
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto ã realização do empréstimo, que a Fundação 
de Assistê~cia ao~_ Municípios do Estado do Paraná 
considera viável técnica, económica e finánceiram.ente. 

Assim sendo, conclufmos pelo acolhimento da Men-
sagem, nos termos do seguinte": -

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N! 292, DE 1986 

Autor:_i~ __ a Prd'eitura Monicipal_de pmuarama 
(PR) a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 53.418.758,40 (dnqüenta e três milhões, qua~ 
troCentos e dezoitO mil, setecentos e cinqUenta e 
oito cruzad~?S _e quarenta centavos). 

_O Senado Federal resolve: 

Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipãl de Umuafaina (PR), 
nos termds .do art. 2? da Resolução n~ 93,- de 11 de 
outubro de 1976; do...Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 53.418.758,40 
( dnqüenta e trés milhões, quatrocentos e dezoito mil, 
setecentos~ cinqúenta e oito cruzados e quarenta centa~ 
v-Os), junto ao Banco do Estado do Paraná, este na 
qualidade de agente fínanceiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinado ao Projeto CURA III, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~ Esta resolução entra exn vigor na data de sua 
publicação. _ _ _ _ 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986. -
Álvaro Dias, Presidente - - Arnor Damiani, Relator 
-Ivan Bonato- Carlos Lyra- Cid Sampaio- Mário 
Maia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - o' parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução que acaba de ser lido, que 
a_u_toriza a Prefeitura Municipal de Umuarama (PR) 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
53.418.758,40 (cinqüenta e três milhões. quatrocentos 
e dezoito mil, setecentos e cinqüenta e oito cruzados 
e quarenta centavos), para o fim que especifica, depen
dendo de pareceres das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Municípios, Solicito ao nobre Senador Octá~ 
vio Cardoso o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça.-

O SR. OCTÁ VlO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer sobre a Mens-agem n~ 390/86, do Senhor Presi~ 
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Umuarama (PR) a contratar empréstimo no valor 
de Cz$ 53.418.758,40 (cinqüenta e três milhões, quatro
centos e dezoito mil. setecentos e cinqüenta e oito cruza~ 
dos e quarenta centavos), destinados ao Projeto CURA 
111. 

O pedido de aUtorização foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2~ da Resolução n~ 93, de 
1976, do Senado_ Federal, implicando, por conseguinte, 
a não observância dos limites fixados no art. 2'.' da Reso
luçãO n~ 62, de 1975, também do Senado Federal, haja 
vista. que os·recursos a serem repassados serão prove
nientes do Banco Nacional da Habitação- BNH. 

_A_ssim, v_crifi.ca~se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições légaís e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso ecaminharoento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O parecer é favorável. 

·O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume para proferir 
o parecer da Comissão de Municípios. 
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O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n? 292; de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Umuarama (PR) a contratar operaçãQ. de crédito no 
valor de Cz$ 53.418.758,40 (cinqüenta e trés milhões, 
quatrocentos e dezoito mil, setecentos e cinqUenta e 
oito cruzados e quarenta centavos), destinado ao Proje
to CURAlll. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que ilii reSpeito aos aspectos financeiros; ã- qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a priorida~e do programa a ser custeado pelo emprés~ 
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicídade e técnicã -le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. 

É o nosso pareCer; Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveiS. 

Cõmpletada a instrução da matéria, passa~se ã discus
são do projeto em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores qu_e O ãprovam queiram penna-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Coniissão de Redação. 

OSR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
parecer da ComissãO de Redação que será lido pelo 
Sr. 1.~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.148, de 1986 

(Da Comfss.ão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n: 292 de 
l986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redaçáo final do Projeto 

de Resolução n~ 292, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Ullluarama, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$53.418.758,40 (cin
qüenta e trê~ milhões,_9uatrocentos _e dezoito mil, sete· 
centOs e cinqUenta e oitõ cruzados e quarenta centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 
1986. -Jorge Kalome, Presidente -Octávio Cardoso, 
Relator - Aloyslo Chaves. 

ANEXO AO PARECER 
N~ 1.148, DE 1986 

Redação fmal do Projeto de Resolução n: 292,. 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos ter-. 
mos do artigo 42, inciso VI, da Constituiçfio, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N~ DE 1986 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Umuarama, 

Estado do Paraxui, a contratar operação de cr&tito 
no_ valor de Cz:$ 53.~U8.7S8,40 _(cinqUenta e três 
milhões, quatrocentos e dezoito ~tecentos e 
cinqiienta e oito cruzados e quarenta ceatavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.~ Ê a Preleihirà.-Municipal de Umuarama, Esw 

tado do Paraná, nos termos do art. 2.~ da Resolução 
n.': 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, 
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autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 53.418.758,40 ( cinqüenta e trt!s milhões, quatro
centos e dezoito mil, setecentos e cinqüenta e oito cruza
dos e quarenta centavos), junto ao Banco do Estado 
do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada ao Projeto CURA III. realiza
ção de obras nas áreas de saúde, serviço social, recrea
ção e lazer, pavimentação asfáltica, galerias de águas 
pluviais, postos de saúde, creches, canchas esportivas, 
etc., no .MunicípiO, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Frageili)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação a matéria. 
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Passa-se ago
ra à apreciação do requerimento de urgência lido no 
Expediente, para a Mensagem n~ 486, de 1986, relativo 
a pleito da Prefeitura Municipal de Garidu na Bahia. 

Em votação o requerimentO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaen

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissôes de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Estando a matéria dependendo de parecer da Comis~ 
são de Economia e verificando-se a ausência temporária 
da maioria dos seus integrantes, esta Presidência, nos 
termos do§ 1.~. do art.90 dO Regimento Interno, desig
na o nobre Senador Mata-Machado, substituto eventual 
na referida comissão. 

OSR. MATA-MACHADO (PMDB- MG. Para pro· 
ferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n.? 486/86, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberaçã.o do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Gandu (BA) que obje
tiva contratar jUnto ao Banco de Desenvolvimento do 
Estado da Bahia S.A. - DESEMBANCO, este na 
qualidade de agente finariCeti'o do Banco Nacional da 
Habitação- BNH, a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 

A- Valor- Cz$ 21.611.285,00; 
B - Prazos - 1 - de carência: 18 meses, 
2- de amortização: 222 meses; 
C-Juros: 5,5% a.a.; 
D -.Garantia: vinculação de quotas-partes do Impos

to sobre Circulação de Mercadorias (ICM); 
E-Destinaçâo dos recursos: implementação do pro

grama de complementação urbana, através da execução 
de projetas CURA naquele Município. 

O Banco Central do Brasil, examinando as finanças 
muncipais, -concluiu que a asswição do Compromisso 
não deverá trazer maiores pressões na execução dC seu 
orçamento. 

Considerando os aspectos social, económico-finan~ 
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade. segun
do o Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia 
S.A.-DESEMBANCO. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 293. DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Gando (BA) 
a contratar operaçio de crédito no valor correspon
dente a Cz$ 21.61 1.285,00 (vinte e um milhões, seis
centos e onze mil, duzentos e Oitenta e cinco cruza
dos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ .é a Prefeitura Municipal de Gandu (BA), 

nos termos do art. 2~ da Resolução n~ 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a con-
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tratar operação· de crédito no valor correspondente a 
Cz$ 21.611.285,00 (vinte e um milhões, seiscentos e 
onze mil, duzentos e oitenta e cínco cruzados) junto 
ao Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A . 
......:..: DESEMBANCó, este na qualidade de agente fman
ceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, desti
nada ã suplementa:ção do Programa de Complemen
tação Urbana, através da execução de Projetas CURA, 
observado o disposto rto artigo 1 ~ do Decreto-lei n~ 
2.291, d.e 21-11-86 e obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 
~t. 7? _Esta Resolução entra em vigor na data de 

su·a-publicação. 
É o parecer, Sr. ~residente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer 
da Comissão. de Economia conclui pela apresentação 
de projeto de resolução, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Gandu (BA) a realizar operação de crédito 
no valo"r mencionado, para os fins que especifica. 

Dependendo ainda de pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Municípios. 

SoliCitO 3o nObre Senador Octávio Cardoso o parecer 
áa ComisSão de Constituição e JUstiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS -RS. Para pro· 
ferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n~ 483/86. do SC:nhor Presi-

- __ dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Gandu (BA) a contratar empréstimo no valor corres~ 
pondentc a Cz$ 21.611.285,00 (vinte e um· milhões. seis
centos e onze mil, duzentos e oitenta cruzados), desti
nado a financiar a implementação do Programa de Com
plementação Urbana, através da execução do Projeto 
CURA. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no art. 2' da Resolução n~ 93, de 1976, 
do Senado Federal, imphcando, por conseguinte, a náo 
observância dos limites. fixados no art.. 2~.da Resolução 
n'! 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os re_cllrsos a serem ·rePassadoS serão prOvenientes 
do Banco Nacional da Habitação Popular. 

Não há referência, no processado, â Lei Municipal 
autorizatiVa da operação. 

No entanto, verifica-se que a Proposição foi elabo
rada consoante -.s prescrições legais e regimentais apli
cáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encami· 
nhamento favorável, no que tange aos aspectos de cons
titucionalídade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao 
nobre _S.e.nador Jorge Kalume o parecer da Comissão 
_de=_M~nicípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n~ 293, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 

.,_Qandu (BA) a contratar operação de crédito no valor 
correspondente a Cz$ 21.611.285,00 (vinte e um mi

-lhões, seiscentos e onze mil, duzentos e oitenta e cinco 
cruzados), destiilada à implantação do programa de 
-complementação urbana através do_ Projeto CURA. 

-- "1\ matéri~ foi aprecia® pelã ComisSão de .Economia 
no que diz respeito aos aspectos finariceli"os, a qUal 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e .. a. capacidade de pagamento do solicitante. 

A ComisSão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitUcionalidade, juridicidade e técníca le
gislativa. 

É o parecer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Completada 
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto 
em·tumo úriico. 

_,fun discussão o _projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são., 
Em votação. 

. pezembro de I 986 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaw 
necer sentados. (Paus_a.) 

Aprovado. 
A matéria vai á Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
o Parecer da Comissão de Redação,_que será lida pelo 
Sr. !~·Secretário. • 

É lido o seguinte 

PARECER 
N~ 1.149, de 1986 

Da Comissão de Redação 

Redaçã~ rmal do Projeto de Resolução n: 293, 
de 1986.$ 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 293, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Gandu (BA) a contratar operação de cré
dito no _valor correspondente_ a Cz$ 21.611.285,00 (vinte 
e um ni.íihões, seiscentos e onze mil, duzentos e oitenta 
e cinco cruzados). 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de. dezembro de 
1986. -Jorge Kalume, Presidente- Octávio Cardoso, 
Relato! - Aloysio Chaves. 

ANEXO AO PARECER 
N' 1.149. DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n: 293, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presi· 
dente, promulgo a seguinte 

RESOL UÇÁO N' , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Gandu, Esta
do da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 21.611.285,00 (vinte e um mflhões, 
seiscentos e onze mO, duzentos e oitenta e cinco 
cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? É a Prefeitura Mu~cipal de Gandu, Estado 

da Bahía, nos termos do artigo 2~ da Resolução n~ 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n~ 
140, de 5 de dezembro de 19.~5~ ambas do Senado Fede-

. ral, autoriiada a contratar ·operação de crédito no valor 
de Cz$ 21.611.285,00 (vip.te um milhões, seiscentos e 
onze mil, duzentos e oitenta e cinco cruzados), junto 
ao Banco do Desenvolvimento da Bahia S.A., este na 
qualidad.e de agente financeiro da operação, destinada 
a implementação do programa de complementação ur
bana, através da execução de Projetas CURA, no Muni
cípio. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

OSR~ =pRESIDENTE (José Fragellí)- Em discussão 
a redação finaL (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são, 

Em votação~ 
Os Srs.. Senadores que .a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Paus.ã) 
Aprovada. 
O projeto vai ã promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÁ O MÜLLER (PMDB- MT. Pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Várias vezes afirinei qUe o fim é senipre melancólico. 
'"" Daí se ~ber que os egípcios jogavam pedras no sol 

poente~ Atingiam assim, pensavam ele.s, o fim da luz 
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e, portanto, :O- surgimento das trevaS, sempre triste. 
Mas se há o poente, há também o nascente, que traz 
a luz e esperanças novas. 

Este fato mostra a vida como a vejo, um permanente 
nascer e renascer. 

No regime democrático, na vida parlamentar uns são 
COIJO o- Sol ao entardecer e outros surgem como o ra
diante astro do amanhecer. Coloco-me, neste momen
to, entre aqueles que adentram ao entardecer da vida 
parlamentar e que talvez possam vir a renascer amanhã 
aqui, ou um dia qualquer na eternidade. 

Durante anos participei iD.tensalnente da vida do Con
gresso NacionaL Dez anos _como Deputado Federal e 
oito como Senador. FOrãin aD.os de grande labor poli
tico, procurando sempn~ bem senrir ao Brasil e ao meu 
Estado de Mato Gmsso. -

Na Câmara procurei trabalhar sempre, exercendo as 
atividades no plenário e, principalmente, na Comissão 
de Educação, onde por várias ve-zes fui 1~ Vice-Pre
sidente. 

Em 1978 fui escolhido Seriã.dor Por Mato Giosso e 
aqui no Seriado já nos dois pri~eiros~-ãilos OCUpava 
o Cargo de 4?-Secretário da Mesa Difetora. Nos dois 
anos seguintes fui Suplente da Mesa. 

Durante esses 8 (oito) anos proferi 48 disciüs-os, apre
sentei 81 projetas e aprovei 10 deles. Prolatei 252 Pare
ceres. Apresentei 15 Emenâaiã P~ojetos. Fui Membro 
Titular de 6 Comissões Permanentes e Suplente de 3~
Nas Permanentes, tive a oportunidade de ser V ice-Pre
sidente e Presidente da Comissão de Educação e Cul
tura. 

Atuei como títular de 360 Comiss6eS.MlStas, tendo 
tido a oportunidade de Presidir 29 delas como Vice-Pre
sidente de 8 e ser Relator de 7. 

Das Chamadas Comissões Piovis6rias partícipei dê 
4. Exerci a Vice-Liderança do Partido Popular (PP) 
e do PMDB e Uder por certo Tempo. 

Essas são resumidamente, as atividades que tive a 
oportunidade de praticar, como Seriador, nestes 8 (oito) 
anos de Mandato. Sei que n~o deslustrei ao mandato 
que me foi outorgado. Procurei honrar a tradição que 
Mato Grosso sempre teve no Senado. 

Considero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as medi
das do Presidente Sarney benéficas prfnCipalmente 
quando tenta diniínuir o Poder do EStado. 

Há tempo venho comentando a questão da Estati
zação da Economia que não tem levado a nada. Ao 
contrário, é um dos fatores que entrava a modernização 
do Brasil. Para que o Plano de Estabilizaç-:iC? Económica 
fique definitivamente implantado, no Brasil, só falta 
o governo criar mecanismos claros para conter o cresci
mento do Estado na vida econômica. 

O Presidente Samey vem tendo a coragem, pelo me
nos, tentar liquidar com essa situação de termos um 
Estado ineficiente e desacreditado. Sou plenamente a 
favor da medida e repito Vargas Llosa quando afirma:~ 
"Diminuir o Estado, que é o grande inimigo da liber
dade e, além disso, do progresso autêntico, porque ele 
(o Estado) significa sempre burocracia, ineficiência e, 
sobretudo um entrave à iniciativa e à ação criativa das 
pessoas". 

Daf, Si".-P-reSidente,-5rs. S_e_nadores, aplaudir com 
entusiasmo o Presidente Samey. O Estado todo pode
roso e incompetente tem que ser contido. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Seriadores, deixo aqui algu
mas sugestões. Devo manife"stai, por exemPlO, quanto 
ã data da eleição. Acho que ela deve ser em outubro, 
sempre o prinieiro domingo. 

Encerradas as eleições, o Congresso Nacional ainda 
terá condições de funcionar por dois meses. 

Quanto à flX<\çâo do funcionamento do Congresso 
Nacional no ano das eleições, sugiro tYs-eu início _a partir 
do primeiro dia útil de fevereiro, até 31 de julho, sem 
o recesso do mês de julho. Os meses de agosto e setem
bro seriam de recesso maior e o Congresso reabriria 
no primeiro dia útil da terceira semana de outubro, -
funcionando, normalmente, até o dia 5 de_dezembro. 

Isso evitaria o mal-estar que surge perante os menos 
avisados, os inimigos gratuitos do Poqer Legislativo, 
que menosprezam o Congresso, quando ele_, pratica
mente, não funciona no ano de eleição geral (governa
dores, senadores, deputados federais e estaduais). Na
turalmente que essa acomodação a realidade nacional 
deve ser um ato da Assembléia Nacional Constituinte, 
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elnbora achem alguns que esse problema não deve ser 
constitucional, mas sim, um ato do próprio Congi-c!sso. 

De qualquer forma fica a sugestão. A experiência 
fie orienta nesse sentido~ Lógico que existirão dúvidas 
e levantar-se-ão vozes contra, mas é a luta contra a 
rotina. 

Outra sugestão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é 
quanto ao mandato presidencial, como também dos Srs. 
Governadores. Acho eu que d~ve ser de cinco anos. 

TOâavía, para o momento que vive a sociedade brasi
leira, o mais importa-iite é ter a garantia que a eleição 
presidencial seja fe_ita sozinha, di! tal modo que todo 
o cidaàâ:o possa n~s~~ ocasião discutir- s6: o_ País. Não 
como foi feito nest"a _ ~l~iina eleição. onde- o Problema 
maior da Constituinte ficou em segundo plano. O mais 
importante passou a ser a eleição dos Governadores. 

Sr. Presidente, Ses. Senadores, não se justifica e não 
se· expliCá derrota eleitoraL Estou diante de um fato 
consumado. 

_ ~O Gaulês Brerio~ antes de Cristo; já afirmava: "Aí 
Oos vencidos". e Machado de Assis com a sua fina 

· ·rroma afirmãVa: ''AOs vencedores as batatas". 
- Cabe-m~ congratular-me _com oS venCedores de um 

riio-do gerai e _em particular com os Senlldores Márcio 
Lacerda e Lourembcrg Nunes Rocha, os novos Sena
âores de Mãto Grosso, pelo PMDB. 

Cuinfirimento também os 8 (oito) Deputados Fede
rais eleitos por Mato Grosso? sendo que 7 (sete) são 
novos. 

Sou um vencido embora teriha atingido mais ou me
nos cento e trinta mil votos num eleitorado votarite 
de quase seiscentos mll eleitores e disputando a vaga 
com nove candidatos. Mas, Sr. Presidente~ Srs. Senado
res, estribados nesses votos e na autoridade de ter esta
do no Congresso durante 18 anos é que me arvoro 
em fazer alguns comentários e sugestões. Congra~u
lo-me com a Câmara dos Deputados por ter aprovado 
o Projeto de Lei do nobre Senador Nelson Carneiro, 
acabando definitivamente Com o instituto da sublégen
da, que,_ infelizmente, tive que usar para me candidatar. 

Lutei os 8 (oito) anos que aqui passei para que isso 
desse, mas, aprovado no Senado~ na outra Casa do 
Congresso Nacional, ficou nas gavetas e agora só após 

-o mal para uns feito, e para outros beneficiando, extin
guiu-se essa excre~ncia, que é a sublegenda. 

Os efusivos parabéns ao Governador Carlos Bezerra 
que representa o surgimento de uma nova era par~ 
Mato Grosso no setor administrativo e político_._ A sua 
vitória foi consagradora. Isso, lógico, aumenta a respon· 
sabilidade do ilustre jovem Governador de Mato Gros
so. :Ele sabe que conta com o meu apoio inconteste 

-e estou pr<?nto _para colaborar com ele, onde for e se 
necessário. 
--Terminando, Sr. Presidente, Srs. Senadores. faço vo-

-f~s pela fetícídad: de todos os Srs.. Senadores, os antigos 
_e o~ novos .. DeseJO que esta Casa. realmente, contriDua 
com o Brasil, através da elaboração de uma Constituinte 
moderna e de~ocrática. Minhas saudações cordiais a 
todos os servidores do Senado, dos quais levo as melho
res lembranças, e de forma especial os ag:r~decimentos 
aos dedicados funcionários do meu Gabinete, que ~m
pre prontos me ajudaram a bem servir Mato GrÕsso 
e aO Brasil. 

Retomo .à vida particular com a cabeça erguida da 
m·esma forma como entrei aqui? faz quase 20 (vinte) 
anos. 
_Sem mágoa, sem queixas, sem rancor. só levo daqui 

e d~ <:?âmara, .as melhores recordações. paralelamente, 
~~_ç~:~~~~1da que me proporcionaram essas quase 

SínCerameDt~. aspiro a que os dois Oovos Senãdores 
~-e Mato 9rosso. muito melhor do que eu, atuém energi
camente em benefício de Mato Grosso e do Brasil. 
- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra a nobre Senadora Eunice Micbiles. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PFL- AM. Pronun· 
cía o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Sen~-
dnres: . 

A reação prOvocã:di, entre os diVersOs segmerltos da 
•nossa sodedade, pelas últimas medidas econômicas nos 
leva a refletir sobre as crescentes atribuições do setor 

público, seja na regulação da economia, seja na execu
ção direta da atividade produtiva. 

Em. DO rã o -aV3:Dçõ da interferência governamental 
constitua uma força inerente ao próprio processo do 
desenvolvimento capitalista~ considero que a intensiw 
dade que se verifica no caso brasileiro se deve, em 
boa parte, à ausência da correspondente e necessária 
participação do Congresso Nacional nas decís6es econô
mícas. 

Admitimos que ~~ País que teve seu processo de 
óesenvolvimento iôdustrial retardado não pode incorrer 
na- ingenuidade de pretender o retorno ao liberalismo 
puro. Mas o ritmo do crescimento do setor público 
brasileiro, nos últimos anos, aponta hoje para a conve
niência da sua contenção em limites mais adequados 
e _es_táv_eis. ~asta lembràr que, em 1947. os gastos do 
Governo representavam menos de 18% do PIB. em 
1973 atingiiun 23% e~ nos dias atuais, ultrapassam a 
quarta p~J!e do nosso produto. Segundo a ONU, o 
Brasil está entre os primeiros colocados. Ainda em 
1965, numa lista ~e 25 paíSes industrializados, mostra 
qu_e éramos SUP,etados apenas pela Suécia e Reino Uni
do. Mesmo qUe nossa participação governamental &eja 
equivalente a dos países mais desenvolvidos, eles gas
tam maiores parcelas de suaS. receítas públicas na pro
moção do bem-_e~tar social, enquanto as prioridades 
do G9verno brasileiro se voltam para a ç_riação de condi
ções de sustentação do crescimento econômico, propi
ciando, ao mesmo tempo, a progressiva melhoria dos 
baixoS paârões de vida. 

Reconhecemos que as dificuldades são inúmeras para 
um País como o Brasil, que se urbaniza e indus!rializa 
a taxas elevadas e tem um acréscimo anual de três mi
lhõe_s de habitantes. A nossa pirâmide populacional etáw 
ria se alarga na base. requerendo a produção intensa 
de obras de infra-estrutura social; um milhão e meio 
de jovens assomam a cada ano ao mercado de trabalho. 
onde precisam ·encontrar wn setor produtivo dinâmico 
e capaz de absorver essa mão-de-obra adicional. Por 
õi.J.tro lado, os ganhos de longevidade - que afunilam 
o ápict! da pirâmide etária - fazem aumentar os gastos 
com o pagamento de aposentadorias~ pensões e assis
tência social. 

A urbanização e industrializ.ação criam novas deman
das, que vão desde as funções tradicionais- de justiça, 
seguranÇa, educaçao e saúde - à criação de infra-es
trutura social básica; à implantação de obras de infra-es
trutura económica para a criação de extemalidades que 
_propiciem o aproveitamento do potencial económico; 
à preservação do meio-ambiente; às pesquisas cientí
ficas e tecnológicas, que asseguram o crescimento e 

· compêtitivi&ile; ã estabilidade dos preços dos bens in
termediário~ e finajs, do trabalho, da moeda nacional 
e das divisas (preço, salário, juro e câmbio); à atenuação 
das oscilações dos ciclos económicos,. para manter o 
crescimento estãvef e reduzir os efeitos perversos da 
inflação e depressão; e com vistas à disttibuição mais 
justa da renda nacional a nivel de região e de pessoas. 
contendo a força concentradora da evolução capitalista. 

Seria ingenuidade, repito, pretender que o Governo 
brasileiro voltasse ao ~faire e não cumprisse as 
funções que a experiência internacional dos mais desen
volvidos comprova- através da conhecida Lei de Wag
ner, enriquecida por outros pesquisadores- serem ine
rentes aos processo de desenvolvimento do capitalismo 
industrial, verifi.c;mdo-se, ainda com maior evidência, 
nos países que, como o Brasil, se agregam a.o processo 
em fases posteriores. 

Mas. se defendemos um liberalismo moderno, que 
admite a participação governamental, inclusive como 
regulador da atiyida~e económica e produtor direto de 
bens e serviços geradores de extemalidades e que não 
sejam-at~tivos·ao setor privado, ao mesmo tempo tam
bém questíonamos os limites dessa interferência, a apli
cação racional e justa das receitas públicas e as decisões 
centralizadas no Poder Executivo, sem a devida consi
deração da vontade popular. 

Entre.as distorções do modelo brasileiro que coleta
mos na imprensa contemporânea, nas discussões de co· 
munidades acadêmicas e de representações de classes, 
e que com toda a certeza ressoarão nos debates da 
Cons_tituinte - destacam-se as seguintes: 
-a força centralizadora do Governo_ Federal sobre 

as demais esferas, provocando o esvaziamento das fun
ções arrecadadoras e de decisões econômico-financeiras 
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dos Governos estaduais e municipais, que se tornam 
cada vez mais de8pendentes; comprometendo, inclu
sive, o princípio constituCional federativo; 
-a comprovada ineficiência da empresa produtiva 

estatal em comparaçáo com a ação gerencial e operativa 
do seta r privado, mostrando que a aplicação das receitas 
públicãs não é maximizada com vistas a produzir maior 
volume de beneffcios aos contribuintes, seus legítimos 
destinatários; -
-o carregamento de maiores parcelas da poupança 

nacional e externa para as empresas estatais, reduzindo 
progressivamente as disponibilidades do setor privado, 
que é mais eficiente; 

-tendência à monopolização e ao crescimenfo hori
zontal e vertical, absorvendo _espaços que o capital pri
vado nacional já tem condições de -ªSS.I,LillÍJ', e dificul
tando o controle dos volumosos recursos públicos postos 
à sua disposição~ -

- planejamento - desde a localização à atividade 
operativa - de forma desarticulada com os planos, 
programas e projetos-dos_Governos estaduais, gerando 
demandas que não são satisfeitas em virtude da insufi
ciência das receitas locais, o que gerã ímpactos-culturais, 
violências, desemprego e outros problemas sociais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como representantes 
do Estado do Amazonas, sou uma testemunha do esfor
ço governamental na sua relevante função de promover 
a integração nacional e a distribuição de renda a nível 
regional, muito embora, como enfatizei eni pronuncia
mento anterior, esses objetivos tenham sido desvirtua
dos e estejam precisando de correções. 

Dizia, há poucos dias nesta tribuna, que a preocu
pação do planejamento governamental na Amazónia 
tem sido mais a ocupação do território com excedentes 
populacionaiS de outras regiões, transportando misé
rias, já que não oferece a contrapartida da implantação 
de infra-estrutura soCial e produtiva adequada. Domes
mo modo, têm prevalecido os objetivos da exploração 
dos recursos naturais para sustentar níveis elevados de 
crescimento do produto nacional, para geração de divi
sas destinadas ao pagamento da dívida externa, e para 
a produção de energia viSando ao abastecimento de 
outras regiões. Como falei naquela ocasião, a Amazónia 
brasileira e seus habitantes não estão internalizando 
de forma adequada os benefícios desse desenvolvimen
to, mas transformando-se_ em simples recurso econó
mico. E pedi o apoio dos Senhores para mudar a priori
dade do planejamento, a fim de que a geração presente 
e futuras se tornem os legítimos destinatários do desen
volvimento. Para tanto, volto a afirmar que é preciso 
integrar a Amazónia às demais regiões com vínculos 
estáveis de interdependências ecOnómicas; que sejam 
criados, em todo o território, pólos de desenvolvimento 
com reais efeitos multiplicadores; que sejam fortale
cidas a SUDAM e a SUFRAMA em suas funções coor
denadoras na promoção do desenvolvimento integrado; 
que sejam reforçados os recursos do BASA e dos agen
tes financeiros do Governo Federal; e que eSte atenda, 
com recursos próprios, às demandas sociais geradas pe
las emigrações. Com o apoio dos Senhores, estou certa 
de que a interferência governamental na Amazónia 
reassumirá a sua meritória função de promover a inte
gração nacional, com distribuição da renda gerada a 
todos os brasileiros e aos habitantes da região em parti
cular. 

Em que pese à importância da intervenção do Go
verno no desenvolvimento regional e outras funções, 
correções precisam ser feitas para atender aos objetivos 
sociais do atual Governo, seja nas -prioridades dos pla
nos, nas diretrizes, nos instrumentos de ação, seja na 
execução_. Essas medid_as, em primeiro lugar, devem 
ter o homem como seu destinatário; depois é que vem 
o critériO económico, ao lado do respeito ao meio-am
biente, à cultura etc_., com a sociedade participando 
das decisões, acompanhando a execução e exigindo efi
ciência administrativa e fmanceiia, assim como eficácia
em seus resultados. 

Além dessas correçócs, o tamanho do setor produtivo 
e a regulação centralizada da atividade económica são 
funções que merecem uma revisão mais aprofundada. 

O setor público brasileiro, que emprega 600 mil pes
soas, possui quatro grandes segmentos - as entidades 
típicas do Governo, as instituições de previdência social, 
os bancos oficiais e o setor pi"odutivo. Existem 226 em-
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- j)resãS--estataís, das quais Ú9 são do setor produtivo, 
que têm um balanço próximo de Cz$ 1.1 trilhão e um 
patrimônio líquido de Cz$ 400 bilhões. Entre esses gran
des segmentos empresariais, somente o setor produtivo, 
ao nosso entendimento, estaria em condições de ser 
reduzido. O ideal seria confinar o setor estatal onde 
sua presença seja indispensável e insubstituível, como 
é- o casO dos setores estratégicos, da produção de bens 
de- capital, insumos _e outros bens importantes para o 
desenvolvimento, mas que não sejam atrativos ao setor 
privado nacional. 

Segundo o Ultimo relatório da SEST, existem 47 em
presas estatais em condições de_ ser privatizadas. A iden
tificaçãO desses setores já é um passo para que o Estado 
possa ceder espaço à iniciativa privada. A alienação 
desse património, com a efetiva participação do Con
gresso- a fim de evitar o desemprego e outros proble
mas- iria contribui_r para o restabelecimento do equilí
brio orçamentário, a democratização do capital e maiOr 
eficiência económica. 

Quanto à regulação direta dos preços, __ salários, juros 
e câmbio, o que falta é a maior participação do povo 
através do-Congresso Nacional, a discussão prévia dos 
problemas existentes para a escolha da<;. alternativas 
qtie atelldem ao interesse naciOnal. A dimensão da in
terferência gOvernamental, a oportunidade e o tipo das 
medidas ado_tadas através de decretos-leis, de pacotes, 
são os principais_ responsáveis pelas convulsões sociais 
verifiCadas nos últimos anos, culminando com a do dia 
17 de novembro último. 

_ _:_SL____Pfesidente e Srs. Sem1-dores, conclamo V. Ex~s 
a nos mobilizarmos desde já para defender: 

:-as prerrogativas do Congresso Nacional no campo 
éCOriOmico e financeiro; 
-a contenção das medidas adotadas através de de

cretos-leis; 
-a privatização de empresas estatais onde seja so

cial, política e económicamente recomendável; 
-a mudança nos objetivos dos planos, programas 

e projetes governamentais, para que o homem brasi
leiro seja Q real destinatário e não apenas usado como 
mero recurso econômico; 
-a revisão dos planos de desenVolvimento regional, 

e a correção das distorções, apra que se atinja a preten
dida integração económica nacional e a justa repartição 
dos frutos do progresso econômico em todo o território 
brasileiro. 

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

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS~ PA. Pronuncia 
o seguinte discurso). Senhor Presidente, Senhores Sena~ 

--dores, há quase oito anos passei a Integrar o Senado 
Federal. Tudo era emoções novas e diferentes, vividas 
com o descortino de quem somava mais de quatro déca
das de serviço à causa pública, mas que transpunha 
os_ umbrais desta Casa para ver, conhecer e avaliar a 
verdadeira fa_c.e do Poder LegislatiVót n~ intiniidade 
do cótldinãilO-e na realidade de suas Caréncias, falhas 
e grandezas, como Poder que sente a urgente necessi~ 
dade de eliminar as impe.rfiições ·ou omissões _que o 
impedem de ser - como é de destinação consfitucional 
- Q grande fator de equilíbrio e ponderação na revisão 
das leis e na iniciatívã de medidas de sua competência 
exclusiva. 

O Poder Legislativo enfrentou crise que o debilitou 
de maneira irremediável, quase desfigurando·o. Poder 
que para muitos é apenas o palco de discussões vazias, 
estéreis, superficiaíS-, exacerbadas pelo verbalismo in
conseqii:ente e fútil. Despojado de prerrogativas, ficou 
relegado a plano inferíor, limitando-se a chancelar leis 
oriundas do Executivo ou a alimentar debates ininter
ruptas a respeito de temas que não refletem os proble
mas axiais de seu tempo e sociedade. 

O debate é antígo, mas não se exauriu. Há sempre 
;;t_ te_ndência de eJrngerar os defeitos do Poder Legisla
tivo, deformá-los ou caricaturá-los, apresentando seus 
integrantes como diletantes presos e debates superficiais 
e inconseqüentes, freqüentemente de fndole regiõnal 
e divorciados do interesse ou da realidade nacional. 

Os meios de comupicação de massa propagam essa 
-úllagem e o povo; aturdido e perplexo, passa a conside
rá-lo como uma esP_écie de luxo da Nação, pelo qual 
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reduz ou elimina o seu apreço. Daí a considerá-lo dis
pensável é uma curta distância, que nas democracias 
incipientes, como a nossa, muitos Se aventuram a elimi
nar, gerando a instabilidade dos regimes pol(ticos em 
várias áreas do mundo, particularmente na nossa Amé
rica Latina, fragmentada em nações que vivem em esta
do _de perplexidade polftica e famintos de desenvol
vimento. 

A realidade, todavia, é outra, no Brasil e no mundo, 
de fato o Poder Legislativo percorre há mais de um 
século a sua Via Crucis. 

O grande abalo que atingiu os palamentos no mundo 
resultou da rotur_a do equilíbrio clássico entre os poderes 
do estado, e dela dão notícia os mais renomados especia
listas na matéria, assinalada pela acumulação das atri
buições do estado de um lado, e _da quebra do mono
pólio legislativo, do outro. O Fenómeno é universal. 
Destacou-o, nestes temias, o eminente Professor Afon
so Arinos: 

"O declínio da influ_éncia do Poder Legislativo 
~m algu!_ls países e as transformações sofridas _por 
esta influência em outros, são temas constantes 
nos livros modernos de Direito Constitucional, teo
ria do Estado, Ciência Política e Sociologia Polí
tica. Os Fenômenos de declínio ou transformação 
do legislativo são inerentes a todo o processo polí
tico democrático contemporâneo, considerado in
ternacionalmente, e não peculiares a certos países, 
ou grupos de países, considerados individualmente. 

O declínio corresponde a uma diminuição efetiva 
da participação do legislativo na vida política e 
administrativa do estado, enquanto a transforma
ção é a mudança no gênero e no processo desta 
participação, sem perda de influência. Um fato é, 
porém, geral e cobre todos os países democráticos, 
sendo reconhecido por juristas, cientistas políticos 
e historiadores: o Poder Legislativo atual não é 
mais o meSmo que existia nos países democráticos, 
a partir da revolução industrial do Século XIX, 
até meados do_Século XX, ou seja, até o fim da 
Segunda Guerra Mundial. 

O fato de, em muitos países, o legislativo haver 
decaído das__ posições de paridade, ou de supre· 
macia, que ocupava em relação aos dois outros 
poderes do estado, ou mesmo em relação à vida 
da sociedade não institucionalizada, é resultado 
inevitável da convergência de fatores históricos 
mundiais, que transcedem largamente ao compor
tamento dos povos e à decisão dos governos em 
questão." 

O monopólio da iriiciativa na -elaboração das leis, 
visto apenas em seu aspecto formal, marcaria o que 
se chamou, no término da Liv Conferéiicia da União 
Interparlamentar de "Crepúsculo dos Parlamentos". 

A perda do monopólio das iniciativa c.la Leis,-fOi [cgis
trada .por Harvey Walker, em relação ao Congresso 
~n:a-~ncano e o Parlamento Britànico, cm monografia 
sohcrtada pelo Instituto de Direito Público e Cíéncia 
Política. A missão precípua do Congresso Americano 
é o controle polftico e financeiro, situando-se em segun
do plano, por motivos históricos e peculiares à União 
Norte-americana, a tarefa proficuamente legislativa. 

Na Gtã-Bretanha, lê-se ainda na referida obra, "os 
textos legislativos são elaborados pelo Departamento 
do Governo. sob orientação dos funcionários especia
lizados do serviço civil. A tarefa da câmara dos comuns 
como observa Griffith, está reduzida a dar a_lguns poli~ 
mentes aos textos prOpostos, rejeitar algum projeto ou 
r~tardar sua aprovação. Isto porque o Parlamento Britâ-

~---- mco tende a transformar~se, como desejava vê-lo situa
do Churchil,num grande "Forum of debate", contro
lando, real e efetivamente o Governo, mas deixando 
de .ser o ór~á~ incumbido-da elabqraçãÕ dos textos legis
lativos (Georges Langrod - "O processo legislativo 
na europa ocidental"- Ed. FGV- 1954). 

Georges Langrod, ilustt:e professor da Universiade 
de Sapre, acrescenta a respeito desse tema: "Não é 
de~asfado ousado pretender que por toda a Europa 
octdental se compreende plenamente a incapacidade 
do Parlamen_to. de isoladamente desempenhar-se, a tem
po e de manerra adequada, de sua missão legislativa. 
Segundo a opinião geral, já expressa nas instituições 
ou que apenas é objeto dos projetas de sua reforma, 
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o coÍlceito rígido de divisão dássiéa dos poderes, exata
mente de acordo com a lei, não é mais aplicável, e 
merece ser reconsiderado. O processo legislativo, em 
seu conjunto, tom-a-se de tal maneira complexo, hetero
gêno e urgente, que exige -uma-coOrdenação organizada 
do esforço de diferentes poderes do estado moderno". 

Pesquisa feita pelo pranteado Senador Acioly Filho 
-sob o título "quem legisla no mundo moderno" -
revela que .. na Europa, as Assembléias deliberam pre
ferencialmente sobre os projetes que o Execuitvo lhes 
remete: 90% das leis votadas provém de sua iniciativa 
e não proposições de Deputados". 

Os ilustres Senadores Milton Campos e Nelson Car
neiro, em relatório apresentado em 1%6, a propósito 
desse assunto, registram que no Bunderast não há limi
tação legal do direito de iniciativa das leis, mas, na 
prática, são raras as proposições-de autoria dos Parla
mentares. E acrescentou: "desde a instituiçãO da Repú
blica Federal Alemã~ foram aprovados cerca de 2.000 
projetos, sendo que deles não mais de 60 sugeridos 
por membros daquele órgão". 

Na França, em 1%2, foram publicadaS 58 leis, das 
quais apenas 7 de iniciitiVa: parlamentar. Das 111 leis 
divulgadas em 1963~ 98 resultaram de propostas gover
namentais. 

Parece-me conveniente fazer-se com urgência esse 
levantamento no Brasil~ com relação à legislatura que 
se encera. 

A limitação imPoSta ao Legislativo pelas exigências 
de um ExecutiVo ágíl~ eficiente, operacional e dinâmico, 
numa sociedade aberta e num regime democrático, é 
compensada plenamente pelas novas funções fiscaliza
dora5 e de controle que os parlamentos passam a exer
cer. Fiscalização e controle fmanceiro, formulação das 
grandes políticas do Governo e Forum para o debate 
amplo e sistemátiCo de todos os problemas nacionais. 

Estas as novas formulações, os novos rumos delinea
dos para o Poder Legislativo. 

EStamos diante de oportunidade excepcional para o 
debate dessas idéias com a eleição dos integrantes da 
Assembléia Nacional Constituinte~ que se instalará a 
1~ de fevereiro de 1987. Grandes questões, grarides te
mas, grandes decisões serão enfrentadas pelos consti
tuintes. Confiamos que o façam com alto e impertur
bável espírito público, de modo a dotar este País de 
uma Constituição legítima e duradoura, que reflita e 
agasalhe as ·aspirações da sociedade brasileira. 

Confesso minha apreensão pela maneira como se fez 
a convocação da Assembléia Nacional Constituinte. 
sem prévio balizamento das condições gerais de seu 
funcionamento, colocando ao seu lado, em funciona
mento paralelo e simultâneo, Senado Federal, Câmara 
dos Deputados e Congresso Nacional. Receio que a 
falta de separação entre a função constituinte e a função 
legislativa ordinária venha a gerar o tumulto. se não 
o caos, criando conflitos difíceis de serem superados. 

Senhor Presidente e 
Senhores Senadores, 
Neste pronunciamento desejo, porém, acima de tudo, 

agradecer as atenções que recebi de meus eminente 
pares e f~ncionár!os. Nesta Casa consolidei antigas ami
zades e tive enseJo de fazer novas, que o tempo jamais 
~fetará. Nelas encontrei inspiração e exemplo para o 
meu trabalho - exemplo de competência, dedicação 
à causa pública, ao bem comum. 

__ De. todas levo imperecível lembrança, que conser
varei no escrínio de meu coração. Desejo ainda acres
centar uma palavra especial de agradecimento aos servi
dores desta Casa, destacadamente _9a Secretaria Geral 

-- da Mesa, das Comissões Técnicas Permanentes e de 
todos os setores administrativos. 

A rigor, de todos não me separo, porque, eleiio para 
a Câmara dos Deputados, estaremos juntos na Assem
bléia Nacional Constituinte, irmanados pelo mesmo 
ideal e ungidos pelo mesmo sentimento de bem servir 
ao povo brasileiro e, de modo especial, ao meu querido 
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Estado do Pará, que me investiu nesse honroso man
dato. 

Tenho dito. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli}-A Presidência 
convoca sess~o extraordinária a realizar-se boje, às 18 
horas e 50 mmutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

~1-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n. ~ 509, de 
1986 (n.! 727186, na origem), de 1.? do dezembiO do 
co.rrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senh~r ~aury Banhos Porto de Oliveira, Ministro 
de Pnmetra ~asse, da ~rreira de Diplomata, para 
exercera funçao de EmbatX~dor do Brasil junto à Repú
blica de Cingapura. 

-2-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.? 510, de 
1986 (n.? 729/86, na origem), de 2 de dezembro do 
corrente ano. pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Ronald Leslie Moraes Small, Ministro de Pri
meira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
:~r: d~e I~~baixador do Brasil junto à República 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessões às 18 horas e 36 minutos.) 

Ata da 330! Sessão, em 4 de dezembro de 1986 
4. ~Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 18 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Micbiles - Gaivão Modesto - Odacir_ Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Cos_ta - João Castelo - Bello Parga 
--Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo ---
Cesar Cais- Dias Macedo - Afonso Sancho - Moa~ 
cyr Duarte - Martins Filho - H~berto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista- Passos Pôrto - Jutaby Maga-
lhães- Luiz Viana-José lgnácio Ferreira- Amaral 
Peixoto - Nelson Carneiro - Jamil Haddad - Mata
Machado - Alfredo Campos - Fernando Henrique 
Cardoso- Severo Gomes-Benedito Ferreira-Hen
rique Santillo - Gastão Müller -- Roberto Campos 
-José Fragelli- Saldanha Derzi- Affonso Camatgo 
- Álvaro Dias - Enéas Faria - Amor Damiani -
Ivan Bonato -Carlos Cbiareilli -Pedro Simon -
Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragélli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. 
Havendo ntímero regimental, declaro aberta 3 sessão. 

Sob a prot~_çáo de Deus_ iniciamQS nossos trabalhos. 
di~t~~ · 1~-SeCietário iiá i)roci:der ã teitura do Expe-

- ESTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. José Fragelli 

É lido o seguinte 

EXPEDffiNTE 

OFÍCIOS 
- Do Sr. 1.'!-Secretário da Câmara dos Deputados 

encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos se
guintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N: 157, de 1986 

(N: 8.035/86, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Cria -o Fundo de Prevenção, Recuperação e de 
Combate às Drogas de Abuso, dispõe sobre os bens 
apreendidos e adquiridos com produtos de tráfico 
ilfcito de drogas ou atividades correlatas, e dá outras 
providências. 

O Coiigresso Nacional decreta: 

Art. _1.? Ficã =inStituído, no âmbito do Ministério~ da 
Justiça, o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Com
bate às Drogas de Abuso - FUNCAB, a ser gerido 
pelo Conselho Federal de Entorpecentes- CONFEN. 

Art.. 2.'! Constituirão reCursos do FUNCAB: 
I dotações específicas estabelecidas no orçamento da 

União; 
II- doações de organismos ou entidades nacionais 

intemacionru:s OlJ _estrangeiras, bem como de pessoa~ 
físicas oU jurídiCas nacionais ou estrangeiras; 

III__.: recursos provenientes da alienação dos bens de 
que trata o art. 4.~ desta lei; 
IV- recursos provenientes de emolumentos e mul

tas, arrecadados no controle e fiscalização de drogas 
e medicamentos controlados, bem como de produtos 
químicos utilizados no fabrico e transformação de dro-

-- gas de abu-so. 
Parágrafo único. Os saldos verificados no final de ca

da exercício serão automaticamente transferidos para 
o exercício seguinte, a Crédito do FUNCAB. 

Art. 3.? As doações em favor do FUNCAB, efetua
das por pessoas físicas ou jurídicas- declarantes do Im
posto de Renda nos termos da legislação em vigor, 
serão dedutíveis da respectiva base de cálculo de inci· 
dência do referido imposto, desde que devidamente 
comprovado o recebimento pelo CONFEN. 

Art. 4.?Todo e qualquer bem de valor económico, 
apreendido em decorrência do tráfico de drogas de abu
so ou utllizãdo de qUalquer forma em atividades ilícitas 
de- produção ou comercialização de drogas abusivas. 
ou ainda, que haja sido adquirido com recursos prove
nientes do referido tráfico, e perdido em favor da União 
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constituirá recurso do FUNCAB, ressalvados os direitos 
do lesado ou de terceiros de boa-fé e após-decisão judi
cial ou administrativa tomada em caráter definitivo. 

Parágrafo único. As mercadorias a que se refere o 
art. 30 do Decreto-lei n.~ 1.455, de 7 de abril de 1976, 
que estejam relacionadas com o tráfico _de drogas. de 
abuso, sofrerão, após sua regular apreensao, as comma
çóes previstas no referido Decreto-lei, e as mercadorias 
ou o produto de sua alienação reverterão em favor do 
FUNCAB._ __ • • _ 

Art. 5~~ Os recursos do_ FUNCAB serão destinados: 
I -aos programas de formação profissional sobre 

educação, prevenção, tratamento, recuperação, repres
são, controle e fiscalização do uso ou tráfico de drogas 
de abuso; 

II - aos programas de ed_u_cação preventiva sobre o 
uso de drogas de abuso; 

III- aos programas de esclarecimento a? J?Úblico; 
IV- às organizações que devenvolvam attvtdades es

pecíficas de- tratamento e recuperaçãO de usuáriOs; 
V- ao reaparelhamento e custeio das atividad_es de 

fiscalização, controle e repressão ao uso e tráfico ilícitos 
de drogas e produtos controladQs; 

VI- ao pagamento das cotas de participação ~ que 
o Brasil esteja obrigado como membro de orgamsmos 
internacionais ou regionais que se -dediquem às qUestões 
de drogas de abuso; 

VII- à participação de representantes e delegados 
em eventos realizados no Brasil ou no exterior que 
versem sobre drogas e nos quais o Brasil tenha de se 
fazer representar; 

VIII- aos custos de sua própria gestão. 
Art. 6. ~ O FUNCAB será estruturado de acordo com 

as normas de contabilidade pública e auditoria estabe
lecidas pelo Governo, devendo ter sua programação 
aprovada na forma prevista pelo Decreto-lei n.~ 1.754, 
de 31 de dezembro de 1979. 

Art. 7~ O Poder Executivo baixará os atos neces-
sários à regulame'ntação desta lei. . 

Art. 8~ Esta Lei entra em vigor na data de sua pubh
cação. 

Art . .9';! Revogam-se as disposições em contrário, es
pecialmente o § 2~ do art. _34_da Lei n~ 6.36:8, de 21 
de outubro de 1976. 

MENSAGEM Ne 290,DE 1986 

Excelentíssimos Senhores Membr_os do Congresso 
Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a homa de submeter à elevada deliberação de_ Vossas 
Excelências, acompanhado de ExposiÇão de Motiv?s 
do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo proJe· 
to de lei que "cria o Fundo de Prevenção, Recuperação 
e de CQID.bate às drogas de abuso, dispõe sobre os bens_ 
apreendidos e adquiridos com produto de tráfico iUcit? 
de drogas ou ativídades correlatas, e dá outras provi
dências". 

Bi'asífia, 27 de junho de 1986.- José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS J'' EM/GM/SA/240, 
DE 23 DE JUNHO DE 1986, DO SENHOR MINIS
'TRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Tenho a horna de submeter à elevada consideração 
de Vossa Excelência o anexo ProjetO de Lei que dispõe 
sobre a criação do Fundo de Prevenção, Recuperação 
e de Combate às Drogas de Abuso ....;.;. FUNCAB, que 
ficará vinculado ao Conselho Federal de Entorpecentes 
- CONFEN, unidade componente da estrutura básica 
do Ministério da Justiça. 

O referido Pr'ojeto de Lei tem em vista prover o 
Conselho Federal de Entorpecentes dos recursos fman
ceiros necessários ao desenvolvimento de uma política 
mais eficaz no combate ao uso de tóxicos de abuso, 
não s6 no campo repressivo, mas principalmente no 
campo preventivo, conforme se depreende do artigo 
quinto do projeto em causa. 

A pena referida no seu art. 4~, é a de que trata o 
art. 91, inciso II da Lei n~ 7.209, de 11 de julho de 
1984 - Código Penal - Parte Geral, bem como o 
art. 29 e seu parágrafo ~~ do Decreto-lei _n~ 1.455, de 
7 de abril de 1976. 
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POr outro lado, a revogação do § 2~ do art. 34 .da 
Lei n~ 6.368 de 21 de outubro de 1976, fará com que 
os bens apreendidos, aos quais forem aplicada a pena 
de perdime~to passem imediatamente à guarda do 
CONFEN e:Sejarn incorporados ao seu património após 
decisão administrativa ou judicial proferida em caráter 
definitivo. 

Estou certo senhor Presidente,. que apresente pro
posta, que ora submeto à superior decisão de Vossa 
Excelência, contribuirá para que o Conselho Federal 
de Entorpecentes, dispondo de maiores recursos finan
ceiros, possa desenvolver uma PoUtica eficaz no com
bate ao uso de tóxicos de abuso. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos do meu mais profundo respeito. 
--Paulo Brossard de Souza Pinto, Ministro da Justiça. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI Ne 3.368, 

DE 21 DE OUTUBRO DE 1976 
Dispõe sobre medidas de prevenção, repressão 

ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entor~ 
peeentes ou que determinem dependência física ou 
psíquica, e dá outras providências. 

•••••••••••ooooo•oo•••••••~••••••••••n~••••~••Ho•••-~•••••• 

Art. 34. Os veículos, embarcações, aeronaves e 
quaisquer outros meios de transporte, assim 7omo os 
maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de 
QJ.!alquer natureza _utilizados para a prática dos crimes 
definidOs nesta lei, após a sua regular apreensão, serão 
entregues à custódia da autoridade competente. 

' .. §'. i~·:r;~~~it~d~· ;~··i~lg~d~--~~~~~~ç~' q~~· 'd~~i;~~. ~ 
perda de qualquer dos bens referidos, passarão eles 
à propriedade do Estado. 

··'·'··"·c"·~··~······-··iiii'Ni7:2o9···'·'············· .... , ... 
DE 11 DE JULHO DE 1984 

Altera dispositivos do Decreto-lei n~ 2.848, de 
7 de dezembro de 1940- Código Penal, e dá outras 
providências. 

··-·········c:.wti:üia·-vi······················· 
Dos efeitos da Condenação 

Efeitos Genéricos e Específicos 

Art. 91. São efeitos da condenação: 
I -tornar certa a obrigação de indenizar o dano 

causado pelo crime; 
II- a perda em favor da União, ressalvado o 

direito dQ lesado ou de terceiro de boa fé; 
a) dos instrumentos do crime, desde que consis

tam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte 
ou detenção constitua fato ilícito; 

b) do produto do crime ou de qualquer bem 
ou valor que constitua proveito auferido pelo agen
te com a prática do ~ato criminoso. 
. .............. ~ÕEciiEiõ:-iE'i'N;·i':455 ................ -

DE 7 DE ABRIL DE 1976 
Dispõe sobre bagagem de passageiro proceM 

dente do exterior, disciplina o regime de entreposto 
aduaneiro, estabelece normas sobre mercadorias es
trangeiras apreendidas e dá outras providências. 

k~~-3õ·.·p:~·;;;;-~~~d~;i~~"~bj~·t·~ .. ct;·p;~~~-d~;·~~-;&~ 
mento aplicada em decisão final administrativa poderão 
ser alienadàs ainda que o litígio esteja pendente de 
apreciação judicial, convertendo·se o produto d.a venda 
em Obrigaçõ_es Reajustáveis do Tesouro_ Nactonal as 
quais ficarão caucionadas até a decisão definitiva do 
litígio. 

§ 1~ Tratando-se de mercadorias de fácil deterioração 
ou de semoventes, a alienação, na forma desse artigo, 
poderá efetuar-se antes da decisão final administrativa. 

§ 2.~ Nas hipóteses previstas neste artigo, em face 
de decisão definitiva administrativa ou judicial, o produ
to da venda das Obrigações Reajustáveis do Tesouro 

_Nacional constittiirã receita da União ou será entregue 
à parte interessada conforme o caso. 
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DECRETO·LEI N.e 1.754, 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1979 

Altera a composição do Fundo Nacional de Desen-
volvimento e dá outras providências. · 

O Presidente da Repúbtica, usando da atribuição 
que lhe confere o art._ 55, item II, ~a Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1~ Fica acrescido ao art. 2~ da Lei n~ 6.093, 
de 29 de agosto de 1974, o seguinte item: 

V -os demais recursos do Tesouro Nacional, 
vinculados a órgão, fundo ou despesa." 

Art. 2~ Do produto da arrecadação a que se refe· 
rem os itens III e V do art. 2~ da Lei n~ 6.093, 
de 29 de agosto de 1974, serão transferidos à conta 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento, a partir 
de 1981, os seguinte percentuais: 
I- em 1981 - 50% (cinqUenta por cento); 

·II -a partir de 1982-100% (cem por cento). 
Art. 3? A partir do exercício financeiro de 1981, 

inclusive, as despesas a serem realizadas pelos ór
gãos da Administração Federal Direta, com a apli
cação de recursos provenientes de- operações de 
crédito, internas ou externas, deverão estar autori· 
zadas na Lei Orçamentária ou em créditos adicio
nais, e a sua execução fica condicionada ao efetivo 
recolhimento do produto destas operações ao Ban
co do Brasil S.A, à conta do Tesouro Nacional, 
bem como à programação financeira estabelecida 
para o exercício. 

Art. 4~ Os orçamentos de todos os fundos de 
qualquer natureza serão aprovados antes de inicia
do o exercício financeiro a que se referirem. 

§ 1? Compete ao Ministro-Chefe da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República, 
após análise e parecer conclusivo da Secretaria de 
Orçamento __ e Finanças da Secretaria de Planeja· 

- mente da Presidência da República, aprova{ Os 
orçamentos dos fundos administrados pelos Órgãos 
da Administração Federal Direta, inclusive órgãos 
autónomos. 

§ 2~ Para fins de acompanhamento e avaliação 
governamental, os orçamentos dos fundos que, na 
forma da legislação "igente, não necessitem da 
aprovação da autoridade referida no parágrafo an
terior, serão obrigatoríamente encaminhados à Se· 
cretaria de Orçamento e Finanças da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República, até 
10 dias após a sua aprovação pela autoridade com
petente, e submetidos, na execução, no que cou
ber, ao disposto no Decreto n~ 83.494, de 24 de 
maio de 1979. 

Nt. S~É vedado empenhar, transferir ou levar 
a crédito de qualquer fundo, recursos orçamen~ 
tários _que não_ lhe forem especificamente destina~ 
dos em lei orçamentária ou em créditos adicionais. 

Art. 6~ Não se aplica o disposto neste Decre
to-lei às receitas que, nos termos da legislação em 
vigor, devam ser transferidas aos Estados, Distrito 
Federal, Municípíos e Territórios, bem como as 
de que tratam os arts. 7~ e 8~ do Decreto-lei n~ 
1.437, de 17 de dezembro de 1975, e as receitas 
destinadas aos Programas Especiais criados pelos 
Decretos-leis n?s 1.106, de 16 de junho de 1970, 
e 1.179, de 6 de julho de 1971. 

Art. 7~ A partir do exercício financeiro de 1983, 
inclusive, fica extinto o Fundo Nacional de Desen
volvimento (FND) e os recursos que o integram 
continuarão compondo a lei orçamentária como 
recursos ordinários do Tesouro Nacional, sem qual
quer vinculação a órgão, fundo ou despesa. 

Art. 8~ As fundações instituídas pelÕ Poder Pú
blico Federal manterão seus recursos, de qualquer 
natureza, obrigatoriamente no Banco do Brasil S. 
A., ressalvados os casos previstos na legislação em 
vigor. 
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An. ~ Este Decreto· lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 31 de dezembro de 1979; 158~ da Inde
pendência e 91~ da República. -JOÃO F1GUEiw 
REDO- Karlos Rischbieter- Delf'un Netto. 

(Às ConiissOes d~ Consiitilição e Justiça e th 
Saúde.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N: 158 de 1986 

. (N: 8.383/86, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. PresideDte da República 

Dispõe sobre a liqu-idação _de dé~itos previden-
ciários de órgãos e entidades da Admiizistração Pú
blica federal, ~tadual e munidpal e suas respectivas 
fundações. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l.~Os órgãos e as entidades da Administração 

Pública federa!, estadual e municipal e suas respectivas 
fundações poderão liquidar seus débitos previdenciários 
vencidos, prestando serviços, mediante contrato ou con
vênio, firmados com a interveniência da entidade do 
Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 
- SINP AS, responsável poi sua promoção. 

Parágrafo único. Somente poderão-ser objeto de apli
cação do disposto nesta lei o~ débitos previdenciários 
vencidos até 30 de setembro de 1986. 

Art. 2.? Os crCditos dos órgãos e entidades de que
trata o art. 7.~ desta lei deverão ser r~presentados por 
serviços complementares ao desenvÕlvimento de pro
gramas de quaisquer das entidades que compõem o 
SlNPAS. 

Art. 3.~ A manutençáo do respectivo acordo ficará 
na dependência da .comprovação do recolhimento regu
lar das contribuições vincendas a partir da competência 
do mês em que este for assinado. 

Art. 4.~0 Poder Executivo regulamentará esta lei 
no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 5.~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6.!' Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N,, 651, DE 1986 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso 
Nacioani: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a bonra de submeter à elevada deliberação de Vossas 
Excelências, acompanhado de exposição de motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Previdência e Assistência 
Social, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre _a liqui
dação de débitos previdenciários de órgãos e entidades 
da Administração Pública federal, estadual e municipal 
e suas respectivas fundações''. 

Brasllia, 22 de outubro de 1986. -José Samey. 

EXPOSIÇÃO . DE MOTIVOS N. •.44, DE 2 DE SE
TEMBRO DE 1986, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADODAPREVIDJ'lNCIAEASSJSTJ'lNCIASO
CIAL. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter â_ el~vada consideração 

de Vossa Excelência o incluso projeto de lei que dispõe 
sobre a liquidação de débitos de órgãos e entidades 
da Administração PUblica federal, estadual e municipal 
e suas respectivas fundações, que tenham prestado ou 
venham a prestar serviços complementares ao desenvol
vitnento de programas de qualquer das entidades inte
grantes do Sistema Nacional de Previdência Social -
SINPAS. 

2. A cobrança dos débitos acumulados da maioria 
das instituiÇões de qUe trata o presente projeto tem 
apresentado resultados pouco significativos,. compro
metendo, seriamente, atividades de cunho eminente
mente social, muitas das quais compreendidas em pro
gramas que estão sendo desenvolvic!os pelas entidades 
competentes do SINP AS. 

3. Por oportuno, ressalto que, paralelamente à cria
ção de uma oportunidade de compatibilização de inte
resses da Previdência Social e das instituições envolvidas 
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'ºuma proposta que viabilize a liquidação de débitos 
previdenciários, estah:elece o projeto, como pi'é~requi
sito para manutenção de acordos, o recolhimento pon· 
tual_ das contribuições yencíveis posteriormente à_ assi
natura destes, o que já signifie<t, basicamente, real incre
mento na realização da receita previdenciária, contri
buindo de maneira efetiva para o aprimoramento e a 
ampliação das atividades finali'sticas das entidades do 
S!NPAS. 

4. As sugestões consubstanciadas no projeto emane
xo, a par do alcance de ordem social, reduzirão substan
chlmente os custos operacionais com a cobrança dos 
débitos. além do previsível reflexo positivo na realiza
ção da receita previdenciárla. 

No ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos 
do meu mais profundo respeito. - Raphael de Almeida 
Magalhães. 

(As Comissões de Legislação Social e de Finanças.) 

PRôJETO DE LEI DA CÂMARA 
N: 159, de 1986 

(N: 8.385!86, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Dispõe sobre a liquidação de débitos previdenciá
rios de entidades filantrópicas de fins não-lucra
tivos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ As entidades filantrópicas, de fms -não-lucra-
- ti vos, poderão liquidar seus débitos previdenciários Veri

cidos, prestando serviços, mediante contrato ou ronV'ê
nio, fumados com a interveniência da entidade do Sisie
ma Nacional de Previdência e Assistência Social-SIN
PAS, responsável por sua promoção .. 

Parágrafo único. Somente poderão ser objeto de apli
~ção do disposto nesta lei os débitos previdenciários 
das· entidades-filantrópicas vencidas até 30 de setembro 
de 1986. 

Art. 2~ Os ci'éditos das entidades de que trata o art. 
1~ desta lei deVerão ser representados por serviçOs com
plementares ao desenvolvimento de programas de 
quaisquer das entidades que cOmpõem o SINPAS. 

Art. 3~ A manutenção do respectivo acordo ficará 
na dependência da comprovação do recolhimento regu
lar das contnõuições vincendas a partir da competência 
do mês em que este for assinado. 

Art. 4? O Poder ExecUtivo regulamntará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 5~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N' 653, DE !986 

Exc_elentíssimos Senhores Membros do Congresso 
Nacional: 

Nos ~nt)OS do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada delibera-ção de Vossas 
Excelências~ acompanhado de exposição de motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Previdência e Assistência 
Social, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre a liqui· 
dação de débitos previdenciários de entidades filantró
picas de fins não-lucrativos". 

BraSI1ia, 22de outubro de 1986. -José Samey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Ne 45, DE 2 DE SE
TEMBRO DE 1986, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DA PREVIDÊNCIA EASS!STl'lNCIA SO-
CIAL. . 

Excelentíss_imo Sen!:tor Piesidente da República: 
Tenho a l:!onra _d~ _submeter à elevada consideração 

de Vossa Excelência o incluso projeto de lei que dispõe 
sobre a liquidação de débitos de entidades filantrópicas 
de fins não-lucrativos, que tenham prestado ou venham 
a prestar serviços complementares ao desenvolvimento 
de programas de quaisquer das entidades integrantes 
do Sistema Nacional de Previdéncia e Assistência Social 
-SINPAS. 
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2. A Previdência Social tem constatado que a cobran
ça dos dé-bitos acumulados da maioria das entidades 
de que trata o presente projeto tem apresentado resulta
dos pouco significativos, e vem crunprometendo seria
mente atividades de cunho eminentemente social, mui
tas das quais compreendidas em programas que estão 
sendo desenvolvidos pelas entidades compqnentes do 
S!NPAS. ' 

3. Deve ser ressaltado que, paralelamente à criação 
de uma oportunidade que compatibilize os interesses 
da Previdência Social e das entidades envolvidas numa 
proposta que viabilize a liquidação de débitos previden
ciários, o projeto estã.belece, como pressuposto para 
manutenção de acordos, o recolhimento pontual das 
contribuições vencíveis posteriormente à assinatura des· 
tes, o que já significa, basicamente, real incremento 
da receita previdenciária, o que contribuirá, efetiva
mente, para propiciar o aprimoramento e a ampliação 
das atividades finalísticãs das entidades do SINPAS. _ 

-4. DOs programas referidos no projetO, implicarão 
alguns deles, necessariamente. oportunas articulações 
com os Ministérios da Educação e da Cultura, matéria 
que deverá ser objeto da regulamentação prevista na 
proposição ora apresentada. 

5. As sugestões consubstanciadas no projeto em ane· 
xo, a par do alcance de ordem social preconizado por 
Vossa Excelência, reduzirão substancialmente os·custos 
operacionais, com a cobrança dos débitos, além do pre
visível reflexo positivo na realização da receita previ
denciária. 

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência 
Os protestos do meu mais profundo respeito. - Raphaei 
de Almeida Magalhães. 

(Às Comissões de Legislação Social e de Firian
ças.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo 
Sr. !.~·Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
n: 277, de 1986-Complementar 

Institui um novo Código Tributário Nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 

DISPOSIÇÃO PREUMINAR 

Art- 1~ Esta Lei regula, com fundamento na Consti
tuição, o sistema tributário nacional e estabelece as 
normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 
aos Estados. ao Distrito Federal e Municípios, sempre
juízo das respectivas legisla-ção complementar. supletiva 
ou regulamentar. 

LIVRO PRIMEIRO 
Sistema Tributário Nacional 

>' ' 
TíTuLO! 

or~s~~is 
Art. 2!' O sistema tributário nacional é regidO peio 

disposto na Constituição Federal. em leis complemen
tares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites 
das respectivas competências, em leis federais, cm leis 
estaduais, e em leis municipaiS. 
~- 3~ Tributo é toda prestação pecuniária cbm.pu1-

s6na c:m moe~a ou cujo valor nela se possa exprimir. 
que nao constitua sanção de ato ilícito, instituída em 
lei e cobrada mediante atividade administrativa plena
mente vinculada. 

Art. 4~ A natureza jurídica específica do tributo é 
dete~nada pelo fato gerador da respectiva obrigação, 
sendo rrrelevantes para qualificá-la: 
I- a denominação e demais características formais 

adotadas pela lei; 
II-A destinação legal do produto da sua arreca

o.,ão. 
Art. 5~ Os tributos são impostos, taxas, contribui

ções~ e contribuições de melhoria. 
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TÍTULO li 
Competência Tributária 

Capítulo I 
Disposições Gerais 

Art. 6~ A atribuiçáo constitucional de competência 
tributária compreende a competência legislativa plena. 
ressalvadas as limitações contidas na Constituição Fede
ral, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas 
do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o 
disposto nesta Lei. 

Parágiafo único. Os tributos- cuja receita seja distri
buída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurfdicas 
de direito público pertencerão à competência legislativa 
daquela a que, tenham sido atribuídos. 

~: 7'!A competência tributária é indelegável, salvo 
atnbu1çâo das funções de arrecadar ou fiscalizar tribu
tos, ou de executar leis, serviços, atas ou decisões admi~ 
nistrativas- em matéria tributária, co-nferida por Uma 
pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos 
do § 3~ do art. 13 da Constituição~.---

§ 1~ A atribuição compreende as garantias e os privi~ 
légios pro~ssuais que competem à pessC?a jurídica de 
direito público que a conferir. 

§ :Z? A atribuição pode ser revogada, a qualquer tem· 
po, por ato unilateral da pessoa jurfdica de direito públi~ 
co que a tenha conferido. 

§ 3-? Não constitui delegação de competência o come· 
timento, a pessoas_ de direito privado, do encargo ou 
da função de arrecadar tributos. _ 

.'"h 
Art. 8~ O não exercício da co_!D.petência tributária 

não a defere a pessoa jurídica de direito público diversas 
daquela a·que a

1
COf.!Stituíção a tenha atribuído. 
.).. .... . .. 

CAPÍTULO II 
Limitações da Competência Tributária 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 9? É vedado, à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Munidpios: --

I - instituir ou majorar tributos sem que a lei o- esta~ 
beleça, ressalvado, quanto à majoração, o disposto nos 
artigos 21, 26 e 65; _ _ _ 

II- cobrar imposto c-om base em lei posterior à data 
inicial do exercício financeiro a que corresponda, ressal
vados a tarifa alfandegária e a de transporte, o Imposto 
sobre Produtos Industrializados e outros especialmente 
indicados em Lei Complementar, além do Imposto lan~ 
çado por motivo de guerra; 

III- estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou 
mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou inM 
terrnunicipaís; 

IV- instituir importo SObre: __ _ 

a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 
c) o património, a i'enda ou serviços de partidos políti~ 

cose de in,stituições de educação ou de assistência social, 
observados os requisitos fixados na Seção II deste Cap(M 
tulo. 

§ 1~ O disposto no inciso_ IV não exclui a atribuição, 
por lei, ãs entidades nele referidas, da condição de res~ 
pensáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, 
e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, 
assecuratórios do cumprimento de obrigações tributá
rias por terceiros. 

§ 2~ o disposto na alínea a do in-Ciso IV aplica~se. 
exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas jurí
dicas de direito público e às autarquias a que se refere 
este artigo, e inerentes aos seus objetivos. 

§ 3~ O disposto na alínea a do inciso IV deste artigo 
não se aplica. aos ~erviços ·públicos concedidos, cujo 
tratamento tnbutáno é estabelecido pel<? poder conce
dente, no que se·!_c~ere aos tributos de sua competência, 
ressalvado o que dtspõe o parágrafo úi:tico. 

§ 4~ Mediante lei complementar e tendo em vista o 
interesse comum, a União pode instituir isenção de tri-

butos fedei-ais. estaduais e municipais pafa os serViços 
públicos que conceder, observado o disposto no § 1<; 
do art. 9? 

M- 10. É vedado à União instituir tributo que não 
seja uniforme em todo o território nacional, ou- que 
importe distinção ou preferência em favor de determiM 
nado Estado ou Município. 

Art. 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre 
bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência 
ou do seu destino. 

. SEÇÂO II 
DISPOSIÇÚES ESPECIAIS 

Art. 12. O disposto na alínea a do inciso IV do artigo 
9~, observado o disposto nos seus §§ 1~ e 2~, é extensivo 
às autarquiaSCriadas pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal, ou pelos Municípios, tão-somente no 
que se refere ao património, à renda ou aos serviços 
vinculados às ~uas finalidades essenciais, ou delas decor· 
rentes. 

Art .. 13._0 disposto na alínea c do inciso IV do art. 
9~ é subordinado à observãncía dos seguintes requisitos 
pelas entidades nele referidas: 
I- não distribuírem qualquer parcela de seu patri~ 

mônio ou de suas rendas, a título de lucro ou partici
pação no seu resultado; 
II- aplicarem integralmente, no País, os seus recur· 

sos na manutenção dos seus objetivos institucionãiS; 
III -manterem escrituração de suas receitas c despe· 

sas em lívros revestidos de formali~ades capazes de 
assegurar su:J·exatidão. 

§ _1? Na falta de cumprimento do disposto neste arti· 
_ go, ou no.§ l~,_a autoridade compete!J-te pode suspender 

a. apjjcação 4o benefício. -
§ 2~ Os serviços a que se refere a alínea c do inciso 

IV do artigo 9? são exClusivamente os diretamente rela~ 
clonados com os objetivos-instítucionais das entidades 
de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatu· 
tos ou atas constitutivos. 

Art. 14. Somente a União, nos seguintes casos excep- -
__ clonais, pode instituir empréstimos compulsórios: 

I- guerra externa, ou sua iminência; 
II- calamidade pública que exija auxilio federal im

pos"fvel de atender com os recursos orçamentários dispo· 
_níveis; 

III- conjuntura que exija a absorção temporária de 
poder aquisitivo. _ 

Parágrafo único. Alei fiX1uá obrigatoriamente o pra· 
zo do empréstimo e as condições de seu resgate, obser~ 
y_a.ndo, no que for aplicável, o disposto nesta Lei. 

'.TITULO III 
Impostos 

CAPITULO! 
Disposições Gerais 

Art. 15. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por 
fato gerador uma situação independente de qualquer 
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

Art. 16. Os impostos Componentes do sistema tribu~ 
tário nacional são exclusivamente os que constam deste 
Tí_tulo, com as competências e limitações nele previstas. 

Art. 17. Compete: 
I- à União instituir, nos Territórios Federais, os 

tributos atribuídos aos Estados e, se aqueles não forem 
divididOs em Municípios, cumulativamente, os atribuí
dos a estes; 

II -ao Distrito Federal ínstituír, cumulativamente, 
os tributos atribuídos aos Estados e aos Municípios. 

CAPÍTULO II 
Impostos sobre o Comércio EXterior 

SEÇÃOI 
Imposto sobre a Importação 

:'-rt· _1?._ O imposto, de competência da União, sobre 
a Importação de produtos estrangeiros tem como fato 
gerador a entrada destes no território nacional. 

Art, 1. ~ A base de c;ál_c;ulo do imposto é: _ 
I -quando a alíquota ~eja específica a unidade de 

medida adotada pela lei tributária; ' 

ll- quando a alíquota seja ad ~alo~~' o preço nor~ 
mal que o produto, ou seu similar, alcançaria. ao tempo 
da importação, em uma venda em condições de livre 
con~rrência, para entrega no porto ou lugar de entrada 
do produto no País; 
III-quando se trate de produto apreendido ou 

abandonado, leyado a leilã~, _o pre.ço da arrematação. 
Art. 20. O Poder ExecutiVo pode, nas condições e 

nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas 
ou as bases de cálculo do imposto. 

Art. 21. Contribuinte do ii:nposto é: 
I - o importador ou quem a lei a ele equiparar; 
II -o arrematante de produtos apreendidos ou aban

donados. 

SEÇÂD II 
Imposto sobre a Exportação 

Art. 22. O imposto, de competência da União, sobre 
a exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais 
ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes 
do território nacionaj. 

Art. 23. A base de cálculo do imposto é: 
I- quando a alíquota seja específica, a unidade de 

medida adotada pela lei tributária; 
II- quando a alíquota seja ad valorem, o preço nor

mal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo 
da exportação, em uma venda em condições de livre 
concorrência. 
III- quando se trate de produto apreendido ou 

abandonado, levado a leilão, o p-reço da arrematação. 
ParágrafO único. Para os efeitos do inciso II, conside-

ra-se entrega como efetuada no porto ou lugar da saída 
do produto, deduzidos os tributos diretamente-inciden~ 
tes sobre a operação de exportação e, nas vendas efetua
das a prazo superior aos concorrentes no mercado inter
riacional, o custo do financiamentO. 

Art. 24. A lei pode adotar como base de cálculo a 
parcela do valor ou do preço, referidos no artigo ante
rior, excedente do valor básico, frxido de acordo como 
os-critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos. 

Art. 25. O Poder Executivo pode, nas condições e 
nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas 
ou as bases de cálculo do imposto, 

Art. 26. Contribuinte do ímposto é o exportador ou 
quem a lei a ele equiparar. 

Art. 27. A receita líquida do imposto destina-se à 
formação de reservas monetária~ ou de capital para 
financiamento de programa de desenvolvimento econó
mico, na forma da lei. 

Art. 28 Fica criado o Fundo de Compensação, que 
-~constituído de uma parcela do Imposto de Exportação 
1gp<!J ao valor das Isenções do ICM, o qual destina-se 
a compensar os estados e municípios pela não incidência 
de ICM nas exportações. de manufaturados. 

§ 1 ~ Mensalmente o Ministério da Fazenda estabe
!ecerá a parcela do Imposto de Exportação que será 
mcorporado ao Fundo de Compensação. 

§ 2~ O Ministério da Fazenda repassará aos estados 
o valor mensal do Fundo de Compensação, calculando 
proporcionalmente as insenções resultantes das expor
taçoes de manufaturados_ de cada mês, não ultrapasM 
sande o valor mensal dessas isençóes. 

. § 3~ Os estados repassarão aos municípios, propor
ciOnalmente ao montante das insenções que considerem 
resultantes das exportações de manufaturados do res
pec~ivo município, 20% do valor do Fundo de Compen
saçao. 

CAPÍTULO III 
Impostos Sobre o Património e a Renda 

SEÇÂOI 

ImpOsto sobre a Propriedade Territorial Rural 

Art. 29 O impostO, de competência dos Estados, so
bre a propriedade territorial rural tem como fato gera
dor a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel 
por natureza, como definido na lei civil, destinado a 
exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agro~ 
industrial e que independentemente de sua localização 
tiver área superior a um hectare. 

Art. 30 A base do cálculo do imposto é 6 valor -fun
diário. 
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Art. 31 Contribuinte do imposto é o proprietário do 
imóvel~ o titUlar de séú domínio útil ou o seu possuidor 
a qualquer título. ~ · c' 

. ·· Seção II 
Imposto sobre a propriedade Predial 

e Territorial Urbana 

Art. 32 O impoStO, de competência dos Municípios, 
sobre a propriedade1 o domínio útil ou a posse de bem 
imóvel por natureza ou por· acessão física, coriio defi
nido naiei civil, nãC? _dt?~tinado a exploração agrícola, 
pecuária, extcativa vegetal ou agro-industrial. 

Art. 33A base de cálculo do imposto é o valor venal 
do imóvel. 

§ e Na determinação da base de cálculo, não se con
sidera o valor dos bens imóveis mantidos, em caráter 
permanente ou tempoiário, no imóvel, para a· efeito 
de sua utilização, exploração, aformoseamento ou co-
modidade. _ 

§ 2~ O valor do imposto previsto no caput desse artigo 
não pode elevar-se, de um exercício para o seguinte 
além de 10% (dez por cento) em termos reais, sobre 
o mesmo imóvel. 

Art. 34 Contribuinte do imposto é o proprietário do 
imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor 
a qualquer titulo. 

Art. 35 O Senado Federal mediante resolução, fixará 
as alíquotas máximas para U IPTU. 

SEÇÁO III 
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direi

tos a eles Relativos 

Art. 36 O imposto, de competência dos Estados, so
bre a transmissã.o de bens imóveis e de direitos a eles 
relativos tem como fato gerador: 

I -a transmissão, a qualquer titulo, da propriedade 
ou do domínio útil de bens imóveis, põr natureza ou 
por acessão física, como definidos na lei civil; 
II- a transmissão, a qualquer título, de direitos reais 

sobre imóveis, excetó os direitos reais de gani.ntía; 
m -a cessão de direitos ielativos às transmissóes 

referidas nos incisos I e II. 
Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, não 

haverá incidência do imposto, prevalecendo o que esta
belece o art. 54. 

Art. 37. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, 
o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou 
direitos referidos no artigo anterior: 
I-quando efetuada para sua incorporação ao patri

mónio de pessoa jurídica ou equiparada, em pagamento 
de capital nela subscrito; 
II-quando decorrente da incorporação, ou da fu

são, ou da extinção de uma pessoa jurídica por outra 
ou com outra. 

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a trans
missã.o aos mesmos alienantes, dos bens e direitos ad~ 
quiridos na forma do inciso I deste artigo, em decor
réncia da sua desincorporação do património da pessoa 
jurídica ou equiparada a que foram conferidos. 

Art. 38._ O disposto no artigo anterior não se aplica 
quando a pessoa jurídica ou equiparada adquirente te
nha como atividade preponderante a venda ou locação 
de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relati-
vos ã sua aquisição. - - -

§ l'! Considera-se caracterizada a atiVidade prepon
derante referida neste artigo quando mais de 50% ( cin
qüenta por cento) da receita operacion~l da pessoa jurí
dica, ou equiparada, adquirente! nos 2 (dois) anos ante
riores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aqu-isição, 
decorrer de transações mencic;madas_ neste artigo: 

§ 2~ Se a pessoa jurídiéa, ou equiparada, adquíiente 
iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 
2 (dois) anos antes dela, al?urar-se-á a preponderância 
referida no parágrafõ anterior, levahdo em conta os 
3 (três) primeiros anos seguíntes à data da aquisição. -

§ 3~ verificada a preponderância referida neste arti
go, tomar-se-á devido o imposto, nos termos da lei 
vigente à data da aquisiçãO, Sobre o valor do bem ou 
direito nessa data. -

§ 4~ O disposto neste artigo não se aplica à trans
missão de bens ou direitos. quando realizada em conjun
to com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica 
alienante. _ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 3~ A base de cálculo do imposto é o valor venal 
dos bens ou direitos transmitidos. 

Art. 40. A alfquota do imposto não excederá os limi
tes fixados em resolução do Senado Federal, por pro
posta do Presidente da República. 

Parágrafo único. As tranSmissões de imóveis que 
atendam a política nacional de habitação ficatão sujeitas 
a alíquota mais baixa. 

Art. 41. O montante do imposto é dedutível do devi
do' à União, a título do imposto de que trata o art. 
44, sobre o provento decorrente da transmissão seguin
te. 

Art. 42. O -iinposto compete ao Estado da situação 
do imóvel transmitido, ou sobre que versarem os direi
tos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra 
de sucessão aberta no estrangeiro. 

Art. 43. Contribuinte do imposto é qualquer das par
tes na operaçã.o tributada, como dispuser a lei estadual. 

SEÇÁOIV 

Imposto sobre a Renda e Proventos de 
qualquer Natureza 

Art. 44. O imposto, de competência da União, sobre 
a renda e proventos de qualquer natureza, tem como 
fato gerador, a aqufsição da disponibilidade econômica 
ou jurídica: 
I-de renda, assim entendido o produto do capital, 

do trabalho ou da combinação de ambos; 
II- de proventos de qualquer natureza, assim enten

didos os acréscimos patrimoniais não compreendidos 
no inciso anterior. 

Art. 45. A base de cálculo do imposto é o montante 
reat, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos 
tributáveis. 

§ 1~ Na Tributação considerada neste artigo inclui-se 
o lucro realizado pela venda de bens imóveis, de ações 
ou cotas de pessoas jurídicas, na transação de Ações 
em Bolsa de Valores, inclusive ao portador, Bolsa de 
Mercadorias, sobre as bonificações, descontados os 
efeitos da inflação e sobre as atividades agropecuárias. 

___ _§ 2~ Os lucros resultantes das alienações de partici
pações societárias, que tenham permanecido nas mãos 
de uma pessoa física por maís de seis anos, estão isentos 
de pagamento de impostos. 
Art. 46. Contribuinte do imposto é o titular da disponi
bilidade a que se refere o artigo 44, sem prejuízo de 
a~ribuir a l_ei e_ssa condição ao possuidor, a qu~lquer 
titulo, doS bens produtores de renda ou dos proventos 
tributáveis. 

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora 
da renda ou dos proventos tributáveis a condição de 
responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento 
lhe caibam. 

Art. 47. Na tributação resultante da venda de bens 
imóveis de Pessoas FísiCas e Jurídicas, 20% da arreca-
dação será repassada para os Municípios. -

§ 1~ O Município, mediante convérilo, poderá se en
carregar da _cobrança desse imposto. 

_ _ § 2~ Para as pessoas jurídicas só será tributado o lucro 
resultante da venda_ de imóveis que tenham sído retidos 
menos de 10 anos. -

§ 3? Para determinação do lucro resultante da venda 
de imóvel por pessoa jurídica ou física, subtrair-se-á 
do valor da venda, o valor de aquisição corrigido pelos 
índices inflacionários estabelecidos pelo JBGE, redu
zindo o luçro de 5% por ano de retenção. 

Art. 4S. 50% do valor do Imposto de Renda Sobre
as pessoas jurídicas constituirão o Fundo_ de Investi
mento do Nordeste e o Fundo de Investimento da Ama
zónia- na razão de 70% para o FINOR e 30% para 
aFINAM. ~ 

§ 1~ Os recursos dos FundoS de Desenvolvimento do 
Nordeste e do Desenvolvimento da Amazônia ·serão 
utilizados_ na implantação~ de projetas "industriais, 

_ agroindustríais, agrícolas, florestais e agropecuários que· 
atendam a legislação específiCã. 

§ 2~ As fumas beneficiadas com recursos do FINO R 
ou FINAM terão que investir 25% _de capital próprio 
no-projeto. 
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§ 3~ A propriedade dos 75% de ações corresponden
tes ao capital, resultante das aplicações desses fundos, 
será a seguinte: 

a) 10% para as empresas nacionais titulares dos pro
jetas aprovados para a utilização do fundo; 

b) 25% para um fundo pertencente aos trabalhadores 
da empresa beneficiada pelos investimentos dos fundos; 

c) 40% para um fundo geral pertencente aos traba· 
lhadores. 

Art. 49. A renda líquida tributável será calculada 
abatendo-se da renda bruta o que for previsto em lei. 

SEÇÃOV 

Imposto sobre o Património da Empresa 

Art. 50. O Imposto, de comp"etência dos Estados, 
sobre o património da empresa (ISP) tem como fato 
gerador o património líquido das empresas. ' 

Art. 51. A base do cálculo do imposto é o valor do 
patrimônio líquido da empresa como definido pela legis-
lação do Imposto sobre a Renda. . 

§ 1~ As pa'rticípaÇóes Societárias não serão conside
radas no pã.trimônio. 

§ 2? Serão considerados património sujeito a tributa
ção as provisões e os créditos na empresa da matriz, 
bolding ou coligadas situadas no exterior, bem como 
os seus débitos bancários contraídos em moedas estran
geiras, para investimentos. 

§ 3? A incorporação ao capital do débito em moeda 
estrangeira existente até a data da promulgação desta 
lei isenta a empresa pelo prazo de cinco anos, do impos
to incidente sobr_e a parcela do seu Património de valor 
igual ou do débito externo incorporado ao Capital até 
seis meses após a promulgação desta lei. 

§_ 4? As e~presas cujos lucros líquidos representam 
mats de 8% do seu faturarnento, cada 2% que o valor 
dos lucros exceda a esse limite de 8%, gozarão- de umá 
redução de 5% sobre o valor líquido a pagar do seu 
imposto sobre a renda. 

Art. 52. O contribuinte do imposto é a pessoa jurí
dica titular do património líquido. 

Art. 53. O Imposto sobre o Patrimônio será arreca
dado pelos Estados ou conjuntamente pela Receita Fe
deral mediante convênio com o Imposto de Renda. 

§ 1~ O imposto é progressivo e as alíquotas serão 
fixadas- em lei estadual. e não poderão ultrapassar o 
valor de 4%. 

§ ~ Quando existirem filiais ou sucursais localiza
das em mais de um Estado e o balanço da empresa 
for unificado, o valor do imposto será transferido aos 
diversos Estados na proporção do imobilizado em cada 
um deles. 

§ 3? Serão isentas desse tributo as empresas cujo 
património sujeito a tributação seja infeiior a Cz$ 
200.000.000,00. . 

SEÇÃOVI 
Imposto sobre Herança e Doação 

Art_. 54. O imposto, de competência da: União, tem 
cOmo fato gerador: 
I- a transmissão de herança; 

_ II -a do~ç_!o__df!_bf!nS de qualquer espécie. 
Art. 55. A base de cálculo do imposto é o _valor 

real, arbitrado eu presumido, dos bens transmitidos 
ou doados. 

Parágrafo único. A tributação prevista neste artigo 
-será progressiva, sendo as suas alíquotas e limites de 
isenção estabelecidos por lei. 

Art. 56. · Contribuinte do imposto é o espólio da 
herança ou o recebedor da doação a que se refere o 
art. 54. 

CAPÍTULO IV 
Impostos sobre a Produção e a Circulação 

SEÇÃOI 
Imposto sobre Produtos Industrializados 

Art. 57. O imposto; de competência da União, so
bre produtos industrializados tem como fato gerador: 

I - o seu des~_mbarJ:lÇO aduaneiro quando de proce
dência estrangeírã; - -

II -a sua saída dos estabelecimentos industriais. 
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III- a sua arrematação. quando apreendido ou 
abandonado e levado a leilão. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, consi~ 
dera-se industrializado o produto que tenha sido subme
tido a qualquer operação que lhe modifique a natureza 
ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. 

Art. 58. __ A base de cálculo do imposto é: 
I- no caso do inciso I do artigo anterior; o preço 

normal, como defmido no inciso II do art. 20, acrescido 
do montante: 

a) do imposto sobre a importação; 
b) dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo im-

portador ou dele exigíveis; -- --
II --=no caso do inciso II do artigo anterior: 
a) o valor da operação de que decorrer a saída de 

mercadorias; 
b) na falta do valor a que se refere a alínea anterior, 

o preço corrente da mercadoria, ou sua similar, no mer
cado atacadista da praça do remetente; 

III -no caso do inciso lU do artigo anterior. o preço 
da arrematação. 

Parágrafo único. O valor do imposto será destacado 
e calculado na forma do caput deste artigo, livre da 
incidência de qualquer tributo e pago, pelo sacado, con
juntamente com c valor ICquido de venda, nos mesmos 
prazos de pagamento das respectivas faturas e dupli
catas. 

Art. 59. o imposto é selétivo em função da essencia
lidade dos produtos. 

Art. 60, O imposto é nãõ-cumulativo, dispondo a 
lei de forma que o montante devido resulte da diferença 
a maior. em determinado período, entre o imposto refe
rente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago 
relativamente às operações anteriores, 

§ 1~ O saldo verificado, em determinado período, 
em favor do contribuinte, transfere-se para o periodo 
ou períodos seguintes. ~ 

Art. 61. Os produtos sujeitos. ao imposto, quando 
remetidos de um para outro Estado, ou para o Distrito 
Federal, serão acompanhados de nota fiscal de modelo 
especial, emitida em séries própriãs e contendo, além 
dos elementos necessários ao controle fiscal, os dados 
indispensáVeis ã elaboração de estatísticas do comércio 
por cabotagem e demais vias internas. 

Art. 62. Contnõuinte do imposto é: 
I -o importador ou quem a lei a ele equiparar; 
II-o industrial ou quem a lei equiparar~ -
lli- o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, 

que os forneça aos contribuirites definidos no inciso 
anterior; 
IV- o arrematante de produtos apreendidos ou 

abandonados, levados a leilão. 
Parágrafo único. Para os efeitOúleste imposto. consi

dera-se contribuinte autônomo qualquer estabeleci
mento de importador, industrial (comerciante) ou arre
matante. 

SEÇÃO II 

Imposto Estadual sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias 

Art. 63. O imposto sobre operações relativas-à circu= 
lação de mercadorias, da competência dos Estados. tem 
romo fato gerador: 

I -a saída de mercadorias de estabelecimento co
mercial, industrial ou produtor; 

II -a entrada, em Cstabelecimento comerciai, indus
trial ou produtor, de mercadoria impOrtada do exterior 
pelo titular do estabelecimento, inclusive quando se 
tratar de bens destinados ao- consumo ou artigo fixo; 

III- o fornecimento de aiimentação, bebidas e ou
tras mercadorias em restaurantes, bares, cafés e estabe
lecimentos similares. 

§ 1'! Equipara-se à saída a transmissão da proprie
dade de mercadoria, quando esta náo transitar pelo 
estabelecimento do transmitente. 

§ 2? Quando a mercadoria for remetida para anna
zém geral ou para depósito fechado do próprio contri
buinte, no mesmo Estado, a saída considera-se ocorrida 
no lugar do estabelecimento remetente: 
I-no momento da saída da mercadoria do armazém 

gerai ou do depósito fechado, salvo se para retornar 
ao estabelecimento de origem; 
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II -no mome:nto da transmissão de propriedade da 
mercadoria depositada em armazém geral ou em depó
síto fechado. 

§ 3? O imposto não incide: 
I -sobre a saída de produtos industrializados desti

nados ao exterior, ou outro produtos que a lei indicar; 
II-sobre a alienação fiduciária eri:t garantia, inclu

sive na venda efetuada pelo credor. por ina:dimplência 
do devedor; 
_UI -sobre a saída:, de estabelecimento prestador dos 

serviços a que se refere o inciso VIII, do § 4~. deste 
artigo. de mercadorias a serem ou que tenham sido 
utilizadas na prestação de tais serviços, ressalvados os 
-casos previstos na lista de serviços constantes do art. 
80; 

IV- a saída,. de estabelecimento -de empresa de 
transporte ou de depósito por conta e ordem desta, 
de mercadorias de terceiros; 

§ 4':" São isentas do imposto: 
I -as saídas do vasilhame. re_cipienteS-e embalagens,

ln_c_l_usive sacaria~ quando não cobrddos do destinatário 
ou não computados no valor das mercadorias que acon
dicionam e desde que devam retornar ao estabeleci
mento remetente ou a outro do mesmo titular; 

II-as saídas do vasilhame~ recipientes e embala
gens~ inclusive sacaria. em retomo ao estabelecimento 
remetente ou a outro do mesmo titular ou a depósito 
em seu nome; 

__ __lll ~_a ~aída de _n:re:rcadorias destinadas ao mercado 
interno e produzidas em estabelecimentos industriais 
como resultado de concorrência internacional. rom par
ticipação de indústrias do país contra pagamento com 
recursos oriundo de divisas conversíveís provenientes 
de financiamento a longo prazo de instituições fman
ceiras internacionais ou entidades governamentais es
trangeiras; 

IV:_ as entradas de mercadorias em estabelecimento 
do importador, quando importadas do exterior e desti
-ri.ãdas à fabricação de peças. máquínas e equipamentos 
para o mercado interno como resultado de concorrência 
internacional com participação da indústria do país, 
contra pagamento com recursos provenientes de divisas 
cOnversíveis provenientes de fmanciamento a longo pra
zo de_ ín,stituições financeiras ínternadonãis ou entida
des_ govemainentais estrangeiras; 

V-:- a entrada de mercadorias cuja importação esti
--ver isenta do imposto. de competência da União, sobre 
a importação de produtos estrangeiros; 

VI -a entrada, em estabelecimento do importador, 
de mercadorias importadas do exterior sob o regime 
de •~ctraw back "· 

.YIJ - a slJ.!da: de estabelecimento de empreiteiro de 
<?bras hidráulicas. ou de construção civil, ou outras obras 
semelhantes~ inclusive s.erviços auxiliares ou comple
mentares~ de mercadorias adquiridas de terceiros e des-

- tinadas_a obra a cargo do remetente; 
VIII - as saídas de mercadorias de estabelecimento 

de produtor para estabelecimento de cooperativa de 
que faça parte~ situado no mesmo Estado; 
IX- as saídas de mercadorias de estabelecimento 

de cooperativas de produtores para estabelecimentos, 
no mC§Illo .Çs_tado~ de federação de cooperativas de 
que a cooperativa remetente faça parte. 

§ .s~ _ O disposto no § 3-~. inciso I. aplica-~-e também, 
ã saída de mercadorias de estabelcimentos índustriais 
ou de seus depósitos com destino: 

I -a empresas comerciais que operem exclusiv<imen· 
te no comér~o d~ expo_rtação; 

ll-_a armazéns aliandegados e entrepostos adua
neiros. 

§. 6~ No caso-do parágrafo 5?. a reintrodução da mer
cadoria no mercado inteino tomará exigíVel o imposto 
devído pela saída com destino aos e$tabelecimentqs ali 

- referidos. 
§ 7'! Os Estados poderão isentar do imposto de circu

lação de mercadorias a venda a varejo. diretamente 
ao consumidor. dos gêneros de primeira necessidade 
((tie_~~!~çarem,- não podendo estabelecer diferença 
em função dos que participam da operação tnõutada. 

Art. 64'!A base de cálculo do imposto é:-
1-O valor da operação de que decorrer a saída 

_da__m~4qria; _____ _ 
II- Na falta do valor a. que se iefere Õ inciso ruiterior 

o preço corrente da mercadoria~ ou sua siririiar ~no mer
cado atacadista da praça do remetente; 
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lll -Na falta do valor e na impossibilidade de deter
minar o preço aludido no inciso anterior. 

a) se o remetente for industrial, o preço FOB de esta
belecimento industrial à_ vista; 

b) se o remetente for comerciante. o preço FOB de 
estabelecimento comercial, à vista, em vendas a outros 
cometcíantes ou índustriaís. 

IV -No caso do inciso- II do caput do artigo 63, 
a base de cálculo é o valor constante dos documentos 
de importação~ convertido em cruzados à taxa cambial 
efetivamente aplicada em cada caso, acrescido do valor 
dos impostos de importação e demais despesas adua-
neiras efetivamente pagos. · .. 

§ l?Nas saídas de mercadorias para estabelecimento 
em outro Estado pertencente ao mesmo titular ou seu 
representante~ quando as mercadorias não devam so
frer. no estabelecimento de destino, alteração de qual
quer espécie, salvo reacondicionamento e quando a re
messa for feita por preço de venda a não contribuinte, 
uniforme em todo o País, a base de cálculo será equiva
lente a 75% deste preço. 

§ 2~Na hipótese do inciso III, "b', deste artigo, se 
o estabelecimento comercial remetente não efetuar ven· 
das a outros comerciantes ou a industriaiS, a base de 
cálculo será equivalente a 75% do preço de venda no 
estabelecimento remetente, observado o disposto no 
§3, ,_____ 

§ 3? Para aplicação do inciso ID do caput deste arti
go, adotar-se-á a média ponderada dos preços efetiva
mente cobradas pelo estabelecimento rementente no 
segundo mês anterior ao da remessa. 

§ 4~ Nas operações interestaduais entre estabeleci
mentos de contnõuintes diferentes, quando houver rea
jUste do valor da operação depois da remessa~ a dife
rença ficará sujeita ao imposto -no estabelecimento de 
origem. 

§ ~ O montante do imposto sobre produtos indus
trializados, integrará a base de cálculo defenida neste 
artigO~ exceto quando a operação configure hipótese 
de incidência de aínõos os: imp-ostos. 

§ 6-'! Nas saídas de mercadorias decorrentes de opra
ções de vendas encarregados da execução da política 
de preços mínimos, a base de cálculo é o preço mínimo 
fixado pela autOridade federai competente. 

§ 7'! O montante de Imposto de CirculaçãO de Mer
cadorias não Íntegra a base de cálculo a que se refere 
este artigo, devendo o seu valor ser destacado nas notas 
fiscais e f<i.turaS e cobrado conjuntamente com o valor 
das mesmas. 

Art. 65'! O Imposto sobre Circulação de Mercado
rias é não ctilllulativo, abatendo-se, em cada operação, 
o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro 
Estado. 

§ l'!. Aleiestaduaidisporádeformaqueomontante 
devido resulte da diferença disporá de forma que o 
montante devido resulte da diferença a mais, em deter
minado período, entre o imposto referente às merca
dorias saídas do estabelecimento e o pago relativamente 
às mercadorias nele entrada para comercialização ou, 
como matéria-prima, miiú~rial sCcu.ndário de acabamen
to ou embalagem nos etabelecim.entos fabris. O saldo 
verificado em determinado período a favor do contri
buinte transfere-se para o período ou períodos seguin
tes. 

§ '1~- -OS. Estados poderão facultar aos produtores 
a opção pelo abatimento de uma percentagem fixa, a 
título do montante do imposto pago relativamente às 
~do~-~ entradas no respectivo estabelecimento. 

§ 3? Não se exigirá o estamo dos créditos ielativos 
às mercadorias entradas par<l utilização, como ~téria
prima ou material secundário, na fabricação e embala
gem- dos produtos de que tratam o § 3~ inciso I e o 
_§ 4'!,. inciso rn. do artigo 63~. o disposto neste parágrafo 
não se aplica ã matérias-primas não industrializadas que 
representem, individualmente, mais de 50% do_ valor 
do produto industrial resultante de sua utiliza'çtiO qUan
do assim dispuser a legíslação estadual. 

§: 4'! As empresas produtoras de discos fonográficos 
e de outros materiais de gravação de som poderão aba
ter no montante do Imposto de Circulação de Merca
dorias, o valor dos direitos autoriais, artísticos e cone
x~, com~v~d~~ntei pagos pela empresa no mesmo 
período~ aos autores e artistas nacionais ou domiciliados 
no País, assim como aos seus herdeiros e sucessores. 
mesmo através daqueles que o representam_ 
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§ 5~- Para efeito do cálculo a cjue se refere o § 1.~ 
deste artigo, os Estados podem determinar a exclusão 
de imposto referente a mercad_orias entradas no estabe
lecimento quando este imposto tiver sido devolvido, 
no todo ou em parte_, _ao-próprio ou a outros contri
buintes, por qualquer entidade tributante, mesmo sob 
forma de prêmio ou eStímulo. 

§ 6~ O crédito do imposto será efetuado na data 
do pagamento da mercadoria e o débito tributário será 
no término do m8s subseqüênte ao ve-ncirilento da dupli
cata de venda. 

§ 7~ A lei estadual poderá estabelecer que o mon· 
tante devido pelo contribuinte em determinado perfodc;> 
seja calcUlado com base em valor fixado por estimativa 
garantida, ao fin~l do _período:_, a complementação ou 
restituição em moeda, ou sob a forma de utilização 
como crédito fiscal-, -em relã.ção, respectivamente, às 
quantias pagas com insuficiêricia ou ell!~ exçesso. 

§ 8~ A isenção ou não incidência, Salvo dete!i:niM 
nação em contrário da legislação, não implicará crédito 
de imposto para abatimento daquele incidente nas ope
rações seguintes. 

Art. 66. Em su_bstituição ao sistema de qUe trata o 
artigo anterior, os Estados poderão dispor que o Impos
to devido resulte da diferença maior entre o montante 
do imposto relativO à operaçã'? a tributar e o pago na 
incidência ânterior sobre a mesma mercadOria, nas·seM 
guintes hipóteses: 

I -saída, de estabelecimentos comerciais atacadistas 
ou de cooperativas de beneficiamento e venda, em cOM 
mum, de produtos agrícolas in natura ou simplesmente 
beneficiados; -
li- operações de vendedores ambulantes e de esta

belecimentos de existência trãnsitória. -
Art. 67. A alíquota do Imposto de Circulação de 

Mercadorias será uniforme para operações internas e 
interestaduais e não excederá para aquelas mercadorias 
que se destinem a outro Estado e ao _exterior, os limites 
fixados em resolução do Senado. 

§ 1. ~ A resolução será tomada pelo Senado, por ini
ciativa prõ:Pria ou do Presidente da República. 

§ 2.~ O limite a que se refere este artigo substituirá 
a alíquota fixada em lei estadual, quando esta for supeM 
rior à fixada pelo Senado. 

§ 3.~ Aos Estados só é permitido estabelecer 2 (duas) 
aliquotas diferentes; uma para os produtos industriais 
e outra para os agrícolas, podendo, no entanto, adotar 
uma única aliquota. 

§ 4.~ Os Estados têm autonomia para conceder isen
ção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias. 

Art. 68. Contribuinte do imposto é o comerciante, 
industrial ou produtor que promove a saída da merca
doria, o que a importa do exterior ou o que arremata 
em leilão ou adquire, em concor:rência prómovi~~-pelo 
Poder Público; mercadoria importada: e apreendida, 

§ 1.~ Consideram-se também constribuintes: 

I -as sociedades civis econômicos, inclusive coOPeM 
rativas que pratiquem com habitualidade operações reM 
lativas à circulação de mercadorias; 

II- as sociedades civis de fins não económicos qUe 
explorem estabelecimentos industriais ou que pratiM 
quem, conr habitualidade, v~~da de mercadorias que 
para esse fim adquirem; -

III -os órgãos da administração pública direta, as 
autarquias e empresas públicas; reaerais, estaduais ou 
municipais, que vendam, ainda que apenas a compraM 
dores de determinada categoria profissional ou funcioM 
nal, mercadorias que, para esse fim, adquirirem ou pro
duzirem. 

§ 2~ Os Estados poderão considerar como contri
buite autônomo cada estabelecimento comercial, indusM 
trial ou produtor, permanente ou temporário, do contri
buinte, inclusive veículos utilizados por este comêrcio 
ambulante. _ , -.:_ 

Art. 69. Para as mercadorias eXportadas para ou
tros Estados o valor do tributo, cobrado no Estado 
de origem, às mesmas alíquotas das operações intra.-esM 
taduais, pertence ao Estado para onde se destina a merM 
cadoria e deverá ser recolhido até o término do mês 
subs_eqüente, ao banco ou órgão encarregado do recebi
mento por ele designado. 

Parágrafo único. Os exatores estaduais, os iesoureiM 
ros da Receita Estadual ou os bancos. responsáveiS pe
los recebimentos das parcelas do Imposto de Circulação 
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de Mercadorias relativo a exportações interestaduais, 
constituem-se em fiéis depositários dos valores que receM 
berem, devendo depositá-los à ordem do Estado para 
o qual se destina a mercadoria, até o dia 15 do mês 
subseqüente, no banco ou órgão designado pelo Estado 
importador. 

Art. 70. Nos livros, obrigatórios, de registro de 
"Compra a venda de_ Mercadorias", ficam obrigados 
Os Contribuintes do ICM a registrar em coluna separada 
o ~alor do imposto relativo às exportações interestaM 
duais. 

§ 1. ~À falta dos registras competentes suje[ ta o infia~ 
tor a juros de mora e a multa de até 5 vezes o valor 
do tributo devido e não registrado, fixados em legislação 
estadual. 

§ 2~ O não recolhimento do valor do tributo relativo 
a trasações interestaduais simultaneamente com o cor
respondente às operações intra-estaduais acarreta a 
tiiulta de 2 vezes o valor do tributo devido além das 
atribuídas aos atrasos de recolhimento dos débitos fis· 
c3IS-Cominados pelo Esfado Onde se localiza o estabele· 
cimento. 

§ 3~ A- pei13:iida_de estabelecida no parágnlfo anteM 
rior beneficiará em 50% o fiscal que levantar a sonega
ção e 50% ao fisco do Estado onde se localizar o estabe
lecimento. 

j 4.~.- As fiscali;mções.dos _diferentes Estados é atriM 
buída a função de acompanhar a fiscalização própria 
de cada Estado, ao exercer a função fiscalizadora nos 
livros fiscais e contábeis das empresas. 

§ 5? As notas fiscaiS relativas a mercadorias de exM 
portação devem ter a mesma cor em todo o País, dife
rentes das correspondentes a operações intra-estaduais, 
estabelecidas em convênio pela CONFAZ em todos 
os Estados. 

-§ 6~ As mercadorias em trânsito intra-estadual· 
quando desacompanhadas das notas fiscais devidas são 
equiparadas a mercadorias clandestinas e possíveis de 
apreensão e seqüestro pelas autoridades fazendárías dos 
Estados por onde transitarem, ou para onde se destiM 
nent.._ 
. Art. -71. Do produto da arrecadação do ICM, 80% 

(oitenta por cento) constituirá receita do Estado e 20% 
(vinte por cento) dos Municípios. 

§ 1? A quota de 20% do ICM a que se refere este 
artigo será entregue a cada Município na proporção 
do valor adicionado nas operações relativas a circulação 
das rn_ercadorias. 

§ 2~ A entrega da parcela do ICM a que se refere 
o caput desse artigo será efetuada por meio de depósito 
em conta especial a ser aberta em banco oficial ou, 
em sua falta .. em banco indicado pelo Município, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias do término de cada 
período fixado pela legislação estadual para o recolhi
mento do imposto. 

SEÇÃO III 
Imposto sobre operações de crédito, 

câmbio e seguro, ou relativas a 
títulos _e valores mobiliários 

Art. 72. O irp.posto, de competência da União, sobre 
operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operaM 
ções relativas a títulos e _valores mobiliários tem como 
fato _g~r-~$ior: _ 

_I:::--:- quãnto às operações de crédito, a sua efetivação 
p~l~_entrega total ou parcial do monta!lte_ou d_o valor 
gue:S.()J!~tJtua º 9bjeto da obrigação_. pu sua colocação 
à di~posição do interessado; 

- II- quanto às operações de câmbio, a sua_efetivação 
pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de 
documento que a represente, ou sua colocação à dispo
siçãO de interessado, em montante_equivalente à moeda 
estrangeira ou naciOnal entregue ou posta à disposição 
por este; 
m- quanto âs operações de segUro, a sua efettvaÇáo 

pela emissão de apólice ou do documento equivalente, 
Ol.fJéCébTrileiilci do prêmfo, na fOrma da lei aplicável; 

JV-.=quanto às" operações relativas a títulos e valores 
mOOiliá_rios, a emissão, transmissãO, pagamento ou resM 
gate destes, na forma da lei aplicável. 

Parágrafo__únlco_~-A-_incidência defmida no inciso 
I exclui a definida no inciso IV,e reciprocamente, quan
to à emiSsão, ao paga.-rtiento õu resgate do Htulo repreM 
sentativo--de uma mesma operaÇão de crédito. 

Sexta-feira 5 4721 

Art. 73. A base de cálcUlo do imposto é: 
I-quanto às operações de crédito, o montante da 

obrigação, compreendendo o principal e os juros; 
II-quanto às operações de câmbio, o respectivo 

montante em moeda nacional, recebido, entregue ou 
posto â disposição; 
III-quanto às operações de seguro, o montante do 

prémio; 
IV- quanto às operações relativas a títulos e valores 

mobiliários: 
a) na emissão, o valor nominal mais o ágio, se hou

ver; 
b) J;Ja transmissão, o preço ou valor nominal ou valor 

da cotação em Bolsa, como determinar a lei; 
c) no pagamento ou resgate, o preço. 

Art. 74. Contribuinte do imposto é qualquer das par
tes na operação tributada, como dispuser a lei. 

Art. 75. A receita líquida do imposto destinaMse à 
formação de reservas monetárias, ou de capital para 
financiamento de programa de desenvolvimento econó
mico, na forma da lei. 

Seção IV 
Imposto sobre Serviços de Transportes 

Art. 76. O imposto, de competência da União, sobre 
--serviços de transportes tem como fato gerador a prestaM 

ção do serviço de transporte, por qualquer via, de pesM 
S()as,'bens, mercadorias ~u valores, salvo quando o traM 
jetO~se cõntenha intiiramente no teiritório de um mesM 
mo município. 

Art. 77. A base.de cálculo do _imposto é o preço do 
serviço. _ _ 

Art. 78. Contribuinte do imposto é o prestador do 
serviço. 

Seção V 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Naiureza 

Art. 79. O imposto, de competência dos Municípios, 
sobre serviços de qualquer natureza, tem como fato 
gerador a prestação, por empresa ou profissional autó
nomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço 
constante da liSta a seguir discriminada. 

Lista !le Serviços 
I-médicos, dentistas, enfermeiras, protéticos,orto

pedistas, fisioterapeutas e congéneres; laboratórios de 
análise de radiografia ou radioscopia, de eletricidade 
médica e congéneres; 
II- hospitais, sanatórios, ambulatórioS, prontos-soM 

corras, casas de saúde, recuperação ou repouso, asilos 
e congêres; __ 

III- advogado~! -~olicitadores e provisionados; 
IV - agentes da propriedade industrial, despachan

tes, peritos e avaliadores partiCulares, tradutores e in
térpretes juramentados e congêneres; 

V -engenheiros, arquitetos, urbanistas, projetistas, 
calculistas, desenhistas técnicos, construtores, emprei
teir_os, decoradores, paisagistas e congéOeres; 

VI- serviços de terraplenagem; demolição, conserM 
vação e reparação de edifícios, estradas, pontes e outras 
obras de engenharia e suas congéneres; 

VII- contadores, auditores, economistas, guardaM 
livros, técnicos em contabilidade; 

VIII- barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicu
res e congéneres; institutos de beleza e _congéneres; 
estabelecimentos de duchas, massagens, ginástica, ba-
nhos e seus congéneres; ' 

IX- serviços d~ transporte urbano ou rural, de carga 
ou de passageiros, estritamente de natureza municipal; 

X- serviços de diversões públicas: · 
a) teatros, cinemas, parques de diversões, exposições 

com cobrança de ingresso e congêneres de natureza 
permanente ou temporáría; 

b) bilhares, bolich~ _e_ outros j9&,ciS permitidos; o forM 
necimento, no recinto, de bebidas, alimentos e outras 
mercadorias, que fica sujeito ao Imposto de Circulação 
de Mercado~ias; 

c) cabarés, clubes notur_no§_, dançi,ngs, boites e congê· 
neres; o fornecimento, no recinto; de be!bidas, alimenM 
tos e outras me~cad_oría_s_, que fica Sujeito ao Imposto- ----
de Circulação de Mercadorias; 
- d} bailes e outras reuniões públicas, _com ou sem co-

brança de ingresso; , . 
_e) <?_9~petições esportiVas õ\I" de destreza física ou inM 

_ tele_ctual,--com ou sem cobrança de ingresso ou particiM 
pação de espectadores, inclusive as rearizadas em audi
~ófi~s de estações radiofônicas, ou de televisão e congé
neres; 
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f) execução de músicas~ por executantes individuais 
ou em conjumo, ou transmitida por processo mecânico,
elétrico ou eletrônico; 

XI- agéncias de turismo, passeios e- excursões-; guias 
turísticos e intérpretes; 

XII - agenciamento, corretagem ou intermc;cliação 
de seguros, da compra e venda de bens móveis ou imó
veis e quaisquer atividades congéneres ou semelhantes, 
exceto o agenciamento, corretagem ou intermediação 
de títulos ou valores mobiliários praticados por instítui
ção que dependa de autorização federal; 

XIII- organização, programação, planejamento e 
consultaria técnica, financeira ou administrativa; avalia
ções de bens, mercadorias, riscos Ou danos; laboratórios 
de anál~es técnicas; atívidades congéneres ou similares; 

XIV- organização de feiras de amostras, de congres
sos e reuniões similares; 

XV- Propaganda e publicidade, inclusive' planeja
mento de campanhas ou sistemas regulares de publici
dade, a elaboração de desenhos, tex~os e demais mate
riais publicitários ( exceto su_a_ impressão, reprodução 
ou fabricação) e a divulgação de tais desenhos, textos 
ou outros materiais publicitários por qualquer meio apto 
a torná-los acessíveís ao p6blico, inclusive por meio 
de transmissão telefónica, radiofónica ou televisionada, 
e sua inserção em jornais, peri6dicos ou li•lios; 

XVI- Datilografia, estenografia, secretaria e Congé
neres; 

XVII -Elaboração-, cópia ou reprodução de plantas, 
desenhos e documentos; 

XVIII -Locação de bens m6vds; 
XIX-Locação de espaço em bens imóveis, a título 

de hospedagem; 
XX-Annazéns gerais;-annazéns frlgoríficôs, silos, 

depósitos de qualquer natureza, guarda-móveis e servi
ços correlates; serviços de carga, descarga, arrumação 
e guarda dos bens depositados; 

XXI- Hospedagem em hotéis, pensões e congêne
res, exceto o fornecimento, de alimentação, bebidas e 
outras mercadorias quando não incluídas no preço da 
diária ou mensalidade; 

XXII-AdmiriistraÇãci de bens; 
XXIII- Lubrificação, conservação é manutenção; 
XXIV- Empresas limpadoras; 
XXV -Ensino de qualquer grau ou natureza; 
XXVI -Alfaiates, costun!frãs ou congê:Oeres, quan-

do o material, salvo aviamentos, seja fornecido pelo 
usuário do serviço; 

XXVII-Tinturarias e lavanderias; 
XXVIII- Estúdios fotográfiCos e-cinematográficos, 

inclusive revelação, ampliação e cópias fotográficas;·· 

XXIX- Venda de bilhetes de loteria; 
XXX- As chamadas telcfônicas, salvo quando em 

chamadas locais originadas de telefones p6blicos ou se
mi-p6blicos ou em localidades servidas unicamente por 
posto de serviço público ou por centrais locais de até 
-stxf(qliírillentõs) terminais. - ---

§ 1? Os serviços incluídos na lista ficam sujcítOs ape
nas ao imposto previsto neste artigo, ainda que sua 
prestação envolva fornecimento de mercadorias. 

§ 2? Os serviços não especificados na lista e cuja pres
tação envolva o fornecimento de mercadorias, ficam 
sujeitos ao imposto de circulação de mercadoriaS. 

Art. 80. Contnõuinte é o prestador do serviço. 
Parágrafo único". Não são contribuintes os que pres

tem serviços em relação de emprego, os trabalhadores 
avulsos, os diretores e membros de conselhos consultivo 
ou fiscal de sociedades. 

Art. 81. Fíca isento do imposto a execução, por ad
ministração~ empreitada ou subempreitada, de obras 
hidráulicas ou de construção civil e os respectivos servi~ 
ços de engenharia consultiva, quando contratados com 
a União, Estados, DIStrito Federal e Municípios, autar
quias e e~presas concessionárias de serviçOs p6blicos. 

Art. 82. Considera-se competente para decretação 
do imposto o Município onde se efetuar a prestação 
do servíço. 

CAPÍTULO V 

Impostos Especiais 

SEÇÃOI 

I~posto sobre Oper~çôes Relativas a 
Combustíveis, Lublificantes, Energia 

Elétrica e Minerais do País 

Art. 83. O imposto, de competência da União, sobre 
operações relativas a combustíveis, lubrificantes, ener
gia elétrica e míneiais do País tem como fato gerador: 
1- a extração ou a produção, como definida no arl. 

57 e seu parágrafo único; 
- II- a importação, como defmida no art. 18; 
m-a circulação, como definida no art. 63; 
IV :-:a distrit>uiçãot assim entC:ridida a colocação do 

produto no estabelecimento consumidor ou em local 
de venda ao púb1ico; 
V- o consumo, assim entendida a venda do produto 

ao público. 
_§ 1~ Para os efeitos deste imposto, a energia elétrjca 

considera-se produto industrializado. 
§ 2~ O impOsto incide, uma só vez, sobre uma das 

operações previstas em cil.àa inciso deste artigo, como 
dispuser a lei, e exclui quaisquer outros tn'butos, sejam 
quais forem sua natureza ou competência, incidentes 
sobre aquelas operações, ressalvado o disposto no art. 
225. 

Art. 84. A lei obsefVará ·o disposto neste título, rela-
- hVaiD.ente:- -- -· 

-_ I__::_ ao lnlPos.tO:--sObri produtos indu~trializados, 
quando a incidêticia seja sobre a extração, a produção 
ou sobre o consumo; 
II- ao imposto sobre a importação, quando a inci

dência seja sobre essa operação; 
m -ao imposto sobre operações relativas. à circula· 

ção de mercadorias, quando a incidência seja Sobre 
a distribuição. 

Art. 85. Do produto da arrecadação do imposto a 
que se refere o art. 83 será- distnôuído aos_ Estados, 
ao Distrito Federal e aos MunicípiOs 60% (sessenta 
por cento) do que incidir sobre ·operações relativas a 
combustíveis, lubrificantes e energia eiétrica, e 90% 
(noventa por cento) do que incidir sobre operações rela
tivas a mirierãiS do País. 

SEÇÃOII 

Impostos Extraordinários 

Art. 86. Na iminência ou no caso de guerra externa, 
~ii Uuií1o pode instituir temporariamente, impostos ex

traordinários compreendidos ou não entre os referidos 
nesta Lei, suprimidos, gradativamente, no prazo máxi
~-o de cinco anos, contados da celebração da paz. 

TITULO IV 

Taxas 

Art. 87. As taxas cobradas pela União, pelos Esta
dos, pelo Distrito Federal ou pelos MunicípiOs -têm co
mo fato gerador o exercício regular do poder de polícia, 
ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público 
~pecíf_!_co e divisível, prestado ao contribuinte ou posto 
à sua disposição. 
§ 1~ A taxa não pode --ter base de -cálculo idêntico a 
que corresponda a imposto. 
§ 2'! Para efeitos de instituição e cobr?..nça de taxas, 
consideram-se compreendidas no âmbito das atribui
ções da União_, dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios, aquelas que, segundó a Constituição 
Federal, as Constituições dos Estados, as Leis Orgâ
nicas. do Distrito Federal e dos Municípios e da legisla
ção com elas compatível, competem a cada uma dessas 
pessoas· de direito p6blico. 

Art. 88. Considera-se poder de polícia a atividade 
da administração pública que, limitando ou disciplinan
do direito, interesse ou liberdade. regula a prática de 
ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, ã higiene, à ordem, aos costu
mes,_ ã disciplina da produção e do mercado, ao exer
cíciO- de atividades económicas dependentes de conces
são ou ª'uto~ção do Poder Público, à tranqüilidade 
públi~ ou ao-r~ito ã propriedade e aos direitos indi
viduais ou coletivos. 
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Parágrafo único. Considera-se regul3r o exercício do 
poder de polícia quando desempenhado pelo órgão 
competente nos limites da lei aplicável, com observância 
-do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei 
tenha como discricionª"a:, seol abuso ou desvio de po
der. 

Art. 89. Os seiviços Públicos a quC se refere-O art. 
86 consideram-se: 
I-utilizados pelo contribuinte: 
*003 a)efetivamente~ quando por ele usufruídos a 

qualquer título; 
_ b)potencialmente, quando, sendo de utilização com

pulsória. sejam postos à sua disposição mediante ativi
dade administratíva- em efetiVo funcionamento. 

II -específicos, quando possam ser destacados em 
uriídades autónomas de intervenção, de utilidade ou 
de necessidade pública; 

III - divisfveis, quando suscetíveis de utilizã.ção, se
paradamente., por parte de cada um dos seus usuários_. 

TíTuLO V 

Contribuição de Melhoria 

- Art. 90. A contribuição de melhoria cobrada pela 
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, 
é instituída para fazer face ao custo de obras públicas 
de que decorra valorização imobiliária tendo como limi
~ total a despesa realizada. 

Art. 91. Por ocasião do respectivo lançamento, cada 
C<Ontribuinte deverá ser notificado do montante da con
tribuição, da fonna e dos prazos de seu pagamento 
e dos elementos que integram o respectivo cálculo. 

TITuLO VI 

Distribuições de Receitas Tributárias 

CAPÍTULO! 

Disposições Gerais 

Art. 92. A União, os Estados e os Municípios pode
rão celebrar convênios para execução das suas leis, ser
viços ou decisões por intermédio de funcionárioS fede-
rais, estaduais ou municipaiS. ·· ·- · 

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu:-
n:za 

Art. 93. Pertence aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municipios O produto da arrecadação, na fonte, 
do imposto a que se refere o art. 44, incidente sobre 
~ renda das obrigações de sua dívida pública e sobre 
os proventos dos seus servidores e dos de suas. autar
quias. 

CAPITuLO lii 
-Fundo de Participação dos Estados, 
do Distrito FederaJ, dos Territórios, 

dos Municípios e Especial 
SEÇÃOI 

Constituição dos fundos 

Art. 94. Do produtO--da arrecadação dos impostos 
a que se referem os arts. 44 e 57. 67% (sessenta e 
sete por cento) constituem a receita da União e o restan
te será distribuído à razão de 14% (quatoiZC por cento) 
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal, 17% ( dezessete por cento) ao Fundo de Partici
pação dos Municípios e 2% (dois por cento) ao Fundo 
Especial. 

Parágrafo 6nico. Para cálculo da percentagem desti
nada aos Fundos de Participação, exclui-se do produto 
da arrecadação do imposto a que se refere o art. 44 
à parcela pertencente nos tennos do artigo anterior. 

Art. 95. O Banco do Brasil SIA, â medida em que 
for recebendo as comunicações do recolhimento dos 
impostos a que se refere o artigo anterior, para escritu
ração na conta "Receita da União", efetuará automati
camente o destaque de 33% (trinta e três por cento), 
para entrega, mediante crédito, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Territ6rios, aos Municípios e ao Fundo 
Especial, observado os percentuais de distribuição ou 
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índice de rateio definido pelos órgãos federais compe
tentes. 

Parágrafo Unico. Os totais rdativOs a cada impOsto~ 
creditados mensalmente aos Estados, ao Distrito Fede
ral e Territórios, aos Municfpíos e fUndo Especial, serão 
comunicados pelo Banco do Brasil S/ A ao Tribunal 
de Contas da União e à Secretaria d_o Planejamento 
até o último dia útil do mês subseqüente. 

SEÇÃO II 
Critério de Distribuição do fundo de 

Participação dos Estados 

Art. 96. O Fundo de PartiCipação dos Estados e do 
distrito Federal, a que se refere 4?_ artigo 94, será distri-
buído da seguinte forma: -

I -5% (cinco por cento), proporcionalmente à su-
perfície de cada entidade participante; , 

Il-95% (noventa e cinco por cento), proporcio
nalmente ao coeficiente indívidual de participação, re
sultante do produto do fator representativo da popu
lação pelo fator representativo do inverso da renda per 
capita, de cada entidade participante, como definidos 
nos artigos seguintes. Parág!ã.fC:lúnico. Para os efei
tos do disposto neste artigo, consideram-se: 

I - a superfície territorial apurada e a população esti~ 
mada, quanto a cada entidade participante, pela Funda
ção Instituto Brasileiro de Geografia e -Estatística; 

II- a renda percapita, relativa a cada entidade parti
cipante, no último ano para o qual existam estimativas 
efetuadas pela fundação Getúlio Vargas. 

Art. 97 - O fator -representativo ·aa- pupulação, ã 
que se refere o Inciso II do artigo anterior, será estabe
lece da seguinte forma: 

Percentagem que a população da entidade 
participante representa da população 

total do Pafs: 
Fatur 

!-até 2% . . ... ... . .......... ..... . ........ -·~ .... ~ 2,0 
II- acima de 2% até 5%: 

a) pelos primeiros 2% -~·-······ ·2,0 
b) para cada 0,3% ou fraç-ão 

excedente, mais ····················~···· .. ··~·-~·····L·L·· _0,3" 
III- acima de 5% até 10%; 

a) pelos primeiros 5% '"··········· 5,0 
b) para cada 0,5% ou "fração 

excedente, mais ......................... _ ......... ~ ........ L.-.0,5 
IV -acima de 10% .................... ~ ................ ~.10,0 
Parágrafo úiiiCo. Para os efeitos de_ste artigo; conside

ra--se como população total do País a soma das popula
ções estimadas a que se refere o inciso I do parágrafo 
do artigo anterior. -

Art. 98. O fator representãtivo 'do invers-o da renda 
per capita, a que se refere o ínciso li do art. 96, será 
estabelecido da seguinte forma: -

Inverso dO Índice relativo à renda per 
capita da entidade participante: 

Fator 
Até o;0045 .. ·····---·-·-----~-----·------···--------~0,4 
Acima de 0,0045 até 0,0055 ·---·-----·····-··-----··-- 0,5 
Acima de 0,0055 até 0,0065 ...... ",.~,--~-~: •• , ... 0,6 

Acima de 0,0065 até 0,0075 ------·-·-·-·-···-··---- 0,7 
Acima de 0,0075 até 0,0085 ........ --w·····-----·-· 0,8 
Acima de 0,0085 até 0,0095 ............................ 0,9 
Acima de 0,0095 até 0,0110 ...... : ........... -......... 1,0 
Acima de 0,0110 até 0,0!30 ........................... 1,2 
Acima de 0,0130 até 0,0150 ........................... 1,4 
Acima de 0,!50 até 0,0170 ............................ 1,6 
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Art. 100 A distribuição da reserva a que se refere 
o artigo anterior obedecerá a coeficientes individuais 
de participaçãO calculadoS pelo Tribunal de Contas, 
conforme critérios dos artigos 96 a 98 desta lei. 

Parágrafo único. Os coeficientes do artigo 96, II, que 
forem iguais ou superiores a 10, serão reduzidos em 
SO _ _(cinqüenta por cento), para efeito de distribuição 
da reserva prevista neste artigo. 

SEÇÃO III 
Critério de Distribuição no Fundo dos Municípios 

Art. 101 Do Fundo de Participação dos Municípios 
a que se refere o art. 94, serão atribuídos: 

l-10% (dez por cento) aos Municípios das Capitais 
do~ Estados; 

Ii_- 90% (noverltapor Cen_to) aos demais Municípios 
do País. 

§ 1 ~-A parcela de qUe- trata o incíso- I será distribuída 
proporciorialmente a um coeficiente individual de parti
cipação, resultante do pr~duto dos seguintes fatores:a) 

fator representativO da população, assim estabelecido: 

- Percentual da População de cad3 Município 
-em,_ relaçãO à do Conjunto das Capítais 

Até 2% . 20 

o-~~ Mais de 2% até 5%. 
- Pelos primeiros 2% ............................... 2,0 

Cada 0,5% ou fração excedente, mais . 0,5 
_MaiS de 5% .. .. ..................... 5,0 
b) Fator representativo do inverso da reda per capita 

do respectivo Estã.do de conformidades com o disposto 
no art.IOO 

§ 2~ A distribuição da parcela a que se refere o inciso 
II deste artigo, deduzida de 4% (quatro por cento) 
para a reserva do fundo de Participação dos Municípios, 
far-se.:~ atribuindo-se a cada_ Município um coeficiente 
fudíVidual de participação, determinado ila forma se
guinte: __ 

Categoria do Munnicípio segundo 
seu número de habitatantes 

Coeficientes 
á) Até !6.980 
Pelos primeiros 10.188 .... .... . ...... 0,6 
Para cada 3.396, ou fraçãoexcedente, mais ........ 0,2 
b) Acima de 16.980 até 50.940 
'~'Pelos primeiros 16.980 ........... .. 1,00 
Pat-a cada 6.792_ou fração excedente, mais ....... 0,20 
c) Acima de 50.940 até 101.880 
Pelos primeiros 50.940.... .. ......... 2,00 
Para cada 10.188 ou fração excedente, mais ...... 0,20 
d) Acima de 10!.880 até 156.216 
Pelos primeiros 101.88"0 .............................. 3,00 
Para cada 13.584 ou fração excedente, mais ...... 0,20 
e) Acima de !56.216 .................................. 4,00. 

§ 3~ Para os_ _efeitos deste artigo, c~nsideram-se os 
Municípios regularmente instalã.dos até 31 de julho dos 
ãOOS milésimos O (zero) e 5~ (cinco), atribuindo-se a 
cada Município instalado nos anos intermediários uma 
parcela deduzida das quotas dos Municípios de_ que se 
desmembfarem, calculada proporcionalme!lt~ ao nú

- :mero de habitantes das áreas a ele incorporadas. 
§ 4~ Os limites das faix-as de número de babitant~s 

previstas no § 2? deste artigo serãO reajustados sempre 
que, por meio de recenseamento demográfico geral seja 
conhecida oficialmente a população total do País, esta-

Acima de 0,0170 até 0,190 ............. : ....••. -----·-- 1,8 
Acima de 0,0190 até 0,0220 .................. : ........ 2,0 · 
Acima de 0,0220 ......................................... 2,5 

--belecendo-se novos limites na proporção do aumento 
percentual daquela pOpillaç-ã"õ", tendo Por referênciã o 
re~ens_eam_ento imediatamente anterior. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, determi-
na--se o índice relativo à renda "per capita" de cada 
entidade participante, tomando-se como 100 (cem) a 
renda "per capita" média do País. 

Art. 99 Do Fundo de Participação dos Estados, Dis
trito Federal e Territórios será -destacado o percentual 
de 20% (vinte por cento) para reserva destinada aos 
Estados do Norte e Nordeste e Territórios FederaJs 
de Roraima e Amapá. 

§ 5~Acis-MunicíPiOs resultantes de fusão de outras 
unidades será atribuída quota equivalente à soma das 

.quotas individuais dessas unidades, até que se opere 
a revisão nos anos milésimos O (zero) e 5 (cinco). 

Art. 102. Dos recursos resultantes do disposto no 
item I do art. 97 desta lei, serão destacados 20% (vinte 
por cento) para constituição da Reserva do Fundo de 
P:iiticipação dos Municípios, destinada, exclusivamen
te. aos municípíos que se enquádrarem- no coeficiente 
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individual de Participação 4,0 (quatro), definido no pa-
_rágrafo2~ do mesmo _art. 97~ 

Parágrafo único. A distribuição da reserva referida 
rio cãpuf será proporcional a um coeficiente de partici· 
paçao, resultante do-prodlitó-dos seguintes fatores: 

a) fator representantivo da população, assim estabe
lecido: 

Percentual da população de cada Município 
beneficiário em relação à do conjunto 

Fato r 
Até2% ... . ....... 2 
Mais de 2% até 5%: 
-Pelos primeiros 2% .. 2 
-Cada 0,5% ou fração excedente, mais . . . . ... 0,5 
Maisde5% ................ .. 5 
b) fator representantivo de inverso da renda per capi-

tado respectivo Estado, de conformidade com o dispos
to do artigo 96 des.t.i lei. 

Art. 103. Os Municípios que participarem dos recur
sos da reserva referida no artigo anterior não sofrerão 
prejufzo quanto aO recebimento. da parcela prevista no 
parágrafo 2~ do artigo 97 desta lei. 

SEÇÃO!V 
Cálculo e pagamento das quotas 

estaduais e municipais 

Art. 104. Até o último dia útil de cada exercício, 
o Tribunal de Contas da União comunicafá ao Banco 
do Brasil SIA os coeficientes individuais de participação 
de cada Estado e do Distrito Federal, calculados na 
forma· do- disposto no art. 96, e de cada Município, 
calculados na forma do disposto no art. 9~, que prevale
cerão para t~?dO o exercício subseqüente .. 

Art. 105. Até o último dia útil de c-.tda mês, o Banco 
do Brasil SI A. creditará a cada Estado, ao Distrito Fede
ral e a cada Município as quotas a eles devldas, em 
parcelas distintas para cada um dos impostos a que 
se refere o art. 94, calculados com base nos totais credi
tados ao Fundo correspondente, no mês anterior. 

§ 1? Os créditos determinados por este artigo serâo 
efetuados em contas especiais, abertas automaticamen
te pelo Banco do_ ~~~~ii SI A., em sua agência na Capital 
de cada EstadO, no Distrito Federal e na sede de cada 
Município, ou, em sua falta, na agência mais próxima. 
- §. 2~ O cumprimento do disposto neste artigo será 
comunicado pelo Bar:tco do Brasil S/ A ao Tribunal de 
Contas da União, discriminadamente, até o último dia 
útil do mês subseqüente: 

CAPÍTULÓIV 

Fundos de Desenvolvimento do 
Nordeste e da Amazônia 

Art. 106. Ficam criados os Fundos de Desenvolvi
mento do Nordeste e da Amazônia. 

§ 1~ Constituirão O FUndo de Desenvolvimento do 
Nordeste: 35% (trinta e cinco porcento) da arrecadação 

_do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, e os 
seus adicionais e, o Fundo de Desenvolvimento da 
Amazónia~ 15% (quinze por cento) da arrecadação do 
mesmo imposto e adicionais. 

§ 2~ A Receita Federal transferirá mensalmente, até 
-o Oia 30 de cada mês, 35% (trinta e cinco por cento) 
da recei_ta do IR e adicionais; pagos pelas pessoas jurídi
cas até o mês anterior, ao Banco do Nordeste do Brasil 
SIA e, 15% (quinze por cento) ao Banco da Amazônia 
BIA, a crédit'? respectivamente do Fundo de Desenvol
vimento do Nordeste e do Fundo de Desenvolvimento 
d<i Amazónia. - . 

§ 3? Os recursos dos Fundos de Desenvolvimento 
-do_ ~ardeste e da Amazónia serão utilizados na implan
tação de projetas industriais, agroindustriais·, agrícolas, 
florestais_ e agropecuários que atendam a legislação es-
pecífica. - -

CAPÍTULO V 
Fundo de Equalização Tn"butária 

Art. 107. Fica. criado o Fundo de Equalização Tributária 
constituído por recursos transferidos da União até o 
limite necessário a possibilitar as transferências pre
vistas no artigo_108, aos Estados e MunicípioS da parcela 
complementar de receita que assegure a todos eles uma 
receita per capita correspondente ao piso mínimo esta
belecido naquele artigo. 



4724 Sexta-feira 5 ----------"--D_IÃ_R_IO_DO___: __ C_O_c_N__:_G:__c_R_ES_S_O__:_N'---'--A-C_I_O_N_A_L_:_(S_eç_:_ão_II:__) ______ ~-----_:D:..:e::z::em=br:.:o:..:d::e:..:l:.:9.:::;86 

Art. 108. O MinisfériO do Planejamento estabelecen. 
anualmente pa'ra os Estados e os Municípios, ·o-mon
tante de receita necessária a propiciar a todos os Estados 
e Municípios a ariecadação tributária capaz de assegu
rar a todas as unidades da Federação um piso mfuimo 
per capita de recursos tributários suficiente ao desejável 
desempenho administrativo. - - - -- -- -

LIVRO SEGUNDO 
Normas Gerais de Direito Tributário 

TITULO 1 
Legislação Tributária 

CAPÍTULO! 
Disposições Gerais 

SEÇÃO! 
Disposição Preliminar 

Art. 109. A expressão "legislação tributária" com
preende as leis, os tratados e as convenções interna
cionais, resoluções do Senado Federal, os decretos e 
as normas complementares~ que versem, no todo ou 
em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles perti
nentes. 

SEÇÃOll 
Leis,· Tratados e Convenções Internacionais 

e Decretos 

Art. 110. Somente a lei pode estabelecer: 
1- a instituição de tributos, ou a sua extinção; 
II -a· majoração de tributos, ou stia iedução, ressal

vado o disposto nos arts. 20, 25, 40- e 67 desta Lei 
e art. 21, item V, e 21 § 2?, item I da Cosntituição 
Federal; 

III -a de,finição do fato gerador da obrigação tribu
tária principal, ressalvado o disposto no inciso I do 
§ 3~ do art. 63, e do seu sujeito passivo; 
IV- a fixação da alíquota do tributo e da sua base 

de cálculo, ressalvado o disposto nos arts. 20; 25, 40 
e 67 desta lei e arts. 21, item V e 21 § 2~. item I da 
Constituição Federal; 

V - a cominação de penalidades para as ações ou 
omissões contrários a seuS dispositivos, ou para outras 
infrações nela defmidas; 

VI -as hipóteses de exclusão, suspenção e extinção 
de créditos tributárioS; õU de dispensa ou redução de 
penalidade. 

§ 1~ Equipara-se à majoração do tributo amodificaç3o 
de sua base de cálcuio, que importe em tomá-lo mais 
oneroso; _ 

§ 2~ Não constitui majoração de tii6Uto,-.para os fins 
do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do 
valor monetário da respectiVa base de cálculo. 

Art. 111. Os tratados e as convenções internacionais 
revogam ou modificam a legislação tributária interna, 
e serão observados pela que lhes sobrevenha. 

Art. 112. O conteúdo e o alcance dos decretos res
tringem-se aos das leis em função das quais sejam expe
didos, determinados com observância das regras de in
terpretação estabelecidas nesta. lei. 

SEÇÁO IIl 
Normas Complementares 

Art. 113. São normas ocmplementareS das leis, dos 
tratados e das convenções internacionais e dos decretos: 
I-os atos normativos expe~d~s pelas autoridades 

administrativas; 
II-as decisões dos órgãos singulares ou coletivos 

de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia 
normativa: 

III -as práticas reiteradamente observadas pelas au
toridades admiQistratiVas; 

IV -os convênios que entre si celebrem a União. 
os Estados, o DistritO Federal e os Municípios. 

Parágrafo único. A observância das normas referidas 
neste artigo exclui a impoSição de penalidades, a co
brança de juros de mora e a atualização do valor mone
tário da base de cálculo do tributo. 

CAPITuLO li 
Vigência da Legislação Tn1m0iria 

Art. 114. A vigência~ no espaço e no tempo, da legis-
lação tnOutária rege-se pelas disposições legais aplicá

-- veis ãs normas jurldicas em geral, ressalvado o previsto 
neste Capftulo. 

Art. 115. A legislação tributária dos EStados, do Dis
trito Federal e dos Municípios vigora. no País, fora 
dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reco
nheçam extraterritorialidade os convêncios de que par
ticipem; ou do que disponham esta ou outras leis de 
normas gerais expedidas pela União. 

Art. 116. Salvo disposição em contrário, eritram em 
vigor: 

I -os atas administrativos a que se refere o inciso 
I do art. 110, na data de sua publicação; 

II -as decisões a que se refere o inciso II do art. 
96 Quanto- a seus efeitos normativOs, ·30 (trinta) dias 
após a data da sua publicação; 
III-os convênios a que se refere o inciso IV do 

art. 110 na data neles prevista. 
Art_._ 117. Entram em vigor no primeiro día do exer

dciO segirlrite àquele em que ocorra a sua publicação 
~-os dispositivos de lei que: 

I- instituem ou majorem tn"butos; 
II -definem novas hipóteses de incidência; 
m-extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei 

dispuser de maneira mais favorável ao contribuínte, 
e observado o disposto no art. 188. 

Parágrafo único. Excetuam-se no dispOsto deste arti
go a tarifa alfandegária e a de transporte, o imposto 
sobre produtos industrializados e outros especialmente 
indícados em lei complementar y além do imposto lança
do por motivo de guerra e demais casos previstos na 
Constituição. 

CAPÍTULO Ill 
Aplicação da Leg;slação TnüuOiria 

Art. 118. A legislação tributária aplica-se imediata
mente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, as· 
sim entendidos aqueles cujo ocorrência tenha tido início 
mas não seja completa nos termos do art. 126. 

Art. 119. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 
I -em qualquer caso. quando seja expressamente 

interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à in
fração dos dispositivos interpretados; 
n- tratando-se de ato não definitivamente julgado: 
a) quando deixe de defini-lo como infraçáo; 
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer 

exigência de ação ou omissão, desde que não tenha 
sidO fraudulento e não tenha implicado falta de paga
mento de nibuto; 

c) quando lhe comine penalidade menos severa que 
a prevista na lei vigente ao teinpo da sua prática. 

CAPITuLON 
Iuteq>retação e Iutegração 
da Legislação Tnüutária 

ÀrL 120~ A legislação tributária será interpretada 
oonfonne o disposto neste Capítulo. 

Art. 121. Na ausência de disposição expressa, a auto
ridade competente para aplicar a legislação tnbutária 
utilizará~ sucessivamente, na ordem indicada: 

I -a analogia; 
n-os principias gerais de direito tributário; 
m -os princípios gerais de direito público; 
IV- a eqüidade. 

. 

". ~§ l'! emprego da analogia não poderá resultar na 
exigê cia de tributo não previsto em lei. · 

. O eiDprego da eqüidade não poderá resultar na 
· pensa do pagamento do tributo devido. 
Art: 122; Os princípios gerais de direito privado utili· 

zam-se, para pesquisa da definiçãoy do conteúdo e do 
alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não 
para defmição dos respectivos efeitos tributários. 

Art. 123. A lei tributária nãõ pode alterar a defini· 
ção, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos 
e formas de direito privado, utilizados, expressa ou im
plicitamente, pela Constituição Federal, pelas Consti
tuicóes dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito 

Federal ou dos Municípios, para ddinir ou limítar cOm
petências tributárias. 

Art. 124. Interpreta-se literalmente a legislação tri· 
butária que disponha sobrt!: 

J -suspensão ou exclusão do _crédito tributário; 
II- outorga de isenção; 
III- dispensa do cumprimento de obrigações tribu-

tárias acessórias. · 
Art. 125. A lei tributária que define infrações, ou 

lhe comina penalidades, interpreta-se de maneira mais 
favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: 
I- à capitulação legal do fato; 
II- à natureza ou às circunstâncias materiais do fato. 

ou à natureza. ou extensão dos seus efeitos; 
III- à autoria, imputabilidade; ou punibilidade; 
IV- à natureza da penalidade aplicável, ou à sua 

graduação. 

TÍTULO ll 
Obrigação Tributária 

CAPÍTULO! 
Disposições Gerais 

Art. 126. A obrigação tributária. é principal ou aces
sória. 

§ 1~ A obrigação principal surge com a ocorrência 
do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo 
ou penalídade pecuniária e extingue·se juntamente com 
o crédito dela decorrente. 

§ ~ A obrigação acessória de_corre da legislação tri
butária e tem por objeto as prestações, positivas ou 
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação 
ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3~ A obrigação acessória, pelo simples fato da sua 
inobservância, converte-se em obrigação principal rela
tivamente a penalidade pecuniária. 

CAPÍTULO!l 
Fato Gerador 

Art. 127. Fato gerador da obrigação principal é a 
situação definida em lei como necessária e sufuciente 
à sua ocorréncia. -

Art. 128. Fato gerador da obrigação acessória é qual» 
quer situação que, na forma da legislação aplicável. 
impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure 
obrigação principal. 

Art. 129. Salvo disposição de leí em contrário, consi
dera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus 
efeitos: 

I- tratando-se de situação de fato, desde o momento 
em que se verifiquem as circunstâncias materiaís neces
sárias a que produza os efeitos que normalmente lhe 
são próprios; 
II- tratando-se da situação jurídica, desde o mo

mento em que esteja definiüVamente constituída, nos 
termos de direito aplicável. 

Art. 130. Para os efeitos do inciso II do artigo ante
rior e salvo disposiçãO de lei em contrário, os atos ou 
negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e 
acabados: 
I- sendo suspensivO a condição, desde o momento 

de seu implemento; 
II- sendo resolutória a condição, desde o momento 

da prática do ato ou da celebração do negócio. 
Art. 131. A defmição legal do fato_ gerador é inter-

pretada abstraindo·se: --
I-da validade jurídica dos atos efetivamente prati

cadÇ)s pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, 
bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; 

II -dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos . 

CAPÍTULO lll 
Sujeito Ativo 

Art. 132. Sujeito ·ativo -da obrigação é a pessoa jurí
dica de direíto público titular da competência para exigir 
o_seu cumprimento. -

Art. _ 133~ Salvo disposição de lei em contrário, a pes
soa jurídica de direito público, que se constituir pelo 
desmembramento territorial de outra, sub-roga-se nos 

· direitos desta, cuja ~egislação tributária aplicará até que 
entre em vigor a sua própria. 
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CAPÍTULO IV 
Sujeito Passivo 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 134. Sujeito passiVo da obrigação principal é a 
pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 
pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação prin
cipal diz-se: 

I -contribuinte, quando tenha reação pessoal e dire
ta com situação que constitua o fespectivõ fatO gerador; 

II- responsável, quando, sem revestir a condição 
de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição 
expressa de lei. 

Art. 135. Sujeito passivo da obrigação acessória é 
a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu 
objeto. 

Art. 136. Salvo disposições de lei em contrário, as 
convenções particulares, relativas à responsabilidade 
pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas 
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do 
sujeito passivo-das obrigações tributárias corresponden
tes. 

SEÇÃO II 
Solidariedade 

Art. 137. São solidariamente obrigadas: 
I- as pessoas que tenham interesse comum na situa

ção que constitua o fato gerador da obrigação principal; 
II- as pessoas expressamente designadas por lei. 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo 

não comporta benefício de ordem. 
Art. 138. Salvo disposição de lei em contrário, sâo 

os seguintes os efeitos da solidariedade: 
I -o pagamento efetuado por um dos obrigados 

aproveita aos demais; 
II- a isenção ou remissão de crédito exonera todos 

os ·obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um 
deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto 
aos demais pelo saldo; 
III- a interrupção da prescrição, em favor ou contra 

um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais. 

SEÇÃO III 
Capacidade Tnôutária 

Art. 139. A capacidade tributária passiva independe: 

I -da capacidade civil das pessoas naturais; 
II -de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas 

que importem privação ou limitação do exercício de 
ativídades civis, comerciais ou profissionaiS~ ou da admi
nistração-direta de seus bens ou negócíos; 

III -de estar a pessoa jurídica regularmente consti
tuída, bastando que configure uma unidade econômica 
ou profissional. 

SEÇÃOIV 
DomicOio Tributário 

Art. 140. Na falta -de eleição, pelo contribuinte ou 
responsável, de domicflio tributário, na forma da legis
lação aplicável, considera-se como tal: 
I- quanto às pessoas naturais, a sua residência habi

tual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro 
habitual de sua atividade; 

II -quanto às pessoas jurídicas de d1i-6íto privado 
ou às firmas individuais. o lugar da sua sede, ou, em 
relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação~ 
o de cada estabelecimento; 

III -quanto às pessoas jurídicas de direito público, 
qualquer de suas repartições no território da entidade 
tributante. 

§ I~ Quando não _ocupar a aplicação ·das regras fixa
das em qualquer dos incisoS deste artigo, considerar
se-á como domicílio tributário do contribuinte ou res-
ponsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência 
dos atas ou fatos que deram origem à obrigação. 

§ 2~ A autoridade administrativa pode recusar o do
micílio eleito. quando impossibilite ou dificulte a ã:rreca
dação ou a fiscalização -do tributo. aplicando-se então 
a regra do parágrafo anterior. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção fi) 

CAPITuLO V 
Responsabilidade Tributária 

SEÇÃO! 
Disposição Geral 

Art. 141. Sem prejuízo do disposto neste Capftulo, 
a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade 
pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao 
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a res
ponsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a est~ 

--em -ca:ráter supletivo do cumprimento total ou parcial 
da referida obrigação. 

SEÇÃO II 
Responsabilidade dos Sucessores 

Art. 142. O disposto nesta Seção aplica-se po~ igual 
aos créditos tributáriOs definitivamente constituídos ou 

--em cu~ de conStituição ã data dos atos nela referidos, 
e·aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, des
de que relativos a qbrigações tributárias surgidas até 
a referida data. 

Art. 143. Os créditos tnõutários relativos a impostOs 
cujo fato gerador Seja a propriedade, o domínio útil 
ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos 
a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens,. 
ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se oa pessoa _ 
dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do 
título a prova de sua quitação. 

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta 
pública, a sob-rogação ocorre sobre o respectivo preço. 

Art. 144. São pessoalmente responsável: 
I -o adquirente ou remetente, pelos tributos relati

vos aos bens adquiridos ou remidos; 
II-o sucessor a qualquer título e o cõnjuge meeiro, 

pelos tributos devidos pelo de cu jus até a data da partida 
ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao mon
tante do quinhão, do legado ou da meação; 

m-o espólio, pelos tributos devidos pelo de cu jus 
até a data da abertura da sucessão. 

Art. 145. A pessoa jurídica de direito privado que 
resultar de fusão, transformação ou incorporação de 
outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos 

- até a dãta dõ atei pelas pessoas jurídicas de direito priva
do {usionadas,.transformadas ou incorporadas. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos 
casos de extinção de pessoas jurídicas de direito priva
do, quando a exploração da respectiva atividade seja 
continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu 
espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob 
firma individual. 

Art. 146~ A pessoa natural ou jurídica de direito pri
vado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo 

-de comércio ou estabelecimento comercial, industrial 
ou profissional, responde pelos tributos, relativos ao 

-... .• ,fundo ou estabelecimento adquirido, devido até a data 
do ato: 
I- integralmente, diretamente, mas sem prejuízo da 

respori:Sãbilidade do alienante, se este cessar a explo
ração do comércic;, indústria ou atividade; 

II - subsidiariamente com o alienamento, se este 
prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses,. 
a contar da data da alienação, nova ·atividade no mesmo 
ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. 

SEÇÃOIII 
Responsabilidade de Ten:t!iros 

Art. 14~ Nos casos de imP95sibiiidade de exigência 
do cumpririlento da obrigação-principal pelo contribuin
te,. respondem solidariamente com este nos atos em 
que intervierem ou pelas omissões de que forem respon
sáveis: 

1--:- os pais, pelos tributos devidos por seus filhos 
menoreS;--

1_1- os tutores e curadores, pelos tributos devidos 
por seus tutelados ou cura te lados; 

III -os administradores de bens de terceiros, pelos 
tributos devidos por estes; 
- IV--o inventariante, pelos tributos devidos pelo es
pólio; 

V- o síndico e o comissário, pelos tributos devidos 
pela massa falida ou pelo concordatário; 

VI -os tabeliões, escrivães e demais serventuários 
de ofício,. -pelos tributOs devidos sobre os a tos pratiCados 
por e1es~-ori pei'ante eles, em razão do seu ofício; - -
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VII- os .>ócios. no caso de liquidação de sociedade 
de pessoaS~ 

Parágrafo tinico. O disposto neste artigo só se aplica, 
em matéria de penalidade, às de caráter moratório. 

Art. 148'? São pessoalmente responsáveis pelos crédi
tos correspondentes a obrigações tributárias resultantes 
de atas praticados com excesso de poderes ou infração 
de lei, contrato social ou estatutos: 
I- as pessoas referidas no artigo anterior; 
II -os mandatários, prepostos e empregados; 
III - os diretores, gerentes ou repn:•..sentantes de pes

soas jurídicas de direito privado. 

SEÇÃOIV 
__ Responsabilidade por Inrrações 

Art. 149~Salvo disposição de leiem contrário, ares
ponsabilidade por infra_ções da legislação tributária in
de_pende da intenção* ..:Oo agente ou do responsável e 
da efetividade, natureza e $!Xtenção dos efeitos do ato. 

Art. 150? A responsabilidade é pessoal ao agente: 
I -quanto às infrações conceituadas por lei como 

c~~ pu. contravenções, salvo quado praticadas no 
exercício regular de administração, mandato, função, 
cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem ex
pressa emitida por quem de direito; 

II -quanto às infrações em cuja definição do dolo 
específico do agente seja elementar; 
III- quanto às infrações que decorram direta a ex~ 

clusivamente de dolo específico: 
a) das pessoas referidas no art. 144, contra aquelas 

por quem respondem; 
b) dos mandatário~, prepoStos ou empregados, contra 

seus m~dantes, preponentes ou empregadores; 
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pes

soas jurídicas de direito privado, contra estas. 
Art. 151'? A responsabilidade é excluída .pela denún

cia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, 
do pagamento do tributo devido a dos juros de mora, 
ou do depósito da importância a~bitrada pela autoridade 
administrativa, quando o montante do tributo dependa 
de apuração. 

Farágrafo único. Não se considera espontânea a de~ 
núncia apresentada após o infcio -de qualquer procedi
mento administrativo ou medida de fiscalização, rela
cionados com a infração. 

TÍTULO III 

Crédito Tnõutário 
CAPÍTULO 

Disposições Gerais 
Art. 152. O crédito tributário decorre da obrigação 

principal e tem a mesma natureza desta. 
Art. 153. As circustâncias qu~ mo(,Jificam o crédito 

tributário, sua extensão ou seUseJeitos, ou as garantias 
ou os privilégios a ele atribufdos, ou que excluem sua 
exig~Oilidade não afetam a ob~ção tributária que lhe 
deu origem. 

Art. 154. O crédito tributário regularmente consti
tuído somente se modifica ou extingue. ou tem sua 
exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos 
nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, 
sob pena de responsabilidade funcional na forma da 
lei, a sua efetiva~o ou as respectivas garantias, 

CAPÍWLO II 
Constituição do Crédito Tributário 

Seção I 
Lançamento 

Art. 155. Compete privativamente à autoridade ad
rninistrativ3. constituir o créd~to tributário pelo lança· 
menta, assim entendido o procedimento administrativo 
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a matéria tribu· 
tável, calcular o montante do tributo devido, identificar 
o sujeito passivo e, sendo ciso, propor a aplicação da 
penalidade cabível. 

Parágrafo único.A ativídade administrativa de la-nça
mento é-vinculada e obrigatória, sob pena de responsa
bilidade funcional. 

Art. 156. Salvo disposição de lei em contrário, quan
do o valor tributário esteja expresso em moeda estran
geira. no lançamento far-se-á_ sua conversão em moeda 
nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador 
da obrigação. 
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Art. 157. Q.lançamento reportaRse à data da ocor
rência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei 
então vigente, ainda que posteriormente modificada ou 
revogada. 

§ 1~ Aplica-se ao lançamento a legislação que, poste
riormente à ocorrência do_ fato gerador da obrigação, 
tenha instituído novos critérios de apuração o_u proces
sos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação 
das autoridades administrativas, ou outorgado ao cré
dito maiores garantias ou privilégios, exceto, neSte últi
mo caso, para o efeito de atribuir_ responsabilidade tri
butária a terceiros. 
• § 2~ O disposto- nõ párágrafo anterior hão se aplica 
aos impostos lançados por períodos certos de tempo, 
desde que a respectiva lei fixe eXpresSamente a data 
em que o fato gerador se considera ocorrido. 

Art. 158. O lançamento reg"tilatniente notificado ao 
sujeifo passivo só" pode ser alteràdo em virtude de: 
I- impugnação do sujeito passivo; 
U- recurso de ofício;-
III - iniciativa de ofício da autoridade administra

tiva, nos casos previstos no arl. 159-.-
Art. 159. A modificação introduzida, de ofício Ou 

em conSeqüência de decisão administrativa ou judiclal,, 
nos.critérios jurídicos adotados pela autoridade admi
nistrativa no exercício do lançamento -somente pode 
ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, 
quanto a fato gerador ocorrido posterionnente à sua 
introdução, 

SEÇÃO II 
Modalidade de Lançamento 

Art. 160. O lançamento é efetuado com base na de-
claração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um 
ou outro, na forma da legislação tributária, presta à 
autoridade administrativa lnforritações sobre matéría 
de fato, indispensáveis à sua efetivação. 

§ 1~ A retificação da declaração pol" iniciativa do pró
prio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tribu
to, só é admissível mediante comprovação do erro em 
que se funde, e antes de notificado o lançameoto. 

§ 2~ Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo 
seu exame serão retificados de ofício pela autoridade 
adm'inlstrafívã. a qUe competir a reviSão daquela. 

Art. 161. Quando o cálculo do tributo tenha por ba
se, ou tome em consideração, o valor ou o preço de 
bens, direitos, serviços ou atos jurídícos, a autoridade 
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele 
valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mere
çam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, 
ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou 
pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso 
de contestação, avaliação contraditória, administrativa 
ou judicial. 

Art. 162. O lançamento é efetuado e revisto de ofício 
pela autoridade administrativa nos seguintes casos: 
I-quando a lei assim o determine; 
II-quando a declaração não seja prestada, por 

quem de direito, no prazo e na forma da legislação 
tributária; 

UI -quando a pessoa legalmente obrigada, embora 
tenha prestado declaração nos termos do inciso antew 
rior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação 
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela 
autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo _ou não 
o preste satisfatoriarilerite; a- jufzO daquela autoridade; 
IV-quando se comprove falsidade, erro ou omissão 

quanto a qualquer elemento definido na legislação tri
butária como sendo de declaração obrigatória; 

V- quando se comprove omissão ou inexatidão, por 
parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da 
atividade a que se refere o anigo seguinte; 

VI -quando se comprova ação ou omissão do sujeito 
passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê 
lugar à aplicação de penalidade pecuniária; 

VII- quando se comprove que o sujeito passivo, 
ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude 
ou simulação; 

VIII- quando deva ser apreciado fato não conhe
cido ou não provado por ocasião do lançamento ante
rior;-

IX- quando se comprove que, no lançamento ante
rior, oçorreu fraude ou falta funcional da autoridade 
que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, 
de ato ou formalidade essencial. 
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-Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode 
ser liiiCi3.da enquanto não extinto o direito da Fazenda 
Pública. 

Art. 163. O lançamento por homologação, que ocor
re quanto aos tributos ·cuja legislação atribua ao sujeito 
passivo o dever de antecipar o pagamento sem ptévio 
exame da autoridade aQministrativa, opera-se pelo ato 
~m que a_ referida autorid~de, tomando conhecimento 
da ativídade assfrb exercida pelo obrigado, expressa
mente a homologa. 

§ 1~ O pagamento antecipado pelo obrigado nos ter
mos deste artigo extingue o crédito, sob-condição reso
lutória da ulterior homologação do lançamento. 

§ 2~ Não influem sobre a obrigação tributária quais
quer atas anteriores à homologação, praticados pelo 
suje"itó paS:Siv_o ou por terceiro, visando à extinção total 
ou pãfcial do credito. 
- -§ _ 3~ Os atas a que se refere o parágrafo anterior se

rão, poreém, co-nsideradoS na apuração do saldo por
ventura devido e, sendo o caso, na imposição de penali
dade, ou sua graduação. 

§ 4~ Se a lei _não fixar prazo à homologação, será 
ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gera
dor; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública 
se tenha pronunciado, considera-se homologado o lan
çamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se 
comprovada a ocorrência do dolo, fraude ou simulaç~o. 

_ Capitulo IIJ 
Suspensão dos Crédito_ Tributário 

SEÇÃO I! 
Disposições Gerais 

Art. 164. Suspendem a exigibilidade do crédito tribu-
tário: 
I-moratória: 
II- o <kpósito do seu montante integral; 

III - as reclamaÇões e os recursos, nos tenn,os das 
leis reguladoras do processo_tributário administrativos; 

IV- a concessão de medida liminar em mandado 
_,__de segurança. 

Parágrafo único. O disposto neste artigO não-dispensa 
o cumprimento das obrigações acessórias dependentes 
da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou 
dela conseqüentes. 

SEÇÃO I! 
Moratória 

Art. 165. A moratória somente pode ser concedida: 
I-Em caráter geral: 
a) pela pessoa jurídica de direita públicao competente 

para instituir o tr~uto a que se refira; 
b) pela União, quanto a trib":tas de competência dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando 
simultaneamente concedida quanto aos tributos de com
petência federal e às obrigações de direito privado; 
II- em caráter individ~at, por despacho da autori

--dade administrativa, desde que autorizada por lei nas 
condições do inciso anterior, 

Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode 
circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à deR 
terminada região do território da pessoa jurídica de 
direito público que a expedir, ou a determinada classe 
ou categoria de sujeitos passivos. 

Art. 166. A lei que conceda moratória em caráter 
geral ou autorize sua concessão em caráter individual 
eSpeCificará, sem prejufzo de Outro requisito: 

I -o prazo de duração do favor; 
II -as condições da concessão do favor em caráter 

individual; 
III -sendo caso: 
a) os tributos a que se aplica; 
b) o número de prestações e sens vencimentos. dentro 

do prazo a que se refere o inciso 1; podendo atribuir 
a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, 
para cada caso de concessão em caráter individual; 
. c) as garantias que devem ser fornecidas pelo benefi
ciado no caso de concessão em caráter individual. 

Art. 167. Salvo-disposição da lei em contráriO; a mo
ratória somente abrange os créditos definitivamente 
constituídos à data da lei ou do despacho que a conce
der, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela 
data por ato regulannente notificado ao sujeito passivo. 
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Pai-ágrafo úncio. A moratória não aproveita aos casos 
de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do 
terceíro em bcn_e_ffÇio daquele. 

Art. 168. A concessão da moratória em caráter indi
vidual não gera direito adquirido e será revogada de 
ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satis
fazia ou deixou dcf Satisfazei as condições ou não cum
pria ou deixou de cumpiir Os reqUisitos para a concessão 
do favor, cobrando-s_e o crédito_ acrescido de juros de 
mora: 

l-com imposição da penalidade cabível, nos casos 
de fraude, dolo, ou simulação do beneficiado, ou de 
terceir_o em benefíCiO daquele; 
II- sem imposição de penalidade, nos demais casos. 
Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, 

o tempo decorrido entre a concessão da moratória e 
sua revogação não se computa para efeito da prescrição 
do direito à cobranÇa de crédito; no caso do inciso 
II deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de 
prescrito o referido direito. 

CAPÍTULO !V 
Extinção do Crédito Tributário 

SEÇÃOI 
Modalidades de Extinção 

Art. 169. Extinguem o crédito tributário: 
I -o pagamento; 
11- a compensação; 
III- a transação; 
IV-a remissão; 
V -a prescÍiçáo e a decadência; 
VI -a conversão de depósito em renda; 
VII - a pagamento antecipado e a homologação do 

lançamento nos termos do disposto no art. 160 e seu~; 
§§ !e e 4e; 

VIII -a consignação em pagamento, nos termos do 
disposto no~ 2~ do art. 174; 

IX-a decisão administrativa irreformável, assim en
tendida a definitiva na órbita administrativa, que não 
mais possa ser objeto de ação-anulatória; 
X- a decisão judicial passada em julgado; 
XI- a confusão. 
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da 

extinção total ou parcial do crédito -sobre a ulterior 
verificaç~a da irregularidade da sua constituição, obser
vada o d1sposto nos arts. 157 e 162. 

SEÇÃO I 

Pagamento 

Art. 170. A imposiç:lio de penalidade não elide o pa
gamento integral do crédito tributário. 

Art. 171. O pagamento de um crédito não ímpoi-ta 
em presunção de_ pagamento: 
I-quando parcial, das prestações em que se decom

ponha; 
II -quando em uma só vez, de outros créditos refe

rentes ao mesmo ou a outros tributos. 
Art. 172. Quando a legislação tributária não dispuser 

a respeito, o pagamento é efetuado na repartição com
petente do domicílio do sujeito passivo. 

Art. 173. Quando a legislação tributária não' fixar o 
tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 
trinta dias depois da data em que se considera o sujeito 
passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo úni~. A legislação tributária pode conce
der desconto pela antecipação do pagamento, nas condi
ções que estabeleça. 

Art. 174.-0 crédito não iritegralmente pago no venci
mento e acrescido de juros de mora, seja qual for o 
motivo determinante da falta, sem prejuízo da impo
sição das penalidades cabíveis e da aplicação de quais
quer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em 
lei tributária. 

§ 1~ Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros 
de mora são calculados à taxa de um por cento ao 
mês. 

§ 2'! O disposto neste artigo não se aplica na pendên
cia de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo 
legal para pagamento do crédito. 
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Art. 175. o·pagamento é efetuado: 
I -em moeda corrente, cheque ou vale postal; 
II- nos casos previstos Cm lei, em estampilha, em 

papel selado, ou por processo: mecâníco; 
III- pelo encontro de contas com créditos líquidos 

e certos que o devedor tenha com a respe_ctiya entidade 
fiscal na fotma do art. 183. ______ _ 

§ 1~ A legislação tributária pode determinar as garan
tias exigidas para o pagamento por cheque ou vale pos
tal, desde que não o torne ímpássível ou mais oneroso 
que o pagamento em moeda corrente:. _. 

§ 2~ O crédito pago por cheque somerite se con.SidCra 
extinto com o resg~te--deste pelo sacado. 

§ 3~ O crédito pagável em estampilha considera-se 
extinto com a inutilização regular daquela, ressalvado 
o disposto no art. 163. 

§ 4~ A perda ou destruição da estampilha, ou o erro 
ao pagamento por esta modalidade não dão direito à 
restituição, salvo nos casos_ expressamente previstos na 
legislação tributária, ou naqueles_ em_ que o erro seja 
imputável à aUtoridade administrativa. _ _ _ _ 

§ 5? O_ pagãinento ·e-m-pap-el selaào ou por- proce-sso 
mecânico, equipara-se ao pagamento em estampilha. 

Art. 176. Existindo simultaneamente dois ou mais 
débitos vencidos do mesmo sujeito-passiVo para com 
a mesma pessoa juddica de direito público, relativos 
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rentes a infrações de caráter formal não prejudicadas 
pela causa _da restituição. __ 

Parágrafo único. A restituição vence juros não capi
talizáveis, a partir do trânsito em jul_g~do da decisão 
definitiva que a determinar. 

____ Art. 18L O_ dirçito de pleitear a restituição extin
gue-se com o decurso do prazo de 5 (_cinco) anos, con
tados: 

???as hipóteses dos incisos I e ILdo ar.L 175, da 
- -data da extinção do crédito tributário; 

I???a hipótese do inciso lll do art. 165, da data em 
_ que se tornar definitiva a decisão administtat!Vã o~ pas

sar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, 
anulado, re~ogado ou rescindido a decisão condena-

- tória. _ __ __ _ 
-Art. 182_Prescreve em dois anos a ação anulatória 

da decisão administrativa que denegar a restituição. 
Panigrafo único. O prazo de prescrição é inte'rrom

pido pelo início_ da ação judicial, recomeçando o seu 
curso, por metad~, a_partir da data da intimação valida
mente feita ao represet;ttante j~_d!cial da Fazenda Púi?li-
ca_-:m_teie5Sada. -

SEÇÃOIV 
Demais modalidades de extinção 

ao mesmo otr a· diferentes tributos_ ou provenientes de 
penalidades pecuniária ou jurOs de_ inora, a autoridade 
administrativa C?rnpetente par~- rec:eber o pagamento __ 
determinará a re_spectiva imptitaçãõ,_ obede~id~s -~s se-~ 
guintes regras, na ordem e;m qu~ enumeradas: 

_ Art. 183. AleJ pode, nas condições e sob as garantias 
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir 
à autoridade administrativa, autorizar a· compenSaÇão 
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, 
venCidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fa
zenda Pública. 

I -em primeiro lugar, a:os_~ébitos por obrigação pró· 
pria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsa
bilidade tributária; 
II- primeiramente, ãs cOrititõuiçóes de meiíioria, 

depois ãs taxas e por fim aos impostos; -
III -na ordem crescente dos prazos de prescrição; 
IV- na ordem decrescente dos montantes. 
Art. 117. A importância do -crédito tritiutário pode 

ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos 
casos: 

I -de recusa de recebimento, ou subordinação deste 
ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou 
ao cumprimento de obrigaçáo acessória; 
II-de subordinação do recebimento ao cumprimen

to de exigências administrativas sem {undament~_legal; 
III- de exigência, por máis.-de uma pessoa jurídica 

de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo 
fato gerador. _ _ _ _ _ 

§ 1'! A consignã.ção só põde vCrsar sobre õ crédito 
que o consignante se propõe pagar. 

§ ~Julgada procedente a _consignação, o pagamento 
se reputa efetuado e a importância consignada é conver
tida em renda; julgada improcedente a consignação no 
todo ou e:m parte, cobra-se o crédito acrescido de jqros 
de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

SEÇÃOJII 
Pagamento indevido 

Art. 118. O sujeito passivO teffi dl(eito indcpenc:i_en
temente de prévio protesto, à restituiÇ_ão total ou parcial 
do tributo, -seja qual for a modalidade do seu paga
mento, ressalvado o disposto no § 4? do art. 172, nos 
seguintes casos: 
I- cobrança ou pagamento espontâneo de tributo 

indevido ou maior que o devido em face da legislação 
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias 
materiaiS" do fato gerador efe~ivamen~e ocorrido; 
II- erro na identificaçãO dá sujeito passivo, na de

terminação da alíquota aplicável, no cálculo do mon
tante do _débito ou na elaboração ou conferência de 
qualquer documento relativo ao pagamento; 

III -reforma, anulação, revogação ou rescisão de 
decisão condenatória. 

Art. 179. A restituição de tributos que comportem, 
per sua natureza, transferência do respectivo encargo 
fulanceiro somente será feita a quem prove haver assu
mido referido encargo, ou, no caso ~e té-lQ transferido 
a terceiro, estar por este expressamente autoriz3do a 
recebê-Ia. 

Art. 180. A restituição total ou parcial do tributo 
dá lugar à restituição na mesma ptopórÇão, dos Juros 
de mora e da penalidades pecuniárias, salvo as refe-

--· ---- Parágra~o único. Senqo vincendo o crédito do sujeitO 
passivo, a lei determin~rá, ·para os efeitos deste artigo, 
a- apuração do seu montante, não podendo, porém, 
cominar redução maior que a correspondente ao juro 
de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer 
_entre a data da compensação e a do vencimento. 

Art. 184. A lei po~~ facultar, nas condiçõ~s que esta
- beleça, aos sujeitos- atívo e passivo da obrigação tribu
~ tária celebrar transação que, mediante concessões mú

tuas, iirlpOi"te em terminação de litígio e conseqüente 
- extinção de crédito tiibut~rio. 

Parágrafo úilico. A lei indicará a autoridade Compe
tentepa~a autoriza~ a trans:açã~.~~ cada ~59, • 
- --A!L -1"85~ A lei POde autõ~iz~r a autoridade adminiS
tratíva -a cori"Ceder, por despacho fundamentado, remis
~âQtotàl-oU parcial do crédito tributário, atendendQ: 
I-à situação ec_onômicã do SU"jeito p~ssivO; -
-u- ao erro ou ignorância escusáveis âo sujeito passi-

vo, quanto a matéria de: fato; . . . _ 
III -à_dimfnuta importância do crédito tributário; 

~IV-.:_:_ -a cOnsiderações de eqüidade, eJ!I ~el!lç~o 05)m 
as características pessoais oU materiais do caso; 

V -a condições peculiares a determinada região do 
território da entidade tributante. 

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo 
não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabí
vel, o disposto no art. 165. 

Art. 186. O direito de a Fazenda Pública constituir 
_ g_géditQ tributário extingue-se após 5 (cinco) ãrios, 

cóntados: -0-- ___ _ 

_ I-_do_primeir~_dia do exercício seguinte àquele em 
que o lançamento poderia ter sido efetuado; 

11- da- data em que se tornar definitiva a decisão 
que houver anulado, por vício formal, o lançamento 
anteriormeQ-te efe:tuado.__ _ _ __ _ _ __ 
-.-.Parágrafo único. O direito a que se-réfere este artigo 
extingue-se definitiyamente com o decurso do prazo 
nele previsto, contado da data em que tenha sido inicia
da a__c_onstituição do crédito tributário pela notificação, 
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória 
indispensável ao lançamento. 

Art. 187. A aç~o para a cobrança do crédito tribu
-_ tário prescreve em cinco anos, ContadOs da data da 

sua constituição definitiva. 
§ 1? A p-rescriçãO se int6iro-mpe: 
I-pela citação pessoal feita ao devedor; 
Il- pelo protesto judicial; 
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora 

o devedor; 
IV-:-: p~r qualquer ato inequívoco ainda que extraju

-dicial, que importe em .reconhecimento do débito pelo 
devedor. 
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§ 2? A prescrição se suspende: 
I - pela suspensão da exigíbilidade do crédito tribu-

tário~ __ _ _ 
II- pela hipótese prevista no art. 168 e seu parágrafo 

único, no pe"ríodo entre a concessão do benefício e sua 
revogação; · -
III- pela sustação da cobrança judicial de débitos 

inexeqüíveis. e de reduzido valor; 
IV-pela inscrição do débito como dívida ativa, pela 

Procuradoria da Fazenda ou pelo órgão competente 
da auta~qui~. __ 

CAPÍTULO V 
Exclusão do crédito tributário 

_ Seção I 
Disposições gerais 

Art. 188. Excluem o crédito tributário: 
I-a isenção; 
II -a anistiei.. 
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não 

dispensa õ cumprimento das obrigações acessórias de· 
pendentes da obrigação principal cujo crédito seja ex
clu~do, ou dela conseqüente. __ 

SEÇÃOII 
Isenção 

Att. 189. A isenção, ainda quando prevista en:n:on
trato, é sempre decorrente de lei que especifique as 
_condições_ e requisífos exigidos para a sua concessão, 
os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de 
sua duração. 

Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a deter
minada região do território da entidade tributante, em 
função de condições a ela peculiares. 

Art. 190. Salvo disposição de lei em contrário, a isen
ção não é extensiva: 

I_-:- às: t~xas, às contribuições de melhoria e às demais 
contribuições; 
II- aos tributos instituídos posteriormente à sua 

concessão. 
Art. 19LA isenção,_ salvo se concedida por prazo 

~erto e em função de determinadas condições, pode 
ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, 
observado o disp05to no inciso III do art. 114. 

Art. 192. A isenção, quando não concedida em cará
ter geral, é _efetivada, em caaa Caso, por desPacho da 
autoridade adminístrativa, em requerimento com o q-ual 
o interessado faça prova do preenchimento das condi
ções e do cumprhllento dos requisitos previstos em lei 
ou contrato para sua concessão. 

§ 1~ Tratando-se de t:ribut_os lançado por período cer
to de tempo, o despacho referido neste artigo será reno
vado antes da expiração de cada período, cessando auto
maticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia 
do período para o qual o interessado deixar de promover 
a continuíd_ade do r~nhecimento da isenção. 

§ 2~ O despacho referido neste artigo não gera direito 
adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no 
art. !65. 

SEÇÃO III 

Anistia 

Art. 193. A allistia abrange exclusivamente as in
fraç-ões c-ometidas anteriormente ã vigência da lei que 
a concede, não se aplicando: 
I- aos atos qualificados em lei como crimes ou con

travenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, 
sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo 
sujeito ou por terceíro em beneficio daquele; 

II -sal v o disposição em contrário, às infrações resul
tantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais 
ou jurídicas. 

Art. 194. -A anistia pode ser concedida: 
I-em caráter geral; 
II -limitadamente: 
a)às iitfraçõe"s da legislação relatiVa a determinado 

tributo;-- - - -
b)ãs infrações punidas com penalidades pecuniárias 

até determinado montante, conjugadas ou não com pe
nalidades de outra natureza: 

c)à determinada região_ do_ território da entidade tribu
tante, em runção de condições a ela peculiares; 



4728 Sexta-feira 5 

d)sob condição do pag'amento ct'e tributo no prazo 
ftxado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja 
atribuída pela mesma lei ã autoridade administrativa. 

Art. 195. A anistia, quando não concedida em cará
ter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da 
autoridade administrativa, em requerimento como qual 
o interessado faça prova do preenchimento das condi
ções e do cumprimento dos requisitos previstoS em lei 
para sua concessão. 

Parágrafo único, O despacho referido neste artigo 
não gera direito adquirido, aplicando--se, quando cabí
vel, o disposto no art. 165, 

CAPÍTULO VI 

Garantias e Privilégios do Crédito Tributário 

SEÇÁOI 

Disposições Gerais 

Art. 196. A enumeração das garantias atribuídas nes
te Capítulo ao crédito tributário não exclui outras que 
sejam expressamente previstas em lei, em função da 
natureza ou das características do tributo a que se refi
ram. 

Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas 
ao cr6díto tributário não altera a natureza deste nem 
a da obrigação tributária a que corresponda. 

Art. 197. Sem prejuízo dos privilégios especiais so
bre determinados bens, que sejam previstos em leí, 
responde pelo pagamento do crédito tributário a totali
dade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou 
natureza do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa 
falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula 
de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for 
a data da constituição do ónus ou da cláusula, excetua
dos unicamente os bens e rendas que a lei declate abso
lutamente impenhoráveis. 

Art. 198, Presume-se fraudulenta a ali_enação de 
bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo 
em débito para com a Fazenda Pública por crédito tribu
tário regularmente inscrito como dívida ativa em fase 
de execução. _ _ _ 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica 
na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens 
ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em 
.fase de execução. 

SEÇÁOII 

Preferências 

Art. 199. O crédito tributário prefere a qualquer ou
tro, seja qual for a natureza ou o tempo da constituição 
deste, ressalvados os créditos decorrentes da le_gislação 
do trabalho. 

Art. 200. A cobrança judicial do crédito tributário 
não 6 sujeita a concurso de credores ou habilitação 
em falência, concordata, inventário ou arrolamento. 

Art. 201. São encargos da massa falida, pagáveis pre
ferencialmente a quaisquer outros e às dívidas da massa, 
os créditos tributários vencidos e vincendos, exigíveis 
no decurso do processo de falência. 

§ 1~ Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá 
as partes ao processo competente, mandando reservar 
bens suficientes à extinção total do crédito e seus acres
cidos, se a massa não puder efetuar a garantia da instân
cia por outra forma, ouvido, quanto à natureza e valor 
dos bens reservados, o representante da Fazenda Públi
ca interessada. 

§ 2~ O disposto neste artigo aplica-se aos processos 
de concordata. 

Art. 202. São pagos preferencialmente a quaisquer 
créditos habilitados em inventário ou arrolamento, ou 
a outros encargos do monte, os créditos tributários ven
cidos ou vincendos, a cargo do ·de cu jus ou de seu espó
lio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou 
arrolamento. · . 

Parágrafo único. Contestado o crédíto tributário, 
proceder-se-á na forma do disposto no § 1~ do artigo 
anterior. _ _ _ _ 

Art. _ 203. São pagos preferencialmente a quaisquer 
outros os créditos tributários vencidos ou vincendos, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liqui-
9~ção judicial, extrajudicial, administrativa ou volun
tário, exigíVel no decurso da liquidação. 

Art. 204. Não será concedida concordata nem decla
rada a extinção das obrigações do falido, sem que o 
requere-nte faça prova da quitação de todos os tributos 
relativos à sua atividade mercantil. 

Art. 205. Nenhuma sentença de julgamento de parti
lha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação 
de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou 
às suas rendas. 

__ . Art. 206_. ~aly_<? quando expressamente autorizado 
por lei, nenhum departamento da administração pública 
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Mu
nicípios, oU sua autarquia, celebrará contrato ou acei
tará proposta em concorrência pública sem que o con
tratante ou proponente faça prova da quitação de todos 
os tributos devidos à Fazenda Pública interessada, rela
tivos à atividade em cufO exercíCio contrata-óu Concorre. 

TÍTULO IV 
Administração Tributária 

CAPÍTULO! 
Fiscalização 

Art. 207. A legislação tributária, observado o dispos
to nesta Lei, regulará em caráter geral, ou especifica
mente em função da natureza do tributo de que se 
tratar, a competência e os poderes das autoridades ad
ministratiVas em matéria de fiscalização da sua apli
cação. 

Parágrafo único. A legislação a que se refere este 
ãrti&O aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contri
buintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade 
tributária ou de isenção de caráter pessoaL 

Art. 208. Para os efeitos da legislação tributária, não 
tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes 
ou limitativas do direito de examinar mercadorias, li
vros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais 
ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, 
ou da obrigação destes de exibi-los. 

Parágrafo Unico. Os livros obrigatórios de escritura
ção comercial e fiscal e os comprovantes dos lança
mentos neles efetuados serão conservados até que ocor
ra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das 
operações a que se refiram. 

Art. 209fA autoridade adminiStrativa que proceder 
-- ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavra

rá os termos necessários para que se documente o início 
-~o procedimento, na forma da legislação aplicável, que 

flXará prazo máximo para a conclusão daquelas. 
Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo 

serão_ lavrados, sempre que possível, em um dos livros 1 

fiscais exibidos. quando lavrados em separado deles 
se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia auten~ 
ticada pela autoridade a que se refere este artigo. 

Art. 210'! Mediante intimação escrita, são obrigados 
a prestar à autoridade administrativa todas as informa
ç6es de que disponham com relação aos bens, negócios 
ou atividades de terceiros: 
1-os tabeliões, escriváes e demais serventuários de 

ofício; 
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Económicas· 

e demais instituições financeiras;-
III - aS empresas de administração de bens; 
IV-os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 

V- eis inventariantes; 
VI- os síndicos, comissários e liquidatários; 

VII- quaisquer outras entidades ou pessoas étoe a lei 
designe, em razão de seu cargo, ofício, função, minis
tério, atividade ou profissão. 

Parágrafo único. A obrigação prevista no item VII 
deste artigo não abrange a prestação de informações 
quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legal
mente obrigado a observar segredo em razão de cargo, 
ofício, função, ministério, ãtividade ou profissão. 

Art. 211.~ Sem prefuíZo do disposto na legislação cri
minal, é vedada a divulgação, para qualquer fim, por 
parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de 
qualquer informação, obtida em razão do ofício, sobre 
a situação econ~miça o:u financeira d9_?sujeitos passiyos 
ou de terceiros e sobre a natureza e os estados dos 
seus negócios ou atividades. 
-·-Parágrafo único Excetuam-se .do_ disposto neste arti
go, unicamente, os casos preVistos no artigo seguinte 
e os de requisição regular de autoridade judiciário no 
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interesse da justiça, ássim como das comissões parla
mentares de inquérito do Podêr Legislativo Federal. 
. Art. 212~ A Fazenda Pública da União e as dos Esta

dos, do Distrito Federal e dos Municípios prestar~se-âo 
mutuamente assistência para a fiscaliza'ção dos tributos 
respectivos e permuta de informações, na forma estabe
lecida, em caráter geral ou específico, por lei ou con
vênio. 

Art. 213~ As auto!idades administrativas federais po
derão requisitar o auxílio da força pública federal, esta
dual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas 
de embaraço ou desa_cato no exercício de suas funções, 
ou quando necessário à efetivação de medida prevista 
na legislação tributária, ainda que não se configlfre fato 
definido em lei como crime ou contravenção. 

CAPÍTULO II 
DÍVIDA ATIVA 

Art. 214.- -Cànstítlli dívida: ativa tributária a provi
niente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita 
na repartição administrã.tiva competente, depois de es
gotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou 
por decisão final proferida em processo regular. 

Parágrafo único. A fluência de juros de mora não 
exclui, para os efeitos deste artigo, a liquidez do crédito. 

Art. 215. O termo de inscrição da dívida ativa, au
tenticado pela autoridade competente, indicará obriga
toriamente: 
1-o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-repon

sáveiS, bem como, sempre que possível, o domicilio 
ou a residência de um e de outros; 
II -a quantia devida e a maneira de calcular os juros 
de mora acrescidos; 
III- a origem e a natureza do crédito, mencionada 

especificamente a disposição da lei em que seja fun-
dado; · 

IV- a data em que foi insCrita; 
V-sendo caso, o número do processo administra

tivo de que se originar o crédito. 
Parágrafo ú:riico. A ciitidão conterá, além dos reque

sitos deste artigo, a indicação do livro e da folha de 
Inscrição. 

Art. 216. A omissão de quaisquer dos requisitos 
previstos no artigo anterior ou o erro a eles relativo 
são causas de nulidades da inscrição e do processo de 
cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser 
sanada até a decisão de primeira instância, mediante 
substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passi
vo, acusado ou interessado, o prazo para defe~, que 
soniente póderá versar sobre a parte modificada. 

Art. 217 A dívida regularmente inscrita goza da 
presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova 
pré-constituída. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere este 
artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, 
a cargo do sujeito passivO .ou do terceiro a que aproveite. 

CAPÍTULO III 
CERTIDÓES NEGATIVAS 

Art. 218. a Lei Poderá exigir que a prova da quita
ção de determinado tributo, quando exigível, seja feita 
por certidão negativa, expedida à vista de requerimento 
do interessado, que contenha todas as informações ne
cessárias à identificação de sua pessoa, domícilio fiscal 
e ramo de negócio ou atividade e indique o período 
a que se refere o pedido. 

Parágrafo único. A certidão· negativa será sempre 
expedida nos termos em que tenha sido requerida e 
será fornecida dentro de 10 (dez) dias"d~ data da entrada 
do requerimento na repartição. 

Art. 219. Tem os mesmos efeitos previstos no arti
go a~terior a certidão de que conste a existência de 
créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva 
em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibi
lidade esteja suspensa. 

Art. 220~ Independentemente de disposição legal 
permissiva, será dispensada a prova de quitação de tri
butos, ou o seu suprimento, quando se tratar de prática 
de ato indispensável para evitar a caducidade de direito, 
respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo 
tributo porventura devido, juros de mora e penalidades 
cabíveis, exceto as r_e}ã.tiva.~ _a infrações cuja responsa
bilidade seja pessoal ao infrator. 

Art. 221. - A certidão negativa expedida com dolo 
ou fraude, que contenha erro contra a Fazenda Púb.lica, 
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reponsabiliza pessolamente o funcionário que a expedir, 
pelo crédito tributário e juros de mora acrescido. 

Parágrafo único, O disposto neste artigo não exclui 
a responsabilidade crimirial e· funcional que no caso 
couber. 

Disposições Finais e Transjtórias 

Art. 222. A eXpressão -'•Faze-ndci-Púbtica", quando 
empregada nesta Lei sem qualificação, abrange a Fra
zenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios. 

Art. 223. Os prazos fuacfõs nesta LefoU nã legisla
ção tributária serão contínuos, excluindo-se na sua con
tagem o dia de início e inch.iin-do:.se o de vencimento. 

Parágrafo único. Os prazos s6 se iniciáin ou vencem 
eiil dia de expediente normal na repartição em que 
corra o processo· ou deva ser praticado o ato. 

Art, 224. Os Poderes ExecutiV(?,S. federal, estaquais 
e municipais expedirão, por decreto, -dCntro de 90 (Do
venta) dias da entrada em vigor desta Lei, a consoli
dação, em texto único, da Legislação vigente, relativa 
a cada um dos tributos, repetindo-se esta providência 
até o dia 31 de janeiro de cada ano. 

Art. 225. As disposições desta Lei, e5pecialmcnte 
do art. 83, não excluem a incidên~~ _e __ a exigibilidade 
das contribuições previstas no _art. ~ - -

Art. 226. Esta ~ei entra~á em vigo-r, em todo o 
território D.acional, na data da sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário, especialmente o art. 
4? do AC "' 36/67. 

Justificação 

A NOVA REFORMA TRIBUTÁRIA: DIRETRI
ZES E SUGESTÕES 

I. Introdução 

A Reforma Tributária de I%5_representou, do Ponto 
de vista técnico, um avançO- eln-relação à sístemática 
anterior. Do ponto de vista econômico, ela representou, 
de modo articulado com outras reformas, uma poderosa 
alavanca para a acumulação de capital. 

O Sistema Tributário criado pela Emenda 18/65 foí 
construído sobre um paradigma: o projeto de uma nova 
sociedade formulado pelo autoritarismo. A Reforma 
Tributária de 1965 e sua dinâmica, até o final da década 
de 1970, foi condicionada pelo modelo económico, po
dendo-se destacar alguns de seus traços essenciais: hege
monia do interesse do grande capitai,Iiderança do setor 
de bens de consumo durável, presença marcante do 
Estado e do capital estrangeiro e concentração de renda. 

A crise económico-social dos anos 80 levou à necessi
dade de um ajustamento do Sistema Tributário, t~f!dO 
em vista a queda real da arrecadação e as crescentes 
necessidades de caixa do Tesouro, na medida em que 
o Estado mergulhou em uma profunda crise finan~ira 
e procura resolvê-la, infrutiferamente, através da polí
tica fiscal. 

Esse processo de ajustamento vem sendo apontado 
como uma tendência à correção das distorções à concep
ção original do Sistema Tributário, cujas eVidêiidas Sé
riam a elevação da participação do Imposto de Renda 
no total da Receita Tributária, a crescente participação 
da tributação do capital no Imposto de R~nda_ e a eleva
ção das transferências para os Estados e M~nicípios. 

Esse ajustamento, na verdade; vem-gerando--novas 
distorções-- como a utilização de parte do superávit 
do orçamento fiscal para ajudar a cobrir o orçamento 
monetário, a elevação da carga tributária sobre a renda 
do trabalho assalariado, a criação de contribuições pa!a 
fiscais de caráter cumulativo (FINSOCIAL), entre ou
tras - além do que as tentativas de tributar, os rendi
mentos e ganhos de capital e elevar as transferências 
tributárias para Estado e Municípios (Emenda Passos 
Pôrto) são, ainda, muito tímidas. 

Tendo em vista esses aspectos, torna-se necessário 
conceber um novo paradigma para o Sistema Tribu· 
tário, de forma a torná-lo compatível com o projeto 
de sociedade que a maioria dos brasileiros aspira. A 
discussão sobre a Reforma Tributária se insere em uma 
discussão mais ampla sobre Reforma Tributária, desse 
modo, não pode se restringir a uma discussão técnica 
da IIlatéria tributária, mas deve ser encart·ada como 
realmente é: uma discussão política, que envolve um 

DJÃRIO QO CO!-!GR~SSO N ACIO!'/AL (Seção II) 

projeto de desenvolvimento eConómico, social e político 
para a sociedade brasileira. A discussão sobre a Refor
mas F~ e Finan~ira e sobre o papel do Estado na 
economia brasileira. 

n. Dfretrizes para uma nova reforma tributária 

II. I - Satisfação das demandas sociais 

A prinieíra diretfiz que deve nortear as discussões sobre 
uma nova Reforma TriOutária, no âmbito mais amplo 
da Política Fiscal, consiste em priorizar o atendimento 
das necessidades básicas da população brasíleira. Os 
recursos tributários adicionais, geradoS pela Reforma, 
não podem ser destin_ados a resolver a crise financeira 
do Estado, a qual deve ter uma solução própria. Deve, 
isto sim, atenuar os problemas sociais que se acumu
laram ao longo das últimas décadas e que se tomam 
inadiávçis com o aprofundamento da crise económica. 

11.2- Fortalecimento do federalismo 

O atendimento do déficít atual de serviçoS públicos 
para as populações _carentes deve se realizar, prioritaria
IJlente, através dos governos municípais e estaduais. 
Isto pressupõe uma descentralização político-adminisR . 
trativa: aqueles serviços que os governos locais podem 

__ prestar com eficiência não devem ser repassados para 
os govetn-crs··estaduais ou, muito menos, para o governo 
federal; aqueles que os governos estaduais puderem 
prestar com eficiência não devem ser repassados para 
o governo federal. Ao governo federal caberiam, ape
nas, aquelas funções relacionadas com a formulação 
e execução de políticas nacionais, nos campos econô
mic_o e social. 
--Essa descentralização tem dois objetiv9s importan
tes. Em primeiro lugar, racionaliza a prestação dos ser
viços públicos, evetando superposições e desperdfcios, 
além de possibilitar a fiscalização da qualidade dos servi
ços prestados e, muitas vezes, o próprio controle admi
nistrativo,_ por pa·rte da comunidªde beneficiada. Em 
segundo lugar, convém lembrar que o federalismo brasiR 
leiro, diferentemente de outros países, sempre foi débil. 
Isto pode ser explicado pelo próprio artificialismo de 

-sua criação, tendo surgido como uma outorga do poder 
ce·ntral, no bojo de um pacto horizontal das oligarquias. 
A pressão política dos consumidores em favor do atendi

_!Pento de suas necessidades básicas, entretanto, poderá 
fortalecer o federalismo brasileiro, passando a se cons
tifulr em poderosa força de contraposição ao autorita
rismo do Estado. 

A necessidade de r~curso_s para que os Estados e 
municípíos possam prestar os serviços públicos básicos, 
dentro de padrões satisf~tóriós, e a possibilidade de 
que essas esferas d~_ governo possam ajustar o nível 
da tributação às condições sócio-económicas da região 
tornou imperioso que essas esferas de governo venham 
a adquirir autonomia financeira. Para isto, impõem-se 
o alargamento da competência tributária, o aumento 
das transferências e a revogação das vinculações ainda 
existentes para essas transferências. 

Dada uma divisão de tarefas entre as três esferas 
__ de-governo, em que coubesse à União a formulação 

e i~plementação de_ políticas nacionais e aos Estados 
e municípios a prestação de serviços públicos, cab~ria 
à União a competência sobre aqueles tributos que te
nham relação com essas politicas -por exemplo, em 
termo-s ·cte-·polft:icã--de· comércio-·exter1i::ii; os "Imposto 
de Exportação; em termos de melhoria da distribuição 
da Renda- enquanto aos Estados e municípios cabe· 
riam aqueles tributos com objetívo marcadamente arre
cadatório e para cuja administração essas esferas de 
governo fossem capazes de se aparelhar. 

Mas esse princípio não deve ser único em uma federa~ 
ção, principalmente em um pafs com disparidades regio
nais como as que existem no Brasil. Cabe à Uniã:o, 
nestes c~_s, papel fundamental na redistribuição de 
recursos entre as diversas unidades da federação, transw 
ferindo recursos gerados nos Estados mais ricos para 
os Estados ID!l~S_pob_res. ~esmo sabendo que a política 
fiscal é impotente para, sozinha, reduzir os desníveis 
regionais, é precise) garantir um mínimo de recursos 
fiscais per-capita para as regiões mais pobres. Isto exige 
um nível mínimo de centralização tributária nas mãos 
da União e o aperfeiçoamento dos mecanismos de trans
ferências tributárias. 
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Tem-se, na verdade, dois princípios, aparentemente 
contraditórios, que precisam ser combinados numa pro
porção adeg_uada, no sentido de_ fortalecer a federação 

_ -~!~eira_ E preciso, assim, que a nova Reforma Tribu
tãria conjugue um mínim-o de autonomia tributária com 
um nível de transferências compatível com o objetivo 
de reduzir os desníveis regionais. 

11.3 - Redistribuiçdo pessoill da renda 

A sociedade brasileira apresenta um dos maiores ní
veis· de desigualdade na distribuição da renda, seja com
parado com países desenvolvidos, ou seja com países 
de nfveis de renda per capita próximos ao brasileiro. 

A política tributária constitui-se, ~oladamente, num 
ínstrumento impotente para mudar essa situação estru~ 
tural. Desde que a sociedade pareCe ter elegido a distri
buição de renda como um objetivo prioritário, toma-se 
necessário que a política tributária, mais geralmente 
a política fiscal, seja formulada de modo articulado com 
outras políticas económicas e sociais. -

De qualquer. modo, não se pode, a pretexto da impo
tência de uma política tributária formulada isoladamen
te, reiterar o objétivo redistributivista da concepç3o 
e da dinâmica de um sistema tributário. No caso brasi
leiro, esSe objetivo tem que se constituir ·numa diretriz 
básiea das discussões para uma nova reforma tn'butária. 

É preciso que a regressividade implícita no Sistema 
Tributário Nacional seja corrigíca através, principal
mente, de uma tributação mais adequada da riqueza 
e da renda. Especificamente, no caso· do Imposto de 
Renda Pessoa Física, torna-se necessário que sejam in
.::otporados à tributação progressiva rendimentos e ga~ 
nhos de capital, que hoje são isentos ou substituídos. 

Tendo em vista essas diretrizes, são apresentadas, 
a seguir, proposições· ã serem amplamente debatidas 
pela sociedade, de modo a subsidiar a elaboração de 
um projeto de reforma tributária. Algumas proposições 
são, ·de certa forma, contraditórias, porém, se as dire
trizes básicas que nortearão a elaboração desse projeto 
forem respeitadas, sempre se poderá obter uma solução 
de compromisso entre os diversos interesses. 

III. Aspectos a serem discutidos 
III. I-Tributos sobre a Riqueza e a Renda 
- inclusão dos princípios de progressividade. pessoa

lidade do imposto e cobranças de acordo com a capaci
dade do Tributo na Constituição Federal. 

-incorporação dé rendimentos e ganhos de capital 
na tributação progressiva do IRPF, como forma de ele
var a tributação s-obre o capital e tornar mais justa 
a tributação dos rendimentos de capital que hoje são 
tributados exclu~ívamente na fonte, segundo alíquota 
única, independentemente do nível de renda do benefi
ciário. 

-integração do Imposto de Renda da Pessoa Física 
e da Pessoa Jurídica, viabilizando a tributação progres
siva dos rendimentos de capital. 

-criação de regras explfcitas e justas para a correção 
dos limites das t~bela_~ progressiva~ do IRPF e IR-Fonte, 
além dos limites máxímos de deduções e abatimentos, 
de forma a não se tributar variações inflaciollárias de 
rendas, o que atualmente ocorre com a renda do traba
lho assalariado. 

-revisão do sistema de abatimento, transformando 
uma parte deles. em créditos do imposto, de. forma a 
eleyar a progressividade do !RPF. 

-criação de um imposto sobre heranças e doações, 
mesmo que com nível baixo de incidência, como primei
ra etapa de uma estratégia de tributação da riqueza 
no Brasil. 

_,_revisão do esquema atual de incentivos fiScais e 
programas especiais com recursos do IRPF, visando 
torná-lo instrumento mais efetivo para o desenvolvi
mento das Regiões Norte e Nordeste. É necessário, 
nesse contexto, redjscutir, em um sentido amplo, a polí
tica global de redução de desequihbrios regionais, ava
liando, de modo crítico, as- idéias gerais que norteiam 
sua concepção. 

UI.2- Tributos Indiretos 
a)ICM 
-modificação do atual critérip ~e partilha dos recur

sos entre Estados produtores e consumidores, seja atra
vés da eleiminação da incidência do ICM sobre opera
ções interestaduais, ou seja pela criação de uma Câmara 
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de Compensação, que traria vantagens, em termos de 
controle fiscal. 

-essa modificação-deveria ser completamentada 
com a atribuição da plena competência tributária sobre 
o ICM, aos Estados, de modo que o nível da alfquota 
e a concessão das isenções pudessem ser determinados 
de acordo com as peculiaridades sócio-econômicas do 
Estado. 
-a imunidade e as isenções do ICM sobre produtos 

exportados, necessários à política nacional de promoção 
das exportações, provocam perda de receita substancial 
para os Estados. Essa perda deve ser ressarcida pela 
União, através da criação de um Fundo de Compen
sação com recursos dos impostos de Exportação e Im
portação. Esse mecanismo deve ser estendido aos incen
tivos fiscaiS do Programa Beflex na área do ICM. Os 
recursos para esse Fundo seriam derivados do superávit 
do Orçamento Fiscal. 

-inclusão dos serviços na base de cálculo do ICM, 
a exemplo do imposto sobre o valor agregado cabendo 
na maior parte dos países que têm esse tipo de tributo. 
Essa modificação justifica~se pela importância marcante 
dos serviços no total da renda nacional e pela incapa
cidade da maio-r parte dos municípios de cobrar o ISS. 

:..._como compensação pela perda de receita dos mu· 
nicfpios ei:n virtude da extração do ISS, os municípios 
teriam uma elevação de sua participãção no produto 
da arrecadação do !CM e a transferência da compe· 
tência, para os municfplris;-de impostos cuja adminis
tração municipal é mais adequada, como é o caso do 
ITBI, e de um imposto sobre a propriedade de veículos, 
em substituição ao TRU. 

b)IPI 
-O IPI poderia se transformar em um tributo do 

tipo excisetax, passando a incidir sobre fumo, bebida 
e veículos. 

O IPI sobre outros produtos seria incorporadO- ao 
ICM, permitindo uma elevação da alíquota do !CM. 

-uma outra alternativa consistiria em passar o IPI 
sobre fumo e bebidas para a competência dos Estados, 
tendo em vista que são incidências de objetivos exclusi· 
vamente arrecad_atórios, sem implicações alocativas. O 
IPI sobre os demais produtos permaneceria de compe· 
tência da União, ~endo em vista o impacto da_ seletivi
dade sobre a p~ogressividade do sisteffia tributário. 

c) Outros tributos 
-deve-se examinar a possibilidade de criação de um 

imposto sobre vendas, de competência municipal. 

III.3 -Transferência para Estados e Municípios 
-as transferências dos Impostos Únicos deveriam 

ser consolidadas em um fundo único, extraindo-se qual
quer vinculação de receitas; 
-a elevação dos recursos dos Fundos de Participação 

deveria ser acompanhado de um aperfeiçoamento dos 
critérios de rateio entre os Estados, de forma a garantir 
um mínimo de participação de cada Estado no total 
de recursos tributários; 
-a dívida fmanceini acumulada pelos Estados e Mu

nicípios decorre, não do aumento desordenado das de
fesas dessas esferas de governo, mas sim da redução 
dos recursos transferidos pela União. Desse modo, jus
tifica-se que a União respõnsabiliza~se por essas dívidas. 

ill.4- Contribuições para fiscaiS e incentivos fiscais 
- as contribuições para fiscais foram criadas de mo

do d~hoc para resolver problemas específicos de necessi
dade de recursos. Em suas concepções, não foram res
peitados princípios como riâo-cumulativídaó6 (FINSO
CIAL), além do que a incidência sobre a folha de paga
mentos pode inibir a absorção de mão-de-obra, notada
mente no setor serviços; 

- tendo visto esses problemas com as contribuições 
para fiscais, justificã-Se-sua consolidação em um impos
to social, a ser cobrado sobre o valor adicionado; 

- a sistemática atual de incentivos fiscais precis-a 
ser avaliada, tendo em vista a extinção daqueles inefi· 
cazes ou redundantes e a modificação dos atuais crité
rios de repasse e utilização dos recursos; 

- torna-se essencial a formulação de instrumentos 
tributários que viabilizem uma política nacional de em~ 
prego e que, em particular permitem a criação de um 
Seguro Social de Desemprego; 

- uma outra área prioritária, consiste na formulação 
de incentivos fiscais que se integrem a uma política 
efetiva de criação de tecnologia nacional; 
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-na tributação das micro e pequenas empresas, tor
na-se essencial que se caminhe para uma crescente deso
neração tributária e siri:J.plificação dos proçedimentos 
ligados a obrigações acessórias, principalmente quando 
se leva em conta a importância dessas unidades para 
atenuar o problema do desemprego em uma conjuntura 
recessiva. 

Assessores Técnicos 
O Projeto do Código Tributário contou com a asses-

soria técnica dos seguintes especialistas: 

5' 

Fernando Rezende Silva 
José Rui Gonçalves Rosa 
Lytha Spíndola da Silva 
Mário Tinoco da Silva - Coordenador 
Roberto B. Psitelli 
Sulamis Daim 
Valmir José de Resende 
José Roberto R. Afonso. 

Artigos que necessitam de alteração constitucional. 
Art. 16. Emenda Constitucional n~ 1/69, Art. 18, § 

Seção V- Necessita de dispositivo constitucional, 
criaildo o Imposto sobre o Património da Empresa. 

___ Seção VI -Idem s/ Impost_o sobre Heranç~- e Doa- _ 
ção. 

Art. 67. Necessita de alteração de Constituição para 
que o _Senado não limite as alíquotas interestaduais. 

Art. 67. Alterar a Constituição para permitir a inicia
tiva ao Senado de mudança de alíquotas do ICM. 

Art. 71. O art. 23, § 9': estabelece critério diferente 
para distribuição do ICM entre os municípios. -

Art. 87. A Emenda Constitucional n~ 1169, no Art. 
22 não estabelece _prazo fixo para a extinção do Imposto 
Extraordinário. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. - Cid 
Sam(Jãio.- -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O projeto · 
que vem de ser lido, de autoria do nobre Sr. Senador, 
Cid Sampaio, institui um novo Código Tributário Nacio
nal. 

Nos termos do art. 389 do regimento interno, a Presi
Q~nçja,_,_ q_u_yid~_ as_l_i<;l_e:rança_s~-º-~i_ggª_:,~:_~~_g_ui.DJ~_CQm_l_s.:

_são Especial, que estudará a matériã obedecendo oca
lendário previsto nos incisos III a VI do referido artigo: 

Pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
- Titulares: Jutahy Magalhães, Fernando Henrique 
Cardoso, Affonso Camargo e Alfredo Campos. Suplen
tes: Fábio Lucena e Albano Franco. 

Pelo Partido da Frente Liberal - Titulares; Odacir 
Soares, Ivan Bonato -e Nivaldo Machado. Suplentes: 
João Lobo e José Urbano. 

Pelo Partido Democrático_ Social - Titulares: Jorge 
Kalume e Helvídio Nunes. Suplentes: César Cais e 
Afonso Sancho. 

Pelo Partido Liberal - Titular: Itamar Franco. 
Pelo Partido Socialista Brasileiro -Titular: Jamil 

Haddad. 
Pelo Partido Trabalhista Brasileiro- Suplente; Car

los Alberto. 
A Comissão ora designada reunir-se·á no prazo de 

---24 horas para eleição do Presidente e do Vice-Presi
dente, e designação do relator-geral e tantos relatores
parciais quantos forem necessários. 

De acordo com o disposto nos incisos II e III do 
art. 389 do Regimento Interno, ao projeto serão anexa
das as proposições porventura em curso oU sobrestadas, 
e que ~nvolvam matéria correlata. Perante J: Comissão, 
o proJeto poderá receber emendas, pelo prazo de 20 
dias, a contar de sua publicação no Diário do Congresso 
NacionaL 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 1~-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 571, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do 
Senado n~ 303, de 1985, que dispõe sobre a padroni-
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zação, classificação, ínspeção e registro de bebidas díe
té.tica.s e -~á outras pr~yidências. 
- Sâla das Sessões, 4 áe dezembro de 1986. - Hélio 
Gueiros - Nivaldo Machado - Jorge kalume. 

REQUERIMENTO 
N: 572, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos ~o art. 371, alín~a 
b, do Regimento Interno, para O Projeto de Resoluçao 
n~ 276, de 1986, que altera a Resolução n~ 12, de 1985, 
e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. - Hélio 
Gueiros- Carlos Chiarelli- -Jorge Kalume. 

O SR-. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia nos 
termos regimentais. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 
1~-Secretário: - · 

É lida a seguinte 

Brasília, 21 de novembro de 1986 
Senhot'Iiresidente, 
Comunico a V. Ex~. nos termos do art. 43, alínea 

a, do Regimento Interno do Senado, que me ausentarei 
do País a partir do próxímo dia 10 de dezembro. 

Na ocasião proferirei conferência na Universidade 
de Columbia, Estados Unidos, por ocasião dos 40 anos 
da Fundação Fullbright. Visitarei ainda a Itália e a Espa
nha, proferindo conferências e mantendo contato com 
as autoridades daqueles pafses. 

AprOveito a oportunidade para apresentar a V. Ex: 
meus protestos de consideração e apreço. -Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A comuni
cação lida vai ã publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A Presidência determina, por falha de instrução, a 
retirada dos itens n?s 1 e 2, constantes da pauta da 
presente sessão. 

São os seguintes ós itens retirados da pauta 

--1-

Discussão, em turno único,_ do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a mensagem n~ 509, de 
1986 (n? 727/86, na origem), de 1~ do dezembro do 
corrente ano, pela qual o senhor Presidente da Repú
blica submete ã deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Amaury Banhos Porto de Oliveira, Ministro de 
Primeira Classe, da carreira de Diplomata, para exercer 
a função de embaixador do Brasil junto à República 
de Cingapura. 

-2-

Discussão, em turno úníco, do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a mensagem n? 510, de 
1986 (n~ 729/86, na origem), de 2 de dezembro do coren
te ano, pela qual o senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Ronald Leslie Moraes Small, Ministro de Primeira Clas
se, da carreira de Diplomata, para exercer a função 
de embaixador do Brasil junto à Repúblcia Islâmica 
do Irã. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa·se à 
apreciação do Requerimento n? 571 de urgência, lido 

--no Expediente, para o Projeto de Lei do Senado n~ 
303/85" 
-Em votação (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 
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Em d~scussão o projet? _dependendo de pareceres 
da <:omissão de Constiturçao e Justiça, Saúde e Eco
nomia. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) -Sobre a mesa 
parecer que será lido pelo Sr. !~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.150, de 1986 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n: 303, de 1985, que "dis
põe sobre a padronização classificação, inspeção e 
registro de bebidas dietéticas e dá outras providên
cias." 

'Relator: Senador Martins Filho 
De autoria do nobre Senador Severo Gomes, o Proje

to de Lei, em exame, objetiva estabelecer condições 
eficazes de disciplinamento à fabricação, venda e consu
mo das bebidas chamadas dietéticas. 

A matéria, sem dúvida, é de certa relevância, e, certa
mente, merecerá exame mais acurado por parte das 
Comissões de Saúde e de Economia; a primeira, prínci
palmente, por se tratar de debatido assunto relacionado 
com a saúde do povo brasileiro. 

Consoante a Justificação do Projeto, o mesmo "aten
de a apelo da Associação de Diabetes Juvenil, que de
fende a fabricação de bebidas de baixa caloria". 

Esclarece, ademais, o ilustre autor da proposição que 
a existência, no País, de cerca, de_ 10 milhões de diabé
ticos justifica a aplicação de núidiàãS legiSlativas de.stiw 
nadas a disciplinar o consumo, via fabricação e comer
cialização, de certas bebidas, em especial refrigerantes 
que podem concorrer para o agravamento desse estado 
de coisas. 

Não vislumbramos óbice algum de natureza constitu
cional e jurídica à tramitação do projetO. 

Por outro lado, reputamo-lo oportuno e conveniente, 
pela relevância do problema que visa a solucionar. 

Ante o exposto, por afirgurar-se~nos CoitStftucional, 
jurídico e vazado em boa técnica legislativa, soinos pela 
aprovação do Projeto de Lei n? 303, de 1985. 

Sala das ComissOes, em 18 de junho de 1986. -
Helvídio Nunes, Presidente, em exercício - Martins 
Filho, Relator - Roberto Campos - Leitoir Vargas 
(vencido) - Luiz Cavalcante- Nivaldo Machado Oda
cir Soares - Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -'- Solicito ao 
nobre Senador Octávio Cardoso o parecer da Comissão 
de Saúde. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para pro
ferir parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Seilado!es: 

O Projeto de Lei n~ 303, de autoria dos eminentes 
Senadores Severo Go"ril"es e Femalldo Henrique Cardo
so, tem por objetivo estabelecer padrões de identidade 
e qualidade para a fabricação, venda e consumo de 
bebidas dietéticas de qualquer natureza, cm todo o terri
tório nacionaL 

Justificando a iniciativa, os proponentes afirmam que 
o Brasil é, provavelmente, o único País do mundo que 
proíbe a produção e a venda de bebtdas dietéticas. Daí 
a necessidade, atendendo a apelo das organizações mais 
autorizadas do setor de saúde e representantes de asso
ciações de doentes, da defesa da fabricação nacional 
de bebidas de baixa caloria "Para que nossos filhos 
e milhões de brasileiros tenham uma vida um pouco 
mais amena e com menos riscos de complicações futu
ras". 

, A, medida revela-se oportuna, no que diz respeito 
a saude, sobretudo pelo seu caráter preventivo, nem 
sempre atendido pelas políticas públicas transparentes 
na legislação. Tal cuidado assume caráter mais urgente 
q~ando as estatísticas apontam para a numerosa popufa· 
çao, n? Brasil, de 10 mithões de diabéticos, expostos 
ao mats graves riscos pot falta precisamente de proviw 
dências le,gais atentas aos seus problemas. 

O_ Projeto de lei n? 303, dê-f9~veiú,"Portanto, 
cobru uma lacuna pelo inegável alcance preventivo em 
,prol da saúde pública. 
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Por isso, somos de parecer favorável à sua aprovação. 
b. o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Estando a 
matéria em iegime de urgência e, dependendo de _pare
cer da Comissão de Economia e, verificando-se a ausên
cia --temporária da maioria dos seus integrantes, esta 
Presidência, nos termos do Regimento Interno da Casa, 
designa o nobre Sr. Senador Maurício Leite, substituto 
eventual da referida Comissão. 

Solicito ao nObre Senador Maurício Leite, o parecer 
da ComissãO de Economia. 

O SR. MAURÍCIO LEITE (PDS -PB. Para emitir 
paracer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto estabelece que a fabricação, a 
venda e o consumo de bebidas dietéticas _de qualquer 
natureza, no território nacional, seguirão padrões de 
identidade e qualidade fixados _pe~~ Poder Executivo. 
O mesmo-se ãplíca àS bebidas procedentes do exterior. 

Fixa também o texto as condições para o registro, 
a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 
dessas bebidas, bem assim a responsabilidade penal ca
bível nos casos de infração às normas legais relativas 
à matéria. 

Os- autores da Proposição, Senadores SeVero Gomes 
e Fernando Henrique Cardoso, justificando-a, citam 
existir~ no País, cerca de 10 milhões de diabéticos, fato 
esse ignorado pela legislação, que regula a fabricação 
e o comércio de bebidas, em especial de refrigerantes. 

Além disso, lembram os dois representantes do Esta
do de São Paulo, o Projeto atende a apelo da Associação 
de Diabetes Juvenil, que defende a fabricação de bebi
das de baixa caloria, posição essa também adotada pela 
AssOciação Médica Brasileira, pela Sociedade Brasi
leira de Endocrinologia e Metabologia, bem assim "por 
dezenas de organizações do setor de saúde e represen
tantes de associações de doentes." 

Não resta dúvida quanto à oportunidade da provi
dência ora sob exame. Do ponto de vista social, a regula
mentação pretendida alcança um expressivo número 
de pessoas, as quais, passam a ser protegidas em sua 
saúde com evidentes vantagens em termos económicos, 
querpela ampliação do mercado consumidor, quer pela 
reorganização da produção. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto 
de Lei do Senado n? 303, de 1985. 

É o parecer, Sr. -Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à Sua 
apreciação. -

Em discussão o projeto, em primeiro turiiO. (PaUSa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votaçã_o. 

- -_Os ~r~. SenadOres que o apro~am queiiam perma
. nece-r sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado em primeiro turno, e.stando a matéria em 

regime de urgência, passa-se imediatamente à stla apre-
ciação, em segundo turno. -

Em_diSCUssão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. . 
O projeto é dado como definitivamente apro~ado, 

nos termg_s do art. _315 _dO: Regimento Interno. 
A matéria vai à Comissão de Redaç<i.o. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a me· 
sa, o parecer da Comissão de Redaçáo, que será lido 
pelo Sr. Sr. !~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.151, DE 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Lei_ do Senado 
n: 303, de 1985. 

-~ ---::-Relator: Senador Nivaldo Machad·o 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n~ 303, de 1985, que dispõe sobre 
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a padronização, claS;iikação, inspeção e registro 
de bebidas dietéticas e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão: em 4 de dezem
bro de 1986. - Jorge Kalume, Presidente - Ni
valdo Machado, Relator - Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER 
N~ 1.151, DE 1986 

Redação final do Projeto de Lei do Senado 
n~ 303~ de 1985, que dispõe sobre a padronização, 
clas~ificação, inspeção e registro de bebidas dieté
ticas e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ A fabricação, a venda e o consumo de bebi

das dietéticas de qualquer natureza, em todo o território 
nacional, obedecerão aos padrões de identidade e quali
dade fixados pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único. As bebidas dietéticas estrangeiras 
somente poderão se_r objeto de comércio ou entregues 
ao _consumo se forem observados os padrões adotados 
para as bebidas dietéticas fabricadas no País. 

Art. 2~- O registro, a cl<i.ssificação, o controle, a ins
peçáo e a físcalização de bebidas dietéticas, sob os as
pectos sanitários e tecnológicos, serão feitos com obser
vância das normas e prescrições estabelecidas em regu
lamento. 

§ 1~ O registro será válido em todo o território na
cional e deverá ser renovado a cada 10 (dez) anos. 

§ 2~ _ A União poderá celebrar convênios com os 
Estados, Distrito Federal e Territórios para execução 
de serviços e atribuições de receitas. 

Art. 3~ Sem prejuízo- da responsabilidade penal ca
bível, a inf~ação das normas legais a~rretará, isolada 
ou cumulauva~n:ente, nos termos prev1stos nos regula
mentos, as se_gumtes sanções administrativas: 

I-:- advertência; _ 
II-multa de até 10 (dez) vezes o salário mínimo 

vigente; . 
III- apreensão ou condenação das ntatériaswprimas 

e produtos; 

IV -suspensão, impedime~to ou interdição tempo
rária-ou definitiva; 
V- denegáção_, cassação ou ca~celamento de regis

tro ou licenciamento; 
VI- intervenção. 

Art. 4~ Na regulamentação desta.lei, além de outras 
providências, constarão disposiç6es específicas sobre: 
~a) r~gistro_. rotulagem, cón"trole, -análise, classifiCa

çao e mspeçao de produtos e estabelecimentos; 
b) fiscalização, infrações, processo administrativo e 

aplicação de penalidades. 

Parágrafo único. A regulamentação a que se refere 
este artigo deverá ser expedida no prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 5~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6~ Revogam-se as dísposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a Redação FinaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a díscus" 
são_ 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José FraE:eUi) - Passa-se à 
. apreciação do Requerimento n.~ 572, de urgência, lido 

no Expediente, para o Projeto de Resolução n.~ 276, 
de 1986. 

Em votação o requerimento. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Passa-se à apreciação da matéria. 
Discussão, em turno úriiCO-,-do Projeto de Resolução 

n.?276, de 1986, de autoria da Comissão Diretora, que 
altera a Resolução n.? 12, de 1985, e dá outras provi
dências, dependendo de pareceres das Comi!)sões Qe_ 
Constituição e Justiça e de Finanças: 

SolicitO- ao nobre Senado_r H!!lio Gueiros o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir -
parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: _ 

De autoria da ilustrada Comissão Diretora, o projetO 
sob exame visa a alteração da Resolução n.? 12, de 
1985, que instituiu O" Pecúlio dos SefV\dores do Senado 
Federal e dos órgãos supervisionados. 

A alteração incide s_obre o art. L~ e seu parágrafo 
único e os artigos 2.'!, 4.'!e s-.~ da mencionada Resolução 
n., 12/85. _ __ 

No artigo 1.~. a nova redação estabelece como inte
grantes do Pecúlio os ocupantes de cargos, empregos 
e funções dos Quadro de_ Pessoal do Senado Federal 
e dos órgãos supervisionados. parte permanente e suple
mentar em atividade na data da adesão. 

O artigo 2.? especifica que o pecúlio será constituído 
mediante desconto mensal em folha de duas diárias 
de cada participante, sendo que o benefício por óbíco 
equivale a três mil diárias dó Seryidor falecido, <!_escoo~ 
tados 20% para o fundo de reserva. 

Outras alterações consectárias das registradas neste 
parecer, buscam aperfeiçoai" e rrielhOr aaequar o Pecúlio 
à sua fiel consecução. 

No mérito, é iriqucstinável o elevado alcance social 
da matéria, ao qual manifestamos nossa integral sim
patia. 

Na esfera de competência regimental desta Comissão. 
compatibilizados os aspectos jurídico~constitucionais 
que nos cumpre analisar, opinamos pela aprovação do 
projeto. 

E o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE(José Fragelli) - Solicito ao 
nobrf! Senado_r Saldan_h~ _D~_zi o parecer da Comissão 
de Finanças. 

O SR: SALDANHA DERZI(PMDB·MS. Para emitir 
parecer) -Sr. Preside_nte, Srs. ~e_?adores: 

A providência em exame apresentada pela Comissão 
Diretora, tem por escopo alterar os arts. 1~ e seu pará
grafo único, 2~. 4~,_e 5? da Resolução n~ 12, de 1985. 

As mudanças ora sugeridas visam a viabilizar a imple
mentação do Pecúlio dos Servidores do Senado Federal, 
ao fixar _Q:Y.alor do desconto mensal devido como prêmio 
e o benefício correspondente no caso de morte do servi
dor. 

A partir de cálculos efctuado.s e que proporcionaram 
a viabilidade atuarial, faz-se mister conferir ao quadro 
de servidores desta Casa meios jurídicos necessários 
para a plena execução do plano de pecúlio, o qual pro
porcionará o devido amparo à família dos servidores 
desta Casa. 

Trata-se de mais uma medida de natureza social a 
beneficiar o numeroso elenco de pessoas que prestam 
serviços a esta Alta Cãmara do Congresso Nacional, 
sem que haja qualquer dispêndio por parte do ente 
público. 

Tais razões parecem-nos suficientes para justificar 
a aprovação da medida ora em análise, no âmbito desta 
Comissão. 

Somos, assim, pela aprovação do presente projeto 
de resolução, (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. -

Completada a instrução da matéria, passa-se- ã sua 
apreciação. 

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havenOO quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

-O SR; PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. !~-SeCretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.152, de 1986 

(Dª _Co-missão de Redação) 

Redação final do Projeto de R~lução n: 276, 
de 1986. -

Relator: Senador Saldanha Derzi. 

A "Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Re_solução n? 276, de 1986, que altera a Resolução 
n'! 12 de 1985 e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 4 de dezembro 
de 1986. - Octávio Cardoso, Presidente - Saldanha 
Derzi, Relator - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER Ne 1.152, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 276, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 52, item 

30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Ne DE 1986 

Altera a Resolução o: 12, de 1985 e dá outras 
providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ O art. 1~ e seu parágrafo único; o art. 2~; 

o art. 4? e o art. 5~ da Resolução n~ 12, de 1985, passam 
a vigorar com as seguintes redações: 

"Art. 1~ É criado o Pecúlio dos Servidores do 
Senado Federal e dos órgãos Supervisionados, com 
a destinação de amparar a família do servidor fale
cido. 

Parágrafo único. São considerados participan
tes do pecúlio os ocupantes de cargos, empregos 
e funções dos Quadros de Pessoal do Senado Fede
ral e dos Órgãos Supervisionados, partes perma
nente e suplementar, em atividade na data da ade
são. 

Art. 2~ O pecúlio será constitUído mediante o 
desconto mensal, em folha, de 2 (duas)_diárias de 
cada participante. 

§ 1~ O benefício por óbito corresponderá a trés 
mil diárias. do servidor morto, descontados 20% 
(vinte por cento) para o fundo de reserva. 

§ ~ O conceito de diária é o estabelecido no 
art. 405, da Resolução n~ 58, de 1972. 

Art. 4~ É a Comissão Diretora autorizada a 
regulamentar a presente Resolução no prazo de 
60 (sesSehta) dias. 

Art. 5? Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua regulamentação." 

Art. 2~ O pecúlio ora instituído será administrado 
por uma Comissão integrada por participantes dele, 
designados pelo Diretor-Geral da Casa. 

~ Art._)~ . • Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final que acaba de ser lida. (Pausa.) 

Não havendo Oradores, encerro a discussão. 

Dezembro de 1986 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necei sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!H) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pronu•cia o 
seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apenas para que fiqUe registrado nos Anais desta 
Casa, passo a-ler a nota ~mitida pelo Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais do Distrito Federal: 

NOTA 

Nós, os Repórteres Fotográficos que registramos 
os acontecimentos ocorridos no último dia 27, em 
Brastlia, na manifestação contra o Plano Cruzado 
II, trazemos às lideranças dos partidos no Con
gresso Nacional, a denúncia e nosso protesto às 
agressões cometidas pelas Polícias Civil e Militar, 
enquanto estávamos no exercício de nossa profis
são. 

No momento em que o Congresso Nacional en
cerra suas atiyidades e se prepara para iniciar os 
trabalhos da Constituinte, entendemos que os par
tidos políticos, representantes do povo brasileiro, 
não podem se omitir quando a liberdade de infor
mação é violentada. 

Na praça de guerra em que o aparato policial 
transformou especialmente a rodoviária de Brasí· 
lia, as covardes agressões sofridas pelos fotógrafos 
chegaram ao ponto de quebrar a costela de um 
companheiro e ferir outroS, que tiveram que ser 
hospitalizados. Outro_ a_i_nda foi torturado, sendo 
dependurado no parapeito da rodoviária pela tropa 
de choque da Polícia Militar. 

Grave também foi o confiSco e a quebra do equi
pamento de trabalho durante a manifestação. De
zenas de máquinas fotográficas foram completa
mente destruídas, filmes velados e os profissionais 
impedidos de circular livremente. Além do pre
juízo material, confira-se o abuso das autoridades 
e um atentado à liberdade de informação, que não 
ficou reStrita ao PaíS, pois houve limitação para 
sua transmissão ao exterior. 

Ao reiterarmos as denúncias já feitas pelas enti
dades representativas de nossa categoria profissio
nal, reafirmamos que não será impedindo o registro 
dos fatos que ~s aütoridades garantirão_ a liberdade 
de expressão no País. Finalmente, exigimos provi
dências para apuração dos responsáveis pela vio~ 
lência contra os piofissionais de imprensa, a fim 
de que os fatos não se repitam. 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF. 
União dos Fotógrafos de Brast1ia." 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito beml) 

O-SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar~se hoje, às 19 
horas e 28 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Dis-cussâo, em turno único, da redação final (ofere
cida pela Comissão de redação em seu parecer n~ 1.072, 
de 1986), do Projeto de Lei do Senado n? 59, de 1983, 
de autoria do Senador Mário Maia, que altera o Decre-
19·1ei n~ 1.950, de 14 de julho de 1982, que isenta do 
imposto de renda os ganhos auferidos por pessOas físicas 
com imóveis, estimula a capitalização das pessoas jurídi
cas, e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ·-Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sesstio às 19 horas e 25 minutos.) 
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Ata da 331~ Sessão, em 4 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

--EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 19 HORAS E 28 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Galvão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
-Alexandre Costa -João Castelo -Alberto Silva 
- Helvídio Nunes- João Lobo - Cesar Cals - Dias 
Macedo - Afonso Sancho - Moacyr Duarte -Mar
tins Filho- Humberto Lucena- Marcoodes Gadelha 
-Maurício Leite- José Urbano- Cid Sampaio
Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista 
- Passos P6rto - Jutahy Magal~ã~s - Luq- Viana 
-José lgnácio Ferreira --Amaral Peixoto- Nelson 
Carneiro -Jamil Haddad- Mata-Machado- Alfre
do Campos- Fernando Henrique Cardoso- Severo 
Gomes - Benedito Ferreira - Henrique Santillo -
Gastão MüUer - Roberto Campos -José FragelH 
-Saldanha Derzi- Affonso Camargo- Álvaro Dias 
- Enéas Faria - Arno r Damiani - 1 van Bonato ....:..... 
Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octávio Cardoso 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento d_~ 53_Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 

Sr. !?-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N~ 573 de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 27, de 1986 (n~ 149186, na Câmara dos 
Deputados), que prorroga a vigência do Decreto Legis
lativo n~ 114, de 3 de dezembro de 1982, para a L~gisla
tura a iniciar-se a 1? de fevereiro de 1987. . 

Sala das Sessóes, 4 de dezembro de 1986. -Hélio 
Goeiros - Octávio Cardoso - Carlos Chiarem. 

REQUERIMENTO 
N: 574 DE 1986 

Requeremos urgl!ncia, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Ofício S/26, de 1986, 
relativo a pleito do Governo do Estado de Minas Gerais. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. - Hélio 
Gueiros - Octavio Cardoso - Carlos Chiarem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Estes requeri
mentos serão votados após à Ordem do Dia, na forma 
do Regimento Interno. 

Passe-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno _único, da Redação- Final 
(oferecida pela Comissão de R e dação em seu Pare
cer n! 1.0~2, de 1986), do Projeto de Lei_ do Senado 
n~ 59, de 1983, de autoria do Senador Mário Maia, 
que altera o Decreto-lei n? 1.950, de 14 de julho 
de 1982, que isenta do Imposto de Renda os ganhos 
auferidos por pessoas físicas Com -imóveis, estimula 
a capitalização das pessoas jurídicas, e dá outras 
providências. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra~ encerro a discus

são. 
Aprovada a redação finaJ, nos termos do Regimento 

da Casa, o projeto irá à Câmara dos Deputados. 

Presidência do Sr. José Fragelli 

É a seguinte ~ redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 
59, d~ 1983, que altera o Decreto-lei n: 1.950, de 
i4 de julho de 1982, que isenta do lmposto de Renda 
os ganhos auferidos por pessoas físicas com imóveis, 
estimula a capitalização das pessoas jurídicas, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ O ·an:. 2~ do Decreto-lei n~ 1.950, de 14 de 

julho ·cte 1982, passa a vigorar com a seguinte redação, 
acrescido de dois ·parágrafos, remunerando-se o atual 
panfgrafo úniCo para o § 3~: 

"ArL 22-A isenção prevista no art. 1~ poderá ser 
aplicada às vendas de imóveis a pessoa jurídica 
que tenha como atividade principal loteamento, 

· incorporação e construção de imóveis, e cujos atos 
constitutivos tenham sido arquivados no registro 

_.do comércio em data anterior à da publicação deste 
decreto-lei. 

§ 1~ A pessoa jurídica de que trata este artigo 
terá o prazo de 120 dias para processar a inscrição 
de projetas de construção nos órgáos competentes. 

§ 2~ ~ncumbe, ainda, à pessoa jurfdica recolher 
o imPosto que ã. pessoa física deixou de processar, 
no caS_~ de inobser~áncia do disposto neste artigo. 

§ 3' ........................................ ,.» _______ , ___ .. 
Art. 2~São revogados os incisos 111 e IV do art. 1~ 

e o art. 11, e seu parágrafo único, do Decreto-lei n~ 
1.950, de 14 de julho de 1982" 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. _ 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Passa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento n~ 573, de urgência, 
lido no expediente, para o Projeto de Decreto Legis
lativo n? 27, de 1986. 
-- Em votação o requerimento. 
--Os Srs. senadores que o" aprovam queiram perma-

necer sent~dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 

Discussão, em turno único, do projeto de Decre
to Legislativo n~ 27, de 1986 (n~ 149/86, na Câmara 
dos Deputados), que prorroga a vigência do Decre
to Legislativo rf. 114, de 3 de dezembro de 1982, 
para a Legislatura a iniciar-se a 1 ~ de fevereiro 
de 1987 (dependendo de parecer da Comissão de 
Finanças}. 

-solicito ao nobre Senador Jo~ge Kalume, o parecer 
da Comissão de Finanças. 

O SR. JORGE KALUME (Para proferir o parecer 
da ComiSsão de Finanças.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores. 

Procedente da Câmara dos Deputados, chega à revi
são desta Casa o projeto em tela, o qual objetiva a 
prorrogação dC? Decreto Legislativo n? 114, de 1982, 
que f'uou o suDsídío e a ajuda de custo dos membros 
do Congresso Nacional, para a legislatura que se iniciou 
em 1? de fevereiro de 1983. 

A Constituição Federal determina em seu artigo 33 
que o subsídio e a ajuda de custo sejam estabelecidos 
no fim de cada legislatura, para a subseqüente. Trata-se, 
assim, de medida que visa a atender preceito da Lei 
Magna, com inteira oportunidade. 

O fato de manter os mesmos níveis atuais resulta 
evidentemente das expectativas em tomo dos índices 
de inflação futura, assim como da possibilidade legal 
de atualização, na me~J_d? em que os ínc!ices de inflação 
superarem os limites previstos na legislação específica. 

Ademais, a próxima legislatura abriga a Assembléia 
Nacional Constituinte, a qual, em sua soberania, não 

poderá sofrer limitações, inclusive quanto à fixação da 
remuneração dos seus membros. Esse é o pensamento 
que inspirou o projeto, conforme deduz-se da respectiva 
Justificação, nos seguintes termos: 

"O presente proJeto visa manter os mesmos valo~ 
res do subsídio e da ajuda de custo pagos na pre~ 
sente legislatura. Permite-se, assim, que a Assem· 
bléia Nacional Constituinte mi sua soberania. dis
ponha também sobre a matéria." 

Do ponto' de vista financeiro a medida é perfeita, 
visto- que se trata de despesa com trânsito pelo Orça~ 
menta da União, tendo sido computada na proposta 
orçamentária para 1987. 

No âmbito de atribuiçóes desta Comissão nada temos 
a opor à aprovação do projeto ora analisado. 

Este é o parecer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
é favorá.vel. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus· 

são. 
Em votação. _ 
Os Srs. Senadores cjUe o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa 
parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. !?-Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER 
N~ 1.153, de 1986 

(Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n: 27, de 1986 (n: 149/86, na Câmara dos Depu
tados). 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A ComissãO apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 27, de 1986 (n? 149/86, na 
Câmara dos Deputados), que prorroga a vigência do 
Decreto Legislativo n~ 114, de$ de dezembro de 1982, 
para a Legislatura a inlciar~se a 1. ~de fevereiro de 1987. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 
1986. --Jorge Kalume,_Presidente- Octávio Cardoso, 
Relator - Afo~J?O Sancho. 

ANEXO AO PARECER 
Ne 1.153, DE 1986 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n: 27, de 1986 (n: 149/86, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Presidente do Senado, nos termos do art. 52, item 
30, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N~ , DE 1986 

Prorroga a vigência do Decreto Legislativo n: 114~ 
de 3 de dezembro de 1982, para a Legislatura a 
iniciar-se a fevereiro de 1987. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.~ .é prorrogada a vigência do Decreto Legis
lativo n~ 114, de 3 de dezembro de 1982. Que dispõe 
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sobre a fixação e a ajuda de custo dos membros <io 
Congresso Nacional, para a Legislatura a iniciar-se a 
1.? de fevereiro de 1987. · 

Art. 2.~ Este Decreto Legiolativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final. _ 

Não havendo quem peça a palavra. encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs.. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. _(Pausa.) 
Aprovada. _ 
Aprovada a redação final, o projetO vai ã promul-

gação. · 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n? 574, de urgência lido 
no Expediente para o Ofício S/26, de 1986, relativo 
a p[eito do Governo de Mfnas Gerais. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada à Comissão de Eincu:JÇ.as 
e Constituição e Justiça. _ _ 

Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume, o parecer 
da Comissão de_ Finanças. 

O SR. JORGE KALUME (PDS -AC. Para proferir 
o parecer) Sr. Presidente, Srs. Senadores: . _ _ _ 

O Sr. GOverna-dor do E_st~do de Minas Gerais_solicita 
ao Senado Federal, nOs termos do art._ 42, item IV. 
da ConstituiÇãO Federal, a competente autorização para 
que aquele Estado possa contratar operação de emprés· 
timo externo junto ao Banco Interamericano de Desen
volvimento- B_lD, no valor de J)S$ _54,000,0ÇO.OO (cin
qüenta e quatro milhões de dólares), destinado ao_ Pro
grama de Melhoramento de Rodovias OQ Vale do Jequi-
tinhonha. _ _ 

O custo total do ciiado Programa está est.imado em 
US$ 120,0 milhões e caber_á a_o_Estado de Mirias. Gerais 
"a responsabilidade de a_loça_r nas épocas próprias os 
recursos necessários ã contrapartida nacional, estim-ada 
em US$ 66,0 milhões ... ", que deverá ser financiada 
através da emissão de Obriga_ção do Tesouro do Estado 
de Minas Gerais, ho pr1n1eir0 ano de execução do Pro· 
grama, e de verbas orçament.á.rias daquele Estado nos 
exercícios segUintes. - __ 

De acordo com o Plano de Aplicação constante do 
processo, o subprograma eorrespon_dente á pavímen· 
tação de estradas existentes e cabritá 790,4km, e o sub
programa de revestimenio piÍmáriO erri 7 eStradas, que 
especifica, atingirá 326km. Um controle de cargas e 
um controle florestal completam o Programa. Os custos 
diretos deverão absorver 73,9% dos recursos, e ~s des
pesas financeiras e ''irilprevtstas··-estãfão alocados 8.5 
e 11% dos investimentos; re-spectivamente. -

A Assembléia Legislativa Estadual autorizou o Esta
do a contratar o empréstimo em tela, nos termos da 
Resolução n~ 3.468, de 14-2-1985. 

De acordo com o Aviso n~ 815/86, de 21-7-86 (cópia 
anexa ao processo), o Senhor Mínistro-Chefe da Secre
taria de Planejamento da Presidência da República re
conhece a prioridade do Programa e a capacidade de 
pagamento do Estado. 

A fixação das condições- financeiras da operação será 
determinada em articulação com o Banco Central do 
Brasil e o empréstimo deverá contar coin a garantia 
da União Federal, _ _ _ _ ____ . 

Em face do exposto, somos pelo .acolhilncntO do pedi· 
do nos termos seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Ne 294, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
a realizar operação de ~rédito externo no valor de 
US$ 54.000.000,00 (cinqüenhi"e quatro milhões de 
dólares). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É o governo do Estado de Minas Gerais auto

rizado a realizar, com a garant_ia da União, operação 
.de empréstimo exter-no no Valor de US$ 54,000,000.00 

(cinqüênta ~quatro milhões de dólares) ou o equiva- _ 
~lente em outras moedas, de principal, destinada a finan

ciar o Programa de Melhoramentos de Rodovias no 
·vale _do Jequitinhonha. 

Art. 2~ A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Fe:de.rnl, inclusive o exame 
das condições creditícias a ser efetuado pelo Ministério 
da Fazenda, em àrticulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termoS do -art. 1~. inciso II, do Decreto n'? 
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências da poHtica_ec<?nómica-finaceira do Governo 
Federal, e, ainda, o disposto na Resolução Estadual 
n~ 3.468, de 14 de fevereiro de 1985. 

Art. 3~ Esta Resolução entra _em __ yigor_ na data de 
--sua publicação. 

É o nosso parecer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Finanças conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~ 294/86, que autoriza o Estado 

. de Minas Gerais a contratar operação de crédito externo 
no valor de 54 milhÜes de dólares, dependendo, para 
sua aprovação, de parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador José lgnácio Ferreira, o 
parecer da Comissão de Constituição e J)Jstiça 

ü'SR: JOsEIGNÁCJO FERREIRA (PMDB - ES. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: o presente Projeto de Resolução da Comissão de 
Finanças do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer. .sobre o Ofício "S'' n:• 26 de 1986, autoriza o 
GOveióO do Estado de Minas Gerais a: cOntratar em

. préstimo externo, no valor de US$ 54,000,000.00 (cin-
qüenta e quatro milhões de dólarCs) ou o equivalente 
em outras moedas, destinado a financiar o programa 
de Melhoramentos de Rodovias no Vale do_ Jequíti· 
nhonha. _ _ _ 
.. 0 Processo _está instituído com todos os documentos 

_ que habilitam conhecer a operação, os recursos para 
satisfazer os compromissos, bem como os instrumentos 

. legais ex~gidos pelo Regimento Interno do Senado Fe
deral e pela Resolução Estadual n': 3.468, de 14~2-1985, 
que autoriza o Poder Executivo daquele Estado a con
tratar o empréstimo. 

O mérito da matéria foi apreciado pela Comissão 
de Finanças que concl~iu pela aprovação do pedido, 
tendo em vista o seu caráter prioritário e a capacidade 
de pagamento do pleiteante. 

-- Assim, Verifica-s~ que a proposição' foi elaborada con-
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie. merecendo, por isw, o nosso encaminhamento 
favoráv~l, no que tange aos aspectos de constituciona· 
Iiâade.- jurídiCIOaâe-e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Conclui o 
- parecer da Comissão de Constituição e Jus.tiça pela 

conStitucionalidade e jurídicidade do projeto. 
- COinpleúlda a in~trução da matéria, passa-se à discus

são do projeto, em turno único. 
Em djscussão~ (Pausa.) 
Não havendo c:Juem peça a palavra, encerro a discus-

são. 
_,Em votação. 
Os. Srs. Senadores que o aprovam queiram perma· 

necer sentados.(Pausa.) 
Aprovado. ----- · 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobr_e a mesa, 
o parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. 1 ~-Secretário. 

É lído o segUinte: 

PARECER 
N~ 1.154, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 
Redação final do Projeto de Resolução n~ 294, 

de 1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso __ 
~- --À-ConiiSSão·apresenta a redaÇão final do Projeto 
~çJe- ~SQh.J.ção n'? 294, de 1986, ql!-~ auto~iza oq_ Governo 

do Estado de Minas Gerais a realizar ooeração de crê-

Dezembro de 1986 

dito externo no valor deUS$ 54,000,00Ô.OO (cinqüenta 
e quatro milhões de dólares). 

·sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 
1986. -Jorge Kalume, Presidente -Octávio Cardoso, 
Relator- Afonso Sancho. 

ANEXO AO PARECER Ne 1.154 DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 294, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso ,IV, da Constituição, e eu. 
Presidente,_promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Ne , DE 1986 

Autoriza 0 Governo do Estado de Minas Gerais 
a realizar operação de crédito externo no valor de 
US$ 54,000,000.00 (einqüenta e quatro milhões de 
dólares americanos). 

O Senãdo Federal resolVe: 

Art. 1? É o Governo do Estado de Minas Gerais auto
rizado a realizar, com a garantia da União, uma opera· 
ção de empréstimo externo no_ "~lar de US$ 
54,000,000.00 (cinqüenta e quatro milhoes de dólares 
americanos), ou o equivalente em outra~ ~oedªs, de 
prfficipãl, junto a grupo financiador a ser mdicado, des
tinada a financiar o Programa de Melhoramentos de 
Rodovias no Vale do Jequitinhonha. 

Art. 2~ A oPeração- reã.lizar-se-á nos tetmOs aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame 
das condições creditfcias da operação, a ser efetuado 
peloMinistério da Fazenda, em articulação com o Ban
co Central do Brasil, nos termos do artigo 1'?, item 
II, do Decreto n~74.157, de 6 de_juilho de 1974_. obede
cidas as demais exigências dos órgãos encarregados da 
execução da política econômico·fínanceira do Governo 
Federal, e, ainda, as disposições da Resolução Estadual 
n'! 3.468, de 14 de fevereiro de 1985. 

Art. 3? Esta Resolução entra em vigor da data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final, (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma· 

necer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai-à promulgação. 

O SR·. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19 
horas e 45 min~tos, .com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recjda pela Comissão de Rec4tção em seu Parecer 
n':: 1.07-3,- de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
n~ 83,_de 1983, de autoria do Senado_r Raimundo 
Parente. que estende às pessoas Jurídi~s sem fins 
lucrativos o disposto no art. 3~ da Le1 n~ 6.321, 
de 14 de abril de 1976. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está en· 
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão àS 19 horas e 38 minu-
tos-.)"- , 
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Ata da 332! Sessão em 4 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

ÀS /9 HORAS E 45 MINUTOS. ACHAM-SE"PREf:
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- M-?rio Maia- Euqi
ce Michiles - Gaivão Modesto -- Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabiiel Hermes ~ Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvfdio Nunes - João Lobo -
Cesar Cais- Dias Macedo- Afonso Sancho-:- Moa
cyr Duarte- Martins-Filho- Humberto Lucena
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio :..... ·carlos Lyra, - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Maga-
lhães- Luiz Viana- José lgnáciq Ferreira- Amaral 
Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad -Mata
Machado - Alfredo Campos - Fernando Henrique 
Cardoso -Severo Gomes- Benedito Ferreira- Hen
rique Santil1o - Gastão MüUer - Rober_~Ç~ Campos 
-José Fragelli -Saldanha Derzi -Affonso Camargo 
- Álvaro Dias - Enéas Faria - Amor Damian( -
Ivan Bonato - Carlos Chiare!Ii - Pedro Simon -
Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) .:.._ A lista de 
presença acusa o compareciínent~ 51-e 5_3 _S~s. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa requerime!J-tos que serão lidos pelo 

Sr. !~-Secretário. 
São tidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N: 575, de 1986 

Requeremos Ôrgéncia, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a __ Mcnsage~ ~? 485, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Mumc1pal de 

ca~:f!n~~ (~~~Óes. 4 de dezembro de 1986. - Hélio 
Gueiros - Octávio Cardoso - Carlos Chiarelli. 

REQUERIMENTO 
N: 576, de 1986 

Requereinos urgência, nOS teimoSCo art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a _Mensage~ ?? 529, 
de 1986, relativa a pleito da Prefertura Mumc1apl de 
Natal (RN). . . . " . " _ . " 

Sala das Sessões, 4 deZembro de 1986. Jorge Kalume 
- Alfredo Cam-pos - Cai-los Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estes requeri
mentos serão votados após a Ordem do Dia, na forma 
do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE {JOS-é Fragetti) - Passa-se à 

ORDEMDODlA 
Discussão em turno único da redaç.ão final oferecida 

pela Comissão de Redação e sobre o Parecer n? 1.073 
de 1986, o Projeto de Lei do Senado n? 83/R3 de autoria 
do Senador Raimundo Parente que estende às pessoas 
jurídicas sem fins lucraticos, o disposto no art. 3~ da 
Lei n' 6.321 de 14 de abril de 1976. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra; encerro a 

d~cussão. --- ----
Encerrada a discussão, a Redação Final é consi-

derada definitivamente aprovada _ 
O prgjeto vaf à Cániãfa dos Deputados. 

Presidência dos Srs. José Fragelli 

É a seguinte a ~edação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Lei do Senado 
n! 83, de 1983, que estende às pessoas jurídicas 
sem fins_Jucrativos o disposto no art. 3: na Lei n: 
6.321, de 14 de abril de 1976. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ O disposto no art. 3~ da Lei n~ 6.321, de 
14 de abril de 1976, aplica~se; igualmente, às pessoas· 
jurídicas sem fins lUcrativos. 
_Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cica:ção. -

ArL 3: Revogam~se as disposições e:rll contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai-se passar 
agora à apreciação do Requerimento n~ 575, de urgéncia 
lido no Expediente para a Mensagem n~485/86, relativo 
a pleito da Prefeitura Municipal de Carazinho. no Rio 
Grànde do Sul. 

-Em votação- o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma~ 

neccr sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

fi'iàtéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
de_ Constituição e Justiça e de Municípios. 

Estando a matéria dependendo de parecer da Comis
sãO de Economia e, verificando-se a ausência tempo~ 

-~á_rja da: maioria dos seus integrantes, esta Presidência, 
nos termos do Regimento Interno da Casa, designa 
o nobre Senador Martins Filho substituto eventual na 
referida comissão. 

Concedo a palavra ao nobre_Senador Martin·s Filho 
para proferir o parecer da Comissão de Economia. 

O SR. MARTINS FrLHO (PMDB -RN. Para profe" 
rir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: _ 

Com a Mensagem n~ 485/86, o Senhor Presidente 
da República :;.ubmete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Carazinho (RS) que 
objetiva contratar junto à Caixa Económica Estadual 
do_ Rio Grande do Sul, na qualidade de agente_ finan
ceiro do Banco NaciOnal da -Habit::ição- BNH. a se
guinte operação de crédito: 

Características da operação: 

A- Valor: Cz$ 30.936"265,20; 

B -_prazos: 

1 -de carêricia: 24 meses; 
2-de amortização: 240 meses; 

-C-Encargos: 

1- juros: 8,5% a. a., sendo 7,5% a.a. (BNH} 
e 1,0% a.a. para o agente financeiro; 

2 -·taxa de administração: 2,0% de cada desem
__ bplso; 

D- Gararitia: vinculação de quotas-partes do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias (ICM); e 

E -Destinação dos recursoS: promovei a execução 
integrada de obras referentes aos projetos específicos 
de sistema viário, esgoto pluvial, iluminação pública, 
recreação, lazer, educação e cultura. 

__ _Q Banco Central do Bra!>il, examinando as finanças 
municipais, concluiu que a assunção dos compromissos 
não deverá trazer maiores problemas à execução orça-

--=ntentária do Municfpio. 
A-operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa 

Ec_onômica Estadual do Rio Grande do Sul, enquadran~ 
do-se nas nonnas operacionais daquela restituição. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: -

PROJETO DE RESOLUÇÁO 
N' 295. DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Carazinbo 
(RS) a contratar operação de crédito no valor cor~ 
responde-nte, a Cz$ 30.936.265,20 {trinta milhões, 
novecentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta 
e cinco cruzados e vinte centavos.) 

O Senado Federal resolve: 
Artigo 1? É a Prefeitura Municipal de Carazinho 

(RS) nos termos do artigo 2? da Resolução n? 93, de 
on:z;e de outubro de mil novecentos e setenta e seis, 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente. a Cz$ 30.936.265,20 
(trinta milhões, novecentos e trinta e seis mil, duzentos 
e sessenta e cinco cruzados e vinte centavos} junto à 
Caixa Económíca Estadual do Rio Grande do Sul, na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação BNH. observado o disposto no art. 1? do 
Decreto-lei n~ 2.29l~.de 21-11 ~86, e observadas as condi
ções admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec~ 
tivo processo, destinado a promover a execução inte
grado de obras referentes a pro jetos específicos de siste
ma viário, esgoto pluvial, iluminação pública, recrea~ 
ção, lazer, educação e cultura. 

Art.__2~ __ Esta resolução entra em vigor· na data de 
5ua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Ec0nomia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução ~'! 295!86. que a~toriza a Pr~
feitura Municipal de CaraZinho (RS) a realizar operaçao 
de crédito no valor de Cz$ 30.939.265,20 para os fins 
que especifica, dependendo de par~ce~ das Comissões 
de Constituição e Justiça e de MumcíplOS. 

Concedo a palavra ao nobre Sen_ad?r Octávio ~a~d_?
so, para proferir o parecer da Com1ssao de Con$t1tu1çao 
e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS -RS. Para pro" 
ferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
P:ifeC"er sobre a Mensagem n~ 485186 do Senhor Presi~ 
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Carazinho (RS) a contratar empréstimo no valor 
correspondente a Cz$ 30.936.265,20 (trinta milhões •. no
vecentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e cmco 
cruzados e vlnte Ceiiiã.vos), destinado a financiar a exe
cução integrada de obras. referentes a projetas especí
ficos de_sistema viário, esgoto pluvial, iluminação públi
ca, recreação, Jazer, educação e cultura. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no art. 2~, da Resolução n~ 93~ do Se_nado 
Federal, implicando, por conseguinte, a não observãn
cia dos limites fixados no art. 2?, da Resolução n·: 62, 
de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 

. os recursos a serem repassados serão provenientes do 
Banco Nacional da Habitação- BNH. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con~ 
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encàminhamento 
favorável, no que tange aos aspecto:. de constituciona~ 
!idade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao 
nobre Senador Jorge Kalume o parecer da Comissão 
de Municípios. 
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O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n'! 295, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva aUtorizar a Prefeitura Municipal de 
Carazinho (RS) a contratar operação de crédito no valor 
corresopndente, a Cz$ 30.936~265,20 {trinta· milhõeS, 
novecentos e trínta e seis míl, duzentos e sessenta e 
cinco cruzados e vinte centavos), destinada a financiar 
a execução integrada de obras referentes a projetas 
específicos de sistema viáriO~ esgoto1pluvial, iluminação 
pública, recreação, lazer, educação e cultura. 

A matéria fOi apreciada pela Com_isSáo_ de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a s_er custeado pelo emprés~ 
timo. 

A ComíSsão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidadc e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina~ 
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que sé_ defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em fice da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único mecanüm10 de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- Os pareceres 
são favoráveis. Completada a instrução da matéria pas
sa-se â discussão em turno único do projeto. 

Em discussão. (Pausa.) . 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em_ v_otação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa. 
parecer que será lido pelo Sr. 1~-Secretário. 

É lido o seguil:lte 

PARECER 
N~ 1.155, de 1986. 

(Da Comissão de Redação) 

de ~~';;:ão rmal do Projeto de Resolução n: 295, 

Relaror: Senador Octávio Cardoso 
A Comissá:o apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n~ 295, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Carazinho (RS) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente a Cz$ 30.936.265,20 
(trinta milhões, novecentos e trinta e seis mil, duzentos 
e sessenta e cinco cruzados e vinte centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 
1986.-Jorge Kalume, Presídente- Octávio Cardoso, 
Relator - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER N? 1.155, DE !986 

Redação final do Projeto de Resolução· n: 295, 
de !986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Ne , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Carazinho, Es
tado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 30.936.265,20 (trinta milh~ 
novecentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco 
cruzados e vinte centavos). 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de--Carazinho;Esta

do do Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 2~ da 
Resolução n~ 93, de 11 _de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n~ 140, de S_d_e dezembro de 1985, ambas 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

do- Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 30.936;265,20 (trinta mi~ 
lhões~ novecentos e trinta e seis mil. duzentos e sessenta 
e cinco cruzados e vinte ceô.tav-os). junho ã Caixa Eco-. 
nômica do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de 
gesto~a ~a, operação, destinada a promover a execução 

- --integrada de-obras referentes aos projetas específicos 
de sistema _viário, esgoto pluvial, iluminac;_ão pública, 
recreaÇão-e lazer e educação e cultura, no Município. 

Art. 2~ Esta resolução entra- em vigor na Gata de sUa 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
-a redação finai. (Pausa.) 

-Não havendo quem peça a palavra, encerro discussão. 
Em VO(aÇão. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma~ 

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à -promulgação. 

()SR. PRESIDENTE (Jo~é ~rag_elli)- Vai~se passar 
à apreciação do Req1..1erimento n? 576, de urgência, lido 
no expediente. para a Mensagem n~ 529, de 1986. rela
tiva a pleito da P_refeitura Municipal de Natal~ Rio Gran-
de do Norte. ~ 

Em votação O requirimento. 
Os ~s. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprov;tdo o requerimento, passa~se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Econo
riiia, Constituição e Justiça, e de Municípios. 

Estando a matéria dependendo de parecer da Comis~ 
são de Economia. verificando-se a ausência temporária 
da maioria dos seus membros, esta Presidência designa 
o nobre Senador Martin_s Ftlho substitutivo eventual 
da referida Comissão. 

Solicito ao -nobre Senador Martins Fi:lho o parecer 
da Comissão de Economia. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB-RN. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: Com 
a __ Mensagem n~ 529!86, o Senhor Presidente da Repú
blica submete à delibe!ação do Senado Federal pleito 
da Prefeit~ra Municipal de Natal (RN) que objetiva 
contratar JUnto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- F AS, a seguinte operação de crédito: 

Características da Operação 
I. Proponente 
LI Denominação: Município de Natal 
L2 Localização (sede): Palácio Felipe Camarão -

Rua Ulisses Caldas, 84 - Natal. RN 
2.- Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

151.907,89 OTN. 
2.2--0bjetivo: Implantação de unidades escolares de 

1~ grau. 
_ 2.3-- Prazo: Carência: até 03 (três) anos. 

Amortização: 10 (dez) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 2% ao ano, cobrados trimes

tralmente. sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das OTN. 

2.L----=condições de Liberação: O financiamento será 
liberado em parcelas, de acordo com o cronograma 
a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vinculação de quotas do Fundo de Par~ 
ticipação dos Municípios - FPM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 3.425, de 
13 de junbo de 1986. 

Considerando os aspectos social, econômico-finan~ 
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Econômicã Federal, enquadrando-se nas 
normas -operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS. 

Assim. sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Ne 296, DE 1986 

Autoriza a Prercitul-a. -Municipal de Natal (RN) 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 151.907,89 OTN-

0 Senado Federai resolve: 
A:rt.. 1'! b a Prefeitura Municipal de Natal (RN), 

nos term.os.. do ~. 2~ da Resolução n'! 93, de 11 de 

Dezembro de 1986 

outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 151.907,89 OTN junto ã Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento SQcial- F AS, destinado 
~implantação de unidades escolares de 1? Grau. 

Esta ResoluÇão entra em vigor na data de sua pubJi
ca~o. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O Parecer 
da Comissão de Economia ceificlui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n~ 296/86, que autoriza aPre
feitura Municipal de Natal a contratar operação de cré
dito no valor equivalente, em cruzados, a 151.907,89 
OTN. _para o fim que eSpecifica, dependendo ainda 
de Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça 
e Municípios. 

Solicito· ao nobre Senador José Ignácio Ferreira o 
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB - ES. 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

O pre<i.ente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Pare-cer sobre a Mensagem n~ 529/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Natal (RN) a contratar empréstimo no valor corres
póndente;-em cruzados, a 151.907_,89 OTN, destinado 
a financiar a implantação de unidades escolares de 1'.' 
Grau. 

O pedido de autorizaçáó foi formulado nos termos 
do preceituado no art. 2? da Resolução n~ 93, de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte. 
a não observância dos limites fixados no art. 2~ da 
Resolução n~ 62, de 1975, também do Senado Federal~ 
haja vista que os recursos a serem repassados serão 
provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis 
à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha
mento favorável, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade, juridicídade e técnica legislativa. 

É o Parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao 
n<?bre Senador Jorge Kalume o parecer da Comissão 
de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
o parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n~ 296, de 1986, 
de autoria da COI:_n.issào de EcOnomia do Senado Fede
ral, que objetiva autoíizar a Prefeitura Municipal de 
Natal (RN)a contratar operação de crédito no valor 
corresfxmdente, em cruzados, a 151.907,89 OTN, desti
nada ã implantação de unidades escolares de 1? Grau. 

A matéria foi apreciada pela comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos fiõ.ance:iros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicítante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridlcidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Coffiissão. opina
mos pelo acolhimento do pleito. nos termos do proposto 
peta Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
fmanceira aflitiVa com que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programaS de trabalho. 

É o parecer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto. em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo qUem peça a palavra, encerro a discus

são. 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
parecer que será lido pelo Sr. 1~-Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER 
N: 1.156, DE I 986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n: 296, 
de 1986 

Relator: Senador Octávio CardOSO 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução o~ 296, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Natal (RN) a contratar operação de cré
dito no valor equivalente, em cruzados, a 151.907,89 
OTN. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 
1986. --Jorge Kalume, Presidente- Octávfo Cardoso, 
Relator - Martins Filho. 

_____ ANEXO AO PARECER N' 1.156, DE 1986 
Redação final do Projeto de Resolução n': 296, 

de 1986. 

Fã:ço -s-abei que o Senado Federal aprovou, nos termos 
_d_o artigo 42, incisõ -vi, da Constituição, e eu, Pre~· 

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N? , DE 1986 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do 
Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 151.907,89 

--obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

O"'Seil.ado Federal resolve: 
Art. 1~ É a prefeitura Municipal de Natal, Estado 

do Rio Grande do Norte, nos termos do artigo 2~ da 
Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela de n? 140, de 5 de dezembro de 1985, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corr.espon· 
dente, em cruzados, a 15_1.907 ,89 Obrigações do Tesou
ro Nacional - OTNs, junto à Caixa Econômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada à implan
tação de unidades escolares de 1~ grau, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto aprOvado vai à promulgação. 

O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli) -A presidência 
convoca sessão extraordinária a reaiizar·se hoje às 20 
horas e 10 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final ( ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
~ 1.075, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
n'? 113, de "1983, de autoria do Senador Nelson 
Cãmeiro,- -qUe disciplina o uso de Caracteres nas 
publicações obrigatórias. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer· 
rada a sessão. 

(Levanta·se a sessão ds 20 horas e 16 minutos) 

Ata da 333~ Sessão em 4 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 20 HORAS E 10 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto _..;. Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel _liermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvídio Nunes -João Lobo -
Cesar Cais - Dias Macedo - Afonso Sancho - Moa
cyr Duarte -Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- MauríciO Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista..:_ Passos Pôrto - Jutahy Maga· 
lhães- Alaor Coutinho - Luiz Viana- José Ignácio 
Ferreira......:: Amaral Peixoto- Nelson Carneiro ~Jamil 
Haddad- Mata· Machado -Alfredo Campos- Fer
nando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito 
Ferreira- Henrique Santillo- Gastão Múller- Ro
berto Campos - José Fragelli - Saldanha Derzi -
Affonso Camargo - Álvaro Dias - Enéas Faria -
Arno Dam-iani - Ivan Bonato - Carlos Chiarelli -
Pedro Simon- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 

Sr. !<:-secretário. - - -

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N: 577, de 1986 

Requeremos urgência, nos terrrios do art. 371, alíne~ 
· b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 536, 

de 1986, relativa a pleito da Prefeituia Municipal de 
Sete Lagoas (MG). 

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1986. -
Alfredo Campos- Carlos Chiarelli- Octávio Cardoso. 

Presidência do Sr. José Fragelli 

REQI:JERIMENTO 
N: 578, de 1986 

_ Req~eremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n'! 522-, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeifura Muriicipaf de 
Juiz de Fora (MG). 

Sala das Sessões, em 4 de _dezembro de 1986. -
Carlos Chi~relli- Alfred~ Campos- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os requeri
mentos lidos serão votados após à Ordem do Dia.- -

Passa·se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, dã redação final ( ofe
recida pela Comissão de Redação em seu parecer 
n~ 1.075, de 1986), do Projeto .de Lei do Senado 
n~ 113, de 1983, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que disciplina o uso de caracteres nas 
publicações obrigatórias. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
_ Não h_avend~ guem peça a palavra, encerro a discus- · 
são. 

Encerrada a discussão, a Redação Final é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos do Regimento 
Interno. . 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n'! 
113, de 1983, que disciplina o uso de caracteres 

- nas publicações obrigatórias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ É obrigatória, nos anúncios feitos por exigên· 

cia legal nos jornais, sejam editais, convocações, balan· 

ços? citações e avisos, a utilização de um corpo suficien
temente legível, devendo o tipo de letra ser, no mínimo, 
de corpo 6 (seis), de quaisquer famílias, e que o título 
dessas publicações seja de tipo 12 (doze) ou maior, 
de qualquer família. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O Projeto 
vai à Câmara dos Deputados. Passa-se agora à aprecia
ção do Requerimento n".577, de Urgência, lido no Expe
diente, para a Mensagem n~536, de 1986, relativo a 
pleito da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas (MG). 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
-- Aprovado, a apreciação da matéria foi. despachada 

às ComissõeS de Economia, de ConstituiÇão e Justiça 
e de municípios. 

Estando a matéria dependendo de parecer da Comis· 
são de Economia, verificando-se a ausência temporária 
da maioria dos seus membros, a Presidên~a designa 
o nobre Sr. Senador Jutahy Magalhães, substituto even
tual nas referidas Comissões. e solicita Seu parecei sobre 
a matéria. 

O SR. JIJTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n'! 536/86, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal ~ Sete Lagoas (MG) 
que objetiva contratar junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- F AS, a seguinte operação 
de crédito: -

---_ Caracteristicas da operação: 
1. Proponente 

Mi/ Denominação: Município de Sete Lagoas/ 



1.2Localização (sede): Rua Barão do Rio"Bra\'" _ 
co, 16 sete Lagoas-MO 

2. Financiamento -
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

184.905,49 OTN. 
2.2 Objetivo: Implantação de meios-fiOs, sarje

tas, galerias pluviais, terraplenagem e compacta
ção. 

2.3 Carência: até 3 (trés) ãnos.-Amortização: 10 
(dez) anos. 

2.4 Encargos: Juros de 4% ac;> ano, cobrados tri
mestralmente, sendo o saldo -devedor reajustado 
de acordo com o índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de Liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o crono
grama a ser apresentado. 

2.6 Gara-ritia: Vinculação de parcelas do Imposto 
..,. soO:re Cfrculação de Mercadorias- ICM. 

2.7 DispositiVOs Legais: Lei Municipal n'? 3.636, 
de 19-6-86." 

Considerando os aspectos social, econômico-firian
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ne 297, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sete lagoas 
(MG) a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 184.905,49 OTN. 

Senado Federal resolve: 
Art. l'! É a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas 

(MG), nos termos do artigo 2~ da Resolução n~ 93, 
de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
184.905,49 OTN, junto à Cil.ixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de. Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implan
tação de Meios-fio~. sarjetas: gaferias pluviais; terraple
nagem e compactação. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. -------~ ---

Este é o parecer, Sr . .Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragdli) - O parecer 
da Comissão da Comissão de Economia conclui pela 
apresentação do Projeto de Reso_lução n'!297, de 1986, 
que autoriza a Prefeitura -MUnicipal de Sete Lagoas, 
Minas Gerais, a contratar-operã.ção de crédito no valor 
correspondente, em cruzado, a cento e oitenta e quatro 
mil, novecentos e cinco, e quarenta e nove OTN, para 
os fins que especifica, dependendo ainda de pareceres 
da Comissão de ConstituiÇão e Justiça e de Municlpios. 

Solicito ao nobre Senador OctáVio Cãrdoso,_o parecer 
da Comissão de Constituição e JustiÇa. 

O SR. OCTÁVIO CARDOS() (PDS- RS. Para pro
ferir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O presente- projeto de resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem n~536/86, do senhor Presi· 
dente da República. autoriza a Prefeitura Municipal 
de Sete Lagoas (MG), a contratar empréstimo no v_alor _ 
correspondente, em cruzados, a 184.905,49-0T-N desti-. 
nado a financiar a implantação de meios--fios, sarjetas, 
galerias pluviais, terraplenagem e cori::tpactação. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
preceituado no artigo 2?-da Resolução n'?93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites- fixados no artigo 2~ da Reso
lução ne 62, de 1975, também do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados serão prove
nientes do Fundo de Apoio ao Desenvolyimento Socia'l 
-FAS. ..< ~ . 

Assim, verifica-se que ã prOPOsiÇàõ foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais àplicáveis à 
espécie merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange_ aos aspectos de constituciona-
lidade, juridicidade e téCn,ica legislativa. ··-. -~1• 

Este é o parecer. Sr. Piêsidente. 

SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao 
obre Senador Jorge Kalume, o parecer da Comissão 

-de Municfpios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS -AC. Para proferir 
o parecer:)- Sr. Presidente~ Srs. Senadores: 

Sob exame o .Projeto de Resolução n~ 297, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede~ 
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Sete Lagoas (MG), a contratar operação de créditq 
no valõr corréspõndente, em cruzados, a 184.905,49 
OTN. destinada à implantação-de meios-fios, sarjetas, 
galerias pluviais, terraplanagem e compactação. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a quia.l 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a -pri-oridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante, 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as

-- péCtOs de constituciOnalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com- que Se defronta a maíOria dos 
muniCfPiOs brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividaffi~nt_() o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. Completada ·a instrução da matéria, pas
sa-se à sua discussão, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra encerro a discus-
são. ----

Em votação. 
Os Srs. SenadOres que- o aprovâm qu-eiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçào. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. !?-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: L 157, de 1986 

{Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 297, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n': 297, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Sete Lagoas (MG) a contratar operação 
de crédito n_o valo_r çorrespondente, em cruzados, a 
184.905,49 OTN. 

Sala_ de Reuniões da Comissão, em 4 de dezembro 
-de 1986. -Jorge Kalume, Presidente- Saldanha Der
'zi, Relator- Mário Maia. 

ANEXO AO PARECER No 1.157, DE 1986 

Redação Final do Projeto de Resolução n: 297, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federa! aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
~Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1986 

--"Autoriza a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor de 184.905,49 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN. 

O Senado Fedeial resolve: 
Art. 1~ _É a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, 

Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2~ da 

Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela de n? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação.de 
crédjto no valor de 184.90-?,49 Obrigações do Tesoui:o 
Nacional - OTN, junto â Caixa Ec_onómica Federal. 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS, destínada _ã implan
tação de meíos-fios. sarjetas, galerias pluviais, terraple
nagem e compactação, no Município. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR.- PRESIDENTE (José Fragelli) - Discussão 
da redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votaÇão . 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai ã promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- Passa-se ago
ra â apreciação do Requerimento n? 578, de urgência, 

-lido no expediente. para a Mensagem n? 522/86, relativo 
a pleito da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora -
MG. 

Em votação o req_uerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penna· 

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se á apreciação da 

matéria despachada às COmissões de Economia, Consti
tuição e Justiça e Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Estando a 
matéria dependendo do parecer da Comissão de Econo
mia, e verifiCando-se a ausência temporária de seus 
integrantes, a Mesa designa o nobre Senador Martins 
Filho, substituto eventual da referida Comissã.o, para 
proferir o seu parecer. 

O SR. MARTINS FfLHO (PMDB- RN. Paia profe
-nrpatec:er~):..:..:. Sr. Presidente, Sfs. Senadores: . 

Com base na Mensagem n~ 522, de 1986, o Senhor 
Presidente da R~pública submete ã deliberação do Se
nado Federal pleito da Prefeitura Municipal de Juiz 
de Fora (MG) que objetiva contratar junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidad~ de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
a ~guinte operação de crédito: 

Características da operação: 
1. Proponente 
1.1. Denominação: Municfpio de Juiz de Foral 

MG. 
1.2.Localização (sede): Av. Rio Branco, 2.234; 

Juiz de Fora-MG;---
2. Financiamento 
2.1. Valor-: equíVálente. em cruzados, a até 

197~133,02 OTN; 
2.2. Objetivo: 1m plantação de crecheS; 
2.3. Prazo: Carência -até 03 (três) anos; Amor

tização: 10 (dez) anos; 
2.4. Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado 
de acordo com o índice de variação das OTN; 

2.5; Cóiidições de liberação: O financiamerito se
rá liberado em parcelas, de acordo com o crono
grama a ser apresentado; 

2.6. Garantia: Vinculação de parcelas do Impos
to sobre Circulação de Mercadorias- lCM; 

2.7. Dispositivos legais: Lei Municipal n~ 
6.974/86, de 19 de outubro de 1986.' 

Considerando os aspectos social, económico-finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vímeilto Social - F AS. 

Assim sendo, co:1_1cluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos cfo seguinte: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 298, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora 
(MG) a contratar operação de crédito no valor cor~ 
respondente em cruzados a 197.133,02 OTN. 

O Senado Fe-deral resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora 

(MG), nos termos do artifo 2~ da Resolução n~ 93, de 
11/10176, do Senado Fecleral, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 197.133,02 OTN, juntt) à Caixa EconôrriiCa Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Socíal- FAS, destinado à implan
tação de creches. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti) - O parecer
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n~ 298. de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (MG) a contratar 
operação-de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 197.133,02 OTN, para o fim que especifica, de
pendendo ainda dos pareceres da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. -Solicüõ-cio nobre Sena~ 
dor OctáVio Cardoso, o parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para pro
ferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presenle projeto de resolução, da Conlissão de 
EconOinia- do Senado Ee_deral, como conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem o~ 522186;-do Senhor Presi
dente da República, autoríZã a Prefeitura -Municipal 
de Jílíz de Fora (MG) a Ccinúatar empréstimo no valor 
correspondente, em cruzados, a 197.133,02 OTN, desti
nado a fihanciar a implantãça:O-de creches. 

O pedido de autorização foi formUlado nos termos 
do preceituado no artigo 2? da Resolução n<; _ 93, de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, 
a não observância dos limites fixados no artigo 2~ da 
Resolução número 62, de 1975, também do Senado 
Federal, haja vista que os recurs-os-a- serem-repassados 
serão provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvol~ 
vimento Social - F AS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con~ 
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade_e técnica legisla_ti_va. -

É o parecer, Sr. Presidente,_ . 

O SR. PRESIDENTE (José Fragetli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir 
o parecer da Comissão de Municípios. 

DlÃRIO-DOCONGRESSONACIONAL(Seção II) 

O SR. JORGE KALUME (PDS -AC. Para profeiíi 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob-eXame o Projeto de Resolução n~ 298, de 1986, 
de autoria da Comissão de Eco.nomia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Juiz de Fora (MG) a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 197.133,02 
OTN, destinada à implantação de creches. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 

--concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo cm vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a riível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os pareceres 
são favoráveis. Completada a instrução da matéria pas
sa-se à discussão do projeto em turno único. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. (Pausa.) 

___ ..Çm votação. . _ _ 
- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma
necer-sentados. (Pausa.) 

-Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação, cujo parecer, 

estando sobre a mesa, será lido pelo Sr. !~-Secretário. 

Ê lido o seguinte: 

PARECER 
N~ 1.158, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n: 298, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apr~senta a redação final do Projeto 
de Resoluc;Jo n~ 298, de 1986, que autoriza a Prefeitura 

__ Mu:Oicipal ~e. Juiz de Fora---:- MG, a contrat~r operação 
~de créditO. no vato.r correspondente, ein _cruzãa_os, a 

197.133;02 OTN. 
_Sala .de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 

1986. -Jorge Kalume, Presidente- Saldanha Derzi, 
Relator -José lgnácio Ferreira. 
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ANEXO AO PARECER Ne !.158, DE 1986 

Redação final do Projeto de ResoluÇão n: 298, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Ne • DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, 
Estado de Minas_ Gerais, a contratar operação de 
crédito_ no valor cõrrespondente, em cruzados, a 
197.133,02 Obrigações do Tesouro Nacional
OTN. 

O Senado Fideral resolve: 

Art. 1 É a Prefeitura Mun_icipal de Juiz de Fora, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo i? da 
Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela de n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzadOs, a 
197)33,02 Obrigações do Tesouro Nacional~ OTN, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 

-- SoCial - FAS, destinada à implantação de creches, 
no município. - - - -- -

Art. 2~ Esta resolução entra em vigOr na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão · 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra encerro a discus~ 
são 

Em votação. 
Os Srs. Senaâores que ·a aprovam queiram permaR 

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

_ A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José FragelH) - A Presi
dência cOnvoca Sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 20 horas e 43 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turrio tínico, da redação final ( ofe
iectaa--pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~ 1.074, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
n? 91, de 1983, de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que dispõe sobre representação 
contra Lei ou ato -normativo inconstitucional diri~ 
gida ao Proc-urador-Geral da República, alterando 
o art. ~da Lei n~ 4.337, de 1~ de junho de 1964. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessdo às 20 horas e 40 minutos.) 

Ata da 334~ Sessão em4 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

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

Jorge Kalume -Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - G31Vão Modesto-..:.._ Odacir Soare!> ....:_ 
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes -_Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Belo Parga 
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo -
Cesar Cais- Dias Macedo- Afonso Sanclio- Moa
cyr Duarte- Martins Filho- Huritb-átá-LUCena -

Presidência do Sr. José Fragelli 

·-·~MafcoildeSG-adeihil..::.:. Maurício Leite -José Urbano 
- Cid Sariipaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 

-::...._~Lo"U.tival BaptiSta - Passos Pôrto - Jutahy Maga~ 
· lhães- Luiz Vi"ana ~José Ignácio Ferreira- Amaral 
Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad- Mata-

- Machado -::Alfredo Campos - Fernando Henrique 
Cardoso -Severo Gomes- Benedito Ferreira- Hen
riqUe S~n~illo -:-- Gastão Müller - Roberto Cã:mpos 
-José Fragelli- Saldanha Derzi- Affonso CamargO 

- Álvaro Dias - Enéas Faria - Arnor Damiani -
Ivan Bonato - Carlos Chiarelli - Pedro Simon -
Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
pre.<>ença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~-Secretário procederá _a leitura do Expedien~ 

te. 



4740 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1986 
----------~~~~==~~~~~----~----~~~~ 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor presidente da República submetendo à de UM 
beração do Senado o projeto de lei: 

MENSAGEM 
N~ 551, de 1986 

(N: 770/86, na origem) 

ExcelentíssimOs Senhores Membros do Senado Fe
deral: 

Nos termos do artigo 51, c-ombinado com o artigo 
42, item V, da Constítuição Federal, tenho a honra 
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Governador do Distrito Fedi:ral, o--iúliXo projeto de 
lei que "autoriza o Governo do Distrito Federal a con
tratar operação de crédito jUnto ao-FINAME/BN
DES". 

Brasilia, em4 de dezenibro de 1986. -José Saritey. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 278, DE 1986-DF 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a contta
tar operação de crédito junto ao FlNAMEIBNDES. 

O Senado Federal decreta:-
Art. 1~ Fica o Governo do Distrito Federal autori

zado a contratar o_peração de crédito junto ao FINAM E/ 
BNDES, no valor de Cz$ 2.686.501,24 (dois milhões 
seiscentos e oitenta e seis mil, quinhentos e um cruzado;
e vinte e quatro centavos), equivalente a 25.249,071805 
OTN. 

Art. 2~. A operaç<!o de crédito destina~se a equipar 
a Secretana de Segurança Pública do Distrito Federal. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. :--- -_-
E.M. Brasília-DF, 4de dezembro de 1986. 
N' 5/86-GAB/GAG 

Exelentíss~o. Senhor PriSíáente da República, 
O Excelent1ssrmo Senhor Ministrç da Justiça assinou, 

em 14-2-86, com o Banco do Dese_nvolvimento Econó
mico e Sociaf-BNDES- um protocolo dC: entendimen
tos objetivando a alocação de recursos para a implan
tação do Programa de Informatização do Sistema Peni
tenciário-INFOPEN. 

Nesse protocolo de entendimentos ficou acertado 
que, além da contrapartida do Governo do Distrito 
Federal, seria contratado empréstimo interno junto ao 
BNDES no ~a1or de Cz$ 2.686.501,24 (dois milhões 
seiscentos e o1tenta e seis mil, quinhentos e um cruzado~ 
e vinte e quatro centavos) equivalentes nesta data a 
25.249,071805 OTN. 

Os recursos ora solicitados ao BNDES, destinam-se 
a equipar a Secretaria de Segurança Pública do Distrito 
Federal com um mode~o sistema de informações peni
tenciárias - INFOPEN. 

Justificação 

Justificando o pedido de empréstimo em moeda na
cional, esclareço que o valor total dos investimentos 
orça em Cz$ 7.086.850,83 (sete milhões, oitenta e seis 
mil oitocentos e cinquenta cruzados e oitenta e três 
centavos), se~do qu~ a parcela da SEP/GDF, a tít~lo 
de contrapartida, corresponde a 21,44%, ou seja Cz$ 
1.519.918,19 (hum milhão, quinhentos e dezenove mil 
novecent?s .e dezo~to cruzados e dezenove centavos); 
recursos Já mtegrahzados; os restantes 78,56%, equiva
lentes a Cz$ 5.566.933,24 (cinco milhões quinhentos 
e sessenta e seis mil, novecentos e trinta três cruzados 
e vinte quatro centavos), serão cobertos com rectirS:os 
do BNDES assim distribuídos: 

a) oriundos do Ministério da Justiça, à,_ Fundo Perdi
do, colocado a disposição do BNDES Para esta finali
dade, no valor de Cz$ 2.880.432,24 (dois milhões oito
centos e oitenta mil, quatrocentos e trinta e dois ~uza-

dos e vinte e quatro centavos) correspondendo a 51,75% 
do total; -

b) alocados pelo FINAME, com uma carência de 
- Um ano e amortizados em 48 parcelas mensais e suces

sivas, acrescidas anualmente de 10% de juros 2% de 
- comissão, capitalizados trimestramente no total de Cz$ 

2.686.501,24 (dois milhões seiscentos e oitenta e seis 
mil, quinhentos e um cruzados e vinte quatro centavos) 
-correspondendo a 48,25% do montante. 

Esclarecemos a Vossa Excelência que a capacidade 
de endividamento do_ Distrito Federal comporta plena
mente os dispêndios com amortização e encargos da 
operáçã"o que se propõe a realizar. 

Aproveitamos a oportundiade para reiterar a Vossa 
Excelência a nossa elevada estima e distinta conside~ 
ra~ão.- José Aparecido de Oliveira, Governador. 

Avison' 1410/86 Em2-12-86. 
·-Senhor Governador. 
-Tenho a honra de me referir à solicitação de V. Ex~ 

relacionada com os aspectos de prioridade do Programa 
de Informatização do Sistema Penitenciário do Distrito 
Federal- INFOPEN, para fins de contratação de ope
ração de crédito junto ao FINAME/BNDES, no valor 
equivalente a Cz$ 2.68_6.501,24, objetivando equipar 
a Secretaria de Segurança Pública. 

No tocante à operação em referência, com base no 
Decreto n~ 85.471, de 10-12-80, reconheÇo a prioridade 
requerida com vistas à contratação da operação pro
posta, até o limite equivalente a Cz$ 2.686.501,24 (dois 
milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quinhentos e 
um cruzados e vinte e quatro centavos). 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex! pro
testos de apreço e consideração. - João Sayad, Mi~ 
nrs-tro. 

(Às Comissões de Economia, de Constitliiçlio e 
Justiça e do D~trito Federal.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente 
lido vai à publicação. ". 

O SR. PRESID_ENTE (José Fragelli) -A Presidência 
J::~cebeu Mensagem n~ 550, de 1986, pela qual o Senhor 

--Presidente da República, nos termos do art. 42, item 
VI, da Constituição, e de acordo com o art. 2~ da Reso
lução n~ 93n6, do Senado Federal, solicita autorização 
para que a Prefeitura Municipal de lgarassu (PE) possa 
contratar operação de crédito para os fins que espe
cifica. 

A matéria será- despachada às Comiss6es de Econo
mia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. !~-Secretário. 

São lidos os seguintes: -

REQUERIMENTO 
N: 579, de 1986 

Requeremos urgência, nos tennos do art. 371, alínea 
ti, -âo Regimento Interno, para a Mensagem n~ 484, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Frederico Westphalen (RS). 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. - Hélio 
Gueiros --Octávio Cardoso- Carlos Chiarelli. 

REQUERIMENTO 
N: 580, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para o Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 6, de 19S6 (n~ 105/85, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do acordo para a cria~ 
ç8.o de uma Comissão Mista Brasileiro- Egípcia, cele
brado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Egito, a 7 de março 
de 1985. 

-Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. - Carlos 
Chiarem - Alfredo Cãmpos - Jorge Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

DiscussãO, Cm turrio único, da Redação Final 
(oferecida pela Comissão de Redação em seu pare
cer n~1.074, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
n~ 91, de 1983, de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que dispõe sobre representação 
contra lei ou ato normativo inconstitucional diri
gida ao Procurador-Geral da República, alterando 
_o art. 2~ da Lei n~ 4.337, de 1~ de junho de 1964. 

Em discussão a Redaçãa Final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
A Redação Final é ~nsiderada definitivamente apro

vada, nos termos do Regimento Interno da Casa. 
O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n! 
91, de 1983, que dispõe sobre representação conta 
lei ou ato _n~rznativº_ inconstitucional dirigida ao 
Procurador-Geral da República, alterando o art. 
2! da Lei n: 4.337, de 1: de junho de 1964. 

9 Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ O art. 2~ da Lei n? 4.337, de 1~ de junho 
de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2~ Se o conhecimento da inconstitucio~ 
nalidade resultar de representação que lhe seja diri
gida por pessoa física ou pessoa jurídica de direito 
priv_ado, o Procurador-Geral da República terá o 
prazo de 30 _(trinta) dias, a contar do recebimento 
da repr~s_entaçáo, para apresentar a argüição pe
r~te o Supremo Tribunal Federal ou a ele requerer 
o seu arquivamento. 

Parágrafo único. QuandO se tratar de represen
tação oriunda de pessoa jurídica de direito público 
interno, não poderá o Procurador-Geral da Repú~ 
blica deixar de encaminhá-la ao Supremo Tribunal 
Federal, sob pena de responsabilidade". 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3? Revogam~se as disposições em contrário, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n~ 579, de urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n? 484, de 1986, rela· 
tiva a pleito da Prefeitura Municipal de Frederico West
phalen, Rio Grande do Sul. 

."!=-m votação o requerimento. 
Os Srs. Senado_res que o aprovam queiram penna~ 

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se _à apre~_iação da matéria que foi despachada 

às Comissões de Economia. de Constituição e Justiça 
e de Municípios. Dependendo de parecer da Comissão 
de Economia e verificando-se a ausência temporária 
da maioria dos seus membros, a Presidência designa 
o nobre Senador Jorge Kalume substituto eventual da 
referida Comissão, solicitando o seu parecer. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 484/86, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen 
-RS, que objetiva contratar, junto à Caixa Econômica 
Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional de Habitação, ob
servado o § 1? do art. 1~. do Decreto-lei n? 2.291, de 
21-11-1986, a seguinte operação de crédito: 

Características da oi)eraçao: 
A- Valor: Cr$ 6.6SS.955,42; 
B-Prazos: 
1- de carência: 30 meses; 
2-de amortização: 240 meses; 
C- Encargos: 
l-juros: 7,5% a.a. ll% a.a. para o agente 

financeiro; 
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2-taxa de .adminiSfraçào: -2%.sobre cada de
sembolso; 
D- Garantia: vinculaç3o de quotas-partes --ciO

imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM); 
E -Destinação dos recursos: execução de obras 

referentes aos projetas específicos do sistema viá
rio, drenagem pluvial e rede elétrica, no âmbito 
do PROMUN!Cíl'IO." 

Considerando os aspectos social, económico-finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a caixa Económica Estadual do Rio Grande do 
SuL 

Assim sendo, con'clufmos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do se~uínte 

-PROJETO DE RESÔLUÇAO Ne 299, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Frederico 
Westphalen- RS a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 6.688.955, 42 (seis milb.ões, seiscen
tos e oitenta e oito mil, novecentos e cinqUenta e 
cinco cruzados e quarenta e dois centavos. 

O Senado Federal resolve: 
Art. e É a Prefeitura Municipal de Fredcrico·West

phalen - RS, nos termos do artigo 2~ -da Resolução 
n~ 93, de onze de outubro de 1976, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 6.688,955,42 (seis milhões, seiscentos e oitenta 
e oito mil, novecentos e cinqüenta e ciilco cruzados 
e quarenta e dois centavos}, destinado à execução inte
grada de obras referentes aos projetas específicos dos 
sistemas viário, drenagem pluvial e rede elétrica, Junto 
à Caixa Económica Estadual do Rio Grande do Sul, 
esta na qualidade de agente financeiio do Banco NacioK 
nal da Habitação, observados o§ 1?do,art. l~do Decre
to-lei n~ 2.291, de 21-11-1986 e as demais condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
su~ publicação. -

E o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (José FragCIIí) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução _n? 2~9, de 19~6, que autoriza 
a Prefeitura Municipal âe Frederico WeStphalen- RS 
a contratar operação de crédito no valor_ de Cz$ 
6.688.955,42 para os firis que especifica. 

Dependendo dos pareceres da Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Municípios, solicito ao nobre Sena
dor José lgnácio Ferreira, o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, 

O SR. JOSÉ IGNÁCrO FERRÉIRA (PMDB - ES. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução. da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer s_obre a Mensagem n~484/86, do Senhor Presi
dente da RepUblica, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Frederico Westphalen- RS a contratar empréstimo 
no valor de Cz$ 6.68&.955.42 (seis milhões, seiscentos 
e oitenta e oito mil, novecentos e cinqüenta e cinco 
cruzados e quarenta e dois centavos), junto à Caixa 
Económica Estadual do Rio Grande do Sul, destinados 
a fmanciar a execução integrada de obras referentes 
aos projetes específicos do sistema viário, drenagem 
pluvial e rede elétricã. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no art. 2~ da Resolução n'93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fixados no art. 2~ da Resolução 
n~62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Banco Nacional da Habitação, observado o § 1~ 
art. 1~ do Decreto-lei n'!2.291. de 21-11-1986. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaboradã 
con,soante as prescrições legais e regimeiltais aplicáveis 
à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha
mento favorável, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. (Muito 
beml) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao 
nobre Senador Jorge Kalume, o parecer da Comissão 
de Municípios. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. JORGE KALUME (PDS- A C. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: __ 
--·sob exame o projeto de Ifesolução n? 299, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a prefeitura Municipal de 
Frederico Westphalen - RS a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 6.688.95$,42 (seis milhões, seis
centos e oitenta C oito mil, novecentos e cinqüenta cruK 
zados e quarenta e dois centavos), junto à Caixa Econó
mica Estadual do Rio Grande do Sul, destinado à execu
Ção integrada de obras referentes aos projetas especí
ficos do siste~a víário, dreõagem e rede elétrica. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. . 

A ComiSsão de Constituição e Justiça pronunciou.;se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão. Opina-
- mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do propOSto 

pela Comissão e de Economia, tendo em vista a situação 
firianceira aflitiva coni que se defronta a maioriã. dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas d~ trabalho. 

O nosso parecer é favorável, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os pareceres 
são favoráveis. 
_ Completada a instrução da matéria, passa-se à discus

são do projeto em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os srs: Seruiôoies que o aprovam queiram perma

. necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

- · -A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa 
parecer que será lido pelo Sr. !~-Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER 
N: 1.159, de 1986 

. (Da Comissão de Redação) 
Re.daçjQ fipa_l_do_ Projeto de Resolução n': 299~ 

de 1986. ~ 

R.elato['; Senador Saldanha Derzi 
· A ComisSão apresenta a redaçáo final do Projeto 
de Resolução n~ 299, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Frederico Westphalen (RS) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente a Cz$ 
6.688.955,42 (seis milhões, seiscentos e oitenta e oito 
mil, novecentos e cinqüenta e cinco cruzados e quarenta 
e dois centavos). . 

Sala de Reuniões da Comissão, eni 4 de dezembro 
de 1986. -Jorge Kalume, Presidente -Saldanha Der
zi, Relator -J~ Ignádo Ferrefnl. 

ANEXO AO PARECER N! 1.159, DE 1986 

Redação rlDBI do Projeto de Resolução r. 299, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição? e eu, • Presi
dente~ promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO N! , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Frederico 
Westhalen, Estado do Rio G-nwde do Sol, a c:ontra
taroperaçãodecréditonovalor~eCz$6.688.955,42 
(seis milhões7 seiscentos e oitenta e oito mil,. nove
centos c cinqúenta e cinco cruzados e q-uarenta e 
dois centavos). 

O Senado Federã:I resolve: 
~· 1~ É a Prefeitura Municipal de Frederico West

phalen, EStado do Rio Grande do Sul, nos termos do 
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artigo 2&' da Resolução n'!' 93,. de 11 de outubro de 
'976~ alterada pela Resolução rr.140, de 5 de dezembro 
de 1985~ambasdoSenado Federal~ autorizada a contra
tar opernção de crédito oo valor de Cz$ 6.688.955,42 
(seis milhões. seiscentos e oitenta e oito mil. novecentos 
e cinqüenta e cinco cruzados e quarenta e dois centa
vos)~junto à Caixa Económica_ Estadual do Rio_ Grande 
do_Sulyesta. na qualidade de agente-financeiro da opera
ção, destinada a promover a execução integra~a de 
obras referentes aos projetos espeáficos do Sistema 
Viário, Dreilagcm Pluvial e Rede Etétrica,. no Muni
cípío. 

Art. ~Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavr.t, encerro a discus
são. 

Em votaçãQ .• 
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram penna

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A n1atéria vai à promu1gação. 

OSlt. PRESIDENTE(José Fragelli) -Passa-se, ago
ra, à apreciayão do Requerimento n! 580, de urgência. 
lido no Expediente, para o Projeto de Decreto Legis-
lativo n~ 6. de 1986. 

VotaÇão do requerimento,. em turno único. 
Os_ Srs... Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) - Aprovado 
o requerimento, passa-se à discussão cm turno único 
do Projeto de Decreto Lepslativo n': 6~ de 1986 (n': 
105185,. na Câmara dos Deputados)~ quç aprova o texto 
do acordo para a criação de uma Comissão Mista Brasi
leiro-Egípcia, celebrado entre o Governo da República 
Federal do Brnsil e o Governo da República do Egito, 
em Brasília, a 7 de março de 1985. 

Dependendo de pareceres das Comissões de Relações 
Exteriores, de Economia e de Ciência e TecnolOgia. 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Reiaçõcs 
Exteriores,. que será lido pelo Sr. !~-Secretário. 

1:: lido o seguinte: 

PARECER 
N: 1.160, de 1986 

Da Comissão de- Relações Exteriores, sobre o Pro. 
jeU> de Decr.m Legislativo..: 6, de 1986, (o: 105-C, 
de 1~ na Cimara dos Depatados), qoe- "aprova 
o tato do Acordo para a criação de nma Comissão 
Mista Brasileiro-~ celebrado entre o Gover
no da República Federatita do Brasil e o Governo 
da llqn>blica do Egi!o, em Bcasrua, a 7 de março 
de1ll85. 

Relator: Seaadw Carlos L)T&. 

Chega a esta Casa do Congresso Nacional para os 
fins previstos na Constituição o texto do Acordo para 
a crla.ç3o de uma Comissão Mista Brasileiro-EgípCia, 
celebrado entre o Governo da Repúbiica Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Egito, em Brasí
lia, a 7 de março de 1985. 

Segundo • Exposição de Motivos subscrita pelo Chan
celer e que acompanha a Mensagem i'reside.ncial, os 
dois países, embora tenham estabelecido relações diplo
máticas em 1924,_ apenas ini-ciaram o processo de aproxi
mação na década de 1970. Foram então assinados dois 

. ..aCQTdo~ respec:tamente na área comercial e de coope
ração técnica e científica. A despeito da existência des
tes dois instrumentos e de _outros no campo cultural, 
não logruam as partes estreitar os seus vínculos. Segun-
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do se alega, isto Se deve, de um lado, ao relativo isola
mento eni que foi colocada a Dação árabe após- Os acor
dos de Camp David e, de outrO, à necessidade de o 
Brasil aproximar-se do mundo islâmico em função da 
crise do petróleo._ _ _ 

. Recentemente verifica-se ter o Egito recuperado po
Sição de prestígio tanto na região do Oriente Médio 
quanto no seio do Movimento Não-Alinhado, o que 
recomenda um aprofundamento do diálogo político e 
um incremento do intercâmbio comercial. Por outro 
lado, ambos os países enfrentam idênticas dificuldades 
em razão da conjuntura económica internacional desfa
vorável aosapíses em via de desenvolvimento. Convém, 
pois, explorar todas as possibilidades de promover pro
gramas comerciaís capazes de integrar as economias 
naquilo em que forem complementares uma da outra. 

Nesse contexto, evidencia-se a necessidade de ser 
estabelecido um. foro próprio para negociações sobre 
temas de interesse comum. A Comissão Mista ora insti
tuída visa a promover a cooperaçãO bilateral e coor
denar os esforços desenvolvidos nas diversas áreas. Sâo 
atribuições específicas do orgão: 

a) definir a õnentação a seguir para implemeD.ta:r coo
peração bilateral em todos os campos; 

b) elaborar e submeter à aprovação dos dois governos 
propostas e programas de trabalho; 

c) incentivar os contactoS e ó Conhecimento recíproco 
e promover o intercâmbio de _visitas e missões; 

d) rever a aplicação dos acordos e ajustes concluídos 
entre os dois pafses e resolver os problemas que possam 
surgir de sua aplicação; 

e) identificar e propor nOvas formas e meios para 
promoção e fortalecimento da cooperação. 

As reuniões serão levadas a efeito ·pelo menos a cada 
dois anos alternadamente no Brasil e no Egito. Caberá 
aos Chefes das Chancelarias presidir as respectivas dele
gações e definir a. agenda das sessões. As decisões_ ~ 
conclusões serão consignadas em atas e, sê assim reco
mendar, o conteódo da matéria poderá transformar-se 
em convênios ou ajustes. --

0 presente ato internacional traduz uma pr~ocupaçáO 
constante da política externa brasileira de procurar in
tensificar o relacionamento internacional em todas as 
áreas possíveis com os países em via de desenvolvimeto~ 
A iniciãtiva merece encômios, restando esperar que 
os frutos sejam auspiciosos pafi arõbas as partes. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação da matéria 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo oriundo 
da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986. -
Cid Sampaio, Presidente - Carlos Lyra, Relator -
Maurício Leite - João Calmon - Mata-Machado -
Saldanha Derzi - Afonso Sancho - Alaor Coutinho. 

O SR. PRESIDEI\'TE (José Fragelli) - Estando a 
matéria dependendo de parecer da Comissão de Econo
mia, e verificaiido-se a ausência temporária da maioria 
dos seus integrantes, esta Presidência designa o nobre 
Senador Jorge Kalume substituto eventual da referida 
Comissão, para emitir o parecer. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Cuida a proposição sob exame da aprovação do Acor
do para a Criação de uma Comissão Mista Brasileiro
Egípcia, celebrado entre o Brasil e a República do Egi
to, em 7 de março de 1985.Jncu_mbe à Comissão definir 
direções para a cooperação bilateral, elaborar propostas 
e programas de trabalho, incentivar cantatas, promover 
o intercâmbio, rever a aplicação de acordos e ajustes 
e identificar novas formas de cooperação. Por outro 
lado, será de cinco anos a vigência do acordo. Este 
deverá voltar-se, especialmente, para os setores econó
mico, comercial, científico, tecnológico, técníco e cul
tural. 

A douta Comissão de Relações Exteriores desta Casa 
opinou pela aprovação da matéria, na forma do Projeto 
de Decreto Legislativo oriundo da Câmara dos Depu
tados. 

No que tange à competência desta ComisSão de Eco
·~: no~ia, cumpre notar que a complementaridade é a 

DIÁRIO DO CONORESSQJSACIONAL (Seção 11) 

grande- fonte da qual os países em desenvolvimento 
podem fruir benefíciOS SignificativoS nõTrltC:iCâmblo bi
I<J.teral. É por essa via q~e desequilíbrios prolongados 
podem ser minorados, em proveito mútuo. É por essa 
via que oportunidades de aprofundamento do intercâm
bio podem ser encontradas . 

A criação de comissões mistas tem sido o marco inicial 
do estreitamento de relações bilaterais trilhado pelo 
Governo brasileiro. Relevantíssimo é, no caso em tela, 
qUe a maior aprOximação ultrapasse em niuiio esse mar
co, transformando-se intenções em ações e estas em 
fruto concr,etos para os países envolvidos. 

Além de seus males intrínsecos, o subd~envolvimen
to traz importante característica, a saber, a urgência 
que têm os que pretendem superá-.lo. O Brasil e o Egito 
têm pressa em se desenvolver. E sob_esse lema que 
os trabalhos da Comissãõ Mista haverão de se processar. 

~esteS termOs, Opinamos pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 6, de 1986. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Dependendo 
a mà.téría de parecer da Comissão de Ciência e Tecno
logia, e verificando-se a temporária ausência da maioria 
dos seus membros, esta Presidência designa o nobre 
Senador Juthay Magalhães substituto eventual da refe
rida Comissâo, e pede a S. Ex! o parecer_da Comissão. 

O SR. Jtti'AHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: che
ga a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo 
n'! 6, de 1986 (no; 105/85-CD), que "aprova o texto do 
A~ordo para criação de uma Comissão Mista Brasileiro
Egípcia, celebrado entre o Governo da República Fede~ 
rativa do Brasil_ e o Governo da República do Egito, 
em Brasüia, a 7 de março de 1985". 

De c0rif6i'midade com o disposto no artigo 44, inciso 
I, da Constituição Federal, é competência desta Casa 
aprOvar ou não projetas de tal natureza. 

Acompanha ã Ménsagem Presidencial que consub~~-
tancia o Acordo, Exposição de Motivos elaborada no 
Minist~rio das Relações Exteriores, onde se afirma que 
o refendo Acordo "reflete o expressivo desenvolvimen
to do intercâmbio _económico-comercial e_ de coope
ração científica, técnica e tecnológica entre o Brasil 
e~ República Árabe do Egito, o qual dotará as relações 
entre Os dois países de mecanismOs de acompanhamento 
e supervisão e instituirá o foro adequado para a identifi
cação e elaboração de projetas de expansão comercial 
e de cooperação cultural, técnica, científica e tecnoló
gica". 

Aduz, ainda a aludida Exposição de Motivos que, 
~•tendo estabelecido relações diplomáticas em 1924, o 
Brasil e o Egito apenas iniciaram processo de aproxi
mação na déca-da de 70, em razão dos rumos tomados 
pela política internacional". 

Acordos como o de Camp David relegaram o Egito 
a uma posição de relativo isolamento no mundo árabe 
e o conduziram a uma relação privilegiada com os Esta
dos Unidos~ em detrimento dos países em desenvol
vimento. Por outro lado, o Brasil, diante da crise do 
petróleo, buscou intensificar suas relaçõeS com os países 
arábes exportadores do produto. 

Há, no entanto, interesses recíprocos em aprofundar 
o diálogo político e estimular o intercâmbio comercial 
e a CooperaÇão. 

Do ponto de vista económico-comercial, ambos os 
países enfrentam dificuldades semelhantes para aumen
tarem suas exportações, dada a conjuntura internacio
nal desfavorável, sendo, pois, de toda conveniência a 
promoção do intercâmbio de produtos complementares 
e o estabelecimento de programas integrados de coope~ 
ração no espírito do diálogo Sul-Sul. 

O Egito -é o 4? compr;dor de produtos brasileiros 
no Oriente Médio, enquanto que a parcela que detém, 
como fornecedor do Brasil, não atinge 0,1 %. 

O desequilíbrio persistente da balança comercial e 
relativa limitação da pauta de exportação egípcia podem 

-vir a constituir entraves ao desenvolvimento do inter~ 
câmbio, podendo, entretanto, ser compensados por 
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projetas conjUntos de cooperação técniCa, científica, 
tecnológica e cultural. 

Nesse estágio das relações bilaterais evidenciou-se 
para ambos os Governos a necessidade de contar cóm 
instrumento jurídico que coordenasse e promovesse ini
ciativas de interesse recíproco nos diversos campos de 
atividade. 

Embora se trate de Acordo objetivo, que visa à conse
cução de metas concretas, tem ele valor simbólico inegá
vel, constituindo passo importante no fortalecimento 
do diálogo com o Egito, cUjas conseqüências transcen
dem o aspecto comercial e técnico e se revestem de 
substancial conteúdo político. 

Na competência restrita desta Comissão, nada encon
tramos que pudesse ser objeto de criar obstáculos ao 
andamento do Projeto, razão pela qual somos pela sua 
aprovação na forma como se encontra. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragetti)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa·se à discus
são do projeto em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçao. 
Sobre a mesa, o parecer que será lido pelo Sr. !~-Se

cretário. 

_É lido o seguinte: 

PARECER 
N~ 1.161, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação rmai do Projeto de Decreto Legislativo 
n:6, de 1986 (n~ 105/85, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Saldanha Derzi. 

A Cõinissão apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n? 6, de 1986 (n? 105/85, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo 
para a criação de uma Comissão Mista Brasileiro-E
gípcia, celebrado entre o Governada República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República do Egito, 
em Brasilia, a 7 de março de 1985. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 
1986. - Jorge Kalume, Presidente - Saldanha Derzi, 
Relator - José lgnádo Ferreira. 

ANEXO AO PARECER N' 1.161, DE 1986 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n:6, de 1986 (n: 105/85, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso VIII, da Constituição, e-eu, 

Presidente do Senado Federal, promulgo seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1986 

Aprova o texto do acordo para a criação de uma 
Comissão Mista Brasileiro-Egípcia, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Egito, em Brasflia, a 7 
de março de 1985. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 ~ É aprovado o texto do acordo para a criação 
de uma Comissão Mista Brasileiro-Egípcia, celebrado 
entre o GoVerno da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República do Egito, em Brasília, a 
7 de março de 1985. 

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. · 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a Redação Final. (Pausa.) _ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Sc:;:nadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a r~lizar-se hoje, às 21 
horãs e 4 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

___ Discuss:\o, em turno -úniCo,_ da redação fmal (afere· 
cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n? 1.076, 

de 1986), do Projeto de Le(do Senado n? 152, de 1983, 
de autoria do Senador Itamar Franco, qu.e concede apo
sentadoria especial aos que tenham sofrido restrição 
ao livre exercício de atividade profissional em decor
rência dos atos institucionais, complementares e legisla
ção ·oorrelata. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais 
haverido a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 3 minutos.) 

Ata da 335~ Sessão, em 4 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

As 21 HORAS E 5 MINUTOS, ACHAM'SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Pai'ga 
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo --
Cesar Cais -Dias Macedo - Afonso Sancho - Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurfcio Leite -José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista -Passos Pórto - Jutahy Maga-
lhães- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira- Amaral 
Peixoto- Nelson Carneiro-- Jamil Haddad- Mata
Machado - Alfredo Campos - Fernando Henrique 
Cardoso -Severo Gomes- Benedito Ferreira- Heri
rique Santillo - Gastão Müller - Roberto Campos 
-José Fragelli .-Saldanha Derzi-Affon~ Camargo 
-Álvaro Dias - Enéas Faria - Amor Damiani -
Ivan Bonato - Carlos Chiarelli - Pedro Simon -
Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. ~~-Secretário. · 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N~ 581, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n? 489, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Canela (RS). 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. - Hélio 
Gueiros - Octávio Ca!"doso - Carlos Chiarelli. 

REQUERIMENTO 

N~ 582, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 523, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Juiz de Fora (MG}. __ 

Sala das Sessões, em 4 de Qe_zerobro_ de 1986. -
Alfredo Campos- Carlos Chiarem- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requeri
mentos lidos no Expediente serão votados após a Or
dem do Dia, na forma do Regimento Interno. 

Presidência do Sr_ José Fragelli 

O SR. PRESIDENTE (Jos{Fragelli)- Passa-se à: 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno. único, da redação final (ofere
cida pela Comissão de Redação em seu parecer n~ 1.076, 
de 1986), do Projeto de Lei do Senado n! 152, de 1983, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que concede apo
sentadoria especial aos que tenham sofrido restrição ao 
livre exercício de atividade profissional em decorrência 
dos atos institucionais, complementares e legislação cor
relata. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli}- Em discussão 
a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Encerrada a discussão, a matéria é considerada defi
nitivamente aprovada, 'nos termos do Régimento Inter
no. 

O ETOjetO irá à Câmara -dos Deputados. 
E o seguinte· a redação final aprovada. 

Redaç40 final- do Projeto -de Lei do Senado n~ 152, 
de 1983, que concede aposentadoria especial aos 
que tenham sofrido restrição ao livre exercício de 
atfvidade profissional em decorrência de atos insti· 
tucionais, complementares e legislação correlata. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? Os militares da Força Aérea Brasileira, aero

nautas e aeroviários, impossibilitados de obter a conces
são de licença de vó_o, a revalidação do certificado de 
habilitação, ou que tenham sofrido qualquer outra res
trição ao livre exercício da atividade profissional, em 
virtude de terem sido atingidos por atos institucionais, 
complementares ou legislação correlata, ficam habili
tados a requerer aposentadoria especial na forma desta 
lei. 

Parágrafo único. É permitida a acumulação dos pro
ventos da reforma militar com a aposentadoria de que 
trata esta lei. 

Art. z~ Contar~se~á em dobro o período de trabalhO 
efetivamente exercido entre 9 de junho de 1964 e a 
entràda em vigor da Portaria do Ministério da Aero
náutica n~ 77-NGM-5, de 3 de maio de 1979, que revo
gou as normas interna» sigilosas dispondo sObre "con
cessão de licenças e revalidação de certificados de habili
tação". 

Art. 3~ O valor da aposentadoria será, em todos os 
casos e independentemente do montante das contri
buições efetuadas,equivalente a30 (trinta) vezes o valor 
do maior salário mínimo vigente no País. 

Art. 4? Os interessados requererão, diret~ente à 
instituiÇão previdenciária que estejam vinculados, os 
benefícios decorrentes desta lei. 

Art. 5? As despesas decorrentes da aplicação desta 
lei correrão à conta das dotações do orçamento Geral 
da União para o corrente exercício. 

Art. 6? O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 15 (quinze) <lias. 

Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 8? R vogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento n? 581, de urgência, 
lido no Expediente, para a mensagem n? 489/86, relativo 
a pleito da Prefeitura Municipal de Canela (RS). 

Em votação. 
O:s Srs~ Senadores que o aprovam queiram perma- · 

necer sentados. (Pausa) 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às comissões de Economia, 
Constituição e Justiça e Municfpios. 

Estando a mesma dependendo do parecer da Comis
são de Economia, e verificando-se a ausência tempo
rária da maioria dos integrantes daquela Comissão, con
cedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho, substi
tuto eventual d~ referida Comissão, para proferir O pa
recer. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB - RN. Para profe
rir o parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 489/86, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Federal 
ple!to da Prefeitura Municipal de Canela (RS) que obje
tiva contratar junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul SIA, este nil qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação- BNH, a seguinte ope
ração de crédito: 

"Características da Operação: 
A- Valor: Cz$ 6.881.915,00; 
B-Prazos: 
l-de carência: 30 meses, 
2-de amortização: 240 meses; 
_c- Encargos: 
1- juros: 7,5% a.a. 11% a. a. do agente finan

ceiro, 
2-taxa de administração: 2,0% sobre este 

desenbolso; - -- - - -
0--Gai-ã:ntia-: vinculação de quaotas-par

tes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
(!CM); 

E -De-Stinação dos recursos: implantação do 
sistema viário- e do sistema de drenagem pluvial, 
no âmbito do PROMUNICÍPIO ." 

Se_gundo o parecer apresentado pelo Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul SIA. a operação sob exame é 
viável técnica, económica e fmanceiramente. 

-' 
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Assim sendo~ conduimos pelo acolhimento da Men~ 
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N! 300, DE 1986 

Autoriza • l'refeibmo Municipal de Canela (RS) 
a coutratar openaçio de cridito DO valor de Cz$ 
'.881315~00 (seis milh~ oitocentos e oitenta e 
mn mil, noTeemtos e qnime cruzados)~ 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Canela (RS), nos 

termos do art. 2? da Resolução n~ 93,_ de 11 de outubro 
de 1976 do Senado Federal, autorizada a contratar 
operaçã~ de crédito no .valor de Cz$ 6.88L915,00 (seis 
milhões oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e 
quinze ~). junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S/ A, este na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação, destinado a 
implantação do sistema viário e do sistema de drenagem 
pluvial no âmbito do PROMUN!CÍPIO, observado o 
disposto no art. l'doDeaeto-lei"'2.29I,de 21-!1-l!ó, 
e obedecidas as condições admitidas pelo Banco Centrai 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. ~Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Canela (RS), a realizar operação de crédito 
no valor de Crz 6.881.915,00 cruzados'" para os fins 
que especifica. . - . Co . 

Dependendo dos pareceres das Comissões de nsti
tuição e Justiça e de Municípios, solicib? ~nobre Se~
dor Hélio Gueiros, o parecer da Coaussao de Consti
tuição e Justiça. 

O SR.. HÉLIOGUEIJtOS(PMDB-PA. Par.< profe
rir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal~ como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n'!' 489/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Canela (RS),. a contratar empréstimo no valor de 
Cz$ 6.881.915,00 (seis milhões, oitocentos e oitenta e 
um mil, novecentos e quinze cruzados), destinado à 
implantação do sistema viário e do _sistema fie drenagem 
pluvial no Municfpio, no ámbito do PROMUNicfPIO. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2! da Resolução ~ 93, de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conjunto, 
a não observância dos limites Anexados no artigo 2! 
da Resolução número 62,. de 19751 também ~ Senado 
Federal, haja vista que os recursos a serem repassados 
serão provenientes do Banco Nacional da Habitação 
-BNH. 

Assim verifica-se que a proposição foi elaho!ada con
soante as prescrições legais e regimentais. aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juri<ficidade e técnka legislativa. 
É o parecer. 

O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concendo 
a palavra ao nobre Senador Octávio Car_doso, para pro
ferir o parecer da Comissão de Municípi.os. 

OSR.OCI"ÁVIOCAIIDOSO (PDS-RS. Parapro
feir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o projeto de Resolução n': _300, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva iutorizar operação de crédito DO valor 
de Cz$ 6.88L915,00 (seis milhões? oitocentos e oitenta 
e um mil, novecentos e quinze cruzados), destinada 
à implantação do sistema viário e do sistema de drena
gem pluvial? no Muniápio de Canela, no âmbito do 
PROMUNJCÍP!O: 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros,. a qual 
concluiu pelo presente diploma lega!. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as-
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pectos de constitucionalidade? juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolbim_e~to do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os pareceres 
são favoráveis. Completada a instrução da matéria, vai 
se passar à sua discussão em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. . 
-Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa 

parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo 
Sr. 1!. Secretário~ - -

É lido o seguinte: 

PARECER 
N: 1.162, de 1986 
Da Comissão de Rcdação 

Kedação final do Projeto de Resolução n: 300, 
de 1986. 

Rdator: Senador Saidauha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n'!' 300, de 1986~ que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Canela (RS) a contratar operação de ~
dito no valor correspondente a Cz$ 6.881.91?,00 (sets 
milhões oitoCentos e oitenta e um mil, novecentos e 
quinze ~dos). 

Sala de Reuniões da Comissão? em 4 de dezembro 
de 1986. -Jorge Kalume Presidente- Saldanha Deni 
R~to:_- José Ignácio Ferreira., 

ANEXO AO PARECER N' 1.162, de 1986 

Rcdação rmaJ do Projeto de Resolução n: 300, de 
1986. 
FaçosaberqueoSenadoFederalaprovou, nostenno.s 

do artigo 42,. inciso VI, da Constituição, e eu, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N., de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Canela, Esta· 
do do Rio Grande do Sol, a contratar operação 
de cridito no valor de Cz$ 6.881.915,00 (seis mi
lhões, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e 
quinze cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. I'! É a Prefeitura Municipal de Canela, 

Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 
2! da Resolução o'!93 de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução 11':140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
6.881.915,.00 (seis milhões, oitocentos e oitenta e 
um mil,. novecentos e quinze cruzados), junttl ao 

~- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., este 
na qualidade de agente finaoceii"O- da operação, 
destinada à implantação do sistema viário e do sis
tema de drenage~ pluvial, no âmbito do Promu· 
nicípio, 

Art. 2': Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Em discussão 
a redaçáo final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus- . 
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a àprovam qUeiram perma-

necer sentadQs. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promuJgaçáo. 

O SR. Pn!sidente(José Fragelb) -Passa_.., a aprecia
ção do requerimento n! 582, de urgência, lido no Expe~ 
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cliente, para Mensagem n~ 523, de 1986, relativo a pleito 
da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, em Minas 
Gerais. 

Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que aprovam, queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
Constituição e Justiça e de Municípios. 

Dependendo a matéria de parecer da Comissáo de 
Economia e verificando-se a ausência temporária da 
maioria dos seus integrantes, esta Presidência designa 
o nobre Senador Martins Filho, substituto eventual na 
referida Comissão e pede o _seu parecer. 

O SR. MARTINS FILHO (PFL - RN. Para proferir 
parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 523, de 1986, o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado 
Federal pleito da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora 
{MG) que objetiva contratar junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social F AS, a seguinte ope· 
ração de crédito: 

Características da operação: 
1. Proponente 
1.1. Denominação: Município de Juiz de Foral 

MG· 
1.2. Localização (sede): Av. Rio Branco, 2.234 

-Juiz de Fora!MG- CEP: 36025 
2. Financiamento 
2.1. Valor: equivalente, em cruzados, a até 

440.673,52 OTN; 
2.2. Objetivo: ampliação dos sistemas de abaste

cimento de água, canalização de águas pluviais, 
calçamento de logradouro e aquisição de equipa
mentos para coleta e beneficiamento do lixo. 

2.3. Prazo: carência -até 3_(três} anos; Amortí
zação- 8 (oito) anos; 

2.4. Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado 
de acordo com o índice de variação das OTN; 

2.5. Condições de Liberação: O financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o c.rono
grama a ser apresentado; 

2.6. Garantia: Vmculação de parcelas do Impos
to sobre Circulação de Mercadorias -ICM; 

2. 7. Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 6.956, 
de 10-9-86. 

Considerando os aspectos social, económico-finan
ceiro e legal, a operação apresentou· viabilidade, segun· 
do a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas 
notm.as-operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem nos tennos do segUinte ~. 

PROJETO DE RESOLUÇAO N' 301, DE 1986 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, 

Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente em cruzados, a 440.673, 52 
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, 

Minas Gerais, nós termos- do artigo 2~ da Resolução 
~ 93, de 11-10-76, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspondente 
em cruzados a 440.673,52 OTN; junto a Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimeq.to Social-F AS, destinado 
à ampliação dos sistemas de abastecimento d'água, ca
nalização de águas pluviais, calçamento de logradouro 
e aquisição de equipamentos para coleta e beneficia
mento de lixo. 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicaçáo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
conclui da Comissão de Economia conclui pela apresen
tação do projeto de resolução n~ 301, de 1986, que 
autoriza a prefeitura municípal de Juiz de Fora a co~tra
taf operação de crédito no valor correSpondente a 
440.673,52 OTN, para os fins que especifica. 
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Solicito o parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça ao nobre Senador Hélio Gueiros. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB - PA. Para profe· 
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n~ 523!86,-do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Juiz de Fora (MG), a contratar empréstimo no valor 
correspondente, em cruzados, a 440.673,52 OTN, desti
nado a financiar a ampliação dos sistemas de abasteci
mento de água, canalização de águas pluviais, calça
mento de logradouro e aquisiçáo de equipamentos para 
coleta e beneficiamento de lixo. 

O pedido de autorização foi formulado nos termoS 
do preceituado no art. 2~ da Resolução n~ 93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fixados no art. 2~ da Resolução 
n~ 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista, 
que os recursos a serem repassados serilo Provenientes 
do Fundo de A paio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifica-se que a prOposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por issO, o nosso encaminhainento 
favQrável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito o 

parecer da Comissão de Municípios, ao nobre Sen_ador 
Octávio Cardoso. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS -RS. Para pro· 
ferir parecer.)- Sr. Presideõ.te, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n~ 301, de 1986 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede~ 
ra~, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Jutz de Fora (MG) a contratar operação de crédito 
no valor corr!!spondent~, em .cruzados, a 440.673,52 
OTN, destinadas à ampliação dos sistemas de abasteci
mentos de água, canalização de águas pluviais, calça
mento de logradouro, aquisição de equipamentos para 
coleta e beneficiamento de lixo. 

A matéria foi apreciada pela C01~issão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça prOnunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as-
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pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos asPectos que competem a esta Comissão, opina
-mos pelo acolhiil_lento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão_de Econ~mia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos 
municipios brasileiros, em face da concentração das re~ 
ceitas tributárias a nfvel da União, e ser o instituto 
do endividamento o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

É o parecer. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Completada 

a instrução da matéria, passã-se à sua discussão em 
turno 11nico. 

gm __ ~iscussão. (Pausa.) 
Não havendo quenl peça a palavra, encerr0_3._ discus

são. 
Em-vOtação-. 
_Os Srs. _Senadores que aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
parecer -da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. 1 ?-Secretário. 

É lido o seguinte 

--PARECER 
N: 1.163, de 1986 

_ (Da Comissão de Redação) 
Redaçáo Final do Projeto de Resolução n! 301, 

de 1986. 
Relator: Senador Saldanha Derzi 
A ComissãO apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n~ 301, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Juiz de Fora (MG) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
440.673,52 OTN. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 
1986. -Jorge Kalulll~' Presidente- Saldanha Derzi, 
Relator - José 12Qá_ç~o Ferreira. 

ANEXO AÕ PARECER N: 1.163, DE 1986 
Redação final do Projeto de Resolução n~ 301, 

de 1986. · 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu; • Presi
dente, ·promulgo a seguinte 
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RESOLÜÇÁO N: , DE 1986 
Autoriza a _?refeitura Municipal de Jub: de Fora, 

Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
440.673,52 Obrigações do Tesouro Nacional -
QTNs. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a. Prefeitur.a MuniCipal de Juiz de Fora, 

Estado de Mmas Gerais, nos termos do artigo 2~ da 
Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela de n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no val.or correspondente, em cruzados, a 
440.673,52 Obngações do Tesouro Nacional- OTNs 
junto â Caixa EconOmica Federal, esta na qualidad; 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS, destinada à ampliação dos sistemas de 
abastecimento de água, canalização de águas pluviais, 
calçamento de logradouro e aquisição de equipamentos 
para coleta e beneficiamento- do lixo, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publi~çáo.'-

O SR. PRESIDENTE (José Fiagelli)- Em discussão. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são.· 

Em votação, 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer 

sentado_s. (P<3.usa.) 
AprovadO. -
A matéria Vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje às 21 
horas e 18 minutos, com. a seguinte ' 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno úiiico, da Redação Final (ofere
cida pela Comissão de Redaçáo em seu Parecer n~ 1.080, 
de 1986), do Proje~o de Lei do Senado n~ 36, de 1984 
-Complementar, de autoria do Senador Itamar Fran
co,. que_ isenta do Imposto sobre Circulação de Merca
dorias- ICM, a comercialização de leite "in natura". 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer· 
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessáo às 21 horas e 13 minutos.) 

Ata da 336~ Sessão em 4 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

As 21 HORAS E 18 MiNUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eurii
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes -_Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo --:-
Cesar Cais- Dias Macedo- Afonso SRncho- Moa
cyr Duarte - MartinS Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- Jos6 Urbano 
- Cid Sª'mpaio - Carlos Lyra - Luiz Cav3.lcante 
- Lourival Baptista - Passos Pélrto - Jutahy Maga-
lhães- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira- Amarai 
Peixoto- Nelson Carneiro- Jamil Haddad- Mata-

Presidência do Sr. José Fragelli 

Machado """:"'Alfredo, Campos- Fernando Henrique 
Cardoso ~Severo Gornes- Benedito Ferreira- Hen
riqUe SantnfO .:..._ Gastão MUller - Roberto Campos 
-José Fragelli-Saldanha Derzi -:Affonso Cámargo 
- Álvaro Dias - Enéas Faria - Arnor Damiani -
IVa,p Bonato -Carlos- Chiarelli --Pedro Simon -
OctáviO CardQso. 

O SR. 'PRESIDENtE (Jo-sé Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. ·1 '!-Secretário vai proceder à leitura do expe-
diente. __ 

É lido o seguinte: 

_EXP)l;DIENTE 
PROJETO DE LEl DA CAMA.Jt;\ 

oNt> 160, de 1986 
(N;• Ml6/86, na casa ile orlgem) 

-- De >nicla tl va do Senhor 
iPrestctent;;. da Rep_úbllca 

Estende "o~ b!'llefjcios prevlsl!ls . no 
inclst?. li do art. 50 da. L>l n.0 6.880, 
d~ 9 · \Je_ dezembro de 1980, aos milita· 
res ~ qu~e- 'm.êhciiºri._a 

o Oorú;resso Nacional decre~a: 
Art. 1.0 Apnca-se o disposto no !ntilso II 

do axt. 50 da Lei n.0 6.880, de 9 de dezem · 
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bro de-1900, ao oficial das Forças Arma
dM. que;tenha pa,ssado.para .a inatlvidad·> 
"""vigênc'ia da J.;Jú ;n.?-J>.77<l, de,_2a:>de de
zembro de 1971, e que contava malscde ~~ 
(trinta) e. menos de 35 (trinta ·e __ cl!).\:o). 
anos de .s:ervigo.: l 

§ lP EX-cluem-se da aplicação das _pre
sentes diSposições os militares já contem
plados C!lm a.s vantagens conoectJdas poJas 
Leis n.oo 288, d<> 8 de junho de 1948, 616, de 
2 de fevereiro de 1949, 1.156, de 12 de julho 
de 1950 e 1.267, de 9 de dezembro de 19!;0. --

§ 2~0 Os benefícios_ ;pecUniários deco:rre·n
tes da aplicação deste artigo soJIJ,ente perão 
devidos a pa:r;.ir da data desta. lei, mediante 
r-equêrimento do interessado. 

Art. 2.0 o Poder Executivo regu_Iamen, 
tará a. aplicação desta lei de conformidade 
oom as pecullaridades de cada Força. 

Art. 3.0 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N.0 713, DE 1986, 
El<celentissimos Senhores Membros do 

C<>ngresso Nacional: 
Nos. termos do I!Ji;. _51, da,. ~titu.!~ 

Federal, tenho a honra de süómeter a: 'ele-· 
vada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado· de - -
!'!enhor ,Mip.lstro" 
<,IQ7Mil,ior da,s . _ 2 . . 
projeto de lei que ... estelli os ~ !911 
previstos no item . n do art. 50 di Lei n.". 
t!. !180, <le 9 de dézembro de 1980, aàs mili-
tareS tw:e rilenklon'ii". · ' · · · -
;,Ji'Wi!a;'2~.d._lt~ve:PRi'Q~-f986.~·.J~ 

~.S:iliÇíÇ>*f MOTivÓS N.~ óáll29/SC";t; 
~24.·!?~:.:.2~11-9. ~ J9~.-:~4 R MJ.J.'U.l> .v DE ...,T.\00.· 9 
DO 'ESTADO-MAIOR !lAS FOil.{!AS " 
MADAS. 
Excelentlsslmo .E;enhor Presidente daRe

pú]?llca: 
Na égide da Lei n.0 5. 774/71, o mllitar 

fazia i us à percepção de remuneração cor
respondente ao grau hle~árquico superior 
ou melhoria da mesma quando, .ao passar 
para a inativldade, contasse mais de 35 
(trinta e cinco) anos de serviço, se oficial, 
e mais de ~O (trinta) anos de serviço, se 
praça. 

2. Com ó advento da Lei n.o 6.88Q/80, 
atual Estatuto dos Mllltares, flxou-IJe< em 
:lO (trinta) anos o tempo de serviço para 
que o mlli tar nessas condiçõli8 ~passasse 
para a !natividade com os proventos do 
grau hierárquico superior, fosse elie oficial 
ou praça. 

3. Dos d!sPosltlvos diversos das duas 
decol.'lie: de um lado, mllltares transferidos 
para a !natividade com malll de 30 (trin
.wLe_JnenolU!e:35. litiuta e cinco) anos de 
~~vll"lÇ!'JlMSI<U1f.QYJ!ntos do seu grau 
hferarqllico na ativa, de. outro, mm.w~ 
com ªPenas 30 (trinta) anos de serviço lUIS 
mlesmas posl.ções hierárquicas, auferindo 
proventos de nivel superior. 

· 4. Há ainda a considerar, a bem dá 
justiça, os anistiados por' !orÇa da Emenda 
<Jo:nstitucional n.o 26, d<> 27 nov. 86, que, 
sem terem prestado os_ anos de serviço dos. 
demals, . foram beneficiados com os pro
ventos do grau hierárquico lmiedlato. 

5. O tratamento dlSerl.Ínfnatório tem 
originado compreensivela insatisfações e 
prejudicado a harmonia e concórdta . tão 
necessárias às Forças Arm~,.F~ão.~J.a, 
quà.l submeto · à relevacta -eOlUI!deraçãb · M 
Vossa Excelência o anlleprojeto de lei in
cluso, que corrige as distorç~ a~J;dadas, 
beneficiando os . que, embora merecendo, 
estavam sem o amparo da lei. 

6. Cabe rtessaltar que in.l.clativas do· Po
d~r Le~ti~o ne_sse sentido esbarram na 
prolbiça.o:· constituclona! em face_ a1> aumen
to dà despesa. púl:íliea que, lllestle. caro, fica 
ll'ê(ltlZid$. pela não retroação da lie!l e pela 
~nljj<is1Çá<\ dó. requerimento. 
. _AproV<ll.to. a oportunidade. para reaflrmru: 

a V. Ex." os protestos de estima e. conside-, 
-ração e 11. eerj;eza de que .a integração, a 
ê~ e··a OOojjeração entre ail Forças Ar
madas con.stltuem .a garantia do cumpri
mento c 4J>s ~as J:'l,lspeetivas mlssões. -:

. qierie~-<le-Exéri:lto PaJ!l~ . (:l'JIIpos ·Paiva, 
Min~o de Estado Chefe do Estado-Maior 
'das lrl)réa,s Armada<. 

LEGlSLAÇAO CITADA 

_LEI N.o 6.880, 
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980 
ESTATUTO DOS MILITARES 

::; .. ~ ............. ; ....... ;, ................ . 
TiTULam 

D,o~> Direito~ e ~ta~;:rrogativas dos 

CAPíTULO I 
Dos Direitos 
'c 'SEçAO I 
Enumeração 

Att. 5ó. Slió direitos dos mll!tares: 
.I =a :garantia da patente em toda a sua 

plenitude, com as vantagens, pr;errogatl
v~s e ~everes ~~ elª' in1ere}!tes, quanfio ofi
cial, nõs tJerm& dli.~COnstltulgâ()-; 

];i; ~;~~--~C:Pç$ dé :-xe:~~~~hoor-
:responden te ao grau l;>JJ~J;!Írqui~t;~ ·, Sl!J;ijlrlor: 
ou melhoria da mesma _quand~ ~ ser 
transferiP.o p'ara··a !natividade, e:ohtar,rri8.is 
d_e ,3. Of:tr~J;Jj;al.a.n<>!',de serviço; 

. •.·· -~ ... , .... , ... ~~;f·. -~ .. ,:-· .. ·:~·· . •;'(' ·-~·t' 
(;!.s Comissõ~s d.é Constttuilfã(J ecJIIJl~ 

tiça, d.e Segurança Naciona~ e de' FiC 
nanç<UJ.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N9 161, de 1986 

(N.0 8. 414/86, na Casa de origem) 
De iulclativa do Sr. Presidente da República 

Altera dispositivo da Lei n.o·s. 787, de 
~7 de juriho de 1972, que dispõe sobre 
a remuneração de militar_es inativos_ con
vocados ou designados para o Serviço 
ativo o_u exercíciO de cargo ou função 
nas Forças Armadas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O art. 128 da Lei n.o 5. 787, de 

27 de junho de 1972, que dispõe sobre a re
muneração dos mllitares,~.passa a vigorar 
acrescido de um parágrafo, a. ser numerado 
coma·§ 1.0 , renwnerando-se os demais: 

"Art. 128 .......................... .. 
§ 1.0 . o . militar que, em virtude . da 

aplicação do caput deste artigo, venl1a a 
fazer jus. mensalmente, a um total de 
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. vencimentos inferior ao que vinha rece
berido. terá assegurada a 'percepção -de 
remuneração mensal no valor correspon
dente ao to~ dos seus proventos ila 
lnativldad.(>. 

§ 2.0 
O O O O O 0 o o O O YO ,· o·o O o 0 O O' O,:, O 0 O O O 0 O» 

Art. 2.0 · O Poder Executivo regulamenta
rá a aplicação desta lei de conformidade 
com as peculiaridades de cada Fqrça. 

Art. 3.0 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. _ 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N.0 711, DE 1976 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Naclonal:-

Nos termos do art. 51 da C<>nsti;ul.c;ii_o 
Fed-eral. tenho a honra de submeter à ele
vada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de E:l<posição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado Chefe do Es
tado-Maior das Forças Almadas, o anexo 
proj-eto de lei que "altera dispositivo da 
Lei n.0 5.787, de 27 d<> junho ·de 1972, que 
d!spõe sobre a remuneração de mllltares 
!nativos convocados ou designados para o 
serviço atlvo ou éxerciclo de eargo ou run:.. 
ção na.s -Forças Axmadas'1, 

Bra.s!lla, 25 de novembro de 19136. - José 
Samey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVós N.O 3.933-SC-1, 
DE 24 DE NOVEMBRO DE 1986, DO SE
NHOR MINISTRO DE Em'ADO CHEFE 
DO ESTADOcMAIQR DAS -FORÇAS AR-
MADAS . 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re

pública, 
O art. 50 da Lei n.O 6.880/80, Estatuto 

dos Mllitares, estabelece que o militar com 
mals de ~O anos de serviço, quando trans
ferido para a reserva ~unerada, pen:ebe 
proventos calculados pelo soldo do grau 
hierárquico imediatamente superior. 

A Lei n.0 6.880/80, que trata do Éstatuto 
dos Mllitares,_ prevê em seu art. 12, § 1.0 , 

a designação do multar da reserva para o 
serviço atlvo, em carát<>r transitório e me
diante aceitação voltmtárla. 

O ca.put do art. 128 da Lei n.O 5. 787/72, 
q_ue :trata da remuneração dos militares, de
fme que o militar reformado ou da reser
va remunerada, convocado ou designado 
para o desempenho de eargo ou comissão 
nas Forças Armadas, para o serviço" ativo, 
perceberá venclm<>ntos correspondentes ao 
posto ou graduação para o qual foi desigua
do, perdendo, em conseqüência, o direito à 
remun-eração .da !natividade. 

Resulta dessa · combinação de !eis uma 
perda d,e remuneração mensal desestimu-

~' além de injusta para o individuo e 
- ..tese i á ver para a Adminlstração · de vez 
que reduz o universo de militares' !nativos 
que, voluntariamente, aceitariam o retorno 
ao serviço ativo ou .ao 1trabalho nos Mlnls
térios Mllltares, 

sanar e-sse impasse e obter o concurso de 
mão-~e-obra. valiosa, necessária, e não raro 
especlal!zada, nas Forças Armadas; elimi
nando o desestimulo apontado, é a fln~I!
dade do anteprojeto' de lei que ora subme
to à elevada apreciação de Vossa Excelên
çia e que, .acrescenta-$e, não implica em 
aumento da despesa pública. 

Aproveito a oJl(lrtuuidade para apresen
tar a Voss11 Excelência, Senhor Presidente, 
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os protestos do meu mala profundo respei
to. - General-d'ª"El<ércJto PaUlo Campos 
Paiva, Mln!stro · de Estado Chefe do Esta
do-Maior da.s Forças Armadas. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI: N.O 5. 787 
DE 27 DE JUNHO DE 1972 

Dispõe sobre a reinuneração dos mi
litares .e dá outras providências. 

o Presidente da República: 

li'aç<> saber que o. Congre.sso Nacional de
·creta. e eu sanciono a seguinte lei: 

TiTULO IV 
Da Renumeração do Militar na 

!natividade 

CAPiTULO V 
Das Situações Espeetais 

Art. 128. o nuittar refol'Jllado ou da 
rwerva remunerada., que na forma da le
gislação em vigor, retornar à ativa, fol' 
convocado ou designado tPara o desempe
nho de cargo ou comissão nas Fol'ças Ar
madas, perceberá a remuneração da ativa 
do sen posto ou graduação a contar da data 
da apresentação à organização milltar com
petente, perdenda, a partir dessa data, o 
direito ~ remuneração da !natividade. 

§ 1.0 Por ocasião da sua apresentação, o 
mllltar de que trata este artigo terá direi
to a um auxilio para aquisição de unifor
mes, correspondente ao valor do soldo de 
seu pos!"o ou graduação. • 

§ 2.0 ·o militar de que trata este artigo, 
ao retornar à !natividade; terá sua remu
naação recªIculada em função do novo 
cômputo de tempo de rerv!ço e das novas 
situações alcançadas pelas ativ!dades Q.Ue 
exerceu, de. acordo com a legl.s]ação em 
vigor. • 

As Comissões de Segurança Nacio
nal e de Finanças 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
· ~ 162, de 1986 

(N.0 S.GSS/86, na caSa. de origOm) 

(De !nic!atlva do Senhor 
Presidente da República) 

Dispõe sobrt a criação de cargos na 
Categoria. Funcional de Técnico de Con
trole Extet:no do Grupo-Atividades. de 
Controle Externo do Quadro Perma• 
nente da Secretaria. Geral do Tribunal 
de Conta$ da União,.· e dá outras pro
vidências. 

a ·portador<>s de diploma de curso superior 
de eris!no ou habilitação legal equivalente, 
com fdàde má:xi~a de 40 (q,uarenta) anos. 
na forma a ser estabe:leci-da em regulamen
to próprio do Trlbunal de Contas da Uuião. 

Parágrafo único. A in.scr!ção. de candi
datos ho .concurso de que trata este artigo 
independerá de limite de idade em relação 
Ms ocl)pantes de cargos ou empregos pú
bl!cos. 

Art. 3.0 As vagas ocorrentes na classe 
inicial das categorias Funcionais do Qua
dro e da Tabela Permanente da Secretaria 
Geral do TJ:!bunal de Colltas da_ União serão 
destinadas às · três formas de provimento 
previstas na Lei n,o 5.951, de 3 d" de=

-bro de 1973, e suas alterações, na razão de 
1/3 (um terço) para cada uma, na f<>rrna 
do Regimento. 

Art. 4.0 F'icam criados no· arupo-Dire
ção e Assessoramento Superiores, Código 
TCU-DAS-lQO do Quadro Permanente da 

- Secretaria Geral do Tribunal de Contas da 
União, na fonnà do Anexo n desta lei, 20 

~ 

(vinte) cargos dê provimento em ~o, 
pára desenvolvimento das ativldades espe
cíficas de controle externo, a. serem provi
dos privativamente por ocupantes de car

-gos da Categoria Funcional de Técnico de 
Controle EXterno. 

A~t. 5,o Cabe ao Tribunal de Contas. da 
União, mediante ato regulamentar próprto, 
e atendida a sistemática do Poder Executi
vo, eiasslflcar os cargo,; em comissão do 
GrupocDireção e AASesSoramen to SUperio
res, adaptando-os à sua estrutura. orgânica 
e funcional, fixando-lhes a remuneração 
nos valores da escala de n1vels prevista. no 
Anexo n, do Decreto-lei n.0 1.445, de 13 de 
dezembro de 1976, ob.servada a disponibili
dade de recursp.s orçaanentárlos próprios. 

Art. 6.0 As desPesas decorrentes da, àe
cução desta lei correrão à conta das dota
çõe« constantas do Orçamento da União. 

·Art. 7.0 Esta Iel entra ent vlgor·na .dáta 
de sua_ publicação. 

Art .. 8.0 ReVOgal!l-se as dll!poslçõea em 
contrário. 

'1JR:!BUNAL DIE OONTAS IDA UNiãO 

SEORE:l'JIRLA Gil!lRAL 
Quadro Permanente 

795. 

795 

Amllro! 

SITUAÇAO .AiN'l1ERJ:<m 

()ódigo 

Téénioo de 
Conltróle 
Externo 

TOU-cE-illl 945 

945 

(•) Acrescidos. 150 · C$1'8'06 c:rlados no a.rt. 1.o desta LeL 

ANEXO II 

·Categoria 

03 TCU~DAS-101 
Para atender a instituição de 
rmidlaJde de auqlillori;a espe
clruli!Z3K!a. 

ó CongréSSO NaCional decreta: 
Art. 1. 0 F'!cam criados, no Quadro P".r- ""-

manente da Secretaria Geral do Tr!buiJ:li,L._ 

17 TOU-IDAS-102; Pam &~sesooramento a ·Ml
:ndBtros, Aud:litorel!, Procura
dores e ~ dJe Un!Jda
d~ diaJ Siem'etam!a Geral. de contes da União, ha Categoria Func!o- • 

na! de Técnico de controle Externo, dO 
Grupo-Ativldades de Controle Externo, Có
digo TCUCE-011, os cargos constantes do 
Anexo I: desta !e!. 

Ant. 2,o O primeiro provimentO dos car
gos da Categoria Funcional de Técnico ds 
Controle Extemo _a que se refe~e o artigo 
anterior dar-.se-á na Classe inicial, me-
diante concurso .público de provas, aberto 

/-( 
-=~=_20~-

I 

(*) ~-·~ ·~~!t_t~;Ldo& em· ato regulame,tu, na forma' do a.rt. 5.0 destã. Lei. 
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MENSAGiE:M N.0 388 
!ElreelentlsS!mos Srenhmes !MembroS dD 

-~·NactOI!Rl: . . . 

!Nos termos do art. 51 da Oonstituição 
Fe<ieral, tenho a hollJ:& de submeter. à. ele
va<la deliberação de Vossas EJreelências, · 
a.ooinpa.nhado de ElqlOSI.ção· de Motivos do 
!;lenh01" Mlillsti:o-PreSidente d(} ~una! de 
Oontas da União, o ~·projeto de lei 
que "dispõe sobre a eiiaçã<> de .cargos na 
oa.tegorla Funcional de Técmro di> Oontro
'le· EXterno do Grupo.,Atividades de Con
trole il!lXIlerno do QUadro Permanente da 
Secretaria-Gemi do Tribunal. de Oontas da 
União1 e dá ou~as proV:idêne~'SS". 

Brasrua, 6 de agosto de 1986. - .JoSé 
Sarney. 

·Ei<posiçãõ de :M;,tivos n.0 001-SíP/86 

Em 20 de fevereiro de 1986 

Exeelentiss!mo Sephor Preslfl.eilte da Re-
pública, . . · ·: · 

·· A Oonstituio;ão da República Féderaiiva 
do Brasil na ~ yn do oa.pitulo VI, 
dispondo sobre a "Fi.seallzação Financeira 
e Orçamentária:', definiu o ll.mblto do COn
trole 'EXterno qUI' compreende a aprecia
ção das contas do converno1 o desempenho 
das :funções de auditoria fin=fra e !'rça
mentãrl·a e o ju.Lgamento das contas dos 
iulm!nlstra.d<>res e demais responsáveis por 
bens e valores públicos, atribuindo a este 
Tribtm:ial eompetêncla para dar parecer 
prévio, em. sessenta diasJ sobre as contas 
que ·o Presidente da República eneaminba, 
anualmente~ ao Congresso Nacional, exer..
een<lo permanentemente a auditoria finan
ee:Lr.a. e orçamentária sobre .as contas das 
uuldades administrativas dos Três Poderes 
da União, por melo das inspeções que jul
gar necessárias, com jurl.sdlção em todo o 
Pais. . 

Estatui,' ainda, a nossa oa.rta Magna q;ue 
a lcl disporá sobre a organização do Tri" 
bunal,. criando, inclusive, delegações ou ói-
gão.s destinados a a.uxiliá-lo no . exere!cio 
de SU&S funções e na descentmllzação dos 
seus trabalhos. 

Complementando a disposição principal, 
a nnrma básica atribui a esta Oorte a ln!-. 
ciativa. das medidas condizentes com a 
f!scallzação . da legalidade <(as despesas, 
inclusive as decorrentes de contrato, me
diante provocação do M1illstério Públieo ou 
das ooditorlas firl>tru:e!ra e orçamentária e 
demais órgãos anxiliares. 

'!'em este Trlb~mal, no atendimento de 
seu núster oonstituciona:l, procurado exer
cer a Sl1a. função· fiseallzadora. utilizando
se dos Seus quadros funcionais eada vez 
mais insuficientes7 na. medida em que cres
cem, força. da natural expansão das a.tivi
dades estatafu, as taref-as a rerem realiza
das, notadamente na área ãa auditoria 
finanoeira e orçamentária a que servem 
as inspeções _ in lo~7 que a norma. maior_ 
preconiza. 

Todavia, enquanto .se desdobram os ser
viços aux!l!ares desta Oorte no desempenho 
daquelas tarefas, cresce, em ra:zão geomé
trica, o alcance dos controles que tendem, 
naturalmente, e C?-da: vez: mais, __ a abarcar 
não somente os órgãOB- e se!V'iços da admi
nistração dlreta, COI!lO ainda, as uuldade,<; 
da administração indireta, as autarquias. 

as empresas públi-«?as. as sociedades de ecow ~ 
nomia ml.sta, e as fundações, bem como já 
.:re obServa significativa abrangência desse 
controle em relação à.s oone!>SSiOnárias de 
serViços púb)leos e a tod9S os mecaulsm!'s 
que d!reta ou indiretamente, possam one" 
ror'as fú._lanç_as dO Estado, abr~gênc!a.~sta 
_a que não .esqapa, por suas repereussoes, 
nem mesmo a.S ações de elldividamento in
.terno e externo. 

Examinadas as contas do O<Jverno daRe
pública relativas ao elref(l!cio de·l984, cons
tatou-se o fato de o Banco . Central do 
Brasll náo dispor de dados ev.tos sobre o 
valor da divida externa que, segundo esti
mativa e=stante do Relatório do citado 
Banco era da ordem de US$ 102,4 bilhões, 
enqua:ÍJ.to que a Dívida Pública Mob!llárla 

--Interna Federal importava, no flnal de !984, 
em Cr$ 90.276:542 núlhõe.s. Solicitado fosse 
informado o total da dívida extema bras!
!eira eni ~1 de dezembro de 19M, o ·Banco 
Central do Brasil esclareceu: 

" : . . n·ão dlsr>Ór de dados atual!zados 
. eom base no referencial citado, em de
corrência de dificuldades :técnicas na 
listagem de documentos vinculados à 
divida externa brasileira. 

Em breve devem ser publicados nú
meros oS -mais recentes pos;;iveis, -em 
função das -medidas que es!ão sen!lo 
adotadas para pronta superaça.o daquela 
fal.ha." 

Ora, Senhor Presidente, este estado de 
coisas por certo não pode peran·aneeer. São 
oportunas as palavras de René Stourm: 

"Quàndo um país não tem mais orça
mento, nem contabilidade, quando igno
ra o montante das receitas, das des
pesas e dos déficits. quando não sabe 
mais para onde vai o dinheiro, nem 
de onde procede - .sobreveio a ruína.." 

11:- gigan tesea; pois, senhor Préotdente, a 
tarefa que a boa aplicação dos ree_ursos pú
blloos, e a moralidade da coiSa pública., in
cumbem a este Tribunal que não . it tem 
refugado, como é público e notório. 

Desaparelhado ·institucional e operativa-
- mente, tem este lnstituj,o procurado multi" 

plicar a eficiência dos recursos qisponfveis; 
objetlvando a mâx!ma eficâcia que deles 
lhe seja passive! obter, esbarrando, é fato, 
nas limitações que a. norma nijo co-nseguiu 
vencer,_ e na eXigüidade dos ~ursos hu
manos de que se pode valer, arredada, por 
absoluta inconveniência, a adjudicação a
terCeiros, despreparados ou desinteressados, 
quando não parciais, da sua ação fisca.Iiza
dora, mormep.te das auditoriS:$ financeiras 
e orçamentárias, que abaxeam, com a vert-. 
ficação e análise dos ratos administrativos 
contabll!zados, a viabllldade técnica dos 
projetaS, a moralidade administrativa e, 
contrariamente do que se tem ;p<>r pressu
posto, a própria conveniência e oportuulda~ 

- --de da deSpesa no que p=m significar ou 
traduzirem-se' em prejuízo para a Fazenda 
NacionaL 

Viabl!lZando po8sa este Tribunal, e!eti
vamente, verificar se os gestores da coisa 
pública estão administrando os recursos fi
nance!TOS com au.ster!dade e <OCOnomicidade, 
e ..., empregam proeed!mentos operacionais 
ágeis e eficientes para melhor aproveita
mento dOS recursos públicos, por cerlo se 
beneficiarão o GoVerno de vossa Excelência 
e o Pais com esta nova etapa do cantrole, 
que pentlft!rá aos Poderes Executivo e ~
gislativo melhor conhecerem como estão 
sendo adminiStrados os bens e valores <;la 
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triilão. TaiS medidas deverão ser tomadas 
para melhorar ou mesmo aprimorar a ges
tãO da coisa pública, eom o menor custo 
possível, evitando-se para isso a. eontrata
ção de empresas <ll.tas de auditores inde
pendentes, ou onerada de vultosos dls:pên
dlos, ,pondo em rtooo, peJo ace<\SO a certas 
operações em que avulta o interesse públl· 

- oo, a própria S<lg]ll"ança nacional. 
:Por tudo Isto, este 6Tgão fiscalizador de 

suPerior !ns1;incla, diante da 1astt da reno-
--va:ção que <f ·Pais atravessa, nã,9 ooménte 

advoga maior abrangência de suas atribui
ções funcionais, como, também, maior apa
relhamento para. o .seu dese:qvolvimento, 
atento à complexidade cada ""'" maior de 
que se reveste a administração pública; for" 
ça dos novos métodos de trabalho, c= a 
auditoria · concomitante e preventiva, o 
acompanhamento dos cronogramas fisleo
f!nanee!ros dos projetas em desenvolvimen
to, e a análise das novas formulações· eco
nômico-fina.nceiras, a que se .ooma a espà
cial!Zação cada vez maior que a função con
trole solicita do.s seus agentes . 

, ObjetiV)Uldo aparelhar, para tanto, este 
Tribunal, atento à.s recomendações dos Con
gressos Intemàclonais das Entidades· de 
Controle das Finanças Públicas, e nos mes
mos moldes em que •tais recomendaçõeS têm 
sido atendidas nns paises mais avançados, 
n·esse mister, agrada-nos solicitar de Vossa 
Excelência, a lulclativa eondl2ente com a 
ampliação do corpo instrutivo deSta Oorte, 
com· a Criação de 150 (cento e clnqüentaJ 
cargos de n!vel superior a. serem Providos 
mediante concurSo público de ãmblto na
cional, me<ll.ante rigo:rosa comprovação de 

_ capacldade téen!éa nas áreas de con!).ecl
mento de Planejamento governamental, 
lll<ICl"OOconomia e economia internacional, 
informática, contabilidade, direito finanCei
rO e fiscal e administração financeira. 
· Esta <proposiçãO visa alll.pllar a· il,ção · fls

.ca11Zadora desta Oorte e resultam, estamos 
.ieguros dt.sà, na cOntenção dOs~gastos de~ 
sordenados, inibindo a malversação dos fun
dos públicos, e na· constante e eretlva vig!• 
lângia sobre a· exação administrativa; ve
la):l.do mesmo pelo incremento dos projetas 
conslgnàdos no orçamento, até a sua Inte
gral realização. os resultados, percebe vos
sa Excelência, serão, sem dúvidas, compen
sadores, dado que a economia nos dispên-
dios, _sem . prejulzo da integral consecução 
dos objetivos, assegura a má.xlma eficácia 
a.os planos de govemo consignado.s na Lei 
de Meios. · · · 

De outra forma, Senhor Presidente, não 
nos parece demais, just!ficandp a oportuni
dade da ,proposta, esclarecer que o Tribunal 
de Çontas da União, com jurisdição em todo 
o território nacional dispÕe de apenas 795 
Técnicos de Controle Externo "(TCUCE-11) 
para atender às !nspeções que deveni abran
ger 1. UO uuidàdes da administração di
reta e 425 entidades da administração lndi
reta, dentre autarquias, empresas públicas, 
SOciedade de economia miSta, fundaçõés, e 
outras entidades subvencionadas pelo po
de:r público federal, além do exame da !e-' 
galid:;de, para fins de registro, .das conces
sões iniciais de aposentadorias, reformas e 
pen.sôe.$, ~ dos seus .reflexos nas· contas de 
despesa doo órgãos pagadorell. · 

Quanto a.o aspecto económico da medida 
proposta, vale ressalta.r que não haverá au
mento de despesa capaz (\e influenciar a 
dlsponibll!dade de caixa do Tesouro Na
cional, .uma vez que o acréscimo se situa 
em torno de Or$ 1. 297 milhões por mês, 
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cabendo destacar que esta corr.e, no orça.
mento gera.! da União, oompareee em ape
nas 0,048% da despesa global. 

Cumpre-me esclarecer a Vossa Excelên
cia, Senhor !Presidente, que a despesa com 
o pessoal desta COl'te de COntas p;evista 
para o exercício de 1986 é de Cl'$ 280.806 
mllh®s, passando COI!). o aumento proposto 
a Cr$ 296.400 milhões o que repre5enta 
variação >Cle 5.56% em relação ao orçamen
to do Triburial e 0,0024% (vinte e quatro 
décimos de milésimos) do Ol"Ç1Úllento da 
Uniã.o 

Em havendo por bem Vossa Excelência, 
por se havei eonvencido da justeza do que 
se IJ>COpÔe, patroclnaJr o desenvolvlmelllto 
maior da ação flsealizadora deste Tribunal, 
peço vênia para sugerir, seja ·a ampliação 
dos seus quadros funcionais contemplada 
em dllp]oma ·legal, na forma da. minuta 
anexa. 

Antecipando, em qualquer h!põtese, agra
decimentos pela aeoJhlda que !ler a esta 
formulação, ·aproveito o ensejo para renovar 
.r-vossa· Excelência os meus protl!&tos de 
grande estima e profunda consideração. -
Fernando Gonçalves, Presidente. 
Aviso n.0 521-BUPAR. 

Em 6 de agosto de 1986. 
A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Haroldo San!ord 
DD. Primeiro-Secretário da 
Câma.ra dos DePutados 
Brasília - DF . 

Excelentlsslmo Sr. . Primeiro-Secretário, 
Tenho a. honra de encaminhar a essa s..,a._ 

cretaria a Mensagem do EJ(celen tísslmo Se
nhor Presidente da RePública, acompanha
da de ExJ>osição de MOtivos do Senhor MI
nistro-Presidente do Tribunal de COntas da 
União, relativa a projeto de lei que "dispõe 
sobre a rlação de cargos na Categoria Fun
clonai de Técnico. de COntrole Externo do 
GrupocAtividades de COntrole Externo dO 
Quadro Permanente da Secretaria Geral 
do 'llr1burial. de COntas da União, e dá 
outras providências"~ 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de elevada esti
ma e consideração. - MarcO Maciel~ M1.nis
tro Chefe do Gabinete Civil. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI IN.O 5.951, 
DE 3 DE DETZEMJ3RO DE 1973 
Fixa os valores de· vencimentos dos 

cargos dos Grupos- Atividades de Con
trole Externo, Servi!;OS Auxiliares e 
Serviços de Transporte Oficial e Porta
ria do Quadro Permanente da Seereta
ria-Geral do Tribunal de COntas da 
União e dá outras providências. 

O Presidei).te da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1.o Aos uiveis de classificação dos 

Cal'gos de provimento efetivo das Catego
rias Funcionais dos Gru;pos a que se refei'e 
esta Lei. criados e e=?truturados com funda
mento na Lei n.O 5. 645, de ro· da dezembro 
de 1970, çorrespondem os seguintes valores 
de vencimentos: 

I - Grupo - Atividades do Controle 
Externo 

Nível 

TCU-CE-4 
TCU-OE-3 

Vencimento 
Mensal 

C!'$ 
•.....• "'. ---· ---·. 5.200,00 

4.400,00 
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.•......• ··- •••• ·- 2_400,00 

·········--··---· 2.000,00 
U - Grupo - Serviços Au:s:iJlares 

Nível · Vencimento 

TCUCSA-:6 
TCU-SI\-5 
TCU-SI\-4; 
'l'CU:-SA-3 
TCU-SI\-2 
TCU-SI\-1 

Mensal 
CJ:$ 

... •"- •.••.• --... 2~300,00 

....... ·••···••••• 1.900,00 
•.... ·.•..•.•..... 1.500,00 
. ··' ...• ······'·-· 1.000,00 

900,00 
600,00 

m --' Grupo - Serviços de Transporte 

Nível 

'i'CU-'l:P-5 
TCU-TP-4 
TcucTPC3 
TCU-TP-2 
TCU-TP-1 

Oficial e~ 
Vencimento 

Mensal 
C!'$ 

...•••.... - . . . . .. 1.20(),00 

. . . • . • • . .... ···- "" •.. 1.00{),00 
900,00 
'100,00 
500,00 

Art. 2.0 As gratificações pelo exercicio 
em regime de tempo integral e ded!cação 
exclusiva, as diárias de que trata a Lei n.. 0 

-4.019, de ;lO de. dezelnbro de 1961, e respec
tivas ·ab~rções; referentes aos cargos que 
integram os Grupos de que trata esta Lei, 
ficarão ab~rvldas, em cada caso, pel'!S ven
cimentos fixados no artigo anterior. 

§ 1.0 A partir da vigência dos atos de 
inclusão" de cargus nas Categorias Funcio
nais, cessará, para os respectivos <>=antes, 
o pagamento· das vantagens especlf:lcadas 
neste artigo. 

§ 2.0 Aplica-se o disposto neste artigo 
aos funcionários do Quadro Permanente da 
Seeretaria-Geral .do Tribunal de Contas da 
. União à l!ledlda que os respectivos cargos 
forem transpostos ou transformados para 
as cate@rlas Funcionais lnt.agrantes dos 
demais Grupos, estrutuxados ou criados na 
forma da Lei n. 0 5. 645, de 10 de dezembro 
de 1970. · · · 

_ ~ 3-.o A gratifleação adicional por 
. tempo de serviço dos funcionários do Qua
dro !'<>Imanente da Secretaria Geral do Tri
bunal de OOntas da União, que forem ln
clufdos nos Grupos· de que trata esta lei, e 
nos demais estrutuxados ou criados na. for
mil da Lei n.0 5'.645, de 10 de de=br9 de 
1970, será caleulada de acordo com o dis
posto no ar!. lO, da IJe! n.o 4.345, de 26 de 
junho de 1964. · · 

Art. 4.0 · Aos atuals funelonárlos que, em 
deoorrêncla da aplicação dmta lei. passa
rem a pereeber, mensalmente, retribuição 
total inferior à que vinham auferindo de 
acordo com ·a leglslaçáo anterior será as
segurada a difeNnça, eomo vantagem pes

.soai, nominalmente identificável, na forma. 
do dÍs:posto no a.rt. 4.0 ., respectivos pa:rá.
grafos, da IJe! COmplementar n.o 10, de 6 
de maio de 1971. · 

Art. 5.0 Os renclmentos fixados no ·art. 
1.0 desta lei vigorarão a partir da data do 
ato de inclusão de cargos no novo sistema, 
a que se referem os parágrafos do art. 2.0 

Art. 6.0 Somente poderão inscrever-se 
em eoncursos, pa;l"a ingresso nas categorias 
FtrlfctonaJ.s do Grupo-Atlvldades de contro
le Externo, braslleiros eom a idade máxi
ma de quarenta e cinco anos, que possuam.: 

I,.,::. diploma de curso superior de en
sino ou ha:bllitação legal equivalente, 
na forma ...tabeleclda em Resolução 
-para a categoria de Técnico de COntro-
le Externo; · 
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n- certlfleado de eonclu.são do ciclo 
colegial ou 2.o grau do ensino para a 
categoria de Auxll!ar de Controle Ex
terno. 

§ 1.0 À inscrição de candidatos nos con
cursos de que trata o. presente artigo lnde
penderá de lim1te de idade em relação aos 
ocupantes de eari:oo públicos. 

§ 2.0 Os cargos da classe inicial da ca
tegoria de Técnico de COntrole Externo po
derão oor providos, respectivamente .. _em 
até 116 (um "exto) ·das vagas, mediante 
progressãó funcional de ocupanfles de car
"os de classe final da Categoria de Auxi
liar de COntrole Externo· do Grupo-Atlvi
dades de Controle Externo e, em até 1/6 
(um· ·sexto), mediante asoen.são f1lncional 
de ocupantes de cargos da classe final da 
Categoria de _Agente Administrativo do 
Grúpo-8ery!ÇOS Auxll!ares . 

§ 3.0 Somente poderão ca.ndidatar-se à 
progressão ,. areensão · funcionais de que 
trata . o parágrafo anterior os .Auxiliares 
de Controle ExteJ:no e Ag>entes Administra
tiVOS portadores de' diploma de um dos cur
""" su-periores exigidos para o lngresoo na 
categoria de> Técnico de controle Externo 
ou prova do eorrespondente provlsiorut
mento em n.!vel superior. 

Art. 7.0 Os funcionários do Quadro PerC. 
manente · da Seeretarla . Geral do· Tribunal 
de Contas da União, ocupantes de· éargos 
da classe · final da Categoria Funcional de 
Agente de Portaria do Gru]J<i-Serviços de 

-Transporte Oficial e Por.tarla, poderão 
concorrer à aseensão funcional para preen
chimento de até 1/3 (um terço) das vagas 
da classe o da categoria Funcional de 
Agente Administrativo do Grupo-Serviços 
Auxiliares do mesmo. Quadro, desde que ob
servados o grau de escolaridade e os demais 
requisitos previstos em regulamentação do 
Poder El<ecutivo. 

Parágrafo único. No caso de lnsuflciên-· 
ela de habilitados à ascensão funcional 
previSta neste artigÓ as vagas a esta desti
nada ,poderão -ser providas por funcionários 
do Quadro Permanente . da Secretaria: Ge
ral do Tribunal de Contas da União Inte
grantes dos demais Grupos, de acordo com 
a -regulamentação adotada; na área. do Po
der Executivo. 

Art. 8.0 . o Tribunal de Contas da união 
pod<>rá transformar, em cargos dos Grupos 
de. Categorias Funclonals, ~eStruturados ou 
criados na forma da Lei n.. 0 5. 645, de 10 de 
dezembro de 1970, os atuais empregos regi
dos pela legislação trabalhista, a que sejam 
inerenfles ativid.a.d(es compreendidas nos re
rerldos Grupos. 

Parágrafo llnico. Na transformação pre
vista neste artigo serão observados os cri
térios que forem estabelecidos em 'Riegime!l
to Interno do Tribunal, de acordo eom a 
orientação adotada na área do Poder Exe-
cutivo. · · 

Art. 9.0 Os lnativos farão jus à revisão 
de proventos com base nos valores de·ve:ri.
cimentos fixados no Plano de RetribUição, 
para os cargos correspondentes àqueles em 
q·ue se tenham .aposentado, de aeordo com 
o· disposto no ar!. 10 do Decreto-lei n.o 1.256, 
de 26 de janeiro de 1973. · 

§ 1.0 Para efeito do disposto nesbe arti
go- será eonsiãerado o .cargo que tenha ser
vido de base de cákulo :para os proventos 
à data da aposentadoria, incldiJ::Ldo a ma
joração somente :sobre a pal'tte dos proven
tos eornespondente ao wnclmento básieo e 
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.aplicando-se a6 ru>m:~as contld""' noo MtG. 
2.o, 3.0 e." 4.0 desta. lei. 

'§ 2.• . o .vencimento qué. serVirá. de ~ 
à :revisão do provento' será o flmdo para " 
classe da óategntla ·Fune!ona.l que houver 
absor:vldo o ea,o:go de dienollllnação e nível 
ou símbolo Iguais ou equivalentes I!.Os da" 
quek em que se a,pOOentou o funelonlk!o. 

§ 3.0 Q J;i!ajustametJ.to previsto neste ""'" 
tigo será devido a ~ da publicação do 
ato de Inclusão <lJe cargo:! na Oategor!a Fun
'cional respectiva. 

Art .. 10. Observado o dlsposto noo a.rts. 
. a:•,. item II, e 12, da Lei n.O 5.645, de lO de 

dezeml;lro de 1970, as de<lpesas deco=tes 
da '91J)IIcação desta liel. serão ate:I!didas peloo 
reeu~ orça.mentárloe prSJ>r!os do Tr!l;lu
nal de Contas da União, bem como por ou
tros recurso& a esse fim destinados, na for
ma da iegislação pêrtlnente. 

Art. 11 •. Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, a:-evogadas as dis
P<lS!ções em oontl;árlo. 

Brasllia., 3 de dezembro de 1973; 152.o da 
Independênelll. e 85.0 dll. República. - EM!t~ 
LIO G. 1\U:DICI - .Tosê Flávio Pécora. -
loão Paulo dos Reis Velloso. 

.LEGISLAÇAO CITADA 

llEC1fi.ETo..IJE:r N.O 1. 445, 
IXEl 13 IXEl FEVI!lR.ElRO DE 1976 

Reajusta os · VenCimentos e saláriQS 
dos servidores civis do Poder Executiva, 
dos membroS da. Magistratura e do 
TriblÍnal de Contas da Unlão, e dá ou-
tras providências. · 

.............................................. 
Art. 7.0 Os critérios e l'eilui.&ltos para a 

movimentação do servidor, de uma para 
outra referência de veooJmçnto . ou salá.rio, 
serão estabelecidos no reguJ.a.mento da Pro
gressãq Fu:Q.elonal, preVisto no art. 6.0 da 
Lei n.O õ.645, de 1970. · 

. Parágraro únl<;o. As referências que ul
IIDapa.ssarem. o valor de ven~to ou sa
lário, estabelecido Para a 01asse fina! ou 
única de cada Qa.tegorla Funciona<, cor
responderão à Classe !Espeeiál, a. que so
mente poderão ·atingir servid01"1!8 ~ núme
ro não superior a _ÍO% (deZ POr cento) da 
lotação global da Ca~r1a, se@Ulldo erl
térlo a ser estabelecido . em regulamento. 

••••••••••• o ••• o •• o •••• ·.o~. o ... o •• o' o ••••• o ••• 

PROJl;ro DE LJ!à DA CAMARA 
· N\' 163, de 1986 
·(N.0 8.213/86, na Casa ·de ori&'em) 

:De lnlelativa ·do Sr. Presidente da RePública 
eoncede ~ especial a 'N-~se Ma

~:alhies da SUvelra. 

O CongreSso Nacional decreta: 

Art. 1.o Fica cOncedida a Nlse Magalhães 
da Silveira uma pensão especial, mensal e 
vitailela, correspondente s. 5 (cinco). vezes 
o valor do salário mlnlmo vigente no Pais. 

Parágrafo único. A pensão de que trata 
este artigo não se transmitirá. a dei!OOil
dentes ou eventuais herdeiros ds. beneficiá
ria. 

Art. :!.o A deBP<lS& · decori:ente: desta lei' 
cOrrerá à conta de Encargos Prevldenclá
rlos. da Unlão - Recursos sob a SUpervlsjio 
do Mlri!s~r!o da Ii'92Amda. 

--· 

Art. s:o Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação · · 

Art. 4. 0 . ·Revogam -se as disposições ell\ 
contrário. 

~ N'.o 4S5, IXEl 1986, 

ble]entillslmos . senhores Membros do 
eoD.gresso ·Nacional: 

Nos termos do artigo iH da Constituição 
FejleraJ, tenho a honra . de submeter à ele
vada dell.Qeração de. Vossas Excelências,· o 
anexo proJeto de k)Lque,::conceae.pensli.o 
especial a Nlse M;agaihães da Silveira", 
a.companhado de ExpoSição de Motivos dos 
Senhores ;Mlnlstros da Estado d10 OU!tl.l'l"a, da 
Previdência e Asslsténcla Social é da Fs.-
2íel;lda. 

Bt:asU!a, 28 de agosto de 1986 •. - losé 
Sa.rney. 

EXJ?ôSIÇA'O IXEl MOTIVOS N.o 28/86, DE 
12 DE AGOOTO IXEl 1986, DOS S'EJNEO" 
EElS MlNLSil'R08 IXEl ESTADO DA CUL-. 
TURA, DA PRE1IID1llNCIA E .ASSISTJW
OIA SOCll:AL E DA FAZENDA. 

Elreelentlssímo Senhor Presidente daRe-
Wbllca 

Temos a honra de submeter à eievada 
consideração de Vossa Êxcelênela o anexo 
anteprojeto de lei concedendo pensão espe
cla.l a Nlse M;l.ga.Ib.ães da Silveira, naclo-

"1\almente eonhàelda no campo da medicina 
pslqWátrlca, !ace suas atlvldades nesse ra
mo tendo se notabilizado, principalmente, 
pela fundação da casa das· .Palmeiras, cll
nlca ·de reabU!tação Para doentes mentais, 
em regime de externato, que utiliza as atl
vidades expressivas como pm,cipal l!'l.étodo 
terapêutico. 

Além disso não há como desconhecer o 
belo trabalho apresentado por essa grande 
psiquiatra, promotora da Introdução e dl
.vulga.ção de Karl .Jung no Brasil, mestre 
de seíl"UidWt g~; C(llll a fundaÇão do 
Museu do Inconsciente que alia. arte e .me
dicina para <l tratamento pslqulátrloo;-

0 bEnefici-o será mensal e terá. c ará ter 
_yita!_iciõ, de_vendo corresponder a cinco_ ve
.zes o valor do salário mínimo vigente no 
Pajs. e o respectivo custeio correrá à conte. 
é.e dotações de Encargos Prevldenciárl.os da 
UniãO. - Rz.eu,rsos · sob Supervisão d_o Mi
r..istério da- Fazenda. 

A medida se jll'Stifica como homenagem 
aos meios científicos brasileiros, na pessoa 
de- uma de suas grandes exp~·_ez:sõzz. Qt:e, já_. 
octagenária, está a meracer iniciativa c:t::..1.e· 
·lha testemunhará apreço e. prop!ciará.eré:: 
tivo amparo financeiro. 

Do ponto de vista j urldico, Impõe-se a · 
edoção de medida legislativa es!J'!"cifl~a. ~m . 
virtude de não se enquadrar a situação da 
réferida médica nos requi.&lto.s exig'idos pela 
1eglslação previdenciãria em viga~. 

qr~s da cpz:p.praensão: e_ sensibilidade de 
Vossa Excelência, sempre demonstradas, 
apresentam:ps os protestos dO nosso rhaiS· 
profundo respeito. ;- Celsa Furtlljla - Ra
fael de Almeida Magalhães - ·Dilson Fu
naro. 

Dezembro de 1986 

!.v!..JJ'il.0 7!0- SUPAR. 
Em 28 de agosto de 198ff. 

Sua_ Excelência o Senhor 
Dzpucado Raroldo Sa.nlord 
DD. Primeiro-Becretário da Cãm~i·tr do•; 
Deputados 
BI'asllia-DF. 

Excel~ntíssimo ~enhor Primeiro-S-ecre
tá.fio: 

Tenho a honra de encaminhar a e.ssa Se
;:··.:·. a:·'., ;;', Me:i.lz:o.g.;-m do Excel.mtíssimo Se
nhor. Presiã.sqte da. República. reiativa a 
nrojeto C:e lei que "concede pensão_ especial 
R ~t:~é Me..ga:ihâ~s da Silvei1:a", aoompanha
da de Exposição de Motivos dos S.,nhor~s 
Ministros de Estado da Cultura, da P1:eVl
dência e Assistência; Social e <la Fa·zanda. 

Aprov·eito a oportunidade para re;novar a 
Vossa Excelência protestos de elevada es
tima .e consideração. - l\furco 1\-hciel, Mi
nistro-Chefe do Gabinete Civil. 

(A Comissão ãe Finanças.) 

PRo.JET() t)E:LEI DA CAMARA 
Nli. 1M, de 1986 

(N.o 8.415/~$;- U., Casa de orlpm) 

De•lnlelàlJ.va do Si. Ptesid~te da Rep~& 
I>á nóVa redaçio aó·.art. :1,16 11-. ~ 

n.o tl.880,.dé 9 de.dezembro'de I980,!1ile 
dispõe fi!>bl'll o Estatuto dos Mlli"'-, · 

o Cong1leaio ·Nacional decreta:· 

Art. 1.0 ·'o ça:~~Ut do ~-' nu; da Lei :fJ..O 
6.88{), de 9 di! dezembro 1;\e 1980, qué dlspõl> 
sobre o E<!tatuto dos. Militares, passa a 'li
go~ oom 11.se,gn!p.te l'edação: 

"Art. no: o m!lltar da atfvli ou·· da 
reserva remunerada, . Julgado Incapaz 
·deflnltlvame.nte. pQr . ,um dos . moti:fO.S" 
có)lstantas dos Incisos I e II do 1!.11;, .188; 
será >:e!ormado com o, re.m.uneração,e;!J.
culada· éom .base no· soldo· cotrespd;ó.
dente ao gràu hlerlirq)IÍCj} lnledla:t~ôÇ 
que possuir ou ·que possuia na. iitl.va; 
respeetlvamenj;e." 

Art. . i .o As <U&poslções . cio a.rt. .no: ~ 
Lel n.O 6:800, de 9 de·dezem,bro de 1980,.sã.ó 
extensivas .'aos mllltares. que na .. vig~ia 
desta lei Jâ se encontrem; na réServa ~lWl" 
nerada e que tenham .sido· reforinitdos ·com 
base !lOS !ntilsoll I' e II do art. '1ll8; ' 

Art.Ao, O dâ remut!erâçãQ ~r 
CO:rrénte qa · do' a: a'nterl,ot,se, 
rá. ooneedldQ .da. vi . cl11. desta .l,él, 

· a requerimento ·do liitere&! Q. : · 

.Art. 4.0 . o.~ Execütlvo,~, 
tará a <q>lfca.i;ão <Msta lei de éon!oi1nJdli.,d.e 

·com as peeullarldailes de cadá.J!'olça. · 
._ Ai:t. 5:<!' :&~ta·.Jél entra <!nl vigor. na 'data 
de sua publicação. · · · 
-~, 6.0 Rev<i@Jn.:Se $'.dlllpos!ções em 

e<intl'ár!O: 

Câmara dils Deputados~ 4 .d!' d!!Zem'bro de 
1986. - lJJ;!Illsll!s 'Gulmaraes. 

MENSAGEM N.O 712, DE. 1986, 
DO PODER EXEOUTIVO 

Excelentl.sslmos Senhoree Membros do 
Congresso Nacional.; 

Nos termos do ari: 51 da'QofistrtulÇão lN!~ 
dera!, .tenho a honra de . submeter à ele
vada deliberação "~ VOiiSBS Excelênelas, 
ãcompanhado de .,.pàsiç.ão de. motivos do 
Senhor ~l<;tro·. de E<ltatl..o. oChefe .. do .Es" 
tadó"Maier··dlL!I Forçll3 ~adas, o: a;n.e%Q 
projeto de Iei.qflé "d(l ilová .-eilação áo·art. 
UO. da ·Lel· n;9·6;880, de 9 <fe, demmbrd de 
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1980, que -dispõe sobre o Estatuto dos Mi
litares". 

Brasilia, 25 de novembro de 1986. - J'osé 
Sa.rney. 
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o 039'.31/SC-1, 

'DE 24 'DE NOVEMBRO DE 1986, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO CHEFE 
DO ESTADO-MAIOR DAS Fol;!,ÇAS AR
MADAS .. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública, -

o militar da ativa julgado incapaz defl~ 
nitivamente: por um dos motivos constan
tes dos itens I e_ U do _art._ 108,' da Lei 
n.O 6.880/80, ·Estatuto dos Militares, é r~;
formado com a remuneraÇão do grau -hie'
rârquiCD imeá'lato ao que_ possuir na ativa, 
de acordo com o art. 111} do mesmo Estatuto. -- · · - · - - -

O militar da reserva remunerada julgado 
incapaz deflultlvamente por um dos meti
vós constantes dos itens I e II do citado 
art. 108, vem sendo -reformado oom a re:. -
muneração correspond_ente ao se.u grau 
hierárquico. _ 

A situação configura uma abrangência 
incompleta e inju.sta da lei cuja correçãa 
ora submeto à elevada .apreciação de Vossa 
Excelência através do incluso Anteprojeto 
àe Lei que altera o A:rt. 110 da supracitada 
Lei 6. 880 de 9 de dezembro .de 1980. 

Aproveito a oportunidade para apresen
tar a Vossa Excelência, senhor Presidente, 
o;;, protestos do r;neu., m~s profundo respei
to. ~ G<Jneral7de-Exérclto Paulo Camp<>s 
Paiva, Ministro de Estado Ch.efe do 'Est.ado
Malor das F<l1'ças Armadas. 

LEGISLAÇA.O CITADA 
LEI N.o,6.88(), 

DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980 
ESTATUTO DOS .tim.rrARES 

'IWLO IV 
Das disposições d!iversas 

CAPiTULO II 
Dá Exclusão do Serviço Ativo 

SEÇAO ill 
Da. Reforma 

Art. 108. A incapacidade deflultlva pode 
sobi"evir em conseqüência de: 

I - ferimento recebido em campanha 
ou na manutenção da ordem pública; 

rr-- enfermidade contraida em campa
nha ou na manutenção da ordem pública, 
ou enJ:ermidaàe cuja causa eficiente decor
ra de Uma d"essas situações; 

III - acidente em serviço; 
JV - doença, moléstia ou enfermidade 

adquirida em temJ)o de paz, com relação de 
causa e efeito a condições inerentes ao ser
viço; 

V -.tuberculose ativa, allenação mental, 
neoplasia maligna, ceguel~a,. lepra, para.
lLsia irreversível e incapacitante, cardiopa
tia grave, mal de parkinson, pênfigo, es
pondioartrose anqullosante, nefropat!a gra
ve e outras :m_o_lést_!a:; que a lei in,tlical'_ çom 
base nas conclusões da medicina especiali
zada; e 

VI -- acidente ou doença, moléstia ou 
enfermidade, sem relação de ca?Sa e efei
to com o- serviço. 

DIÁRIO DOCONGRESSONAClONAL(SeçaóH) 

§ 1.0 Os casos de· que tratam os itens 
I,- II, m e IV .serão provados por atestado 
de origem, inquérito sanitário àe origom 
ou ficha de evacuação, sendo os ;termos do 
acidente, baú<a ao hospital, ·papeleta de 
tratamento nas enfermarias e hospitais, e 
os reglstros de baixa _utilizadas com.o meios 
süb.sidiários para esclarecer a situação. 

§ 2.o Os militares julgados incapazes 
-por· um dos motivos constantes do item V 
deste artigo soni'ente poderão ser reforma
dos após a homologação por junta superior 
de saúde, da inspeçã.o de saúde que con
cluiu pela. incapacidade defiultiva, obede
cida a regulamentação específica de cada 
Força Singular._ .. ~ -~ . .-; .......................... -.- ..... -- .- .. 
. Art: 110. b militar da ativa julgado in
capaz definitivamente por um dos motivos 
constantes àos itens I e II do art. 108 será 
reformado com. remunexação calculada com 
base no solà_o eorrespnden te a . grau hie
rárquico !mediato ao que possulr na at!va. 

§ 1.0 - Aplicacse o- dJ.!posto neste artigo 
aos casos preVistos nos itens m, IV e v do 
art. 108, quando, verificada a incapaclda

- de deflnitiva, for o militar considerado !n~ 
válido, isto é, imp{Jsslbllltado total e per
manentemente para qualquer trabalho. 

§ 2. 0 ~ Considera-se, para efeito deste 
artigo, grau hierárquico imediato: · 

a) o de Primeiro-Tenente, para Guarda
Marinha, Aspirante-a-Oficial e Suboficial 
_ou_ ~_ubtanente; 

b) o d-a Segundo-Tenente, para Primeiro
Sa!gento, Segundo-sargento e Tereelro
sarge.nto; e 

c) o de TerçelrQ-Sargento, para Cabo e 
demais praças constantes do Quadro ·a que 
se _refere· o. art .. 16. 

§ 3.0 - Aos be_nefícios previstos- iieste arti
go e seus parágrafos ·poderão ser aCresci
dos outros relativos à remuneia,ção, estabe
lecidos em leis especials, desde que o mili
tar, ao ser reformad,o, já satisfaça as -con
dições. por elas exigidas. 

§ 4.0 O direito u'o militar previsto no 
art. 00, item II,_ independerá de qua.lqu"" 
ao.s Peneficio.s referidos no ca.put e no § 1.0 
deste artigo, ressalvado o disposto no pa-
rágrafo único do art. 152. _ 

§ 5.0 Quando a praça fizer jus ao direi~ 
to prevLsto 'no art. 50, item II, e, conjun
tamente, a um dos beneficias a que .se .re .. 
fere _o parágrafo anterior, aplicar-.se-ã .so
mente o disposto no ·§ 2.0 deste artigo. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N9 165, de 1986 

(n.O 8.3S9Í86, na. Casa de origem) 
(De iniciativa·do Sr. -Presidente da República) 

Dispõe sobre a reestruturação da .Jus
tiça Federal de Primeira Instância e dá 
outras providências. 

o. 'Congresso NaCional dooreta: 
_.Art~ __ l,0 __ Fica- criado,· na Justiça Federal 
de Primeira Instância, o Quadro de Juízes 
Federais Substitutos, constitu!do de 30 
<trinta> cargos, assim distribuídos: 

a.) 11 (onze) pará a .1.a Região; 
b) 15 (qulnze) para a 2.•. Região; e 
c) 4 (quatro) para a 3.• iRegião. 
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Art. 2.0 . Os cargos de Julz Federal serão 
providos_ por nomeação do Presidente da 
República, dentre os Julzes Federals Substi
tutos, alternadamente, por antiguidade e 
por escolha em lista triplicé de :Qterecimen
to, organizada pelo Tribunal Federal de 
Recursos; e os de Julz Federal Substituto, 
mediante habilitação em concurso público 
de provas e titules, satisfeitos os requisitos 
de idoneidade moral, limite m!niDl<l lle idade 
superior a 25. (vinte e cinco) anos e maximo 
de até 50 (cinqüental anos, só se conside
rando ãprovada a inscrição após rêalizada 
a sindlcãncia a que se refere o art. 22 da 
Lei n.0 5.010, de 30 de maio de 1966, e a 
competente investigação social. 

Art. 3. 0 Os_ JuizeS Federals Substitutos 
somente poderão ser nomeados JUízes Fe-· 
deraLs depois de 4 (quatro) anos de efeti
vo ~ exercicio, em funções de auxílio ou 
substituição. · 

Parágrafo único. Inexistlndo Juizes Fe
deraLs _Substitutos _com jntersticio fixado 
neste artigo, o conselho da Justiça Federal 
poderá indicar para noméação· os mais an
tigos dentre os que possuam, pelo menos 2 
(dois) anos de efet!vo exercício em fun
çõeS de auxilio ou substituição. 

Art .. 4.0 os. vencimentos e ·vantagens dos 
cargos de J'ulz Federal Substituto corres
pondem a 90% (noventa por cento) dos 
vencimentos e represeritação mensal fixados 
para o cargo de J'ulz Federal. 

A:rt. 5.0 Os Julzes Federal.s Substitutos 
gozam, na forma da lei, das prerrogativas e 
dos direitos confe:ridos .aos Magistrados, 
ressalvadas as hipóteses de remoção . de 
uma para outra Seção Judiciária da mes
ma Re_gião. 

· : Art. 6. 0 O Conselho ~a Justiça Federal 
poderá estabelecer circuilscrições nas ~eções 
Judiciárias _e.n.as Regiões, designando Juizes 
Federais Substitutos para nelas ~ercerem 
jurisdição especialiZada, em matéria de 
desapropriação ou outras, fixadas mediante 
provimento. 

Art. 7.0 Os _dispositivos adiante meDeio
nados, da Lei n. 0 5. 010, de 3G de maio de 
1966, passam a vigorar com a seguinte re-
dação: · 

- I - o inciso V do art. 21: 

~'V - certidão que comprove o exercício, 
por-:! -(dOis) anos, de advocacia ou de cargo 
para o qual se exija o dlplo>ma de bacharel 
em Direito;" 

. -rr ~ os I§ 1.0 e 2.0 do art. 24 são substi
tuídos por um parágrafo único, na forma 
abaú<o: · 

"Parágrafo único. As matérias das provas 
eSCli;ta e oral serão fixadas pelo Conselho 
da Justiça Federal, no regulamento men
cionado no artigo anter1or.11' 

m -o art. 25 passa a vigorar com a. se
guinte redação: 

"Art. 25. A Comissão ExS.roinadora, 
designada pelo Conselho da Justiça Fe
deràl, será constituida de 3 (três) Minis
tros do Tnl>unal Federal de Recursos, 
um Professor ·de Faculdade de Direito, 
oficial ou reconhecida, e um advogado 
indicado pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Ad_vogadõs do Brasil - OAB, 
e _será presidida pelo Ministro maLs 

-antigo." · 

A:rt. 8.° Consideram-se de interesse da 
lJ:iiliio os litígios - referentes ao dom!nlo, 
posse~ usO~ exploração --e .conservàção das 
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terras públicas _ou __ particulares, situadas 
nas · áreas declaradas de _ U!_t_eresse soei~. 
por ato do Poder Executivo Federal, para 
fins de desapropriação. 

Art. 9.0 As despesas decorrent~ da exe
cuçãO. desta lei correr_ã_o à conta das dota
ções orçamentáriii.S consi~nadas à Justiça 
Federal de Primeira Instâ.ricia. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data 
de sua. publicação. 

co!~f~: Revogam-se as disposições 

MENSAGEM N.O 677, DE 1986, 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congre.s.so Nacional: 

Nos termos do art. 51 <'la Constituição 
F.ed.e:ral, ienho ·a honra de submeter à ele
vada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de exposição de motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Justiça, o 
anexo projeto de lei que "dispõe sobre a 
reestruturação <la Justiça Federal de Pri
meira Instã.ncia e d'á outras providênefa.s". 

Brasilla, 20 de novembro de 1986. - ;José 
samey. 

EXPOSlÇAO DE MOTIVOS N.O GM/SA 
N.o 00456, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1986, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA 
JUSTIÇA. 
Excelentíssimo Senhor Presi<lente da Re

pública. 
COnforme relâ.tei em outra op_9rtunidade 

a Vu.s:;:;z. 'Excelência, este Ministério · vem 
mantendo entendimentos!_ _já há algum 
tempo, com a~ egrégio Tribunal Federal de 
Recursos, no objetivo de se criar mecanis
mo judiciário ág!J e especializado, que pos
sa oferecer solução célere e pronta às de
mandas decorrentes. da implantação· do 
iP!ano Nacional de Reforma Agrária. 
. Os estudos realizados sobre _a questão _pe

Jos técnicos de.ste Ministério, juntamente 
com represental)tes do colendo Tribunal 
Federal <le Recur.ios, conduziram à solução 
que me parece mais racional e adequada à 
noosa realidade atual. Ficou ajustado que o. 
egrégio Conselho de Justiça Federal, ser
vindo-se da competência que lhe atribUi a 
Lei n.0 lUllO, <le 30 de maio de 1966, criará 
Varas Federais especializadas em matéria 
agrária,. situando-as nas proximidades das 
circunscrições onde os conflitos fundiários 
estejam a ocorrer com maior intensidade. 

Tal providência, que em muito concorre
rã para a boa execução do· Plal).o_ de ~efOT
ma Agrária, exigirá uma adequaçao . ae 
meios· materiais e humanos, que redundará, 
enfim, em medidas que reestruturem1 par
cialmente, a Justiça Fe<leral cfe Primeira 
Instância. 

A propósito do assu.nto, pondera-me o 
Ex.•m.o Senhor Ministro-Presidente ~do Tri
bunal Federal de Recursos, que igualmente 
preside o aomelho á'a Justiça Federal, ser 
imprescindivel que a Justiça ~Federal conte 
com um quadro d" Juizes substitutos, mo
víveis, que estejam aptos a se deslocar pe
las Seções JU<liciárias, acompanhan<lo. a 
<lescentralização das Va.ra.s Especializadas. 

Nesse senti<lo, propõe o egrégio Tribunal, 
por seu Presidente, a inclusa Iniciativa le
gislativa, que <lispõe sobre .. a reestrutura
ção da Justiça Federal de Primeira Instân
cia, criando o Quaci'ro de Juizes Federais 
Substitutos e dando outras providências. 

Trata-se de !l)iciaÜva à qual empresto a 
minha integral solidariedade, pelos motl
·vos ~nteriormente aqui alinhados·. A medi-
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da visa complementar a providência daque·
Ia egrégla Corte, no .sentido de especia!t
zar varas em matéria agrária, e a sua ado
ção contribuirá sobremaneira para que es
tes juizados sejam· em ·bre:v:e Instalado-s. 

Estas-~- Senhor 'Fteslá'ente,' as :tazões por 
que submeto à elevada con.sideração de 
Vossa Excelência o ante:ProJeto de lei anexo, 
de inlpiatl.va do egrégio Tribunal Fe<leral 
de Recursos, espe'rando seja o mesmo eneá
minha<lo à apreciação do Congresso Na~io-
nal. · · 

Na oportunidade, renovo a. V.assa Exce:
lêncla os meus protestos ·de profundo res
peito e <llstinta comideração. - Paulo 
Brossard de Souza Pinto, Mlnistro da Jus-
tiça. ~ 

r As. Cotntssões de Serviço Públfco 
Civil e de FinançasJ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os ProjetQs 
de Lei da Câmara n'!S 162, l63 e 165, de 1986, que 
acabam de_ ser lidos, receberão emendas, perante a pri
meira comissão a qui foram distribuídos, pelo prazo 
çle cinco sessões ordinárias, nos termos do art. 14~, 
ll, B, do Regimento l!lternl?. 

OSR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
requerimento~ que vão ser lidos pelo Sr. 1~-Secretáiio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 583, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 511, 
de 1986, reTatíva a: pleito do Governo do Estado do 
P~rá. 

Sala das _Sessões, em 4 de dezembro de 1986. -
Carlos Chiarelli- Alfredo Campos- Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N:S84, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 512, 
de 1986, relativa a pleito do Governo do Estado de 
Minas Gerais. 

Sala daS Sessões, em 4 de dezembro de 1986. -
Jorge Kalume - Hélio Guefros - Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
comunica ao pleiláriO que, nos termos do art. 77, inciso 
11, do Regimento Interno, pelo término do respectivo 
prazo, extingue-se, hoje, a Comissão Especial Mista, 
criada pelo Requerimento n~ 286, de 1984, destinada 
a realizar estudo sobre a fabricação e comercialização 
de agrotóxicos no País. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discu~;ão, em turllo -tÍnic6, O a redaÇã-o fiÍla1 ( ofere
cida pela Comissão d~ Redaçã~ _em seu Parecer 
n~ 1.080, de 1986), do Projeto de Lei do senado 
n~ 36, ~ 19~ _-::---:- Complementar, de auto:ría do 
Senador Itamar Franco, que isenta do Imposto so
bre Circulação de Mercadorias- JCM a comercia~ 
lização de leite in natura. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quell! peÇa a-palavra, encerro a díscus~ 

são. · · 
Encerrada a discussão, a redação fmal é dada como 

definitiVamente aprovada. 
O projeto irá à-Câmara dos-DepUtados. 

Dezembro de 1986 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n~ 
36, de 1984- Complementar, que isenta do Impos
to sobre Circulação de Mercadorias - ICM a co
mercialização de leite in natura. 

O Corigres~o Nacion_al decre_ta: 
Art. 1~ Sáo isentas do Imposto sobre CirCulação de 

Mercidorias- I CM, as operaç<?es de comercialização 
de leite in natura para consumo público em todo o 
País. , 

Art. 2-: Esta lei complementar entra em vigor l'l:a data 
de sua publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

á SR. PRESIDENTE (Jósé Fragelli)- Passa-se ago
ra à apreciação -do Requerimento n~ 583 de urgência 
l!~o no Expediente, sobre a Mensagem n~ 511, de 1986, 
relativo a pleito do Goverrio do Estado do Pará. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia 
e de Constifuição e Justiça. 

Estando a matéria dependendo de parecer da Comis
são de Economia e verifiçando-se a ausência temporária 
da maioi-ia dos seus integrantes, esta Presidência desig
na o nobre Senador Jorge Kalume substituto eventual 
ria referida COiriisSão e pede o seu parecer. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
pareçet.) ;_Sr. Presidente e Srs., Senadores: 

Com a Mensagem n~ 511/86, o Senhoi-1'1-eSídente 
da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado do Pará, que objetiva 
contratar, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol~ 
vimento Social- FAS, a seguinte operação-de crédito: 

"Características da operação: 

1. Proponente 
1.1. Denominação: Estado do Pará 
1.2. Localila:ção (sede): Palácio Laura Sodré, 

Praça D. Pedro II, Belém- PA . 
2. Financiamento 
2.1. Valor: equivalente, em cruzados. a até 

450.000,00 OTN. 
2.2. Objetivo: aquisição de equipamentos para 

prevenção e combate a incêndio. 
2.3. Prazo: carência: até 01 (um) ano. Amorti

-zação: 04 (quatro) anos. 
2.4. E~cargos: juros de 2% ao ano, cobrados 

trimestralmellte, sendo o saldo devedor reajustado 
de acordo com o índice de variação das OTN. 

2.5. CondiçQes de Liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o crono
grama a ser apresentado. 

2.6. Garantia: vinculação de parcelas do Imposto 
sobre Circulação de Mercadoria -ICM. 

2.7. DispositiVOS legais: Decreto Legislativo n~ 
37186, de 6~ do outliliro de 1986.'.' 

Considerando os aspectos social, econômico·finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun· 
do a Caixa Econômic_a Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desehvol~ 
vimento Social - F AS. 

Âssim senqo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos dos seguinte 

PROJETO_DE JllisoÜJÇÃO N' 302, DE 1986 

Autoriza o Governo dO Estado do Pará a contra
- _tar _operação de' crédito no valor correspondente, 

em cruzados, a 450.000,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ O Govenio- do Estado dõ Pará, nos termos 

4o art. 2~ da Resoluç.ão n? 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federai, autorizado a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 450.000,00 OTN, junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
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Desenvolvimento Social- F AS,_destinado à aquisição 
de equipamentos para prevenção- e torilbate de incên
dio. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do projeto de resolução que autoriza o Governo do 
Estado do Pará a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzadÇJs, .~ 450.000,00 OTN, para 
os fins que eSpecifica. - - -

Dependendo ainda de parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça. 

Solicito ao õ.obre SenadOr_ Hélio Gu~iros o parecer, 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA-Para profe
rir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

O presente projeto de resolução~- da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer_sobre a Mensagem n'! 511/86, do Senhor Prcsi· 
dente da República, autoriza o Governo-do :Bstado do 
Pará a contratar empréstimo no valor correspondente, 
em cruzados, a 450.000,00 OTN, destinado a finânciar 
a aquisição de equipamentos para preVenção e combate 
de incêndio. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no art. 2~. da Resolução n'! 93, do Senado 
Federal, implicando, p9r conseguinte~ a não observân· 
cia dos limites fixados no art. 2'!, da Resolução n'! 62~ 
de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a serem repassados serão provenientes do 
Fundo de Apoio ao DesenvolVimento Social- FAS. 

Assim, verifica·se que a proposição foi elaborada con· 
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona· 
lid~de, juridicidade e técnica legislativa. 

E o parecer, Sr. Presiden~. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
é favorável. 

Completada a instrução da m3.tlria Passa:se-â discus
são do projeto em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs_ Senadores que o _aprovam queiram penna· 

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissáo de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
parecer que será lido pelo Sr. !'!-Secretário. 

É lido o seguinte 

, PARECER 
N: 1.164, de 1986 

Da Comissão de Redaçáo 

Redaçio final do Projeto de Resolução n: 302, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A ComisSão apresenta a redação final do ~rojeto 

de Resolução n'! 302, de 1986, que autoriza o Governo 
do Estado do Pará a contratar operação de crédito no 
valor equivalente, em cruzados,~ 450.000,00 __ 0TN. 

Sala de Reuniões da. Comissão, 4 de dezembro de 
1986. -Jorge Kalume, PreSidente -Saldanha Derzi, 
Relator - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER J\lil.l64, DE 1986 
Redação final do Projeto de Resolução n! 302, de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, íiiciso VI. da Constituição, e eu, , 
Presidente, promulgo a s~guinte 

RESOLUÇAO Ne , de 1986 
Autoriza o GovexnO do Estado do Pará a contra· 

tar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 450.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTNs. 

Art~ 1'! É o G_o_vemo do Estado do pará, nos termos 
do artigo 2'! .da Resolução n~ 93. de 11 de outubro de 

1976, àlterada .Q~la de- n? 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
_operação de crédito no valor correSJ:IOndnete, em cruza
~os, __ a_450.000,00 _9brigações _9o tesouro Nacional
OTNs, junto à Caixa-Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS~ destinada à aquisição de equipa
mentos para prevenção e combate a incêndio. 

Art. :2!' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua poblicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final:-(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram penna· 

necer senta: deis. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

-- O SR. PRESIDENTE (José Fragelli} - Passa-se à 
apreciação do ~equerimento n~ 584 de Urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n'? 512, de 1986, rela· 
tivo a pleito do Governo do Estado de Minas Gerais. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Sen3.dores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
_ Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A matéria 
está despachada às Comissões de Economia e de ConstF 
tuição e Justiça. Dependendo de Parecer da Comissão 
de Economia, e verificando-s_e a ausência temporária 
da maioria dos seus membros, esta Presidência designa 
o nobre Senador Jorge K.alume seu substituto eventual 
na Comissá.o. 

Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume o Parecer 
da Comissão de Economia. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

Com a Mensagem n'! 512/86, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do_Senado Federal 
pleito do Governo do Estado de Minas Gerais, que 
objetiva contratar junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação 

-de crédito: 

" Caracteri<J:iticas da Operação; 
1. P~;oponente 
1.1. Denominação: Estado de Minas Gerais/Se

cretaria da CuHura 
1.2. Localização (sede): Praça da Liberdade, 317 

Belo Horizonte- MG 
2-..__Financiamento 
;2.1. Valor. EQUivalente. em cruzados, a até 

154.570,25 OTN. 
2-2 Objetivo: Implantação da TV Cultural e 

Educativa do Estado, compreendendo a construM 
ção do edifício sede e aquisição de equipamentos 
específicos. 

2.3 Prazo: Carência: até 3 (trê.s) anos. 
Amortização: 10 (dez) anos. 
2.4. Encargos: Juros de 4% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado 
de acordo com o índice de variação da OTN. 

2.5. Condições de Liberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com cron~ 

- grama a· ser apresentado. · · -
2.6. Condições de Amortização: o saldo devedor 

se:rá amortizado em 40 (quarenta) prestações tri
mestrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, 
vencíveis no último dia de cada trimestre civil, pre
vendo-se os seguintes dispêndios anuais: 1986 -
CzS 162.052,00 .:._-1987- Cz$ 648-208,00-1988 
- Cz$ 648-208,00 .., 1989 - Cz$ 648.208,00 -
1990- Cz$ 2.268.527,00- 1991- Cz$ 

_2-203.707,00 -1992- Cz$ 2_138.885,00 -1993 
- Cz$ 2.074.065,00 - 1994 - Cz$ 2.009.244,00 
- 1995 - CzS 1.944.424,00- 1996- Cz$ -
1.879.603,00 -1997- Cz$ 1.814,780,00-1998 
-=- Cz$ L749.959,00 -1999- Cz$ !.685.139,00. 

2.7. Garantias: Vinculação de quotas do Fundo 
de Participação do~ Estados- P~D. 
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2.8. Dispositivos Legais: Lei Estadual Õ.~ 3.254, 
de 21 de dezembro de 1983 ... 

Considerando os aspectos social, económico·finan· 
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operaciõnais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensa· 
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 303, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
a contratar operação de crédito no valo[' correspon· 
dente, em cruzados, a 154.570,25 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'.' É o Governo do Estado de Minas Gerais, 

nos termos do. art. 2-~ da Resolução n~ 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a con
tratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados~ a 154-570,25 OTN junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS, destinado 
à implantação da TV Cultural e Educativa do Estado, 
compreendendo a construção do edifício sede e aquiM 
sição de equipamentos específicos. 

Art. Z!Esta resolução entra em vigor na data de sua 
--publicação. 

É o i?arecer~ Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
de projeto de resolução que autoriza o Governo do 
Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito 
no valor equivalente, em cruzados, a 154.570.25 OTN 
para os fins que especifica_ 

Solicito ao nobre Senador Hélio Gueír~s _o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEffiOS (PMDB- PA. Para profe
rir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal. como ·conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem n? 512/86, do Senhor Presi
dente da República,. autoriza o Go~emo do Estado de 
Minas Gerais a contratar empréstimo no valor corres
pondente. em cruzados, a 154.570,25 OTN, destinado 
a ímanciar a implantação da TV Cultural e Educativa 
do Estado, compreendendo a construção do edifícío 
sede e aquisição de equipamentos específicos. 

O pedido de aiutorização foi formulado nos termos 
do preceítuado no art. 2~ da Resolução n~ 93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fixados no art. 2~ da Resolução 
n'! 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS. 

Assim, verifica...ge que a proposição foi elaborada con· 
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lídade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parec;<;r 
é favoráveL 

Completada a instrução da matéria, passa·se à sua 
discussão em turno único. 

Em discussão a matéria. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são_ 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma· 

necer sentados. (Pausa,) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
parecer que será lido pelo Sr. !~~Secretário_ 
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:b lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.165, de 1986 

{Da Comissáo de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n: 303, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzf . 
A Comissão apresenta 3. redação final do Projeto 

de Resolução n~ 303, de 1986, que autoriza o Governo 
do Estado de Minas Gefais a contratar operação -de 
crédito no valor equivalente, em cruzados, a 154.570,25 
OTN. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 
1986. - Jorge Kalume, Presidente - Saldanha Derzi, 
Relator -MartinS Filho. 

ANEXO P,fO PARECER N' 1.165, DE 1986 
Redação ·final do Projeto de Resolução, n: 303, 

de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, n~s teil!los 
do artigo 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a ~eguinte 

~DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

REsOLUÇAO N' , DE 1986 
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 

____ a contratar opernçiio de cRdito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 154.570,25 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN. 

O Senado _Federal resolve: 
Art. 1~ É o GOverno do Estado de Minas Gerais, 

nos termos do artigo 2~ da Resolução n~ 93, de 11 de 
outubro de 1976, alteJ;_ada pela de n~ 140, de 5 de dezem
bro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 154.570,25 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN, junto à Caixa Eçonômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do f"tJ?dO de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS, destinada à implantação da 
TV Cultural e Educativa do Estado. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. - --

0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 

Dezembro de 1986 

Os Srs.. Senadores que a aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

OSR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 21 
horas e 37 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da Redação final (ofere
cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~ 1.081, 
de 1969), do Projeto de Lei do Senado n~ 72, de 1984, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à Lei n~ 5.197, de 3 de janeiro de 1967, 
que dispõe sobre a proteçáo à f~una. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 34 minutos.) 

Ata da 337~ Sessão, em 4 de dezembro de 1986 
4~Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

As 21 HORAS E 37 MINUTOS, AÇfiAM-SE PRE·. 
SENTES OS SRS. SENAIJORES: 

Jorge K.alume- Altevir Leal- Mário M!ia- Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes- Hélio Gueiro.s 
-Alexandre Costa - João- Castelo =- Belo Parga 
-Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo -
Cesar Cais- Dias Macedo- Afonso Sancho- Moa
cyr Duarte - Martins Filho -Humberto Lttcena -
Marcondes Gadelha- Maurício LeitC -·JOsé Urbano 
- Cid Sampaio - CarloS LYra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista - Passos Pórto - Jutahy Maga-
lhães- Luiz. Viana -José Ignácio Ferreira- Amaral 
Peixoto- Nelson Carneiro - Jamil Haddad- Mata
Machado - Alfredo Campos - Fernando Henrique 
Cardoso~ Benedito Ferreira -Severo Gomes- Hen
rique Santillo - Gastão Müller - Roberto Campos 
-José Fragelli -Saldanha Derzi-:-- Affo"!Iso Camargo 
- Álvaro Dias - Enéas Faria - Amor Damiani -
Ivan Bonato - Carlos Chia..relli -·Pedro Simon -
Octávio Cardoso. O SR. PRESIDENTE (José Fra
gelli) - A lista de presença acusa o comparecimento 
de 53 Srs. Senadores, Havendo número regimental, de
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. !~·Secretário vai proceder à leitura de reque-

rimento._ · 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N~ 585, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara"' 149, de 1986 (n' 2-195/83 na Casa de origem) 
que autoriza a criação do Fundo para Desenvolvimento 
Integrado do Vale do Rio Doce. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. - Jorge 
Kalume - Hélio Cueiros - Nivaldo Machado. 

REQUERIMENTO 
N: 586, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b". do Regimento Interno, para a Mensagem ~ 441, 

- EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. José Fragelli 

de i986, relãtiva a pleito da Prefeitura Municipal de 
Formosa (GO). 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1986-Hélio Guei
ros ;_ Octávio-Cãrdoso - Carlos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requeri
mentos serão votados após a Ordem do Dia. 

Passa-Se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Discussão, em turno único, da Redação Final 
(oferecida pela Comissão de R e dação em seu Pare
cer "'1.081, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
n~ 72, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que acrescenta dispositivo â :ç..ei n~ 5.197, 

- _de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção 
à fauna. 

O SR. PRESID~NTE __ (José Fragelli) -Em discussãO 
a redação final. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da 
pãl~vra,_vou encerrar a d.íscussão. (Pausa.) 
--Encerrada a discussão, passa-se à votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O pr<tieto vai à Câmara dos Deputados. 

• E a seguinte a redação final aprovada: 

Redaçáo final do Projeto de Lei do Senado n! 
72, de 1984, que acrescenta dispositivo à Lei n! 
5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre 
a proteçio à fauna. 

O CO.i:lgTe1fso Nacional decreta: 
Art. 1~ O art. 3~ da Lei n~ 5.197, de .3 de janeiro 

de 1967, passa a vigorar acrescentado do seguinte.§ 
3•· 

"Art. 3'···········································"···' .. 
§ 1' ························································ .. 

§ 2' ............................ : ...........•..•............ 
§ 3.~ O simples desacompanhamento de compro

vação de procedência de peles ou outros produtos 
animais, nos carregamentos de via terrestre, fluvial 
ou marítima e aérea, que se iniciem ou transitem 
pelo País, caracterizará, de imediato, o descum~ 
primento do disposto neste artigo, o que acarretará 
a sua apreensão, pela autoridade competente, sem 
piejufzo das providências de natureza criminal. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art._ 3? Revogam-se as disposições em contrário. 

O ·sR. PRESIDENTE (José Frgelli) - Passa·se à 
apreciação do Requerimento n~ 585 de Urgência lido 
no Expediente para o Projeto de Lei da Câmara n? 
149 de 1986. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A{?rovado o requeriJD.ento, passa-se à apreciaçao da 

matéria. 
DiscUsSão em turno único do Projeto de Lei da Câma

ra de n~ 149, de 1986, o? 2.195/83 na Casa de origem, 
que autoriza a Criação do Fundo para o Desenvolvi
mento Integrado do Vale do Rio Doce. 

Dependendo de pareceres das Comissões de Assun
tos Regionais e de Economia. 

Solícito ao nobre Senador Martins Filho o parecer 
da Comissão de Assuntos Regionais. 

OSR. MARTINS FILHO {PMDB-RN. Para profe
rir parecer.) -Sr. Presidente, vem a exame da Comis
são de Assuntos Regionais, nos termos do art. 99 do 
Regimento Interno, Projeto de Lei, originário da Cãma~ 
ra dos Deputados, que dispõe sobre autorização, ao 
Poder ExecutivÕ, para criar Fundo de Desenvolvimento 
Inte$rad_C? do Vale do Rio Doce. 

Objetiva o presente Projeto viabilizar captação de 
recursos que tornem possível a realização de pesquisas, 
estudos e obras com o fim de otimizar a integração 
do desenvolvimeiÍto do yale do Rio Doce, de inegável 
importância económica e social do nosso País. 
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Com eféito-, abrange o PrOjetO- em pauta dimensões 
de particular relevância para o desenvolvimento harmó
nico de uma região vital para o progresso social e econó
mico brasileiro. Contemplam-se aspectos de inegável 
urgência~ como as garantias de navegabilidade da hidra
via que é o riõ Doce e de proteção ecossistêmica dos 
recursos naturais da região, inclusive através de medidas 
preventivas e corretivas no parque industrial instalado 
e por instalar. 

Alcançam-se, ademais, efeitos regiona-is de monta, 
na medida em que o Vale do Rio Doce atravessaduas 
Unidades da Federação- os Estados de Minas Gerais 
e do Espírito Santo -, de pujante vida económica e 
de destacada posição social e demográfica, cujo dina
mismo não poderia sofrer solução de continuidade. As
segurar recursos para a manutenção e_ a expansão de 
programas e atividades como os previstos no presente 
Projeto de Lei é louvável e bem-vinda iniciativa. Prevê 
igualmente o Projeto as fontes de_ recursos e o modo 
de sua administração e aplicação, bem assim o respec
tivo controle. 

Quanto ao mérito, por conseguinte;--tendo em vista 
o exposto, somos favoráveis à aprovação da presente 
proposição. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Veri!ican· 
do-se a ausência temporária da maioria--dos integrantes 
da Comissão de Economia, concedo a palavra ao nobre 
Senador Jorge Kalume, substituto ey~ntual da referida 
Comissão, para relatar o parecer. 

O SR. JORGE KALUME (PDS.'-:A<::.) Para proierir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Autoriza o presente Projeto a criação, pelo Poder 
Executivo, do Fundo para Desenvolvimento Integrado 
do Vale do Rio Doce, cuja finalidade é a captação 
de recursos financeiros destfuados a pesquisas, ·estudos 
e obras relacionadas com a contenção de enchentes 
e a navegabilidade desse curso d'água. 

Estabelece ainda a pr_9posição que parcelado o lucro 
das instituições bancárias e financeiras, que operem ou 
venham a operar no Estado de Minas GeraiS, e das 
empresas exportadoras localizadas na região, no mon
tante de 5%, e outros recursos; as modalidades de a por
tes para o Fundo. 

Sem dúvida, os efeitos económicos-s_ociais de tal ini~ 
ciativa são do maior significado para a região e para 
o País. 

Na área de transportes; são de esperar as repercus
sões, tãnto a nível do provimento de economia$ exter'o.as 
às indústrias aí localizadas, reduzindo seus custos de 
produção, quanto ,no que se refere aos deslocamentos 
populacionais. Note-se aiD.da, que esse desenvolvim..en~ 
to contribui para a própria ampliação e dínamização 
do setor da construção naval. 

Não menos substantivas são as repercussões na área 
energética, oode estão sendo identificados déficit púa 
a região sudeste, no final do século. 

Por fim, destaquem~se as previsíveis melhorias na 
área social, pela redução dos prejuízos causados pelas 
enchentes, pelas condições mais adequadas de abasteci
mento de água às populações ribeirinhas e pela própria 
possibilidade de desenvolvimento nacional da pesca. 

Ante o exposto,· somos favoráveis à aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n~ 149, de 1986. Aproveito 
a oportunidade Sr. Presidente, para cumprimentar o 
autor da proposição, Deputado Jorge Carone, que aí 
se encontra, bem como cumprimentar o Lfder do Go
verno, estimado Senador Alfredo Campos, por ter 
aquiescido na tramitação deste projeto, nesta ocasião. 

O SR. PRESIDENTE (José _fragelli) - os pareceres 
são favorá-veis. Completada a inst~ção: _ _possa-se a ~ua 
apreciação. - - - - -

Em discussão o projetO, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
·Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam. queiram perma· 

necer sentados.(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N: 149, de 1986 

(N~ 2.195/83, na Casa de origem) 

Autoriza a criação do Fundo para Desenvolvimento 
-Integrado do Vale do Rio Doce. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Fica o Poder Executivo autorizado a críar o 

Fundo para o DesenvolVimento Integrado do Vale do 
Rio Doce. 

Art. 2~ O Fundo para o Desenvolvimento Integrado 
do Vale do Rio Doce tem por finalidade captar recursos 
financeiros destinados à execução de pesquisas, estudos 
e obras, visando ao desenvolvimento integrado do Vale 
do Rio Doce. 

§ 1~ Os recursos do Fundo para o Desenvolvimento 
Integrado do Vale do Rio Doce devem ser empregados 
prioritariamente com o objetivo de assegurar a conten~ 
ção de enchentes e a navegabilidade do rio. 

§ 2~ As obras a serem executadas devem incluir medi~ 
das para recuperação e preservação do equihbrio ecoló~ 
gico, especialmente aquelas relacionadas com a prote~ 
çao permanente dos recursos ictiológicos em todo o 
Vale e o reflorestamento da área da baçia. . 

-- ~- 1 
Art. 3? Constituem. iecursos do Fundo para Desen~ 

volvimento do Vale do Rio Doce: 
1- a taxa de 0,5% (meio por cento), a ser cobrada 

sobre o lucro das instituições banc?rias e financeiras, 
pelo prazo de 10 (dez) anos; 

n -5% (cinco por cent.o) do lucro das empresas 
localizadas no Vale do Rio Doce que _exportam e_~ra 
O exterior matérias-primas ou produtos m~nufaturados; 

111--Cotações orçamentárias que lhe sejam consig
nadas; 

IV- outros -recursos, inclusive rendimentos prove~ 
nientes_de sua aplicação. 

§ 1? Os recursOs do Fundo para Desenvolvimento do 
Vale do Rio Doce serão arrecadados pelo Banco do 
Brasil S.A., depositados em conta vinculada e adminis~ 
trados, mediante convênio entre o Governo do_ Estado 

_ de Minas Gerais, o Governo do Estado do Espírito 
SaD.to e o Ministério do Interior 

§ 2~ A aplicação dos recursos fiei sujeita à supervisão 
financeira do Tribunal de Contas da União e ao exame 
do Congresso Nacional. 

§ 3~ O Mínistérío do Irlterior poderá celebrar convê~ 
nios- COm os Estados com a finalidade de aplicação dos 
recursos e -articular~se~á com outros ministériOs--Com 
atuação no Vale do Rio Doce, de modo a assegurar 
maior eficiência dos investimentos. 

Art. 4~ Fica vedada a instalação de indústrias poluen~ 
tes no Vale do Rio Doce. 

Parágrafo único. Após a publicação desta lei, as em· 
presas já instaladas no Vale do Rio Doce_ têm um prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para instalação de equipa
mentos antipoluente, de forma a evitar qualquer tipo 
de poluição ambiental. 

Art. 5~ Esta lei será regulamentada no prazo de 90 
(noventa) dias de sua publicação. 

Art. 6.<; Esta lei entr~ em vigor na data de sua publi· 
caçã·o. 

Art. 7~ Revogam~se. as disposições em contrário. 

O SR. PftESIOENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apreciação do· Requerimento n'? 586 de urgência, lido 
no Expediehte, para a Mensage_!ll n? 441~86,_ relativo 
a pleito da Prefeitura Municipal de Formosa, em Goiás. 

Em votação o requerimento. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queuam perma· 

necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. _ _ . _ 
Passa-se à apreciação da matéria, despachada às C~· 

missões de Economia, Constituição e Justiça e Mum
cfpios. 
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OSR.-PRESIDENTE-(JoSé Fragelli) -Sobre a mesa, 
o parecer da Comissão de Economia que será lido pelo 
Sr. 1~-Secretário. 

É lido o seguinte: 

. PARECER 
N: 1.166, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
n~ 441, de 1986, (n~ 602/86, na origem), do Senhor 
Presidente da Repúblk:a, submetendo à aprovação 
do Senado Federal proposta para que seja autori
Zada à Prefeitura Municipal de Formosa (GO) conM 

-ti-atar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 92.817,01 OTN. 

Relator: SenadOr Arno Damiani 
Com a Mensagem n~ 441/86, o Senhor Presidente 

da República submete à" deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Formosa (GO), que 
objetiva contratar, junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvím.ento Social- FAS, a seguinte oper~ção 
de crédito: 

1. Proponente 
1.1 Deonominação: Município de Formosa 
1.2 Localizaç;!o (sede): Prefeitura Municipal Formo~ 

sa~GO 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 92.817,01 

OTN. 
2.2 Objetivo; canalização do córrego Josefa Gomes. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização: 

8 (oito) anos. 
~ 2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimes
trahnente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de Liberação: o financiamento será 
liberado em parcelas, de acordo com o cronograma 
a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de parcelas do Imposto so
bre Circulação çle Mercadorias - [CM. 

2.7 DiSpositivos Legais: Lei Municipal n~ 54-J, de 
18 de março de 1986. 

Considerando os aspectos social, econômico-finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun

--do a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS. 

Assíni sendo, concluímos pelo acolhimento da mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Ne 304, DE 1986. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Formosa (GO), 
a contratar operação de crédito no valor correspon· 
dente, em cruzados a 92.817,01 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
- -Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Formosa (GO), 
nos termos do art. 2? da Resolução N? 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federai, autorizada a con~ 
tratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 92.817,01 OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS, destinado 
à canalização do córrego Josefa Gomes. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986. -
Álvaro Dias, Presidente - Arno Damiani, Relator -
Ivan Donato - Carlos Lyra - Cid Sampaio - Mário 
Maia. 

- O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O Parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
de Projeto de Resolução que autoriza a Prefeitura Mu· 
nicipal de Formosa~ Goiás, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados a 
92.817,01 OTN, para os fins que especific-.:1. 

O SR. PRESIDENTE (José Frãgelli) - Solicito ao 
nobre Senador Martins Filho, o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça. 
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O SR- MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para profe
rir o parecer,) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n~ 441186, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Formosa (GO), a contratar empréstimo no valor 
correspondente, em cruzados, a 92.817,01 OTNs, desti
nado a financiar a canalízaÇâO do Córrego Josefa Go
mes. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no art. ~da Resolução n~ 93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos límites fixados no art. 2? da Resolução 
n~ 62, de 1975, também do Senado rwneral, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-F AS. 

Assim, verifica-se que a Proposição foí elaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis 
ã espécie, merecendo, por isso, o nosso encattlinha
mento 'favorável, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Solicito ao 
nobre Senador Jorge Kalume, o parecer da Comissão 
de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- A C. Para proferir 
parecer.) 

Sr. Presidente~ Srs. Senadores: 
Sob exame o Projeto de Resolução II'! 304. de 1986; 

de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar ·a Préieitura Municipal de 
Formosa {GO) a contratar -operaçã:-o de crédito no valor 
correspondente, e.m cruzados, a 92.817,01 OTN, desti
nada ã canalização do Córrego Josefa Gomes. 

A matéria foi apreciada ·pela ComissãO de Economia 
no que diz respeito aós aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal. tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solic_itante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidadç e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira allitiva com que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, e!p. face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
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do endividamento o único mecanismo d_e_ qu_e dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

É o parecer. 

O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli) -Completada 
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto 
em turno único. 

Em discussão. (Pausa.} 
Não havendo quem peça a palavrà, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESID>:NTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
parecer da Comiss-ão de Redação qtie será lido pelo 
Sr. 1~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1-167, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

- Red&Ç&o Final do- Projeto de Resolução n~ 304, 
de 1986. 

Relator: -Senado s~idaoba Derzi. 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

Qe Resolução n~ 304, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Formosa Estado de Goiás, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 92.817,01 OTN. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro de 
1986. -Jorge Kalume, Presidente - Saldanba Derzi, 
Relator - José lgnácio Ferreira. 

ANEXO AO PARECER 
N~ ~-167, de 1986 

_RedaçAo f"mal do Projeto de Resolução o: 304, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI~ da Constituição, e 
eu, - - , Presidente, promulgo a seguinte 

Dezembro de 1986 

RESOLUÇÃO N: , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Formosa, Es
tado de Goiás, a contratar operação de crédito no 
valor correspndente, em cmzados, a 92.817,01 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Formosa, Estado 

de Goiás, nos termos do artigo 2~ da Resolução n~ 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterãda pela Resolução n'.' 
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 92.817,01 Obrigações 
do Tesc;>uro N_~~ional-OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS destinada 
à canalização do Córrego Josefa Gomes, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José F!agelli)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusR 
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli}- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar~se hoje às 21 
horas e 50 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

. Discussão, ~m turno único, da redação final (Ofere
Cida pela Comissão de Redação em seu parecer n~ 1.082, 
de.l.986)! do Projeto de Lei do Senado N~ 160, de 19S4-~ 
de autona do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à Lei n':' 6.024, de-·13.de março de 1974. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 47 minutos.) 

Ata da 338~ Sessão, em 4 de dezembro de 1986 
4~ Se.ssão, Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

As 21 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio ·Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo -
Cesar Cals -Dias Macedo - Afonso Sancho ---:-Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena ..:.... 
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista- PassOS- Pôrto- Jutahy Maga-
lhães- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira- Amaral 
Peixoto- Nelson Carneiro -Jamil Haddad- Mata
Machado - Alfredo Campos - Fernando Henrique 
Cardoso-SeveroGomes-B_~editoFerreira:-:-Hen· 
rique Santillo - Gastão Müller - Roberto Campos 
-José Fragelli-Saldanha Derzi- Affonso Ca.margo 
- Álvaro Dias - Enéas Faria - Amor Damiani -

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Mário Maia 

Ivan Bonato - Carlos Chiarelli - Pedro Simon -
Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A lista de 
_ presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus íniciamos nossos trabalhos~ 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. l~RSecretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIM:ENTO 
n: 587, de 1986 

___ l;t~queremos urgência, nos tennos do art. 371, alínea 
.. b', do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n~ 88, de 1986, que acrescenta parágrafo único 
ao art. 18 da lei que regula a ação popular. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. - Hélio 
Gueiros - Jorge Kalume - Carlos CbiareiU. 

REQUERIMENTO 
n: 588, de 1986 

Requeremos urgência, riOs termos do art. 371 alínea 
" ", do Regimento Interno, para a Mensagem 'n~ 386, 
de 1986, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Jaco
bina - BA, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 10.161.944,80 (dez milhões, cento e sessenta 
e um mH, novecentos e quarenta e quatro cruzados 
e oitenta centavos), junto ao Banco do Nordeste do 
Brasil S.A." 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Octávio Cardoso - Carlos Chiarem. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na " 
forma do art. 375-II, do Regimento Interno. 
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa-se à 
Ordem do Dia Item 1: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~ 1.082, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
n~ 160, de 1984, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que acrescenta dispOsitivó à Lei n~ 6.024, 
de 13 de março de 1974. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a pa!avra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a Redação Final é considerada 

definitivamente aprovada, n~s termos do _artigo 359 do 
Regimento Interno. 

O projetO vai ã Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a Redação" Final -aprovada. 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 
160, de 1984, que acrescenta dispositivo à Lei n: 
6.024, de 13 de março de 1974. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ O art. 19 da Lei n'? 6.024, de 13 dc.março 

de 1974, passa a vigorar acrescido dos seguintes pará· 
grafos: 

Art. 19. ················«···~················-·········· 
§ 1~ Será transferida, automática e imediata· 

mente, ao Poder Judiciário toda a responsabilidade 
do processamento da liquidação de instituições fi
nanceiras quando a sua liquidação extrajudicial ex
ceder o prazo estabelecido no§ 2? do art. 15 desta 
lei. - -- -

§ ~ O disposto no parágrafo anterior se aplica, 
ainda, à liquidação extrajudicial de sociedades se
guradoras, regulada nos arts. 96 e 97 do Decreto-lei 
n?73, de 21 de novembro de 1966, e à de entidades 
abertas de previdência privada, prevista nos arts. 
63 e--seguintes da Lei n? 6.435, de 15 de julho de 
1977. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicicaçáo. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em centrá· 
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Mâ-río -l'Vbii) - Passa-se 
agora à apreciação do Requerimento n~ 587, de 
urgência, lido no Expediente, para o Projeto de 
Lei da Câmara n~ 88, de 1986. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs~_Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação 

da matéria. 

Discussão, em turrio único, do Projeto de 
Lei da Câmara n'! 88, de 1986 (N~ 6.101/85, na 
Casa de Origem), que acreScenta parágrafo único 
ao art. 18 da lei que regula a ação popular (depen
dendo de parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça). 

Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Comissão de Constituição e JUs-tiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para e mi· 
tir parecer.) 

De autoria do Deputado Valmor Giavarina, vem a 
exame deste Colegiada o Projeto de Lei n~ 88, de 1986 
(n~ 6.101, de 1985; riii CaSa de -origem), que acrescenta 
parágrafo único ao-a·rtigo 18 da Lei n~ 4.717, de 29 
de junho de 1985, que_regula a ação popular. 

O dispositivo que se pretende acrescentar tem a se
guinte redação: 

"A sentença que declarar a nulidade ou a anula
ção do ato reporá a coisa em seu estado anterior." 

Na Justificação, diz o ilustre autor da Proposição que 
inobstante seja a ação popular um instituto dos mais 
idóneos para a fiscalização dos atas dos ocupantes de 
cargos e funções públicas, declarada a nulidade ou a 
anulação do ato, nem sempre o administrador repõe 
a coisa em seu estado anterior. Com o projeto em telã, 

DIÁRIÜDOCONGRESSONAClONÁi .. (Sei;ão II) 

__ visa~se a evitar quaisquer dúvidas, impondo-se ao agen
te público o dever de restaurar o status quo anterior. 

Na Ç~ara dos Deputados, a Comissão de Consti
tuiç"âo e Justiça emitiu parecer pela coitstitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro
vação. Esse parecer foi aprovado pelo Plenário. 

Nos termos do Regimento Interno desta Casa, com
pete a este órgão, apenas e tão-somente, o exame do 
mérito·, - - -----

~inegavelmente oportuno e conveniente o acréscimo 
que se pretende na Lei n~ 4.717/65. Embora implícita 
e lógica, com a anulação ou com a declaração de nuli
dade do ato administrativo, a reposição da coisa ao 
seu estado anterior nem sempre era determinada pelo 

_autor do ato an!,dado ou declarado nulo. Com a Pro-
Posta consubstanciada no Projeto em tela, evitam-se 
as o'!lissõ_es administrãtivas·: A rigor, era desnecessária 
a pr~vicl_ência, porque conseqüência natural da sentença 
judicial que reconhece a nulidade do ato. Entretanto, 
quod abundat, nom nocet. 

Pela aprovação do Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
_é favoráVel. Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à sua apreciação. Em discussão o projeto, em 
turno único. (Pausa.) Nã_o havendo quem peça a pala
vra~ encerro a discussão. Em votação. 

Os Srs._Senadores que o aprovam queiram penna· 
necer sentados_ (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N: 88, de 1986 

(N'? 6.10V85, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo único ao art. 18 da lei que 
regula a ação popular. 

O.Congresso Nacion"àl decreta: 
~t. ~~- __ O art. 18 da Lei n'? 4. 717, de 29 de junho 

~~i~~~· passa a vigorar acrescido do seguinte _parágrafo 

"Art. 18. 
P_arágrafo únictr. A sentença que declarar a nu

lidade ou a _anulação do ato reporá a coisa em 
·seu estado anterior." 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
--~cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n·~ 588, de urgêncía, lido_ 
no expediente, para a Mensagem n~ 386, de 1986, rela
tiva ao pleito da Prefeitura Municipal de Jacobina (BA). 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se â apreciação da matéria que foi. despachada 

às Comissões de Economia, de ConstituiÇão e Justiça 
e de Municípios. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia, 
que será lido pelo Sr. !?·Secretário. 

É lido o segUinte 

PARECER 
N: 1.168, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
n~ 386, de 1986 (n:SSJ/86, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal proposta para que seja autori~ 
zada a Prefeitura Municipal de Jacobina, (BA) a 
contratar operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em_cruzados, a Cz$ 10.161.944,80 (dez mi
lhões, cento e sessenta e um mil, novecentos e qua
renta e quatro cruzados e oitenta centavos). 

Relator: Senador Arno Damiani 
Com a Men_sagem n~86. de 1986, o Senhor Presi

dente da República submete à deliberação do Senado 
Federal pleito da Prefeitura Municipal de Jacobina 
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(BA), qÜe objetiva contratar junto aô Banco do Nor
deste do Brasil SI A., na qualidade de agente financeiro 
do B_anco Nacional da Habitação_ Popular - BNH, a 
seguinte operação de crédito: 

Características de operação: 
A- Valor: Cz$-10.161.944,80; 

B-Prazos: 
1 -de carência: até 03 anos, 

2- de amortização: 20 anos; 
G-Encargo:juros de 4% a.a., neles incluídos l 0k 

de "dei credere" do BNB; 
D- Garantia: vinculação de parcelas do Imposto so

bre Circulação de Mercadorias (ICM) c do Fundo de 
Participação dos Municlpios-(FPM); 
E- Destinação dos recursos: execução de obras e 

serviços integrantes do Projeto CURA-Piloto no bairro 
CAE1RA. 

O Conselho MOnetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil, que, analisando as finanças 
do Município, constatou que, não obstante a natureza 
extralimite da operação, o endividamento consolidado 
do interessado permªneceria_contido nos limites fixados 
no artigo 2~ da Resolução 93n6, tal como em vigor, 
do Senado Federal. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto ã realização do empréstimo, que o Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. considera viável técnica;econô
mica e financeiramente. 

Considerando os aspectos social, económico-finan~ 
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Econõmica Federal, enquadrando-se nas 
normas operàc1õil3.is do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS: 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 305. DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacobina (BA) 
a conratar operação de crédito no valor de Cz$ 
10.161.944,80 (dez milhões, cento e ses~enta e um 
mil~ Dov~Çcentos-e quarenta e quatro -crUzados e oi~ 
tenta centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Jacobina (BA), 

nos termos do artigo 2~ da Resolução n~ Y3, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor de Cz$10.161.944,80 
(dez· milhões, cento e sessenta e um mil, novecentos 
e quarenta e quatro cruzados e oitenta centavos), junto 
ao Banco do Nordeste do Brasil S/ A, na qualidade de 
agente do Banco Nacional q.a Habitação Popular -
BNH, destinado ã execução de obras e serviços inte
grantes do Projeto CURA, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986. -
Álvaro Dias, Presidente - Arno Damiani, Relator -
Ivan Bonato - C.arlos Lyra - Cid Sampaio - Mario 
Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O Parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n~ 305, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Jacobina (BA) a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 10.161.944,80 (dez 
milhões, cento e sessenta e um mil, novecentos e qua
renta e quatro cruzados e oitenta centavos) (depen
dendo de pareceres das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Municípios). 

Solicito do nobre Senhor Senador Octávio Cardoso 
o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS-RS. Para pro
ferir parec_er.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem' n~ 386/86, do Senhor Presi· 
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
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de Jacobina (BA) a contnitar empréstimo no valor de 
Cz$10.161.944,80 (dez. milhões. cento e sessenta e um 
mil e novecentos e quarenta e quatro cruzados e oitenta 
centavos), destinada a financiar obras c serviços inte
grantes do Projeto CURA. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2~. da Resolução n': 93, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não-ob
servância dos limiteS fixados no artigo 2':', da Resolução 
n~ 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Banco Nacional da Habitação- BNH. 

Assim, verifica-se que ã propósfção foi etãboiãda cóD~ 
soante as prescrições legais e regimentais apficáveis- à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituCioil.a
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Solicito do 
nobre Senador Jorge Kalumc o parecer da CorriísSáo 
de Municípios.· 

O SR. JORGE KALUME (PO!>- AC. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto-de Resolução n~ 305. de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que obj"etiva- autorizar- a Prefeitura: Municipal de 
Jacobina (BA) a contratar operação de crédito no valor 
de CZ$ 10.161.944,80 (dez milhões, cento e sessenta 
e um mil, novecentos e quarenta e quatro cruzados 
e oitenta centavos), destinada à execução de obras e 
serviços integrantes do projeto CURA. 

A matéi"ia. foi apTeciilda pela Comissão de Economia 
no que_ diz respeito aos- aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constitüição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade jurídicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão. opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto_ 
pela Comissão de Economia. --

OSRo PRESIDENTE ~(Mário Maia) ~-completada 
a instrução da matéria, paSsa-se à discussão do projeto 
em turno único~ -(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus· 
são. 

DIÁRIO DO ÇONGRESSO NA\19NAL (Seção II) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma· 

necer sentados. (Pausa..) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Rcdaçcio. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Sobre a mesa 
o parecer da Comissão de Rcdação que será lido pelo 
Sr. 1~-Secretário. 

~ na o o segu rnte 

PARECER N: I.l69, de 1986 
(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução o: 305, 
de 1986. 

Relator: Senhor Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final d:> Projeto 
de Resolução n'~ 305, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Jacobina- BA a contratar op~~ração de 
crédito no valor de Cz$ 10.161.944,80 (dez milhüe::., 
cento e sessenta e um mil, novecentos e quarenta e 
quatro cruzados e oitenta centavos). 

Sala de Reuníões da Comissão, 4 de dezembro de 
1986. -Jorge Kalume, Presidente- Saldanha Derzi, 
Relator- José Ignácio Ferreira. 

ANEXO AO PARECER N' 1.169, de 1986 

Redaçao final do Projeto de Resolução n~ 305, 
de 1986. 

Faço sa~er que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigO 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presidente, 
-promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N:, de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacobina, Es
tado da Bahia, a contrata_r operação de crédito no 
valor de Cz$ 10.161,944,80 (dez milhões, cento e 
sessenta e um mil, novecentos e quarenta e quatro 
cruzados e oitenta centavos). 

O Seriado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Munícipal de Jacobina, Esta

do da Bahia, nos termos do art. 2': da Resolução n~ 

Dezembro de !986 ~ 

93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori· 
zada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
10.161.944,80 (dez milhões, ct:nto t: ses::;enta e um mil, 
novecentos e quarenta e quatro cruzado!' e oitenta cen
tavos), junto ao Banco do Norde:-;te dn Brasil S.A., 
este na qtiãlidade de agente financdro da operação, 
destinada à execução de obra::. e serviços integrantes 
do Projeto Cura-Piloto, no bairro Caeira, no Município, 
obedecidas as condiçõe:. admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo procesf.o. 

Art. 2·: Esta Resolução entra cm vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE {Mârio Maia) - Discussão da 
rcdação final. (Pausa.) 

Não havendo querh peça a palavra. encerro a discus
são. 

Em votação. 
o~ Srs. Senadores _que a aprovam queiram pcnna

necer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 22 
hora!:! c 5 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Disc_ussão, em turno único, da redação final (ofere
cida pela Comissão de Redação em seu parecer n~ 1.083, 
de 1986), do Projeto de Lei do Senado n·~ 63, de 1985, 
de autoria do Senador Jorge Kalume, que isenta do 
Imposto sobre Produto:) Industrializados o material fo
tográficO nacional. 

O SR. PRESIDENtE-(Má[io-Maia) -Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 22 horas 2 minutos.) 

Ata da 339~ Sessão, em 4 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

As 22 HORAS E 05 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia -Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João ~astelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo -
Cesar Cais- Dias Macedo- Afonso Sancho- Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Maga-
lhães- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira- Amaral 
Peixoto_- Nelson Carneiro - Jamil Haddad ..2... Mata· 
Machado - Alfredo Campos ...:... Fermlndo HeUrique 
Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Hen
rique Santillo - Gastão MUller --Roberto Campos 
-José Fragelli- Saldanha Derzi .....:. Affonso Camargo 
--Álvaro Dias- Enéas Faria -AmOr ·nainíani -

Presidência do Sr. Mário Maia 

Ivan Bona to - Carlos Chiarelli - Pedro Simon-
"OCtáViO Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção d~ Deus iniciamos nossos trabalhos. 

Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos pelo 
Sr. 1~-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
n~ 589, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
c, do -Regimento Interno. para o Projeto de Lei da 
Câliiira n~ 145 de 1986, que dispõe sobfe incentiVos 

ao aumento da produção de aço, nas condições que 
estabelece. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. Murilo 
Badaró- Alfredo Campos- Carlos Chiarelli. 

REQUERIMENTO 
n: 590, de 1986 

Requeremos urgéncia, ·nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 199, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
!porá (GO). 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1986. --Alfredo 
Campos - Nivaldo Machado - Octávio Cardoso -
Jamil Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão votados após 
~-Ordem do Dia, na forma do art. 375, item U. do 
Regimento Interno. 
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Discus3iio. em turno único, da rc:dação final (ofe
recida pela Coi!liSsão de Redação em seu Parecer 
n~ 1.083, de 1986), do _Projet_o d~ Lei do Senado 
N~ 63 •. de 1985; de autoria do Senador Jorge Kalu
me, que isenta do imposto sobre produtos indus
trializados o material fotográfico nacionaL 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada nos termos do art. 359, do 
Regimento Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

É a s_eguinte a redaç.ão final aprovada: 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n: 
63, de 1985, que isenta do impo-sto sobre Produtos 
Industrializados o material fotográfico nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ É isento do Imposto sobre Produtos Indus

trializados- IPI, o material fotográfico nacional; pelo 
prazo de 10 (dez) anos. -

Art. 2~ O Poder Executivo regulamentará está lei 
no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 3~ Está lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4 Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia.)- Pa~a-se agora 
à apreciação do Requerimento n? 589/86, de urgência, 
lido no Expediente, para o ~r?je~9 de Lei da Câmara n' 589/86. - -

Em votação o requerimento. _ _ _ 
Os Srs. -Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à apreciação da matéria. 

DiscuSSão, em turno únfcõ, do PÍ"ojeto de Lei da 
Câmara n~ 145/86, (n? 7.963/86, na Casa de çrlgCm) 
que dispõe sobre os incentivos da produção de aço nas 
condições q_ue estabelece, dependendo dos pareceres 
das Comissões de Economia e de Minas e Energia. 

Estando a matéria dependendo de parecer da Comis
são de Economia e verificandO-se a ausên-C-ia temporária 
da maioria dos seus integrantes, esta Presidência, nos 
termos do parágrafo primeiro, do an. 90, do Regimento 
Interno, designa o nobre Senador Ju~ahy Magal_hães 
substituto eventual da referida Comissão, para relatar 
o parecer, ---

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Para 
emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadorcs_: __ o 
Projeto de Lei da Câmara n·: 145. de 1986, tem por 
objetivo básico asst:gurar a manutenção de apoio fman
ceiro ao setor siderúrgico mediante depósito, em nome 
da empresa beneficiária, para soa a~licação em projetas 
de ampliação da produção de denvados de aços, de 
parcela relativa ao-Imposto sobre Produtos Industria
lizados devido. 

Estabelece. ainda, uma série de critérios relativos 
ao enquadramento desta~ empresas para obtenl(ão deste 
incentivo fiscal, bem como assegura ao CONSJDER 
-Conselho de Siderurgia e de não-ferrosos- o estabe
lecimento de Diretrizes e o acompanhamento e- a avalia· 
ção dos projetas contemplados. 

Não se desconhece o peso e a importância do setor 
siderúrgico- na economia nacional, quer dO Ponto de 
vista da produção quer do ponto de vista tecnológico. 

Não obstante estas características, a manutenção do 
processo de crescimento da economia brasileira ~raz 
a necessidade de expansão da produção siderúrgtca, 
sobretudo se pretende manter sua participação no me r· 
cado externo. Tal objetivo requer a definição de fontes 
de financiamento compatíveis com a própria estrutura 
passiva das empresas que impõem o setor, atualrnente 
restritiva a sua capacidade de inversões. 
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. Nesse sentido, _a _devolução de parcela do Imposto 
sobre Produtos industrializados devido pelas empresas 
representa aparte_ de recursos de características e de 
montante adequados. Vale notar que so_bre a vigência 
do Decr_e_to-Jei n? 1.547, de 1977, foram assegurados 
ao setor recursos da ordem de US$ 2,5 bilhões, repre
sentando cerca de 15% do total de investimentos reali
zados nesSe período, conforme expresso na justifiCação 
do projeto. 
- Ressalte-5e que, seja em virtude da política de conten
ção do processo inflacionário, seja em decorrên~ia d?s 
estímulos âs exportações, o preço dos produtos stderur
gicos apresentam defasagem da _ordem de 4q% atual
mente, conforme informaÇões da SIDERBRAS_, 

Tal constatação, num contexto de política de_estabili
zação, e de estabilidade de preços, tende a impor certas 
reStrições à atualização dos preços siderúrgicos enquan· 
to instrumerito Orientado para a capitalização das em
presas dq setor. Tal fato requer a estipulação de meca-

- nism_os alternativos de financiamento, onde merece des
taque a redução da carga tributária incidente no set?r, 
em particular a do imposto Sobre Produtos Industna· 
lizados. 

Neste sentido, julgamos conveniente e oportuna a 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n? 145, de 
1986. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mârio _Maia) - Estando a 
matéria de-pendendo de parecer da Comissão de l\:'linas 
e Energia e verificando-:.e a ausência temporána da 
maiótia dos seus integrantes, esta Presidência nos ter· 
mos do § 1·~. do art. 90, do Regimento Interno, designa 
o nobre Senador Carlos Chiarelli, substituto eventual 
na referida Comissão. 

_ O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL- RS. Para emi-
tir pareCCr.) ...;.. Se Presidente, Srs. Sena~ores: al?ós 
aprovação pela Câmara dos Deputados. fo1 submettdo 
à apreciação da Comissão de Minas e Energia do Senado 
Federal o Projeto de Lei o'.' 7.963-A/86, daquela Casa, 
de autoria do Deputado Pratini de Moraes,_ que dispõe 
sobre in~;;entivos ao aumento da produção de aço. 

O projeto prevê que as empresas siderúrgicas "pode
rão creditar-se, a título de incentivo ao aumento da 
produção, de importância igual a 95% da diferença, 

- eni _cada período de apuração, entre o valor do_ I_PI 
incidente sobre a~ saídas dos produtos ... , e o crédtto 
do referido imposto, corresponder ãs entradas de maté· 

_fias-primas, produtos intermediários e matérias de em
balagem ... " 

Na realidade, trata-se de uma prorrogação da vigên
cia do Decreto-lei; 1.547, de 18 de abril de 1977, que 
já permitiu investimentos da ordem de US$ ~.5 bil~ões 
no s~tor siderúrgico. !"Ja justificação do projeto, d1z-s~ 
que esse Decreto-lei "mostrou-se um importante _e efi
caz instrumento indutor da ampliação da capac1d~9e 
produtiVa". Defende-se a prorrOgação desse estímulo 
por mais dez anos- com base no importante papel que 
tem o setOr de desenvolvimento económico e na geração 
de emprego, na longa matura.ção dos projetas siderúr· 
gicos. e nª_pa_tural defasagem entre à geração de recur
sos e o fluxo de investimentos no setor. 

_, é daro que a expansão e sobretudo a consolidação 
do se to r siQcrúrgico constituem importante diretriz para 
o Estado br~ileiro. Antes, contudo, de prorrogar-se 
esse tipo de estímulo fiscal, dever-se-ia contemplar m~is 
seriamente outras formas de se alcançar o mesmo ObJC· 
tivo. 

Ao conce4er·se e~~ incentivo_ para o setor siderúr
gicO. o Estado está, de fato, contribuindo para o aumen
to do déficit púhlico, o que contraria o espírito da atual 
polftica económica. É verda~e que, ao subsidiar-se o 
aço_, fiç_a mah> fácil manter o congelamento de um gran~e 
número de preços. Mas o déficit público maior ena 
pressões inflacionárias que não podem ser contidas in
definidamente. 

Por outrO lado, o subsídio do aço significa também 
transferir para O!> compradores de nosso produto no 
extcrim renda que deveria permanecer no Brasil, país 
cm que o capital é especiillmente escasso>, Por que _tran~
ferii renda para o exterior e ainda ser acusados de ''dum
ping". . 

Com outros produtos ou serviços que são tão ou mms 
básicos para o_desenvolvirnento económico_ como à ele
tficidade telefone, correios, gasolina e álcool, o Go
verno nã~ optou por dar estímulos sob form'!- de incen~ 
tivo fiscal. Preferem reãfustar preços a um nível mais 
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compatível com os custos de produção e fazer o consu
midor pagar um preço· mais justo. Este também seria, 
do ponto de vista da nação, o caminho _mais eficiente 
para o setor siderúgico. Na justificação que acompanha 
o projeto, falta um~ explicação da razãu-pela qual não 
se poderia proceder a um reajuste de preços também 
nesse setor. 

No entanto, tendo~se~em vista as díficuldades que 
as autoridades económicas certamente estarão encon
trando para fazer tal reajuste, à curto prazo pelo menos, 
concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n'! 145, 
de !986. 

É o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Os pareceres 
são favoráveis. Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à sua apreciação. 

Discussão do projeto. em turno único (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a disCt.~..S

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pertna· 

necer sentados. (Pausa). 
Aprovado.-

A matéria vai à sançâo. 
É o seguinte: o projeto aprovado. 

Dispõe sobre os incentivos da produção de aço, 
nas condições que estabelece. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ As empresas siderúrgicas, que preencham as 

condições previstas nesta lei, poderão creditar~se, a títu· 
lo de.' incentivo ao aumento da produção, de importância 
igual J. 95% (noventa e cinco por cento) da diferença, 
em cad<:~ período de apuração, entre o valor do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - IPI, incidente sobre 
as saídas dos produtos referidos no art. 3~ desta lei, 
que promoverem, e o de crédito do referido imposto, 
correspondente às entradas de matérias-primas, produ
tos intermediários e materiais de embalagem adquiridos 
para emprego na industrialização e acondicionamento 
dos mesmos produtos. 

§ 1? O crédito correspondente ao incentivo será dedu
zido do montante do imposto devido, em cada período 
de apuração. 

§ 2? Os créditOs decorrentes de exportações e opera· 
ções a elas equiparadas, de aquisição de máquinas, apa
relhos e equipamentos industriais de produção nacional 
e, bem assim, os recebidos em transferência de estabele
cimentos não inieidepenóentes, na forma de legislação 
específica, serão aproveitados de acordo com as instru
ções a serem baixadas. pelo Ministério da Fazenda. 

Art. 2? A importância relativa ao incentivo previsto 
no artigo anterior será depositada, ef!l nor_ne da empresa 
beneficiária, em conta--especial, no Banco do Brasil 
S.A., para aplicaçáo em projetas de ampliac.t"ão da pro
dução de derivados de aço considerados prioritários 
pelo Conselho de Não-Ferrosos e de Siderurgia -
CONSIDER. 

§ 1~ O depósito previsto neste artigo far-se~á dentro 
do prazo de recolhimento do imposto fixado para os 
produto~ alcançados _pelo incentivo. 

§ 2~ Tratando-se Oe estabelecimento que industria· 
tize mais de um produto abrangido pelo incentivo refe
rido no art. 1·: desta lei, sujeitos a diferentes prazos 
de recolhimento, prevalecerá, para os efeitos do dispos
to no parágrafo anterior, o menor prazo 

§ 3? A não efetivação do depósito no prazo de que 
tratam os parágrafos anteriores importará a perda do 
direito ao incentivo. 

Art. 3_~ Entende-se por estabelecimentos industriais 
de empresas siderúrgicas, para os fins desta lei, os esta
belecimentos que tenham por atividade a produção dos 
derivados de aço Indicados em resolução do CONSI
DER. utilizando, para esse fim, aço de produção pró
pria. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos que, a julga
mento do CONSIDER, se enquadrarem na definição 
contida neste artigo poderão utilizar-se do incentivo 
previsto no art. 1 ~ desta lei, relativamente a todos os 
produtos derivados de aço que ~dustrializarem. 

Art. 4~ As importâncias deposítadas, na forma indi
cada no art. 2~ desta lei, serão liberadas, nos termos 
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das instruções que forem baixadas pelo CONSIDER, 
para aplicação em projetos de incremento da produção 
referidos no mesmo artigo. 

§ 1'! A critério do CONSIDER, as empresãs benefiw 
ciárias poderão ser autorizadas a aplicar as impOrtâncias 
a que se refere este artigo na subscrição de ações do 
capital social de outras empresas siderúrgicas. 

§ 2~ A aplicação de que trata este artigo, em relação 
às quantias depositadas até 31 de dezembro de cada 
ano, far-se-á até o último dia do segundo ano subse
qüente. 

§ 3~ As importâncias depositadas, cuja aplicação não 
se tenha efetivado nas condições deste artigo, serão 
transferidas pelo Banco do Brasil S.A. à conta da Recei
ta da Uniáo, ressalvado o disposto no parágrafo se
guinte. 

§ 4'! O Ministro da Fazenda, em caráter excepcional, 
poderá prorrogar, por até dois anos, o prazo previsto 
no§ 2'! deste artigo, quando se tratar de projeto próprio 
de expansão. 

Art. 5? As importância-s liberadas na forma do artigo 
anterior constituirão reserva de capital a ser incorpo
rada ao capital social da empresa beneficiária, aplican
do-se, na hipótese, o _disposto na legislação pertinente. 

Parágrafo único. A reserva constituída na forma deSte 
artigo não será considerada para efeito da tnbutação 
prevista no § 1? do art. 2~ da Lei n? 1.474, de 26 de 
novembro de 1951, modificado pelos arts. 6?Ãt -~da 
Lei n'! 4.862, de 29 de novembro de 19657 e 16 do 
Decreto-lei n'.' 1.338, de 23 de julho de 1974. 

Art. 6~ Não serão computados, para efeíto de deter
minação do lucro tributável, o incentivo de que trata 
o art. l'! desta lei, bem como os de idêntica natureza 
que, eventualmente, venham a ser concedidos no âm
bito dos tributos estaduais. 

Art. 7'.' Caberá ao CONSIDER, através de resolu
ções específicas, decidir quanto à outorga do incentivo 
previsto nesta lei relativamente a cada estabeleciinento, 
incumbindo ã Secretaria da Receita Federal expedir 
o respectivo ato declaratório, no qual serão indicadas 
as condições para o seu gozo e a data de início de 
sua vigência. 

Art. & O incentivo previsto- nO art 1? será aplicável 
às operaçÇ)es ocorridas entre 1'.' de janeiro de 1987 e 
31 de dezembro de 1986. 

Art. 9'! Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR: PRESIDENTE (Mário Maia)- Passa-se agora 
à apreciação do Requerimento n~ 590186, de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n~ 199, de 1986, 
relativo ao pleito ~a Prefeitura Municipal de Iporá.-
Goiás. -

Em votação o requerime:Dto. 
Os Srs~ Senadores que o aprovam? queiram perma

necer sentados. _(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada âs Comissões de Economia, 
de Constituição-e Justiça e de Municípios. 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Economia 
que vai ser lido pelo Sr. 1 ~--secretário. -

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.170, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~ 199, 
de 1986 (o~ 265/86 na Qrigem), do Senhor Presidente 
da República,.•submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta para qoe seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Jponi (GO) a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 2.123.990,75 (dois milhões, cento e vinte 
e três mil, nov"ecentos e noventa- cruzados e setenta e 
cinco centavos.) 

Relator: Senador Amo Damlani 
Com a Mensagem n'.' 199!86, _o_ -senhor Presiçleo.u: 

da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de lporá (GO) que objc
tiva contratar junto a Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen-
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volvimento Social- F AS, a seguinte operação de cré
dito: 

A_- Valor: Cr$ 2.123.990.756 (correspondente a 
42.998,48 ORTN de Cr$ 49.396,88 em ago/85; 

B- Prazos: 
l-de carência: 02 anos 
2-de amortização: 12 anos; 
C- Encargos: 
1- juros: 6% a.a.~ pagáveis trimestralmente; 
2- correção monetária: 60% do índíce de variação 

dasORTN; 
D..:... Garantia: vfuculaçã.ode quotas do Fundõ de Par

ticipação dos Municípios - FPM; 
E- DestinaçãO dos recursos: implantação de gale

rias pluviais~ sarjetas e meioS-fios, construção de lavan
deria pública e aquisição de equipamentos para coleta 
e destinação final de lixo. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedído, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças 
municipais constatou que o endividamento da Prefei~ 
tura, após a pretendida operação, permaneceria contido 
nos limites fixados pelo artigo 2~ da Resolução n'! 62fl5. 
parcialmente modificado pelo artigo 1 ~ da Resolução 
n.'! 93n6 e pela Resolução n~ 64185. todas do Senado 
Federal. 

A Secretaria ç!e Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 

- quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econó
mica Federal considera viável, técnica, económica e 
financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N: 306, DE 198fi_ 

Ao_toriza a Prefeitura Municipal de lporá (GO), a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
2.123.990,75, (dois milhões, ceDto e vinte e três mil, 
novecentos e noventa cruzados e setenta e cinco centaw 
vos.) -

O Senado Federal resolve: 
ArtigO !'!É a Prefeitura Municipal de !porá (GO), 

nos termps do artigo 2'! da Resolução n~ 93, de onze 
de 9utubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédíto no 
valor de Cz$ 2.123.990,75 (Dois milhões, cento e vinte 

_ e três mil, novecentos e noventa cruzados e setenta 
e cinco centavos)~ correspondente a 42.998A8 ORTNs 
de Cr$ 49.396.88 vigente em agosto/85, juntO à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, 
destinado à implantação de galerias pluviais sarjetas 
e meios-fios, construção de lavanderia pública e aqui
sição de equipamentos para coleta e destinação fmal 
do lixo, no Município, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo Pro
cesso. 

Artigo 2? Esta Resolução entra em vígor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986. -
Álvaro Dias, Presidente - Amo Damiani, Relator -
Ivan Bonato - Carlos Lyra - Cid Sampaio - Mário 
Maia. 

O SR- PRESIDENTE (Mário Maia)- O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n'! 306, de 198_6, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Iporá- GO a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 2.123T990,75, para 
os fins que especifica. Dependendo de pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Solicito do nobre Senador José Ignácio Ferreira o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. JOSÉ IGNÁCJO FERREIRA (PMDB - ES. 
Para enütir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem n~ 199/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de !porá (GO) a contratar empréstimo no valor de_Cz$ 
2.123.990,75 (dois milhões, cento e vinte e três mil, 
novecentos e noventa cruzados e setenta e cinco centa
vos} destinado a financiar a implantação de galerias 
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pluViais, sarjetas e meios-fios, construções de lavan
derias públicas e aquisição de equipamentos para cole ta 
e destinação final do lixo, no Município. 

O pedido de autorizaçã:o foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2'! da Resolução n~ 93, de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, 
a não observância dos limites fixados no artigo 2~ da 
Resolução n~ 62, de 1975, também do Senado Federal, 
haja vista que os recursos a serem repassados serão 
provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Soçiai-FAS, . 

Assim, verifii#-se que a proposição- foi elabor~Qa con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, recebendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técniCa legislativa. 

É o parecer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir 
o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR- JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n'! 306, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
!porá (GO) a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 2.123.990,75 (dois milhões, cento e vinte e três 
mil, novecentos e noventa cruzados e setenta e cinco 
centavos), destinada ã implantação de galerias pluviais, 
sarjetas e meios-fios, constrttção de lavanderia pública 
e aquisição de equipamentos para coleta e destinação 
final do lixo. no Municfpio. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economici 
no que diz respeito aos aspectos financeiroS, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo ecaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de cQnstitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa. 

Nos aSpectõ_s que competem-a esta Comissão, opfnã
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a Ilível da União, e ser o instituto 
do _endividamento o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

É o parecer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Os pareceres 
são favoráveís. Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno único. 

Em discussãO. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram penna-

nec_er sentados. (Pausa.) 
Aprovado. -
A matéria v:ií à ComisSão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Sobre a mesa, 
o parecer da Comissão_ da Redação, que vai ser lido 
pelo Sr. !?-Secretário: 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.171, de 1986 
Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n: 306, 
del986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n~ 306, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Iporá (GO) a contratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 2.123~990,75 (dois milhões, cento 
e vinte e três mil,.no:vecentos e noventa cruzados e 
setenta e cinco centavos). 

Sala de Reuniões _Qa CorriisSão, 4 de dezembro de 
1986. - Jorge Kalulne, Presidente, Saldanha Derzi, 
Relator, José Ignácio Ferreira. 
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ANEXO AO PARECER N' 1.171, DE 1986 

RedaÇáo f'mal do Projeto de Resolução n~ 306, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, iricisõ- VI, da Constituição, e eu, 
PreSidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ]porá, Estado 
de Goiás, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 2.123,990,75 (dois milhões, cento e vinte 
e três mil, novecentos e noventa cruzados e setenta 
e cinco centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? É a Prefeitura Municipal de I porá, Estado 

de Goiás, nos termos do artigo 2'! da Resolução n? 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori· 
zada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
2.123.990,75 (dois milhões, cento e vinte e três mil, 
novecentos e noventa cruzados e setenta e cinco centa
vos), correspondente a 42.998,48 Obrigações Reajus
táveis do Tesouro Nacional - OR1Ns, considerado 
o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88~ vigente 
em agosto de 1985, junto à _Caixa Económica Federa,!, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implan
tação de galerias pluviais, sarjetas e meios-fios, constrU
ção de lavanderia pública e aquisição de equipamentos 
para coleta e destinação final de lixo, no Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco central 
do Brasil, nó respectivo processo. -

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. - -
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Discussão da 
redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam qt.ieir3m penriancer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realiZã.r-se amanhã, âs 
9 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

. Discussão, :m tuiD.o úniCO, da Redação Final ( ofere
ctda pela Conussã~ de Redação em seu Parecer n~ 1.084, 
de 1986), do Projeto de Lei do Senado n~ 98 de 1985 
de autoria do Senador Mário Maia, que deno~ina "Ae~ 
roporto Internacional Senador Adalberto Sena" o Ae
roporto Internacional de Cruzeiro do Sul, no Estado 
do Acre. - ~-~ --

0 SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sesstlo às 22 horas e 14 minutos.) 

ASSOCIAÇÃO INTERPARLAMENTAR DE TURIS· 
MO 

Grupo Brasileiro 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Em obediência ao art. 3~ e de acordo com a letra 
.. a" do Item Ido art. 6~do Regimento Interno do Grupo 
Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo, 
convoco Reunião Plenária _par?~_ o -dia ~ ~~ fevereiro 
de 1987, terça-feira, às 9:00 hora!>, ria Sala di :Re-uniões 
da Comissão de Relações Exterioies do Senado Fede
ral, com a presença dos membros inscritos segundo o 
art. 2~ daquele Regimento e a ge_solução 1/83 da Comis-:_ 
são Executiva. -. 

Ordem do Dia: 
1) eleição da no-va ComisSãO"EXec:Utiva, Membros 

EfetiVos e Suplentes do Conselho, para a 11~ Legis-
,latura; - - -

DIÃR_IO !)O CONGRESSO NACIONAL (Seção II) . 

2) assuntos de interesse do Grupo Brasileiro da 
AIDT. 

Não havendo número em primeira convocação, fica, 
desde já, convocada, com qualquer número, nova Reu
nião Plenária para as 10:00 horas do mesmo dia e local. 

Brasília, 5 de dezembro de 1986. -Deputado Mar
celo Linhares, Presidente. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE FINANÇAS 
l! Reunião Extraordinária 

reaUzada 
aos 18 de março de 1986 

Às 18:00 horas do dia 18 de março de 1986, na Sala 
de Reuniões da Comissão de Fínanças do Senado Fede
ral, Ala Senador Nilo Coelho, presentes aos Senhores 
Senadores J..omanto Júnior, Presidente, Martins Filho, 
Jorge Kalume, Roberto Campos, Hélio Gueiros, José 
Lins, João Calmon, Cid Sampaio e Helvídio Nunes reú
ne-se a c;om~ss<'i? d~ Finanças. Deixam de comparecer, 
p«?r motivo JUShficado os Senhores Senadores Jutahy 
Magalhães,_ Virgílio Távora, João Castelo Saldanha 
Derzí, Pedro Simon, Marcelo Miranda, Américo de 
Souza, Carlos Lyra. Albano Franco e Jamil Haddad. 
_~Presidência, havendo ntí~ero legal, determina a lei
tura da Ata da 25~ Reunião da ComissãO de Finanças 
extraordinária, realizada aos 4 de dezembro de 1985, 
a qual, lida, l colocada em disc"Wisão e votação, sendd 
?provada por unanimidade. Passa-se à apreciação dos 
ltens _constant~ da pauta dos trabalhos. A Presidência 
~so~cita ao Senador Jorge Kalume que apresente o rela
t6no do Item 3 -Projeto de Lei da Câmara n? 208/85 
qu~ "dispõe sobre a estruturação das categorias funcio~ 
nats do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário dos Qua
dro~ Permanentes das Secretarias do _Superior Tribunal 

__ Mlhtar e das Autarquias da Justiça Militar, e dá outras 
!r?_vidências". Relator o Senador Jorge Kalume, que 
emite parecer favorável, que, colocado em discussão 
e votação, é o -mesmo aprOvado por unanimidde. Itenl 
4- Projeto de Lei da Câmara n! 10/85, que "autoriza 
o INCRA- Instituto Nacional de Colonização e Refor
ma Agrária a alienar, mediante a venda, os imóyeis 
urbanos que menciona, de sua propriedade". Relator 
o.S_e1_1ador Jorge Kalume, que emite parecer favorável, 
o qual,_ colocado em discussão e votação, é aprovado 
por unanimidade. · · do Item 5 -
Projeto de Lei da ''cria diretoria 
na estrutura do Colonização e 
Reforma Agrária- INCRA, e dá outras providências." 
Relato_r o Senador Jorge Kalume, _que emite parecer 
favoráyel, o qual, c:~Iocado em discussão e votação. 
é aprovado por unanimidade. A Presidência solicita 
ao Senhor Senador Martins Filho que ocupe, eventual
~~nte, a Pr~idê~~a da C9missão, para que possa, na 
qualidade de Relator, apreciar os Itens 1 e 2 da pauta 
dos trabalhos; Ocupa a Presidência o Senador Martins 
Filho, que concede a palavra ao Senador Lomanto Jú
nior, solicitante a Sua Excelência a leitura do Parecer 
do Item 1- Projeto de Lei do Senado n~ 374/85-DF, 
que "Estende aos integrantes_ da C!ltegoria funcional 
de Agemte de Trânsito da Tabela de Pessoal do Depar
tamento de Tran~ito do Distrito Federal, as gratifica· 
ções institufdas- pelos Decretos-leis n~s 1.727/79 e 
2.126/84, alterado pelo 1)~-~reto·lei n~ 2.239/85, e dá 
outras providências", emitindo parecer favorável, o 
'_ll!_~l •. ~o.loc;a_do em discussã~ e votação, é_ aprovado por 
una01m1dade. Passa-se ao Item 2 - Projeto de Lei 
da Câmara n~ 201/85- "Cria órgão na estrutura básica 
da Administração do Distrito Federal, e dá outras provi
dências''. Relator o Senador Lomanto Júnior, que emite 
parecer favorável. Colocado em discussão e votação, 
é o me_sfl!o ~provad() por unanimidade. Volta a ocupar 
a Pres1denC18 o Se_nador Lomanto Junior, que, verifi
cando nada mais havendo a ser tratado, determina a 

-·mim, Luiz Fernando Lapagesse, Secretário da Comis
são, seja lavrada a presente Ata, a qual, lida, é assinada 
pelo Senhor Presidente. 

~-Reunião realizada aos 20 de março de 1986. 
_-~~~-~e março de 1986, às 10 horas, sa Sala de 
Reuniões da Comissão de Finanças, presentes osSenho-
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res ~nadare~ Lomanto Júnior. Presidente; Carlos Ly
ra, Vtce-Prestdente; Roberto Campos José Lins Hélio 
Gueíro~, octávio Cardoso. Helvídio Nunes, Jorg~ kalu
me, Joao Calmon e César Casls, reúne-se a COmissão 
de Finanças do Senado Federal. Deixam de compa
recer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Jutahymagalhães, VirgJ1io Távora, João Castelo, Salda
nha Derzi, Cid Sampaio, Pedro Simon, Marcelo Miran
da, ~artins Filho, Américo de Souza, Albano Franco, 
Jamt_l Haddad. Havendo número regimental, o Senhor 
Pre~dente declara abertos os trabalhos, determinando 
a leitura a Ata da 1~ Reunião, Extraordinária da Comis
são ~de Finanças, realizada aos 18 de mar~ de 1986 
a qual, lida, é colo~ad_a em discussão e votação, send~ 
~provada por unamm1dade. Passa-se à apreciação dos 
Itens constantes da pauta dos trabalhos. Item 3 :-Proje
to de Lei da Câmara n~ 96/80, que "defme ilícitos de 
natureza fiscal e estabelece prazos de prescrição". Rela
tor_o Senador Octávio Cardoso, que emite paiecer con
clumdo pela "ínviabilid~de jurídica e absoluta, daí por· 
que somos levados a opmar pela rejeição da proposição 
em exame". C,alocado em discussão, usa da palavra 
o Senador Helvídio Nunes, para argumentar que. con
cordando com parecer emitido pelo Relator da matéria 
na Comissão, discorda, apenas, quanto ao seu último 
parágrafo, prop_ondo à Comissão seja o mesmo subme
tido .à Comissão de Constituição e Justiça. Colcoada 
a proposta em votação, é a mesma acolhida, unanime
mente, ~e~endo o proc~sado ser remetido, como pare
cer prehmmar, à ComJSSão de Constituição e Justiça. 
- P:ojeto de Le~ do Senado n~ 183/83, que "revoga 
o ~r~1go 4~ da Let n~ 6.994/82". Relator, por redistri~ 
bUiçao, o Senador Helvídio Nunes, que emite parecer 
favorável, nos termos da Emenda n~ 1-CCJ, que apre
senta. Colocado em discussão e votação, é o mesmo 
aprovado. ITEM 6 - Projeto de Lei da Cãmara n~ 
213/84, que "dispõe sobre a concessão de salário família 
aos empregados domésticos". Relator o Senador Helví
dio Nun7s, que emite parecer preliminar, pela audiência 
d~ ComiSsão de Constituição e Justiça. ColaCado em 
d1scussâo e votação, é o mesmo aprovado por unanimi
dade. Item 8 - Projeto de Lei da Câmara n~ 183/85 
qu~ "dispõe sobre. a _estruturação das Categorias Funcio: 
nrus do Grupo Atlvtdades de Apoio Judiciário do Qua
dro das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos 
e d~ .co.~selho da Justiça Federal, e dá outras provi
dênClas. Relator o Senador Jorge Kalume, por redistri
buição, que emite parecer favorável. Colocado em dis
curss_ão e votação, é O mesmo aprovado por unanimi
dade. Item 9 -Ofício .. S" n~ 051/85, "Do Senhor Go
vernador do Estado de Alagoas, solicitando a autori
zação rl? Senado Federai para contratar operação de 
e_mpréstl.mo externo, no valor de US$ 110 milhões, des
tinado ao Programa de Refinancimanto da Dívida Ex
terna d~uele Estado". Relator o Senador Carlos Lyray 
que em1!e parecer favorável, na forma do Projeto de 
Resoluçao que apresenta. Colocado em discussão e vo
tação, é o mesmo aprovado. com o Voto Contrário 
do Senador Helvfdio Nunes. Item 10 - Ofício "S" 
n'? 052/85, "Do Senhor Governador do Estado do Pará 
solicitando a autorfzação do Senado Federal para coo~ 
tratar operação de empréstimo externo. no valor de 
US$ 20 milhões, e destinado ao Programa de Investi
mento Prioritário daquele Estado". E Relator o Sena
dor Hélio Gueiios, que emite parecer favorável na 
forma do Projet€l de Resolução que apresenta. c'oto
cado em discussão, e, em seguida, em votaÇão, é o 
mes~o aprovado por unanimidade. Item 11-Projeto 
de Le1 da Câmara n? 189/85, que "dispõe sobre a criação 
e extinção de cargos na Secretaria do TRT da 5~ Região 
-e dá outras providências". Relator o Senador Jorg~ 
Kalume, que emite parecer favorável. Colocado em 
discussão, usada palavra o Senhor Senador Helvídio 
~unes. solicitando vista, pelo prazo regimental, do alu
dJdo processado, sendo deferido pela Presidência da 
Comissão de Fínanças. Item 12- Projeto de Lei da 
Câmara n~ 193/85, que ·~autoriza o Poder Executivo 
a _abrir, ao_Subanexo Encargos Gerais da União, o cré· 
~1to especral de Cr$ 6 bilhões, para o fim que esJ)eci
f!c_a". Relat'?r da matéria o Senhor Senador Jorge Kalu
me, que enute parecer favorável. Colocado em discus
são e votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. 
Item 13 - Ofício "S" n? 050/85, "Do Senhor Gover
~ador do Est~do de Santa Catarina, solicitando a autori
zação do Senado Federal, para contratar operação de 
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empréstimo externo, no v-âlor deUS$ 24.5 milhões, 
destinado ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Urbano das Cidades de Pequeno e Médio Portes daque
le Estado". Relator o Senador Octávio Cardoso, por 
redistribuição, que emite, favoravelmente, na forma 
do Projeto de Resolução do Senado que apresenta, 
seu parecer. COlocado em discussão e votação, é o 
mesmo aprovado por unanimidade. Item 14- Projeto 
de Lei do Senado n~ 143/85, que "revoga disposições 
do Decreto-lei n? 1.910/81". Relator o Senhor Senador 
Octávio Cardoso, que emite parecer favorável ã maté
ria. Colocado em discussão e votação, é o mesmo apro
vado por unanimidade. A Presidência da Comissão de 
Finanças comunica aos Senhores Senadores presentes 
à 2! Reunião que declara adidos os itens: 2, PLS 053n9, 
que "acrescenta e altera dispositivo na Lei n'! 6.179n4, 
que institui amparo previdenciárío para os maiores de 
70 anos e para os inVálidos"; 4, PLS 026/85, que "dispõe 
sobre isenções fiscais para o transporte coletivo urbano, 
visando, reduzir seus custos e tarifas."; 7., PLS 098/83; 
que "dispõe sobre a remuneração dos dirigentes das 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista", 
tendo em vista serem os mesmos portadores de matérias 
com pareceres que deverão ser emitidos pelos Relatores 
designados nos processados. Passa a apalavra ao Senhor 
Senador Jorge Kalume, para relatar o Item 1 - Ofício 
"S" n'! 044/85, "do Senhor GoVernador do Piauí, solici
tando a autorização do Senado Federal para contratar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 7,9 
milhões, destinado à liquidação dos compromissos ex~ 
temos já existentes e vencíveis em 1984 e 1985". Relator 
o Senador Jorge Kalume, que emite parecer favorável, 
na forma do Projeto de Resolução que apresenta. Colo
cado em discussão, usa da palavra o Senhor Senador 
Helvídio Nunes, para manifestar a sua estranheza por 
não ter sido designado relator da matéria, tendo em 
vista ser um pleito do seu Estado. Usa da palavra o 
Senhor Senador Jorge Kalume para informar à Presi
dência da Comissão que, reexaminando a matéria, du
rante a leitura do parecer, localizou _alguns aspectos 
que gostaria de examinar mais minudentemente, reque~ 
rendo seja o item deixado de ser apreciado na presente 
reunião, sendo deferida a pretensão pela Presidência 
da Comíssão. Nada mais existindo, na presente reunião 
a ser tratado, o Senhor Presidente determina-me seja 
elaborada a presente ata, a quál, lida, é assinada pelo 
Senhro Presidente da Comissão de Finanças do Senado 
Federal. 

10! Reunião Ordinária, realizada 
em 14 de agosto de- 1986 

As 10 horas do dia 14 de agosto do ano de 1986, 
na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, Ala 
Senador Nilo Coelho. presentes os Senhores Senadores 
Carlos Lyra, Vice-Presidente;_ João Calmon, Jorge Ka
lume, Octávio ~doso, José Lins, Martins Filho, Bene
dito Canellas, Jaison Barreto e Cid Sampaio. Deixam 
de comparecer, por motivo justíficado os Senhores Se
nadores Lomanto Júnior, Presidente; Virgílio Távora, 
João Castelo, Roberto Campos, Helvídio Nunes, Salda
nha Derzi, Marcelo Miranda, Martins Filho, João Cal
moo, Américo de Souza, Albano Franco, César Cais, 
Gastão Müller, Hélio Gueiros, Álvaro Dias e Luiz Ca
valcante. Havendo número regimental, o Senhor Vice~ 
Presidente no exercí_cio da presidência declara aberto 
os trabalhos, detenninando a mim, Luiz Fernando La~ 
pagesse, a leitura da ata da 9~ Reunião Ordinária, que, 
colocada em discussã_9 e votação, é aprovada por unani
midade. Passa-se à apreciação dos itens constantes da 
pauta dos trabalhos. Item 1-Projeto de Lei da Câmara 
n'! 81/84, que "autoriza o Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária INCRA a doar o imóvel que 
menciona". ~elator o Sen_ador José Lins~ que emite 
parecer favofável. Colocado em discussão e votação, 
é o mesmo aprovado. Item 3 - Projeto de Lei do 
Senado n~ 352/85, que "altera dispositivo da Lei n~ 
6.592, de 17 de novembro de 1978, para o fim de per
mitir a transferência de pensáo espeCial, devida a ex
combatente, a dependentes específicos, e a acumulação 
desta com a pensão previdenciária". Relator Senador 
Jorge Kalume, que emite parecer favorável. Colocado 
em discussão e votação, é o mesmo aprovado. Item 
5 --Projeto de Lei do Senado n~ 210/86, que "dispõe 

sobre a destinação de_l,lm (1) concurso de prognósticos 
da Loteria Esportiva Federal (Decreto~Lei n'! 594 de 
27-5-69) ao Fundo de Assisténcia ao Atleta Profissional 
(F AAP). Relator Senador João Catmon, por redistri
buição, que emite parecer favorável. Colocado em dis
cussão e votação, é o mesmo aprovado. Item 6-Proje~ 
to de Lei do Senado n~ 133/83, que "reforça o Fundo 
de Assistência ao Desempregado e dispõe sobre o amá
lio desemprego". Relator Senador Jorge Kalume, que 
emite parecer favoráveL Colocado em discussão e vota
ção é o mesmo apiovãdO.Item 7 -Aviso n~ 531!SP/85, 
do "Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União, 
encaminhando quadro resumo das sanções que este Tri~ 
b.unal aplicou, no período de 1~-10-85 a26-ll-85". Rela
tor Senador João Calmon, por redistribuição, que emite 
parecer pelo arquivamento na forma do artigo 154 do 
Regimento Interno. Colocado em discussão e votação, 
é o mesmo aprovado. Item 8 - Projeto de Lei da 
Câmara n~ 195/85, que "autoriza o Poder Executivo 
abrir ao Ministério da Educação o crédito especíal de 
Cr$ 22.465.000,00 (vinte e dois bilhões, quatrocentos 
e sessenta ,e cinco milhões de cruzeiros), para o fim 
que especifica". Relator Senador José Lins, que emite 
parecer favorável. Colocado em discussão e votação, 
.é._a_mesmo aprovado. Item 9 - Projeto de Lei da 
Câmara nll,~ 69/86, que, reajusta a pensão especial 
c_oilcedida pela Lei n~ 4.093, de 14 de julho de 1_962, 
à Sr~ Geni Silva Vivacqua viúva do ex-senador Atilio 
Vivacqua''. Relator Senador Jorge Kalume. que emite 
parecer favorável. Colocado em discussão e votação 
é o mesmo aprovado. Item 10 - Projeto de Lei da 
Câmara _n~ 44/861 que "autoriza o Po~er Executivo a 
abrir ao Ministério da Justiça o crédito especial até 
o limite de Cz$ 47.558J)(JO,OO (quarenta e sete milhões 
quinhentos e cinqüenta e oito mil cruzados), para o 
fim que especifica", A presidência comunica aos mem
bros da comissão a retirada do presente item da pauta, 
em virtude de pedido de urgência, sendo o projeto en~ 
viado à Secretada-Geral da Mesa. com _a finalidade 
de ser apreciado no plenário desta casa. Item 11 -
Projeto de Lei da Câmara n~ 46/86, que "dispõe sobre 

.a transformação de encargos de representação de gabi
nete na Secretaría do Tribunal Federal de Recursos 
e dá outras providências". Relator Senador Jorge Kalu~ 
me, que emite parecer favoráveL Colocado em discos~ 
são e votação, é o mesmo aprovado. Item 12-Projeto 
de Lei da Câmara n~ 54/86, que "dispõe sobre os órgãos 
de administração do Ministério Público do Distrito Fe
deral e dá outras providências". A presidência comu
nica aos -membros da comissão a retirada do presente 
iteni da pauta, em virtude de pedido de urgência, sendo 
o projeto enviado à Secretaria-Geral da Mesa, com 
a finalidade de ser apreciado no plenário desta casa. 
A presidência, antes de encerrar a presente reunião, 
declara adiados os itens números 2 (PLS n~ 378/85) 
e item 4 (PLS n~ 278/80), determinando a mim, Luiz 
Fernando Lapagesse, Secretário da Comissão, lavrar 
a presente ata, a qual, lida, será assinada pelo Senhor 
Presidente, encerrando~se a presente reunião. 

CEspCBAer - Comissão Especial do 
Código Brasileiro de Aeronáutica 

H Re~nião (Instalação), realizada 
no dia 17 de junho de 1986 

Às 10:00 do dia 17 -de junho do ano de 1986, na 
Sala de Reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, 
AiaSenador Alexandre Costa, presentes os Senhores 
Senadores Hélio Gueiros, João Calmon, Humberto Lu· 
cena, Marcelo Miranda, Lourival Baptista, AméricO 
de Souza, César Cals, Jorge K.alume, Cid Sampaio, 

Jamil Haddad e Lomanto Júnior, reúne-se a Comissão 
Especial do Cód.igo Brasileiro de Aeronáutica, com a 
finalidade de eleger._ em escrutínio secreto, dentre os 
seus Membros, o_ Presidente e Vice-Presidente da Co
missão Especial do Código Brasileiro de Aeronáutica. 
Deixa de c0mp3recer, por motivo justificado, o Senhor 
Senador Severo Gomes. Nos termos do § 3~ do art. 
93 do Regimento Interno do Senado Federal, o Senhor 
Senador Lourival Baptista assume a Presidência dos 
trabalhos da presente Reunião, comunicando que irá 
proceder à eleição do Presidente _e do Vice-Presídente 
da Comissão, de acordo com o que preceitua o "caput" 
do art. 93 do Regime~to Interno da Casa. Distribuídas 

as cédulas de ~9taçãO, o Senhor Presidente convid.a 
os Senhores Senadores João Calmon e Lomanto Júnior 
para funcionarem como Escrutinadores. Procedida a 
eleição, verificaMse o seguinte resUltado: Senador Hélio 
Gueiros, para Presidente, com (onze) votos, e o Sena
dor Jorge Kalume, para Vice-Presidente, com 11 (onze) 
votos. sendo, de imediato, declarados eleitos os Senho
res Senadores Hélio Gúeiros e Jorge Kalume para exer
cerem os cargos de Presidente e Vice·Presidente da 
Comissão Especial do Código Brasileiro de Aeron~u
tica. Antes de o Senhor Senador Lourival Baptista pas
sar a Presidência ao Senhor Senador Hélio Gueiros, 
congratula-se com os Membros deste Órgão Técnico 
pela eleição que acaba de se proceder, formulando dese-· 
jo de profícua gestão. Assumindo a Presidência, o Se
nhor Senador Hélio Gueiros agradece o voto de confian
ça que acaba de ser conferido a SUa Excelência pelos 
ilustres Membros da Comissão, convídando o nobre 
Senhor Senador Jorge Kalume 'para ocupar a Mesa dos 
Trabalhos. A Presidência informa que pretende dividir 
os trabalhos na Comissão em partes, fazendo a desig
nação do nobre Senador Jamil Haddad para Relator
Parcial da 1~ Parte, compreendendo os Títulos) e fi; 
a do nobre Senador Humberto Lucena para Relator
Geral da 2~ Parte, compreendendo os Títulos III e IV; 
a do nobre Senador C&ar Cais, para Relator-Parcial 
dos Títulos V e VI; a do nobre Senador Lourival Bap
tista, para Relator-Parcial, dos Títulos VII e VIJI; a 
do nobre Senador Marcelo Miranda, para Relator-Par
cial dos Títulos IX, X e XI, designando, a seguir, o 
nobre Senador Américo de Souza para Relator-Geral 
do Projeto de Lei da Câmara n~ 013/86 (n~ 3.284, de 
1984, na origem),_que "dispõe sobre o Código Brasileiro 
de Aeronáutica', informando que o Projeto de Lei da 
Câmara n~ 013, de 1986, permanecerá na Secretaria 
da Comissão para, na- forma do § 1~ do art. 141 do 
Regimento Interno do Senado Federal, recebimento 
de emendas pelos Senhores Senadores, até o dia 1'! 
de _agosto de .1986, na forma disposta no artigo 389, 
III, do Regimeiito Interno. Nada mais havendo a ser 
tratado, o Senhor Presidente determina a mim; Luiz 
Fernando Lapagesse, Secretário da Comissão, a lavra
tura da presente ata, que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Senbor Presidente e demais Membros presentes 
e vai à publicação. 

Ata da 2~ Reunião Ordinária realizada 
aos 27 de novembro de 1986. 

Às 17:30 horas do dia 27 de novembro de mil nove
centos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão 
de Finanças, Ala Senador Nilo Coelho, reúne-se a Co
missão Especial do Código Brasileiro d~ Aeronáutica, 
oom a finalidade de apreciação do Item Unico da pauta 
dos trabalhos, o ·Projeto de Lei da Câmara n~ -13186, 
que "dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica". 
Comparecem à R e união os Senhores Senadores Hélio 
Gueiros, Américo de Souza, Jorge Kalume. Jamil Had
dad, César Cais, Lourival Baptista, Marcelo Miranda, 
_Alaor Coutinho e João Calmon. Deixam de compa
recer, por motivo justificado, os Senadores Severo Go
mes, Humberto Lucena e Cid Sampaio. Havendo núme
ro regimental, a Presidência determina a mim, Luiz 
Fernando Lapagesse, seja lida a Ata da 1~ Reunião, 
a qual, colocada em discussão e votação, é aprovada. 
A Presidência dil Coniissão EspCcial informa aos Senho
-res Senadores que recebeu, nesta data, os Pareceres 
dos S_enhores Relatores--Parciais e Geral.__razão da pre
sente reunião. Para melhor andamento dos trabalhos, 
a Presidência informa, ainda. que, preliminarmente, 
passará à apreciação dos pareceres emitidos pelos Se
nhores Relatores Pa~ciais e, cm seguida, ao Parecer 
emitido pelo Senhor Relator-Geral, vez que todos os 
__fareceres se encontram em condições de apreciação. 
É çencedida a palavra ao Nobre Senador Jamil Haddad, 
para relatar as Partes I e II correspondentes aos Títulos 
I a IV do Projeto. É lido o parecer que conclui favora
velmente ao projeto e contrário às Emendas da números 
1 a_3._ A Presidência passa a palavra ao Nobre Senador 
César Cais, para emissão de seu parecer parcial, refe
rentemente à Parte rn, correspondente aos T(tulos V 
e VI do Projeto, concluindo Sua Excelência favora
velmente ao projeto e contrário às Emendas de n?s 
4 a 11 que foram apresentadas. Em seguida, usa da 
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palavra Õ Nobre Senhor Senador Lourivai?aptista, que 
emite seu parecer parcial quanto à Parte IV, correspon
dente aos Títulos VII e VIII. Esclarece Sua Excelência 
que a esta Parte não foram apresentadas Emendas ao 
Projeto, apreciando, exclusivamente, o texto na forma 
como veio à revisão do Senado Federal, sendo favorável 
à sua aprovação. APresidência solicita ao Nobre Senhor 
Senador Marcelo Miranda que emita o seu parecer par
cial. Usa da palavra o Senhor Senador Marcelo Miran
da, emitindo parecer parcial sobre a Parte V, correspon
dente aos Títulos IX a XI do projeto, concluindo favora
velmente à aprovação do projeto, na forma da redação 
final aprovada pela Câmara dos Deputados. A Presi
dência, ouvidos os pareceres parciais proferidos pelos 
Senhores Senadores designados para tal, convida o No~ 
bre Senhor Senador Américo de Souza para emitir o 
parecer geral sobre a matéria objeto da presente reu
nião. Usando da palavra, sua Excelência lê o seu pare
cer, acolhendo os pareceres dos Relatores Parciais como 
subsidiários aO'leu, concluindo favoravelmente à a pro· 
vação do Pró jeto de Lei da -Câmarã n'? 13/86, que "dis
põe sobre o C6digo Brasileiro de Aeronáutica'', rejei
tadas as emendas de n?s 1 a 11 a ele oferecidas. A 
Presidência infornia aos Senhores Senadores presentes 
que a parte instrutória do Projeto de Lei da Câmara 
está devidamente já formalizada, colocando em discus
são o parecer do Relator-GeraL Náo havendo quem 
queira fazer uso da palavra para dis~uti-lo, a Presidência 
encerra a discussão e passa à votação, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade. A Presidência, antes de 
encerrar os trabalhos, agradece a atuação profícua e 
ágil com que se houveram os Senhores Se.n_a~ores__Rcla
tores-Parciais e Geral, lembrando que, apesar da atipia 
d?S atividades da Casa, em virtude-de se tratar de um 
ano eminentemente eleitoral, a Comissão Especial se 
destacou pela atuação, marca<:)a pel'? zelo, dedicação 
e imune à pressões. A Presidência determina a mim, 
Luiz Fernando Lapagesse, Secretário da Comissão Es
pecial do Código Brasileiro de Aeronáutica, .~orne as 
providências administrativas necessárias ao seguimento 
do processado e que lavre a presente Ata, a qual, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Sen.ador Hélio 
Gueiros, Presidente da Comissão Espcciar do Código 
Brasileiro de Aeronáutica. 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CiVIL 

9! Reunião, Extraordinária, realizada 
Em 2 de dezembro de 1986 

Às dezoito horas e trinta minutos do dia dois de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala 
de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre 
Costa, sob a presidência do Senhor Senador Jutahy 
Magalhães e com a presença dos Senhores Senadores 
Mário Maia, Jorge Kalume, Afonso Sancho e Helvídio 
Nunes, reúne--se a Comissão de Serviço Públiéo qvi_l. 
Deixam de comparecer, por mo~ivo justificado, os Se· 
nhores Senadores Nivaldo Machado e José Urbano. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispen_§_ando a leitura da Ata 
da reunião anteiior, que é dada como aprovada. A 
seguir, o Senhor Presidente informa ao plenário que 
a reunião foi convocada para a apreciação do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 5, de 1983, que ''regulamenta 
as profissões da área de Processamentco Eletrônico de 
Dados e dá outras providências'_'_. Assim sendo, Sua 
Excelência concede -a palavra ao Senhor Relator da 
matéria, Senador Jorge Kalume, que emite parecer con~ 
cluindo favoravelmente ao projeto. Solicitando a pala
vra, o Senhor Senador Afonso Sancho pede Vista da 
matéria. Nos termos regimen!ais a presidência concede 
Vista solicitada. O Senhor Presidente informa aos mero· 
bras presentes que existem algumas matéiias exú<i.-pau
ta que, se não houver objeção- do plenário, serão coloca· 
das em discussão e votação. Não havendo nenhuma 
objeção por parte dos membros presentes, a Comissão 
aprecia as seguintes matérias: 1. Projeto de Lei do Sena
do N~ 198, de 1984, que "reajusta direitos adquiridos 
por funcionáriOs da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, antes da vigência da Lei n~ 5.903, de 9 de 
julho _de 1973, quanto â percepção de adicional por 
qüenqüênios". Relator: Senador Mário Maia. Parecer. 

· Favorável Aprovado por unanimidade da Comissão. 

I)IÁRIO DOpON(lRE.SSO NACIONAL (Seç~o_ll)_ 

2~Projeto de Lei do Senado N~207, de 1985, que "altera 
-a rédação dos artigos 116 e 123 da lei N~ 1.711, de 
2&de outulno de 1952 (E_s.tatuto dos Funcionários Públi
cos Civis _çla União)". Relator: Senador Jorge Kalume. 
Parecer: Favorável, nos termos da Emenda Substitutiva 
da CSPS. Aprovado por unanimidade da Comissão. 
3. Projeto de Lei da Câmara N? 67, de 1986, que "auto~ 
rio da Agricultura a doar ao Município de Viçosa do 
_ceará os imóveis que indica". Relator: Senador Jorge 
Kelume. Parecer: Favorável. Aprovado por unanimi
dade da Cm:nissão+ 4. Projeto de Lei da Câmara N~ 
52., de.l986, que "autoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola Técnica Federal em Imperatriz, no Estado 
do Maranhão". Relator: Senador Jorge J<alume. Pare~ 
cer~Favorável. Aprovado por unanimidade da Comis
SãO. 5. Projeto de Lei da Câmara N? 126, de 1986, 
que .. dispõe sobre a criação e extinção de cargos na 
-Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Primei
ra Regi~o e dá outras providências". Relator: Senador 
Afonso Sancho. Parecer: Favorável. Aprovado por una~ 
nimidade _da COfl:lissão. 6, Projeto de Lei da Câmara 
N? 127. de 1986, que "dispõe sobre a criação de cargos 

_ no Quadro de Pessoal _da Secretaria do Tribunal Regio
nal.do Trabalho da 8! Região e dá outras providências! 
Relator: Senador Mário Maia. Parecer: Favorável. 
Aprovado por unanimidade da Comissão. E, finalmen
te,_ Projeto de Lei "da Câmara N~ 128, de 1986, que 
"cria cargos em ~~~issão e__de provimento efetivo no 
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da Nona Região e dá outras providências". 
Relator: Senador Afonso Sancho, Parecer: Favorável. 

_ Aprovado por unanimidade da Comissão. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente, agradecendo 

__ a presença dos Senhores Senadores, declara encerrados 
os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assis
tente da Comissão_, a presente Ata que, lida e aprovada, 
s.erá assinada por Sua Excelência, - Senador jutahy 

-,M~galhães, Presidente. 

COMISSÃO ESPECIAL DESDNADA A 
REALIZAR ESTUDOS SOBRE PRODUÇÃO 
DE ALIMENTOS E CORREDOR 
DE EXPORTAÇÃO 

10: Reunião, realizada 
, em 2 de dezembro de 1986 

Às dez horas e trinta minutos do dia dois de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reunióes 
da Comissão de Economia--;presentes mfSrs. Senadores 
José Ignácio Ferreira (Presidente), Benedito Ferreira 
(Relator), Octávio Cardoso, João Lobo e Jorge Kalu
me, teúne-se a ·comissão E-&pecial destinada a real.izar 

- estudos sobre produção de alimentos e corredor de ex
portação. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Srs: Senadores Gabriel Hermes e Alfredo Campos. 
- E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior 

que, em seguida, é dada como aprovada. 
Inicialmente, o Sr. Presidente concede a palavra ao 

Sr. Senador Benedito Ferreira que na qualidade de Re
lator procede a leitura-do Relatório conclusivo por algu
mas recomendações e o trabalho apresentado pelo Sr. 
Senador José Ignácio Ferreira, anexado. 

EID __ 9is.cussão e votação é aprovado o Relatório com 
as recomendações constantes e com o trabalho elabo
rado pelo Sr. Senador José lgnácio Ferreira sobre "A 
Produção Agrícola dos Cerrado-&", o Corredor Goiás
Minas-Espírito Santo e os terminais de Capuaba e 
Tubarão. __ 

Finálmente, o Sr. Presidente agradece aos Srs. Sena~ 
dores e aos funcionários que trabalharam durante o 
funcionamento da Comissão com zelo e dedicação. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata que lida e 
aprovada será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publi-

-cação. 

6! Reunião, realizada 
em 25 de novembro de 1986 

Às onze- h_o:r:as do dia vinte e cinco de novembro 
-áefnil nOVecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões 
da Comissão,_na Ala Senador Nilo Coelho, presentes 
o.s Senhores Senadores Martins Filho - Presidente, 
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Alvaro Días, Amor Damlani e Benedito Ferreira, reú~ 
ne~se a Comissã_o d~ A&ricultura. Deixam de compa
recer, por motivo justificãdo, os Senhores Senadores 
Moacyr Duarte _e Gaivão_ Modesto. Havendo número 
regimental, São abertos os trabalhos com a dispensa 
da Ata da Reunião Anterior, que é dada como apro
vada. Passando~se à apreciação das matérias constanteS 
_da Pauta, são relatados os seguintes Projetas: Pelo__Se
nhorSenador Álvaro Dias: Parecer favorável ao Projeto 
de Lei do Senado n~ 150, de 1984, que "Acrescenta 
dispositivo à Lei n? 4. 771, de 15 de setembro de)%5, 
com vistas ao estabelecimento de mais restrições ao 
desmatamento••. Colocado em discussão e votação, é 
o Parecer aprovado. Pelo Senhor Senador Benedito 
Ferreira: Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara 
.Q! 114, de 1986, que "Cria o Polígono Castanheiro da 
Amazônia e dá outr.as providências". Colocado em dis
cussão e votação, é o Parecer aprovado. Em seguida, 
o-Senhor Presidente solicita ao Senhor Senador Amor 
Damiani que assuma a P.residência para que_ possa rela~ 
tar a Mensagem n? 60, de 1984,. "do Senhor Pre_sidente 
da República, encaminhando ao Senado Federal, nos 
termos do artigo 171 da Constituição, proposta de reas~ 
sentamento de ex.~ocupantes de áreas indígenas, através 
de alienação de terras de domínio da União situadas 
nas Reservas Indígenas de Pimentel Barbosa e Parabu~ 
bure. no Estado de Mato Grosso''. Colocado em discus~ 
são e votação, é aprovado Pai:-ecer favorável nos termos 
do Projeto de Resolução da CLS. Nada mais havendo 
a tratar, encerra-se a Reunião, e para constar, eu. Sérgio 
da Fonseca Braga, Assistente da Comissão lavrei apre
sente Ata, que, lida e aprovada será assinada pelo Se
nhor Presidente- Senador Martins Filho. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

6-.Rennião Extraordinária, realizada 
em.25.de novembro de J986. 

Às dezessete horas do dia vinte e cinco de novembro 
de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões 
da Comissão, presentes os Senhores Senadores Gastão 
Müller, Vice-Presidente no exercício-da Presidência, 
Jorge Kalume, Nivaldo Machado, Álvaro Dias e Moa~ 
cyr Duarte, reúne-se a Comissão de Educação e Cultu~ 
ra. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Senhores Senadores Aloysio Chaves, João Calmon e 
Ivan Bonato. Havendo número regimental, são al;>ertos 
os trabalhos com a dispensa da leitura da Ata da Reu· 
niãó anterior, que é dada .:orno aprovada. Passando~se 
à apreciação das matériaS constantes da Pauta, são rela· 
tados os seguintes Projetas: Pelo Senhor Senador Nival~ 
do Machado: Parecer favorável ao Projeto de Lei da 
Câmaia jJ.? 22, de 1986, que ''autoriza o Poder Executivo 
a instituir a "Fundação Universidade Federal do Nor
deste_de Minas" e dá outras providências". Colocado 
em discussão e votação, é o Parecer aprovado; Parecer 
favorável nos termos das emendas 1 e 2 CEC, ao Projeto 
de Lei_ da Câmara n? 240, de 1983, que "dá nova redação 
ao parágrafo único do artigo 1~ da Lei n~ 5.802, de 
11 de setembro de 1972 que "dispõe sobre a inscrição 
em prova de habilitação à livre docência", e determina 
outras providências. Colocado em discussão e votação, 

_é o_ Parecer aprovado; Parecer favorável nos termos 
da emenda n~ 1 substitutiva, ao Projeto de Lei do Sena
do n~ 120, de 1985, "que estabelece padrões mínimos 

- de remunieração para o magistério". Colocado em dis· 
ctissão e votação, é o Parecer aprovado. Pelo Senhor 
Senador J_orge Kalume: Parecer favorável nos termos 
do Substitutivo da CCJ, ao Projeto de Lei do Senado 
n~ 349, de 1985, que "dispõe sobre a criação de uma 
escola agrícola federal no município de Iturama, no 
Estado de Minas Gerais, a nível de 2~ grau". Colocado 
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Em se· 
guida, o Senhor Presidente solicita ao Senhor Senador 
Jo~ge Kalume que assuma a Presidência para que possa 
relatar o Projeto de Lei da Câmara n~ 48, de 1986, 
que "autoriza o Poder Executivo a criar a escola federal 
de caxias, no Estado do Maranhão". Colocado cm dis
cussão e votação, é aprovado Parecer favorável. Nada 
mais havendo a tratar. t!ncerra~se a Reunião, e para 
COJJ.Star, eu, Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presídente- Senador Gastão 
Müiier. 
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COMISSÃO DE REDAÇÃO 
4~ Reunião Ordinária, 

realizada às 14:00 horas 
do dia 26 de junho de 1986. 

Às quatorze horas do dia vinte e seis de junho de 
mil novecentos e oitenta e ·sei~ naSala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Le
noir Vargas, Presidente, presentes os Senhores Sena
dores Martins Filho e Jorge Kalume, reúne-se a Comis
são de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os 
demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente -.concede a palavra ao Sen_hor Sena
dor Martins Filho que, em seus pareceres, apresenta 
as redações finais dos seguintes projetes: Projeto de 
Lei do Senado n'! 8, de 1983, que dispõe sobre validade 
de concurso para cargo ou emprego na Administração 
Federal centralizada e descentralizada e o Projeto de 
Decreto Legislativo n~35, de 1985 (n~ 108/85, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre 
Cooperação Económica e Industrial, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno Federal da Áustria, em Viena, a 3 de maio de 
1985. Aprovados os pareceres, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Senhor Jorge Kalume que, em seu 
parecer~ apresenta a redação final do Projeto de Reso
lução n~ 48, de 1986, que autoriza o Governo do Estado 
de Alagoas a contratar operação de crédito_ no valor 
de Cz$ 9.300.976,00 (nove milhões, trezentos mil, nove~ 
centos e setenta e seis cruzados). Aprovado o parecer, 
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá 
por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretária "ad hoc", a presente Ata que, 
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi~ 
cação. 

Sala de Reuniões da ComiSsão, 26 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

5~ Reunião Ordinária, 
realizada às 14:00 horas 

do 'dia 4 de setembro de 1986. 

Às quatorze horas do dia quatro de setembro de um 
mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões 
da Comissão sob a Presidência: do Senhor Senador Mar.: 
tins Filho, Presidente em exercício,-piesentes os Senha· 
res Senadores Jorge Kalume e Octávio Cardoso, reú
ne-se a Comissão rle Redação. Ausentes, por motivo 
justificado, os de~ais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seus parece
res, apresenta as redações finais dos seguintes projetes: 
Projeto de Resolução n~ 62, de 1986, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Pedras Grandes (SC) a contra
tar operação de crédito no valor de Cz$ 331.865, 03 
(trezentos e trinta e um mil, oitoceritos e sessenta e 
cinco- cruzados e três centavos); Projeto de Resolução 
n~ 63, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Araranguá (SC) a coritrã.tar·em:presnmo ri.ó Valor 
de Cz$ 629.758,86 (seiscentos e viiite e nove míÇsete
centos e cinqüenta e oito cruzados e oitenta e seis Centa~ 
vos) e Projeto de Resolução n~ 67, de 198(5, que ã.utoriza 
a Prefeitura Municipal de Bom Jesus (RN) a contratar 
empréstimo no valor de Cz$ 452.749,57 (quatrocentos 
e cinqüenta ~ dois mil, setecentos e quarenta e nove 
cruzados e cinqüenta e sete centavos). Aprovados os 
pareceres, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia 
Borges Camargo, Secretária "ad hoc"', a presente Ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente; vai 
à publicação. 

Sala de -Reuniões çla Comissão, 4 de setembro de 
1986. - Senador Martins Filho, Presidente em exer
cício. 

6! Reunião Ordinária, 
realizada às 14:00 horas 

do dia 18 de setembro de 1986. 

Às quatorze horas do dia dezoito de setembro de 
um mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Ní
valdo MaChado, Vice-Presidente~resi-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

dência, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume 
e Amo Damiani (art. 90 do- Regimento Interno), reú
ne-se a Comissão de Redaç~o. Ausentes, por _motivo 
justificado, os demais membros da Comissãci. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, 
apresenta as redações finais dos seguintes projetes: Pro
jeto de Resolução n~243, de 1986, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, a contra

-ulr operação de crédito no valor correSpondente, em 
cruzados, a 439.336,74 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN; e Projeto de Resolução n~ 244, de 1986J que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Estado de 
Alagoas, a -contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 458.640,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN. Aprovados os pareceres, 
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá 
por encerrada a: reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretária '"ad hoc", a presente Ata que, 

- _uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi-
cação. -

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de 
1986. -Senador Nivaldo Machado, Vice-Presidente. 

28~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 18:00 horas 

do dia 3 de junho de 1986 

Às dezoito horas do dia três de junho de um mil 
novecentos e oitenta seis, na Sala de Reuniões da Co
missão, sob a Presidência do Senhor Lenoir Vargas, 
Presidente, presentes os Senhores Senadores Jorge Ka
lume e José Ignácio Ferreira, reúne..:Se a Comissão de 

..:.:.=.Redação. Ausentes, por motivo justifiCado, os demais 
membros da Comissã.ci. Abertos os trabalhos, O Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Jorge 
Kalume que, em seus pareceres, apresenta as redações 
finais dos seguintes projetes: Projeto de Decreto Legis· 
lativo n? 20, de 1984, que aprova as Contas do Senhor 
Presidente da República, relativas ao exercíciO finan
ceiro de 1982~ Projeto de Lei do Senado n~ 95, de 
1986-DF que autoriza o Distrito Federal a abrir crédito 
especial de Cz$ 35.291.000,00 (trinta e cinco milhões, 
duzentos e no.venta e um mil cruzados) e altera o orça
mento para o exercício de 1986. Aprovados os parece
res, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
Senador José Ignácio Ferreira que, em s_eu parecer, 
apresenta a i-edação final do Projeto de Resolução n~ 
25_, de 1986, que aprova as Contas do Governo do Dis
trito Federal, relativas ao exercício financeiro de 1984. 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavran
"~d_ hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

_:~.Sala de Reuniões da Comissão; em•3 de junho de 
1986. -Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

29: Reunião Extraordinária, 
realizada às 19:55 horas 

do dia 3 de junho de 1986. 

Às dezenove horas e cinqüenta e cinco minutos do 
dia três de junho de um mil novecentos e oitenta e 
sefs, tia Saia de Reuniões da ComissãO, sob a -Presi
dência do $enhor_ Senador Lenoir Vargas, Presidente, 

_presentes os Senhores Senadores Octávio Cardoso e 
José lgnácio Ferreira, reúne-se a Comissão de Redação. 
Ausentes, por motivo justificado, os demais membros 
da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao senhor Octávio Cardoso que, em 
seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de 
Lei do Senado n~ 74, de 1986 (n~ 7.597/86, na Câmara 
dos Deputados), que estabelece normas para a realiza
ção de eleições em 1986 e dá outras providências. Apro
vado o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião. lavrando eu, 
Vânia Borges Camargo, Assistente '"adhoc", a presente 
Ata que uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 3 de junho de 
1986~ - Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

Dezembro de 1986 

30! reunião extraordinária, 
realizada às 15:15 horas 
do dia 4 de junho de 1986 

Às quinze horas e quinze minutos do dia quatro de 
junho de um mil novecentos e oitenta e seis, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sOb a Presidência do Senhor 
Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Senhores Sena~ 
dores Américo de Souza e José Ignácio Ferreira, reú
ne~se a Comis.sãQ de Redação. Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presídente concede a pMavra 
ao Senhor Senador Améric;o de Souza que, em seu 
parecer, apresenta a redação do vencido, para o 2~ turno 
regir.nental, do Projeto de Lei do Senado n~97, de 1986, 
que regulamenta a propaganda eleitoral nas eleições 
de 1986 e dá outras provídências. Aprovado o parecer, 
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá 
por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânía Borges 
-Camárgo, Assistente "a:d hoc", a presente Ata que, 
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. 

Sala de reuniões da Comissí\o, 4 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

31! Reunião Extraordinária, 
realizada às 16:00 horas 

· do dia 4 de junho de 1986. 

Às dezesseis horas do dia quatro de junho de um mil 
novecentos e oitenta e seís. na Sala de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir 
Vargas, Presidente, presentes os Senhores Senadores 
Octávio Cardoso e José lgnácio Ferreira, reúne-se a 
Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justifi
cado, os demais membros da_Comis~ão. Abertos os 
trabalhos o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador OctáviO Cardoso· que, em seu parecer, 
apresenta a redação final do Projeto" de Lei do Senado 
n~ 97, de 1986, que regulamenta a propaganda eleitoral 
nas eleições de 1986e dá o~tras providências. Aprovado 
o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi~ 
dente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia 
Borges Camargo, A-ssistente "ad hoc .. , a presente Ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 4 de junho de 
1986.- Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

32: Reunião Extraordinária, 
reaHzada às 19:00 horas 

do dia 4 de junho de 1986 

Às dezenove horas do dia quatro de junho de um 
nii.l novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Le
noir Vargas, Presidente, Presentes os Senhores Sena
dores Jorge Kalume e Martins Filho, reúne-se a Comis~ 
são da_Redação._Ausentes, por motivo justificado, os 
demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos; 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena
dor Jorge K.alume que, em seu parecer, apresenta a 
redação final do Projeto de Lei do Senado n'! 135, de. 
1986, que fixa o número de candidatos que os Partidos 
Políticos poderão registrar nas primeiras eleições para 
representação à Câmara dos Deputados pelo Distrito 
Federal. Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reu~ 
nião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Assistente 
"ad hoc", apresenta Ataque, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões, da comissão, 4 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

33! Reunião Extraordinária, 
reaHzada às 18:50 horas 

do dia 5 de junho de 1986. 

Às dezoito horas e cinqüenta minutos do dia cinco 
de junho de um mil novecentos e oitenta e seis. na 

-Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do 
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Senhor Senador Lenoír Vargas, Presidente, presentes 
OS Senhores Senadores: Jorge K.alume e Martins Filho 
~eúne--se a ComíSsáo de Redaç!o. Ausentes, por motiv~ 
Justificado, os demais membros da Comissâo Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, 
apresenta a redação fmal do Projeto de Lei do Senado 
n'.' 16, de 1~86_-DF. que fixa o efetívo d3 Polícia Militar 
do Dístrito Fede-tal, altera dispositivo da Lei n~ 6.450~ 
de 14 de outubro de 1977, e dá outras providências. 
Aprovado o ~ãrecer, -e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente da por encerrada a reunião, lavran
do eu, Vânia Borges CamargO,-AsSistente--"ad hOc", 
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. -

Sala de Reuniões da ComíSsão, S -de }unho de 1986. 
Sent-dor Lenoir Vargas, Presidente. -

34! Reunião Extraordinária, 
realizada às 14:00 horas 

do dia 9 de junho de 1986 

Às quatorze horas do dia nove de junho de Üm mil 
novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir 
Vargas, Presidente. presentes os Senhores Senadqres 
Jorge Kalume e Octávio Cardos_o, reúne~se a Coinissão 
de Redação. Ausentes~ por motivo justificado, os de
mais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Jorge Kalume que, em seu parecer7 apresenta a redação 
do vencido, para -o 2~ turno re~,imental, do Projeto de 
Lei do Senado n~ 138, de 1983, que dispõe sobre a 
distribuição eventual de lucros a empregados. Apro
vado o parecer e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Vânia Borges Ca.margo. Assistente ''ad hoc", a presente 
Ata que. urna vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação. -

SaJa de Reuniões da Comissão. 9 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

3S: lteonião Extraordinária 
realizada às 14:00 horas 

do dia 10 de junho de 1986. 

Às quatorze horas do dia dez de junho de um mil 
novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidência do Se:õ.hor Senador Lenoir 
Vargas, Presidente. presentes os Senhores Senadores 
Octávio Cardoso, José Martins Filho e Jorge Kalumc. 
reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo 
justificado, os den1ais membros da Comissão, Abertos 
os trabalhos7 o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seus pare
ceres, apresenta as redações finais dos seguintes proje
to~: Projeto de Lei do Senado n~ 33~ de 1980, que 
enge em monumento nacional a cidade de Laranjeiras,. 
no Estado de Sergipe; PrOjeto de Resolução n~ 16, de 
1985, que concede aos ex-senadores da República o 
direito de utilização dos serviços técnico~assístenciais 
do Senado Federal que discrimina; e dá outras pi'ovi
dências; Projeto de Resolução n'.: 12, de 1986, que auto
riza o Governo do Estado do Ceará a contrata·r operação 
de crédito no valor de Cz$ 5.405.727,26 (cinco milhões, 
quatrocentos e cinco mil, setecentos e vinte e sete cruza
dos e vinte e seis centavos); Projeto- de Resolução n~ 
13, de 1986, que autoriza o Governo do Estado do 
Ceará a realizar operação de empréstimo externo no 
valor deUS$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dóla
res americanos) destinada ao programa de refinancia
mento da divida externa daquele Governo junto ao 
Banco do Estado do Ceará S.A; e Projeto de Reso~ 
lução n?34, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Guaramiranga, Estado do Ceará, a contratar opera
ção de crédito no valor de Cz$ 423.444,42 (quatrocentos 
e vinte e trés mil? quatrocentos e quarenta e quatro 
cruzados e quarenta e dois centavos). Aprovados os 
pareceres, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Jorge Kalume que~ em seus pareceies~ 
apresenta as redações finais dos seguintes projetas: Pro
jeto de Lei do Senado n! 1, de 1984 -DF. que estabe
lece prazo para ptt-SCliÇáó do direito de- açâo contra 
ates relativos a concursos para provimento 'de cargos 
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e empregos na Administração Díreta do Distrito Fede
ral e nas suas Autarquias; _Projeto de Resolução n~ 169, 
de 1985, que aUtoriza -o Governo do Estado do Acre 
a realizar operação de empréstimo externo no valor 
de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares ameri
canos) destinada a carrear recursos para o programa 
rp5!~á~o daquele Esta_do; e Projeto de Resolução n? 
'33, --~·e 1986,. que suspende a execução de expressões 
contidas no artigo 1? da Lei n~ 6.(j86. de 11 de setembro 
de 1979, na redação que lhe deu o artigo 1? da Lei 
n~ 7.135. de 26 de outubro de 1983 e a CJ~:ecução do 

.,__artigo 2~ de~ta última_ Lei. Aprovados os pareceres, o 
_ ]c_ru_or Presuiente concede a palavra ao Senhor Martins 

-- Filho que, elll seu parecer, apre..,enta a redação dO ven
cido. para o 2? turno regimental, do Projeto de Lei 
do Senado n~ 242, de 1984, que dá nova redação ao 
artigo ~ da Lei n? 5.692, de 11 de agosto de 1971, 
que fixa as diretrize~ e bases para o ensino de 1~ e 
2~ graus. Aprovado o parecer. e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, V~nia Borges CamargO, Assistente 
"'ad l_!oc", a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente,-vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 10 de junho de 1986. 
- Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

36~ Reunião Extraordinária, 
-- realb:ãda às 14:00 horas 

do dia 11 de jonho de 1986. -
As quatorze horas d? dia onze de junho de um mil 

nove:centos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da 
Comissão., Soó a Presidência do Senhor Jorge Kalume 
e Octávio Cardoso, reúne-se a Comissão de Redação. 
A~ntes, por motivo justificado. os demais membros 
da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra_ ao Senhor Senador Jorge Kalume 
que, em seu parecer, ãpresenta a r e dação final do Pro je
to 9~J..e:i do Senado n~ 261, de 1981, que dá nova 
redaç~p- ao =!rtigo 48 d<1_ Consolidação das Leis da Previ
dência Social. Aprovado o parecer, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso 
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Proje
to d~ f:.ei do Senado n? 151, de 1985, que dispõe sobre 
a ecliçao de decretos secretos e dá providências. Apro
vad~ o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dâ p_or encerrada a reunião, lavrando eu 
Vânia Borgel Carnargo, Assistente "adhoc'', a present~ 
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente. 
vaj à publicação. 

_Sala de ~euniões da Çomissão, 11 de junho de 1986. 
-:Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

37~ Reunião Extraordinária, 
rea&ada às 19:00 horas 

do dia 17 de junho de 1986 
As dezenove horas do dia dezessete de junho de mil 
novetentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da 
~~ão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir 
Vargas~ Presidente, presentes os Senhores Senadores 
Américo de Souza, Jorge Kalume, Octávio Cardoso 
e César Cals (art. 90 do Regimento Interno), reúne-se 

- a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justifi
cado os demais membros da Comissão. Abertos ostra~ 
ba1hos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Senador Américo de Souza que~ em seu parecer, 
apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado 
:il! 2, de 1986 - DF, que fixa os efeitos do Corpo de 
Bombeiros do Distríto Federal e dá outras providências. 
Aprovado o parecer. o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, em 
seu parecer, apresenta a redação final do projeto de 
Resolução n~ 38, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo, a realizar operação de empréstimo 
externo, no valor deUS$ 4,000.000.00 (quatro milhões 
de do!áres americanos) destinada ao Programa de Saúde 
daquele Estado. Aprova_do o parecer, e nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Assis-

- tente .. ad hoc", a presente Ata, que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 
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38~ Reunião Extra-ordinária, 
realizada às 14:00 horas 

do d}a 18 de junho de 1986. 

Às quatorze horas do dia dezoito de junho de mil 
novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da 
Comissão, sob Presidência do Senhor Se"nador Lenoir 

-Vargas, Presidente, presentes os Senhores SenadOI;es 
Octávio Cardoso e César Cais ( art, 90 do Regimento 
Interno), reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, 
por motivo justificado, os demais membros da Comis
são. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, 
em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n? 46, de 1985, que introduz modifi
caçóes no Código Penal. Aprovado o parecer,-oS~nhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador César 
Cais que, em seu parecer, apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n~ 4, de 1984, que introduz 
alterações no art. 17 da lei n~ 5.107; de 13 de setembro 
de 1966, alteJ;ada pelo Decreto-lei n~ 20, de 14 de setem
bro de 1966. Aprovado o parecer. e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Assistente 
"ad hoc" ~ a prese:nte Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão,18 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas1 Presidente. 

3!P. Rennião Extraordinária, 
realizada às 18:00 horas 

do dia 18 de junho de 1986. 

Às dezoito horas do dia dezoito de junho de mil nove-
- centos e oitenta e seis, na Saia de Reuniões da Comís

s--Jo, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir Var~ 
gas. Presidente, presentes os Senhores Senadores SaJda~ 
nha Derzi e Octávio Cardoso, reúne-se a Comissão de 
Redação. Ausentes, por motivo justificado os demais 
membros da Comissão. Abertos os trabalhos o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Salda
nha De~i que, em seu parecer, apresenta a redação 
do venc1do~ para o turno suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Leí da Câmara o? 131. de 
1?~2 (n~ 2.954!80, na Casa de origem), que altera dispo
sttlvos do Decreto-lei n? 986, de 21 de outubro de 1969 
qUe institui normas básícas sobre alimentos. Aprovadd 
o parecer. Ainda com a palavra o Senhor Senador Salda
nha D~ que, em seus pareceres, apresenta as redaçóes 
do venado, para o 2~ turno regimental, dos seguintes 
projetas: Projeto de Lei do Senado n~ 376, de 1981, 
q1:1e de~ennina a ~riação de Coordenação de Educação 
Ecológica no Ensmo de 1? _e 2?. graus e dá outras proviM 
dências e Projeto de Lei do Senado n~ 52, de_ 1983, 
que acresce parágrafo único ao artigo 2? da Lei n'! 1.579, 
de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões 
P~rlamentares de Inquérito. Aprovados os pareceres. 
Ainda com a palavra o Senhor Senador Saldanha Derzi 
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Proje
to de Lei do Senado n? 101. de 1985, que dá nova 
redação ao artigo 1~ da Lei n~ 3.529, de 13 de janeiro 
~e 1959, 9u~ di~põe sobre a aposentadoria dos jorna
listas profiSSIOnaiS. A provado o parecer. o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador Octávio 
Cardoso que, enl seu parecer, apresenta a redação do 
vencido, para o 2? turno regimental, do Projeto de Lei 
do Senado n? 61, de 1985. que acrescenta e n1odifica 
dispositivos da Lei n? 5.010, de 30 de maio de 1966 
que organiza a Justiça Federal de primeira instância: 
e d~ outras providências. Aprovado o parecer, e nada 
maiS havendo a tratar, o §ienhor Presidente dá por en~ 
cerrada_~ reunião, lavrai_Ido eu, Vânia Borges Camargo, 
Assistente "ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubri
r Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão,18 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

4~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 19:00 horas 

do dia 18 de junho de 1986. 

As dezenove horas do dia dezoito de junho de mil 
novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da 
Comissão~ sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir 
Var_gas. Presidente: nresentes os Senhotes Senadores 
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Octávio Cardoso e Saldanha D_cni, reúne-se a Comis
são de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os 
demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena
dor Octávio Cardoso que, em seu parecer, apresenta 
a redação do vencido para o turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n~ 7, de 1986 (n? 4.629/84, na Casa de origem), que 
institui normas para a propaganda eleitoral e dá outras 
providências. Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Vânia Borges.Camargo, Assistente 
"ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

4H Reunião Extraordinária, 
realizada às 19:20 horas 

do dia 18 de junho de 1986. 

Ás dezenove horas e vinte míni.itcis do dia dezoito de 
junho. de mil novecentos e oitenta e seis, na sala de 
Reumões da Comissão, sob a Presidência do Senhor 
Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Se
nhores Senadores Octávio Cardoso e Saldanha Derzí 
:eú~e-se a Comissão ~e Redação. Ausentes, por motiv~ 
JUstificado, os demrus membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Pre~idente concede a palavra 
ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seu pare
cer, apresenta a redação final do Substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n!7, de 1986 (n?4.629/84, 
na Casa de origem), que institui normas para ·a propa
ganda eleitoral e dá outras providências. Aprovado o 
parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Senador Saldanha Derzi que, em seu pareCer, 
apresenta a redação do vencido, para o 2~ turno regi
mental, do Projeto de Lei do Senado n~ 134, de 1986, 
que assegura o aproveitamento de professores requisi
tados nos Quadros Estatutário e Celetista da Fundação 
~ducacional do Distrito Federal e dá outras providên
Cias. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, tavran: 
do eu, Vânia Borges Carnargo, Assistente "ad hoc", 
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente, 

42~ Reunião Extraordinária, 
n:alizada às 10:30 horas 

do dia 19 de junho de 1986 

Às dez horas e trinta minutos do dia dezenove de 
junho de mil novecentos e oitenta e _seis, na Sala de 
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor 
Senador Mário Maia (art. 90, do Regimento Interno), 
Pn;sidente em exercício, presentes os Senhores Sena
dores Martins Filho e Jorge kalume, reúne-se a Comis
são de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os 
demais membros da Comíssão. Abertos os trabalhos. 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena
dor Martins Filho que, em seus pareceres, apresenta 
as redações finais dos seguintes projetas: Projeto_ de 
Resolução n~ 39, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado de Minas Gerais a contratar 6peração de crédito 
no valor de Cz$ 85.233.428,77 (oitenta e cinco milhQ!!s, 
duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e oito 
cruzados e setenta e sete centavos) e Projeto de Reso
lução n~ 40, de 1986, que autoriza o Governo do Estado 
de Alagoas a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 43.751.405,51 (quarenta e três milhões, sete
centos e cinqüenta e um mil, quatrocentos e cinco cruza
dos e cinqüenta e um centavos). Aprovados os parece
res, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Assistente "ad hoc", a presente ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comis_s_ão, 19 de junho de 1986. 
-Senador Mário Maia, Presidente em exercício. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

43~ Reunião Extraordinária 
realizada às 11:10 horas 

do dia 19 de junho de 1986 

Às onze horas e dez minutos do dia dezenove de 
junho de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de 
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor 
Senador Américo de Souza, Vice~Presidente da Comis
são, presentes os Senhores Senadores, Jorge Kalume 
e Martins Filho, reúne-se a Comissão de Redação. Au
sentes, por motivo justificado, os demaiS membros da 
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra aQ Senhor Senador Jorge Kalume 
que, em seuS pareceres; apresenta as redações finais 
dos seguintes projetas: Projeto de Resolução n~ 41, 
de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Sete 
Quedas, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 3.426.524,24 (três 
milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos 
e vinte e quatro cruzados e vinte e quatro centavos) 
e o Projeto de Resolução n~ 42, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal da Cidade do Recife, Estado 
de Pernambuco a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 11.313.080,43 (onze milhões, trezentos e treze 
mil, oitenta cruZados e quarenta e três c~ntavos). Apro
vados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Vânia Borges Camargo, Assistente "ad hoc", apre~ 
sente ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de junho de 1986. 
=Senador Amérie9 de Souza, Vice-Presidente. 

44: Reunião ExtrMrdinária, 
realizada às 11.30 horas 

do dia 19 dejunho de 1986 

As onze horas e trinta minUtos do dia- dezenOve de 
fUD.1iO de míl novecentos e Oitenta e seis, na -sala de 
Reuniões da Comissão~ sob a Presidência do Senhor 
Senador Martin-s Filho, Presidepte em eXercício, pre
sentes os Senhores Senadores Nivaldo Machado, João 
Lobo (art. 90 do Regimento Interno), Saldanha Derzi 
e Jorge Kalume, reúne-se a Comissão de Redação. Au· 
sentes, por motivo justificado, os demais membros da 
.Comissã.o. Abertos os trabalhos o Senhor Presidente 

--~ concede a palavra ao Senhor Senador Nivaldo Machado 
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Pro je
to de Resolução n~43, de 1986, que autorizaa_Prefeitura 
Municipal de Tubarão, Estado de Santa Catarina, a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.533.604,68 (um milhão, quinhentos e trinta e três mil, 
seiscentos c quatro cruzados e sessenta e oito centavos), 
Aprovado o parecer. Assume a Presidência o Senhor 
Senador Lenoir Vargas, que concede a palavra ao Se
nhor Senador Sal~anha Derzi que, em seu parecer, 
apresenta a redação final do Projeto de Resolução n? 
44, úe 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Belém, Estado do Pará, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 24.643.817,44 (vinte e quatro milhões, 
seiscentos e quarenta e três mil, oitocentos e dezessete 
cruzados e quarenta e quatro centavos). Aprovado o 
_parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi-

- d_e_n.tcd_á por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia 
Borges Camargo, Assistente "ad hoc", a presente ata 
que,_ uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai 
à pubTiCação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de junho de 1986. 
-Senador Martins Filho, Presidente em exercício. 

45! Reunião Extraordinária, 
realizada às 14 horas 

do dia 24 de junho de 1986 
- Às quatorze horas do dia vinre e quatro de junho 

de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reunióes 
da Comissões, sob a Presidência do Senhor Senador 
Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Senhores Sena
dores Jorge Kalume e Martins Filho, reúne-se a Comis-
são de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os 
demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena
dor Jorge Kalume que, em seus pareceres, apresenta 

Dezembro de 1986 

as redações do vencido, para o 2~ turno regimental, 
dos seguintes projetes: Projeto de Lei do Senado n~ 
201. de 1981, que assegura ao marido ou companheiro 
o direito de ser dependente da mulher segurada da 
Previdência Social e Projeto de Lei do Senado n~ 176, 
de 1983, que restabelece a garantia da estabilidade para 
todos os empregados. Aprovados os pareceres. Ainda 
com a palavra o Senador Jorge Kalume que, em seu 
parecer, apresenta a redação final do Projeto de Lei 
do Senado n~ 174, de 1983, que modifica dispositivos 
da Lei n~ 4.731, de 15 de julho de 1965 (Código Eleito
ral). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Martins Filho que, em 
seus pareceres, apresenta as redações do vencido, para 
o 2~ turno regimental, dos seguintes projetas: Projeto 
de Lei do Senado n~ 200, de 1983, que determina a 
concessão de subsídios para a compra de gêneros de 
primeira necessidade' a pessoas de baixa renda e Projeto 
de Lei do Senado n~ 129, de 1984, que dispõe sobre 
o recenseamento no Distrito Federal, nos Municípios 
das Capitais dos Estados e nos q~e integram as Regiões 
Metropolitanas. Aprovados os pareceres. Ainda com 
a palavra o Senhor Senador Martins Filho que, em seu 
parecer, apresenta, a redação final do Projeto de Lei 
do Senado n~ 141, de 1985, que altera dispositivos do 
Código Civil Brasileiro (Lei o~ 3.071, de 1~ de janeiro 
de 1916), que dispõe sobre a herança jacente e a suces
são legítima. Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Assistente 
"ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

46! Reunião Extraordinária, 
realizada às 14 horas e 20 minutos 

do dia 24 de junho de 1986. 

Às quatorze horas e vinte minutos do dia vinte e 
quatro de junho de mil novecentos e oitenta e seis, 
na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidéncia 
do Senhor Senador Lenoír Vargas, Presidente, presen~ 
tesos Senhores Senadores Jorge Kalume e Martins Fi
lho. reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por 
motivo justificado, os demais membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, ein seu 
parecer, apresenta a redação final do Projeto de Lei 
do Senado n~ 115. de 1983, que restabelece direitos 
aos servidores militares que se encontram e/ou passarem 
para a inatividade. Aprovado o parecer, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Assis
tente "ad hoc", a presente Ata que, uma vez_ rubricada' 
pelo Senhor Presidente, vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

47: Reunião Extraordinária, 
iea1izada à$ 21:00 horas 

. do di~ 24 de junho de 1986 
Às vinte e uma horas do dia vinte e quatro de junho 

de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões 
da CornisSão,-sob a presidência do Senhor Senador Le
noir Vargas, Presidente; os Senhores Senadores Jorge 
Kalume e Martins filho, reúne-se a Comissão de Reda
ção. Ausentes, por motivo jusfifiCado, os demais mem· 
bros_da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalu
me que, em seu -parecer, a-presenta a redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo n'? 11, de 1986(n~ 134/86, 
na Câmara dos Deputados), que autoriza o Presidente 
da República a ausentar-se do País no período com
preendido entre 1j de julho de 1986 e 31 de janeiro 
de 1987. Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Assistente 
"ad hoc", a presente ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 
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48! Reunião Extraordinária, 
realizada às llh ISmin 

do dia 25 de junho de 1986 

Às onze horas e quinze minutos do dia vinte e cinco 
de junho de mil novecentos e oitenta e seí~. na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a preSidência do Senhor 
Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Sew 
nhores Senadores Jorge Kalume e Octávio Cardoso, 
reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, 
apresenta a redação do vencido, para o 2? turno regi
mental, do Projeto de Lei do Senado n~ 318, de 1985, 
que estende benefícios estabelecidõs no Decreto-lei o:> 
2.251, de 26 de fevereiro de 1985, ao pessoal que men
ciona. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Assistente "ad 
hoc", a presente ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 25 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

49: Reunião Extraordinária, 
realizada às 15 horas 

do dia 25 de junho de 1986 

As quinze horas do dia vinte e cinco de junho de 
mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a presidênciã. do Senhor Senador 
Américo úe Souza, \'ice-Presidente da Comissão; pre
sentes os Senhores Senadores Martins Filho e Jorge 
Kalume, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, 
por motivo juStifica-áo, os demais membros da Comis
são. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Martins Filho que, em 
seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n? 47, de 1986, qUe autoriza o Governo do 
Estado do Piauí a contratar operaçáo de crédito no 
valor de Cz$ 8.627.902~38 (oito milhões, seicentos e 
vinte e sete mil, novecentos e dois cruzados ç: trint_a 
e oito centavos). Aprovado o parecer, e nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião,lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Assis
tente "ad hoc", a presente ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. - - -

Sala de Reuniões da Comissão, 25 de junho de 1986. 
-Senador Américo de Souza, Vice-Presidente. 

50! Reunião Extraordinária, 
realizada às 19:00 horas 

.:lo dia 25 de junho de 1986 

As dezenove horas do dia vinte e cinco de junho 
de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões 
da Comissão-, sob a Presidência do Senhor Senador Le
noir Vargas, Presidente, presentes os Senhores Sena
dores Jorge Kalume, Américo de Souza e Martins Filho, 
reúne-se a Comissão de Redaçáo. Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membros da Comissáo. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, 
apresenta a redação do vencido.~ para o 2? turno regi
mental, do Projeto de Lei do Senado n~ 159, de 1986, 
que dispõe sobre a proibição de propaganda oficial e 
dá outras providências. Aprovado o parecer, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Mar
tins Filho que, eum seus parecer, apresenta a rCdação 
final do Projeto de Lei da Câmara n'! 26, de 1986 (n~ 
7.838/86, na Casa de origem), qua autoriza o Poder 
Executivo a inStituir prOgrama de apoio ã produção 
nacional do leite e dá outras providências. Aprovado 
o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia 
Borges Camargo, Assistente "ad hoc", a presente Ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai 
ã publicação~- -

Sala de Reuniões da Comissão, em 25 de junho de 
1986.- Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

51~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 20:00 horas 

do dia 25 de junho de 1986. 

As vinte horas do dia vinte e cinco· de junho de mil 
DóveCeiitOs e -oitenta e seis, nã Sala de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir 
Vargas, Presidente, presentes os s;nhores Sena~or:s 
Jorge Kalume e Martins Filho, reune-se a Com1ssao 
de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os de
mais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senad~r 
Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redaçao 
final do projeto de Resolução n? 50, de 1986, que auto
riza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar 
operação de empréstimo externo no ~alo r de 
US$ .• 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhoes de d~
laresamericanos). Aprovado __ o parecer, o Senhor Pr~si
dente concede a palavra ao Senhor Senador Martms 
Eilho que, em seu parecer, apresenta a redação fi~al 
do Projeto de Resolução n~ 51, de 1986, que a';ltonza 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro a eleva!o_-~m 
Çz$ 493.968.800,00 (quatrocentos e noventa e três mi
lhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos 
cruzados) o montante de sua dívida consolidada. Apro
vado o parecer, e nada mais havendo ~-tratar, o Senhor 
Presidente dá_ por encerrada a reumao, lavrando eu, 
Vânia Borges Camargo, Assistente "ad hoc", a presente 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 25 de junho de 
1986. -Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

52~ Reunião Extraordinária, 
reaUzada às 20:15 horas 

do dia 25 de junho de 1986 

As vinte horas e quinze minutos do dia vinte e cinco 
de junho de mil novecentos e oiten~a ~e ~eis, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a Pres1denc18 do Senhor 
Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Se
nhores Senadores Martins Filho e Jorge Kalume, reú
ne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
-ao Senhor Senador Martins Filho que, em seu parecer, 
apresenta a redação final do Projeto de Resolução n? 
46, de 1986, que autoriza o Governo do Estado do 
Piauí a contratar opei'ação de crédito no valor de Cz$ 

_ 541.741,42 (quinhentos e quarenta e um mil, setecentos 
e quarenta e um cruzados e quarenta e dois centavos). 
Aprovado o parecer, e nada mais havend~ a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reumao, lavran
do eu, Vânia Borges Camargo, As.sistente "ad hoc", 
a presente Ata que, uma vez rubncada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

S"ala de Reuniões da Comissão, em 25 de junho de 
1986.- Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

53: Reunião Extraordinária, 
realizada às 11:30 horas 

do dia 26 de junho de 1986. 

às onze horas e trinta minutos do dia vinte e seis 
de junho de mil novecentos e oítenta e seis, na Sala 
de Reuniões da Comissão sob a Presidência do Senhor 
Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Se
nhores Senadores Octávio Cardoso e Martins Filho, 
reUne-se- a ComisSão de Redação. Ausentes, por motivo 
justificado, os demais niembros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seu pare
cer, apresenta a redação finai do Projeto de Resolução 
n'! 52, de 1986, que modifica a Resolução n~ 180, de 
10 de maio de 1983, do Senado Federal. A provado 
o parecer e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá 'por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia 
Borges Camargo, Assistente "ad hoc", a pr.esente At~ 
que, uma vez rubricada pelo Senhor Prestdente, vru 
à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão~ 26 de junho de 1986. 
:....:_.Senador Lenoir Vargas, President~. 

54~ Reunião Extraordinária, 
realhada As 11:20 boras 

do dia 26 .de junho de 1986. 

As onze horas e vinte minutos do dia vinte e seis de 
junho de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de 
Reuniões da Comissão, s_ob a Presidência do Senhor 

--Senador Lenoir Vargas, Pre~idente, presentes os Se
nhores Senadores Octávio Cardoso, Martins Filho e 
Américo de Souza, reúne-se a Comissão de Ridação. 
Ausentes, por motivo justificado, os demais membros 
da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso ' 
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Proje
to de Resolução n? 53, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal deCuiabá, Estado de Mato Grosso, a contra
tar operação de crédito no valor de Cz$ 13.U4.335,27 
(treze milhões, cento e vinte e quatro mil, trezentos 
e trinta e cinco cruzados e vinte e sete centavos). Apro
vado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Martins Filho que, em seu parecer, 

- apresenta a redação final do Projeto de Resolução n~ 
45, de 1986, que autoriza o Governo do Estado do 
Piauí a contratar opera~o de crédito no valor de Cz$ 
1.625.224,24 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, 
duzentos e vinte e quatro cruzados e vinte e quatro 
centavos). Aprovado o parecer. Assume a presidéncia 
o Senhor Senador Américo de Souza que concede a 
pãlavra ao Senhor Senador Martins Filho, que, em seu 
parecer, apresenta a redação fin3.1 do Projeto de Reso
lução n~ 54, de 1986, que autoriza o Governo do Estad,o 
de Minas Gerais a elevar em 7.605.081 O~_rigações do 
Tesouro de Minas Gerais (OTM) o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado o parecer, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Assis· 
tente "ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas Presidente. 

55! Reunião ExtraordinWia. 
realizada às 12:00 boras 

do dia 2!' de junho de 1986 

Às doze horas do dia viDte e seis de junho de mil 
novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir 
Vargas, Presidente, presentes os Senhores Senadores 
Jorge Kalume, Martins Filho, Saldanha Derzi e Amé
rico de SoUza, reúne-se a Comissão de_ Redação. Ausen
te, por motivo justificado, o Senhor Senador José Igná
cio Ferreira. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume 
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Proje
to de Resolução n'! 55, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Haporã, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
2.631.005,88 (dois milhões, seiscentos e trinta e um 
mil, cinco cruzados e oitenta e oito centavos). Aprovado 
o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer, 
apresenta a redação final do Projeto de Resolução n~ 
56, de 1986, que autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul, a elevar em Cz$ 1.446.918.810,40 
(um bilhão, quatrocentos e quarenta _e seis milhões, 
novecentos e dezoito mil, oitocentos e dez cruzados 
e quarent:;t centavos) o montante de sua dívida consoli
dada. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tra
tar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reuníão, 
lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Assistente "ad 
hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Se
nhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho de 1986. 
-SenadOr Lenoir Vargas, Presidente. 

56: Reunião Extraordinária, 
realizada às 12:15 horas 

do dia 26 de junho de 1986 

As doze horas e quinze minutos do dia vinte e seis 
de junho de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala 
de Reuniões da Comissão sob a Presidência do Senhor 
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LenoirVargas, Presidente, presentes os Senhores Sena
doresJorge Kalume, Martins Filho e Américo de Souza, 
reúne a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membro_s d.a Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seus parece
res, apresenta as redações finais_ dos seguintes projetas: 
Projeto de Resolução n~ 57, de 1986, que autoriza o 
Governo do Estado de _são_P_aulo a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 60,000,000.00 
(sessenta milhões de dólar.es americanos) e o Projeto 
de Resolução n~ 58,_ de 1986 que autoriza o Governo 
do Estado do_ Rio de Janeiro a ~levar em Cz$ 
414.933.792,00 (quatrocentos e quatorze milhões, nove~ 
centos e trinta e três mil, setecentos e noventa e dois 
cruzados) o montante de sua dívida consolidada. Apro
vados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Vânia Borges Camargo, Assisterite ••act hoc", apre
sente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

57! Reunião Extraordinária, 
realizada às 12:30 horas 

do dia 26 de junho de 1986 

Às doze horas e trinta minutos do dia_ vinte e-Seis 
de junho de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala 
de ReuniõeS da Comissão sob a __ Pre$idê.Jlçia Qo Senhor 
Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Senhores Sena
dores Saldanha Derzi e OCtáViO Cá'rdoso, reúne-se a 
ComisSão de Redação. Ausentes, por motivos justifi
cado, os demais membros da Comissão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Pr~sidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seus pãreceres, 
apresenta as redações finais dos seguintes projetas: Pro
jeto de Resolução n~ 59, de 1986, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Naviraí, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor d~ Cz$ 
831.182,14 (oitocentos e trintã e Um m:n, cento e oitenta 
e dois cruzados c quatorze centavos) e o Projeto de 
Resolução n~ 60, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, à cOn: 
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 2.704.826,93 
(dois milhões, setecentos e quatro mil, oitocentos e 
vinte'e seis cruzados e noventa e três centavos). Apro
vados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Vânia Borges Cámargo-, Assistente "ad hoc", apre
sente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho de 1986. 
-Senador Leonir Vargas, Presidente. 

58~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 17:00 horas 

do dia 26 de junho de 1986 

Às dezessete horas do dia vinte e seis de junho de 
mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Le
noir Vargas, Presidente, presentes os Senhores Sena
dores Jorge Kalume e OctáviO Cardoso, reúne-se a Co
missão de Redação. Ausentes, por motivo justificado, 
os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena
dor Jorge Kalume que, em seus pareceres, apresenta 
as redações_ finais dos seguintes projetes: Projeto de 
Resolução n~ 69, de 1986, que_ autoriza a _Prefeitura 
Municipal de Montes Claros, Estado de :Minas Geraís, 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
34.980.120,00 (trinta e quatro milhões, novecen~os e 
oitenta mil, cento e vinte cruzados) e o Projeto de Reso
luçãon~70, de 1986, que aufófiza a Prefeitura Municipal 
de São José do Rio Pardo, Estado de São P~ulo, a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
6.885.286,50 (seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco 
mil, duzentos e oitenta e seis cruzados e cinq_úenta cen
tavos). Aprovados os pareceres, e nada ma1s havendo 
a tratar, o Senhor Pr~idente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Assistente 
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"ad hoc", a presente Ata que, uma vez. rubricada pelo 
Senhor Presidente. vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho de 1986. 
-.Senador Lenoir V~as, Presidente. 

59: Reunião Extraordinária, 
realizada às 17:20 horas 

~o dili 26 de_ junho de 1986. 

-Ã~- dezessete horas e vinte minutos do dia vinte e 
- seis de junho de mil novecentos e oitenta e seís, na 

Sala de Reuniões da Comissão sob a Presidência do 
Senhor ~enador Lenoir Vargas, Presidente, presentes 
os Senhores Senadores Octávio Cardoso e Jorge Kalu
me, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por 
motiVo justifíCado, os demais membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, em 
seus paieceres, apresenta as iedações finais dos seguin
tes projetas: Projeto de Resolução n~ 71, de 1986, que 

~áU.t.Orfia o Governo do Estado de Goiás a contratar 
operação de crédito no valor de 254.089,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- 01N e o Projeto de Resolução 
n~ 72, de 1986, que autoriza o Departamento de Águas 
e Energia Elétrica (DAEE) a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 1.557.846.280,68 (hum bilhão, 
quinhentos e cinqUenta e sete milhões, oitocentos e 
quarenta e seis mil, duzentos e oitenta ·cruzados e ses
senta e oito centavos). Aprovados os pareceres, e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por en
cerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, 
Assistente ~'ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho de 1986. 
Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

60: Reunião Extraordinária, 
realizada às 18:00 horas 

do dia 26 de junho de 1986. 

Às dezoito horas do dia vinte e seis de junho de 
mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do SenhOr Senador Le

. noir Vargas, Presidente, presentes os Senhores Sena-
dores Octávio Cardoso e Jorge Kalume, reúne-se a Co
missão de Redação. Ausentes, por motivo justificado, 
os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena
dor Octávio Cardoso que, em seu parecer, apresenta 
a redação final do Projeto de Resolução n~ 73, de 1986, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 36.721528,00 (trinta e seis milhões, 
setecentos e vinte e um mil, quinhentos e vinte e oito 
cruzados). Aprovado_ o parecer, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume 
que, em seu parecer, apresenta a redação finai do Proje~ 
to de Resolução n~ 74, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
2.050~006,20-(d?is milhões, cinqüenta mil, seis cruzados 
e vinte centavos). Aprovado o parecer, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reuriião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Assis
tente "ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai ã publicação. 

Sala _de Reuniões da Comissão. 26 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Var-gas, Presidente. 

61: Reunião Extraordinárta, 
_realizada às 18b1Smin 

do dia 26 de junho de 1986 

Ás dezoito_ horas e quínze minutos do dia vinte e 
.seis de junho de mil novecentos e oitenta e seis, na 
-:sala de Reuniões da Comissão, sob a presidência do 
Senhor Senador Lenoir_ Yargas, Presidente, presentes 
os Senhores Senadores Octávio Cardoso e Jorge Kalu
me, reúne-se a Comissão de Redação. AusenteS-, por 
motivo justificitçlo, o_s de~aís membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, em 
seus pareceres, apresenta as redações finais dos seguin
tes projetas: Projeto de Resolução n~ 75, de 1986, que 
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autoriza o Goyerno do Estado de Minas Gerais, a con
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 23.014.450,96 
(vipte e três milhões, quatorze mil, quatrocentos e cin
qüenta cruzados e noventa e seis centavos) e o Projeto 
de Resolução n~ 76, de 1986, que autoriia a Prefeítui3. 
Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso, a contra
tar operação de crédito no valor de Cz$ 3.416:375,21 
(três milhões, quatrocentos e dezesseis mil, trezentos 
e setenta e cinco cruzados e vinte e um centavos). A pro· 
vades os pareceres, e nada maís havendo a tratar, o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Vânia Borges Camargo, Assistente ad hoc, a pre
sente ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

62~ Reunião Extraordinária, 
realizada ;\s 19b30min 

do dia 26 de junho de 1986 
Às dezenove ho~s e trinta minutos do dia vinte e 

seis de junho de mil novecentos e oitenta e seis, na 
Sala de Reuniões da Comissão, sob a presidência do 
Senhor Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes 
os Senhores Senadores Jorge Kalume e Octávio Cardo
so, reúne~se a Comiss_ão de Redação. Ausentes, por 
motivo justificado, os demais membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu 
parecer. apresenta a redação final das emendas do Sena
do ao Projeto de Lei da Câmara n? 41, de 1986 (n? 
7.496/86, na Casa de origem), que autoriza O Poder 
Executivo a instituir a Fundação de Ensino Superior 
de Sã.P João_Del Rei e dá outra~ providências. Aprovado 
o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia 
Borges Camargo, Assistente ad hoc, a presente ata que, 
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

63! Reunião Extraordinária, 
realizada às 18h30mfD 

do dia 26 de junho de 1986 
Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte e 

seis de junho de mil novecentos e oitenta e seis, na 
Sala de Reuniões da Comissão, sob a presidência do 
Senhor Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes 
os Senhores Senadores Jorge Kalume e Octávio Cardo
so. reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por 
motivo justificado, os demais membros da Comissão_. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu 
parecer, apresenta a redação final do Projeto de Lei 
do Senado n'! 148, de 1986, que dispõe sobre a criação 
de cargos do Quadro Permanente das Secretarias das 
SeçõesJudiciária5 da Justiça Federal de Primeira Instân
cia e dá outras providências. Aprovado o parecer, e 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá 
por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Assistente ad hoc, a presente ata que, uma 

_vez__rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho de 1986. 

-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

64: Reunião Extraordinária, 
realizada às 20h15min 

do dia 26 de junho de 1986 
As vinte horas e quinze minutos ·do dia vinte e seis 

de junho de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a presidência do Senhor 
~nadar Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Se
nhores Senadores Octávio Cardoso e Nivaldo Machado, 
reúne-se a ComíSsio de Redação. Ausentes, por motivo · 
justificado, os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seu pare
cer, apresenta a r e dação fmal do Projeto de Resolução 

· n'! 61, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Babaçulãndia, Estado de Goiás, a contratar opera
ção de crédíto no valor de Cz$ 362.150,86 (trezentos 
e sessenta e dois mil, cento e cinqüenta cruzados e 
oitenta e seis centavos). Aprovado o parecer, e nada 
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mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por en
cen:ada a reunião,lavrando eu, Vânia Borges Camargo, 
AssiStente ad boc, a presente ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho de 1986. 
-Senador Lenolr Vargas, Presidente. 

65: Reunião Extraordinária, 
realizada às 20h00mln 

do dia 26 de junho de 1986 

As vinte horas_ do dia vinte e seis de junho de mil 
novecentos e oite11ta e seis, na Sala 'de Reuniões da 
Comissão, sob a presidência do Senhoi senador Lenoir 
Vargas, Presidente, presentes os Senhores Senadores 
Martins Filho, Jorg~ Kalume, Octávio Cardoso e Mário 
Maia (art; 90 cfo Regimento Interno). reúriC-se a Coniis
são:de Redação. Ausentes por motivo justificado os 
demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena~ 
dor Mart~ns Filho que, em seu parecer, apresenta a 
redação fmal das emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara "' 6, de 1986:-Complementar (n~ 316/85 
-Complementar, na Casa de origem), que dispõe so
bre a nova redação e revogação de artigos da Lei Corn
plementar n'! 35, de 14 de março de 1979. Aprovado 
o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seu pare.cer, 
apresenta a redaçáo final do Projeto de Decreto Legis
lativo n~ 15, de 1986 (n~ 119/86, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do Coilvêriio COnstitutivo da 
Corporação lnteramericana -de Investimentos - CU 
su_bscrito pelo Embaixador do Brasil em nome da Repll~ 
bhca Federativa do Brasil, em 9 de julho de 1985, na 
sede do_ Banco Interamericano de Desenvolvimento
BID, em Washington. Aprovado o parecer, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Assis
tente ad hoc, a presente ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Varg~ Presidente. 

66! Reunião Extraordinária, 
realizada às 2lh30min 

do dia 26 de junbo de 1986 
Às vinte e uma horas e trinta minutos do dia vinte 

e seis de junho de mil novecentos e oíte:nta e seis, na 
Sala de Reuniões da Comissão, sob-a--pre-siC:fência do 
Senhor Senador Lenoir Varg~, Presidente, presentes 
os Senhores Senadores OctáviC~ Cardoso e Gastão Mü
ller •. re~ne-~e a Comissão c:Je Redação. Ause:Õ.te_s, por 
motivo Justificado, os demais membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador OctáviO Cardoso que, em 
seu parecer, apresenta -a- redação-ftna:l do Projeto de 
Resolução n~ 77, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado do Pará a contratar operação de crédito no valor 
correspondente a 419.775,30 OTNs. ApfOVãdo o- pãfe
cer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Cam.arg':'• :Assistente: ad hoc, a presente ata que, uma 
vez rubncada pelo Senhor Presidente_, vai â publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

67! Reunião Extraordinária, 
realizada às 22:00 horas 

do dia 26 de junho de 1986 
Às vinte e duas horas do dia vinte e- seis de junho 

de mil novecentos e oitenta e_ seis, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidéncia do Senhor Senador Le
noir Vargas, Presidente, presentes os Senhores .Sena
dores Octávio Cardoso e João Lobo (Art. 90 do Regi~ 
mento Interno), reúne..se a Comi~ão de Redaçáo. Au~ 
sentes, por motivo justificado, os demais membros da: 
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso 
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Proje~ 
to de Resolução n~78, de 1986, que autoriza o Governo 
do Estado do Pará, a contratar operação de crédito 
no valor corres~ndente, em cruzados, a 163.704, 39 
OTNs, junto à Caixa Económica Federal. Aprovado 
o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Prçsi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia 
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Borges Camargo, Assistente "ad hoc", a presente Ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai 
ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 26 de junho de 
1986 -Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

68! Reunião Extraordinária, 
realizada às 14:00 horas 

, do dia 27 de junho de 1986 
As quatorze horas do dia vinte e sete de junho de 

mil novecentos e oi_tenta e seis, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Le
iiõlr-vargas, Presidente, presentes os Senhores Sena
dores Jorge Kalume, Martins Filho e Américo de Souza, 
~ne-se a Comissã? de Redação. Ausentes por motivo 
]UStilicãdo, os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao_Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, 
apresenta a redação final do Projeto de Resolução- n'? 
49, de 1986, que autoriza o Govern-o do Estado da 
Bahia, a contratar operação no valor de Cz$ 
16.229.306,88 (dezesseis milhões, duzentos e vinte e 
nove mil, trezentos e seis cruzados e oitenta e oito 
centavos). Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a. tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
ruão, lavrando eu, Vânia Borges Camargo; Assistente 
.. ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 27 de junho de 
1986. -Senador Lenoir Vargas, Presidente 

69! Reunião Extraordinária, 
realizada às 16:oo horas 

do dia 30 de junho de 1986 

Às de~esseis horas do dia trinta de junho de mil nove
centos e oi~n;ta seis, na Bala de Reuniões da Comissão, 
sob ~ PreSidência do Senhor Senad~r Jorge Kalutne, 
Presidente em exercício, presentes os Senhores Sena
dores Nivaldo Machado, Hélio Queiras ( art. 90 do Regi
mento Interno), Jorge Kalume e Martins Filho, reú
~e-s_e a Comissão de. Redação. Ausenetes, por motivo 
JUStificado, os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Nivaldo Machado que, em seu pare
cer, apresenta a reda.ção final do Projeto de Resolução 
n~ 79, de 1986, que autoriza o Governo do Estado do 
Pará a contratar operação de crédito em cruzados cor
respondente a 151.459, ?1 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTNs. Aprovado o parecer. Assume a Presi
dência o Senhor Senadox-_ Lenoir Vargas, que concede 
a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em 
seu parecer, apresenta -a redação final do Projeto- de 
Resolução n~ 80, de 1986, que autoriza o GovernO do 
Estado do .Rio Grande do Sul, a contratar operação 
de e_mpréstuno--extem~--no -v~ior-de--US$""59;800,-ooo-.oo 
( cinqüenta e nQve nu1hões e oitocentos mil doláres ame~ 
ricanos). Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Assistente 
"ad hoc_", a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vaí à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 30 de junho de 
1986, - Senãdor Jorge Kalume, Presidente em exer
cício. 

7~ Reunião Erdraordinária, 
realizada às 16:30 horas 

do dia 30 de junho de 1986 

Às dezesseis horas e tr~nta minutos do dia trinta de 
junhci de inil nQ~e_centos e oitenta e seis~ na Sala de 
Reuniões da COmissão, sob a Presidência do Senhor 

_ Sen"a~~or Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Se· 
nhores Senadores Jorge Kalume, Martins Filho, Octáw 
vio Cardoso e Améiic<ide_Souza, reúne-se a Comissão 
de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os de
maís membros àa Coriiíssão. Abertos os trabalhos, o 
senhor PresideQkCOnced~ a palavra ao Senhor Senador 
J~~ge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação 

-~final do ~r_9jeto de _Resol!Jção n~ 81, de 1986, que a~to· 
riza o Governo do ES-ta-áo do Rio Grande do Sul, a 
CO-Q-tratar operação de e~prés~imo externo no valor US$ 
so,ooo,ooo-:oa (cinqüenta milhões de dólares america
nos). Aprovado o parecer. Assume a Presidência o Se-_ 
ilbor Senador Américo de Souza que ~oncede a palavra 
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ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, 
apresentà a redação final do Projeto de Resolução n'? 
82, de 1986, que autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais, a Contratai operação de crédito nO valor 
de Cz$ 28.471.957,07 (vinte e oito milhões, quatrocenw 
tos e _setenta e um mil, novecentos e cinqüenta e sete 
cruzados e sete centavos). Aprovado o parecer, e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por enw 
cerrada a reunião,lavrando eu, Vânia Borges Carilargo, 
Assistente "ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 30 de junho de 
1986. -Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

71: Reunião Extraordinária, 
realizada às 17:00boras 

do dia 30 de junho de 1986 

Às dezessete horas do dia trinta de junho de mil 
novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidéncia do senhor Senador Lenoir 
Vargas, Presidente, presentes os Senhores Senadores 
Jorge Kalume e Martins Filho, reúne-se a Comissão 
de Redação. Ausentes, por motivo justificado, Os de
mais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação 
~nat do Projeto de Resolução n~ 83, de 1986, que_auto
n~ o Govem~ do Estado do Rio Grande do Sul, a 
contrata_! operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 29,8'00,000.00 (vinte e ·nove milhões e oitoCentos 
mil dólares americanos). Aprovado o parecer, e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por eu- -
cerrada a reunião.lavrando eu, Vânia Borges Camargo, 
Assistente "ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 30 de junho de 
1986.- Senador Leooir Vargas, Presidente. 

72: Reunião Extraordinária, 
realizada às 17!40 horas 

do dia 30 de junho de 1986. 

Às dezessete horas e quarenta minutos do dia trinta 
de junhc:> de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala 
de Reumões da Comissão, sob a Presidência-do Senhor 
Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Se
nhores Senadores Jorge Kalume, Martins Filho, Amé
rico de Souza e Octávio Cardoso, reúne-se a Comissão 
de Redação.- Ausentes, por motivo justificado, os de
mais membros da Comissão. Abertos os trabalhos o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Jorge Kalume que, e~ seu parecer, apresenta a redação 
final do Projeto de Resolq.çã_o n~ 85, de 1986, que auto
riza a Prefeitura Mmaícipal de Pre$dente Kennedy, Es
tado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 1.131.758,59 (um milhão, cento e trinta e um 
mil, setecentos e cinqúenta e oito cruzados e cinqüenta 
e nove centavos). Aprovado o parecer. Assume a Presi
dência o Senhor Senador Amércio de Souza que conce
de a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, 
em seu parecer, a presenta a redação final do Projeto 
de Resolução n'? 84, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Goianésia, Estado de Goiás, a contratar 
empréstimo -no Vi! o r de Cz$ 2.222:859,60 (dois milhões, 
duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinqüenta e 
nove cruzados e sessenta centavos). Aprovado o pare
cer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada_a reunião,lavrand_o eu, Vânia Borges 
Camargo, Assistente "ad hoc", a presente Ata que, 
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. 
__ Sala de Reuniões -da Comissão, em 30 de junho de 

1986_ -Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

73: Reunião Extraordinária 
realizada às 18:00 horas , 

do dia 30 de junho de 1986 

Às de~oito horas do dia. trinta de junho de mil noce
ventos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comis
são, sob a Presidência do Senhor Senador Leonir Var
gas, Presidente, presentes os Senhores Senadores Jorge 
Kalume e Martins Filho, reúne--se a Comissão de Reda· 
ção. Ausentes, por motivo justificadO, oS demais mem-
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bras da ComissãoJ AbcrtQS_QS_t(a._balhos, o Senhor Presi
dente _concede a palavra ao Senhor Senador Jorge kalu
me que, em seus pareceres, apresenta as redações finais 
dos seguintes projetas: Projeto de Resolução n~ 86, 
de 1986, que autoriZa a Prefeitura Municipal de Àgua 
Boa, Estado de Mato Grosso; a contratar operação 
de crédito no valor de_Cz$ 939.687,37 (novecentos e 
trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete cruzados 
e trinta e setC centavos) e 6 Projeto de Resolução n'! 
87, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Denise, Estado de Mato_Grosso," a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 632.307,65 (seiscentos e 
trinta e dois mil, trezentos e sete cruzados e sessenta 
e cinco centavos). Aprovados os pareceres, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Assis~ 
tente "ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de reuniões da Comissão, 30 de funho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

74! Reunião Extraordinária, 
realizada às 18 horas e 30 minutos 

do dia 30 de junho de 1986 

Às dezoito horas e trinta minutos do dia trinta--de 
junho de mil novecentos e oitenta e seis, nã. Sala de 
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor 
Senador Lenoii" Vargas, Presidente, presentes os Se~ 
nhores Senadores Jorge Kalume e OCtávio Cardoso, 
reúne~se a COmisSão de Redação. Ausçntes,por motivo 
justifiCado, os demais membros da Comíssão, Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, 
apresenta a redação final das emendas do Senado ao _ 
Projeto de Lei da Câmara n? 217, de 1986 {n~6.555/85, 
na Casa de origem), que inclui a Categoria Funcional 
de lnspetor_ de Segurança Judiciária riO Grupo-Ativi
dades de Apoio Judiciário do Quadro Permanente da 
Secretaria do Tribunal Federal de Recursos, fixa os 
respectivos valores de vencimento e ~dá outras provi
dências~ Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar. o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Vânia Borges C_amargo, Assistente 
"ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publciação. 

Sala de Reuniões da Co_missão, em 30 de junho de 
1986, ....:.... S_enador Lenoir Vargas. Presidente. 

75! Reunião Extraordintiria, 
reallzada às 19:00 horas 

do dia 30 de junho de 1986 

As dezenove horas do dia trinta de junho de mil 
novecentos ·e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da 
ComiSsão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir 
Vargas, Presidente, presentes os Senhores Senadores 
Octávio Cardoso, Mário Maia, Jorge Kalume e Martins 
Filho, reúne-se _a Comissão de Rcdação. Ausentes, por 
motivo justificado, os demais membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, em 
seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n~ 88, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal dé Barra do Bugres, Estado de Mato GroSso, 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
4.066.023,83 (quatro milhões, sessenta e seis mil, vinte 
e três cruzados e oitenta e três centavos). Aprovado 
Q parecer. o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Jorge _!Calume que, em seu parecer, 
apresenta a redação final do Projeto de Resolução n~ 
89, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Torii.oréu, Estado de Mato Grosso, a contratar opera
ção de crédito no valor de Cz$ 177.735,43 (cenro·e 
setenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco cruzados 
e quarenta e três centavos). Aprovado o parecer, e 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá 
por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Cafuargo, Assistente ad boc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai â publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 30 de_ junho de 
1986. - Senador Lenoir vargas, Presi~ente. 

76! Reunião Extraordinária, 
realizada às 19 horas e 15 minutos 

do dia 30 de junho de 1986 

Às dezenove horas e quinze minutos do dia trinta 
de junho de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala 
de Reuniões da Comissão, -sob a Presic!_ência do Senhor 
Senador Lenoir Vargas, Presídente,. presentes os Se
nhores Senadores Jorge Kalume e Martins Filho, reú
ne-se a Comiss-ão de Redação. Ausentes, por motivo 
justificiido, os demais membros da Comissão. Abertos 
oS trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Jorge Kalume que, _em seu parecer, 
apreSenta a redação final do Projeto de Lei do Senado 
n~ 39, de 1985, que dispõe sobre a recondução de mem
bros do Conselho Federal de Cultura. Aprovado o pare
cer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
-Senador Martins Filho que, em seus pareceres, apre
senta as redações finais dos seguintes projetas: Projeto 
de Lei do SerJado n? 91, de 1981, que iritroduz alterações 
na Consolidação das Leis do Trabalho, na parte concer
nente à organização sindical e o Projeto de Lei çlo Sena
don~ 96, de 1980, que dispõe sobre a participação dos 
servidores nos órgãos de direção e fiscalização das enti
dades que menciona. A provados os pareceres, e nada 
mais havendo a tratar, o-senhor Presidente dá por en
cerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, 
Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação, 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

77! Reunião Extraordinária, 
realizada às 19 horas e 30 minutos 

do Dia 30 de junho de 1986 

Às -dezenov~-horas e trinta minutos do dia trinta de 
junho de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de. 
Reuniões da Comissão. sob a Pr~sidência do Senhor 
Senador Lenoir Vargas, Presid~nte, presentes os Se
nhores Senadores Jorge Kalume e Martins Filho, reú
ne-se a Comissão de Redação, Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, 
.-~presenta a redação fmal do Projeto de Resolução n'! 
-90, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, a contratar 
opernção de crédito no valor de Cz$ 20.500.062,00 (vin
te milhões, quinhentos mil e sessenta e dois cruzados). 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por enc~rrada a re_união, lavran
do eu, Vânia Borges Camargo, Assistente ad boc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

78~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 19 horas e 45 minutos 

do dia 30 de junho de 1986 

Às dezenove horas e quarenta e cinco minutos do 
dia trinta de junho de mil novecentos e oitenta e seis, 
lia Sala de Ré:uniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senhor Senador Lenoir Vargas, Presidente, presen
tes os Senhores Jorge Kalume e Martins Filho, reúne-se-

~-a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justifi
cado, os demais membros da Comissão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Jorge Kalume que, em seus pareceres,· 
apresenta as tedações finais dos seguintes projetas: Pro
jeto de Lei cfo SenadO n~ 36, de 1982, ~ue dispõe sobre 
a apresentação de relatório ao Congresso Nacional após 
realização de visita a País estrangeiro pelo Ministro 

__ das Relações Exteriores; Projeto de Lei do Senado n? 
51, de 1983, que obriga o iegistro dos estabelecimentos 
hospitalares nos Conselhos Regionais de Medicina e 
o Projeto de Lei do Senado n~ 137, de 1984, que autoriza 
o Poáei EXecutivO a aplicar· recursos dO FUndo de Inves
timentO Sociãl (FINSOCIAL) na asSistência médica da 

_ Previdência Social. Aprovados os pareceres, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Mar-

tios Filho que, em seus pareceres, apresenta as redações 
finais dos seguintes pr~ojetos: Projeto de Lei do Senado 
n?45, de 1985, que torna obrigatória a publicação anual, 
os órgãos da administração Direta e lndireta, das despe-, 
sas efetuadas com propaganda e publicidade, discrimi
nado o montante pago a cada agência ou veículo benefi
ciado; Projeto de Lei do Senado n? 128, de 1985, que 
altera a redaçáo do item IV do artigo 17 da Lei n? 
4.506, de 30 de novembro de 1964, e dá outras provi
dências; Projeto de Lei do Senado n~ 133, de 1985-Com
plementar, que promove a remissão dos débitos fiscais 
e parafiscais das empresas e dá participação aos tra.ba
lhadores das mesmas, e o Projeto de Lei do Senado 

_.11~312, çle 1985_--:--PF', que dispõe, no âmbito do Distrito 
F~deraJ, ~QPre microempresa, isenções do Imposto so
bre Circulação de Mercadorias e do Imposto s_ohre Ser
viços de Qualquer Natureza e dá outras providências .. 
Aprovados QS pareceres, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavran
do eu, Vânia Borges Camargo, Assistente "ad hoc", 
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente, vai ? publicação. 

Sala de: Reuniões da Comissão, 30 de jUnho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

79: Reunião Extraordinária, 
realizada às 20:00 horas 

do dia 30 de junho de 1986 

Às vinte horas do dia trinta de junho de mil nove
~ centos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comis
são, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir Var
gas, Presidente, presentes os Senhores Senadores Mar
tins Filho, Jorge Kalume, Octávio Cardoso e Benedito 
Ferreira (art. ~90 do Regimento Interno), reúne-se a 
Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justifi:. 
cada, os demais membros da Comissão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Martins Filho que, em seu parecer, 
apresenta a redação final da emenda do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n~ 15, de 1986 (n~ 4.645/84, 
na Casa de origem), que dispõe sobre as condições 
de trabalho, carga horária, salário e área de atuação 
dos Assistentes Sociais. Aprovado _o parecer. Assume 
a Presidência o Senhor Senador Martins Filho que con
cede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, 
em seus pareceres, apresenta as redações finais dos se
guintes projetas: Projeto de Lei do Senado.n~ 200. de 
1985_, que autoriza o Poder Executivo a reestruturar 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da_ Educação 
- FNDE, e adotar outJ;:as providências; Projeto de 
Resolução n~ 64, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santa Isabel, Estado de Goiás, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 484.477,68 (quatro
centos e_oitenta e quatrO mil, quatrocentos e setenta 

.e. _ _se:te _cru_z.ados e sessenta e oito centavos);_ Projeto 
de.Resolução n~ 65, de 1986, que autoriza a Prefeítui'a 
Municipal de Colméia, Estado de Goiás, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 213.045,40 (duzen
tos e treze mil, quarenta e cinco cruzados e quarenta 
centavos) e O Projeto de Resolução n~ 68. de 1986, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Uruaçu, Estado 
de Goiás, a contratar operação de crédito no valor 'de 
Çz$ 1.377.057,30 (hum milhão, trezentos e setenta e 
sete mil, cinqüenta e sete cruzado~ e trinta centavos). 
Aprovados O$ pareceres, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavran
do eu, Vânia-Borges Camargo, Assistente."ad hoc", 
a· presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da ComissãO, 30 de junho de 1986. 
-Senador Lenoir Vargas, Presidente. 

80! Reunião Extraordinária, 
realizada às 18:45 horas 

do dia l2 de agosto de 1986 

Às dezoito horas e quarenta e cinco minutos do dia 
doze de agosto de míi novecentos e oitenta e seis, na 
Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do 

-Senhor Senador Martins Filho, Presidente em exercício, 
presentes os Senhores Senadores Octávio Cardoso e 
Jorge Kalume, reúne-se a Comissão de Redação. Au~ 
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sentes, por motivo justificado, os dern~i~ membros da 
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso 
que, em seu parecer, apresenta a redação fmal do Proje
to de Resolução n? 9~, de 198~, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santos, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 8.575.715,68 (oito 
milhões, quinhentos e setenta e cinco_ mil, setecentos 
e quinze cruzados e sessenta e oito centavos). Aprovado 
o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador· Jorge Kalume que, em seu parecer, 
apresenta a redação final do Projeto de Resolução n'! 
92, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Juína, Estado de Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 1.12"9.936,10 (um milhão, 
cento e vinte e nove mil, novecentos e trinta e seis 
cruzados dez centavos). Aprovado o parecer, e nada 
roais havendo a tratar~ o Senhor Presidente dá por en
cerrada a reunião, lavrando eu, Vãnia Borges Camai"go, 
Secretária '"ad-hoc", a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de agosto de 1986. 
-Senador Martins FUho Presidente em exerdcio. 

81: Reunião Extraorddinárla, 
realizada às 19:35 horas 

do dia 12 de agosto de 1986 

Às dezenove horas e trintã e cinco minutos do dia 
doze de agosto de um mil novecentos c oitenta e seis, 
na Sala de Reuniões da Comi5são, -sob a Presidência 
do Senhor Senador Martins Filho, Presidente em exer
cício, presentes os Senhores Senadores Octávio Car
doso e Saldanha Derzi, reúne-se a Conlissão de Reda
ção. Ausentes, por motivo justificado, os -demitis mem
bros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador Octávio 
Cardoso que, em seu parecer, apresenta a redação final 
do Projeto de Resol_ução n"? 93, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura MunicipãJ di! Nossa SCnhOra do Livramen
to, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 333.902,65 (trezentos e trinta 
e três mil, novecentos e dois cruzados e sessenta e cinco 
centavos). _-AprOvado o parecer, ·o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi 
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Proje
to de Resolução n~ 94, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 14.863.125,80 (qua
to e vinte e cinco cruzado_s e oitenta centavos). Apro
vado o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Pres~dente dá por encerrada a reunjão, Lavrando eu, 
Vârua Borges Camargo, Secretária "ad hoc", a presente 
A~a que, .uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
va1 à pubhcação, 

Sala de Reunióes da Comissão, 12 de agosto de 1986. 
-Senador Martins Filho Presidente em exercfcfo". - - --

82: Reuni&o Extraordinária, 
realizada às 20:10 horas 

do dia 12 de agosto de 1986 

Às vinte horas e dez minutos do dia doze de agoSto 
de um mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reu
niões da Comissão_, sob a Presidên~ia do Senhor Sena~ 
dor Martins Filho, Presidente em exercício, presentes 
os Senhores Sendores Saldanha Derzi e Octávio Cardo· 
so, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por 
motivo justificado, os demais membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em 
seus pareceres, apresenta as redações finais dos seguin
tes projetas: Projeto de Resolução n'? 95, de 1986, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 39.326.982,91 (trinta e nove milhões, trezentos 
e vinte e seis mil, novecentos e oitenta e dois cruzados 
e noventa e um centavos), e Projeto de Resolução n~ 
96, de 1986, que autoriza a Prefeitura MUnicipal de 
Cuiabá, Estado de Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor correspo-ndente, em cruzados, a 
269.100,00 obrigações do Tesouro Nacional~ OTN. 
Aprovados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião,lavran
do eu, Vânia Borges Camargo, Sec.retária '4ad hoc'-', 
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a preSe fite Ata que, _uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 12 de agosto de 
1986. - Senador M~rtins Fil~.,, Presidente em exer
cício. 

83~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 20 boras e 45 minutos 

do dia l2 de agosto de 1986. 

Às vinte horas e quarenta' e cinco minutos do dia 
doze de agosto de um mil novecentos e oitenta e seis, 
na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senhor Senador Martins Filho, Presidente em Exer
cício, presentes os _SenhOres Saldanha Derzi e Altevir 
Leal (art. 90 do Regimento Interno), reúne-se a Comis
são de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os 
demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena
dor Saldanha Derzi que_, em seus pareceres._ apresenta 
as tedações Ímais dos seguintes projetas: Projeto -de 
Res_olução n? 97, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São ~osé do Rio Claro, Estado de Mato 
Grosso, a contratar operação de crédito no valor de 
czs-227.325,99 (duze,ntos e vinte e sete mil, trezentos 
e vinte e cinco cruzados e noventa e nove centavos), 
e Projeto de Resolução n~ 98, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Estado de Ma
to Grosso, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 63.840.000,00 (sessenta e três milhões, oito
centos e quarenta mil crUzados). Aprovados os parece
res-, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada _a re~ão, lavrando eu, Vânia Bor_ges 
Camargo, Secretária ''ad hoc", a presente Ata que, 
uma vez rl!briçada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de agosto de 1986. 
-Senador Martins Filho, Presidente em Exercício. 

84! Reun,ião Extraordinária, 
realizada às 20 horas e 50 minutos 

do dia 12 de agosto de 1986 

Às vinte horas e cinqUenta minutos do dia doze de 
agosto de um mil nov~centos e oitenta e seis, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor 
Senador Martins Filho, Presidente em Exercício, pre~ 
sentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Octávio 
Càrdoso, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, 
por motivo justificado, os demais membros da Comis· 
são. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a _pal<ivra aos ~enhqr Seriador Saldanha Derzi que, em 
seus pareceres, apresenta as redações finais dos seguin
tes p_rqjetos: Projeto d~ Resolução n~ 99, de 1986, que 
autoriza a Prefeitura :M:_unicipal de _:M;op_te Alegre de 

·Minas, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 298.869,19 (duzentos e no
venta e oito mil, oitocentos e sessenta e nove cruzados 
e dezenove centayos), e Projeto de Resolução n~ 100, 
de 1986, que autoriza o Governo do Estado de Mato 
grosso a contratar operação de crédito no valor de C:z$ 
532.000.000,00 (quinhentos e trinta e dois milhões de 
cruzados). Aprovados os pareceres, e nada mais haven
do a tratar, o 5_enhor Presidente dá por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secre
tária "ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai á publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de agosto de 1986. 
-Senador Martins Filho Presidente em Exercício. 

85: Reunião Extraordinária, 
realizada às Z1 horas e 15 minutos 

do dia 12 de agosto de 1986 

Às vinte e uma horas e quinze minutos do dia doze 
de_ agosto de um mil novecentos e oitenta e seis, na 
Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do 
Senhor Senador Mar_tins E'ilho, Presidente em Exer
cíCio, Presente O Senhor Senador Octávio Cardoso, reú
ne-se a Ç_omissáo de Redação. Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membros· da Comissão. Abertos 
-os ·trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
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ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seus pare
ceres, apresenta as redações finais dos seguintes proje
tas: Projeto de Resolução n~ 101, de 1986, que autoriza 
o Go":erno do Estado de Pernambuco a contratar opera
ção de crédito no valor de Cz$ 489.346.491,93 _(quatro
centos e oitenta e nove milhões, trezentos e quarenta 
e seis mil, quatrocentos e noventa e um cruzados e 
noventa e três centavos), e Projeto de Resolução n~ 
102, de 1986, que autoriza o Governo do Estado de 
Mato Grosso a· contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 319.200.000,00 (trezentos e dezenove milhões 
e duzentos mil cruzados). Aprovados os pareceres, e 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá 
por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Carnargo, Secretária "ad hoc", a presente Ata que, 
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi-
cação. , 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de agosto de 1986. 
-Senador Martins Filho, Presidente em Exercício. 

86: ReuniãO Extraordinária, 
realizada às 21 horas e 45 minutos 

do dia 12 de agosto de 1986. 

As vinte e uma horas e quarenta e cinCo minutos 
do dia doze de agosto de um mil novecentos e oitenta 
e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do Senhor Senador Martins Filho, Presidente 
em exercício, presentes ós Senhores Senadores Nivaldo 
Machado e Octávio Cardoso. reUne·se a Comissão de 
Redação.Ausentes, per motivo justificado, os demais 
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Nival
do Machado que, em seus pareceres. apresenta as reda
ções finais dos seguintes prOjetas: Projeto de Resolução 
n~ 103, de 1986, que autoriza o Governo do Estado 
de São Paulo a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 138.788.809,32 (cento e trinta e oito milhões, 
setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e nove cruza
dos e trinta e dois centavos), e Projeto de Resolução 
n? 104, de 1986, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro a elevar em Cz$ 893.760.000,00 (oito~ 
centos e noventa e três milhões, setecentos e sessenta 
mil cruzados) o montante de sua dívida consolidada. 
Aprovados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavran
do eu, Vânia Borges Camargo, Secretária "ad hoc", 
a presente ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presiden~. vai à publicação. · 

Sala de Reunióes da Comissão, 12 de agosto de 1986. 
---:- Martins_F)lho, Presidente em Exercício. 

87: Reunião Extraordinária, 
realizada às 11 horase 20 minutos 

do dia treze de agosto de 1986 

--Ás onze horas e vinte minutos do dia treze de agosto 
de um mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reu
niões da Comissão, sob a Presidéncia do Senhor Sena
dor Martins Filho, Presidente em exercício. presentes 
os Senhores Senadores Jorge Kalume e José lgnácio 
Ferreira, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, 
por motivo justificado, os demais membros da Comis
são. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em 
seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n~ 105. de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados~ a 84.439,22 Obrigações do Tesouro 
NaciOnal- 01N. Aprovado o parecer, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador José Ignácio 
Ferreira que, em seu parecer, apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n~ 106, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito novalor corres
pondente, em cruzados, a 44.018,91 Obrigações do Te
souro Nacional- OTNs. Aprovado o parecer, e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por en
cerrada a reunião,lavrando eu, Vânia Borges Camargo, 
Secretária "ad hoc", a presente ata que, u~a vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. . 

Sala de Reuniões da Comissão. 13 de agosto de 1986. 
-:-Martins Filho, Presidente em Exercício. 
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88~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 11 horas e 55 minutos 

do dia 13 de agosto de 1986 

As onze horas e cinqüenta e cinco minutos do dia 
treze de agosto de um mil novecentos e oitenta e seis, 
na Sala de Reuniões da COmiSSão_, sob a Presidência 
do Senhor Senador Martins Filho, Presidente em exer
cício, presente o Senhor Senador Octávio Cardoso, reú
ne-se a Comíssão de Redação. Ausentes, por motivo 
justificãdo, os demais membros da Comissâo. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seus pare
ceres, apresenta as redações finais dos SC$,uintes pro_je
tos: Projeto de Resolução n~ 107, de 1986, que autonza 
a Prefeitura Municipal de Centralina, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 614.379,16 (seiscentOs e quatorze mil, trezentos 
e setenta e nove cruzados e dezesseis centavos), e Proje
to de Resoluçâi n~ 108, de 1986, que autoriza a Prefei
tura Municipal de São Sebastião do Paraíso, Estado 
de Minas Gerais, a contratar oper3Çã6 -de crédito ·no 
valor correspondente, em cruzados, a 50.526,41 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. Aprovados os pare
ceres, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretária '"ad hoc", a presente ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da ComisSão, 12de agosto -de 1986. 
-Martins Filho, Presidente em Exercício. 

89: Reunião Extraordinária 
realizada às 12:15 horas 

do dia 13 de agosto de 1986 

Às doze horas e quinze minutos do "dia treze de agosto 
de um mil novecentos e oitenta e seís, na Sala de ReuM 
niões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Sena
dor Martins Filho, Presidente em exercício, presentes 
os Senhores Senadores Octávio Cardoso e Nilvaldo MaM 
chado, reúne-se a Comissão de Redação: Ausentes, 
por motivo justificado, os demais membros da Comis
são. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, 
em seus pareceres, apresenta as redações finais dOs se
guintes projetes: Projeto de Resolução n~ 109, de J986, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Wanderlândia, 
Estado de Goiás, a contratar Operação de crédito no 
valor de Cz$ 477.512,52 (quatrocentos e setenta e sete 
mil, quinhentos e doze cro:zados e cinqúenta e dois 
centavos), o Projeto de Resolução n? 110, de 1986, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Posse, Estado 
de Goiás, a contratar opefaçâO de Crédito no valor de 
Cz$ 506.264,76 (quinhentos e seis mil, duzentos e ses
senta e quatro cruzados e setenta e seis centavos). Apro
vados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavra~do 
eu, Vânia Borges Carnargo; Secretária l•ad hoc", apre
sente Ata que, uma vez rubricad_a pe~o_Se~hor Presi
dente, vai à publicação. 

~ala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto de 1986. 
- Martins Filho, Presidente em exerdcio. 

9Ó: Reunião Extraordinária, 
realizada às 12:35 horas 

do dia 13 de agosto de 1986 

Às doze horas e trinta e cinco minutos do dia treze 
de agosto de um mil novecentos e oitenta e seis,_ J?.a 
Sala de Reuniões da Comissão, s_ob a Presidência do 
Senhor Senador Martins Filho, Presidente em exercício, 
presente o Senhor Senador Nivaldo Machado, reúne-se 
a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justifi
cado, os demais membros da Comíssão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Nivaldo Machado que, em seus parece
res, apresenta as redações finais dos seguintes projetes: 
Projeto de Resolução n? 111, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Posse, Estado de Goiás, a 
contratar operação de _crédito no valor de Cz$ 
334.612,49 (trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos 
e doze cruzados e quarenta e nove centavos), e Projeto 
de Resolução n~ 112, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
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Municipal de Inhumas, EstadÕ de Goiás, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 1.450.045,18 (um 
milhão, quatrocentos e cinqüenta mil, quarenta e cinco 
cruzados e setenta e oito centavos). Aprovados os pare
ceres, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretária "ad hoc", a presente Ata que, 
um<! vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto de 1986. 
-Martins Filho, Presidente em exercíco. 

91: Reunião Extraordinária? 
realizada às 13:15 horas 

do dia 13 de agosto de 1986 

Às treze horas e quinze minutos do dia treze de agosto 
de um mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reu
ruões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Sena
dor Martins Filho, Presidente em exercício, presentes 
os Senhores Senadores Nivaldo Machado e Jamil Had
dad (art. 90 do Regimento Interno), reúne-se a Comis
são de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os 
demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra aO Senhor Sena
dor Nivaldo Machado que, em seu parecer, apresenta 
a redação final do Projeto de Resolução n~ 113, de 
1986, que autoriza :i Prefeitura Municipal de Araguaçu, 
Estado de Go,iás, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 823.734,25 (oitocentOs e viflte e três mil, 
setecentos e trinta e quatro cruzados e vinte e cinco 
centavos). Aprovado o parecer, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Jarnil Haddad 
(art. 90 do Regimento Interno) que, em seu parecer, 
apresenta a redação final do Projeto de Resolução n~ 
114, de 1986, que autoriza o Governo do Estado de 

_ Goiás a realizar operação de empréstimo externo no 
-- valor de US$ 39.100.000,00 (trinta e nave milhões e 

cem mil dólares americanos). Aprovado o parecer, e 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá 
por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretáiia "ad hoc", a presente Ata que, 
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai ã publi
cação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto de 1986. 
-Martins Filho, Preside~te em exercício. 

92~_Reunião Extraordinária, 
realizada às 13:43-horas 

do d_ia 13 de agosto de 1986 

As treze horas e quarenta e três minutos do dia treze 
de agosto de um mil novecentos e oitenta e seis, na 
S-ala de_ Reuniões da Comissão, sob a Presidência do 
Senhor Senador Martins Filho, Presidente em exercfcio, 
presentes os Senhores Senadores Nivaldo Machado e 
Jorge Kalume, reúne-se a Comissão de Redação. Au
sentes, por motivo justificado, os demais membros da 
Comissão. Abertos ·os trabalhos, o Senhor Presidente 

-_concede a palavra ao Senhor Senador Nivaldo Machado 
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Proje
to de Resolução n~ 115, de 1986, que autoriza o Governo 
do Estado de Mato Grosso do Sul a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 247.912.000,00 (duzentos 
e quarenta e sete milhões, novecentos e doze mil cruza
dos). Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavran
do eu, Vânia Borges Camargo, Secretária "ad hoc", 
~-~-r~sente Ata que, uma vez rub~cada pelo Senhür 
Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto de 1986. 
-Martins Filho, Presidente em exercfciQ .. 

93~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 17:25 horas 

do dia 13 de agosto de 1986 

Às dezessete .horas e vinte e cinco minutos do dia 
treze de agosto de um mil novecentos e oitenta e seis, 
na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senhor Senador Nivaldo Machado, Presidente em 
e_xe~cício, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalu
me e Octávio Cardoso. reúne-se a Comissão de Reda-
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ção. Ausentes, por moÍivo justificado, os demais memM 
bros da Comissão. Abertos os trabalhos. o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalu
me que, em seus pareceres, apresenta as redações finais 
dos_seguintes projetos: Projeto d6 Resolução n~ 116, 
de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal deJanduís, 
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 105.587,90 (cento e cinco 
mil, quinhentos e oite~ta e sete cruzados e noventa 
centavos), e Projeto de Resolução n~ 117, de 1986, que 
autoriz~ a Pref~itura Mu~cipal de Presidente Dutra, 
Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 1&1.533,53 (cento e oitenta ,e um mil, 
quinhentos e trinta e três cruzados e cinqüenta e três 
centavos). Aprovados os pareceres, e nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secre
tária "ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Pr~dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto de 1986. 
- Nivaldo Machado, Presidente em exercício. 

94! Reunião Extraordinária, 
realizada às 17:55 horas 

do dia 13 de agosto de 1986 

Às dezessete horas e cinqüenta e cinco minutos do 
día treze de agosto de um mil novecentos e oitenta 
e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do Senhor Senador Martins Filho, Presidente 
em exercício, presentes- os Senhores Senadores Jorge 
Kalume e Octávio Cardoso, reúne-Se a Comissão de 
Redação. Ausentes, por motivo justificado, os demais 
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor S_enador Jorge 
Kalume que, em seu parecer, ~presenta a redação final 
do Projeto de Resolução n~ 118, de 1986, que autoriza 
a PrefeitUra Municípal de Lajes, Estado de Santa Cata
rina, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
264.757,16 (duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos 
e cinqUenta e sete cruzados e dezesseis centavos). Apro
vado o parecer, o Senhor Presidente concede a palavra 

- ao senhor Senador Octávio Cardoso que, em seu pare
cer, apresenta a redação fínal do Projeto de Resolução 
n~ 119, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédi~o no valor de Cz$ 17.083.385,00 {de
zessete milhões, oitenta e três mil, trezentos e oitenta 
e cinco cruzados). Aprovado o parecer, e nada mais 
have_ndo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reuniào, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secre
tária "ad h o c", a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de ReuniOes da Comissão, 13 de agosto de 1986. 
-Martins Filho, Presidente eiD. exercício. 

95~ Reunião Extraordinária,· 
realhada às 19:50 horas 

do dia 13 de agosto de 1986 

Às dezenove horas e cinqüenta minutos do dia treze 
de agosto de uiD. mil novecentos e oitenta e seis, na 
Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do 
Senhor Senador Martins Filho, Presidente em exercício, 
presentes os Senhores Semi.dores Octávio cardoso e 
Jorge Kal_ume, reúne-se a Com'issão de Redação_. Au
sente, por motivo justificado, os dei::tlais membros da 
Coiníssão,_ Ab.eitos õs trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso 
que. em seu parecer, apresenta a redação final do Proje
to de Resolução n~ 12~, de 1986, que autoriza o Governo 
do EStado da Paraiba a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 444.751,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Aprovado 
o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia 
Borges Camargo, Secretária "ad hoc", a presente Ata 
que, uma vez rubrícada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 13 de agosto de 
1986 •. - senador Martins Filho Presidente em Exer-
ciCio. -· -
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!N!..__Ilmw-ia ----dedial3.re_.. .. _ 

Às .mtc bons e trinta minutas do dia ln:lle de....., 
de um. mil novec:entos e oitenta e scã., oa Sala de Rca
nilies da Ccmissio, sob a Pn:sicló!al:i;a do Seabo< Seaa
dor Martins Filho, l'n:sideo1ie cm cu:n:il:io, pn:seaiA:S 
osScnhom; Seoadotts.Jcqe Kalmae e Oc:IDío Canlc>
so, ICÚD<>SC a Comissáo de Rcdaçio. Aaoc:al<s, po< 
molivo justificado, os demais IIICIIIbros da eo.issio. 
Abertos os tr.tbalbos. o SeabOI: Presidente: ama:de a 
poJamt ao Senha< Sc:oado< .Jcqe ~que, cm""" 
poreeer, apresenta a n:dação fiaol do Projc:lo de Reso
lução"' 122, de 1986, que aat00za al'ldeibua Mlmi
cipaldel.oreto, -do-. aCXIIIIIalaropc
Diçio de a6lito DO nlorde Cz$ 218.841,:ZS ( ............ 
csctc:ntac oito~oit:oc:cDiose cpaarco~ac .. c:mzados. 
evinteccincoccoiUos). Aprondoo parccer,.oScallol" 
P.residentc: oooa:de a poJamt., Seabo< Scaodo< Octl
Yio Ca!doso que, em""' pm:ccr, ~a n:dação 
liDai do Projeto de Rcsoloçio "' 123, de 1986, que 
-.xiza a Pláeibmo Mlmil:ipal de Piedade, EsUOO de 
sm Paulo, • aJI1ImU opcnpo de -.. "" .-... 
de Cz$ ·15.%0.000,00 (quimc milbóes, ........,.,_ e 
-.. mil c:nmrdos). Aprondo o .-=r. e -
mais haw:ndo a ttatu,. o Scabor l'l'esideDie di (101' ca
=ndaa mmião,lavnadoet~, VilliallcqcsCamolpp, 
Seaelária "adboc",apn:scoteAiaque, ..,..'I'I:Zmlxi
c:ada pelo Seohor -·,.;i poblicaçio. 

Sola de Rconiõcs da Comissio, ... 13 de ....., de 
1986.-Sc:uador-w-.-.... E:a:r
cício. 

~:-Emw-111, ----dotdial3 ........ -

Às Yinte horz c quucnta c ciDco :mimdos do dia 
treze de agosto de um miliiD9CCCJitos e oitcata e seis. 
na Sala de RewOOes da Comissio, sob a Pn:sicló!al:i;a 
do Seohor Senador Martins Filho, P.residentc: em E:a:r
ci:io, presentes 05 Sc:uiJom; Seoadon:s .Jcqe Kalunoe 
e Nivaldo Machado, ICÚD<>SC a Comissio de Rcdaçio. 
Ausentes, por moiÍ1IO justificado, os demais -.,. 
daCoonssáD. Abertososlr.lbalhos,oSeohor PraideMc 
oom:ede a 'palavra .., Senha< Scaodo< .Jcqe ~ 
que, cm seu pa=r,;apcesentaan:dação lioaldoProje
todeResaloção"'l24,del986,queautorizaoGooauo 
do Estado do P.mi a COII1Dtar openção de a6lito oo 
wlo< COIIeSpODdcnte, cm c:mzados, a 156.99.1,13 OIJri.. 
gaçõesdoTcsouroNaciooai-O'IN. Aprondoopon>
cer,. e nada mais haYCDdo a tratar~ o Scnbol' P.residentc: 
dá por <IICCIDda a ICODião,lavnndo eu, Vilria lloJp 
Cama!go, Seaelária "ad boc", a pn:scote Ata que, 
uma ..:z mbricada pelo Seoho<P.residentc:,,.; à publi
cação. 

Sala de Rconiõcs da CoonssáD, em 13 de ....., de 
1986.-Sc:uador-~ P.residentc: em...,._ 
ácio. 

,., ..:..;.~==-lo, 
dediaJJ.re_.. .... 

As vinte c uma horas e trés minutos do dia bcze 
de agosto de um mil D0'9eCCDlos e oitcuta. e seis_ na 
Sala de Rconiõcs da CoonssáD, sob a Pn:sicló!al:i;a do 
Seohor Senador Martins Filho, P.residentc: em E:Er
ci:io, pr=ntcs os Seohoies Seoadotts Oc:IDío Car
dosocJOigCKalume,u:úne-scaComissãode Rcdaçio. 
Aoseotcs, por .motivo justificado, 05 demais membros 
daComissão.Abertososb:abalhos,oSc:nhorPresidcntc: 
oom:ede a palavra ao Seohor Sc:uador Octávio Cardoso 
que~ em seus pareceres,. a.pa::scnta as n::daçôes finais 
dos seguintes projc:los: Projeto de Resolução "' 125. 
de 1986, que autoriza a Pn:feituxa Monicip;d de Conta
gem, Estado de Minas Ger:ús, a COIItllllar "'"'QÇio 
de crédito oo valor, cm cmzados. COIIC5pOOdente a 

:7=~~~do"'T~ ~.::. ~ 
o Governo doEstado del'ernambucuaCDIIIDtaropcn-
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çio de aálito no Yalor conespondente~ em cruzados, 
a418..680,.48CJbri&açõesdoTcsouroNacional-OTNs. 
Apmndos 05 paiCCCieS, e nada mais havendo a tratar, 
oScohol' Presidente dá por encerrada a reunião~ lavranM 
do eu, Vilria 11otp Camalgo, ~tma "ad boc'', 
a pn:scnte Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente, ,.; à public:ação. 

Sola de Reuniões da Comissão, 13 de agosto de 1986. 
-Scnador' .._.._ Fao,. Presidente em Eexerc!cio. , ____ 

oaliadaio21:311oons 
dedal3 de .-mele 1!186 

Às 'l'iote e uma-bons e binta minutos do dia treze 
de ~ de IIID mil noveCentos e oitenta e seis, na 
Sala de Rconiõcs da Comissão, sob a Presidência do 
Scahol" Senador Mal1iDs Filho~ Presidente em ExerM 
ácio,. pn:scntcs os Seobotes Senado:res Octâvio Car
dosoeJOQC Kalume,. reúne-se a Comissão de Redaçáo. 
.Aiiscarcs, pol' .lllOiiYo jostificado~ os demais membros 
daeom;..ão.Abertososb:abalhos,oSc:nhorPresidente 
llOIIalde a pala""' ..s Senha< Senador Octávio Cardoso 
que,em .... pa=r,llpi'CSC!llaaredaçiolinaldoProje
lo de ResoiiiÇio "' IZ7, de 1986, que autoriza a Prefei· 
tora MIIDicipal de Monsenhor Gil,. Estado do Piauf, 
a aJIIIJ:atar operação de aédito no valor corresponM 
......,, cm c:mzados, a 4.6'T/,70 Obrigações do Tesouro 
Nacinnal- O'!Ns. Aprovado o parecer, o Senhor Pre· 
siden.te ~ a palavra ao Senhor Senador Jorge 
Ka1taac que, cm oca poreeer, apr=nta a redação final 
do Pmjeto de Rcsoloção r.l28, de 1986, que autóriia 
a l'n:lcibna Monicip;d de Mogi das Cruzes, Estado de 
São Paulo,. a CODtiatu opeDÇão dC cr4!dito no valor 
oom:spoadente, cm c:mzados, a 465.000 Obrigações do 
Tcsoaro Naciooal - OTNs.. Aprovado o parecer, e 
Dada mais haw:ndo a -l:ratar, o Senhor Presidente dá 
po!'- c:ncénada a n:u:niãÕ; lavrando eu, Vânia Borges 
Ca ~. Sccretiria "ad boc .. ~ a presente Ata que, 
..... ..,.-pelo Senhor Presidente, vai ã pobli· 
cação. ., •• 

Sala de Rconiõcs da Comissão, 13 de a&osto de 1986. 
-Senadcx u.tills Jmao,. Presidente em exercício. 

~----is 23:181oons 
... dia 13 de_... de I98!i 

As vinte e três horas e dez minutos do día treze 
de .,sto de um mil DQvecentos e oitenta e seis, na 
Sala de Rcwüões da Comissão~ sob a Presidência do 
Seuhor- Senador Martins Filho, Presidente em ExerM 
áicio,. ~ os Senhores Senadores Jorge, Kalume 
e Nivaldo Machado,. zeúne-se a Comissão de Redação. 
Ausentes,. por motivo justificado, os demais membros 
daComissioM Abertos os ttabalhos,.o Senhor Presid~te 
oooa:de a polaYia ao Senhor Senador Jorge Kalume 
que, cm seu parecer, apresenta a redação final do Proje
to de Resolução 11!129, ele 1986, que autoriza o Governo 
do Estado do Pará a coottatar operação de crédito no 
- conespondcnre. em cruzados, a 189.754,74 Obri· 
z;açõcs do Tesouro Nacional - 01Ns. Aprovado o 
pan:cer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor PresiM 
dente dá por encenada a reunião,. lavrando eu, Vânia 
Boq,cs Cama!go, Sccretiria "ad boc", a presente Ata 
que, uma vez nJbricada pelo Senhor Presidente, vai 
i publicação. 

Sola de Rconiõcs da Comissão, 13 de agosto de 1986. 
-Senado~' Mar1ins Fillao, Presidente em Exercício. 

1e1: Relllliio Exfraordinúia, 
oaliadaisii:30iulnls 

... dia 14 de llf:OSio de 1986 

Às dez boJas e trinta minutos do dia quatorze de 
agosto de um mil oovecentos e oitenta e seis, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor 

-Senador Martins Filho, Presidente em exercício, pre
sentes os Senhores Senadores Octávio Cardoso~ Jorge 
Kalume e Altevir Leal (art. 90 do Regimento Interno), 
IeÕDe-Se a Comissão de Reda.ção. Ausentes~ por motivo 
justificado, os dcinais membros da Comissão, Abertos 
os ~ o Senhor P~nte ~ncede a palavra 
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ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seu pare
cer, apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n' 120, de 1986, que altera a Resolução n' 358, de 1983. 
Aprovado o parecer, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu 
parecer, apresenta a redação final do Projeto de Reso
lução n~ 130, de 1986, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro a realizar operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 29,800,000..00 (vinte e nove 
milhões e oitocentos mil dólares americanos)M Apro-
vado o parecer, e nada mais havendo a tratar? o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Vânia Borges Camargo, Secretária uad boc .. , a presente 
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14de agosto de 1986. 
-Senador Martins FDho, Presidente em exercício. 

lW. Reonlio ExtnoniiDúio, 
realluda is 13:011honsd 

do! dia 14 de qMto de 1!186 

As treze horas do dia quatorze de agosto de um mil 
novecentos_ e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da 
Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Martins 
Filho,' Presidente em exercício, presentes os Senhores 
Senadores Octávio Cardoso, Jorge Kalume e João Cal
mon (art. 90 do Regimento Interno), reúne-se a Comis
são de Redação. Ausentes, por motivo justificado os 
demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a.palâvra ao Senhor SenaM 
dor Octávio Cardoso que~ em seu parecer, apresenta 
a redação do vencido para o turno suplementar do subs
titutivo ao Projeto de Lei do Senado n': 1, de 1986 
- DF, que altera dispositivos da Lei n': 6.333, de 18 
de maio de 1976~ que dispõe sobre a Organização Básica 
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e d:i outras 
providências. Aprovado o parecer. Ainda com a palavra 
o Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seu pare
cer, apresenta a redação final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n~ 54, de 1986 (n~ 7.634186, 
na Casa de origem}, que dispõe sobre os órgãos da 
administração do Ministério Público do Distrito Fede
ral, e. dá outras providências. Aprovado o parecer, e 
nada mais havendo a tratar~ o Senhor Presidente dá 
por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretária "ad hoc", a presente Ata que, 
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
-Senador Martins Filh.o, Presidente em exercício. 

103' Reunião Extraordinária 
realizada is 17:45 horas 

do dia 14 de agosto de 1986 

As dezessete horas e quarenta e cinco minutos do 
dia quatorze de agosto de um mil novecentos e oitenta 
e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do Senhor Senador Martins Filho, Presidente, 
em exercício, presentes os Senhores Senadores Octá.vio 
Cardoso e João Lobo (art. 90 do Regimento Interno), 
reúne"5e a Comis!Jio de Redação. Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Octávio Cardoso que~ em seus pareM 
ceres, apresenta as redações finais dos seguintes proje
tes: Projeto de Resolução n? 131, de 1986, que autoriza 
o Governo do Estado da Paraiba a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
89.072,20 Obrigações do Tesouro Nacional O lN, e Pro
jeto de Resolução n? 132, de 1986, que autoriza o GoM 
vemo do Estado do Amazonas a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
104.934,17 Obrigáções do Tesouro Nacional- OTN. 
Aprovados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, 
o-Senhor Presidente dá por encerrada a reunião,lavranM 
do eu, Vânia Borges Camargo, Secretária "a.d boc", 
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da ComiSSão, 14 de agosto de 1986. 
-Senador Martins Filho, Presidente em exercício. 
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104~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 18 horas e lO minutos 

do dia 14 de agosto de 1986 

Às dezoito horas e dez minutos_ do dia quatorze de 
agosto de um mil novencentos e oitenta e seis, na Sala 
de Reuniões, sob a Presidência do Senhor Senador Mar
tins Filho, Presidente em Exercício, presentes os Senho
res Senadores Octávio CaiâOs_o, Jorge Kalume e José 
Ignácio Ferreira, reúrie-se a COmissão de Redaçâo. Au
sentes, por motivo JustifiCãc:l.P, os demais membros da 
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senh6i-Senador Octávio Cardoso 
que, em seus pareceres, apresenta as redaç6es finais 
dos seguintes projetas: Projeto ele Resolução n? 133, 
de 1986, que autoriza o Governo do Estado de Pernam
buco a contratar operação de crédito no valor corres~ 
pendente, em cruzados, a 121.090,29 Obrigações do 
Tesou-ro Naciolial - OTN, e Projeto de Resolução 
n'? 134, de 1986, que autoriza o Governo do Estado 
do Pará a contratar operaçãO de crédito no valor corres~ 
pendente, em cruzados, a 363.865,70 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN. Aprovãdos os pareceres, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião,lavran
do eu, Vânia B_orges Camargo, Secretária "ad hoc", 
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
-Senador Martins Filho, Presidente em Exercício. 

105~ Reunião Extraordinária, 
realizada ás 18 horas e 40 minutos 

do dia 14 de agosto de 1986 

Às dezoito horas e quarenta minutos do dia quatorze 
de agosto de um mil novecentos e oitenta e seis, na 
Sa1a de Reuniões, sob a Presidência do Senhor Senador 
Martins Filho, Presidente em ExercíCio, presenteS os 
Senhores Senadores OctáVio CaidoSO, Jorge Kalllme 
e Eunice Míchiles (art. 90 do Regimento Interno), reú
ne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membros da Comissâo. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Octávio Càrdoso que, em seus pare
ceres, apresenta as redações finais dos seguintes proje
tas: Projetas de Resolução n~ 135, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de A :Parecida de Goíânia, Esta
do de Goiás, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 8.512.000,00 (oitO milhões, quinhentos e doze 
mil cruzados), e Projeto de Resolução~ 136, de 1986, 
que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contra~ 
tar operação de crédito no valor de Cz$ 
1.232.537.600,00 (um bilhão, duzentos e trinta e dois 
milhões, quinhentos e trinta e sete mil e seiscentos cru
zados). Aprovados os pareceres, e nada mais havendo 
a tratar, o S~nhor Presidente dá por encerrada a _reu
nião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária 
"ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
-Senador Martins Filho, Presidente em Exercício. 

106~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 19:05 horas do dia 

14 de agosto de 1986 

As dezenove horas e cinco minutos do dia quatorze 
de agosto de um mil novecentos e oitenta e seis, na 
Sala de Reuniões da C"õriiissã:o, sob a Presidência do 
Senhor Senador Martins Filho, Presidente em Exer
cício, presentes os Senhores Senadores OctáviO Car
doso e José Urbano (art. 90 do Regimento Interno), 
reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo 
justificado os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seus pare
ceres, apresenta as redações finais dos seguintes proje
tas: Projeto de__ Resolução n'? 137, de 1986, autonza 
o Governo do Estado de .Mato Grosso do Sul a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 
40,650,000.00 (quarenta milhões, seiscentos e cinqüenta 
mil dólares americanos), e Projeto de Resolução n? 138, 
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de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ma
naus, Estado do Amazonas, a realizar operação de em
préstimo externo no·valor de US$ 5,200,000.00 (cinco 
milhões e duzentos mil dólares americanos) Aprovados 
os pareceres, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Vânia Borges Camargo, Secretária .-..ad hoc", a presente 
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de_l986. 
-Senador Martins Filho, Presidente em Exercício. 

107! Reunião Extraordinária, 
realizada às 19:25 horas do dia 

14 de agosto de 1986_ 

Às dezenove horas e vinte e cinco minutos do dia 
quatorze de agosto de um mil novecentos e oitenta 
e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do S~~or Senador Martins Filho1 _Pre~idente 

.:Cm exercício, presente os Senhores Senadores Octávio 
Cardo59 e Jorge Kalume, reúne~se a Comissão de Reda
ção. Ausentes, por motivo justificado, os demais mem
bros da Comissão. Abertos os trabalh9s, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador OCtávio 
Cardoso que,_ em seus pareceres, apresenta as redações 
finais dos seguintes projetas: Projeto de Resolução n'? 
139, de 1986, que a:Jtoriza o Departamento de Estradas 
de Rodagem de Santa Catarina DERISC a elevar em 
Cz$ 23.003.879,90 (vinte e três milhões, três mil, oito
centos e setenta e nove cruzados e noventa centavos), 
o montante de sua dívida consolidad~, e Projeto de 
Res_olução n? 140, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, 
a contratar o_peraçã_~ de crédito no valor de_ Cz$ 
-53.200.000,00 (cinqúenta e três milhões e duzentos mil 
cruzados). Aprovados os pareceres, e nada mais haven~ 
do a trat~-~ o Senhor Presidente dá por encef!ada a 

·reriníão, lavrando eu, Vânia Borges Cama~go_, Se~re
tária ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de ~eu~f(;eS da Comissão,14de agosto de1986. 
-Senador Martins Filho, Presidente em exercício. 

108: lte~niBo Extraordinária, 
realizada às 19:55 horas do dia 

14 de agosto de 1986 

AS-dezenove horas e cixiqilenta e cinco minUtos do 
dia quatorze de agosto de um mil novecentos e oitenta 
e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente 
em exercício, presentes os Senhores Senadores Octávio 
Cardoso e José Ignácio Ferreira, reúne-se a Comissão 
de Re_dação. Ausentes, por motivo justificado, os de
mais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o 
-Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Octávio Cardoso que, em seu parecer, apresenta a reda
ção final do Projeto. de Resolução n~ 141, de 1986, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Es
tado de Minas Gerais, a con!Jatar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 32.085,02 
Obrigações do TesoUro Nacional- 01N. Aprovado 
o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi~· 
dente dá por encerrada a reunião. lavrando eu, Vânia 
Borges Camargo, Secretária a~ hoc, a presente Ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. 

Sala de reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
- Senador Jorge Kalume, Presidente em exercício. 

}09~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 20:05 horas do dia 

14 de agosto de 1986 

As vinte_ hora~ e cinco ~inutos do dia quatorze de 
·agosto de um mil novecentos e oitenta e seis, na Sala 
de reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor 
Senador Martins Filho, Presídente em exercício, pre
sentes OS Senhores Senadores Octávío Cardoso e Jorge 
Kalume, reúne-se a Con:ti~_~o de Redação. Ausentes, 
por motivo justifiCado, oS demais membros da Coinis-
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são. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, 
em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 142, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Araxá, Estado de Minas Gerais, a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, ~ 
cruzados, a 366.540,00 Obrigações do_ Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado o parecer, e nada maís havendo 
a tratar. o Senhor Presidente dá por encerrada a reu~ 
nião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação.-

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
- Senador Martins Filho, Presidente em exercício. 

110! Reunião Extraordinária, 
realizada às 20:45 horas do dia 

14 de agosto de 1986 

Às vinte horas e quarenta e _cinco minutos do dia qua
torze de agosto de um mil novecento_s _e oitenta e s_eis, 
na Sala de Reuniões da ComisSão, sob a Presidência 
do Senhor Senador Martins Filho, Presidente em exer
cício, presente_s_ Os Senhores Senadores Jorge Kalume 
e José Ignácio Ferreira, reúne-se a Comissão de Reda
ção. Ausentes, por motivo justificado, os demais mem
bros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presí
dente_concede_ a palavra ao Senhor Senador José Ignácio 
Ferreira que, em seu parecer. apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n~ 143, de 1986, que autoriza" 
o Governo do Estado do Espírito Santo a realizar opera
ção de empréstimo externo no valor de US$ 
21,500,000.00 (vinte e um milhões e quinhentos mil, 
dólares americanqs)._-_'Aprovado o parecer, o Senhor 
Presidente concede a' palavra ao Senhor Senador Jorge 
Kalume que, em sc;ú parecer, apresenta a redação final 
do Projeto de R~Oiução n~ 144, de 1986, que autoriza 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em 
Cz$ .;548.500.000,00 (fie:U:ntoS e quarenta e oito milhões 
e quinhentos mil cruzados) o montante de SU<l. dívida 
consolidada~ Aprovado o pare_cer, e nada mais havendo 
a tratar, o; Senhor Pies'ídente dá põr encerrada e reü
oião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de agosto de 1986. 
-Senador Martins Filho, Presidente em exercício. 

111! Reunião 'Extraordinária, 
realizada ás 21:10 horas do dia 

14 ~e a2osto de 1986 

às vinte e uma hora e dez minutos do dia quatorze 
de agosto de um mil noventos e oitenta e seis, na Sala 
de Reuniões da Comissã:o, sob a Presidência do Senhor 
SenadOr Martins Filho, Presidente em exercíCio, ·pre
sentes os Senhores Senadores Octávio Cardoso e Jorge 
Kalume, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, 
por motivo justificado, os demais membros da Comis~ 
são. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, 
em seus pareceres, apresenta as redações finãís dos se~ 
guintes projetas: Projetes de Resolução n~ 145, de 1986, 
que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contra
tar operação de crédito no valor de Cz$ 8.082.470,14 
(oito milhões, oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta 
cruzados e quatorze centavos), e Projeto de Resolução 
n~ 146, de 1986, que autoriza o Governo do Estado 
da Paraíba a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 127.811,98 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. Aprovados os pareceres, 
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá 
por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comíssão,14 de agosto de 1986. 
-Senador Martins Filho, Presidente em e~ercício. 

11~ Reunião Extraordinária, reaiizada às 11:50 horas 
do dia 

15 de ag~to de 1986 

Às onze horas e cinqüenta minutos do dia quinze de 
agosto de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de 
Reuniões da Comíssão, sob a Presidência do Senhor 
Senador-Jorg_e K31U:me, PreSiderite em exercício, pre-
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sentes os Senhores Senadores Octávio Cardoso e Amir 
Gaudéncio (art. 90 do Regimento Interno), reúne-se 
a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justifi
cado, os demais membros da Comissão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seu parecer, 
apresenta a redação final do Projeto de Resolução o'! 
147, de 1986, que atutoriza o Governo do Estado da 
Bahia a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 450.900,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. Aprovado o parecer, e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por en
cerrada a reunião,lavrando eu, Vânia Borges Camargo, 
Secretária ad boc, a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Comissão, 15 de agosto de 1986.,. - Senador 
Jorge Kalume, Presidente em exercício. 

113~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 12:40 horas do dia 

15 de agosto de 1986 

Às doze horas e quarenta minutos do dia quinze de 
agosto de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de 
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor 
Senador Jorge Kalume, Presidente em exercício, pre:.. 
sentes os Senhores Senadores Octávio Cardoso, Amir 
Gaudêncio (art. 90 do Regimeilto lutemo)' e Altevir 
Leal (art. 90 do Regimento Interno), reúne-se a Comis-
são de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os 
demais. membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena
dor Octávio Cardoso que, em seus pareceres apresenta 
as redações finais dos seguintes Projetas: Projeto de 
Resolução n~ 148, de 1986, que autoriza o GovernO 
do Estado de Sergipe a contratar Operação de crédito 
no vaiar correspondente, em cruzados, a 200.012,63 
Obrigações do Tesouro Nacion~ - OTN, e Projeto 
de Resolução n'.' 149, de 1986, que autoriza o Governo 
do Estado da Parmba a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 414.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. A provados 
os pareceres, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Vânia Borges Camargo, Secretária ãd hoc, a presente 
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai ã publicação. 

SaJa de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Senador Jorge Kalume, Presidente em exercício. 

114~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 12:53 horas do dia 

15 de agosto de 1986 

As doze horas e cinqüenta e três minutos do dia 
quinze de agosto de mil novecentos e oitenta e seis, 
na Sala de Reuniões da Comíssão, sob a Presidência 
do Senhor Senador Martins Filho, Presidente em exer
cício, presentes os Senhores Senadores Octávio Car
doso e Arno Damiani (art. 90 do Regimento Interno), 
reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, _o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seu pare
cer, apresenta redação final do Projeto de Resolução 
~ 150, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Contagem, Estado de Minas Geriús, a contratar ope
ração de crédito no valor-correspondente, em cruzados, 
a 450.000,00 ObrigaçOes do Tesouro Nacional- OTN. 
Aprovado o parecer. Assume a Presidência o Senhor 
Senador Jorge Kalume, Presidente em exercício, que 
concede a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso 
que, em seu parecer, apresenta a redação fmal do Proje
to de Resolução n'! 151, de 1986, que autoriza no Go
verno do Estado da Paraíba a contratar operação no 
valor correspondente, em cruzados, a 414.000,00 Obri
gações do Tesouro Nacional - 01N. Aprovado o pare
cer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando, eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Senador Martins Filho. Presidente em exercício. 
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115: ReUD.Ião Extraordinária, 
realizada às 13:10 horas do dia 

:-- - :ls"de 3gosto de 1986 - - ------- -
As treze horas e dez minutos do dia quinze de agosto 

de um mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reu: 
nióes da Comissão sob a Presidência dO Senhor Senador 
Martins Filho, Presidente em exercício, presentes as 
Senhores Senadores Qctávio Çardoso~ Jorge Kalume 
e Alao! Coutinho (art. 90 do Regimento Interno), reú
ne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membros da Comissão. Abertos 
as trabalhos, o Senhor Senador Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, em 
seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n~ 152, de 1986, que autOriza a Prefeitura 
Municipal de Jussara, Estado de Goiás, a contrat<tJ ope
.iação de crédito no valor de Cz$ 3.362.266,80 (três 
milhões, trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e 
sessenta e seis cruzados e oitenta centavos). Aprovado 
o parecer. Assume a Presidência o Senllor Senador Be
nedito Ferreira (art. 90 do Regimento Interno), Presi
dente em exercício, que concede_ a palavra ao Senhor 
Senador Octávio CardoSo que, em seu parecer, apre
senta a redação final do Projeto de Resolução n~ 153, 
de 1986, que autoriza o Governo do Estado da Paraíba, 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a409.972,5Q Obrigações do Tesou
ro Nacional- 01N. Aprovado o parecer, e nad_a mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encenada 
eunião, lavrando, eu, Vânia Borges Camargo, Secre
tária ad hoc, a presente Ata que, uma v~ rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Saia de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Senador Martins Filho, Presidente em exercício._ 

~16! Reunião Extraordinária, . 
rea1izada às _13 horas e 25 minutos do dia 

15 de agosto de 1986 

Às treze horas e vinte e cinco minutos do dia quinze 
de agosto de um mil novecentos e oitenta e seis, na 
Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do 
Senhor Senador Martins Filho, Presidente em Exer
cício, presentes os Senhores Senadores Octávío Cardo
so, Jorge Kalume, Jamil HaddaÇ (art. 9_0 do Regimento 
Interno) e Benedito Ferreira (art. 90 do Regimento 
Interno)_, reúne-~ a Çgmis.são de_~edação. Ausentes, 
por nfõtivo justificado, os demais membros da Comis
são. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, 
em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n'.' 154, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a contra
tar operação de crédito no valor de Cz$ 1.728.890,80 
(um milhão, setecento& e vinte -e oito rml, oitocentos 
e noventa cruzados e Oitenta centavos). Aprovado o 
parecer. Assume a Presidência o Senhor Senador Jamil 
Haddad _( art. 90 do Regimento _Interno), Presidente 
em E:xer~í9o que conce4e a palavra ao ~nhor Senãdor 
Octávio Cardoso que, e·m seu parecer, apresenta a reda
ção fínal do Projeto de Resolução n~ 155, de 1986, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz de 
Cabrália. Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
100.000,00 Obrigã.ções de Tesouro Naciorial - OTNs. 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião_, lavran
do _eu, Vânia Borges Camargo, Secretário ad hoc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presí
dente, vai à publicação. 

Sala-de Re~niões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Senador Martins filho, Presidente em Exercício. . 

117~ Reunião E~ordinária, 
realizada às 13 horas e 41 minutos do dia 

15 de agosto de 1986 

Às treze horas e quarenta e um minutos do dia quinze 
de agosto de um mil novecentos e oitenta e seis, na 
Sala de Reuniões da Comissão. sob a Presidência do 
Senhor Senador Martins Filho, Presidente em Exer
cício, presentes os Senhores Senadores Octávio Car
doso e Jorge Kalume, reúne-se a Comissão de Redação. 
Ausentes. por motivo iustificado. os demais membros 
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da Comissão_ Ab~ os trabalhos Q ser{hÕr Prel>idente 
concede a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso 
que, em seus pare-ceres, apresenta as redações finais 
dos seguintes projetes: Projeto de Resolução n~ 156 
de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cabe
ceiras, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 668.316,56 (seiscentos e sessenta e 
oito mil, trezentos e dezesseis cruzados e cinqüenta 
e seis centavos), e Projeto de Resolução n:- 157, de 
1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira, 
Estado de São Paulo, a cOntratar operação de crédito 
no vaJor de Cz$ 655.--787,73 (seisceritos e cinqüenta e 
cinco mil, setecentos e oitenta e sete cruzados e setenta 
e três centavos). Aprovados os pareceres, e nada mais 
havendo a tratar, õ Senhor Presidente dá por encerrada 
a reuniãO, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secre
tária ad hoc, -a- presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor PreSidente, vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão.15 de agosto de 1986. 
- Senador Martins Filho. -

118! Reu11fão EXtTaOt-dinária, 
realizada às Mbõra:S-dõ dia 

15 de agosto de 1986. 

Às quatorze horas do dia quinze de agosto de um 
mil novecentos e _oitenta e seis, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência-do Senhor Senador Mar
tins F't.lbo, Presidente em Exercício, presentes os Senho
res Senadores Octávio Cardoso, Jorge Kaiume, Bene
dito Ferreira (art. 90 do Regimento Interno) e Alaor 
Coutinho (art. 90 do Regimento), reúne-se a Comissã"o 
de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os de
mais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Octávio Cardoso que, em seu parecer, apresenta a reda
ção final do Projeto de Resolução n~ 158, de 1986, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Pardo, Esta
do de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 530.930,50 (quinhentos e trinta mil, 
novecentos .e trinta cruzados e cinqüenta centavos). 
Aprovado o parecer_ Assume a Presidência o Senhor 
Senador Octávio CardOso, Presidente em Exercício, 
que concede a palavra ao Senhor Senador Benedito 
Ferreira (art. 90 do Regimento Interno), que, em seu 
parec_er, apresenta a redação final do Projeto de Reso
lução n~ 159, de 1986, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Oeiras, Estado do Piauí, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados. a 
46.138,06 Obrigações do Tesouro Nacional - 01Ns. 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encenada a reunião, lavran
do eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad boc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 15 de agosto de 
1986. -.Senador Martins Filho, ?_residente em Exer
cício. 

119: Reunião Extraordinária. 
realizada às 14 horas e 20 minutos do dia 

15 de agosto de 1986 
Às quatorze horas e vinte minutos do dia quinze de 

agosto de um mil novecentos e oitenta e seis, na Sala 
de Reuniões da Comissão~ sob a Presidência do Senhor 
Senador Octávío Cardoso, Presidente em Exercício, 
presentes os Senhores Senadores Benedito Ferreira 
(art. 90 do Regimento Interno) e Amir Gaudêncio (art. 
90 do Regimento Interno), reúne-se a Comissã.o de Re
dação. Ausentes,_ por motivo justificado, os demais 
membros ela Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente c_oncede a palavra ao Senhor Senador Bene
dito Ferreira que, em seu parecer, apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n? 160, de 1986, que 
autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 418.526 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar. 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavran
do eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc,a pre
sente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 ~e agosto de 1986. 
-Senador Octávio Cardoso, Presidente em Exercício. 
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120: Reunião Extraordinária, 
realizada às 14 horas e 3S minutos do dia 

15 de agosto de 1986 

Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia 
quinze de agosto de um mil nQvecentos e oitenta e 
seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do Senhor Senador Martins Filho, Presidente 
em Exercício, presentes os Senhores Senadores Octávio 
Cardoso e Jorge Kalume, reúne-se a Comissão _de Reda
ção. Ausentes, por motivo justificado, os demais mem
bros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador Octávio 
Cardoso que, em seu parecer, apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n~ 161, de 1986, que autoriza 
a prefeitura municipal de Gravata(, Estado do Rio 
Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 5.341.292,46 (cinco milhões, trezentos e qua
renta e um mil, duzentos e noventa e dois cruzados 
e quarenta e seis centavos). Aprovado o parecer, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n~ 162, de 1986, que 
autoriza a Prefeitura municipal de Contagem, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 21 . .368,54 Obriga
ções do Tesouto Nacional- 01N. Aprovado o pare
cer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuni6es da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Senador Martins Filho, Presidente em Exercício. 

12H Reunião Extraordinária, 
realizada 1\s 14 horas 55 minutos do dia 

15 de OllostO de 1986 

Às quatorze horas e ÕinqUenta e ciiico minutoS do 
dia 15 de agosto de um mil novecentos e oitenta e 
seis, na Sala da Reuniões da COmissão, sob a Presi
dência do Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente 
em Exercício, presentes os Senhm;es Senado.res Octávío 
Cardoso e Benedito Ferreira (art. 90 do Regimento 
Interno), reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, 
por motivo justificado, os demais membros da Comis
são. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, 
em seus pareceres, apresenta a redação final dos Seguin
tes projetas; Projeto de Lei do Senado n~ 154, de 1986, 
que cria Junta de Conciliação e Julgamento na 3~. Reu
nião da Justiça do Trabalho e Projeto de Resolução 
n~ 163, de 19&6, que autoriza o Governo do Distrito 
Federal a realizar operação de empréstimo externo no 
valor de FF. 38.800.0CXMlO (trinta e oito inilhões e oito
centos mil francos franceses). Aprovados os pareceres, 
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá 
por encerrada a reunião, lavrando, eu7 Vânia Borges 
Camargo, Secretária ad boc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Senador Jorge Kalume, Presidente em Exercício. 

122! Reunião Extràordinária, 
realizada à 15:38 horas do dia 

15 de a~sto de 1986 

As quinze horas e trinta e oito minutos, do dia 15 
de agosto de um mil novc:centos e oitenta .e sei?, na 
sala de Reuniões da Conu.ssão, sob a Pres1dêneta do 
Senhor Senador Martins Filho, Presidente em eXerc(cio, 
presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume ~ Octá
vio Cardoso, reúne-se a Comissão de Redação. Ausen
tes, por motivo justificado, os demais mem~ros da Co
missão. Abertos os trabalhos, o Senhor Pres1dente con
cede a palavra ao Senhor Seiüúfo"r Jorge Kalume que, 
em seu parecer, apresenta a ~eda~ão final do Projeto 
de Resolução n~ 164, de 198~, que-autoriza a Prefeitura 
Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, a contratar 
operação de crédito no valor. de Cz$ 1.910.423,01? (um 
milhão, novecentos e dez mil, quatrocentos e vmte 7 
três cruzados). Aprovado o parecer, o Senhor PreSl-
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dente concede a palavra ao Senhor Senador Octávio 
Cardoso que, em seu parecer, apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n~ 165, de 1986, que autoriza 
o Governo do Estado do Maranhão a contratar opera
ção de crédito no valor de Cz$ 606.480JJOO,OO (seis
centos e seis milhões, quatrocentos e oitenta mil cruza
dos). Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavran
do, eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a 
presenta Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Martins Filho, Presidente em exercício. 

123! Reunião Extraordinária, 
realizada às 15:50 horas do dia 

15 de aeosto de 1986 

Às quinze horas e cinqüenta minutos, do dia 15 de 
agosto de um mil novecentos e oitenta e seis, na Sala 
de Reuni6es da Comissão, sob a Presidência do Senhor 
Senador Martins Filho, Presidente em· exercício, pre
sentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Octávio 
Cardoso e Benedito Ferreira (art. 90 do Regimento 
Interno), reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, 
por motivo justificado, os ctemais membros da Comis
são. Abertos os trabalhos, o Senhor PreSidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em 
seu. parecer, apresenta a redaçâo final do Projeto de 
Resolução n~ 166, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de. Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 458.937,49 (quatrocentos e cínqíienta e oíto mil, 
novecentos e trinta e sete cruzados e quarenta e nove 
centavos). Aprovado o parecer. Assume a Presidência 
o Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente em exer
cício, que cõricede apalavia ao Senhor Senador Octávio 
Cardoso que, em seu parecer, apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n~ 167, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, Estado de 
Minas Gerais, ·a contratar operação de crédito no valor 
cotres-pondente, em cruzados, a 120.000,00 Obrigações 
do Tesourq_ Nacional - OTN. Aprovado o parecer, 
e na-da mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá 
por encerrada a reunião, lavrando, eu, Vânia Borges 
Ca~argo, Secretária .ad hoe, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Martins Filho, Presidente em exercício. 

124! ReuniãO EXtraordinária, 
realizada h 16:12 horas do dia 

15 de llllosto de 1986 

Àsdezesseis horas e doze minutos, do dia 15 de agosto 
de um mil ~ovecentos e oitenta e seis, na Sala de Reu
niões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Sena
dor_Jorge Kalume, Presidente em exercício, presentes 
os Senhores Senadores Octávio Cardoso e Benedito 
Ferreira (art. 90 ô.O Regimento Interno), reUne-se a 
Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justifi
cado, os demais membros da Comissão . .Abertos· os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seus parece
res, .apresenta as redações finaiS dos seguintes projetas: 
ProJeto de Resolução n~ 168, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 6.165,90 Ob"rigações do Te
souro Nacion~l -:- OTN e Projeto de Resolução n~ 169, 
de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alva
reng_à,_ Estado de !\1inas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
18.163,52 Obrigações do Tesouro Nacional - 01N. 
Aprovados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavran
do, eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi~ 
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da COmissão, 15 de agosto de 1986. 
-Jorge Kalume, Presidente em exercício. 
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125! Reunião Extraordinária, 
rulizada às 16 horas e 30 minutos do dia 

15 de agosto de 1986 

Às dezesseis horas e trinta minutos, do dia 15 de 
agosto· de um mil novecentos e oitenta e seis, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor 
Senador Martins Filho, Presidente em Exercício, pre
sentes os Senhores Senadores Jorge Kalume e Octávio 
Cardoso, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, 
por motivo justificado, os demais membros da Comis
são. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em 
seus pareceres, apresenta as redações finais os seguintes 
projetos:·Projeto de ResPIUI;ão n~. 170, de 1986, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Lages, Estado de 
Santa Catarina, a colltrafar operação de crédito no valor 
de Cz$ 1.301.712,52 (um milhão, trezentos e um mil, 
setecentos e doze cruzados e cinqüenta e: dois centavos) 
e Projeto de Resolu~ão n~, de 1986,. que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil, Estado do 
Piauí, a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 4.898,08 Obrigações do Te
s.ouro Nacional - OTN. Aprovados os pareceres, e 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá 
por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretária "ad hoc", a presente Ata que, 
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Senador Martins FDhos, Presidente em Exercício. 

126! Reunião Extraordinária, 
realizada às 16 horas e 45 minutos do dia 

15 de agosto de 1986 

Às dezesSeis horas e quarenta e cinco minutos do 
dia 15 de agosto de um mil novecentos e oitenta e 
seis, na Sala de Reuniões da Comissá.o, sob a Presi~ 
dência do Senhor Senador Martins Filho, Presidente 
em Exercício, presentes oS Senhores Senadores Octávio 
Cardoso, Jorge Kalume e Maurício Lei (art. 90 do Regi
mento Interno), reúne-se a Comissão de Redação. Au
sentes, por motivo justificado, os demais membros da 
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso 
que, em seu parecer, apresenta a redação fmal do Proje
to de Resolução n~ 172, de 1986, que. autoriza a Prefei
tura Municipal de Pires do Rio, Estado de Goiás, a 
çontratar çperação de crédito no valor de Cz$ 
1.673.618,16 (um milhão, seiscentos e setenta e tres 
mil, seiscentos e dezoito cruzados e dezesseis centavos). 
Aprovado o parecer. Assume a Presidência o Senhor 
Senador Octávio Cardoso, Presidente em Exercfcio, 
que concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume 
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Proje
to de Resolução n~ 173, de 1986, que autoriza o Governo 
do Estado do Amazonas a contratar operação de crédito 
no valor equivalente, em cruzados, a236.315,78 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. Aprovado o pare
cer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião,lavrando eu, Vânia BQrges 
Camargo. Secretária "ad hoc", a presente Ata que, 
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à. publi
cação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Senador Martins Filho, Presidente em Exercício. 

127! Reunião Extraordinária, 
realizada h 17 horas e 10 minutos do dia 

IS de agosto de 1986 

As dezessete horas e dez minutos, do dia 15 de agosto 
de um mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reu
niões da Coniissão, sob a Presidência do Senhor Sena
dor Martins Filho, Presidente em Exercício, presentes 
os Senhores Senadores Octávio Cardoso e Jorge Kalu
me, reúne-se a Comissão de Redação. Deixam de com· 
parecer, por motivo justificado, os demais membros 
da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a p~lavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso 
que, em seu parecer, apresenta a reda~ão final do Proje
to de Resolução n~ 174, de 1986, que autoriza a Prefei-
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tura Municipal de Buriti Alegre,-Estado de Goiás, a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
207.187,80 (duzentos e sete mil, cento e oitenta e sete 
cruzados e oitenta centavos). Aprovado o parecer, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Jorge Kalume que, em seu parecer, apresenta a redação 
final do Projeto de Resoluçã.o_ n~ 175, de 1986, que 
autoriza o GoVerno do Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 5.261.593,05 (cinco 
milhões, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e 
noventa e três cruzados e cinco centavos). Aprovado 
o parecere nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia 
Borges Camargo, Secretária, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, r.ri à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão,15 de agosto de 1986. 
-Senador Martins Filho. Presidente em Exercício. 

128: Reunião Extraordinária, 
realizada às 17 horas e 30 minutos do dia 15 

de agosto de 1986 
Às dezessete horas e trinta minutos do <;Jia qulilze 

de agosto de um mil novecentos e oitenta e Seis., na 
Sala de Reuniões-- da Comissão, sob a presidência do 
Senhor Senador_ Martins Filho, Presidente em Exer
cício, presentes os Senhores Senadores Octávio Cardo
so, Jorge Ka!ume e Amo Damiani (art. 90 do Regi
mento Interno), reúne-se a Coniissâõ de Redação. Au
sentes, por motivo justificado, -os demais membros da 
Comissão. Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente conce
de a palavra ao Sr. Senador Octávio Cardoso que, em 
seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n~ 176, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Campo Alegre de Goiás, Estado de Goiás, 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
645.962,99 (seiscentos e quarenta e cinco mil, nove
centos e sessenta e dois cruzados e noventa e nove 
centavos). Aprovado o parecer. Assume a presidência 
do Senhor Octávio Cardoso que, eni seu·-parecer, apre
senta a redação do vencido, para o segundo turno regi
mental, do Projeto de Lei do Senado n'? 75, de 1986, 
que dispõe sobre a emiSsão de selo comemorativo à 
Semana do Excepcional, de 21 a 28 de agosto, a cargo 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- Ecr, 
providências. A provado o parecer, e nada mais haven

do a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secre
tária ad hoc, a presenta ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor -Presidente, vai à publicaÇãO:-·--·· 

Sala de Reuniões da ComisSão-, em 15 dC agosto de_ 
1986. -Senador Martins Filho Presidente em exercício. 

12~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 17 horas e 55 minutos do dia 

15 de agosto de 1986 

Às dezessete horas e cinqUenta e cinco minutos do 
dia 15 de agosto de um mil novecentos ~ oitenta e 
seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a presi
dência do Senhor Senador· Martins Filho, Presidente 
em Exercfcio, presentes os Senhoies Sena-dores Octávio 
Cardoso e Jorge Kalume, reúne-se a Comissão de Rcda
ção. Deixam de comparecer, por motivo justificado, 
os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Octá
vio Cardoso que, em seu parecer, apresenta a redação 
flnal do Projeto de Resoluç_ão n~ 177, de 1986, que 
autoriza o Governo do Estado Oe Pernambuco a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a215.035~ Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado o parec-er· e-nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reu~ 
nião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária 
ad hoc, a presente ata que uma vez rubricada pelo Se
nhor Presidente, vai á publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de agosto de 1986. 
-Senador Martins Filho, Presidente em Exercicio. 

130! Reunião Extraordinária, 
realizada às 18 horas e 15 minutos do dia 

IS de agosto de 1986 

Às dezoito horas e quinze minutos do dia quinze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACibNAL (Seçãoll) 

Senador Martins Filho, Presidente em exercício, pre
sentes os Senhores Senadores Octávio Cardoso e Jorge 
Kalume, reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, 
por motivo justificado, os demais membros da Comis
são. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, 
em seu parecer, apreSenta a· redação final do Projeto 
de ~esolução n':' 178, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municij;:t3.1 de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, 
a contratar opetação de crédito no valor equivalente, 
em cruzados, a 44.886,47 Obrigações do Tesouro Nacio
nal -OTN. Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por ençerrada a reu
nião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai ã publicação. 

-Sala de Reuniões da Comissão, em 15 de agosto de 
1986. - Senador Martins Filho, Presidente em Exer
cício. 

131~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 14:00 horas do dia 

15"de setembro de 1986 
Às quatorze horas do dia quinze de setembro de um 

mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Sal
danha Derzí, reúne-se a Comissão de Redação. Presen· 
tes os Senadores Nivaldo Machado, Octávio Cardoso 
e __ ~oysio Chaves. Deixam de cqmparecer, por mo ti v o 

JuStificado os demais membros da Comissão. Abertos 
o_s trabalho~. o ~e_nhor Presidente comunica que a r"eu
níáõ destina·se à eleição do Presidente da Comissão, 
tendo em vista o falecimento do Senhor Senador Leonir 
Vargas, e do Vice-Presidente, em virtude do afasta
mento do Senhor Senador Américo de Souza. Proce
dida a eleição, verificou-se o seguinte resultado: para 
Presidente - Senador Jorge Kalume (quatro votos); 

-para Vice-Prestdente - Senador Nivaldo Machado 
(trés votos) e Senador José Ignácio Ferreira (um voto). 
São proclamados eleitos, Presidente e Vice-Presidente 
da Comissão, respectivamente, os Senhores Senadores 
Jorge Kalume e Nivaldo Machado. Nada mais havendo 

"'a tratar, ó Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Assistente 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, I5·de setembro de 
1986. -Senador Saldanha Derzf, Presidente em Exer
cício-. 

132! Reunião Extraordinária, 
realizada às 10:00 horas do dia 

12 de Setembro de 1986 

Às_ dez. horas do dia .doz~ de s.etembro de um mil, 
novecentos_ C ___ oitenta e seis, na Sala de Reuniões da 
Comissão, sob a-Presidência âo Senhor Senador Jorge 
Kalume, presentes os Senhores Senadores Nivaldo Ma

-chado e Octávio Cardoso, reúne-s_e a Comissão de Re
dação. Deixam de __ c_omparecer, por motivo justificado, 
os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena
dor Nivaldo Machado que, em seus pareceres, apre
senta as redações finais dos seguintes projetas: Projeto 
de Lei do Senado n~ 31, de 1985, que estabelece normas 
para vôo por instrumentOs e dá outras provid_ências; 
Projeto de Lei do Senado n~ 67, de 1981, que acres_centa 

_ dispositivos à Corisolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n? 5.452, de 1? de maio de 1943; 
Projeto de Lei do S_enado n~ 166, de 1984, que dá nova 
redação ao art. 100 da Lei n~ 5.108, de 21 de setembro 
de 1966 -Código Nacional de Trânsito; PrOjeto de 
Lei do Senado n? 214, de 1984, que acrescenta dispo
sitivo ao Decreto·lei n~ 7.661, de 21 de junho de 1945 
-Lei de _falências; Projeto de Lei do Senado n? 28, 

-- de 1983, que considera, para fins de comemoração na-
cional, a data de 10 de dezembro como o "Dia da Decla
ração Universal dos Direitos Humanos" e dá outras 
providências; Projeto de Lei do Senado n~ 156, de 1981, 
que altera e revoga dispositivos da Consolidação· das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto·lei n~ 5.452, 
de 1~ ae maio de 1943, e_ da Lei n~ 5.889, de 8 de 
junho de 1973; Projeto de Lei do Senado n~ 43, d~ 
1984, que altera a redação do art. 66 da Lei n? 4. 728. 
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de 14 de julho de 190.::»~ que disciplina o mercado de 
capitab e altera medidas para o seu desenvolvimento; 
Projeto de Lei do Senado o~ 87,-de 1983, que dispõe 
sobre o tempo de duração da conservação de produtos 
alim~ntícios industrializados e dá outras providências; 
Projeto de Lei do Senado n? 323, de 1981, que acres
centa dispositivo à Consolídação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n~ 5.452, de 1~ de maio de 
1943; Projeto de Lei do Senado n? 147, de 1981, que 
modifica dispositiv-Os da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n? 5.452, de 1':' de 
maio de 1943; Projeto de Lei do Senado n~ 270? de 

~-1985~ que esteiide aos integrantes da Categoria Funcio
nai de Agente de Defesa Florestal, do Instituto Brasi

- leiro de Desenvolvimento Florestal, a gratificação insti
tuída pelo Decreto-lei n~ 1. 714, de 21 de novembro 
de 1979, e dá outras providênciaS; Projeto de Lei do 
Senado n? 285, de 1983, que dispõe sobre o amparo 
aos trabalhadores; Projeto de Lei do Senado n! 13, 
de 1983, que dispõe sobre a obrigatoriedade de constru
ção, reconstrução ou montagem de teatro ou biblioteca 
pública, nos çasos de ~xtinção ou demolição da unidade 
existente; Projeto de Decreto Legislativo n! 15~ de 1985 
(n? 93-B, de 1985, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo relativo à Emenda à Con
venção sobre Aviação Ci_VI11ntemacional, concluído 
em Montreal, a 10 de maio de 1984; Projeto de Lei 
do Senado n? 74, de 1981, que altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nY 
5.452, de 1? de maio de 1943; apresenta? ainda, a reda
çãu do vencido para o segundo turno regimental dos 
seguinteS Proje_tos: Projeto de Lei do Senado n~ 66, 
de 1985, que cria o Balanço Trimestral de TransPorte 
Aéreo; Projeto de Lei do Senado n! 8, de 1985, que 
al_tera a redação do § 2? do art. 37 da Lei n! 5.108~ 
4e 21 de setembro de 1966 -Código Nacional de Trân
sito; ~rojeto de Lei do Senado n? 279, de 1985, _que 
autonza o Poder Executivo a estender aos servidores 
públicos ciVis, ãposeittã.dOs por tempo de serviço e por 
invalidez simples, o reposicionamento de até doze refe· 
rência_s, já deferido aos servidores em atividade; Projeto 
de Lei do Senado n? 263, de 1984, que acrescenta pará
grafos ao artigo 2? da Lei n? 5.540, de 28 de novembro 
de 1%8, que fixa normas de organização e funciona
mento do ensino superior e sua articulação com a escola 
média, e dá outras providências; Projeto de Leí do 
Senado n? 78, de 1983, que estabelece a obrigatoriedade 
?e seguro de crédito para as operações que indica; Pro· 
Jeto de Lei do Senado n? 372, 4e 1981, que dá nova 
redação ao íte.i:n I e aos parãgrafos 3! e 5! do art. 11 
d~ _Lei n? 3.807, de 26 de agosto de 1960; Projeto de 
Lei do Senado n? 35, de 1982, que institui comissão 
para coibir o uso indevido do poder económico ou da 
estrut1:1ra administrativa no processo eleitoral; Projeto 
de Let do Senado n~ 111, de 1982, que assegura aos 
passageiros de aeronave ressarcimento integral dos da
nos decorrentes de acidente, quando causados por culpa 
grave do transportador. Aprovados os pareceres e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá Por en
cerrada~ reunião,lavrando eu, Vânia Borges Camargo, 
Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da ComiSsão, 12 de setembro de 
1986.- Senador Jorge Kalume, Presidente. 

133! Reunião Extraordinária, 
realizada às 16 horas do dia 

16 de setembro de 1986 

Às dezesseis horas do dia dezcsseis de setembro de 
um mil noVecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões 
da ComisSáõ, sob a presidência do Senhor Senador Oc
távio Cardoso, presentes os Senhores Senadores Nival
do Machado e Alaor C_o_utinho (art. 90 do Regimento 
Interno), reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, 
por motivo justificado, os demais membros da Comis
são. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Nivaldo Machado que, 
em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 179. de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Paracambi, Estado dQ Rio de Janeiro, 
a contratar operações de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 17.544,83 Obrigações. do Tesq~ 
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Nacional -OTN. Aprovado o parecer. Assume aPresi~ 
dência o Senhor Senador Nivaldo Machado que concede 
a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, 
em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 180, de 1986, que autoriza o Governo 
do Estado do Pará a realizar operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 102,200,000.00 (cento e dois 
milhões e duzentos mil dólares americanos), destinada 
à execução de programa de investimentos nas áreas 
de transporte e energia. Aprovado o parecer, e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por en
cerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, 
Secretária ad boc, a presente ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de 
1986. -Senador Octávio Cardoso, Presidente .em exer
cício. 

134~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 18 horas e 50 minutos 

16 de setembro de 1986 

Às dezoito horas e cinqüenta minutos do dia dezesseis 
de setembro do ano de um mil nove~ntos e oitenta 
e seis, na Sala de Reuniões da Comis_s_ão, sob a presi
dência do Senhor Senador Nivaldo Machado, Vice-Pre
sidente, no exercício da presidéncia, presentes os Se
nhores Senadores Octávio Cardoso e Saldanha Derzi, 
reúne-se a Comissão de Redação. Deixam de compa
recer, por motivo justificado, os demais membros da 
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso 
que, em seus pareceres, apresenta as redaç6es finais 
dos seguintes Projetas de Resolução: n'! 181, de 1986, 
que autoriza a Universidade Estadual de Campinas (SP) 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 160.000,00 OTN; e n'! 182, de 
1986, que autoriza o Governo do Estado do Mato Gros
so do Sul a contratar operação de crédito no valor cor
respOndente, em cruzados, a 459.092,00 OTNs. Apro
vados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a pre
sente ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de 
1986.-Senador Nivaldo Machado, Presidente em exer
cício. 

135: Reunião Extraordinária, 
realizada às 19 horas e 20 minutos 

16 de setembro de 1986 

As dezenove horas e vinte minutos do dia dezesseis 
de setembro do ano de um mil novecentos e oitenta 
e seís, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a presi
dência do Senhor Senador Octávio Cardoso, presentes 
os Senhores Senadores Nivaldo Machado e Alaor Couti· 
nho {art:90 do Regimento Interno), reúne-se a Comis
são de Redação. Deixam de comparecer, por motivo -
justificado, os demais membros da Comissão. AbertQS 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Nivaldo Machado que, em seus pa
receres, apresenta as redações finais dos seguintes ProR 
jetos de Resolução: n'! 183, de 1986, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Osasco (SP) a contratªr opera
ção de crédito no valor correspondente, e~ cruzados, 
a 51.660,00 OTN; e n~ 184, de 1986, que -autoriza a 
Prefeitura Municipal de Monte Cannelo (MG) a contra

.tar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados a 135.000,00 OTN. Aprovados os pareceres, 
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá 
por encerrada a reunião, lavrando, eu, Vânia Borges 
Camàrgo, Secretária ad hoc, a presente ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de 
1986. -Senador Octávio Cardoso, Presidente em exer
cício. 

136~ Reunião Extraor_dinárla, 
realizada às 19:50 horas do dia 

16 de setembro de 1986. 

As dezenove horas e cinqüenta minutos do dia dezes
seis de setembro do ano de um mil, novecentos e oitenta 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

e seis~ na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi· 
dência do Senhor Senador Nivaldo Machado, Vice-Pre
sidente no exercício da Presidência, presentes os SenhoR 
res Senadores Saldanha Derzi e Alaor Coutinho, reú
ne-se a Comissão de Redação. Deixam de comparecer, 
por ·motivo justificado, os demais membros da ComisR 
são. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em 
seus -pareceres, apresenta a redação fmal dos seguintes 
Projetas de Resolução: n~185, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Campinas (SP) a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 51.072.000,00 (cin
qüenta e um milhões e setenta e dois mil cruzados); 
e n~ 186, de 1986, que autoriza a Prefeitura Ml:;lilicipal 
de São Gonçalo dos CaJ!~poS (BA) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
31.775,88 OTN. Aprovados os pareceres, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião,lavrando, eu, Vânia Borges Camargo, Secre
tária ad hoc a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de 
1986. -Senador Nivaldo Machado. Presidente em exer
cício. 

137~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 20:25 horas do dia 

16 de setembro de 1986. 

_Às vinte horas e vinte e cinco mfnutos do dia dezesseis 
de setembro do ano de um mil novecentos e oitenta 
e seis, sob a Presidência do Senhor Senador Nivaldo 
Mach3.do, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, 
presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Be
nedito Ferreira (art. 90 do Regimento Interno), reú
ne-se a Comissão de Redação. Deixam de cómparecer, 
por motivo justificado, os demais membros da Comis
são: Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em 
seus pareceres, apresenta as redações finais dos seguin
tesProjetosde Resolução: n~ 187, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal Guaçuí (ES) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 12.196,68 OTN; e n~188, de 1986, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Olinda (PE) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruzado~. 
a236.935,70 OTN. Aprovados os pareceres e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secre
tária ad boc, a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de 
1986. -Senador Nivaldo Machado, Presidente em exer
cício. 

138: Reunião Extraordinária, 
reaíizada às 20:48 horas do dia 

16 de setembro de 1986. 

Às vinte horas e qu~enta e oito ~fuutos do dia dezes
seis de setembro do ano de um mil, novecentos e oitenta 
e seis, na Sala Qe ReuniõeS-da Comissão, sob a Presi
dência do Senhor SenadorNivaldo MachaPo, Vice-Pre
sidente no exercício da Presidência, presentes os Senho
res Senadores Saldanha Derzi e Alaor Coutinho (art. 
90 do Regimento Interno), reúne-se a Comissão de Re
dação. D_eixam de comparecer, por motivo justificado, 
os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o-senhor Presidente concede t palavra ao Senhor Sena
dor Saldanp.a Derzi, que, em seus par~ceres, apresenta 
as redações finais dos seguintes Projetas de Resolução: 
n~ 189, de 1986, que autoriza a· Prefeitura Municipal 
de Campina Grande, Estado da Parruôa, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 121.682,42 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN; e n~ 190, de 1986, que autoriza o Governo do 
Estado de Pernambuco a realizar operação de emprés
timo externo no valor deUS$ 40,000,000.00 (quarenta 
milhões de dólares americanos), desi!Oãda ao Programa 
de RefinanciamentO da dívida Externa daquek"Estado. 
Aprovados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavran~ 
do eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad boc-, a 
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presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor PresJR 
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de 
1986. --Senador Nivaldo Machado Presidente em exet
cício. 

139: Reunião Extraordinária, 
realizada às 21:15 bons do dia 

16 de seteinbro de 1986 

As vinte e uma horas e quinze minutos do dia dezes
seis de setembro do ano de um mil novecentos e oitenta 
e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do Senhor Senador Nivaldo Machado, Vice-Pre
sidente no exercício da Presidência, presentes os Senho
res Senadores Saldanha Derzi e Amo Damiani (art. 
90 do Regimento Interno), reúne-se a Comissão de Re
dação. Deixam de comparecer, por motivo justificado, 
os demais membros da C9missão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena
dor Saldanha Derzí que, em seus pareceres, apres~nta 
as redações finais dos seguintes Projetes de Resolução: 
n'? 191, de 1986, que autoriza o Governo do Estado 
da Paraíba a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 403.200,00 01N, e n'! 
192, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Tumiiitinga (MG) a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 14.161,56 OTN. 
Aprovados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavran
do eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad boc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de 
1986. -Senador Nivaldo Machado, Presidente em exer
cício. 

14~ Reunião Extradordinária, 
realizada às 21:30 horas do dia 

16 de setembro de 1986. 

As vinte e uma horas e trinta minutos do dia dezesseis 
de setembro do ano de um mil novecentos e oitenta 
e seis, sob a Presidência do Senhor Senador Nivaldo 
Machado, Vice-Presidente no exercício da Presidên~ia, 
presentes os Senhores Senadores Saldanha Dem e 
Alaor Coutinho (art. 90 do Regimento Interno), reú
ne-se a Comissão de Redação. Deixam de comparecer, 
por motivo justificado, os demais membros da Comis
são. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em 
seus pareceres, apresenta as redações finais dos segu_}n
tes Projetes de Resolução: n~ 193, de 1986, que autonza 
a Prefeitura Municipal de Jabotic:;abal (SP) a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 27.541.146,00 (v~
te e sete milhões, quinhentos e quarenta e um mil, 
cento e qC!.arenta e seis cruzados); e n~ 194, de 1986, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Nortelândia 
(MT) a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 18.567,21 OTN. Aprovados 
os pareceres, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Vânia Borges Camargo, Secretária ad ~oc, a p~esente 
Ata que, uma vez rubricada pelo Senlior Pres1dente, 
vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de 
1986. -Senador Nivaldo Machado, Presidente emexerR 
cício. 

141! Reunião Extraordinária, 
realizada às 21:50 horas do dia 

16 de setembro de 1986 

As vinte e uma horas e cinqüenta minutos do dia 
dezesseis de setembro do ano de um mil novecentos 
e oitenta e seis, sob a Presidência do Senhor Senador 
Nivaldo_ Machado, Vice-Presídente no exerc1cio da Pre
sidência, presentes os Senhores Senadores Saldanha 
Derzi e Dias Macedo (art. 90 do Regimento Interno), 
reúne-se a Comissão de Redação. Deixam de compa
recer, por motiVo- justificado, os demais membros da 
ConiíSsão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi 
que, em seus pareceres, apresenta as redações finais 
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dos seguintes Projetas de Resolução: n~ 195, de 1986, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica (MS) 
a contratar operaç<'io de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 4.316,00 OTN; e n~ 196, de 1986, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Descalvado (SP) 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 6.000,00 OTN. Aprovados os 
pareceres, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia 
Borges Camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai 
ã publicação. 

Sa1a de Reuniões da Comissão, 16 de setembro de 
1986. -Senador Nivaldo Machado, Presidente em exer
cício. 

142! Reunião Extraordinária, 
realizada às 11:00 horas do dia 

17 de setembro de 1986 

Às onze horas do dia dezessete de setembro, do ano 
de um mil novecentos e oítenta e seis, na Sala dC Reu
niões da Comissão, sob a Presidência dei senhor Sena
dor Nivaldo Machado, Vice-Presidente no exercício da 
Presidência, presentes os SenhoreS Senadores Saldanha 
Derzi e Alaor Coutinho (art. -90 do-Regimerito Interno), 
reúne-se a Comissão de Redação. Deixam de compa
recer, por motivo justificado, os demais membros da 
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi 
que, em seus pareceres, apresenta as redações finais 
dos seguintes ProJetas de Resolução: n~--197, de 1986, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de ApafeciOa de 
Goiânia, Estado de Goiás, a contratar operã.ção de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 32-.355,07 
OTN; en~ 198, de 1986, que autoriZa a PrefeitUra Muni
cipal de Ubatã (BA) a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 56.846,20 
OTN. Aprovados os pareceres, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Vânia BorgeSCã.margo, Secretária 
ad hoc a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação-. 

Sala de· Reuniões da Comissâo, 17 de setembro de_ 
1986. -Senador Nivaldo Machado, Presidente em exef
cício. 

143: Reunião Extraordinária, 
realizada às 11:35 horas do dia 

17 de setembro de 1986. 

Às onze horas e trinta e cinco minutos do dia dezes
sete de setembro do ano de um mil novecentos e oitenta 
e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do Senhor Senador Jorge Kalume, presentes os 
Senhores Senadores Nivaldo Machado e Saldanha Der
zi, reúne-se a Comissão de Redação. Deixa de compa
recer, por motivo justificado, o senhor Senador José 
lgnácio Ferreira. Abertos os trabalhos, o Senhor Presi~ 
dente conci::de a palavra ao Senhor Senador Sal_danha_ 
Derzi que, em seus pareceres, aPresenta as redações 
finais dos seguintes Projetos de Resolução: n~ 199, de 
1986, que autoriza a Prefeitura MuiiiCipal de Belo Hori
zonte (MG) a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 372.400.000,00 (trezentos e setenta e dois mi
lhões e quatrocentos mil cruzados); e n~ 200, de 1986, 
que autoriza a Prefeitura Municípal de Campo Grande 
(MS) a contratar operação de crédito nq valor de Cz$ 
155.857.060,80 (cento e cinqüenta e cinco ÕJ.ilhões, oito
centos e cinqUenta e sete mil, sessenta cruzados e oitenta 
centavos). Aprovados os pareceres, e nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a 
reunião, lavrando, eu, Vânia Borges Camargo, Seáe
tária ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Piesidente, vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de 
1986. -Senador Jorge Kalume, Presidente. 

144! Reunião Extraordinára, 
realizada às 12:00 horas do dia 

17 de setembro de 1986 

Às doze horas do dia dezessete de setembro do ano 
de um mil, novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reu
niões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Sena-
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dor Nivaldo Machado, Vice-Presidente no exercício da 
Presidência, presentes os Senhores Senadores Saldanha 
Derzi e-Alaor Coutinho ( art. 90 do Regimento Interno), 
reúne~se a Comissão de Redação. Deixam de compa
recer, por motivo justificado, os demais membros da 
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi 
que-. em ·seus-pareceres, apresenta as redações finais 
dos seguintes Projetas de Resolução n~ 201, de 1986, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Naviraf (MS) 
a contratar operação de crédito no valor correspon
deiite, em -cruzados, a 114.768,00 OTN; e n? 202, de 
1986, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 82:705,00 OTN. Aprovados os parece
res, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de 
1986. - S~nador Nivaldo Mac:hado, Presidente em 
exercício. · 

145! Reunião Extraordinária, 
realizada às 12 horas e 30 minutos do dia 

17 de setembro de 1986 

Às d.oze horas -e vi~te minutos do dia dezessete de 
seteinbro do ano de um mil novecentos e oitenta e 
seíS, na Sala de Re_!lniões- da Comissão, sob a presi
dência do Senhor Se~ador Nivaldo Machado, Vice-Preo 
sídeD.te no ~xercfcio da presidência, presentes os Senho
res Senadores Saldanha Derzi e José Urbano (art. 90 
do Regimento Interno), reúne--se a Comissão de Reda· 
ção~ Deixam de compar~cer, por motivo justificado, 
os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente coD.cede a palavra ao Senhor Sena· 
dor Saldanha Derzi que, em seus pareceres, apresenta 
as redações finais dos seguintes Projetas de Resolução: 

- n~ 203, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Trombudo Central (SC) a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 185.910,85 (cento e _oitenta 
e cinco mil, novecentos e dez cruzados e oitenta e cinco 
centavos); e n~ 204, de 1986, que autoriza o Governo 
dO Estado da Paratba a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 412.200,00 
OTN. Aprovados os pareceres, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a r eu~ 
hlão, lavrando, eu, Vânia Borges Camargo, Secretária 
ad ~oc, a presente ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai â publicação. 

Sala de_ Reuniões ~a Comissão, 17 de seteinbro de 
19"86. -....::senador Nlv&ldo Machado, Presidente em exer~ 
cício. 

146: Reunião Extraordinária, 
realizada às 12 horas e 40 minutos do dia 

17 de setembro de 1986 

Às doze horas e quarenta minutos do dia dezessete 
de setembro do ano de um mil novecentos e· oitenta 
e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a presi
dência do _Sen!to! Senador Jorge Kalume, presentes os 
Senhores Senadores Saldanha Derzi e Nivaldo Machit
do, r~ne:-se_a_Comissã~ de Redação. Deixa de colnpa
recer, por motivo justificado, o Senhor Senador José 
Ignádo Ferreira. Abertos os trabalhos, o Senhor Presi~ 
dente __ concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha 
Derzi que, em seus pareceres, apresenta as redações 
finais dos seguintes Projetas de Resolução: n~ 205, de 
1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Treze de 
Maio (SC) ~ contratar operação de crédito no valor 
Cz$ 133.028,13 (cento e trinta e três mil, vinte e oito 
cruzados e treze centavos); e n~ 2Q6, de 1986, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Costa Rica (MS) a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 20.500,00 OiN. Aprovados os pareceres, 
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá 
por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo. Secretária ad hoc, a presente ata que, uma 
vez rubricada pelo Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de 
1986~ - Senador Jorge Kalume, Presidente. 
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14'7! Reunião Extraordinária~ 
realizada às 12 horas e 55 minutos do dia 

17 de setembro de 1986 

As doze horas e cinqüenta e cinco minutos~ do dia 
dezessete de setembro de um mil novecentos e oitenta 
e seis, na S"ala de Reuniões da ComissãO, sob a presi
dência do Senhor Senador Nivaldo Machado, Presi
dente em exercício, presentes os Senhores Senadores 
Saldanha Derzi e Jorge Kalume, reúne-se a Comissão 
de Redação. Ausente, por motivo justificado, o Senhor 
Senador José Ignácio Ferreira. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena
dor Saldanha Derzi que, em seus pareceres, apresenta 
as redações finais dos seguintes projetas: Projeto de 
Resolução n~ 207, de-1986, que-autoriza a Prefeitura 
Municipal de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 33.215,84 Obrigações do Te

-souro Nacional - OTN; e Projeto de Resolução n~ 
208, de 1986, que autoriza o Governo do Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 152.842,85 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. Aprovados os pareceres, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião,lavran
do eu, Vânia Borges Camargo. Secretária ad hoc, a 
presente ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de 
1986. -Senador Nlvaldo Machado, Presidente em exer
cício. 

148! Reunião Extraordinária, 
realizada às 13:15 horas do dia 

17 de setembro de 1986. 
Às treze horas e quinze minutos, do dia dezessete 

de setembro de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala 
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor 
Senador Jorge Kalume, Presidente, presentes os. Senho
res: Senadores Saldanha Derzi e Alaor Coutinho (art. 
90 Regimento Interno), reúne-se a Comissão de Reda
ção. Ausentes. por motivo justificado, os demais mem
bros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha 
Derzi que, em seus pareceres, apresenta as redações 
finais dos seguintes projetas: Projeto de Resolução n~ 
209, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Axixá de Goiás, Estado de Goiás, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 316.463,86 (trezentos e dezes
seis mil, quatrocentos e sessenta e três cruzados e oitan
ta e seis centavos);_ e Projeto de Re$01ução n~ 210, de 
1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
5.284,30 Obrigaç6es do Tesouro Nacional~OTN. Apro
vados os pareceres, o Senhor Presidente dá por encer~ 
rada a reunião, lavrando eu Vânia Borges Camargo, 
Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma vez ,rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de 
1986. -Senador Jorge Kalume, Presidente. 

14~ Reunião Extraordinária? 
realizada às 13:28 horas. do dia 

17 de setembro de 1986. 

Às treze horas e vinte e oito ffiinutós, do dia dezessete 
de setembro de um mil novecentos e oitenta e seis, 
na Sala de Reuniões da Comissão, sob a· Presidência 
do Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente, presen
tes os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Marcelo 
Miranda (art. 90 do Regimento Interno), reúne-se a 
Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justifi
cado, os demais membros da Comissão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Saldanb_a Derzi que, em seus pareceres, 
apresenta as redações finais dos seguintes projetas: Pro
jeto de Resolução n~211, de 1986, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Itaquiraf, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 18.319,92 Obrigações dG Te~ 
souro Nacional - OTN; e Projeto de Resolução n~ 
21~. de 1986. que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Arac~ti, Estado do Ceará, à contratar operação de cré~ 
dito no valor correspondente, em cruzados, a 52.055,00 
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Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. Aprovados 
os pareceres, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secre
tária ad boc, a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente. vai à publicação, 

Sala de Reuniões da COmissão, 17 de setembro de 
1986.- Senador Jorge Kalume, Presidente. 

150! Reunião Extraordinária, 
realizada às 13:45 horas do dia 

17 de setembro de 1986 

As treze horas e quarenta e cinCo minutos, do dia 
dezessete de setembro de um mil novecentos e oitenta 
e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi e 
Moacyr Duarte (art. 90 _d_o Regiin-entõ- Interno), reú
ne-se a Comissão. Ausentes, por motivo justificado, 
os demais membros da CorriiM>ão. Abertos os trabalh<>s, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhur Sena
dor Saldanha Derzi que, em seus pareceres, apresenta 
as redaçõe_s finais dos seguintes projetas: Projeto de 
Resolução n~ 213._ de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Rio Verde de Mato Grosso, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados. a 3.074,96 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN; e Projeto de R e-_ 
solução n'!-214, de 1986, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Ilhéus, Estado da Banhia, a contratar operaÇão
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
353.978,20 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
Aprovados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavran
do eu. Vânia Borges. Camargo, Secretária ad hoc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de s_etembro de 
1986. -Senador Jorge Kalume, Presidente. 

151: Reunião Extraordinária 
realizada às 13:58 horas do dia 

17 de setembro de 1986 

Às treze horas e cinqüenta e oito minutos do día 
dezessete de setembro de um mil novecentos e oitenta 
e seis-, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi c Ar
no Damiani (art. 90 do Regimento Interno), reúne·se 
a Comissão de Redação; Ausentes, por motivo justifi. 
cado, os demais membros da Comissão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seus parecereS,
apresenta as redações fiilais dos seguintes projetas: Pro
jeto de Resolução n~215, de 1986, que autoriza a Prefei: 
tura Municipal de Figueirópolis, Estado de Goíás,- a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados; a 12.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN; e Projeto de Resolução n'! 216, de 1986, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Arandu, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 23.610,93 Obrigações_ 
do Tesouro, o Senhor Presidente dá por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secre
tária ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de reuniões da Comissão, 17 de setembro de 
1986. -Senador Jorge Kalume, Presidente. 

152! Reunião Extraordinária, 
realizada às 16:40 horas do dia 

17 de setembro de 1986 

As dezesseis horas e quarenta minutos do dia dezes
sete de setembro de um mil novecentos e Oitenta e 
seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do Senhor Senador Octávio Cardoso, Presidente 
em exercício, presentes os Senhores Senadores Nivaldo 
Machado e IvanBonato (art. 90do Regimento Interno), 
reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo 
justificado~ os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Nivaldo Machado que, em seus pa
xeceres~ apresenta as redações finais dos seguintes pro-
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jetos: Projeto de_ Resolução n? 217, de 1986, que auto
riza o Governo do Estado de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 190.193,56 Obrigaç.ões do Tesouro Nacional
OTN~ e Projeto de Resolução n? 218, de 1986, que 
autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 354.600,00 Obrigações do Te.souto Nacional -
OTN. Aprovados os pareceres, e nada mais havendo 
a tratar. o Senhor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secretária 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de 
1986. -Senador Octávio Cardoso, Presidente em exer
cício. 

153{ Reunião Extraordinári&, 
realizada às 17:00 horas do dia 

17 de sete_01hro de 1986 

Às dezessete horas do dia dezessete de setembro de 
um nlil noveceritõs e"Oitentã. e seis;-na Sãla de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Ni
valdo Machado, Vice-Presidnete no exercício da Presi
dCnda, presentes os Senhores Senadores Octávio cardo
soe Jorge Kalume. reúne-se a Comissão de Redação. 
Ausentes, por motivo justificado, os demais membros 
da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardosoo 
que, em seus. pareceres, apresenta as redações finais 
dos seguintes projetas: Projeto de Resolução n? 219, 
de 1986, que autoriza o Governo do Estado de São 
Paulo a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados. a 941.109,00 Obrigações do 
TesoUro Nacional - ()TJ'i; e Projeto de Res<"?hJção 
n~220, de 1986, que autoriza o Departamento Munícipal 
de Água e Esgoto de Juiz de Fora. Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 10.304.500,00 (dez milhões, trezentos e quatro mil 
e quinhentos cruzados). Aprovados os pareceres. e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por en
cerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borgl!s Camargo~ 
Secretáría nd _h_oe, a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de 
1986.- Senador Nivaldo Machado, Vice-Presidente. 

1$4~ Reuniã9 Extraordinária, 
RealiZada às 17:40 horas do dia 

de 17 de setembro de 1986 
Às dezessete horas e quarenta minutos do dia dezes

sete de setembro de um mii novecentos e oitenta_ e 
seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dêifcia do Senhor SenadórNivaldo Machado, Vice-Pre
sidente no exercício da Presidência, presentes os Senho
res Senadores Octávio Cardoso e Jorge Kalume, reú
ne·se a Comissão de Redação. Ausente?. por motivo 
justíficad_o, O$_Jferp_ais m~mbros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Octávio_Cardoso que, em seus pare
ceres, apresenta-as redações fmais dos seguintes proje
tes: Projeto de Resolução n? 221, de 1986, que autoriza 
a Pt:efeitura. Munic_ipal de Rio Brilhante, Estado do 
Mcito GrOsso do SUl, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 21.958; 46 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN; e Projeto 
de Resolução n-222, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Ilhéus, Estado_da Bahia, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 150..514,06 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 
Aprovados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião,lavran
do eu, vânia Borges Camargo, Secretária "ad hoc", 
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de 
1986. -Senador Nivaldo Machado, Vice-Presidente. 

155! Reunião Extraordinária, 
Realizada às 17:58 horas do dia 

17 de .iieiembrO de 1986 
k dezessete horas e cinqüenta e Oito minutos do 

dia dezessete de setembro de um mil novecentos e oiten-

Dezembro de 1986 

ta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi· 
dência do Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi, Octá
vio Cardoso e Nivaldo Machado, reúne-se a Comissão 
de Redação. Ausente, por motivo justificado, o Senhor 
Senador José Ignácio Ferreira. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena
dor Saldanha Derzi que, em seu parecer, apresenta 
a redação final do Projeto de Resolução n? 223, de 
1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
25A52,66 Obrigações do Tesouro Nacional ......_ OTN. 
Aprovado o parecer. Assume a Presidência do Senhor 
Senador Nivaldo Machado, Vice-Presidente, que con
cede a palavra ao Senhqr Senador Octávio Cardoso 
que. em seu parecer, apresenta a redação final do Proje
to de Resolução n? 224. de 1986, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Arapiraca, E~tado de Alaguas, a con
tratar operação de erédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 261.349,29 Obrigaçõe.c; do Tesouro Na
cional- OTN. Aprovado o parecer, e nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secre
tária ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de 
1986.- Senador Jorge Kalume, Presidente 

156: Reunião Extraordinária, 
Realizada às 18:15 horas do dia 

17 de setembro de 1986 

Às dezoito horas e quinze minutos do dia dezessete 
de setembro de um mil novecentos e oitenta e seis, 
na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senhor SenadOJ Nivaldo Machado, V ice-Presidente 
no exercício da Presidência, presentes o Senhores Sena
dores Octávio Cardoso, Jorge Kalume e Saldanha Der
zi, reúne-se a Comissão de Redação. Ausente, por mo
tivo justificado, o Senhor Senador José Ignácio Ferreí
ra. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso que, 
em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 225, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Luciara, Estado do Mato Gross_o, _a con
tratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 34.000,000brigações do Tesouro Nacio
nal- OTN. Aprovado_o parecer. Assume a Presídência 
o Senhor Senador Octávio Cardoso que concede a pala
vra ao Senhor Senãdor Saldanha Derzi que, em seu 
parecer, apresenta a redação final do Projeto de Reso
lução n~ 226, de 1986~ que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 159.637,90 Obrigações do Tesou
ro Nacional - OTN. Aprovado o parecer, e nada mais 
havendo a tratar, a Senhor Presidente dá por encem:lda 
a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secre
tária ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubric-dda 
pelo Senhor Presidente, vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão. 17 de setembro de 
1986.- Senador Nivaldo Machado, V ice-Presidente. 

157! Reunião Extraordinária, 
realizada às 18:35 horas do dia 

17 de setembro de 1986 

Às dezoito horas e trinta e cinco minutos dO dia dezes
sete de setembro de um mil novecentos e oitenta e 
seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi
dência do Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores José lgnácio Ferreira, 
Alaor Coutinho (art. 90 do Regimento Interno), Octá
vio Cardoso e Nivaldo Machado, relÍne-se a Comissão 
de Redação. Ausente, por motivo justificado, o Senhor 
Senador Saldanha Derzí. Abertos os trabalhos, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
José Ignácio Ferreira que, em seu parecer, apresenta 
a redação fmal do Projeto de Resolução n'! 227, de 
1986, que autoriza a Prefeituia Municipal de Dourados, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
26.719.12 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN 
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Aprovado o parecer. Assume a Presidência o Senhor 
Senador Nivaldo Machado que concede a palavra ao 
Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seu parecer, 
apresenta a redaçáo final do Projeto de Resolução n~ 
228, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul, a realizar opera
ça:o de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 33.030,97 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavran
do eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de 
1986.- Senador Jorge Kalume, Presidente. 

158: Reunião Extraordinária, 
realizada às 18:53 horas do dia 

17 de setembro de 1986 

Às dezoito horas e cinqllenta e três minutos do dia 
dezessete de setembro de um mil novecentos e ·oitenta 
e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a ,Presi
dência do Senhor Nivaldo Machado, Vice-Presidente 
no exercício da Presidência, presentes os Senhores Se
nadores Octávio Cardoso e Jorge Kalume, reúne-se a 
Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justifi
cado, os demais membros da Comissão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor .Senador Octávio Cardoso que, em seus pare
ceres as redações finais dos seguintes projetas: Projeto 
de Resolução n~ 229, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Munícipal de Mundo Novo, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 3.737,21 Obrigaç6es do Te
souro Nacíonal - OTN; e projeto de Resolução n~ 
230, de 1986, que autoriza o Governo do Estado do 
Maranhão a. elevar em Cz$ 72.872.615,20 (setenta e 
dois milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos 
e quinze cruzados e vinte centavos) o montante de sua 
dívida· consolidada. Aprovados os pareceres, e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por en
cerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, 
Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação, 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de 
1986. -Senador Nivaldo Machado, Vice-Presidente. 

159~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 19:15 horas do dia 

17 de setembro de 1986, 

As dezenove horas e quinze minutos do dia dezessete 
de setembro de um mil novecentos e oitenta e seis, 
na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senador Nivaldo Machado, Vice-Presidente no exer
cício da Presidência, presentes os Senhores Senadores 
Octávio Cardoso Jorge Kalume, reúne-se a Comissão 
de Redação.- Ausentes, por motivo justificado; os de~ 
mais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Octávio Cardoso que, em seus pareceres, apresenta as 
redações finais dos seguintes p_rojetos: Projeto de Reso
lução n~ 231, de 1986, que aUtoriza a Prefeitura Muni~ 
cipal de Colíder, Estado do Mato Grosso, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em croza
dos a 68.765,36 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN; e Projeto de Resolução n~ 232, de 1986, que 
altera a Resolução n'! 8, de 3 de abril de 1986. Aprovados 
os parecereS, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Vânia Borges Camargo, Secretária ad boc, a presente 
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de 
1986. -Senador Nivaldo Machado, Vice-Presidente. 

1~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 19 horas e 45 minutos do dia 

17 de setembro de 1986 

As dezenove horas e quarenta e cinco minutos do dia 
.dezessete de setembro de wn mil novecentos e oitenta 
e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, so~ a Presi~ 
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dência do Senhor Nivaldo Machado, Vice~Presidente 
no exercício da Presidência, presentes os Senhores Se
nadores Octávio Cardoso e Jorge Kalume, reúne-se a 
Comissão de Redaçáo. Au~entes, por motivo justifi
cado, os demais membros da Comissão. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Octávio Cardoso que, em seus ·parece
res, apresenta as redaçôes finais dos seguintes projetas: 
Projeto de Resolução n~ 233, de 1986, que atutoriza 
o qoverno do Estado do Acre a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados a 
871.892,61 Obrigações do Tesouro Nacional- OTNs; 
e Projeto de Resolução n~ 234, de 1986, que autoriza 
o Governo do Estado do Maranhão a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 40,800,000.00 
(quarenta milhões e oitocentos mil dólares americanos). 
Aprovado os pareceres, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião,lavran
do eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões de Comissão, 17 de seternbro de 
1986. -Senador Nivaldo Mac-hado, V ice-Presidente. 

161! Reunião Extraordinária 
realizada às 20:10 horas do dia 

17 de setembro de 1986 
- -Às vinte horas e dez minutos do dia 17 de setembro 
de um mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reu
niões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Sena
dor Jorge Kalume, Presidente, presentes os Senhores 
Senadores Nivaldo Machado, Saldanha Derzi e Octávio 
Cardoso, reúne-se a Comissão de Redaçáo. Ausente, 
por motivo justificado, o Senhor Senador José Ignácio 
Ferreira. Abertos_ os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Nivaldo Machado 
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Proje
to- de Resolução n~ 235, de 1986, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Farroupilha, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 117.387.10 Obrigaçóes _do 
Tesouro Nacioi:lã.l- OTNs. Aprovado o parecer. Assu
me a Presidéncia o Senhor Senador Nivaldo Machado, 
Vice-Presidente no exercício da Presidência que conce
de a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso _que, 
cm seu parecer apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 236, de 1986, que autoriza o Governo 
-do--Estado _de Minas Gerais a elevar em Cz$ 
276.852.800,00 (duzentos e setenta e seis milhões, oito
centos e cinqüenta e dois mil e oitocentos cruzados) 
o montante de sua divida consolidada. Aprovado o pa
recer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai â publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de 
1986. - Senador Jorge Kalume, Presidente. 

162: Reunião Extraordinária, 
realizada às 20 horas e 35 minutos do dia 

17 de setembro de 1986. 

As vinte horas e trinta e cinco minutos do dia dezes
-sete de setembro de um mil novecentos e oitenta e 
seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi~ 
dência do Senhor Senador Nivaldo Machado, Vice~Pre
sidente no exercício da Presidência, presentes _9s Senho
res Senadores Octávio Cardoso e Jorge Kalume, reú
ne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor_ Presidente concede a palavra 
ao Senhor Octávio Cardoso que, em seus pareceres, 
apresent~ as redações fmais dos seguintes projetas: Pro
jetos de Resolução n~ 237, de 1986, que autoriza aPre
feitura Municipal de Rochedo, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 10.583,88 Obrigações do Te
s_ouro Nacional - OTNs; e Projeto de Resolução n~ 
238, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Colíder, Estado do Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
29.839,49 Obrigações do Tesouro Nacional- OTNs. 
Aprovados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente d' por encerrada a reunião, lavran
do eu, Vânia Borges Camargo, Secretária ad boc, a 
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presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi~ 
dente, vai ~publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de 
1986.- Senador Nivaldo Machado, Vice-President.e. 

163: Reunião Extraordinária, 
realizada às 21:00 horas do dia 

17 de setembro de 1986 
Às vinte e uma horas do dia dezessete de setembro 

de um mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reu
niões da Comissão, sob a Presidência do Senhor Sena
dor Jorge Kalume, Presidente, presentes os Senhores 
Senadores Saldanha Derzi e José Ignácio Ferreira, reú
ne-se a Comissão de Redação. Ausente, por motivo 
justificado, o Senhor Senador Nivaldo Machado. Aber
tos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Saldanha Derzi que, em seus parece
res, apresenta as redações finais dos seguintes projetas: 
Projeto de Resolução n~ 239, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, 
a contratar operação de crédito no- valor correspon
de:t;~.te, em cruzados, a 61.795,97 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN; e Projeto de Resolução n? 240, de 
1986, que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Teresina, 
Estado do Piauí, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 112.102,54 Obri
gações do TeSoUro Nacional - OTN. Aprovados os 
pareceres, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia 
Borges C amargo, Secretária ad hoc, a presente Ata 

. que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. 

Sala de ReD:niões da Comissão, 17 de setembro de 
1986. -Senador Jorge Kalume, Presidente. 

164~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 21:20 horas do dia 

17 de setembro de 1986 
Às vinte e uma horas e vinte minutos do dia dezessete 

de setembro de um mil novecentos e oitenta e seis, 
na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senhor Senador José Ignácio Ferreira, Presidente 
em exercício, presentes os Senhores Senadores Jamil 
Haddad (art. 90 do Regimento Interno) e Helvídio Nu
nes (art. 90 do Regimento Interno), reúne-se a Comis
são de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os 
demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Sena~ 
dor Jamil Haddad que, em seus pareceres, apresenta 
as redaçóeS fina-is dos seguintes projetas: Projeto de 
Resolução n~ 241, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Maceió, Estado de Alagoas, a contratar 
operação de crédito no val_or correspondente, em cruza
dos, a 450.371,13 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN; e Projeto de Resolução n'! 242, de 1986, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado 
do Piauí, a co~_tratar operação de crédito n9 valor cor- -
respondente, em cruzados, a 115.677,39 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTNs. Aprovados os pareceres, 
e nada mais havendo tratar, o Senhor Presidente dá 
por encerrada a reuníão, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de 
1986. -Senador José lgnácio Ferreira, Presidente em 
exercício. 

165~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 22:10 horas do dia 

17 de setembro de 1986 

Às viD.te e duas horas e dez minutos do dia dezessete 
de setembro de um mil novecentos e oitenta e seis, 
na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senhor Jorge Kalume, Presidente, presentes os Se~ 
nhores Senadores Saldanha Derzi e Alaor Coutinho 
(art. 90 do Regimento Interno). reúne~se a Comissão 
de Redaça:o. Ausentes, por motivo justificado, os de
mais mernbros da Comissão. Abertos os trabalhos, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Saldanha Derzi que, e:m seu parecer, apresenta a reda~ 
ção final do Projeto_ de Lei do Senado n~ 302, de 1985, 
que declara de utilidade pública o Clube de Radica~ 
madores CWRJ do GrupO de CW do Estado do Rio 
de Janeiro: Aprovado o oarecer. e nada mais have..Q.do 
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a tratar, o Seithor Presidente dá por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Vânía Borges Camargo, Se.cretária 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 17 de setembro 
de 1986. -Senador Jorge Kalume, Presidente. 

166~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 16:00 horas do dia 

18 de setembro de 1986 

Às dezesseis horas do dia dezoito de sdembro de 
um mil novecentos e oitenta c seis, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Jor
ge Kalume, Presidente, presentes os Senhores Sena· 
dores Nivaldo Machado e Arno Damiani_ (art. 90 do 
Regimento Interno), reúne-se a Comissão de Redação. 
Ausentes, por motivo justificido. os demais membros 
da Comissão. Abertos os traballiOs, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor St:nador Nivaldo Machado 
que, em seu parecer, apresenta as redações finais dos 
seguintes projetos: Projeto de Resolução n~ 245, de 
19&5. que autoriza a Prefeitura Municipal de Jjuf, Esta~ 
do do Rio Grande do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados_,_ a 
5.173,99 Obrigaç6es do Tesouro NaciQnal- OTN; e 
Projeto de Resolução n·: 246, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas, Esta~ 
do de Minas_ Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 59.105,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. Aprovados 
os pareceres, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Vânia Borges Camargo, Secretâtta ad hoc:, a presente 
Ata que, uma vez rubricada_ pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação.-

Sala de Reuniões da Comissão:. 18 de setembro de 
1986. -Senador Jorge Kalume, Presidente. 

167! Reunião Extraordinária, 
realizada às 16:25 horas do dia 

18 de setembro de 1986 

Às dezesseis horas e vinte e cinco minutos do cua 
dezoito de setembro de um mil novecentos e oitenta 
e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi~ 
dência do Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Jamil Haddad (art. 
90 do Regimento Interno) e Arno Damiani (art. 90 
do Regimento Interno), reúne-se a_Comissão de Re:,da
ção. Ausentes, por motivo justificado, os demais mem
bros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador Jamil Had
dad que, em seus pareceres, apresenta as redações finais 
dos seguintes projetas: Projeto de Resolução n~ 247, 
de 1986, que autoriza-a Prefeitura Municipal de Cam~ 
pina Grande, Estado da Paraiba, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
62.932,70 Obrígações do Tesouro Nacional - OTN; 
e Projeto de Resolução n'!. 248, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, 
Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados~a 22c054,86 Obriga~ 
ções do Tesouro Nacional- OlN. Aprovados.os pare
ceres, e nada maís havendo a tratar, o Senhor Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata que. uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, JS de setembro de 
1986. -Senador Jorge Kalume, Presidente. 

168! Reunião Extraordi.-_!Uia, 
realizada às 16:55 horas do dia 

18 de setembi'Q de 1986 

Às dezesseis horas e cinqüenta e cinco minutos_ do 
dia dezoito de setembro de wn roil_n_pveccntos e oitenta 
e seis, na Sala de Re1.lniões da Comissão, sob a Presi~ 
déncia do Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Nivaldo Machado e 
Alaor Coutinho (art. 90 do Regimerito Interno), reú
ne~se a Comissa:o- ·de_ Re_daç_ão. Ausentes, por motivo 
justificado, os_ de_mais membros da Comissão. Abertos 
?S trabalhos o Senhor Presidente concede a palavra 
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ao Senhor Senador Nivaldo Machado que, em Seus pa~ 
receres,_ aprese"nta as redações finais dos seguintes pro~ 
jefõS::TrõjelO-de Resolução n? 249, de 1986, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Erval Velho, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor 
Jie Çz$ 488.781,74 (quatrocentos e oitenta e oito mil, 
setecentos e oitenta e um cruzados e setenta e quatro 
centavos); e Projeto de Resolução n? 250, de 1986, que 
autoriza a Pre(dtura Municipal de Salvador, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 347.004,20 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN. Aprovados os pareceres, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, la\·ran
do eu_. Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente. vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de 
1986.- Senador Jorge Kalume, Presidente. 

169~ Reunião-Extraordinária, 
realizada às 17 horas e 15 minutos do dia 

18 de setembro de 1986 

- Às dezessete horas ·e quinze minutos do dia dezoito 
de setembro de um mil novec:entm. e oitenta e seis, 
na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência _ 
do Senhor Senador Nivatdo Machado, Vice-Prcsidente
no exercício da Presidência, presentes os Senhores Se· 
nadores Jorge Kalume e Alaor Coutinho (art. 90 do 
Regimento Interno), reúne-se a Comissão de Redação. 
Ausentes, por motivo justificado, os demais membros 
da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Jorge Kalume 
que, eni seus pareceres, apresenta as redações finais 
dos s.eguirites projetes: Projeto de Lei do Senado n? 
1'13, de 1986, que acrescenta parágrafo ao artigo 153 
dó Código Eleitoral, com vistas a facilitar a votação 
oe eleitores com impedimento fegiHoso; e Projeto de 
Lei do Senado n~ 208, de 1986, que autoriza a admissão, 
pela Caixa Económica Federal, dos empregados da As
socição ·de Poupança e Empréstimo de A lagoas -
APEAL, Associação de Poupança e Empréstimo de 
Pernambuco - APEPE, Associação de Poupança e 
Empréstimo do Rio Grande do Norte - APERN. e 
Caixa: Forte - APE, do Piauí, e transformadas em 
SOciedade de Crédito Imobiliário pelo Banco Central, 
e dá õutras providencias. Aprovados os pareceres, e 
nada m;;~.is havendo a tratar, o Senhor Presidente dá 
por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
camargo, Secretária ad boc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, ·13 de setembro de 
1986.- Senador Nivaldo Machado, Více-Presidente. 

170~ Reunião Extraordinária, 
realizada às 17 horas e 35 minutos do dia 

18 de setembro de 1986 

Às dczess.cte horas e trinta e cinco minutos do dia 
dezoito de setembro de um mil novecentos e oitenta 
e seis, na Sala de Reuniões da Cçmissão, sob a F_resi
dénciado Senhor Senador Octãvio Cardoso, Presidente 
em exercício. presentes os Senhores Senadores Nivaldo 
Machaâo e AlaorCoutinho (art. 90 do Regimento Inter
no), reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por 
motivo justificado, os demais membros da ComiSsão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Nivaldo Machado que, em 
seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n'! 251, de_1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, 
a_ contr;!tar operação de crédito no valor correspon
deru_~_._em_cruzac;l_os, a 161 ,000_.00 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN. Aprovado o parecer. Assume 
a Presidência o Senhor Senador Nivaldo Machado que 
cõDcede a pala: Via ao Senhor Senador Octávio Cardoso 
que, em ~u parecer, apresenta a redação final do Proje

__ to de RC!!olução n~ 25_2, de 1986; que autoriza a Prefei~ 
tura Municipal de Valinhos, Estado de São Paulo, a 
contratar operação 4e crédito no _valor correspondente, 
em cruza~os, a 5_~.010~00 Obrigações do Tesouro Nado
Dai ~Ol'N. Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Pr~iden_te dá por en~err~da a reu
~ã_o,_livr~ndo eu, Vânia Borges Camariõ, Secretária 

Dezembro de 1986 · 

ad hoc, a pre:sente_ Ata que, Uma vez. rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de 
1986. -Senador Octávio Cardoso, Presidente em exer· 
cicio. 

171: Reunião Extraordinária, realizada 
às 17 horas e 58 minutos do dia 18 de 

setembro de 1986 

Às dezessete_horas e cinqüenta e oito minutos do 
dia dezoito de setembro de um mil novecentos e oitenta 
e se!s~ na Sala de Reuniões da_ Comissão, soh a Presi
dência do Senhor Senador Nivaldo Machado, Vice-Pre
sidente, no exercício da Presidéncia, presentes os Se
nhOr:cs Senadores Octávio Cardoso e Dias Macedo (art. 
90 do Regimento Interno), reúne-se a Comissão de Rc
dação. Ausentes~ p~H motivo justificado, os demais 
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a pai aVI-a ao Senhor Senador Octá
vio Cardoso, que, em seus pareceres, apresenta as reda~ 
ções finais dos seguintes projetos: Projeto de Resolução 
o~ 253, de 1986, que au_toriza a Prefeitura Municipal 
de Salvador, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no Valor cçrrespondente, em cruzados, a 
412.653.31 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN; 

_ e Projeto de Resolução n': 254, de 1986, qu~ autori_za 
a Prefeitura Municipal de Marabá, Estado do Pará, 
a_ contratar operação de crédito no valor correspon
dente~ em cruzados, a 44.779,48 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. Aprovados os _pareceres, o Senhor 
Piesídente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a pre.<rente 
Ata que. uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
yai à publicação. 

Sala de Reuniõe!i da_ Comis~ão, 18 de setembro de 
1986.- Senador Nivaldo Machado, Vice-Presidente. 

172! Reunião Extraordinária, realizada 
ãs 18!26 horas do dia 18 de setembro de 1986 

.Às dezoito horas c vinte e seis minutos do dia dezoito 
de setembro de _um mil novecentos e oitenta e seis, 
na Sala de ReuniOes aa Comissão; sob a Presidência 
do Senhor Serlador Nivatdo Machado, Vice-l>residente 
no exercício da Presidência, presentes os Senhores Se
nadores AlaorCoutinho (art. 90 do Regimento Interno) 
e_ Amir _Gaudêncio (art. 90 do Regimento Interno), 
reúne--se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo 
justificado, os demais membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Alaor Coutinho que, em seus pare
ceres, apresenta as redações finais dos seguintes proje
tas: Projeto de Resolução n~ 255, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, 
Estado de Santa Catarina, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 19.999,17 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTNs; e Projeto 
de Resolução n? 256, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Lagoa da Prata, Estado de Minas Gerais, 
a contratar-operação de çrédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 40.488,39 Obrigaçõe:; do Tesouro 
Nacional - OTNs. Aprovados os pareceres, e nada 
mais hav~ndo a tratar, _o Senhor Presidente dá por en-

- cerrádã a reunião,lavi-ando eu, Vãnia Borges Camargo, 
Secretária uad hoc", a presente Ata que, uma vez rubri~ 
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicaç-J.o. 

Sala de Reuniões da Comissão._ em 18 de setembr_o 
de 1986. -SenadorNivaldo MachadO. V ice-Presidente. 

173~ Reunião Extraordinária, realizada 
ãs 18:44 horas do dia 18 de setembro de 19.86 

- Às dezo_i!_o_ horaf. e quarent~ c;:_ quatro miilutos do 
dia dezoito de setembro de um mil novecentos e oitenta 
e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi~ 
dência do Senhor Senadçr Amir Gaudêndo, Presidente 
em exercfcio (art. 90 do Regimento Interno), presentes 
os Senhores Senadores Nivaldo Machado e José Urbano 
(art. 90 Õ.Q R_egimen.to Interno), rcúne~se a Comissão 
de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os de
mais membros da Comissão. Abertos_os trabalhos, o 
Senhor Presiden_te_concede a palavra ao Senhor Senador 
Nivaldo Machado que, em seus pareceres, apresenta 
aS redações (inais dos seguintes projetas: Projeto de 
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Resolução n~ 257,_de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Campina Grande, -Estado da Paraíba, a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 78,137,00 Obrigações do_ Tesouro Nacio
nal, OTN; e Projeto de Resolução n? 258, de 1986, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 117.236,53 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. Aprovados 
os pareceres, o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secre
tária "ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 18 de setembro 
de 1986. _- S_enador Amir Gaodêncio, Presidente em 
exercício. 

174: Reunião Extraordinária, realizada 
às 19:10 horas do dia 18 de setembro de 1986. 

Às dezenove horas e dez minutos do dia dezoito de 
setembro de um mil novecentos e oitenta e seis, na 
Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do 
Senhor Senador Nivaldo Machado, Vice-Presidente no 
exercício da Presidência, presentes os Senho!es Sena~ 
dores octávio Cardoso e Alaor Coutinho (art. 90 do 
Regimento Interno), reúne-se a Co~ssáo de Redação. 
Ausentes, por motivo justifiçado, os demais membros 
da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador OctáviO Cardoso 
que, em seus pareceres, apresenta as redações finas 
dos seguintes projetas: Projeto de Resolução n~ _259, 
de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Or
Ieans, Estado de Santa Catarina, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
9.777,69 Obrígações do Tesouro Nacional- 01N; e 
Projeto de Resolução n'? 260, de 1986, que autoriza 
o Governo do Estado de Goiás a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 438.261.174,40 (quatrocentos 
e trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e um mil, 
cento e_ setenta e quatro cruzados e quarenta centavos). 
Aprovados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavran· 
do eu, Vânia Borges Camargo, Secretária "ad hoc", 
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente vai à publicação. _ --

Sala de Reuniões da ComiSsão, em 18. de setembro 
de 1986. -Senador Nivaldo Machado, Vice-Presidente. 

175: Reunião Extraordinária, realizada 
às 19!30 horas do dia 18 de setembro de 1986 

Às dezenove horas e trinta minutos do- dia dezoito 
de setembro de um mil novecentos e oitenta e seis, 
na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidêp.cia 
do Senhor Senador Nivaldo Machado, Vice-Presidente 
no exercÍcio da Presidência, preSeDtes os -~enhores Se-
nadores Octávio Cardoso e Ivan Bonato (art. 90 do 
Regimento Interno), reúne~se a ComissáÕ de Reda.ção. 
Ausentes~ por motivo justificado, os demais membros 
da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Octávio" Cardoso 
que, em seus pareceres, apresenta as redaçõe!l. finais 
dos seguintes projetas: Projeto de Resolução n':261, 
de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pau
lista, Estado de Pernambuco, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados,_ a 
68.000,00 Obrigações do Tesoui~acional- OTN; 
e Projeto de Resolução ·n? 262, de f986. que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Morro do Pilar, Estado de 
Minas Gerais, à contfatar Opéraçã.o de crédito no valor 
correspondente, cm cruzados, a 25.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional-OTN. Aprovados os pareceres, 
e nada mais havendo _a tratar, o -senhor Presidente dá 
por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata que, uma 
vez rubricada pelo Senhor Presidente. vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissáo, 18 de se-te!nbro de 
1986. -Senador Nivaldo Machado, Vice-Presidente. 

176! Reunião Extraordinária, realizada 
às 20:25 horas do dia 18 de setembro de 1986 

Às vinte horas e vinte e cinco minutos do dia dezoito 
de setembro de um mil novecentos e oitenta e seis, 

DIÁRIO DO CONGRÉSSO NACIONAL (Seção II) 

na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senhor Senador Nivaldo Machado, Vice·Presidente 
no exercício da Presidência, presentes os Senhores Se
~adores Octávio Cardoso e AlaOI Coutinho (art. 90 
do Regi~ento Interno), reúne-se a Comissão de Reda
ç.ão. Ausentes, por motivo justificado, os demais mem
bros da Comissão~Abertos os trabalhos, o Senhor Presi
dente cOO:cede a palavra ao Senhor Senador Octávio 
Cardoso que, em seus pareceres, apresenta as redações 
finais dos seguintes projetas: Projeto de Resolução n~ 
-26_3, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, a con~ 
tratar operação de crédito no valor correspondente, 
em Cruzados, a 9.511,49 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN; e Projeto de Resolução n? 264, de 1986, 

_que autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel Alei
xo, Estado de Sergipe, a contratar operaçáo de _crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 2.141,25 Obri
gações do Tesouro Nacional - OTN. AprovadOs os 
pareceres, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá ~or encerrada a reunião~ lavrando eu, Vânia 
Borges Camargo, Secretária ad hoc, a presente Ata 
que. uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai 
à pUblicação-. 
- Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de 

1986. -Senador Nivaldo Machado, Vice~Presidente. 

177! Reunião Extraordinária, realizada 
às 20:40 horas do dia 18 de setembro de 1986 

Às vinte horas e quarenta minutos do dia dezoito 
de setembro de um mil novecentos e oitenta e seis, 
na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senhor Octávio Cardoso, Presidente em exercício, 

-presentes oS Senhores Senadores Nivaldo Machado e 
Benedito Ferreira (art. 90 ·do Regimento Interno), reú
ne-se a.Comissão de Redação. Ausentes, por motivo 
JUstificado, os demais membros da ComissãO. Abertos 
os ttabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Nivaldo Machado que, em seus pa· 
receres, apresenta as redações finais dos seguintes pro
jetas: Projeto de Resolução n? 265, de 1986, que altera 
a Resolução n~ 140, de 28 de abril de 1983, que autoríza 
a, Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São 
Paulo, a realizar operação de empréstimo externo no 
vi;tlor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares 
americanõs); e Projeto de Resoluçao n? 266, de 1986, 
que autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 276.906.106,40 
(duzentos e setenta e seis milhões, novecentos e seis 
mil, cento e seis cruzados e quarenta centavos). Apro~ 
vados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu. Vâniã Borges Camargo , Secretária ad hoc, a pre
sente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi~ 
dente, vai à publicação. 

Sala de_ Reuniões da Comissão, 18 Qe setembro de 
1986. -Senador Octá.vio Cardoso, Presidente em exer
cfcio. 

178~ Reuniã_o_Extraordimbiat realizada 
as 21:00 horas do dia 18 de setembro de 1986 

Às vinte e uma horas e dez minutos do dia dez01to 
de setembro um mil novecentos e oitenta e seis, na 
Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do 
Senhor Senador Nivaldo Machado 1 Vice·Presidente no 
exercício da Presidência, presentes os Senhores Sen_a~ 

-dores Octávio Cardoso e Alaor Couti;Jho (art. 90 do 
Regimento Interno), reúne-se a Comissão de Redação. 
Ausentes, por motivo justificado, os demais mem\>ros 
da Comíssão. Abertos os trabalhos. o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Octá·vio Cardoso que, 
em seus pareceres, apresenta as redaçóes finais dos se
guintes projetes: Projeto de Resolução n~ 267, de 1986, 
que autoriZa a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, 
Estado de Santa Catarina, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 10.089,63 

- Obrigaçã_es_ do Tesouro Nacional - OTN; e Projeto 
de Re.s_olução n~ 268, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Praia Grande, Estado de Santa Catarina, 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente. em cruzados, a 38.454,27 Obrigaçóes do Tesouro 
NacioD.al- OTN. Aprovados os pareceres, e nada mais 
havendo a tratar, o senhor Presidente dá por encerrada 
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a re_união, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secre· 
tária «ad hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de_ Reuniões da Comissão, 18 ~e setembro de 
19"86.- Senadoi- Nivaldo Mãchado Vicc-Presidente. 

179! Reudião Extraordináritt, realizada 
às 21:20 horas do dia 18 de setembro de 1986 

Às vinte e uma horas e vinte mirlutos do dia dezoito 
de setembro de um mil novecentos e oitenta e seis, 
na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senhor Senador Octávio Cardoso, Presidente em 
exercíciO, presentes os Senhores Senadores Nivaldo 
Machado e Ivan Bonato (art. 90 do Regimento Interno), 
reúne-se a Comissão da Redação. Ausentes, por motivo 
justifiCado, os demais membros da Comissão. Abertos 
os Trabalhos, o Sc:::nhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Sená.dor Nivaldo Machado que, em seu pare~ 
cer, apresenta a_ redação final do Projeto de Resolução 
n? 269, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 13.283,06 Obrigações do Tesouro Nacio~ 
na!- OTN. Aprovado o parecer. Assume a Presidência 
o Senhor Senador Nivaldo Machado, Vice-Presídente, 
que concede a palavra ao Senhor Senador Octávío Ciu
doso que, em seu parecer, apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n~ 270, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Muntcipal de Juscimeira, Estado do Mato 
Grosso, a contratar -operação de crédito no valor corres-
pondente, em cruzadas, a 19.794,60 Obrig"~ções do Te
souro Nacional- OTN. Aprovado o parecer, e" nada 
mais havendo a tratar, __ o Senhor Presidente dá por en
CCrraclaa r~união,lãvr_a~doeu. Vânia Borges Catri3.rgo, 
SeCretária ''aO hoc"~ã preSente Ata que, uma vez rubri
cada pelo senhor Presid_ente, vai à publicação. 

Sala de _Reuniõ~_s._da Comissão, 18 de setembro de 
1986. -Senador Octávio Cardoso, Presidente em exer
cício. 

180: Reunião Extraordináriat realizada 
às 21:40 horss do dia 18 de setembro de 1986 

Às vinte e unia horas _e quarenta minutos do dia 
dezoito de setembro de um mil novecentos e oitenta 
e seis, na sala de Reuniões da Comissão, sob a Presi· 

___ c;lência do Senhor Senador Octávio Cardoso, Presidente 
em exercício, presentes os Senhores Senadores Nivaldo 
Machado e Alaor Coutinho (art. 90 do Regimento Inter
no), reúit.e-se a Comissão de Redação.-Ausentes, por 
motivo justificado, os demaís membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Nivaldo Machado que, em 
seu parecer, apres_enta a redação final do Projeto de 
Resolução n~ 271. de 1986, que altera a Resolução 
n~ 206, de 22 de agosto de 1986. Aprovado o parecer, 
e nada maís havendo a tratar, o Senhor Presidente dá 
por encerrada a reunião, lavrando eu, Vânia Borges 
Camargo, Secretária "ad hoc", a presente Ata que, 
um~ vez rubricada pelq Se_nf)or Presidente, vai à publi
cação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de Setembro de 
1986. -Senador Octávio Cardoso, Presidente em Exer
cício. 

181: Reunião Extraordinária1 realizada 
às 22:10 horas do dia 18 de setembro de 1986 

Às vinte e duas horas e dez minutos do dia dezoito 
de setembro de um mil novecentos e oitenta e seis, 
na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência 
do Senhor_ Senador Nivaldo Machado, Vice·Presidente 
no exercício da Presidência, presentes os Senhores Se
nadores Octávio CardoS-o e Amo Damiani (art. 90 do 
Regimento Interno}, reúne·se a Comissão de Redação. 
Ausentes. por motivo justificado, os demais membros 
da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Octávio Cardoso 
que, em seus paréceres, apresenta- as redações finais 
dos seguintes projetas: Projeto de Resolução n~ 272, 
de !9~. qu_ç_autoriza a Prefeitura Municipal de Cotia, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 75.445~11 
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Obrigações do Tesouro Nacional - OTN; e Projeto 
de Resolução n'!' Z13, de 1986~ que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Presidente Prudente, Estado de São Pau
lo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
31.920.(XX),00 (trinta e um milhões, novecentos e vinte 
mil cruzados). Aprovados os pareceres, e nada mais 
havendo a tratar. o Senhor Presidente dá por encerrada 
a reunião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, Secre
tária ad boc, a presente Ata que, uma vez rubricada 
pelo Senhor Presidente, vai ã publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de setembro de 
1986. - Senador Nivaldo Machado, Vice-Presidente. 

182: Reunião E:rtraordlnária, realizada 
às 10:00 horas do di.a 24 de setembro de 1986 

Às dez horas do dia vinte e quatro de setembro de 
um mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Ni
valdo Machado, Vice-Preisdente no exercício da Presi
dência, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume 
e Arno Damiani (art. 90 do Regimento Interno), reú
ne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo 
justificado~ os demais membcos da Comissão. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Jorge Kalume que, em seu parecer, 
apresenta a redação fmal do Projeto de Lei do Senado 
n~ 33~ de 1986, que acrescenta § 3~ ao artígõ 17 do 
Decreto-lei n~ 5, de 4 de abril de 1966, e dá outras 
providências. Aprovado parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reu· 
oião, lavrando eu, Vânia Borges Camargo, SeCretária 
ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comíssão, 24 de setembo de 
1986. -Senador Nivaido Machado, Vice-Presidente. 

183: Reunião Extraordinária, realizada 
às 14:10 horas do dia 30 de setembro de 1986 

Às quatorze horas e dez minutos do dia trinta de 
setembro de um mil novecentos e oitenta e seis, na 
Sala de Reuniões da ComiSsão, sob a Presidência do 
Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente, presentes 
os Senhores Senadores Nivaldo Machado e Octávio 
Cardoso, reúne-se a Comíssão de Redação. Ausentes, 
por motivo JUstificado, os demais membros da Comis
são. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senhor Senador _ Ni_valdo Machado que, 
em seus pareceres, apresenta as redaçóes d_os seguintes 
projetas: Redação d_o yencido para o segundo turno 
regimental do Projeto de Lei do Senado n~ _302, de 
1980~ que acrescenta dispositivos à Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei re 5.452, 
de 1~ de maio de 1943; Redação final do Projeto de 
Lei do Senado n~ 203, de 1'984, que acrescenta pará
grafos ao artigo 392 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n~ 5.452, de 1~ de maio 
de 1943; e Redação do vencido, para o segundo turno 
regimental do PrOjeto de Lei do Senado n~ 1, de 1983, 
que altera a Lei n~ 4.117, de 27 de agosto de 1962 
-Código Brasileiro de Telecomunicações. Aprovados 
os pareceres, e nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu,~ 
Vânia Borges Camargo, Secretária ad hoc, a presente 
Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação. -

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de setembro de 
1986. -Senador Jorge Kalume, Presidente. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
DESTINADA A JNVESTIGAKA CRISE 

NA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
BRASILEIRA 

27". Reunião, realizada em 4 
de dezembro de 1986 

Às dezessete horas do dia quatro de dezembro do 
ano de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reu
niões da Comissão de Economia, Ala ~enador ~~lo 
Coelho reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquénto 

, criada Peta Resolução n~ 99, de 1982, "destinada a inves-
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tigar a ciise na Previdência Social Brasileira", pn:sentcs 
os Senhores Senadores Jutahy M.agalbaes,. C3rlos Olia
rclli, Mário Maia, Lourival llaplista, Gasllio Muller, 
Gabriel Hennes e Odacir Soa=. Ccmpan:ce, ainda. 
o SeiÍador Jorge KaJume. 

Abertos os trabalhos o Senhor Senado< Jutahy Map
lbáes, Vice-Presidente da Comissão ooexen:i:ioda Pm
sidênci~ dispensa a leitura da Ata da reuoião aoterior -
e, em seguida, é dada como aprovada. 

Contin_U31ldo. a Presidência coocedc a palavra ao Se
nhor Relator, Senador Carlos Oriarelli, que apn:=da 
o. seu Relatório. Colocado em discussão e votação é 
o mesmo aprovado. 

Nada mais havendo a tratar,. encena-se a reunião 
e, para constar, eu, Horoldo Pereira Fernandes, As.is
tente da Comissão,. lavrei a pKSCD.te Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXmRIOII&'l 

Às onze horas,. do dia vinte e seis de llO'f'eDlbro de 
mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões 
da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho,. sob a Presi
dência do Senhor Senador Cid Sampaio. Presidente., 
com a presença dos Senhores Senadcm:s Saldanha Der
ri, Afonso Sancbo, Maurício Lcite, Carlos Lyra, Mana
Machado, João Calm.on, Amaral Peixoto,. Alexandre 
Costa e Lourival Baptista, reúne-se a Comissão de Rc
dações Exteriores. Deixam de comparecer, por- motiro 
justifiéado, os Senhores Senadores Severo Gomes. Fá
bio Lucena, Alaor Coutinho, Nelson Carneiro. Aloysio 
Chaves e Albano Fr.mço. Havendo número regimental. 
o Senhor Presidente declara abertos os tr.tbalhos. dis-
pensando a leitura da Ata da reunião anterior" que é 
dada como aprovada. A seguir, comunica que a n:união 
destina-se à apreciação das matérias constantes da pauta 

.-e·, atnda~ a ouvir as exposições que farão os Senhores 
Ministros Geraldo Egidio da Costa Holanda CavalaDti, 
Carlos Antonio Bettencourt e Laura Maria Malcher 
de Macedo, indicados para exercerem as funções de 
Embaixadores do Brasil junto às CoDlDJlidades .Euro
péias, Japão e a República de Cabo VCJde. respccliv.a
mente, sobre as missões que desempeuha.r.io. Conce
djQa a palavra ao Senhor Senador Saidanba Detz:i, este 
propõe à ComiSsão, fossem os Senhores Embaixado<cs 
anteriormente mencionados. dispensados das exposi
ções e argüições a que se deviam submeter, face a nea:s
sidade do comparecimento em Plenário dos Senhores 
Senadores memb_ros da Comissão,_ no h~ previsto 
para a desta reunião, e o tempo que deman-
daria o · ento. TendoaCo-
mtssao ap:r a referida propos-
ta, o Senhor Presidente agrndcce a pn:sença dosScuOO
res Ministros e reitera o convite já feito pelo SeoacloJ:" 
Saldanha Derzi, para que estes, quando de pass;ogem 
pelo Brasil, venham a esta Comissão nanar suas expe
riências à frente das Embaixadas para as quais foram 
designados. Prosseguindo? o Senhor Presidente deter
mina que a reunião tome-se secn:ta pam delibe-rar sobre 
as seguintes Mensagens Presidenciais: ~ 469. de 1986 
(n' 672, de 18-11-86, na origem), submetendo i aprova
ção do Senado Fedetal? a escolha do SenhOI" Ger.aldo 
Egídio da Costa Holanda Cavalcanti, Ministro de Pri
meira Classe, da Carreira de Diplomata, paxa excn::er 
a função de Embaixador do Brasil junto :is Comuni-

--dades Européias. Relator: Senador Afooso Sancho;~ 
475, de 1986 ("' 682, de 20-11-86, na origem) subme
tendo à aprovação do Senado Federal .. a escolha do 
Senhor Carlos Antonio Bettencoort Bueno. Mi:nmro 
de Primeira aasse, da. Carreüa de Diplomata~ para 
exercer a função de Embaixador do B.rasil junto ao 
Japão. Relator. Senador João Cãlmon; N~ 468. de 1986 
(n' 671, de 18-11-86, na origem), sobmetendoàaprova
ção do Senado Federal. a est:Qlba da Senhor.~. Lama 
Maria Malcberde Macedo2 _Ministra de-Segunda Classe. 
da Carreira de Diplomata .. para exercer a função de 
Embaixadora do BTSSil junto à Repu"blica de Cabo Ver-
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ele. Rebroc: Senado< Loou:inlllaplisto, R:distribufdo 
... -- - Dcrzi; N': 463, de 19116 (a: 647, 
de 2Z-10-86, ""~). submr:teodo i aprovação do 
Scoado Fedcnl, • ...:olha do Senbor Jwge Romldo 
deLcmosllmbosa,EmbaiDdo<doBnsiljonmiiRepoi
blicadoZaire,pog,c:umnlativamcot,c..,rcerafunçio 
de EmboiDdor do Bnsil jonm i R.eptlblica RUlUldcs:L 
Relatoc: - Joio Calm;m; N': 467, de 1986 (a: 
664, de 6-11-86, na~). submr:teodo à~, 
soolha do Seohor Ton:isio Man:Dno da Rocha, Embai
uclo< do Bnsil junto i Jamairia Árabe Popular da 
IJIJia,pog, amoul.:otinmente, e:reroer a funçio de Em
boiudoo: do Bnsil juo1o à RqJúbli<:a de Malb. Rc:Wm:: 
Senador" .Afooso Sancho. Reaberta a sc:ssão em. cuátcr 
púbtio:o, o Seohor Presidente c:<lDIXde a palavra ao Se
obor Senado< C:ulos Lyi2, que emite parecer favorável 
ao Projeto de Dcm:to Lcp;1atiw N': OS, de 1986 (a: 
104-D,de 198S, na 0>), que,"apronoteno do Acordo 
de CoopeDçõo Técnico, Cicntílica e Tea10lógica en~ 
o Gow:mo da República Federativa do Bnsil e o Go
.emo da República Dominicma, ...mado em São Do
min&os a 3 de lieYereiro de 1!lll5". Não havendo quem 
quein. usar da pab.na para discuti--lo,. o mesmo é sub
metido à ft>bção, sendo aprovado por UlllUlimidade. 
0.000 JIIO'SC&1'ÕDCnl, o Seuhor Presidente c:<lDIXde 
a palavra ooSenborSenado< Amarall'eütlto, que emite 
par-.: fa....-ivel oo Projeto de Decrem Legislativo 
N': 111, de 1986 (n'! W-B, de 1985, na 0>), que "aprova 
o texto do Acordo IDtemacional Relativo ao Serviço 
deRacfiodifns'o cm Ondas Médias, firmado pelo Brasil 
cm 19de de:D:mbro de 1931, por ocasião da Confexência 
Adminjstrativa Rqiooal de Radiodílusão em Ondas 
Médias (Re&ião 2}, R:atizada no Rio de Janeiro". Não 
ha1reDdo quem queiia usar da palaVJa par.t discuti-lo, 
o mesmo é submetido i -.ção, sendo aprovado por 
unanimidade. A seguir. O Senhor Presidente coocede 
a palaYP. ao Senhor Senador Maurfcio Leite~ que emite 
parecer favoóvcl ao Projem de D=em Legislativo 
N': 14, de 1986 (n'! 124, de 1986, 03 a>). que "aprova 
o tato do Acordo de Previdência Soci.;tJ entre o Go
.emo da República Federativa do Bnsil c o Go>=lO 
da RqJúbli<:a Helénica, DJOCluído em Atenas a U de 
setembro de 1984". Não havendo quem queira discu
ti-lo, é o mesmo submetido a "\'Ol:ação~ sendo aprovado 
pDI" unmimidadc. o parecer do relator. Esgotadas as 
matériaS coostmtesda pauta, o Senhor Presidente agra
dece a pa:seDÇJ. de todos e deda.r.l encerrada a reunião, 
lavr.mdocu,MariaOtimpõaJiménezdeAlmeida, Assis
tente da Comissão, ad -. a pr=nte Ata, que após 
lida c opror.ula senl assinada pelo Senhor Presidente. 
-Senado< Cid~ 

17:-..-.. ~ ... - ... ----!. 
k quiD:ze horas <to dia vinte e seis de oovem.bro 

de mil DOYCCCDtD:s e oitente e seis. na Sala de Reuniôes 
da Comissão, "" Ala Senado< Nilo Coelho, sob a Presi
dência do Senbor Senado< Cid Sampaio. Presidente, 
oom a Jl<CSCIIÇil dos Senhores Senadores Carlos Lyrn, 
Afunso S:mdto, Mana-Machado, Alaor Coutinho, Sal
danha Deni, Mauricio Leite, Oc:tJivio Cmdoso e João 
Calmoo,. reúJle..se, eDnoldinariamente, a Comissão de 
Relações Exteriores. Deix.am de comparecer, por mo
fulo justilicado, os Scnhon:s Senadores Amaral Peixo
m, s..ero Gomes, Fábio Lucena, Alexandre Costa, 
A1oysio Olaves, Loorival Baptista, Albano Frnnco, 
Alaor Coutinho e Nelson Carneiro. Havendo número 
~o Senhor Presidente declara abertos ostra
balbos.. dispensando a leitura da Ata da Reunião ante
Ii«, que é dada oom.o aprovada. A sepir. comunica 
que cm virtude de decisão da Comissão na reunião 
ontinária R:atizada em 26.11.86, aprovando proposta 
furmulada pelo Senhor Saldanha Derzi, os Senhores 
Ney Mocu:s de Melo Manos, Murillo Gmgel Valente, 
Rodrigo Amaro de AzeredoCouti.ohoe Paulo Monteiro 
Lima.iodicaidos pata. exercerem as !unções de Embaixa
dores do B!3Sil junto à Repu"blica Árabe da Síria, lkino 
da Noruega. República Togolesa e República do Pana
má, rcspcdiwamente, tuobém são dispensados da expo
siçãO e da atgiiiçãO l qual seriam submetidos .. na forma 
~sobre .Smlssões que desempenhariio, Pros
sq,uindo~ o Scnbor Presidente declara. que a reunião 
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se -destina à apiCciação das matérias constantes da pauta 
e, dessa forma, ~termina que a mesma se tome secreta 
para deliberar sobre as seguintes Mensagens Presiden
ciais: N~ 471, de 1986 (ne 674, de 18.11.86, na origem), 
'"submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha 
do Senhor Ney Moraes de Melo Mattos, Ministro de 
Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República 
Álabe da Síria". Relator: Senador Matta-Machado; Ne 
474, de 1986 (11'! 681, de zo:u.86, na origem), subme
tendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do 
Senhor Murillo Gurgel Val~nte, Ministro de Primeira 
Oasse, da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Noruega". 
Relator: Senador Afonso Sancho; Ne 470, de 1986 (ne 
673, de 18.11.186, na origem), "submetendo ã aprova~ 
ção do Senado Federal, a escolha do Senhor Ney Mo
raes de Melo Mattos, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República Árabe da Síria". 
Relator: Senador Matta-Machado; Ne 474, de 1986 (ne 
681, de 20.11.86, na origem), "submetendo à aprovação 
do Senado Federal, a escolha do Senhor Murillo Gurgel 
Valente, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador "do 
Brasil junto ao Reino da Noruega••. Relator: Senador 
Afonso Sancho; N: 470, de 1986 (n' 673, de 18.11.86, 
na origem), "submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, a escolha do Senhor Ney Moraes de Melo Mattos, 
Ministro de Segunda aasse, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
ã República Árabe da Síria ... Relator: Senador Matta
Machado; n? 474, de 1986 (ri: 681, de 20.11.86, na ori· 
gem), submetendo à aprovação do Senado Federal. a 
escolha do Senhor Murillo Gurgel Valente, J'!4inistro 
de Primeira Classe, Qa Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao 
Reino da Noruega••. Relator: Senador Afonso Sancho; 
W. 470, de 1986 (ne 673, de 18.11.86, na origem), "sub· 
metendo à aprovação do Senado Federal, a escolha 
do SenhorRodrigo Amaro de Azeredo Coutinho, Mi
nistro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a. função de Embaixador do Brasil junto 
à Repu"Olica Togoiesa«. Relator: Senador Carlos Lyra; 
Ne473, de 1986 (ne679, de 20.11.86, na origem), "sub· 
metendo à aprovação do Senado Federal, a escolha 
do Senhor Paulo Monteiro Lima, Ministro de Primeira 
aasse, da Carreira de Diplomata. para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República do Pana
má". Relator: Senador Matta-Machado. Reaberta a 
sessão em caráter público, o Senhor Presidente concede 
emite parecer favorável ao Projeto de Decreto Legis
lativo 11'! 12, de 1985 (ne 98-B, de 1985 -CD), que 
naprova o texto do Protocolo Adicional entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Reino 
da Espanha ao Acordo Cultural de 25 de_jun.lto de 
1960, assinado em Br3SJ.1ia, em 1~ de fevereiro de f984". 
Não havendo quem queira usar da palavra para discu
ti-lo, o mesmo é submetido a votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
passa a palavra ao Senhor Senador Matta-Machado, 
que emite parecer favorável ao Projeto de Decreto Le
gislarivo n? 21, de 1985 (n? 73-B, de 1984 na CD), que 
"aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Cien
tífica e Técnica entre _o Gõvemo dá República Federa
tiva do Brasil e o Governo_ da R~pública J?emocrát_ica 
de São Tomé e Príncipe, assinado em Brasília, a 26 
de junho de 1984". Não havendo discussão, é o mesmo 
submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Em seguida, é dada a palavra ao Senhor Senador Carlos 
Lyra~ que emite parecer favorável ao Projeto de Decre
to Legislativo ne 36, de 1985 (n' 51-C, de 1984 na CD), 
que .. aprova o texto do Acordo Comercial entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Islâmica do Paquistão, concluído em Bra
sília, a 18 de novembro de 1982". Não havendo debates, 
a Comissão aprova, por unanimidade, o parecer ofere
cido pelo Relator. Dando continuidade aos trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra, uma vez mais, 
ao Senhor Senador Carlos Lyra, que emite parecer favo
Iável ao Projeto de Decreto Legislativo n? 06, ele 1986 
(rr. 105-C. de 1985, na CD)~ Que "aprova 6 -texto do 
Acordo para a Criação de uma Comissão Mista Bra_silei
ro--Egípcia, celebrado entre o -Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da J3-epública do Egi-
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to, em Brasília~ a 1 de março de 19851
'. Não havendo 

discussão, é o mesmo submetido a votação, sendo apro
vado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, 
õ Senhor Presidente agradece a presença de todos e 
declara encerrada a reunião, lavrando eu, Maria Otim
pia Juménez de Almeida, Assistente da Comissão, ad
hc, a presente Ata, que após lida e aprovada será assina
da pelo Senhor Presidente. - Senador Cid Sampaio. 

18! Reunião, realizada em 4 de 
dezembro de 1986 

Etraordlruiria. 

Às dez horas e trinta minutos, do dia quatro de de
zembro de mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de 
Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, 
sob a Presidência do Senhor Senador Cid Sampaio, 
Presidente, com a presença dos Senhores Senador~ 
Saldanha Derzi, Matta-Machado, Severo Gomes, Car
los Lyra, Álvaro Dias,.Moacyr Duarte e Afonso San
cho, reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Re
lações Exteriores. Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Senhores Senadores Fábio Lucena, Ama
ral Peixoto, Maurício Leite, Alexandre Costa, Aloysio 
Chaves, Lourival Baptista, Albano Franco e Nelson 
Carneiro. Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitu
ra da Ata da Reunião anterior, que é dada como a pro-

- vada. A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Saldanha Derzi, que propõe, dada 
a exígüidade do tempo e sendo este o último período 
de esforço concentrado, que o Senhores Amaury Ba
nhos Porto de Oliveira e Ronald Leslie Moraes Small, 
indicados para exercerem as funções de Embaixadores 
do Brasil junto à República de Cingapura e República 
Islâmica do Irã, respectivamente, sejam dispensados 
da exposição e da argüição à qual seriam submetidos, 
na forma regimental, sobre as missões que desempe
nharão. Submetida à votação, a Comissão aprova por 
unanimidade a proposição do Senhor Senador Saldanha 
Derzi. A seguir, o Senhor Presidente agradece a piJ:
sença dos Senhores Ministros e determina que a reunião 
se tome secreta para deliberar sobre as seguintes Men
sagens Presidenciais: ~ 509. de 1986 (n~727, de 1~12-86, 
na -origem), "submetendo à aprovação" do Senado Fede
ral, a escolha do Senhor Amaury Banhos Porto de Oli
veira, Ministro de Primeira Classe, da carreira de D"iplo
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República de Cingapura". Relator: Senador 
Matta-Machado; n~ 510, de 1986 (n~ n9, de 2-12-86, 

--na origem), "submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, a escolha do Senhor Ronald Leslie Moraes Small, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Islâmica do Irã~'. Relator: Senador Salda
nha Derzi. Reaberta a sessão em caráter público e, 
esgotadas as matérias constantes da pauta, o Senhor 
Presidente agradece a presença de todos e declara en
certaâa a reunião, lavrando eu, Maria Olimpia Jiménez 
de Almeida, Assistente da Comissão, «ad hoc", a pre
sente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelo 
Senhor Presidente._- Senador Cid Sampaio •. 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

5~ Reunião, realizada em 26 de 
nol·e~bro de 1986 

Às dez horas do dia vinte e seis de novembro de 
mil noVecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões 
da Çomis~ão, Ala Se:nador Nílo Coelho, presentes os 
Senhores Senadores Álvaro Dias, Vice·Presidente no 
Exercfcio da Presidência, Arno Pamiani, Ivan Bonato. 
Carlos Lyra, Cid Sampaio, Mário Maia e Gabriel Her
mes, reúne-se a Comissão de Economia. Deixam de 
compar~_cú, por motivo justificado, os Senhores Sena
dOres João Castelo, Virgl1io Távora, Henrique Santillo, 
&vetO Gõines e Albano FranCo. Havendo número regi· 
m~ntal ó Senhor Presidente declara abertos os trabalhos 

--dispensando a leitura da Ata da reunião anterior que 
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é dada como aprovada. Passa-se à apreciação das ma!~!:· 
rias constantes da Pauta:· Mensagem n~ 375186- Do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprova
ção do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para q11e seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Monte Alegre de Sergipe (SE), a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em Cz$, 
a 23.528,43 OTN, junto à Caixa Económica Federal. 
Relator: Senador Amo Damiani. Parecer: favorável, 
concluindo por um Projeto de .Resolução. Conclusão: 
Aprovação do Parecer. Mensagem n~ 385/86 -Do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senàdo Federal, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Sarandi (PR), a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 8.512.000,00,juritó ão Banco do Estado 
do Paraná S/ A. Relator: Senador Carlos Lyra. Parecer: 
Favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. 
Conclusão: Aprovação do Parecer. Mensagem o~ 389/86 
- Do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 

_ Ministro g_a_f~nd.a para que seja autorizada a Prefei-
tura Municipal de Cravinhos (SP), a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 3.494.069,60, junto ao Banco 
do Estado de São Paulo SI A. Relator: Favorável, con
cluindo por um Projeto de Resolução. Conclusão: 
Aprovação do Parecer. Mensagem n~ 394/86- Do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Barbosa Ferraz (PR). a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 3.721.576,00, junto ao Banco 
do Estado do Paraná S/ A. Relator: Senador Amo Da
miani. Parecer: Favorável, concluindo por um Projeto 
de Resolução. Conclusão: Aprovação do Parecer. Men
sagem n~ 422/86- Do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Canindé de São Fran
cisco (SE), a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em Cz$, a 7.494,37 OTN, junto à Caixa 
Económica Federal. Relator: Senador Arno Damiani. 
Parecer: Favorável, concluindo por um Projeto de Re
Mllução. Conclusão: Aprovação do Parecer. Mensagem 
n~ 423/86 --Do Senhor Presidente da República, sub
a do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autori
zado o Governo do Estado de Pernambuco, a contr;J,tar 
operação de crédito no valor correspondente em Cz$, 
a 219.233,20 OTN, junto à Caixa Económica Federal. 
Relator: Senador Amo Damiani. Parecer: Favorável, 
concluindo por um Projeto de Resolução. Conclusão: 
Aprovação do Parecer. Mensagem n'! 438/86 - Do Se
nhoi Presidente d_a República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Santa Bárbara DOeste (SP), a contratar opera
ção de crédit~ no valor correspondente, em Cz$, a 
91.840,61 OTN, junto à Caixa Económica Federal. Re
lator. Senador Amo Damiani. Parecer. Favorável, con
cluindo por um Projeto de Resolução. Conclusão: 
Aprovação do Parecer. Mensagem n'! 424/86 - Do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado 
de Pernambuco a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em Gz$, a 170.098,80 OTN. junto à 
Caix:a Econômica_Federal. Relator: Senador Arno Da
miani. Parecer: Favorá-vel, conduindo por um Projeto 
de Resolução. Conclusão: Aprovação do Parecer. Men
sagem n~ 427/86- Do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda,_para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Santo Amaro (BA), 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em Cz$, a 95.000,00 OTN, junto à Caixa Econõ
mica Federal. Relator: Senador Carlos Lyra. Parecer. 
Favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. 
Conclusão: Aprovação do Parecer. Mensagem n~316/86 
......:... Do Senhor Presidente da República. submetendo 
à_ aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, r~ra que seja autorizado o Go
verno do Estado do Paraná, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em Cz$, a 409.754,86 
OTN, junto à Caixa Económica Federal. Relator: Sena
dor Arno Damiani. Parecer: Favorável, concluindo por 
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um Projeto de Resolução. Conc1Usão: Aprovação do 
Parecer. Mensagem n~ 292/86 ~_D_o_Senhor Presídente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeítura Municipal de Martinó
polis (SP), a contratar operação de crédito no valai' 
correspondente, em Cz$, a 8.478,18 OTN, junto à Caixa 
Económica Federal. Relator: Senador Arno Damiani. 
Parecer: Favorável, concluindo por uni PrOJeto de Re
solução. Conclusão: Aprovação do Parecer. Mensagem 
n'! 407/86 ;::___ Do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Paulista (PE), a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em Cz$, 
a 209.288,74 OTN. R~lator: Senador Amo Damiani. 
Parecer: Favorável, concluindo por um Projeto de Re
solução. Conclusão: Aprovação do Parecer. Mensagem 
n~ 451/86 -Do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado 
o Governo do Estado da Paraíba, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em CzS, a 
220:927,80 OTN. Relator: Senador Ca_rlos Lyra. Pare-_ 
cer: Favorável, concluindo por um Projeto de Resolu
ção. Conclusão: Aprovação do Parecer. Mensagem n': 
339/86- Do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Se
nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de CaD.iridé do São Francisco 
(SE), a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em Cz$, a 8.823,16 OTN. Relator: Senador 
Arno Damiani, Parecer: Favorável, concluindo por um 
Projeto de Resolução. Conclusão: Aprovação do Pare
cer. Mensagem n': 317/86- Do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que 
seja auto~ada a Prefeitura Municipal de Ouro Preto 
do Oeste (RO), a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em Cz$, a 16.926,07 OTN. Rela
tor: Senador Arno Damianí. Parecer: Favorável, con
cluindo por um Projeto de _ _Resolução. Conclusão: 
Aprovação do Parecer. Mensagemn~ 323/86 --Do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni· 
cipal de Junquefr6polis (SP), a contratar operação ~de 
crédito no valor correspondente, em Cz$, a 18. 102,52 
OTN. Parecer: Favorável, concluindo por um Projeto 
de Resolução. Conclusão: Aprovação do Parecer. Men
sagem n?437/86- Do Senhor Presidente da Repúplica, 
submetendo à aprovação do Sena@_Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Quirinópolis (GO), a 
contratar operação de crédito no valor, correspondente, 
em Cz$, a 74.254,89 OTN. Relator: Senador Arno Da
miani. Parecer:.Favorável, concluindo por um Projeto 
de Resolução. Conclusão: Aprovação do Parecer. Men
sagem n': 448/86- Do Senhor Presidente dit. República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autori
zado o Governo do Estado da :Sahia, a contratar opera
ção de crédíto no valor _ço_rrespondente em CzS. 
72.161,00 OTN, Relator: Senador Amo Damiani. Pare
cer: Favorável, concluindo por um Projeto de Resolu
ção. Conclusão: Aprovação do Parecer. Mensagem n~ 
334/86- Do Senb_o_r Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do _Se· 
nhor Ministro da Fazenda, para que seja- autorizado 
o Governo do Estado_ de Rondônia. a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em Cz$, a 
302.468,00 OTN. Relator: Senador Carlos Lyra. Pare
cer: Favorável, concluindo por um Projeto de Resolu
ção. Conclusão: Aprovação do Parecer. Mensagem n~ 
397/86- Do Senhor Presidente ôa República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Se
nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado 
o Governo do Estado do Mar;whão, a contratar opera
ção de crédito no valor de Cz$ 10.435.111,90. Relator: 
Senador Carlos Lyra. Pa1ecer: favorável~ concluindo 
por uni Projeto de Resolução. ConClusão! Apro~ação 
do Parecer. Mensagem n~ 298/86 - Do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Sena~ 
do Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Mu-
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rici (AL), a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em Cz$, a 64.840,13 OTN. Relator: Sena
dor Arno Uarniání: Parecer: Favorável, concluindo por 
um Projeto de Resolução. Conclusão: Aprovação do 

_ Parecer. Mensagem n': 363/86 -Do Senhor Presidente 
-endo ã aprovação do Senado Federal, proposta do Se
nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipã.l de Paraguaçu Paulista (SP), a 
Co~fratar operação de crédito no valor correspondente, 
em Cz$, a 24.997,16 OTN. Relator: Senador Carlos 
Lyra . .P~recer: Favorável, concluindo por um Projeto 
de Resolução. Co_nclusão: Aprõvação do Parecer. Men
sagem n? 294/86- Do Senhor Presidente da República, 
submetendo ã aprovação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Dourados (MS), a con
tratar operação de _crédito no valor correspondente, 
em Cz$, a 103.322,63 OTN. Relator: Senador Arno 
Damiani. Parecer: Favorável, concluindo por um Proje
to de Resoluçãd. Conclusão: Aprovação do Parecer. 
Mensagem n': 450/86- Do Senhor Presidente da Repú
l?_lica, submetendo à aprovação do Senado Federal, pro
posta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Mato Grosso do 
SUl, a contratar operação de crédito no valor correspon
dente em Cz$, a 466.000,00 OTN, Relator: Senador 
Amo Damiani. Parecer: Favorável, concluindo por um 
Projeto de Resolução. Conclusão: Aprovação do Pare~ 
cir. Mensageni n~ 262/86 - Do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que 
seja autorizada a PrefeitUra Municipal de Dourados_ 

- {MSJ, à COntratar operação de crédito no valor corres-
pondente, em Cz$, a 29.956,28 OTN. Relator: Senador 
Amo Damiani. Parecer: Favorável, concluindo por um 
PrOJeto-de Resolução. Conclusão: Aprovação do Pare
cer. Mensagem n? 396/86- Do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que 
s~Ja autorizada a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP), 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
21.280.000,00. Relator: Senador Arno Damiani. Pare· 
rier: Favorável, cOncJuindo por um Projeto de Resolu
ção. Conclusão; Aprovação do Parecer. Mensagem n~ 
402!86- Do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Se
nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara DOeSte (SP), 
a contrat~r operação de crédito no valor correspon
dente. em Cz$, a 15.455,00 OTN. Relator: Senador 
Arno Damiani. Parecer: Favorável, concluindo por um 
Projeto de Resolução. Conclusão: Aprovação do Pare~ 
cer. Mensagem n~ 337/86- Do SenhocPrcsideote da 
República, submetendo à aprovação do Senado Fede
~1, proposta do Senhor Ministro·da Fazenda, para que 
seja autorizado o Governo do Estado de Rondônia, 

---a -contratat-operãção- de crédito no valor correspon· 
dente, em Cz$, a 150.000,00 OTN. Relator: Senador 
Arno Darriiaili: Pa:reter: Favorável, concluindo por um 
Projeto de Resolução. Conclusão: Aprovação do Pare

. -cer. Mensagem n~ 386/86 - Do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Fede

-ral, proposta ~o Senhor Ministro da Fazenda, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Jacobina 
(BA). a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
HJ.161. 944,80. Relator: Senador Arno Damiani. Pare
cer:-FavorâVel, concluindo por um Projeto de Resolu
ção, Conclusão: Aprovação do Parecer. Mensagem n~ 
442!86- Do Senhor Presidente da República, subme
tendo à ãjxoVação do Senado Federal, proposta do Se
nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça (SC), a 
contratar operação· de crédito no valor de Cz$ 
114.269,13. Relator: Senador Arno Damiani. Parecer: 
Favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. 
Conclusão: Aprovação do Parecer. Mensagem n~449/86 

-- Dõ senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Go
verno do Estado do Maranhão, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$53.418.758,40. Relator: Sena
dor Arno Damiaili. Parecer: Favorável, concluindo por 
um Projeto de Resolução. Conclusão: Aprovação do 
Parecer. Mensagem n~ 390/86 -Do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fe-
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deral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que s_eja autorizada a Prefeitura Municipal de Umua
rama (PR), a contratar operação de crédito no valor 
.de Cz$ 53.418.758,40. Relator: Senador Amo Damiani. 
Parecer: Favorável, concluindo pof um P~ojeto_de Re
solução. Conclusão: Aprovação do Parecer. Mensagem 
n~ 387/86- Do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Senhor_ Ministro da Fazenda, para que _seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de.Pato Branco (PR), a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 8.512.000,00. Rela
tor: Senador Arno Damiani. Parecer: Favorável, con
cluindo por um Projeto de Resolução. Conclusão: 
Aprovação do Parecer. Mensagem n? 414/86- Do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 

_do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que ~eja -aUtOrizada a Prefeitura Muni
cipal de Mogi Mirim (SP), a contratar operação_ de cré
dito no valor correspondente, em Cz$, a 50.000,00 
OTN. Relator: Senador Amo Damiani. Parecer: Favo
rável, concluindo por um Proj~to de Resolução. Con
clusão: Aprovação do Parecer. Mensagem n~ 409/86 
- Do Senhor Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Paulo Afonso_(BA), a contratar ope
ração de crédíto no valor correspondente, em Cz$, a 
43.279,67 OTN. Relator: Senador Carlos Lyra. Parecer: 
favorável, conclui_ndo por um Projeto de Resolução. 
Conclusão: Aprovação do Parecer. Mensagem n? 395186 
- Do Senhor Presidente da Repúbíica, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura M1J.nicipal de Arapongas (PR), a contratar opera
ção de crédito no valor de Cz$ 8.512.00J,OO. Relator: 
Senador Amo Damianí. Parecer: favorável, concluin
do por um Projeto de Resolução. Conclusão: Apro
vação do Parecer. Mensagem n': 400/86- Do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Campo Mourão (PR), a constratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 8.512.000,00. Relator: Senador 
Arno Damiani: Parecer: Favorável, concluindo por um 
Projeto de Resolução. Conclusão: Aprovação do Pare
cer. Mensagem n? 405/86 -Do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Paulista (PE), 
a contrll,t_ar operação de crédito no valor correspon
ador Arno Damiani. Parecer: Favorável, concluindo 
por um Projeto de Resolução. Conclusão: Aprovação 
_do Parecer. Mensagem n~ 371186 ~Do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Sena
do Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de San
to André (SP), a contratar operação de crédito no valor 
corresPondente, em Cz$, a 458.0?__8,96 OTN. Relator: 
Senador Amo Damiani. Parecer: Favorável, concluin
do por um Projeto de_Re:s_olução. Conclusão: Apro
vação do Parecer. Mensagem n? 436/eQ_- Do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Senhor !'v1inistro da Fazen
da, para que seja autorizado o Governo do Estado de 
Santa Catarina, a contrat.ar operação de crédito no valor 
de 432.911,00 OTN. Relator: Senador Arno Damianí. 
Parecer:~ Favorável, concluindo por um Projeto de Re
wlução. Conclusão: Aprovação do Parecer. Mensagem 
n?452/86- Do Senhor Presidente da República subme
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Se
nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado 
o Governo do E~tado d~ Sergipe. a contratar cperação 
ae_crédito no valor correspondente, em Cz$, a 
416.748,07 OTN. Parecer: Favorável, concluindo por 
um Projeto de Resolução. Co.nçlusão: Aprovação do 
Parecer, Mensagem n? 360/86 - Do Senhor Presidente 
da República, submetend_o à aprovação do Senado Fe
derai, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Olho 
DÁgua do Casado (AL), a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em Czs-. ã 3.826,15 OTN. 
Relator: Senador Amo Damiani. Parecer: Favorável, 
concluindo por um Projeto de Resclução. Conclu<iâo: 
Aprovação do Pa-recer. Mensagem n': 359/86 - Do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
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do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Senador Rui Palmeira (AL). a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em Cz$, a 
3.878,66 OTN. Relator: Senador Arno Damiani. Pare
cer: Favorável, concluindo por um Projeto de Resolu
ção. Conclusão: Aprovação do Parecer. Mensagem n~ 
335186- Do Senhor Presidentc __ da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Se
nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado 
o Governo do Estado de Rondônia~ a contratar opera
ção de crédito no valor, correspondentl.!, em Cz$, a 
151.233,00 OTN. Relator: Senador Amo Damiani. Pa
recer: Favorável, concluindo por um Projeto de Resolu~ 
ção, Conclusão: Aprovação do Parecer. Mensagem n~ 
487186- Do Senhor Presidente da Repúl"llica, subme
tendo ã aprovação do Senado Federal. proposta do Se· 
nhor Ministro da Fazli!nda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Serra (ES). a contratar opera
ção de crédito no valor de CzS f27 .680.000,00. Relator: 
Senador Arno DamianL Parecer: Favorável, concluin
do por um Projeto de Re::.olução. Conclusão: Apro
vação do Parecer. Mensagem n~ 503186 - Do Senhor 
Presidente da República, submetendo ã aprovação do 
Senado Federal. proposta do Senhor Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municlpal 
de Vitória (ESJ, _ _a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 460.835,00 OTN. Relator: Senador Arno 
Damiani: P3.recer: Favorável, concluindo por um Proje
to de Resolução. Conclusão: Aprovação do Parecer. 
Mensagem n~ 506/86- Do Senfior Pr-esidente da Repú· 
blica, submetendo à aprovação do Senado F_ederal, pro
posta do Senhor Ministro da F_aze-n_da, para que seja 
autorizada a PrefeitLira MuniciPal de Vitória (ES). a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em Cz$, a 464.984,00 OTN. Relator: Senador Arno 
Damiani. PareCer: Favorável, cOncluindo por um Proje
to de Resolução. Conclusão: Aprovação do Parecer. 
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, ta~ 
vrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente -:-Álvaro Dias. 

COMJSSÃO PARLAMENTAR OE INQUÉRITO, 
CRIADA COM O OBJETIVO DE INVESTIGAR 

PROBLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO 
POPULACIONAL ·oRASII:;EIRO 

19'. Reunião, realizada em 27 de 
novembro de 1984 

Às dez horas de Erinta minutos do dia vinte e sete 
de novembr,e de mil novecentos e oitt::.nta e quatro, 
na Sala de Reuniões. da Comissão de Economia. presen
tes os S.rs_ Senadores Mário Maia (Presidente), Ahnir 
Pinto (Relator), Passos Pôrto,Eunice Michelles, Jais.on 
Barreto, Jutahy Magalhães e João Lobo, reúne-se a 
Comissão P;1rlamentar de Inquérito .criada com o qbje~ 
tivo de inv~tigar problemas vinculado5 ao aumento 
populacional brasileiro. 

Deixam de comparecer, por motivo Justificado, os 
Srs. Senadores M~rco~des G~delha, Claudionor Roriz. 
Héfio Gueiros e Aderbal Jurema. - -

Havendo número regimental o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e em seguida, dispensa a leitura 
da Ata da reunião anterior que é dada como aprovada. 

Jnicialmente. o Sr. Presidente concede a palavra ao 
Sr. Senador Almir Pinto que na qualidade de Relator 
procede a leitura do Relatório conclusivo ni forma de 
Projeto de Resolução com as recomendações constantes 
do anteprojeto apensado. 

Em discussão e votação é aprovado o Relatório de 
acordo com as conclusões. 

Finalmente, o Sr. Pre5identc i:tgr:idcCÍ! aOs Srs. Sena
dores e aos funcionários que trabalharam durante o 
funcionamento da Comissão coni ieiO e dedicação. 

Nada mais havendo a tratar, encerra--se a reunião 
e, para constar eu, Ed!>on Car:t_lpos Ábrego! Assistente 
da Comissão, lavreí a presente A-ta-c:ille lida e aprovada 

. será assinada pelo Sr. Presidente e irá à pubHcaÇão. 
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COMISSÃO ESPECIAL MISTA, 
CRIADA À TRAVÉS DO REQUERIMENTO 

N~ 296~ DE 1984, DESTINADA A 
REALIZAR ESTUDOS ACERCA DA. 

FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E 
UTILIZAÇÃO OE AGROTÓXICOS 

NO PAIS 

1! Reunião (lnstala':lão), realizada em 
4 de dezembro de 1984 

Aos quátro dias do més de dezembro do ano de mil 
novecentos e oitenta e quatro, às dezessete horas, na 
Sala de Reuniões da Comissão de Economia, presentes 
os Srs. Senadores Amam I Peixoto, Pas!>OS Porto. Gaivão 
Modesto, Jorge Kalume, Pedro Simon, Mauro Borges 
e Alvaro Dias e Deputados Augusto Trein, Saramago 
Pinheiro. Oswaldo Lima Filho, Pacheco Chaves, Dirceu 
Carneiro, Raul Belém e JC!iié Frejat, reúnekse a Comis
são E!>peciat Mista pelo Requerimento n~ 296, de 1984 
destinada a realizar estudos acerca da fr~bricação, co
mercialização e utilização de agrotóxicos no País. 

Deixam de comparecer, por motivo· justificado, os 
Senhores Senadores. Benedit~ F_erreira, Moacyr Duar
te-, C3Tlos Lyra, José Frag_clli e Deputados Lúcio Alcân
tara, Salvador Julianelli, Borges da Silveira e Octávio 
Cesário. 

De acordo com o preceito regimental, assume a Presi
dência, eventualmente. o Senhor Amaral Peixoto, que 
declara .inslalada a Comi5são. 

Em seguida, o Senhor Senador Amaral Peixoto, na 
qualidade de Presidente eventual, esclarece que irá pro
ceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Amaral Pei· 
xoto convida os Senhores Senadores Álvaro Dias e Pe
dro Simon para agirem como escrutinadores. 

Procedida a votação, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 

Senado Amaraf Peixoto 13 votos 
Em branco 01 voto 
Para Vice-Presidente: 
Deputado Lúcio Alcântara 13 votos 
Em branco 01 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presídente 
e Vice~Presidente da Comissão, os Se-nhores Senador 
Amaral Peixoto e Deputado Lúcio Alcântara. 

Assume a Presidência o Senhor Senador Amarai Pei
xoto e designa Senhor Deputado Oswaldo Lima Filho 

-para relatar a inatéria. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 

e. para constar, eu, Oayton Zanlorenci, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

2:. Reunião, realizada em 11 de 
junho de 1985 

ÃS dezCsSeis horas. do dia onze de junho de mil nove
centos e oitenta e cinco. na Sala de Reuniões da Comis
são de Economia, presentes os Senhores Senadores 
Amaral Peixoto, Jorge Kalume e Deputados Saramago 
Pinhdro, José Frejat, Oswaldo Lima Filho, Pacheco 
Chaves e Dirceu Carneiro, reúne-se a Comissão Espe
cial Mista criada pelo Requez:imento n~ 296, de 1984, 
destinada a realizar e..<>tudos acerca da fabricação, co
mercialização e utilização de agrotóxico no País. 

Deixam de comparecer. por motivo __ justificado, os 
SenhOres Senadores Álvaro Dias, Passos Porto, Bene
dito Ferreira, Gaivão Modesto, Moacyr Duarte, Carlos 
Lyra, Mauro Borges e Deputados Augusto Treim, Lú· 

__ ~iQ_Alcântara, Octáyio Cesário, Raul Belém e Borges 
da Silveira. 

Havendo riúmero regimental, o Senhor Presidente 
declara abertos os trabalhos da Comissão. 

É dispensad;a a leitura da Ata da reunião anterior 
gue em seguida, é dada como aprovada. 

Continuando, o_Senhor Presidente, Senador Amaral 
Peixoto, após discurso de_ abertura, coricede a palavra 
ao Senhor R~lator, Deputado Oswaldo Lima Filho, que 
espõe o rot~~r~_ de trabalhos da Comiss?o". Em votação 
é aprovado QClospresentes. Em anexo, à presente Ata. 

Finalizando, o Senhor Presidente agradece a presença 
de todos. 
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Nada mais havendo a tratar. encerra-se a reunião 
e, para constar, eu, Claylton Zanlorenci, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente A ta que, lida e aprovada, 
será assinada pelo "Senhor Presidente e irá à publicação. 
- Amaral Peixoto 

10! Reunião, realizada em 3 de 
dezembro de 1986 

Às dez horas, do dia três de dezembro do ano de 
mil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões 
da Comissão de Finanças do Senado Federal. presentes 
os Senhores Senadores Amaral Peixoto, Jorge Kdlume, 
Alvaro Dias, Martins Dias, Benedito Ferreira. Gaivão 
Modesto, José Urbano e Deputados Saramago Pinhei
ro, Raul Bélem, Borges da Silveira, Oscar Alve_s e José 
Frcjat, reúne-se a Comissão Especial MíMa criada pelo 
Requerimento n~296, de 1984, destinada a realizar e~tu~ 
dos acerca da fabricação, comercialização e utilização 
de agrotóxicos no País. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Senhores Deputados Augusto Trein, Octávio Cesário~ 
Oswaldo Lima Filho, Pacheco Chaves e Dirceu Car· 
n~iro. 

Havendo número regimental. o St!nhor Presidente 
declara abertos os trabalhos da Comissão. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior 
que, em seguida, é dada como aprovada. 

Continuando, o Senhor Presidente, Senador Amaral 
Peixoto, após discurso de abertura. e tendo em vista 
a impossibilidade do comparecimento do relator. emi
nente Deputado Oswaido Lima Filho, designa o Depu
tado Saramago Pinheiro para apresentar o relatório. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavrà 
ao Senhor Deputado Saramago Pinheiro que na quali
dade de Relator procede a leitura do relatório, contendo 
análises e sugestões de interesse para o entendimento 
do prqblema. 

Em discussão e votação é aprovado o relatório com 
as recomendações constantes, . 

Finalmente, o Senhor Presidente agradece aos Senho
res membros da Co-missão e aos funcionários que traba
lharam durante o funcionamento da Comissão com zelo 
e dedicação. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar eu, Cla_ylto[)_ Zanlor~nci, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata que lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre 
a Mensagem n~ 49, de 1986-CN, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à delibu-ação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei o: 2.190, 
de 26 de dezembro de J984, que "dispõe sobre os 
novos percentuais da Gratificação de Representação 
de Atividade Diplomática e dá outras providên
cias". 

1: Reunião (Instalação), realizada 
em 13 de agosto de 1986 

Aos treze dias do mês de agosto do ano de mil nove
centQ_s_e __ oitenta.__e__seis~ âs_dc.zesseis. horas --e-.quarc!l-!a 
e cirtco minutos, na Sala da Comissão de Finanças, 
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores 
Saldanha Derzi, SeverO Gomes, Nelson Carneiro,_ Luiz 
Viana, Jvan Bonato, José Lins, Nivaldo Machado, 
Amaral Peixoto, Arn? Damiani, Mário Maia e Depu
tado.s Daso Coimbra e Múcio Athayde, reúne-se a Co
missão Mista incumbida de examinar a emitir parece-r 
sobre- a Mensagem n~ 49, de 1986-CN, do Senhor Presi
dente da República submetendo à deliberação do Con
gresso Nacional o texto do Decreto-lei n? 2_190, de 
26 de dezembro de 1984. que "dispóe solJre os. novos 
percentuais de Gratificação de Representação de Ativi
dade Diplomática e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Senhores Senadores Cid Sainpaio e Deputados Juarez 
Bernardes, Orestes Muniz, Israel Pinheiro Filho, Pedro 
Colin, Airon Rios, Ossian Araripe. Wilson Falcão, 
Ubaldo Barém e Clemir Ramos . 
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De acordo com o que preceitua o Regimento COmum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Sena~ 
dor Nelson Carneiro, que declara instalada a Comissão .. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor 
Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presi
dente e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas 
as cédulas, o Senhor Senador Nelson Carneiro convida 
o Senhor Deputado Daso Coimbra para servir como 
escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Wilson Falcão ............. ,.·~· ... u ..... • 11 votos 
Em branco ........ ~········~·-·············•u•·u~····u·Ol voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Saldanha Derzi ............... _ ......... _ ..... _,_ll_Y:atas 
Em branco ............................................... 01 voto 

São declarados eleitos, respectivãmCnte, Presidente 
e Vice-Presidente, os Senhores Deputados Wilson Fal
cão e Senador Saldanha Derzi. • 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Saldanha 
Derzi, Vice-Presidente, agradece, em nome do Senhor 
Deputado Wilson Falcão e no seu próprio, a honra 
com que foram distingüidos e designa o Senhor Senador 
José Lins para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos 
Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagen n! 
51, de 1986-CN, do Senhor Presidente da República~ 
submetendo t deliberação do COngresso Naclonal·o texto 
do Decreto-lei n: 2.191, de 26 de dezembro de 1984, 
que "altera o Decreto-lei n: 1.341, de 22 de agosto de 
1974, e d'- outras providências". 

1~ Reunião (Instalação), realizada 
em 1: de setembro de 1986. 

Ao primeiro dia do mês de novembro ~o a.Q.O de 
mil novecentos e oitenta e seis, às dezessets horas e 
trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, n_o 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Hého 
Gueiros, José Ignácio Ferreíra, Gastão Müll:r, Albe:to 
Silva Nivaldo Machado, Ivan Bonato, Amtr Gauden
cio É:elvfdio Nunes Octávio Cardoso, Raimundo Pa
re~te, Cid Sampaio~ DepUtado Paulo Xavier, reúne-se 
a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre 
a Mensagem n~ 51, de 1986-CN, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à deliberação do Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei n? 2.191, de 26 de de
zembro de 1984 que "altera o Decreto-lei n? 1.341, 
de 22 de agosto de 1974, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Senhores Deputados Wagner Lago, Carlos Paçanha, 
Geraldo Melo Fernando Cunha, Moysés Pimentel, Ró
mulo Gaivão, 'stélio Dias, Jaime Câmara, Oly Fachin 
e Floriceno Paixão. 

De acordo com o que preceitura o Regimento Co
mum assume a Presidência, eventualfuente, o Senhor 
Senador Alberto Silva, que declara instalada a Comis
são. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor 
Presidente esclarece que irá proceder à eleição do Presi
dente e do Vice-Presidente da Comissão. 

Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Alberto 
Silva convida o Senhor Deputado Paulo Xavier para 
funcionar como escrutinador. 

~~~~-i9:~ __ a -~!~ç~o!_~_~r_!_f_!~~-~~--~ _se~l:'!~t~!-~-s~l~ado: 
Para Presidente: 
Senador HelvídioNunes ........................... _.~ll votos 
Em branco ................................ ;-......... ~ .... .-.. 1voto 

Para Vice-Presfdente: 
Deputado PaulqXavier ................................ 9 votos 
Em braneo::::: .................. -.. -...... ~.: ...................... 3 votos 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Sã_o declarados eleitos, respectivamente, Presidente 
e Vice-Presidente, os Senhores Senador Helvfdio Nunes 

- e Deputado Paulo Xavier. . 
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Helvídio 

Nunes agradece, em nome do Senhor Deputado Paulo 
Xavier e no seu próprio, a honra com que foram distin

- gufdos e designa o Senhor Deputado Pacheco Chaves 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
-C~ para constar, eu Marcílio José da Silva, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente Ata que, !ida e assinada 
pelo Senhor Presidente demais membros da Comissão, 
irá ã publicação. -Alberto Silva. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudos e parecer sobre a Mensagem 
o~ 46, de 1986- ÇN, do Senhor Presidente da República 
subemtendo 1\ delelberação do COngresso nacional o tex
to do Decreto~lef n~ 2.189, de 26 de dezemrbo de 1984, 
que "dispõe sobre a transformação da gratificação defe
rida aos ~ngenheiros Agroônomos do Ministério da Agri
cultura e dá outras providências 

1! Reunião, realizada em 6 de 
agosto de 1986 

Aos seis dias do més de agosto do ano de mil nove
centos e oitenta e seis, às dezessete horas, na Sala da 
Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes 
os Senhores Senadores Gastão Müller, Martins Filho, 
Affonso Camargo, Hélio Gueiros, Nivaldo Machado, 
Ivan Bonato, Benedito Ferreira, Jorge Kalume, Virgílio 
Távora, Mario Maia, Cid Sampaio e Deputado Pacheco 
Chaves, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estu
do e parecer sobre a Mensagem n? 46, de 1986 - CN, 
do Senhor Presidente da República submetendo ã deli
beração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei 
n?2.189, de 26 de dezembro de 1984, que "dispóe sobre 
a transformação da gratificação deferida aos Engenhei-

--ros Agrônomos do Ministério da Agricultura e dá outras 
providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Senhores Deputados Celso Saboia, Juarez Batista, Iran 
Saraiva, Myrthes Bevilacqua, Bento Pórto, Francisco 
Erse, Fabiano Braga Cortes, Adail Vetorazzo, Cristina 
Cortes e OS:waldo Nascimento. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Sena
dor Virgílio Távora, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor 
Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presi
dente e do Vire-Presidente da Comissão. 

Distribuídas as cédulas o Senhor Virgílio Távora con-_ 
vida o Senhor Deputado Pacheco Chaves para funcionar 
como escrutinador, 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
__ -Senador Íorge I<.alume 10 votos 

Em branco 02 votos 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Francisco Erse 09 votos 
Em branco 03 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente 
e Vice-Presidente, os Senhores Senador Jorge Kalume 
e Deputado Francisco Erse. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Jorge 
Kalume agradece, em nome do Senhor Deputado Fran
cisco Erse e no seu próprio a honra com que foram 
distingüidos e designa o Senhor Deputado Pacheco Cha
ves para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar. encerra-se a reunião 
e, para constar, eu, Marcilio José da Silva, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e assinada 
pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão 
irá à publicação. - Frandsco Erse. 

Dezembro de 1986 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Men
sagem n: 50, de 1986~CN, pela qual o Senhor Presidente 
da República comunica haver vetado, totalmente, o Pro
jeto de Lei do Senado ~ 147, que "Isenta de qualquer 
tributação os proventos da aposentadoria, e dá outras 
providências". 

1~ Reunião (Instalação), realizada 
em 21 de agosto de 1986 

Aos vinte e um dias do més de agosto do' ano de 
mil novecentos e oitenta e seis, as dezessete horas, na 
Sala da Comissão -de Finanças, no Senado Federal, pre
sentes os Senhores Senadores Pedro Simon, Nivaldo 
Machado, Virgílio Távora e Deputado Celso Barros, 
reúne-se a Comissão Mista incumbida de examinar e 
emitir relatório sobre a Mensagem n~ 50, de 1986-CN. 
pela qual o Senhor Presidente da República comunica 
haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei do Senado 
n~ 147, que "isenta de qualquer tributação os proventos 
da aposentadoria, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Senhores Deputados Raymundo Asfora e Luiz Baca
rini. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Pedro 
Simon, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor 
Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presi
dente e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas 
as cédulas, o Senhor Pedro Simon convida o Senhor 
Deputado Celso Barros para servir como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Virgílio Távora. 4 votos 

Para Vice-Presldente: 
Senador Nivaldo Machado. 4 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente 
e Vice-Presidente, os Senhores Senadores Virgílio Tá
vora e Nivaldo Machado. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Virgílio 
Távora agradece, em nome do Senhor Nivaldo Macha
do e no seu próprio nome a honra com que foram 
distinguidos e designa o nobre Deputado Celso Barros 
para relatar a matéria. . 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, 
lavrando, eu, Mauro Lopes de Sá, assistentf!. da C?mis
são, a presente Ata que, lida e aprovada, será assmada 
pelo Senhor Presidente e irá à publicação. - (Pedro 
Simon) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Men~ 
sagem n! 48, de 1986~CN, pela qual o Senhor Presidente 
da Repóbllcacomunica ter vetdao, na íntegra, o Projeto 
de Lei da Câmara n: 50, de 1981, (n~ 2.048, de 1979, 
na Casa de Origem), que dá nova Redação ao § 2~ do 
art. 458 da COnsolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n~ 5.452, de 1! de maio de 1943, 
dispondo sobre o forneciemtno de transporte para ao 
trabalhador". 

1! Reunião (lnstalaçiio), realizada 
- em 12 de agosto de 1986 

Aos doze dias do més de agosto do ano de mil. nove
centos e oitenta e seis, às dezessete horas, na Sala da 
Comissão de Finanças no Senado Federal, presentes 
os Senhores Senadores Gastão Müller, Aloysio Chaves, 
Hebtfdio_ NuD-eS--e-Deputado--Erancisco -Amaral,_ red,.
ne·se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incum
bida de examinar e emitir Relatório Sobre a Mensagem 
n~ 48, de 1986-CN, pela qual o Senhor Presidente da 
República comunica ter vetado, na íntegra, o Projeto 
de Lei da Câmara n~ 50, de 1981, (n~ 2.048, de 1979, 
na Casa de origem), que "dá nova redaçáo ao·§ 2~ 
do art. 458 da Consolidação das Leis Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n'! 5.452, de 1~ de maio de 1943, _ 

I 
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dispondo sobre o fornecimento de ttansporte para o 
trabalhador". 

Deixam de comparece.r., por motivo justificado os 
Senhores Deputados Fernando Magalhães e Nilson 
Gibson. 

De acordo com o que preceítua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Sena
dor Aloysio Chaves que de_clara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor 
Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presi
dente e do Yice-Presidente da Comissão. Distribuídas 
as cédulas, o Senhor Senador Aloysio Chaves convida 
o Senhor Senador HeJvídio Nunes para servir de escru
tinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado. 

Para Presidente: 
Deputado Fernando Mag:1lháes .................... 3 votos 
Deputado Nilson Gíbwn ......•..• -...• A·-··--······ 1 voto 

Para Vice-Presfdente: 
Deputado Frimciscci Amaral .... M •••• - .-::. -·-···;- 3-.Vo-ios 
Senador Aloysio Chaves ...... ~ .. ~······~·--···--· 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente 
e Vice-PresiOente- os SenhoreS Deputados Fernando 
Magalhães e Franciso Amaral. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Fran· 
cisco Amaral. Vice-Presidecte no exercício da Presi· 
dência, agradece, em nome do Deputado Fernando Ma
galhães e no seu próprio, a honra com que foram distin
guidos e designa o Senhor Gastão Müller para relatar 
a matéria. · 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, 
e, para constar, eu Martinho José dqs Santos, Assistente 
de Comissão,lavrei a presente ~~q_ue, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Men
sagem n: 45, de 1986- CN, pela qual o Senhor Presi· 
dente da República comunica ha-,.·er vetado, totalmente, 
o Projeto de Lei da Câmara n: 14, de 1981 (n: 2.977/80, 
na origem), que "suprime a alínea "b'' do art. 39 da 
Lei n: 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica 
da Previdência Social". 

H Reunião (Instalação), realizada 
em 18 de junho de 1986 

Aos dezoito dias do més de junho do ano de mil 
novecentos e oitenta e seis, às dezessete horas e quinze 
minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado 
Federal, presentes os Senhores Senadores Severo Go
mes, Gabriel Hermes e Deputados Brabo de Carvalho 
e Francisco Amaral, reúne-se a Comissão Mista do Con
gresso Nacional incumbida de examinar e emitir relat6· 
rio sobre a Mensagem n~ 45, de 1986- CN, pela qual 
o Senhor Presidente da República comunica haver veta
do, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n~ 14, 
de 1981, (n~2.977/80, naorige"m), que "suprime a alínea 
"b", do art. 39 da Lei n~ 3.807, de 26 de agosto de 
1960- Lei Orgânica da Previdência Social". 

Deixam de comparecer, por motivo jus~ificado, os 
Senhores Senadora Eunice Micbiles e Deputado Celso 
Barros. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Gabriel 
Hermes, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor 
Presidente esclarece que irá proceder à eleição do Presi
dente e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas 
as ddulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida 
o Senhor Deputado Francisco Amaral para servir como 
escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Deputado Brabo de Carvalho 03 votos 
Eiõ branco 01 voto 

DIA RIO DO CONGRESSo_ NACIONAL (Seção II) 

Para ViceMPresidente: 

S~nadOr Gabriel Hermes 04 votos 

São declarados ~l(!itos, respecrivamente, Presidente 
e ---vrce~Pies:ídente, os Senhores Deputado Brabo de 

_ Ca!vallio e Senador Gabriel Hermes. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Brabo 
de Carvalho agradece, em nome do Senhor Senador 
Gabriel Hermes c no seu próprio a honra com que 
foram distinguidos e desig_11a o Senhor Senador Severo 
Gomes para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, 
lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comis
são a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente e irá à publicação. - Brabo 
de. Carvalho. 

COMISSÃO MISTA 

incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Men
sage_ll! n: 4~,_de 1986 -_CN, pela qual o Senhor Pres!
dente da República comunica haver o: J7, de 1985 (n': 
._2.296!83. _na __ origem), qoe '"dispõe sobre a defesa de 
nlédico, servidor público, em processos judiciais decor
rentes. do exercício da profissão". 

I: Reunião (Instalação), Realizada 
em 25 deju!lho de 1986 

.Aos_ vinte e cinco diaS. âo mêS de junho do aD.o de 
mil novecentos e oitenta e seis, às dezessete horas e 
quinze minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Fábio 
Luc_ena, Nivaldo Machado, Virgílio Távora e Deputado 
Homero Santos, reúne-se a Comissão Mista incumbida 
de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n? 
47, de 1986 - CN, pela qual o Senhor Presidente da 
RepUblica ConiUnica haver vetado, totalmente, o Proje
to de Lei da Câmara n~ 17, de 1985 (n~ 2.2%/83. na 
origem), que "dispõe sobre a defesa de médico, servidor 
público, em processos judiciais decorrentes do exercício 
da profissão". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Senhores Deputados Nilson Gibson e Daso Coimbra. 

De acordo como que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Sena
dor Fábio Lucena~ que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a· dispositivo regimental, o Senhor 
Presidente esclarece que irá proceder à eleição do Presi
dente e do Vice-Presiderite da Comissão. Distribuídas 

_ ãs .cédulas, o Senhor Senador Fábio Lucena convida 
o Senhor Deputado Homero Santos para servir como 
escrutinador. 

Procedida~ eleição, verifica-se o seguinte resultado. 

Para Presidente: 
Senador Virgílio Távora .......................•.... 3 votos 
Em branco . . . . . . . .. . .......•.. ... ... . . ..••. .......... ... . 1 voto 

Para VicewPresidente: 
Deputado NHson Gibson . . . . .... .•.. ... ... ... .•. . .. 3 votos 
Em branco ........................................... -.•.. 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente 
e Vice-Presidente, os Senhores Senador Virgt1io Távora 
e Deputadt? Nilson _qibson. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Virgílio 
Távora agradece em nome do SenP,or Deputado Nilson 
Gibson, e no seu próprio, a honra com que foram distin~ 
guidos e designa o Senhor Deputado Homero Santos 
p_ara relatar a matéria. 

Nada· mais havendo a tratar, encerra-se a reuniáo 
e, para constar, eu, Marcílio José da Silva, Assistente 

•da Comissão,lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será asSiõ3.da pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comi_s_sãQe irá à públicaçiio. 
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COMISSÃO MistA 

IncUmbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n~ 40, de 1986-CN, do Senhor Presidente d4 Repúw 
blica, submetendo à del~raç~o do Congresso Na· 
clonai ()_texto ciO Decreto--lei n: 2.186, de 20 de de-

--"·-zembro de 1984, que "'institui o imposto sobre servi
ços de comunicações, e dá ontl"$ providências". 

1: Reunião (Instalação), realizada 
em 21 de maio de 1986 

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de mil 
novecentos e oitenta e seis~ às dezesseis horas c trinta 
minutos, na· Sala da Comissão de Finanças, no Senado 
Federal, presentes_os Senhores Senadores Hélio Guei
ros, Gastão ~üller, Martins Filho, Lourival Bapti.:;ta, 
Ivan Bonato, Nivaldo Machado, Jorge Kalume, Lenoir 
Vargas, Octávio Cardoso, Raimundo Parente e Depu· 
tados Maurício Fruet e Odilon Salmo-ria. reúne-se a 
Comissão mcu:ffibida de estudo e parecer sobre a Mensa· 
gem n-:40, de 1986-CN, do Senhor Presidente da Repú· 
blica, submetendo à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto~lei n~ 2.186, de 20 de dezembro 
de 1984, que ''institui o imposto !õQbre serviços de comu
nicaçües, e dá outras providências''. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os. 
Senhores Senador Fábio Lucena e Deputados Domin· 
gos Leonelli, José Carlos Martincz,!bsen Pinhefro, Fur· 
tado Leite, Aroldo de Oliveira,. Magno Bacelar, João 
Paganela, Darcy __ Po~a e José Eudes. 

De_ aco.rdQ COW-Q que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidénci:1, eventualmente, o Senhor Sena· 
dor Lenoir Vargas, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência .a dispositivo regimental, o Senhor 
Presidente esclarece que irá proceder à elciç-d.o do Presi
dente e do Vice-Presidentc da Comissão. Distribuídas 
as cédulas,·o Senhor Senador Lenoir Vargas convida 
o Senhor Deputado Maurído Fruet para servir como 
escrutinador. 

Procedida a e!eição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Pre!iidente: 
Deputado Darcy Pozza. 12 votos 

Para Vice-Presidente: 
Senador Gastão Müller . 11 votos 
Em branco-. 01 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente 
e Vice-Presidente, os Senhores Deputado Darcy Pozza 
e Senador Gastão Müller. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Gastão 
Müller, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, 
agradece, em nome do Senhor Deputado Dan .. -y Pozza 
e no seu próprio a honra com que foram distinguidos 
e designa o nobre Senador Ivan Bonato para relatar 
a matéria. 

Nada mais havendo a tratar. encerra-se a reunião. 
lavrando, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comis· 
são, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente e irá â publicação - Gastão 
Müller. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n! 33, de 1986-CN, do Senbor Presidente da ReplÍ~ 
blica, subm~tendo ii deliberação do Congresso Na~ 
cional o texto do Decreto-lei n~ 2.183, de 19 de de
zembro de 1984, que "descaracteriza como de inte
resse da Segurança Nacional os munfdpios que espe
cifica". 

l! Reunião (Instalação), realizada 
em 30 de abril de 1986 

- Aos trinta dias do mês de abril do ano de xnil nove
centos e oitenta e seis, às dez horas e trinta minutos, 
na Sala da Comissão de Flllanças, no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senadores Gastão Müller, José 
lgnácio Ferreira, Cid Sampaio, Martins Filho, Milton 
Cabral. Carlos Lyra, Ivan Bonato, Cesar Ca1s. Moacyr 
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DaUa, Lenoir Vargas, Jaison Barreto e Deputados Ítalo 
Conti e Estevam Gaivão, rWne~se a Comissão Mista 
incumb1da de estudo e parecer sobre a Mensagem n? 
33, de 1986wCN, do Senhor Presidente da República 
submetendo ã deliberação do Congresso Nacional o 
texto do Decreto-lei n~ 2.183, de 19 de dezembro de 
1984, que "descaracteriza_ çorn.o de interesse da_ Segu
rança Nacional os municípios que especifica". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
senhores Deputados Jorge Uequed, Ademir Andrãde, 
lbsen Pinheiro, Nelton Friedrich Rubem Figueiró, Djat
ma Bessa, Amílcar de Queiroz, Rubens Ardenghí e 
Nilton Alves. · 

·De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Sena~ 
dor Lenoir Vargas, que declara instalada a ComissãO. 
Distribufdas as cédulas, o Senhor Senador Lenoir V ar~ 
gas convida o Senhor Deputado Estevam Gaivão para 
servir como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-sé o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Moacyr Dalla ........... ~-······-~·-----12 votos 
Em branco ............................ ______ ....,.__ L voto 

Para Vlce-Presidente: 

~:~::~~~t:~-~~~-~~~C:~~::::.".":."~:.'_.'.'=~·-·-···:::. ~-v~~~~ 
São declaradgs eleitqs, respec!ivamente, Preside_~te 

e Vice-Presidente, o~ Senhores S~n~dor Moacyr Dalla 
e Deputado ftalo Conti. -

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Moacyr 
Dali a, agradece, em nome do Senhor Qeput_ado ~t~lo 
Contí e no seu próprio a honra com que foram_dLst~n
guidos e designa o Senhor Deputado Ruben F~,guetró 
para relatar a matéria. . • 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reumao, 
lavrando, eu, Mauro Lopes de Sá, As~i_stente da Comis
são Ata, que lida e aprovada será assmada pelo Senhor 
Presidente e irá à pubHcação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n: 9, de 1986-CN, do Senhor PNSidente da R.epú
bUca, submetendo à deliberação do Congresso Na~ 
cional o texto do Decreto-lei n: 2.169, de 29 de outu· 
bro de 1984, que "altera o Decreto-lei n: 1.928, 
de 18 de fevereiro de 1982, que dispõe sobre o paga
mento prioritário de débitos decorrentes de compro
~issos em moeda estrangeira, assumidos pela admi· 
nistração pública", 

~ Reunião realizada em 3 de 
• abril de 1986 

AoS três dias do mês de abril do ano de mil novecentos 
e oitenta e Seis, às dezessete horas e tríntã minutos; 
na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, 
presentes os Senhot:es Senadores Marcelo Miranda, Hé
lio Gueíros, Martins Filho, Jorge Kalume, Virgílio Tá~ 
vara, Helvídio Nunes, Luiz Cavalcante, Carlos Lyra 
e Deputados Denisar Arneiro, João Marques, Marcelo 
Linh~res, Saramago Pinheiro e Furtado Leite, reúne-se 
a _Çomissáo Mi~ta do Co~gresso Nacional, incumbida 
de estudo e pªrecer sobre a Mensagem n~ 9, de 1986-CN, 
do Senhor Presidente da Re'pública, submetendo à deli~ 
beração dq Congresso Nacional o texto do DeCreto-lei 
rt~2.169, de29 de outubrode1984, que ''altera o Decre
to-lei n~ 1.928, de 18 de fevereiro.de 1982, que dispõe 
sobre o pagamento prioritário ·de débitos decorrentes 
de compromissos em moeda estrangeira, assumidos pela 

_administração pública". 
-Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 

S_enhores Senadores Cid Sampaio, Roberto Camp?s, 
Américo de SouZa e Deputados José Mendonça de Mo· 
rais;- José fogaça, Celso Sabóía, Jayme Santana, Álvaro 
Gaudêncio e José Eudes. · 

Havendo. nlínie!-o regiffiental, são abertos os traba
lhos, pelo Senhor Presidente, Deputado Marcelo Unha
res, que solicit~. nos termos regimentais, a dispensa 
da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após 
-~ _c:!_ada co_mo aprovada. 

Dezembro de 1986 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Relator da matéria, Senador Cailos Lyra, que emite 
parecer favorável â Mensagem n~ 9 de 1986-CN, nos 
termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece 
como conclusão. 

Posto em discussão-e votação, é o parecer aprovado, 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, 
lavrando, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comis
são, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

CONCURSO J>ÚBLICO PARA 
TAQUÍGRAFO LEGISLATIVO 

AVISO 

O Diretor~Geral do Senado Federal comunica aos 
candidatos inscritos no Concurso Público para Taquí
grafo Legislativo: 

1) que a identificação da prova de Língua Portuguesa 
será ~alizada na Sala da Comissão de Finanças, Jocali~ 
zada no Anexo II do Senado Federal, às 13:30 horas 
do dia 8 do corrente mês e que o acesso ao local se 
dará pela entrada do Bloco "B" do Anexo II, via N~2; 

2) que a prova de Apanhamento Taquigráfico, obede
cidas as normas contidas no Capítulo III do Edital n? 
0001186, será realizada nos dias 13 e 14 do corrente 
mês, no Plenário do Senado Federal, com início previsto 
para as 9:00 (nove) horas, devendo os candidatos com
parecer ao local, com antecedência mínima de 30 ( trin~ 
ta) minutos, munidos do comprovante de inscrição, do 
dt'lCumento de identidade utilizado no ato da inscriçã_o 
e. a seu critério, do material constante do item 5.3 
do Capítulo já referido. 

3) que, de acordo com o item 5.3_ do Capítulo II do 
Edital, foi cancelada a inscrição n~ 293, relativa à candi
data Ana Cristina dos Santos Reis. 

Brasília, 4 de dezembro de 1986.- Lourival Zagonel 
dos Santos, Diretor·Geral do Senado Federal. 
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ANO XLI- N• 161 CAPITAL FEDERAL SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO DE 1986 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do artigo 44, item I, da Constituição, e eu, José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal, promulgo o 
seguinte. -

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 17, DE 1986 

Aprova o Texto do Acordo de Cooperação Cientí
fica, Tecnológica e Industrial, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Gover
no do Reino da Bélgica, em BrasRia, a 12 de março 
de 1985. 

Art. 1? É aprovado o Texto do Acordo de Coope~ 
ração Cientffica, Tecnológica e In~ustrialJ ce_lebrado 
entre o GovC(mo da República Federativado Brasil e 
o GoVerno do Reinõ da Bélgica, em BraSília, a 12 de 
março de 1985. 

§ 1? Todo ajuste complementar que tenha por obje
tivo implementar ou dar executoriedade às disposições 
do acordo referido no caput deste artigo será submetido 
à prévia ~rovação do Congresso Nacional. 

§ 2'! E entendido que o não envio, pelo Poder Exe
cutivo, dos ajustes complementares ao conhecimento 
e aprovação do Congresso Nacional será tido cori:to de
sinteresse na manutenção do Acordo celebrado. 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em Vigo!--na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986.- Senador 
José Fragelli, Presidente. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO CIENTIFICA, 
TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL ENTRE 

O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E O GOVERNO 

DO REINO DA BÉLGICA 

O Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Reino da Bélgica, (doravante denominados 
Partes Contratantes), 

Tendo em vista a realização de seus objetivos comuns 
de desenvolvimento económico e social e de melhoria 
da qualidade de vida de seus povos, 

Considerando que a cooperação científica e tecnoló
gica entre os dois paíseS, bem como a aplicação- dos 
resultados dessa colaboração aos processos de produção 
serão mutuamente benéfícos aOs seus esforços para atin
gir seus objetivos comuns, 

Desejosos de desenvolver tal cooperação, acordam 
o que se segue: 

Artigo I 

1. As Partes Contratantes determinarão periodica
mente as áreas em que OS esforçOs de coopera_ção e/ou 
di pesquisa conjunta nas atividades específicas em ma
téria científica, tecnológica e industrial ~ão de maior 
interesse comum e mais apropriados, com vistas a atin
gir os objetivos deste Acordo; serão determinadas as 
prioridades com essa finalidade. 

2. As Partes Contratantes favorecerão as atividades 
científicas, tecnológicas e industriais conjuntas ou coor
denadas, nas áreas específicas prioritárias estabelecidas 
no § 1? deste Artigo e colaborarão para o aproveita-

. menta económico rápido dos resultados dessas ativi
dades. 

Artigo II 

1. No quadro deste Acordo, poderão ser concluídos 
ajustes complementares entre órgãos, instituições, em
presas privadas ou públicas, doravante denominadas 
«entidades", dos dois países, escolhidos por cada Parte 
Contratante, com vistas a tornar· este Acordo opera
cional nas áreas específicas prioritárias e de confor
midade com os programas bianuais ou plurianuais inte
grados mencionados no Artigo VI. 

2._ Q~ ajustes complementares conclu_f~os pelas di~er
sas-~nP.dades no quadro deste A,cordo deverão ser apro
vados pelas Partes Contratantes e sua entrada em vigor 
será efetuada por via diplomática. 

3. Os ajustes complementares mencionados no § 1? 
deste Artigo estipularão as condições financeiras e ope
racionais necessárias, determinadas pela especificidade 
das finalidades colimadas, bem como procedimentos 
para a apresentação dos relatórios sobre sua execução 
à Comissão Mista prevista no Artigo VI. 

Artigom 

A Colaboração a que se referem os Artigos I e II 
poderá ser desenvolvida, através das seguintes moda
Tidades: 

a) intercâmbio de conhecimento, de informações e 
de documentação científica, tecnológica e industrial; 

b) organização de visitas e de viagens de estudos de 
delegações científicas e tecnológicas e intercâmbio de 
eruditos, professores, cientistas, pesquisadores, peritos 
e técnicos, doravante denominados "epecialistas"; 

c) o estudo, a preparação e a execução conjunta ou 
coordenada de programas e/ou projetas de pesquisas 
científicas, de desenvolvimentos técnicos e tecnológi
cos, levando em consideração a adequação de técnicas 
é âe -tecnologias às respectivas condições específicas; 
aplicar os resultados dessas atividades ao processo pro
dutivo quando forem de interesse do setor produtivo 
e mediante aP.rovação pelas Partes Contratantes; 

d) a realização no território -de uma parte pela outra 
Parte_ Contratante _ou por seus nacionaís de exposições 
de caráter científic_o, tecnológíCo ou industrial; 

e) qualquer outra forma de cooperação determinada 
pelas circunstâncias e aprovada de comum acordo. 

A_rt_igo IV 

1. O intercâmbio de informações científicas, tecno
lógicas e industriais se efetuará entre as Partes Contra
tantes ou através das entidades indicadas por ambas 
as Partes. 

2. A Parte Contratante ou a entidade indicada que 
fornecer informação dessa natureza poderá, se julgar 
apropriado, solicitar à outra Parte ou entidad~ que res
trinja a difusão da referida informação a terceuos. Sem
pre que-a divulgação de informações for julgada possível 
ou recomendável, as duas Partes acordarão as condições 
e o alcance da mesma. 

Arti20 y 
1. A Parte Contratante que receber os especialistas 

da outra Parte fornecerá o pessoal apropriado neces
sário para a execução efetiva da atividade, do programa 
ou do projeto em questão. 

2. Os especialistas visitantes e o pessoal do País 
recipiente -inferCãiilbiarão não só todas as informações 
técnicã.s relativas aoS métodOs e práticas a serem utiliza
dos na execução dos diferentes programas e projetas, 
m3.s também aQUelas informaçóes relativas aos princí
pios e às bases científiCas pertinentes. 

Artigo VI 

1. As Partes Contratantes decidem criar uma Co
missão Mista, que se reunirá alternadamente no Brasil 
e na Bélgica, em datas a serem determinadas por via 
diplomática, quando as Partes Contratantes julgarem 
útil, tendo em vista a execução deste Acordo e das 
atividades empreendidas no quadro dos ajustes comple
mentares referidos no Artigo II. 

2. A Comissão Mista será o foro apropriado para: 
a) a formulação dos programas bianuais ou pluria

nuais de atividades; 
b) a revisão periódica das áreas prioritárias referidas 

no Artigo I; 
c) a revisão da execução deste Acordo e dos ajustes 

complementares previstos no Artigo II; 
d) a apresentação de recomendações às duas Partes 

Contratantes relativas à execução deste Acordo, inclu
sive dos programas iniciados diretamente em decor
rência deste Acordo ou dos ajustes complementares_. 

3. A Comissão Mista será mantida informada sobre 
o andamento dos programas e projetas estabelecidos 
pelos ajustes complementares e sobre os programas ini
ciados de conformidade com o d1sposto no Artigo ~I. 

1 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

JOS!: LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO C!:SAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

4. A Comissão Mista poderá constituir grupos de 
trabalho especiais que poderão reunir-se concomitan
temente com as sessões da Comissão Mista, ou no inter
valo dessas sessões, com vistas a examinar os relatórios 
apresentados em cumprimento do § 3~ deste Artigo e 
com vistas a rever a execução de aspectos específicos 
deste Acordo ou dos ajustes complementares. 

5. Os contatos entre as Partes Contratantes "que se 
realizarem no quadro deste Acordo durante os inter
valos entre as sessões da Comissão Mista e as reuniões 
dos grupos de trabalho serão efefuados por via diplomá
tica. Os ·eontatos- que se realizarem no quadro dos ajus
tes complementares serão efetuados pelas entidades sig
natárias envolvidas. 

Artigo VII 

O financiamento daS diferentes modãlidades de Coo
peração científica, tecnológica e industrial em decor
Iincia deste Acordo, bem como os termos e as condi
ções das diárias, indenizaçOes, despesas de viagem, as
sistência médica e outras despesas a serem concedidas 
aos especialistas mencionados no Artigo III (b) serão 
estipulados em cada caso de cooperação. 

Arti2oVIn 

1. De acordo com os respectivos regulamentos e 
práticas, especialmente em matéria diplomática e con
sular, cada Parte Contratante concederá aos especia
listas indicados para exercer suas funções no território 
da outra. Parte e também aos seus familiares, tanto em 
decorrência deste Acordo quanto dos ajustes comple
mentares previstos no Artigo II: 

a) visto ou autorização--de permanência provisória 
gratuitos e válidos pela duração da missão no país reci
piente, mediante apresentação dos documentos oficíais 
apropriados que atestem o caráter da missão e da indi-
cação; ~ 

b) faculdade de perceber, no país recipiente, uma 
remuneração conespondente às respectivas funções; 

c) isençiló de impostos e taxas na importação de seus 
pertenceS domésticOs. usados, por ocasião da primeira 
instalação no País recipiente, desde que a missão exceda 
o período de um ano. A mesma isenção será concedida 
quando da reexportação desses bens; 

d) facilidades de repatriamento em período de crise 
intemacioóal. 

2. As legislações internas de cada Part~ Contratan
te, eventualmente modificadas pelo disposto nas con
venções celebradas ente as duas Partes Contratantes, 
particularmente pelo disposto na "Convenção entre a 
República Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica 
para evitar a dupla tributação e regulamentar outras 
questões em matéria de impostos sobre a renda", e 
o Protocolo final, firmados em Brasllia em 23 de junho 
de 1m, estabelecerão o regime de cobrança de impos
tos sobre rendas de qualquer natureza, decorrentes das 
funções cumpridas no quadro do presente Acordo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Dezembro de 1986 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRA.FICO DO SENADO FEDERAL 

DIA.RIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATI:JRAS 

Via Superficie, 

Anual 

Semestral 

Cz$ 92,00 

Cz$ 46,00 

Exemplar Avulso: Cz$ O, 17 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

Arti_g,o IX 

Sem prejuízo das obrigações quer decorram para o 
Reino da Bélgica das disposições do Tratado que institui 
a Comunidade Económica Européia e da aplicação dos 
dispositivos legais ou regulamentares nacionais, as duas 
Partes Contratantes conceder-se-ão mutuamente as fa
cilidad_es adminis_trativas, aduaneiras e fiscais necessá
Eas ~-~~!!9!!~Râ_'! __ ~o equ!pamento e do .materi~ que 
será ut1hzado para a reahzação dos proJetas vrsados 
no presente Acordo e nos ajustes complementares refe
ridos no Artigo II. Esses bens serão reexportados por 
ocasião da conclusão dos projetas aos quais se destinam 
e gozarão_ das facilidades de reexportação, a menos que 
sejam objet_o de doação à Parte Contratante recipiente 
pela outra Parte Contratante. Neste último caso,_ apli
car-se-á a legislação em vigor no País de cada Parte 
Contratante. 

Artigo X 

~· Ai-Part6_S ·co~ti"atantes poderão, mediante con
·sentinientõ-mútuo;-buScar·o financiamento e a partici
pação de organizações, internacionais ou de outros paí
ses interessados nas atividades, programas e projetas 
decorrentes do presente Acordo. 

2. As Partes Contratantes poderão, por consenti
mento mútuo, cooperar juntas, ou por intermédio de 
entidades por elas indicadas, em terceiros países que 
solicitem sua cooperação. 

Artigo XI 

1. A presente Acordo será executado de conformi
dade com a legislação e as práticas admínistrativas de 
cada uma das Partes Contratantes. 

2. NeD.hum dispositivo deste Acordo prejudicará o 
direito de cada Parte Contratante de tomar as precau
çõeS necessárias para salvaguardar o interesse da segu
rança pública. 

3. As pessoas abrangidas por este Acordo deverão 
aceitar todas as obrigações impostas pelas leis e regula
·m.entos de cada Parte Contratante. 

Artigo XII 

Cada Parte Contratante se obriga a proceder ao regis
tro das solicitações de patentes de invenções ou de dese
nhos ou modelos industriais, .com vistas a proteger os 
direitos resultantes dos trabalhos conjuntos efetuados 
em_ decorrência de aplicação do Acordo. Um reajuste 
especial Será concluído, em cada caso, quanto às modali
dades de gestão dos títulos de propriedade industrial 
obtidos segundo os presentes dispositivos. 

Artigo XID 

1. O presente Acordo entrará em vigor, após o cum
,Jrimento das formalidades constitucionais de cada Parte 
Contratante, por intermédio de notificação por via di
plomática, e na data de recebimento da última dessas 
notificações. 

2. O presente Acordo permanecerá em vigor por um 
perfodo de cinco anos, renovável tacitamente por perío
dos de cinco anos. 

3. O presente Acordo poderá ser denunciado até seis 
meses antes da data de expiração do período de validade 
em curso, por notificação de uma Parte Contratante 
à Outra Parte Contratante por via diplomática. Essa 
denúncia terá efeito seis meses após a data da notifi
cação. 

4. Salvo·dispositivo em contrário nos ajustes comple
mentares, a cessação do Acordo não prejudicará a conti· 
nuação e a realização das atividades executadas no qua
dro dos referidos ajustes entre as entidades, concluídos 
por força do Artigo II. 

Em fé do que, os representantes abaixo-assinados, 
devidamente autorizados para este fim, firmam o pre
sente Acordo. 

Feito em Br~sília, aos 12 dias do mês de março de 
1985, em dois exemplares, nas línguas portuguesa, fran
cesa e neerlandesa, sendo os três textos igualmente au
tênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: 
Ramiro Saraiva- Gu'erreú-o. 

Pelo Gov.emo do Reino da Bélgica: Henry Wenmae
kers. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, José Fragelli, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do art. 52, item. 30, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N: 18, DE 1986 

Prorroi:a a vigência do Decreto Legislativo n~ 114, 
de 3 de dezembro de 1982, para a Legislatura a 
iniciar-se a fevereiro de 1987. 

Art. 1~ É prorrogada a vigência do Decreto Legislativo 
n~ 114, de 3 de dezembro de 1982, que dispõe sobre 
a fixação e a ajuda de custo dos membros do Congresso 
Nacional, para a Legislatura a iniciar-Se a 1~ de fevereiro 
de 1987. 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal; em 5 de dezembro de 1986. -_Sena-· 
dor José FrageUi, Presidente. 



Dezembro de 1986 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do artigo 44, inciso VIII, da Constituição, e 
eu, José Fragelli, Presidente do Senado Federal, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATrVo ~ 
N: 19, DE 1986 

. Aprova o texto do Acordo para a Criação de uma 
Comissão Mista Brasileiro-Egípcia, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da Repóblica do Egito, em Brasflia, a 7 
de llllli'l;O de 1985. 

Art. H É aprovado o texto do Acoido para a Cria
ção de uma Comissão Mista Brasileiro-Egípcia, cele
brado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Egito, em Brasília, 
a 7 de março de' 1985. 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. . 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

ACORDO PARA A CRIAÇÃO DE UMA 
COMISSÃO MISTA BRASILEIRO-

EGÍPCIA OE COORDENAÇÃO 

O Governo da República Fede!ativa d_o Br~sil e 
O Governo da Rçpública Árabe do Egito, 
Conscientes dos laços de amizade e solidariedade que 

unem os dois países, 
Animados do desejo de promover e diversificar a 

cooperação em todos os campOs, 
Reconhecendo as vantagens de c-oordenar os esforços 

realizados nos vários setores de interesse mútuo, nota
damente económico! comercial, científico, tecnológico, 
técnico e ccltural. 

Acordam o seguinte: 

Artigo J 

Fica instituída uma Comissão Mista Brasileiro-Egíp
cia de Coordenação, com os objetivos de promover 
a cooperação entre os dois países e coordenar os esfor
ços realizados nos vários setores de interesse mútuo. 

Artlgo II 

Para a consecução de seus objetivos, a referida Co
missão Mista pode:r:_:á, notadamente; 

a) definir a orientação a seguir para implementar a 
cooperação bilateral em todos os campos; 

b) elaborar e submeter à aprovação dos dois Gover
nos p_r~p~_stas e pr~gramas de trabalho; 

c) incentivzar os contactos e o conhecimento recí
procos; 

d) promover o intercâmbio de visitas e missões, dos 
dois países e resolver os problemas que possam surgir 
de sua aplicação; 

e) identificar e propor novas formas -e meios para 
promoção e fortalecimento da cooperação. 

Artigo III 

1. A Comissão Mista reunir-se-á alternadamente no 
Brasil e no Egito, realizando_ pelo menos uma sessão 
a cada dois anos, em datas que serão acertadas por 
via diplomática. 

Z. Poderá reunir-se em sessão extraordinária sempre 
que as Partes assim o decidirem. 

Artigo IV 

1. As delegações das Partes serão chefiadas pelos 
MinistroS das Relações Exteriores de .cada pa(s ou pOr 
seus representantes qualificados. 

i. Os membros das delegações serão designados pe· 
los respectivos "Governos: --- - -- - -

Artigo V 

A agenda de cada sessão será determinado por via 
diplomática e adotada no dia da abertura da referida 
sessão. ~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)" 

Artigo VI 

As decisões e conclusões da Comissão Mista serão 
consignadas em rel~tório~ og ~t~s figais, e, conforme 
o_ caso, em convénios, ajustes e protocolos a· serem 
concluídos entre as Partes. 

Artigo VII 

Q presen~e A~ordo entrará em vigor na data da troca 
dos respectivos mstrumentos de ratificação. 

Artigo VIII 

1. A vigência ~o presente Acordo é de 5 (cinco) 
anos e será prorrogado por recondução tácita por outros 
períodos de igual duração. 

2. P_?dC::rá se~ denu~ciado por qualquer das Partes. 
A denun~1a surtirá efe1t0 90 (noventa) dias após a data 
de recebllllento do notificação respectiva. 

3. Po~erá, ígp.almente, "ser mÔdificado por mútuo 
consen;timento. As modificações entrarão em vigor após 
cumpndas as necessárias formalidades constitucionais 
de cada Parte. 

Feito em Brasília, aos 7 dias do més de março de 
1985, em dois exemplares originais, nas línguas portu~ 
gues~, árabe e ingl~§a, sendo os três textos igualmente 
autênticos. Em caso de. divergência de interpretação, 
prevalecerá o texto em mglês. 

Pelo Governo da Repi'íblica Federativa do Brasil: 
Ramlro Saraiva Guerreiro. 

Pelo Governo da República Árabe do Egito: Mokh
less Mobamed Gobba. 

Faço saber que o Con&resso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
José F~agelli, Presidente do Senado Federal, promulgo 
a segum~e 

DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 20, de 1986 

Aprova o texto do Acordo Relativo à Implemen
tação do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas 
Aduaneiras e Comércio (GATT), concluído em Ge~ 
nebrli,- a 12 de abril de 1979. 

Art. 1~ É aprovado o texto do Acordo Relativo à 
Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre 
Tarifas Aduaneiras e Comércio {GA TI), concluído em 
Genebra, a 12 de abril de 1979. 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

ACORDO RELATIVO À IMPLEMENTAÇÃO 
00 ARTIGO VI 00 ACORDO GERAL 

SOBRE TARIFAS ADUANEIRAS 
E COMÉRCIO 

As partes do presente acordo (doravante denomi· 
nadas "Partes") 

Reconhecendo que as práticas antidumping não de
vem constituir um entrave injustificável ao comércio 
internacional e que os direitos antidumping somente 
podem ~er utilizados contra o dumping se este causa 

---uu ameaça causar um dano considerável a uma indústria 
instalada ou se retarda sensivelmente a implantação 
de uma indústria; 

Considerando que é desejável assegurar prOcedimen
to~ egüit~_tb:'os ~-~b~rt<?_S_ que sirvam de base para o 
pleno exame dos casos de dumping; 

Levando em conta as necessidades específicas dos 
países em desenvolvimento, tocante ao seu comércio 
desenvolvimento e finanças; ' 

Desejando interpretar as disposições -do Artigo VI 
do Acordo Geral sobre Tarüas Aduaneiras e Comércio 
(doravante denominado ''Acordo Geral" ou "GATT'') 
e elaborar regras para sua aplicação, com objetivo de 
ass§gurar maior ug!fQ_qniç!ade ~- certeza em sua imple· 
mentação; e 
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Desejando assegurar solução rápida, eficaz e eqúita~ 
tiva para as controvérsia que possam surgir no âmbito 
do presente Acordo; 

Acordam o que segue: 
PARTE! 

CÓDIGOANTIDUMPlNG 
Artigo 1: 
Princípios 

. A imposição de um direito antidumping é uma me
dida a ser tomada somente nas condições previstas no 
Artigo VI do Acordo Geral e em decorrência de investi
gaÇão iniciada (i) e conduzida em conformidade com 
as disposições deste Código. As disposições seguintes 
regerão a aplicação do Artigo VI do GA TI desde que 
se tomem medidas de acordo com as leis ou regula
mentos antidumping. 

(I) O termo "iniciada"; empregado daqui por dian
te, significa a ação processual pela qual uma Par
te inicia formalmente uma investigação de acor
do com o parágrafo 6: do Artigo 6?, 

Artigo 2~ 
Determinação da existência de dumping 

L Para os fins deste Código, um produto_ é objeto 
de dumping isto é, introduzido no mercado de outro 
país a preço fuferior ao seu valor normal, se o preço 
de exportação do produto,quando exportado de um 
país _para outro, for inferior ao preço comparável, 
praucado no curso de operações comerciais, de um 
produto similar destinado ao consumo no país expor
tador. 

2. Neste Código, a expressão Hproduto similar" 
("like product") significa um produto idêntico, isto 
é, semelhante sob todos os aspectos ao produto consi· 
derado ou, na ausência de tal produto, um outro 
que, embora não semelhante sob todos os aspectos, 
possua características muito parecida com as do pro
duto em questão. 
-3. Quando Os piodutos não forem importados direta

mente do país de origem, mas forem exportados para 
o país importador através de um país intermediário, 
o preço pelo qual os produtos são vendidos pelo país 
exportador ao país importador será normalmente com
parado ao preço comparável do produto no país expor
tador. Entretanto, a comparação poderá ser feita com 
~preço no país de o_rigem, se, por exemplo, os prOdutos 
stmplesmente transitarem pelo país exportador ou, ain
da, se tais produtos não forem produzidos ou não hou
ver preço comparável para os mesmos no país expor
tador. 

4. Q-~-~do não_ ocorrerem, no curso de operações 
comercl3ls normais, vendas de produto similar no mer
cad'? interno do_ país exportador, ou quando, por força 
&:: ~1tuação parttcular do mercado, tais vendas não per
mitirem uma comparação adequada, a margem de dum
piug será determinada por comparação com o preço 
comparável de um produto similar quando exportado 
para um terceiro país - que poderá ser o mais elevado 
pre.ço de exportação, desde que seja um preço represen
tativo- ou com o custo de produção no país de origem, 
acrescido de um montante razoável relativo tanto aos 
custos de administração, comercialização e outros, 
quanto ao lucro. Como regra geral, o montante de lucro 
não deverá exceder o lucro normalmente obtido nas 
vendas de produtos da mesma categoria geral no mer
cado doméstico ~~ país de origem. 

5. Quando não existir preço de exportação ou quan
do as autoridades (2) competentes entenderem que o 
preço de exportação não é confiável por existir associa
~ão_ ou acordo compensatório entre o exportador, o 
Importador ou de uma terceira parte, o preço de expor
tação pode s:r calculado com base no preço pelo qual 
os produtos 11Dportados tiverem sido revendidos pela 
primeira vez a um comprador independente, ou em 
base razoável determinada pelas autoridades se não 
revendidos a um comprador independente o~ se_ não 
revendidos no mesmo estado_ em que for~m importados. 

6. Para uma justa comparação entre o preço de ex
portação e o preço interno do país exportador (ou do 
país de origem) ou, se for o caso, o preço estipulado 

(Z) No presente Código, o termo .. autoridades" sig-
nifica autoridades de um nível superior apropril!-do. 
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de acordo com as disposições da letra b do parágrafo 
1'!, do-artigo VI do GATI, os dois preços deverão ser 
comparados na mesma fase comercial, normalmente 
ex fábrica, e se referirem a vendas realizadas em datas 
as mais pr6xillias possíveis. Serão devidamente lêvadas 
em conta em cada caso, de acordo com suas particula
ridades, as diferenças nas condições de vendas, de tribu
tação e outras diferenças que afetem a comparação dos 
preços. Nos casos previstos no parágrafO 5?deste artigo, 

· também se devem levar em conta os custos, inclusive 
direitos e tãxas- que incidirem entre as fases de impor
tação e d_e revenda, bem como os lucros auferidos. 

7. Este- artigo não contraria o estabelecido na segun
da Disposição Adicional do parágrafo 1?, do Artigo 
VI, do Anexo I do Acordo Geral. 

Artigo 3! 
Determinação da ocorrência 

de dano(') 

(l) Neste Código, o termo "dano" deverá, salvo 
indicação em contrário, significar dano considerá
vel causado a uma indústria doméstica, ameaça de 
dano considerável a uma indústria doméstica ou 
retardamento significativo da implantação de uma 
indústria doméstica e deverá ser interpretado de 
acordo com os dispositivos deste Acordo. 

1. A determinação da ocorrência de dano para os 
fins do Artigo VI do GATT será fundamentada em 
elementos positivos de prova e dependerá do exame 
objetivo: 

a) do volume das importações objeto de dumping 
e de seus efeitos sobre os preços de produtos similares 
no mercado interno e b) do efeito destas importações 
sobre os produtores domésticos daqueles produtos. 

i. -l'rfo -qUeSe refere ao volume das importações obje
to de dumping, as autoridades encarregadas da investi
gação examinarão se houve um aumento significativo 
das importações objeto de dumping, seja em' termos 
absolutos, seja relativamente à produção ou ao consu
mo do país importador. Com relaça.o ao efeito sobre 
os preços daS importações objeto de dumping, as autori
dades encarregadas da investigação apurarão se, quanto 
a esses produtos, ocorreu prática de preços substan
cialmente subcotadas, em relação ao preço do_ produto 
similar do país importador, ou se, do outro modo, tais 
importações têm o efeito de baixar os preços em medida 
considerável ou o de impedir aumento significativo de 
preços que, caso contrário, teria ocorrido. Nenhum des
ses fatores isolados, nem vários deles juntos, consti· 
tuirão, necessariamente, uma base de julgamento coo· 
clusiva. 

3. O exame do efeito do dumping sobre a indústria 
em causa incluirá uma avaliação de todos os fatores 
e índices económicos pertinentes que -influam na -situa
ção dessa indústria, tais como: queda efetiva ou poten
cial da produção, vendas, participação de mercado, lu
cros, produtividade, retorno-dos investimentos ou da 
utilização da capacidade produtiva; fatores que afetem 
os preços internos; efeitos negativos, efeitos ou poten
ciais, sobre o fluxo de caixa, estoques, emprego, salá
rios, crescimento, capacidade de obter recursos de capi
tal ou de investimento. Esta lista não é exaustiva e 
nenhum destes fatores isoladamente nem vários deles 
juntos constituirão, necessariamente, uma base de jul
gamento conclusivo. 

4. Deverá-ser demonstrado que as importações obje
to de dumping estão causando, devido aos efeitos (4) 
do dumplng, dano nos termos deste Código. Poderão 

· haver outros fatores CS) que estejam, c_oncomitantemen
te, prejudicando a indústria e os danos causados por 
esses outros fatores não devem ser atribuídos às impor
tações objeto de dumping. 

( 4) Conforme indicados nos parágrafos 21 e 3! deste 
artigo. 
(S) Tais fatores incluem, Inter alia, o volume e os 
preços das importações não vendidfas a preços de 
dumping, a retratação na demanda ou modificação 
nos Padrões de consumo, práticas comerciais restri
tivas por parte de produtores estrangeiros e domés· 
ticos e a concorrência entre os mesmos, a evolução 
da tecnologia, o desempenho da exportação e a 
produtividade da índústria doméstica. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

5. O efeito das importações objeto de dumping será 
avaliada, em relação à produção doméstica do produto 
similar, quando os dados disponíveis permitirem definir 
essa produção de forma individualizada com base em 
critérios tais como: processo de produção, resultado 
das vendas dos produtores e lucros. Quando a produção 
doméstica do produto similar não puder ser definida 
de forma individualizada com bases nesses critérios, 
os efeitos das importações ob jeto de dumping serão 
avaliados mediante exame da produção do grupo ou 
classe mais restrita de produtos que abranja o produto 
sinular e em relação ao qual se possam obter as neces
sárias informações. 

6. A determinação da ameaça de dano se baseará 
em fatos e não em meras alegações, conjeturas ou possi
bilidades remotas. A modificação das circunstâncias que 
criaria uma situação na qual o dumping causaria dano 
deverá ser clar_amen!_e p~evista ou iminente (IS). 

(ó) Um exemplo, ainda que não o único, 6 quando 
existam motivos convincentes par3. se acreditar, 
qúe;· em futurO imediato, haverá um acréscimo 
substancial de importações do produto em questão 
a preços de dumplng. 

7. Nos casos em que as importações objeto de dum
ping ameacem causar dano, a aplicação de medidas 
antidumping será estudada e decidida com especial cui
dado. 

Artigo 4: 

Definição de "indústria doméstica" 

1) Para o fim de determinar a --existência de dano 
a expressão "indústria doméstica" será entendida como 
o conjunto dos produtores domésticos de produtos simi
lares ou aqueles, dentre eles, cuja produção conjunta 
constitua uma proporção importante da produção do
méstica dos referidos produtos; entretanto: 

i-quando os produtores estiverem associados (7} aos 
exportadores ou aos importadores ou são os próprios 
importadores do produto supostamente objetp Q_e dum
ping, a expressão "indústria doméstica" poderá ser in
terpretada como se referindo ao restante dos produ
tores; 

(7) As partes devem chegar a um entendimento 
c_om relação à definiçá"o do termo "associado", 
para os fins deste Código. 

ii-em CircUnStâncias excepcionais, o território de 
uma Parte poderá ser dividido, no que concerne à pro
dução em causa, em dois ou mais mercados competitivos 
e os produtores de cada um desses mercados poderão 
ser considerados como constituindo uma indústria do
méstica distinta se: a) os produtores desse mercado ven
dem a totalidade ou a quase totalidade de sua produção 
do referido produto nesse mercado; e b) nesse mercado, 
a demanda não for suprida de modo substancial pelos 
produtores do mencionado produto localizados em ou
tra parte dó território. Em tais circunstâncias, poder
se-á considerar ocorrido o dano, mesmo quando não 
seja afetãda uma parcela importante da indústria do
méstica total, desde que haja uma concentração das 
importações objeto de dumping em um desses mercados 
isolados e desde que, além disso, as importações objeto 
de dumping estejam causando dano aos produtores de 
toda ou de quase toda a produção do referido mercado, 

2. Quando a express3o "indústria" for interpretada 
como se referindo aos produtores de determinada área, 
isto e~ ·uni" nieiCãdo como o que se acha definido no 
parágrafo 1~. inciso ü acima, os direitos antldumping 
serão impostos (Slsomente sobre os produtos em questão 
destinados a essa área para o consumo final. Quando 
o Direito Constitucional do país importador não per-
miti · · · eitos antidumping sob essa for-
ma,_ import.f!dor~ poderá ~rgpor ~ais~impq~t_os 
sem ão somente quando: a) tiver sido dada aos 
exporta~~res a oportunidade para suspender a expor
tação a preços de dumpfng com destino â mencionada 
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área ou,- senão, para oferecer as garantiaS a que se 
refere o Artigo 7~ do presente Código, e não tiverem 
sido dadas prontamente garantias satisfatórias para esse 
fim; e b) se tais direítos não puderem ser impostos 
exclusivamente aos próprios produtores que abastecem 
a referida área. 

(8) No presente Código, o termo "impor" desig
na o estabelecimento ou a arrecadação legal 
de um direito ou de um gravame, a título 
defmitivo ou final. 

3. Quando dois ou mais países tiverem atingido, de 
acordo com o disposto na letra a do parágrafo 8?, do 
Artigo XXIV do Acordo Geral, um grau de integração 
tal que apresentem as características de um mercado 
unificado, a indústria de toda a área integrada deverá 
se:r considerada _como sendo_ a indústria a que se refere 
o parágrafo 1~ acima. 

4) As disposições do parágrafo 5~ do Artigo 3? serão 
aplicáveis ao presente Artigo. 

ArtigoS: 
Início e procedimento de 

investigação 

1) A investigação para deierminar a existéncia, o 
grau e o efeito de um suposto dumplng será normal
mente iniciada mediante solicitação, pó r escrito, formu
lada pela indústria ~9J afeta_da ou em seu nome. A solici
tação deVerá incluir elementos de prova sUfiCientes "da 
existência: a) do dumping; b) do dano no sentido do 
Artigo VI do GA TI como interpretado no presente 
Código; e c) da relação causal entre as importações 
objeto de dumping e o alegado dano. Se, em circuns
tâncias especiais, as autoridades competentes resolve
rem iniciar uma investigação sem terem recebido esse 
pedido, elas só a prosseguirão se tiverem elementos 
de prova suficientes relativos aos pontos mencionados 
nas letras c até a acima. 

(9) Conforme definição constante do Artigo 4~ 

2) Aó iniciar-se uma investigação, e daí em diante, 
deverão ser examinados simultaneamente tanto os ele
mentos de prova de dumping, quanto do dano por ele 
causado. Em qualquer caso, os elementos de prova do 
dumping e do dano serão examinados simultaneamente: 

a) para decidir se uma investigação será iniciada ou 
não; e 

b) posteriormente, durante o curso da investigação 
-a começar da data mais próxima em que, de acordo 
com as disposições do ~resente Código, se possam apli
car medidas provisórias, exceto nos casos previstos no 
parágrafo 3? do Artigo 10, nos quais as autoridades 
aceitem a solicitação dos exportadores. 

3) O requeriménto será indeferido e a investigação 
encerrada de imediato, tão logo as autoridades compe
tentes se convençam de que os elementos de prova 
da ocorrência do dumping ou dano não são suficientes 
para justificar o prosseguimento da investigação. Serão 
imediatamente encerrados os casos em que a margem 
de dumping ou o volume das importações, efetivas ou 
potenciais, objeto de dumping ou o dano forem despre
zíveis. 

4) O processo antidmnping não impedirá o desem
baraço aduaneiro. 

5) As investigações, salvo circunstâncias especiais, 
- --de.~erãÇ)~er_concluídas um aqo após seu início. 

Artigo 6: 
Elementos de Prova 

1) Aos fornecedores estrangeiros e a todas as outras 
partes interessadas será dada ampla oportunidade para 
apresentar, por escrito, todos os elementos de prova 
que julgarem úteis à investigação antldumping em ques
tão. Terão também o direito, desde que justificado, 
de apresentar verbalmente -os elementos de prova. 

2) As autoridades competentes darão aos reclaman
tes, aos importadores e exportadores interessados, as-
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sim_ como aos governos dos países exportadores, a opor
tunidade de tomar conhecimento de todas as informa
ções pertinentes para a apresentação de suas defesas 
desde que não sejam Confidenciais, conforme estabe
lecido no parágrafo 3~ abaixo, e que sejam utilizadas 
pelas autoridades na investigação antidumping; ser
lhes-á assegurada, também, a oportunidade de elaborar 
sua arg~mentação com base nas referidas infonnaç6es. 

3) Toda informação de natureza confidencial (seja, 
por exemplo, porque a sua divulgação _poderia trazer 
vantagem significativa para um concorrente ou porque 
poderia ter efeito prejudicial ao informante ou à pessoa 
de quem essa informação foi obtida) ou que: tenha sido 
prestada em caráter confidencial pelos interessados em 
uma investigação antidumping deverá, me_diante prévia 
justificação, ser considerada como tal pelas autoridades 
investigadoras. Essa informação nã-o poderá ser diyul
gada sem o consentimento expresso d<J. parte que a for
neceu (10). As partes que forneceram informações confi
denciais poderão ser convidadas a apresentar um resu
mo, não confidencial, das mesmas. Na hipótese de os 
interessados. declararem que tal informação não pode 
ser resumida, deverão expor as razões dessa impossi
bilidade. 

(10) As Partes estão cientes de que no território 
de algumas delas poderá ser exigida divulga
ção em cumprimento de mandado preven
tivo especfficO. 

4) Todavia, se as autoridades competentes julgarem 
que um pedido de tratamento confidencial p.ão é justifi
cado, e se a pessoa que prestou a informaçãO não deseja 
torná-la pública nem autorizar a sua divulgação nO todo 
ou em parte, as autoridades têm o direito de desprezar 
tal informação, salvo se lhes for demonstrado, de ma
neira convincente e por fonte fidedigna, que a mesma 
~correta (11). 

(11) As Partes concordam em que os pedidos para 
tratamento confidencial de uma informação 
não serão rejeitados de modo arbitrário. 

5) Para conferir a informaçãO prestada ou obter deta
lhes complementares, as autoridades poderão, se neces
sário, realizar investigações em-Outros pafses, desde 
que obtenham o consentimento das empresas interes
sadas e que, uma vez notificados os representantes dos 
governos dos respectivos países. estes não se oponham 
à investigação. 

6} Quando as 'autoridades competentes se conven
cerem de que há elementos de prova suficientes para 
justificar a abertura de uma investigação antidumping, 
com fundamento no Artigo 5~, a Parte ou Partes, cujos 
produtos serão objeto da investigação, e os exporta
dores e importadores conhecidos como interessados pe
las autoridades encarregadas da investigação, bem co
mo os reclamantes serão notificados e publicado o corre
pendente aviso. 

7) No curso da investigação antidumping, todas as 
partes terão ampla oportunidade para defender seus 
mteress~s. Com esse objetivo, e mediante solicitação, 
as autondades darão a todas as partes diretamente inte
ressadas, a oportunidade para entrar em contrato com 
as partes que tenham interesses contrários, a firit de 
lhes permitir apresentar opiniões opostas e oferecer 
contestações. Ao proporcionar essa oportunidade, le
var-se-ão em conta a necessidade de preservar o caráter 
confidencial das informações e a conveniência das par
tes. Nenhuma das partes será obrigada. a assistir a uma 
dessas reuniões e sua ausência não prejudicará sua cau
sa. 
. 8) Quando uma Parte ·interesSada negar acesso às 
informações necessárias ou, ainda, não as fornecer den
tro de um pra_zo_ razoável ou di~~ultar, de maneira signi
ficativa, a investigação, poderão -ser formuladas consta
tações(12) preliminares ou definitivas, positivas ou nega
tivas, com base nos fatos ~isponfveis. 

(12) Levando ern conta a diferente terminologia 
utilizada nos distintos pafses, o tenno "coilstata
ção" será empregado daqui por diante para. designar 
uma declsáo ou determinação formal. 

9) As disposições deste Aitigo não pretendem inipe
dir que as autoridades de uma Parte procedam pronta- . 
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mente ao início de uma investigação, estabeleçam resul
tados preliminares ou finais, positivos ou negativos, ou 
apliquem medidas provisórias ou definitivas, em confor~ 
rnidade com as determinações pertinentes deste Código. 

Artigo 7: 
Garantias em Matéria de Preços 

1} Os procedimentos poderão (13) ser suspensos ou 
encerrados sem a imposição de medidas provisórias ou 
direitos antidumping, se o exportador apresentar garan~ 
tia voluntária e satisfªtória de rever seus preços ou ces
sar as exportações para a área em questão a preços 
de dumping, de forma que as autoridades fiquem con
vencidas da eliminação dos efeitos prejudiciais do dum
ping. Os aumentos de preços, conseqüentes de tais ga
rantias, não deverão ser superiores ao necessário para 
_el.i.minar a ·margem de dumping. 

(13) O termo "poderão" não será interpretado co
mo permitindo a continuação dos procedimen
tos simultaneamente com a implementação de 
garantia de preços, exceto como disposto no 
parâgrafo 3? 

--2) A não ser que as autoridades do pafs importador 
tenham inicia~o uma investigação, em conformidade 
com as determinações do Artigo 5? deste Acordo, não 
se solicitarãO nem se <~.ceitarão dos exportadores garan
tias em matéria de preços. Não será necessário aceitar 
ga:r:antias oferecidas, se as autoridades julgarem sua 
aceitraçáo irrealista, como, por exemplo, no caso em 
que seja muito grande o número dos exportadores, efe
tivos ou potenciais, ou por outras razões. 

3} Embora aceitas as garantias, a investigação do 
dano será, não obstante, concluída, se o exportador 
assim o -desejar ou as autoridades assim o decidirem. 
Em tal caso, se se concluir pela inexistência de dano 
ou mes~o de ameaça de dano, a garantia se extinguirá 
automaticamente, exceto nos casos em que a conclusão 

·~-----negativa de ameaça de dano seja devida, em grande 
parte, à existência de garantia em matéria de preços. 
Em tais casos, as autoridades competentes podem exigir 
que a garantia seja mantida por um período razoável 
consistente com as disposições deste Código. 

4) As garantias em matéria de preços podem ser pro
postas pelas autoridades de uma país importador, mas 
nenhum exportador será obrigado a aceitá-las. O fato 
de _os exportadores não oferecerem tais garantias ou 
de não aceitarem uma sugestão para fazê-lo não deverá, 
de mod_o algu~,prejudicar a apreciação do caso. Contu
do, as autoridades são livres para decidir que uma amea
ça --de dano tem maior probabilidade de se efetivar se 
continuar a importação a pi"eços de dumping. 

5) As autoridades de um País importador poderão 
solicitar de qualquer exportador. cujas garantias foram 
aceitas, que apresente periodicamente informações so
bre o cumprimento de garantia e que permita a verifi» 
caÇão dos da.dos p~rtinentes. No caso de violação dessas 
garantias, as autoridades do País importador poderão, 
prontamente, adotar, baseadas neste Código e em con
formidade com seus dispositivos, açôes que poderão 
co_n_sistir na aplicação imediata de medidas provisórias, 
utdtzando a melhor informação disponível. Em tais ca
sos, poder-se-ão impor direitos definitivos, de acordo 
com este Código, sobre as mercadorias despachadas 
para consumo até 90 (noventa) dias antes da aplicação 
das medidas provisórias; todavia nenhuma taxação a 
título retroativo será aplicável às importações despa
chadas anteriormente à violação da garantia. 

6) O prazo de vigência das garantias não será superior 
ao prazo de vigência que poderão ter os direitos anti
dumping, como previsto neste Código. As autoridades 
do País importador exa.minarão, quando se justificar, 
a nec~ssidade da permanência de qualquer garantia em 
maténa de preços, seja p~r iniciativa própria, ou a pedi
do dos exportadores ou Importadores do produto em 
causa que apresentem informaç6es concretas probató
rias da necessidade de tal revisão. 

7) Toda vez que uma investigação antidumping for 
suspensa ou encerrada de acordo com as disposições 
da_ parágrafo 1~ acima, e sempre que cessar uma garan
tia, este fato _será oficialmente notificado e deverá ser 
•ornado público. Essas comunicações conterão, ao me
Dos, as conclusões básicas e um sumário das razões 
que as justificam. 

Sâbado 6 4795 

Artigo St 

Instituição e arrecadação de 
direitos antidumping 

1) A Decisão de instituir ou não um direito antldom
ping, nos casos em que tiverem sido cumpridos todos 
os requisitos para seu estabelecimento, e a decisão de 
fixar o moritanté dos direitos antidumping a um nível 
igual à totalidade ou a apenas uma parte da margem 
de duaiping, são decisões a serem tomadas pelas autori
dades do país ou do territó_rio aduaneiro importador. 
É desejável que a instituição do direito seja facultativa 
em todos os pociíses ou territórios aduaneiros Partes 
do presente Acordo e que o direito seja inferior à mãr
gem de dumping, desde que suficiente para eliminar 
o dano causado à indústria doméstica. 

2) Quando em relação a um produto qualquer, for 
instituído um direito antidumping, este será arrecadado, 
em montantes apropriados a cada caso, sem discrimi
nação sobre as importações desse produto, qualquer 

-qUe seja sua procedência, consideradas objeto de dum
ping e causadoras de dano, à exceção ·das importaÇõ_es 
procedentes de fontes das quais tenhasm sido aceitass 
garantias em matéria de preços, nos termos deste Códi
go. As autoridades revelarão o nome do fornecedor 
-ou- fornecedores d_o refe.rido produto. Se, no entanto, 
vários fornecedores de um mesmo país estiverem envol
vidos e for impraticável a indicação de todos, as autori
dades poderão designar o país fornecedor em questão. 
-se vários fornecedores de mais de um pafs estiverem 
envolvidos, as autoridades poderão revelar o nome de 
todos os fornecedores envolvidos, e, sendo isso imprati
cável, de todos os países fornecedores envolvidos. 

3) O montante do direito an_tidumping não deverá 
exceder a margem de dumping, determinada de acordo 
com o art. 2? Em conseqüência, se, após a aplicação 
do direito de dumping, for verificado que o direito arre
cadado excede a margem real de dumping, a parcela 
do direito que ultrapassar a margem será restituída tão 
rapidamente quanto possíveL 
- 4) Dentro de um sistema de preços básicos, serão 
aplicadas as se_guintes regras, desde que sua aplicação 
seja compatível com as outras disposições do presente 
Código. Se diverso"S fornecedores de um ou mais países 
estiverem envolvidos, direitos antidumping, poderão 
ser instituídos sobre as importações do produto conside
rado provenientes desse país ou países e em relação 
àsqu<~.is se tenha concluído que foram objeto de dumpng 
e estáo causando dano; o direito será equivalente ao 
montante em que o preço de exportação for inferior 
ao preço básico estabelec_!do para tal fim, o qual não 
deverá exceder o preço normal mais baixo no país ou 
pafses fornecedores nos quais prevaleçam condições 
normais de concorrência. Fica entendido que, para os 
produtos vendidos abaixo do preço básico já estabe
lecido, será procedida uma nova investigação antidum
ping em cada caso particular, quando solicitada pelas 
partes interessadas e devidamente baseada em elemen~ 
tos de prova pertinentes. Nos casos em que não se 
conclua pela existéncia de dumping, os direitos anti
dumping arrecadados serão restituídos tão rapidamente 
quanto possível. Além disso, caso se verifique que o 
direito assim arrecadado excede a margem real de dum
ping, a parcela excedente será restituída o mais rapida
mente possíveL 

5) Serão notificadas publicamente quaisquer consta
tações. preliminares ou finais, afirmatiVas ou negativas -
ou a sua revogação. No caso de essas serem afirmativas, 
a notifícaçáo mostrará as constataçóes e conclusões fi
nais obtidas de todas as questões de fato e de direito 
consideradas pertinentes pelas autoridades investiga
doras, bem como as razões e bases em que se fundamen
taram. No caso de serem negativas, a notificação_ conte
rá, pelo menos, as conclusões básicas e um resumo 
de sua justificação. Todas as notificações de constatação 
serão enviadas à Parte ou Partes cujos produtos forem 
objeto de referida constatação, bem como aos exporta
dores que se saibam interessados na matéria. 

Artigo 9: 

Dll!ação dos direitos antidumping 

1) Os direitos antidumping vigorarão somente duran
te o tempo e na medida necessária para neutralizar 
o domping que estiver causando um dano. 
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tada, se não estiver de acordo com as regras do GATT. 
conforme se interpretam no presente Acordo (16). 

(16) Esta disposição não visa a impedir a aplica
ção de qualquer medida fundamentada em outras 
disposições pertinentes do GATI. 

Homologação e Adesão 

2) a) Este Acordo ficará aberto à homologação,- me.:. 
diante assinatura ou outro meio, pelos governos -das 
Partes Contratantes do GATT e da Comunidade Eco
nômica Européia. 

b) Este Acordo ficará abeitO à homologação, por 
assinatura ou outro meio, pelos governos que tiverem 
aderido provisoriamente ao GATI, em condições que, 
relativamente à aplicação efetiva dos direitos e obriga
ções resultantes deste Acordo, levem em conta os direi
tos e obriga9ões previstos noS instrtimeõ.toS de adesão 
provisória. 

c) Este Acordo ficará aberto à adesão de qualquer 
outro governo nas condições que, com relação à efetiva 
aplicação dos direitos e obrigações constantes deste 
Acordo, forem acordadas entre aquele governo e as 
Partes, mediante o depósito, junto ao Diretoi Geral 
das Partes Contratantes do GAIT~ de um instrumento 
de adesão que anuncie os termos acordados. 

d) No que concerne à homologação, serão aplicáveis 
as disposições das alíneas a e b do parágrafo 5~ do 
Artigo XXVI do Acordo Geral. 

Reservas 
3) Não se poderão formular reservas a qúalquer dis

posição deste Acordo sem o consentimento das demais 
Partes. 

Entrada em vigor 
4) O presente Acordo e~trará em vi$or a partir de 

1~ de janeiro de 1980 para os governos (1 1
) que o tenham 

aceitado ou a ele tenham aderido até esta data. Para 
os demais governos, entrará em vigor no trigés"iriló" dia 
após a data de sua homologação ou adesão a este Acor
do. 

(17) O termo "governo" entende-se como ín· 
cluindo, também, as autoridades competentes da 
Comunidade Económica Européia. 

Denúncia do Acordo de 1967 
5) A aceitação do presente Acordo implicará a de

núncia do Acordo de Implementação do Artigo VI do 
Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, feitO 
em Genebra no dia 30 de junho de 1967, e que entrou 
em vigor em 1 ~ de julho de 1968 para as Partes do 
citado Acordo de 1967. A denúncia surtirá efeito, para 
cada Parte do Presente Acordo, na data da entrada 
em vigor do citado Acordo para cada uma dessas Partes. 

Legislação Nacional 
6) a) Cada governo que aceite ou que venha a aceitar 

o presente Acordo tomará todas as medidas necessárias, 
de caráter geral ou particular, para assegurar que o 
mais tardar na data em que o presente Acordo entre 
em vigor pata ele, suas leis, regulamento e procediM 
mentos administrativos estejam em conformidade com 
as disposições deste Acordo, na medida em que sejam 
aplicáveis à Parte em questão. 

b) Cada Parte informará ao Comitê quaisquer altera
ções nas leis e regulamentos que tenham relação com
o presente Acordo, bem como na aplicação de tais leis 
e regulamentos. 

Exame 
7) O CorO.itê exãinlnilrá anualmente a aplicação e 

funcionamento_deste Acordo levando em consideração 
seus objetivos. O Comitê informará anualmente às Par
tes Contratantes do GATI os fatos ocorridos durante 
o Período abrangido pOr esse exame. 

Emendas 
8) As Partes poderão propor emendas ao presente 
Acordo tendo em conta, principalmente, a experiência 
obtida com a sua execução. Uma emenda aprovada 
pelas Partes, em conformidade com os procedimentos 
estabelecidos pelo Comitê, não entrará em vigor para 
uma Parte enquanto não tiver sido por ela aceita. 
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Denúncia 
9) Qualquer Parte poderá denunciar o presente 

Acordo. A denúncia somente surtirá efeito após expiM 
rado o prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir 
da data do recebimento, pelo Diretor Geral das Partes 
Contratantes do GATT, da notificação por escrito da 
denúncia. Qualquer Parte poderá, após tal notificação, 
solicitar uma reunião imediata do Comitê. 

Não~Aplicação do Presente Acordo 
Entre Determinadas Partes 

10) Este Acordo não se aplicará entre duas Partes se 
qualquer uma delas, ao tempo da respectiva homolo
gação ou adesão, não consentir em sua aplicação. 

Secretariado 
11) O Secretariado do GA TI servirá de secretariado 

do presente Acordo. 

Depdslto 
12) Este Acordo será depositado junto ao J?iretor 

Geral das Partes Contratantes do GA TI, que remeterá, 
prontamente, a cada Parte do presente Acordo e a cada 
Parte contratantes do GA TI uma cópia autenticada 
do mesmo e de toda emenda nele introduzida na forma 
do parágrafo 8~. além de uma notificação de cada homo~ 
Iogação ou adesão, na forma do parágrafo 2~. e de cada 
denúncia do Acordo, em conformidade com o parágrafo 
9~ deste Artigo. 

Faço saber que o Congresso N3cional aprovou, nos 
termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal, promulgo o 
seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N: 21, DE 1986 

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da Repô~ 
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Democrática Alemã, concluído_ em Brasília, a 22 
de novembro de 1984. 

Art~ 1~ É aprov?do o texto do Acordo B_ásico de Coo
peração Científicá e -Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú~ 
blica Democrática Alemã, concluído em Brasília, a 22 
de novembro de 1984. 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. --:-Senador 
José Fragelli, Presidente. 

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO CIENTÍ
FICA 

E TECNOLÓGICA ENTRE O GOVERNO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DA REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA ALEMÃ 

O Governo da República Federativa do Brasil e 
O Governo da República Democrática Alemã, 
Desejosos de fortalecer a cooperação entre ambos 

os países no campo da ciência e da tecnologia, com 
base nos princípios do respeito à soberania e da não-in
gerência nos assuntos internos, 

Considerando o mútuo benefício que o desenvolvi
mento das relações científicas e tecnológicas poderá 
trazer para ambos os países. 

Convêm no seguinte: 

Artigo I 

As Partes Contratantes promoverão o desenvolvi
mento da cooperação científico-tecnológica entre os 
dois países com base no interesse e benefício mútuos, 
igualdade e reciprocidade, em setores a serem estabe
lecidos por via diplomática. 

Artigo n 
A cooperação científico-tecnológica a que se refere 

o presente Acordo será desenvolvida, especialmente, 
através de: 

•> intercâmbio de delegações de cientistas e represen
tantes de organizações industriais e comerciais interes
sadas nessa cooperação; 
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b) intercâmbio de informações e documentação cien
tífica e tecnológica; 

c) organização de seminários, simpósios e conferên
cias; 

d) investigação conjunta de questões científicas e téc
nicas ~m vistas à utilização prática ulterior dos resulta
dos obtidos; 

e) intercâmbio de resultados de pesquisas e experiên~ 
cias, inclusive de licença e patentes, entre institutos, 
universidades, companhias e outros organismos; 

f) outras formas de cooperação científica e tecnoló~ 
gica a serem acordadas pelas Partes Contratantes. 

Artigo fi 

1. As Partes Contratantes poderão concluir Ajustes 
Complementares ao presente Acordo, com base nos 
quais se desenvolverá a cooperação entre os organis
mos, instituições e companhias competentes de ambos 
os países. 

2. Cada Ajuste Complementar estabelecerá as condi~ 
ções em que se realizará a cooperação, determinará 
os limites de responsabilidade de cada um dos organis
mos, instituições e companhias interessados no projeto 
específico, bem como fixará o número de cientistas e 
especialistas necessários para a execução dos projetas 
indicados. 

3. Os citados Ajustes Complementares serão nego
ciados por via diplomática e aprovados por troca de 
notas. 

Artigo IV 

As Partes Contratantes convêm na criação, no âmbito 
da Comissão Mista Brasil-República Democrática 
Alemã, de uma Subcomissão de Cooperação Científica 
e Tecnológica, que terá a incumbência de tratar dos 
assuntos relacionados com a execução do presente 
Acordo, especialmente pelo exame e elaboração dos 
programâs destinados ã consecução de seus objetivos, 
pela avaliação periódica dos resultados da cooperação 
científica e tecnológica, e pela formulação de recomen
dações para ambos os Governos. 

Artigo V 
A me_nos que o Ajuste Complementar disponha de 

forma ínversã, cada orgãnism.o, instituição ou Cõmpa
nhia arcará com as despesas decorrentes de sua partici
pação nas atividades de cooperação previstas no pre
sente Acordo, de conformidade com as leis vigentes 
em cada país. 

Artigo VI 

1. Cada Parte Contratante informará a outra, por via 
diplomática, dos organismos que, por seu lado, terão 
o encargo da execução do presente Acordo, e o progra~ 
ma de ativídades dele decorrentes. 

2. Os referidos orgãnismos deverão submeter ã Sub
comissão de Cooperaçào Cí6ntífica e Tecnológica os 
resultados dos seus trabalhos e suas propostas para o 
desenvolvimento ulterior da cooperação. A Subcomis
são deverá submeter ã Comissão Mista os mencionados 
resultados e propostas. 

3. Nos intervalos entre as reuniões da Comissão 
Mista e da Subcomissão de Cooperação Científica e 
tecnológica, os contactos entre os organismos execu
tivos, no quadro do presente Acordo, serão assegurados 
por via diplomátiCa. 

Artigo vn 

Os cientistas e espeCialistas -eriviados por úma dãs 
partes à outra, para rnr fins de que trata o Artigo II 
do presente Acordo, submeter-se-ão às disposições da 
legislação nacional do país feceptor ~ não poderão dedi
car-se a qualquer atividade alheia a suas funções sem 
a autorizaçõ prévia de ambas as Partes. 

Artigo vm 

As Partes Coniràtantes tomarão todas as medidas 
cabí\>eis para O cumprimento do. disposto no presente 
Acordo, e, para tanto; proporcionarão as finalidades 
necessárias, de conformidade com as leis vigentes em 
cada país. 
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Artigo IX 

1. Cada Parte Contratante inform3.rá a outra, por no
ta, do cumprimento dos requisitos legais inte!nos neces
sários à aprovação do presente Acordo, o qual entrará 
em vigor na data da segunda notificação. 

2. O presente Acordo terá a vigência de cinco anos 
e será renovado automaticamente, por períodos iguais 
e sucessivos, a menos que uma das Partes Contratantes 
notifique a outra de sua decisão de denunciá-lo. Neste 
caso, a denúncia surtirá efeito noventa dias após a data 
do recebimento da notificação, 

3. O término do presente Acordo não afetará o cum
primento de Ajustes Complementares em vigor, que 
serão implementados até sua conclusão, a menos que 
ambas as partes decidam de forma diversa. 

Feito n"a cidade de Brasília, aos 22 dias do mês de 
novembro de 1984, em dois originais, nas línguas portu
guesa e alemã, sendo ambos os textos igualmente autên-
ticos. _ ___ _ _ 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: 
Ramiro Saraiva Guerreiro. 

Pelo Governo da República Democrática Alemã: Wi
lhelm Bastian. 

Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, nos 
termos do art. 44, item I, da Constituinte, e eu, José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal, promulgo o 
seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N' 22, DE 1986 

Aprova o texto do Acordo Relativo à Interpre
tação e à Implementação dos Artigos VI, XVI e 
XXIII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras 
e Comércio (GATT), que constitui o Acordo de Sub
sidios e Direitos Compensatórios, concluído em Ge
nebra, a lZ de abril de 1979. 

Art. 1~ É aprovado o texto do Acordo Relativo à 
Interpretação e à Implementação dos Artigos VI, XVI 
e XXIII do Acordo geral sobre Tarifas Aduaneiras e 
Comércio (GA TI), que conStitui o AcOrdo de Subsídios 
e Direitos Compensatórios, concluído em Genebra, a 
12 de abril de 1979. 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicaçcio. --

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. - Senador 
José FrageW, Presidente. 

ACORDO SOBRE A INTERPRETAÇÃO E 
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS VI, XVI E 

XXIII DO ACORDO UERAL SOBRE 
TARIFAS ADUANEIRAS E COMÉRCIO 

Os Sigoatários (') deste Acordo, 
Tomando nota de que seus Ministros, na reunião 

de 12 a 14 de setembro de 1973, convieram que as 
Negociações Comerciais Multilaterais deveriam, inter 
alia, reduzir ou eliminar os efeitos restritivos ou distcr
civos de medidas não-terifárias, e submeter tais medidas 
a disciplinas internacionais mais eficazes, 

Reconhecendo que subsídios são utilizados por gover
nos para promover importantes objetivos de_ políticas 
nacionais, 

Reconhecendo também que subsídios podem ter efei
tos prejudiciais ao comércio e à produção, 

Reconhecendo que a ênfase deste Acordo deve recair 
sobre os efeitos dos subsídios e que estes efeitos deverão 
ser avaliados tendo devidamente em conta a situação 
económica interna dos signatários interessados, asSim 
como a situação das relações económicas e monetárias 
internacionais, 

Desejando assegurar que a utilização de subsídios 
não afete adversamente ou prejudique os interesses de 
qualquer signatário deste Aco_!"do, que medidas com
pensatórias não impeçam injustificadamente o comércio 
internacional, e que produtores adversamente afetados 
pela utilização de subsídios possam obter proteção den
tro de um quadro internacional acordado de direitos 
e obrigações, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Tendo em conta as necessidades especiais de comér
cio, de desenvolvimento e financeiras de países em de
senvolvimento, 

Desejando aplicar plenamente e interpretar os dispo
sitivos dos Artigos VI, XVI e XXIII do Acordo Geral 
sobre Tarifas AdUaneiras e Comércio f) (doravante 
denominado "Acordo Geral" ou "GA TI") no que diz 
respeito especificamente a subsídios e medidas compen
satórias. e elaborar regras para sua aplicação com vistas 
a conferir maior uniformidade e confiabilídade a sua 
implementaçáo. 

Desejando assegurar rapidez, eficácia e eqüidade à 
solução de controvérsias que ocorram com respeito a 
este Acordo. 

Acordaram o que se segue: 

PARTE! 

ARTIGO! 
Aplicaç8o do Artigo VI do Acordo Geral (') 

Os signatárioS devem tomar todas as medidas neces
sárias para asse~urar que a imposiçãO de um direito 
compensatório ( ) sobre qualquer produto do território 
de qualquer signatário, ímportado no território de outro 
signatário, esteja em conformidade com o disposto no 
Artigo VI de Acordo Geral e com os termos deste 
ACórdo. 

ARTIG02 
Procedimentos Internos e Matérias Correlatas 

1. Direitos compensatórios somente poderão ser im
postos em decorrência de investigações iniciadas (S) e 
conduzidas de acordo com os dispositivos deste Artigo. 
Uma investigação visando determinar a existência, grau 
e efeito de qualquer subsídio alegado deverá normal
mente ser iniciada através da formulação de uma solici
tação, escrita, de uma indústria afetada ou feita em 
seu nome. A solicitação deverá c_o_ater suficiente evidên
cia da existênc~a_ (a)_ de um subsídio e, se possível, seu 
montante, (b) de dano, nos termos do Artigo VI do 
Acordo Geral como interpretado por este Acordo(~. 
e (c) de um vínculo casual entre a importação-subsidiada 
e o dano alegado. Se em circunstâncias especiais as 
autoridades intressadas decidirem iniciar uma investi
gação sem terem recebido uma solicitação para tanto, 
estas ai.ttóiída:des pod~rão prosseguir na investigação 
somente se estiverem munidas de evidências suficientes 
no qu-e diz respeito às letras (a), (b) e (c) acUnamencio
nadas. 

2. Cada signatária deverá notificar ao Comitê de 
Subsídios e Medidas Compensatórias() (a) quais auto~ 
ridades são competentes para iniciar e conduzir as inves
tigações a que se refere este Artigo, e (b) seus procedi
mentos domésticos relativos ao inicio e condução de 
tais investigações. 

3. _Quando as autoridades investigadoras estiverem 
convencidas da existência de evidências suficientes para 
justificar o inicio de uma investigação, notificarão ao 
signatário, ou signatários, cujos produtos serão objeto 
de tal investigação, e aos eXpOrtadores e importadores 
de cujo interesse na matéria tenham conhecimento e 
aos reclamantes, e um aviso sobre a investigaÇão deverá 
ser publicado. Para determinar se é procedente o inicio 
de uma investigação, as autoridades investigadoras de
verão considerar a posição adotada pelas entidades afi
liadas à parte reclamante (8) que sejam residentes no 
territóiíO--de outro signatário. 

4. Ao iniciar, e no decorrer de uma investigação, 
as autoridades investigadoras deverão considerar simul
taneamente as provas da existência de subsídio e de 
dano por ele causado. Em todos os casos_,_ os elementos 
de evidência da existência tanto de subsídios quanto 
de dano deverão ser considerados simultaneamente (a) 
ao ser tomada decisão sobre iniciar ou não uma investi
gação e (b) subseqüentemente, no decurso da investi
gação! a partir da primeira data em que, nos termos 
dos_ dispositivos deste Acordo, medidas provisórias pos
sam ser aplicadas. 

5. O avisO -público a que se refere o parágrafo 3 
acima deverá descrever a prática ou práticas, de subsí
diÔs a serem investigadas. Cada signatário deverá asse
gur-ar que as autoridades investigadoras dêem a todos 
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signatários interessados e a todas partes interessadas 
('1) oportunidade razoável de, mediante solicitação, ter 
acesso a toda informação relevante que não seja confi
dencial (como indicado nos parágrafos 6 e 7 abaixo) 
e q'Ue seja usada pelas autqridades investigadoras na 
investigação, e de apresentar, por escrito, e, mediante 
justificação, oralmente, seus pontos de vista às autori
dades investigadoras. 

6. Quaisquer informações que sejam, por sua natu
reza, confidenciais, ou que ·sejam prestadas confiden
cialmente pelas_ partes de uma investigação, deverão, 
mediante justificativa, se! tratadas como tal pelas auto
ridades investigadoras. Tais InfOrmações não deverão 
ser divulgadas sem permissão específica da parte que 
as aprese-ntou. (10). As partes que apresentem informa
ç6es confidenciais podem ser solicitadas a fornecer resu
mos não confidenciais- de tais informações. Caso as refe
ridas partes indiquem que tais informações não se pres
tam a serem resumídas, deverão apresentar uma decla
ração--com as razões pelas quaís não é possível resu
mi-las. 

7. Contudo, se as autoridades investigadoras con
cluírem que uma solicitaçãO de manutenção de caráter 
confidencial não é justificada, e se a parte que solicita 
a manutenção da confidencialidade não_ ~ dispuser a 
divulgar a informação, tais autoridades poderão não 
levar em consideração a referida informação, a menos 
que lhes possa ser demonstrado satisfatoriamente que 
tal informação é correta (li). 

8_ As autoridades investigadoras poderão executar 
investigações no território de outros sign_a~ários, quando 
isto se fizer necessário, desde que tenham notificado 
a tempo o signatário em questão e que este último 
não se oponha à investigação. Ademais, as autoridades 
investigadoras poderão executar investigações nas insta
lações de uma firma e poaerão examinar os registras 
de uma firma (a) se a firma estiver de acordo, e (b) 
se o signatário em questãO tiver sido notificado e não 
se opuser. 

9. Nos casos em que qualquer parte interessada ou 
signatário se recuse a facultar acesso à informação ne
cessária ou de outra forma não a forneça em tempo 
razoável, ou impeça significativamente a investigação, 
constatações (12), preliminares e finais, afirmativas ou 
negativas, pOderão ser formuladas com base nos dados 
disponíveis. 

10. Os procedimentos acim<l estabelecidos não se 
destinam a impedir que as autoridades de um signatário 
procedam com rapidez no que diz respeito a iniciar 
uma investigação, formular constatações preliminares 
ou finais, afirmativas ou negativas, ou que apliquem 
medidas provisórias ou finais nos termos dos disposi
tivos relevantes deste Acordo. 

11. Nos casos em que os produtos não sejam impor
tados diretamente do País de origem, mas exportados 
para o País de importação a partir de um País interme
diário, os dispositivos deste Acordo serão plenamente 
aplicáveis e a transação, ou tr~osações, deverão; para 
os fins deste Acordo, ser consideradas como tendo sido 
efetuadas entre o país de origem e o país de importação. 

12. Uma investigação _deverá ser terminada tão logo 
as autoridades investigadoras concluam que inexiste 
subsídio, ou que o efeito do subsídio alegado sobre 
a indústria não chega a causar dano. 

13. Uma investigação não deverá obstaculizar os 
procedimentos de liberação alfandegária. 

14. Exceto em circunstâncias especiais, as investi
gações deverão ser concluídas dentro de um ano a contar 
de seu início. 

15. Dever-se-á publicar um aviso sobre qualquer 
constatação preliminar ou final, afirmativa ou negativa, 
e sobre a revogação de uma constatação. No caso de 
constatações afirmativas, cada aViso explicitará as com;
tatações e as· conclusões formuladas sobre todas as ques
tões de fato e legais que as autoridades investigadoras 
considerem pertinentes, assim como as razóes e a base 
em que se fundamentaram. Quando se tratar de consta
tações negativas, cada aviso deverá explicitar pelo me
nos as conclusões básicas e um resumo das razões em 
que se fl}ndame_ntaram. Todos os avisos de constatações 
deverão ser remetidos ao signatário, ou signatários, cu
jos produtos foram objeto das constatações, e aos ex
portadores que se saiba terem interesse na matéria. 

16. Os signatários apresintarão sem demora ao Co
mitê, um relatório sobre as decisões preliminares ou 
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finais, tOmadas no que diz respeito a direitás comp_en~ 
satórios. Tais relatórios dverão estar disponíveis no Se
cretariado do GA TI para inspeção por representantes 
governamentais. Os signatários deverão também apre
sentar, semestralmente, relatórios sobre quaisquer ded
sões tomadas com respeito a direitos compensatórios 
durante os seis meses precedentes. 

ARTIG03 
Consultas 

1. Tão logo quanto possível, após aceita uma solici
tação de início de investigação, e, em todo casd, antes 
do início de qualque! investig~ção, será concedida aos 
signatários, cujos P!odutos possam ser objeto de tal 
investigação, uma oportunidade razoálvel para consul
tas co-m o- objetivo de esclarecer a situação referente 
às questões que são objeto do Artigo 2, parágrafo 1, 
acima, e de chegar a uma solução mutuamente acor~ 
dada. 

2. Ademais, no decorrer do período de investigação, 
será concedída aos signatários, ·sujos produtos são obje~ 
to da investigação, uma oportunidade razoálvel de pros
seguir em consultas, com vistaS a esclarecer a situação 
de fato e chegar a uma solução mutuamente acordada 
0-'). . . 

3. Sem prejufzo da Obrigação de facultar oportuni~ 
dades razoáveis para cons1:1ltas, estes dispositivos re~ 
femtes a consultas não se destinam a impedir que as 
autoridades de um signatário procedam com rapidez 
no que diz respeito a iniciai a investigaçãq, formular 
constatações preliminares ou finais, afirmativas ou ne
gativas, ou que apliquein medídas provisórias ou finais 
nos termos dos dispositivos deste Acordo. 

4. O signatário ·que tenha intenç_ão de iniciar uma 
investigação, ou-seja conduzindo uma investigação, de
verá permitir ao signatáiio, ou signatários, cujos produ
tos sejam objeto de tal investigação, acesso, mediante 
solicitação, a evidências não confidenciais,- inclusive 
resumos - não confidenciais de dados confidenciais 
que estejam sendo utilizados para iniciar ·ou conduzir 
a investigação. -

ARTIG04 
Imposição de Direitos Compensatórios 

1. A decisão sobre impor ou não um direito compen
satório, nos casos em que todas exigências para sua 
imposição tenham sido preenchidas, e a decisão sobre 
se o montante do direito compensatório a ser imposto 
deverá equivaler ao montante total do subsídio, ou a 
menos, serão tomadas pelas autoridades do signatário 
importador. É desejável que a imposição seja faculta
tiva no território de todos signatários e que o direito 
seja inferior ao montante total do subsídio, se este direi~ 
to menor for suficiente para eliminar o dano à indústria 
doméstica. 

2. Não se cobrará (14
), com respeito a qualquer 

produto importado, direito compensatório superior ao 
montante do subsídio constatado, calculado em termos 
c!_e subsidiação por unidade do produto subsidiado e 
exportado (15). 

3. Quando um direito compeósatório for imposto so
bre qualquer produto, este direito compensatório será 
cobrado, no montante adequado, em bases não-discri
minatórias, a importações do produto em questão pro~ 
venientes de todas as procedências nas quais se tenha 
constatado que foi subsidiado e que estejam causando 
dano, exceto a importações provenientes daquelas pro
cedências que tenham renunciados '! subsidiação em 
questão, ou das quais tenham sido aceitos compromissos 
nos termos deste Acordo. 

4. Se, após terem sido empreendid-os esforços razoá
veis para concluir as consultas, um signatário formular 
uma constatação fmal de existência e do montante" do 
subsídio, e de que, pelos efeitos do subsídio, as impor~ 
tações subsidiadas estão causando dano, poderá impor 
um direito compensatório nos termos dos dispositivos 
desta seção a menos que o subsídio seja eliminado. 

5. a) Os procedimentos poderão (16) ser suspensos 
ou concluídos_ sem imposição de medidas provisórias 
ou direitos compensatórios, se forem aceitos compro
missos em decorrência_ dos quais: 

i) O Governo do pais exportador e1imine ou limite 
o subsídio ou adote outras medidas no que diz respeito 
a seus efeitos; ou, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ii) O exportador modifique seus preços de modo que 
as autoridades investigadoras se con\lcnçam de que o 
efeito danoso do subsídio foi eliminado. Aumentos de 
preços para fins dos referidos compromissos não deve
tão ser maiores que o necessário para compensar o 
montante do subsídio. Compromissos de preço da parte 
de exportadores não deverão ser solicitados ou aceitos 
a menos que o signatário importador tenha primeira
mente (1) iniciado uma investigação nos termos dos 
dispositivos do Artigo 2 deste Acordo, e (2) obtido 
o cOiiSeUtimento do signatário exportador. Não será 
obrigatória a aceitação de compromissos propostos se 
as -~utori_9.ade~ do signatário importador considerarem 
esta aceitação pouco prática,-·a saber, por exemplo, 
Se o número de exportadores efetivos ou potenciais 
for demasiado grande, ou por outras razões. 

b) Se um compromisso de preço for aceito, a .investi
gação de dano será, não obstante, completada, se o 
signatário importador assim o decidir. Nestes casos, 
se for constatada a não existência de dano, ou de ameaça 
de dano, o comp-romisso prescreverá automaticamente, 
exceto em casos em que a constatação de não eXistência 
de ameaça de d!inO for devida em grande parte à existên
cia do compromisso; neste caSo, aS autoridades compe~ 
tentes podem exigir que o compromisso seja mantido 
por um período razoável consistente com os dispositivos 
de-Ste-Acordo. 

c) Compromisso de preço poderão ser sugeridos pe
las autoridades do signatário importador, mas nenhum 
exportador estará obrigado a aceitá-los. O fato de que 
governos ou exportadores não tenham oferecido tais 
coi:npromissos, ou não tenham aceitado uma sugestão 
de fazê~los, não prejulgará de forma alguma a conside
ração do e:aso. Contudo, as autoridades terão a prerro· 

_gativa de determinar que é mais provável que a ameaça 
Q_e dano_ se efetive caso continuem a se efetuar as impor
tações do produto subsidiado. 

6. As autoridades de um signatário importador po
dem solicitar de qualquer governo ou exportador, de 
quem tenham aceito compromissos, o fornecimento pe~ 
riódico de informações relevantes sobre o cumprimento 
de tais cmpromissos e permissão para verificação dos 
dados pertinentes. No caso de violação de compromis
sos, as autoridades do signatário importador poderão 
formular, com rapidez, decisões no contexto deste 
Acordo e de conformidade_ com seus dispositivos, as 
quais poderão consistir em aplicação imediata de medi~ 
das provisórias, utilizando a melhor informação dispo~ 
nível. Em tais casos, direitos definitivos poderão ser 
cobrados nos termos deste Acordo sobre produtos des~ 
pachados pela alfândega para consumo nos noventa dias 
que precederam à aplicação de tais medidas provisórias, 
excetuando~se importações liberadas antes da violação 
do compromisso. 

7. Os compromissos de preço não deverão vigorar 
por perfodo superior àquele durante o qual direitos 
compensatórios poderiam ser aplicados nos termos des~ 
te Acordo. As autoridades de um signatário importador 
deverão reexaminar a necessidade de continuação de 
_C?_!tl_I?romissos de preço, quando cabível, por sua pró
pria iniciativa, ou se exportadores ou importadores do 
produtos interessados assim o solicitarem e submeterem 
informações positivas que substanciem a necessidade 
de tal revisão. 

8. Sempre que uma investigação relacionada a direi~ 
tos compensatórios for suspensa ou conclufda p.os ter
mos dos dispositivos do parágrafo 5 acima, e sempre 
que expirar um compromisso de preço, o fato deverá 
ser notificado oficialmente_ e_ publicado. Tais notifica~ 
ções deverão explicitar pelo menos as conclusões básicas 
e conter um sumário das razOes que as fundamentaram. 

9,.-· Um diieito compensatório permanencerá ein vigor 
somente o tempo necessário para anular a subsidiação 
que esteja causando dano. As autoridades investiga~ 
dores deverão reexaminar a necessidade de continuação 
da imposição do direito, quando cabível, por sua própria 
iniciativa, ou se qualquer parte_ interessada assim o soli
citar e submeter informações positivas que substanciem 
a necessidade de tal reexame. 

-ARTIGOS 
Medidas Provisórias e Retroatividade 

1. Medidas provisórias s6 poderão ser ado!adas após 
formulada uma constatação afirmativa preliminar de 
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existência de um subsídio e de existência de evidência 
suficiente de dano nos termos do Artigo 2, parágrafo 
1(a) a (c). Não se aplicarão medidas provisórias a menos 
que as autoridades competentes as julguem necessárias 
para- prevenir a ocorrência de dano durante o período 
da investigação. 

2, Medidas provisórias poderão assumir a forma de 
direitos compensatórios provisórios garantidos por de
pósitos em espécie ou caução iguais ao montante de 
subsidiação calculado provisoriamente. 

3. A imposição de medidas provisórias de"erá ser 
limitada no tempo ao perfodo mais curto possível e 
não poderá_ exceder quatro meses. 

4. Os dispositivos relevantes do Artigo 4 deverão 
ser cumpridos para a imposição de medidas provisórias. 

S. Quando uma constatação fmal de dano (mas não 
de ·ameaça de dano ou de retardamento sensível ao 
estabelecimento de uma indústria) for formulada, ou 
em casos de ~nstatação final de ameaça de dano em 
que o efeito das importações subsidiadas teria ocasio
nado, na.ausência de medidas provisórias, uma consta
tação de dano, direitos compensatórios poderão ser co
brados retroativamente pelo período durante o qual 
medidas provisórias, se adotadas, foram aplicadas. 

6. Se o direito compensatório definitivo for mais alto 
que o montante grantido pelo depósito em espé_cie ou 
caução, a diferença nãO poderá ser cobrada. Se o direito 
definitivo for inferior ao montante; garantido pelo depó~ 
sito em espécie ou caução, o montante em excesso deve
rá se reembolsado, ou a caução liberada, prontamente. 

7. Excetuando-se o disposto no paragrafo 5 acima, 
quando houver constatação de ameaça de dano ou de 
retardamento sensivel (mas sem que haja ocorrido da
no), um direito compesatório definitivo poderá ser apli~ 
cada somente a partir da data da constatação de ameaça 
de dano, ou da constatação de retardamento sensível, 
e qualquer depósito em espécie feito dUrante o período 
de aplicação de medidas provisórias será restituído e 
quaisquer cauções liberadas prontamente. 

8. Quando a constatação final for negativa, quaisquer 
depósitos em espéCie feitos durante o período em que 
foram aplicadas medidas provisórias serão restituídos 
e quaisquer cauções liberadas prontamente. 

9. Em circustâncias críticas nas quais as autoridades 
constatem que, no que diz respeito ao produto subsi~ 
diado em questão, o dano é de difícil reparação e é 
causado por importações maciças, em um período rela ti~ 
vamente curto, de um produto beneficiado por subsídios 
a exportação pagos ou outorgados inconsistentemente 
com os dispositivos do Acordo Geral e deste Acordo, 
e em que seja considerado necessário, com vista a impe
dir a repetição de tal dano, cobrar direitos compen
satórios retroativarnente sobre estas importações, o di
reito compensatório definitivo poderá ser cobrado sobre 
importações que foram liberadas pela alfândega para 
consumo até no máximo noventa dias da data de aplica~ 
ção de medidas provisórias. 

ARTIG06 
Constatação de Existência de Dano 

1. Uma constatação de dano( 1'7) para os fins do Artigo 
VI do Acordo Geral pressuporá um exame objetivo 
(a) do volume de importações subsidiadas e seu efeito 
sobre os preços de produtos similares (18) no mercado 
interno e (b) do impacto de tais importações sobre os 
produtores domésticos de tais produtos. 

2. No que diz respeito ao volume das importações 
subsidiadas, as autoridades investigadoras examinarão 
Sé houve aumento significativo, seja em tennos·absolu~ 
tos, seja relativamente à produção ou consti~o no-signa~ 
táriõ- importador. No que diz respeito ao efeito das 
importações subsidiadas sobre .os preços, as autoridades 
investigadoras examinarão se os preços das importações 
subsidiadas foram significativamente mais baixos com
parativamente ao preço de produto similar do signatário 
importador, ou se, por outro lado, o efeito de tais impor
tações é de rebaixar preços em grau significativO ou 
impedir, em grau significativo, aumentos de preços que 
teriam havido na ausência de tais importações. Nenhum 
destes fatores isoladamente ou conjunto destes fatores 
constituirá necessariamente uma base de julgamento 
decisiva. 
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3. O exame do impacto sobre a indústria doméstica 
em questão incluirá: uma aV.ã.liação de todos fatores eco
nómicos relevantes e índices que digam respeito à situa
ção da indústria, tais coma: d~c![I!_i_?s efefivos e poten
ciais na produção, vendas, partiCipação no mercado, 
lucros, produtividades, retomo de investimentos e utili
zação de capacidade instalada; fatores que estejam afe
tando os preços internos; efeitos negativos e potenciais 
sobre fluxo de caixa, estoques, nível de emprego, salá
rios, crescimento, capacidade de levantar capital ou ob
ter investimento e, em se tratando do setor agrícola, 
se houve aumento de encargos para programas governa
mentais de apoio. Esta lista não é exaustiva, e nenhum 
destes fatores isoladamente ou conjunto destes fatores 
constituirá necessariamente um~ base de julgamento 
decisiva. 

4. Deverá ser demonstrado que as importações subsi
diadas estão causando dano, como entendido por este 
Acordo, devido aos efeitos (1~ do subsídio. Poderá ha
ver outros fatores (20), à mesma época, que estejam 
causando dano à indústria doméstica, e danos causados 
por outros fatores não deverão ser atribuídos a impor
tações subsidiadas. 

5. Para fins de constatação de dano, a-expressão "in
dústria doméstica"deverá, exceto como disposto no pa
rágrafo 7 abaixo, ser interpretada como referente ao 
conjunto de produtores domésticos -de produtos simila
res, ou daqueles dentre eles cuja produção coletiva
mente constitua a principal parte do total da produção 
doméstica: de tais Rrodutos, exceto quando houver pro
dutores ligados e ) aos exportadores ou importadores, 
ou sendo eles próprios importadores do produto alega
damente subsidiado, caso em que "indústria doméstica" 
poderá ser interpretada como referente ao restante dos 
produtores. 

6. O efeito das importações subsidirl:das seiá avaliado 
relativamente à produção d~méstica de produtos simila
res, quando os dados disponíveis permitirem Identificar 
separadamente a produção doméstica por meio de crité~ 
rios como: o processo de produção, a renda dos produ
tores, os lucros. Quando a produção doméstica de pro
dutos similares não tiver uma identidade distinta nestes 
termos, os efeitos das importações subsidiadas serão 
avaliados mediante exame da produção do grupo ou 
linha de produtos mais reduzido, que inclua o produto 
similar, para a qual haja as informaçõ_e_s necessárias. 

7. Em circunstâncias excepcionais o território de uffi 
signatário, no que diz respeito à produção em questão, 
poderá se dividido em dois ou mais mercados compe
titivos e os produtores em tais mercados poderão ser 
considerados como uma indústria distinta, (a) caso os 
produtores em tais mercados vendam toda ou quase 
toda sua produção da mercadoria em questão em tais 
mercados, e (b) caso a demanda em tais mercados não 
seja abastecida, em grau substancial, por produtores 
da mercadoria em questão localizados em outras partes 
do referido território. Em tais circunstâncias, a existên
cia de dano poderá ser constatada mesmo quando a 
maior parte do total da indústria doméstica não sofra 
dano, desde que haja uma concentração de importações 
sUbsidiadas em tal mercado isolado e, ainda, desde que 
as importações subsidiadas estejam causando dano aos 
produtores de toda ou quase toda produção realizada 
dentro de tal mercado. 

8. Quando tiver sido interpretado que a indústria em 
questão refere-se a produtores de uma certa área, como 
definido no parágrafo 7 acima. direitos compensatórios 
serão cobrados sobre os produtos em questão somente 
quando consignados para C<?Dsumo fmal naquela área. 

Quando o Direito Constitucional do signatário impor
tador não permitir a cobrança de direitos compensa
tórios nestas condições, o signatário importador poderá 
cobrar direitos compensatórios sem limitação, somente 
(a) se tiver sido dada aos exportadores a oportunidade 
de descontinuar exportações a preços subsidiados para 
a área em questão; ou, ainda, de oferecer garantias 
nos termos do Artigo 4, parágrafo 5, deste Acordo, 
e ·garantias adequadas não tenham sido prontamente 
oferecidas, e (b) se tais direitos não puderem ser cobra· 
dos somente sobre produtos_ de prod-utores específicos 
que sejam fornecedores da área em questão. 

9. Quando dois ou mais países tiverem atingido, nas 
condições do dispositivos do Artigo XXIV: 8 (a) do 
Acordo Geral um nível de integração tal que apresen
tem características de um único e unificado, a indústria 
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de toda a área integrada será considerada como consti
tuindo uina: -indóstría para os fins dos parágrafos 5 a 
7 aciriJa. 

PARTE II 

ARTIGO 7 

Notificação de subsídios (22) 

__ 1. Tendo em conta os dispositivos do Artigo XVI:l 
do Acordo Geral, qualquer signatário poderá solicitar, 
por escrito, informações sobre a natureza e extensão 
de _qualquer subsídio outorgado ou mantido por outro 
signatário (inclusive quaisquer formas de sustentação 
de preços ou de renda) que opere direta ou índireta
mente de forma a aumentar as exportações de qualquer 
produto de seu território ou reduzir as importações de 
qualquer produto no seu território. 

2. Os.signatátiOs que· recebam tais solicitações forne
cerão as informações fáo rapidamente quanto possível 
e, de maneira completa, e prontificar-se-ão a, se solicita
dos, fornecer informações adicionais ao signatário soli
citante. Qualquer signatário que considere que tais in
formações não foram fornecidas poderá trazer o assunto 
à consideração do Comitê. _ 

3. Qualquer signatário interessado que considere que 
qualquer prática de outro signatário, que teilha o efeitO 
de um subsídio, não foi notificada de acordo com os 
dispositivos do Artigo XVI:l do Acordo Geral, poderá 
levar o assunto ao conhecimento do signatário em ques
tão. Se a prática de subsídio não for subseqüentemente 
notificada em breve prazo de tempo, tal signatário inte
ressado poderá ele próprio informar o Comítê sobre 
a prática em questão. 

ARTIGOS 
Subsídios - dispoSições gerais 

1. Os signatários reconhecem que subsídios são utili
zados por Governos para promover objetivos impor
tantes de políticas sociais e e"Córiélmicas. Os signatários 
reco~ecem que subsídios podem causar efeitos adver
soS aos interesses de outros signatários. 

~---Os signatários concordam em não utilizar Subsí· 
dios à exportação de maneira inconsistente com os dis
posi_t~vos deste Acordo. 

3. Os signatários concordam ainda em procurar evi
tar causar, através da utilização de quaisquer subsídios: 

a) dano à indústria doméstica de outro signatário f!); 
b) anulação ou diminuição dos benefícios resultantes 

direta ou indiretamente do Acordo Geral (24) para outro 
signatário; ou, -

c) prejuíZo sério aos interesses de outro signafãrio 
("). 

4. Os_ efeitos adve~os aos interesses de outro signa
táriõ, necessários para- fins de demonstração de anula
ção ou diminuição de benefícios (26) ou prejuízo sério, 
podem resultar de: 

a) efeitos de iínportações de produtos subsidiados so
bre o mercado doméstico do signatáriO -importador; 

b) efeitos do subsídio em termos de deslocamento 
ou impedimento de importações de produtos similares 
no mercado do país que concede o subsídio; ou, 

c) efeitos das exportações subsidiadas, em termos de 
deslocamento e?. sobre exportações de produtos simi
lares p_?r outro signatário no mercado de um terceiro 
país c~J. 

ARTIG09 
Subsídios A e:rportação de produtos outros 

que não certos produtos primários(~ 

1. Os signatários não outorgar_ão subsídios à expor
tação de produtos outros que não certos produtos pri
mários. 

2. As práticas enumeradas nas letras (a) a (1) do 
anexo são exemplos de subsídios à exportação. 

ARTIGO lO 

Subsldlos à exportaçio de cert .. 
produtno prlnWios 

1. Em conformidade com os dispositivos do Artigo 
XVI:3 do Acordo Geral, os signatlirios concordam em 
não outorgar, direta ou indiretamente, quaisquer subsí
dios à exportação de certos produtos primários de ma-
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neira que resulte na detenção, pelo signatário outo~
gante de tais subsídios, de uma parcela mais do que 
eqüitativa do comércio exportador mundial do produto 
em questão,levando-se em conta as parcelas dos signa
tários no comércio do produto em questão durante um 
período prévio representativo, e quaisquer fatores espe
ciais que possam ter afetado ou estar afetando o comér
cio de tal produto. 

2. Para fins do Artigo XVI:3 do Acordo Geral e 
do parágrafo 1 acima: 

a) ''parcela mais do que eqüitativa do comércio expor· 
tador mundial" incluirá quaisquer casos em que o efeito 
de um subsídio à exportação outorgada por um signa
táriO Seja de deslocar as exportações de Outro signatário, 
tendo~se presentes os acontecimentos nos mercados 
mundiais; 
_ b) ao que diz respeito a novos mercados, os padrões 
d_e __ suprimentos_tradicionais do produto em questão ao 
mercado mundial, à região ou ao país em que o novo 
mercado está situado se:rã9 levados em consideração 
ao determinar-se a .. parcela eqüitativa do comércio ex-
portador mundial"; _ · 

c) ''um período prévio representativo" será normal
mente os três anos-calendários mais recentes em que 
houve condições normais de mercado. 

3. Os signatários concordam ainda em mão outorgar 
subsídios à exportação de certos produtos primários 
para um mercado específico de modo que resultem em 
preços sensivelmente inferiores aos de outros fornece
dores do mesmo mercado. 

ARTIGO 11 

Subsídios- outros -qUe não subsídios 
à exportação 

1. Os signatários reconhecem que outros subsídios 
além de subsídios à exportação são utilizados ampla
mente como instrumentOs impOrtantes para promoção 
de objetivos de políticas sociais e económicas, e não 
pretendem restringir o direito de os signatários utiliza
rem tais subsídios para atingir esses objetivos e _outros 
objetivos importantes de suas políticas que considerem 
desejáveis. Os_ signatários tomam nota de que entre 
tais objetivos figuram: 

a) elimiD.ar desVantagens industriais, económicas e 
sociais de regiões específicaS; 

b) facilitar a reestruturação, sob condições social
mente aceitáveis, de certos setores, especialmente em 
casos em que tal restruturação tenha-se tomado neces
sária por razões de mudanças de política comercial e 
económica, inclusive acordos internacionais que ocasio
nem um rebaixamento de barreiras ao comércio; 

c) de uma maneira geral, sustentar um nível de em
prego e encorajar retreinamento e rea1ocação de mão
de-obra; 

d) encorajar programas de pesquisa e desenvolvi· 
menta, eSpecialmente no setor de indústrias de alta 
tecnologia; 

e) implementar programas e políticas económicas pa· 
ra promover o desenvolvimento econôroico e social de 
países em desenvolvimento; e 

f) redistribuir geograficamente uma indústria para 
evitar congestionamento e problemas ambientais. 

2. Os signatárioS reconhecem, não obstante, que 
subsídios outros que não à exportação, dos quais certos 
objetivos e possíveiS formas estão descritos, respectiva
mente, nos parágrafos 1 e 3 deste Artigo, poderão cau~ 
sar ou ameaçar causar dano à _ind6stria doméstica de 
outros signatários ou prejuíZo sério aos interesses de 
outro signatário, ou-poderão anular ou diminuir bene-
ffcios 'resultantes do Acordo Geral para um outro signa
tário, particularmente em casos em que tais subsídios 
possam afeta.i:' adversamente as condições de concor· 
rência normal. Os signatários, conseqüentemente, prq
curarão evitar causar, através da utilização de subsídios, 
tais efeitos. Em particular, os signatários, quando for
mularem- suas Políticas e práticas neste campo, além 
de avaliarem os objetivos essenciais internos a serem 
alcançados, considerarão também, tanto quanto prati
cável, e levando em consideração a natureza de cada 
caso específico-, posSíveis efeitos adversos sobre o co
mércio. Os signatáriôs considerarão também as condi
ções do comércio mundial, produção (a saber, preços, 
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utilização de capacidade instalada, etc) e oferta do pro~ 
duto em questão. 

3. Os signatários reconheCem que os objetivos men
cionados no parágrafo 1 acima poderão ser atingidos, 
inter alia, por meio de subsídios outorgados com o obje~ _ 
tivo de conceder vantagens a certas empresas. São 
exemplos de formas possíveis de tais subsídios: financia~ 
mentos governamentais de empresas comerciais, inclu
sive donativos, empréstimos ou garantias; fornecimen· 
tos governamentais, ou fornecimentos com financia· 
menta governamental, de serviços, can<tis de distribui
ção, e outros serviços ou facilidades operaciom1,is ou 
de apoio; financiamentos gove:i'narilentais de programas 
de pesquisa e desenvolvimento; incen!ivos fiscais; subs
crições ou provisões de capTtal por governos. 

Os signatários tOmam nota de que as formas de subs(· 
dias acima são normalmente outorgadas regionalmente 
ou por setor. A enumeração de formas de subsídios 
feita acima é ilustrativa e não exaustiva, e reflete formas 
de subsídios atualmente outorgadas por vários signa-
tários deste Acordo. . 

Os signatários reconhecem, contudO, <tue a enume
ração de formas de subsídios feita acima deve ser revista 
periodicamente, e que esta revisão deve ser feita, por 
meio de consultas, em conformidade com o espírito 
do art. XVI:5 do Acordo Geral. 

4. Os signatários reconhecem ain.da que, sem pre
juízo de seus direitos sob este Acordo, nada nos pará
grafos 1 e 3 acima, e em particular na enumeração 
de formas de subsídios, cria, por si, qualquer base para 
ações sob o Acordo Geral como interpretado por este 
Acordo. 

ARTIGO 12 
Consultas 

1. Sempre que um signatário tenlia razões para acre
ditar que um subsídio à exportação esteja sendo outor
gado ou mantido por outro signatário de modo inconsis
tente com os dispositivos deste Acordo, tal signatário 
poderá solicitar consultas com o signatário em questão. 

2. Uma solicit~ç:ão de consultas, nos termos do pa
rágrafo 1 acima, incluirá uma exposição -das evidências 
disponíveis quanto à existência e à natureza do subsídio 
em questão. 

3. Sempre que um signatáriO tiver razões para acre
ditar que quaisquer subsídios estejam sendo outorgados 
ou mantidos por outro signatário e que tais subsídios 
causam danos a sua indústria doméstica, anulaçã:o ou 
diminuição de benefícios para ele resultantes do Acordo 
Geral, ou prejuízo sério a seus interesses, tal signatário 
pederá solicitar consultas com o outro signatário em 
questão. 

4. Uma solícitação de consultas, nos termos do pa
rágrafo 3 acima,incl uirá uma exposição sobre as evidén
cia:s disponíveis (a) quanto à existência e à natureza 
do subsídio em questão, e (b) quanto ao dano causado 
a sua indústria doméstica, ou, quando se tratar de anui~~ 
ção ou diminUição de benefícios, ou prejuízo sério, 
quanto aos efeitos adversos causados aos interesses do 
signatário que solicita ãs consultas. 

5. Ao receber uma soticitãção âe consultas nos ter
mos do parágrafo 1 ou do parágrafo 3 acima, o signatário 
que se acredita estar outorgando ou mantendo a prática 
de subsídio em questão entrará em consultas, como 
solicitado, tão rapidamente quanto possível. A finali
dade das consultas será esclarecer os. fatos da situação, 
e chegar a uma solução mutuamente aceitável. 

ARTIGO 13 

Conciliação, solução de controvérsias -e 
autorização de contramedidas 

1. Se, no caso de consultas nos tenn~s do parágrafo 
1 do art. 12, não tiver sido encontrada uma soJuç_ão 
mutuamente aceitável dentro de trinta dias (30), a con
tar da solicitação de consultas, qualquer signatário~par· 
te de tais consultas poderá referir a matéria ao Comitê, 
para conciliação, em conformidade cOm os dispositivos 
da Parte VI. 

2. Se, no caso de consultas nos termos do parágrafo 
3 do Artigo 12, não tiver sido encontrada uma solução 
mutuamente aceitável dentro de sessenta (60) dias, a 
contar da solicitação de consultas, qualquer ~ignatá
rio-parte de tais consultas poderá ref~rir a matéria ao 
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Comitê, para conciliação, em conformidade com os dis
- positivos da Part~ VI. 

:3. Se quaisquer controvérsias que ocorram quanto 
a este Acordo não forem resolvidas mediante consultas 
·O"Ucohciliação, o Comitê, mediante solicitação, exami
nará a matéria em conformidade com os procedimentos 
de solução de controvérsias da Parte VI. 
---4. Se, comores!lltadc:>_ do exame por ele empreendido, 
o Comítê concluir que um subsídio a exportação está 
sendo outorgado de modo inconsistente com os disposi
tivos desde Acordo, ou que um subsídio está sendo 
·outorgado ou mantido de modo a causar dano, anulação 
ou diminuição de benefícios, ou prejuízo sério, fará 
às __ pa_rtes as recomendações ('') apropriadas para resol
ver a -questão, e, na eventualidade de tais recomen~ 
dações não serem seguidas, poderá autorizar contra
medidas apropriadas, levando em consideração o grau 
e a natureza dos_efeitos adversos cuja existência tiver 
sido constatada, em conformidade com os dispositivOs 
relevantes_ d~_ P~:~;YI. 

PARTE IIl 
ARTIGO 14 

Países em desenvolvimento 

1. Os signatários reconhecem que subsídios são urna 
parte integrante dos programas de desenvolvimento 
económico de países_ em desenvolvimento. 

2. Conseqüentemente, este Acordo não impedirá que 
países em desenvolvimento signatários adotem medidas 
e políticas de assistência às suas indústrias, inclusive 
à(tuelas do setor exportador. Em particular, o compro
misso do Artigo IX não se aplicará aos países em desen
volvimento signatários, nos termos dos dispositivos dos 
parágrafos 5 a 8 abaixo. 

_ }. Os pafses em desenvolvimento signatários concor
dam que subsídios à exportação de seus produtos indus
triais não serão utilizados_ de modo que cause prejuízo 
sério ao comércio oti à produção de outro signatário. 

4. Não haverá presunção de que subsídios â expor
tação outorgados por países em desenvolvimento signa
tários resultem em efeitos adversos, como definidos nes
te Acordo, ao comércio e à produção de outros signatá
rios. Tais efeitos adversos serão demonstrados por evi
dências positivas, lnedlante exame económico do im
pacto no comércio ou produção de outro signatário. 

5. Um País- em desenvolvimento signatário deveria 
- procurar assumir compromissos r2) de reduzir ou elimi

nar subsídios à exportação, quando a utilização de tais 
subsídios à exportação foi inconsistente com suas neces
sidades em matéria de competitividade e desenvolvi
mento. 

6. Quando um País em desenvolvimento tiver assu
mido um compromisso de reduzir ou eliminar subsídios 
à exportação, como disposto no parágrafo 5 acima, não 
se autorizarão contra medidas de outros signatários des
te Acordo, previstas nas Partes II e VI deste Acordo, 
-a subsídios à exportação de tal país em desenvolvimen· 
to, desde que os subsídios à exportação em questão 

-sejam ·conformes os termos do compromisso a que se 
refere o parágrafo 5 acima. 

7. N (J que diz respeito a quaisquer subsídios outros 
que não à exportação outorgados ou mantidos por um 
País em desenvolvimento signatário, não poderão ser 
autorizadas ou tomadas medidas previstas nas Partes 
II _e VI desse Acordo, a menos que se constate a existên
cia de anulação ou diminuição de concessões tarifárias 
ou outras obrigações de Acordo Geral, como resultado 
clQS subsídios que estejam deslocando ou impedindo 
importações de produtos similares no mercado do país 
que concede o subsídio, ou a menos que ocorra dano 
à indústria doméstica no mercado importador de um 
~ignatári_o, nos termos do artigo VI do Acordo Geral 
CO_l]lO interpretado e aplicado por este Acordo. Os sig
nãt_á_rios rec!)nhecem que~em Países em desenvoLvimen
to õs govefnos desempenham um papel amplo na pro
moção do crescimento e desenvolvimento económico. 
Int~rvençõ~s ele _gove_rnos de países em desenvolvimen· 
to em suas economias, mediante práticas enumeradas 
no parágrafo 3 do Artigo II, por exemplo, não serão, 
per se? consideradas subsídios. 

8. O Coniité, mediante solicitação de Um sigilatário 
i~te_ressado, examinará práticas específicas de subsídios 
à exportação de um ~aís em. de~nvp_lyíme_QtQ signatário 
na rã avaTiã!-Séii irãi.lde Conformidade com os objetivos 
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deste Acordo. Se ulll país em desenvolvimento tiver 
assumido compromissos nos termos do parágrafo 5 des
te Artigo, não será objeto de tais exames no período 
de duração do compromisso em questão. 

9. O Comitê, mediante solicitação de um signatário 
interessado, também examinará, da mesma forma, me
didas mantidas ou introduzidas por países desenvolvidos 
signatários, sob os dispostitivos deste Acordo, que efe
tem interesses de um país em desenvolvimento signa
tário. 

10. Os signatários reconhecem que as obrigações 
deste Acordo, no que diz respeito a subsídios à expor
tação de certos produtos primários, aplicam-se a todos 
os signatários. 

PARTE IV 

ARTIGO IS 

Situações Especiais 

1. Em cásos de-·aJegação de dano causado-por im
portações prevenientes de um país referido nas Notas 
e Dispositivos Suplementares do Acordo Geral (Anexo 
I, Art. VI,§ 1, ponto 2) o signatário importador poderá 
basear seus procedimentos e medidas: 

a) neste Acordo; ou, alternativamente, 
b) no Acordo sobre Implementação do art. VI do 

Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio. 
2. Entende-se que tanto no caso (a) como no caso 

(b) acima o cálculo da margem de dumping ou do mon
tante estimado do subsídio poderá ser feito mediante 
comparação do preço de exportação com: 

a) o preço pelo qual é vendido um produto similar 
de um país outro que não o importador signatário ou 
aqueles acima mencionados; ou, 

b) o valor construído(33) de um produto similar em 
um país outro que não o importador signatário ou aque~ 
les acima mencionados. 

3. Se nem os preços, nem o valor construído, como 
estimados nos termos de (a) e (b) do parágrafo 2 acima, 
fornecerem uma.base adequada para fins de Constatação 
de dumping ou subsidiação, o preço no signatário im
portador, se necessário ~e-~idamente ajustado para re

-fletir lucros razoáveis, poderá ser utilizado. 
4. Todos os cálculos efetuados para os fins dos pará

grafos 2 e 3 acima serão baseados nos preços praticados 
ou custos existentes na mesma fase comercial, normal
mente à saída da fábrica, e tanto quanto possível em 
operações efetuadas à mesma época. Será feito, em 
cada caso, e de acordo com suas circunstâncias peculia
res, o devido desconto para diferenças enl condições 
e termos de venda, ou em encargos tributários, e para 
diferenças outras que afetem a comparabilidade de pre
ços, de modo que o método de comparação aplicado 
seja apropriado e razoável. 

PARTE V 

ARTIGO 16 

Comitê de Subsídios e Medidas 
Compensatórias 

1. Será estabelecido sob este Acordo um Comitê 
de Subsídios e Medida_s Compensatórias composto de 
representantes de cada um dos signatários deste Acor
do. O Comitê elegerá seu Presidente e reunir-se-á não 
menos que duas vezes por ano, e em outras ocasiões, 
mediante solicitação de qualquer signatário, como pre
visto nos dispositivos relevantes deste Acordo. O Comi
tê incumbír-se-á de responsabilidades que lhe sejam 
atribuídas por este Acordo ou pelos signatários, e forne
cerá aos signatários oportunidades de se consultarem 
sobre quaisquer matérias re{ereo_tes à operação deste 
Acordo ou à persecução de seus objetivos. O Secreta
riado do GATT atuará como Secretariado do Comitê. 
2~ _ O -Conlitê poderá formar órgãos subsidiários 

quando ade_quado. 
3.. ~--O-Comitê e eventuais órgãos subsidiáriOs pode

rão, no desempenho de suoas funções, consultar e pro~ 
curar informações de quaisquer fontes que considerem 
adequadas. No entanto, o Comitê ou qualquer órgão 
subsidiário, antes de procurar tais infO~mações de uma 
fome sob jurisdição de um signatário, informará o signa-
tário em questão. ~ 
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PARTE VI 

ARTIGO 17 

Conciliação 
1.. _Q~andoforem trazidas ap Comitê questões para 

conciliaçao, caso as partes não tenham chegado a uma 
soluçã~ muty~mente aceitª-vel em consultas sob quais
quer dlSposüivos deste Acordo, o Comitê examinará 
imediatamente os fatos relevantes, e, por meio de seus 
bons ofícios, encorajará os signatários em queStãõ a 
encontrarem uma solução mutuamente aceítáveJ(34), 

2. Os signatários empreeri:derão seus melhores êsfor
ços para encontrar uma solução mutuamente aceitável 
no decorrer do período de consultas. 

3~ Caso o assUnto permaneça sem solução, não obs
tante os esforços de conciliação empreendidos nos ter-_ 
mos do parágrafo 2 acima, -quaiSquer signatáriOs nele 
çnvolvidos poderão, após trinta dias a contar do pedido 
de conciliação, solicitar que um grupo especial de peri~ 
tos ("Panei'') seja estabelecido pelo Comitê em oonfor~ 
midade com os dispositivos do Artigo 18 abaixo. 

ARTIGO 18 
Solução de Cont["ovérsias 

1. O Comitê estabelecerá um grupo especial de peri
tos ("Panei"), caso solicitação neste sentido lhe seja 
dirigida, nos termos do parágrafo 3 do Artigo 17(35J. 
O grupo especial de peritos, estabelecido nestes termos 
examinará os fatos da situação e, à luz de tais fatos! 
apresentará ao Comi~ suas conStatações no que diz 
respeito a direitos e obrigações dos signatários partes 
da controvérsia, sob os dispositivos relevantes do Acor· 
do Geral como interpretado e aplicado por este Acordo. 

2. Todo grupo especial de peritos deverá ser estabe~ 
lecido dentro de trinta dias a contar de uma solicitação 
neste sentido (3f>). e um ~po especial de peritos assim 
estabelecido deverá comunicar suas constatações ao Co
mitê dentro de sessenta dias a contar de seu estabele
cimento. 

3. No process-o de se estabelecer um grupo especial, 
o Presidente do Comitê deverá, após ~ssegurar-se do 
assentimento dos signatários interessados, propor os 
nomes que comporão o grupo. Os grupos especiais de 
peritos serão compostos de três a cinco nomes, de prefe
rência funcionários governamentais, e a compo-sição dos 
grupos especiais não deverá constituir demora em seu 
estabelecimento. Fíca enteildido que nenhum cidadão 
de países cujos govemos íJ'I)sejam parte da controvérsia 
será membro do grupo especial de peritos que exami-
nará a controvérsia. -

4. Com vistas a facilitar o estabelecimento de grupos 
especiais de peritos, o Presidente do Comitê deverá 
manter uma lista indicativa e informal de funcionários 
governamentais e não-governamentais qualificados nos 
campos de relações comerciais, desenvolvimento eco
nómico, e outros assuntos cobertos pelo Acordo Geral 
e por este Acordo, os quais poderão estar disponíveis 
para servir em grupos especíais de peritos. Para este 
fim, cada signatário poderá ser convidado a indicar, 
no início de cada ano, ao Presidente do Comité, o nome 
de urna ou duas pessoas que estariam disponíveis para 
tal função. 

S. Os membros d~ grupos especiais de peritos atua
rão em seu próprio nome, e não como representantes 
governamentais, nem como reptesentantes de qualquer 
organização. SéuS ·respectivos governos, portanto, não 
lhes darão instruções no que diz respeito a· asStiiitOs 
de que se ocupe o grupo eSpecial. Os membros de gru
pos especiais de peritOs serão selecionados de modo 
a assegurar a independência, diversidade de formação 
e origem, e amplo espectro de experiência dos mem
bros. , _ 

6. Com vistas a:- eriCorajar o encontro de soluções 
mutuamente satisfatórias- pelas partes de uma contro
vérsia, e para obter seus· comentários. cada grupo espe
cial de peritos dc:=;ver~ ?_pr_esentar às partes da contro
vérsia primeiramente a parte descritiva de seu relatório, 
e subseqüentemente suas conclusões, ou um resumo 
delas, com uma antecedência razoável em relação à 
circulação do relatório em questão no Comité. 
· 7. Se as partes de uma controvérsia em- exame por 
um grupo espeçíal de peritos encontrarem uma solução 
mutuamente satisfatória, qualquer signatário com inte
resse na matéria terá o direito de solicitar e receber 
I 
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informações adequ'adas sobre aquela solução, e uma 
nota delineando a solução encontrada será apresentada 
ao Comitê pelo grupo especial de peritos. 

8. Nos casos em que as partes de uma controvérsia 
não tenham encontrado uma solução satisfatória, os 
grupos especiais de peritos apresentarão um relatório 
escrito ao Comitê, o qual deverá especificar as consta
tações do grupo especial de peritos quanto às questões 
de fato e de aplicação dos dispositivos relevantes do 
Acordo Geral como interpretado e aplicado por este 
Acordo, e as razões para suas constatações e as bases 

,que as fundamentaram. 
9. O Comitê examinárá o relatório do grupo especial 

de peritos tão logo possível, e, levando em consideração 
as constatações nele contidas, poderá fazer recomen
dações às partes da contr()vérsia com vistas, a resolver 
a controvérSia_. se _as recomendações do Comitê não 
forem_seguidas dentro de período razoável, o Comitê 
poderá autorizar cOritramedidas adequadas (inclusive 
retiradas de concessões e suspensões de obrigações sob 
o Acordo Geral) levando em consideração a natureza 
e o grau dos efeitos adversos cuja existência seja consta
tada. Tais recomendações do Comitê deverão ser apre
seri.tãdas às partes dentro de trinta dias a contar do 

"_re_cebilp.e$ do relató_rio do grupo_ especial de peritos. 

PARTE VII 
ARTIG019 

Disposições Finais 

L Nenhuma ação específica contra um subsídio de 
outro signatário poderá ser tomada exceto em confor
midade com os dispositivos do Acordo Geral como in

- terpretado por este Acordo (3SJ. 

Aceitação e Adesão 
2. a) Este Acordo estará aberto a aceitações~ me

diante assinatura ou de outra fonna, de governos partes 
contratantes do GA TI e da Comunidade Económica 
Européia. 

_b) Este Acordo estará aberto a aceitações, mediante 
as:Sffiatura ou de Outra forma, de governos que tenham 
aderido ao GA 1T provisoriamente, em condições rela

- c!~:madas com a aplicação efetiva de direitos e obrigações 
_d~te Acordo, às quais levarão em consideração direitos 
e obrigações constantes dos respectivos instrumentos 
de adesão províSória. 

c) Este Acordo estará aberto a adesão de quaisquer 
outros governos, em termos relatívos à aplicação efetiva 
de direitos e obrigações deste Acordo a serem acorda
dos entre o governo em questão e os signatários, me~ 
diante depósito de um instrumento de adesão, que esti~ 
pUle os termos acordados, junto ao Diretor-Geral das 
Partes Contratantes_do GATI. 

d) No que diz respeito a aceitações, serão aplicáveis 
osdis_positivos do Artigo XXVI: 5 (a) e (b) do Acordo 
Geral. 
Reservas 

1~ _Não poderão ser formuladas reservas com respeito 
a quaisquer dispositivos deste Acordo sem o consenti
mento dos demais signatários. 

Entrada em vigor 
4. Este Acordo entrará em vigor no dia 1~ de janeiro 

-de 1980 para os governos (39
) que o tiverem ?ceita ou 

a ele aderido até aquela data. Entrará em vtgor para 
quaisquer outros governos no trigésimo dia a contar 
da data em que ~ governo em questão o aceitar ou 
â ele aderir. 
Legislações nacionais 

5. a) Cada governo que aceite este Acordo ou a ele 
adira tomará todas as medidas necessárias, de caráter 
ger::i.l ou particular, para assegurar, no mais tardar, na 
data em que este Acordo entre em vigor para o governo 
em questão, a conformidade de suas leis, regulamentos 
e procedimentos administrativos com os dispositivos 
deste Acordo aplicáveis ao signatários em questão. 

b) Cada signatário inforinará o Comité de quaisquer 
mUdanças em suas leis e regulamentos, bem como na 
3.dministraçáo de tais leis e regulamentos, relevantes 
para fins deste Acordo. 
Exame _ _ _ _ 

6. O Comité examinará anualmente a implementa~ 
_ção e ope!a_ção ~este Aco_!do lev~ndo e':fl ~onsideração 
~us objetivos. O Comitê informará anualmente as Par
teS Contratantes do GA TI' dos acontecimentos havidos 
no período coberto por tais exames (-40), 
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Emendas 
7. Os signatáriOs poderão emendar este Acordo ten

do presente, lnter alia, a experiência adquirida em sua 
implementação. Tais emendas, após verificação de 
acordo entre iJS signatários em conformidade com pro
cedimento que o CoJ:Jlitê estabeleça, não entrarão em 
vigor para quaisquer signatários antes de os .nesmos 
as terem aceitado. 
Denúncias 

8. Qualquer signatário poderá denunciar este Acor
do. A denúncia terá efeito decorridos sessenta dias a 
contar da data em que uma notificação escrita de denún
cia seja recebida pelo Diretor Geral das Partes Contra
tantes do GATT. Recebida tal notificação, qualquer 
signatário poderá solicitar reunião imediata do Comitê. 
Não Aplicação deste Acordo 
entre signatários específicos 

9. Este Acordo não será aplicado entre quaisquer 
dois signatários se quaisquer deles, ao aceitar este Acor
do ou a ele aderir, não consentir que o mesmô se aplique 
ao outro em questão. 
Anexo 

10. O Anexo a este 'Acordo constitui parte integral 
do mesmo. 
Secretariado 

11. Este Acordo será __ secretariado pelo Secretário 
doGAIT. . . 
Depósito 

U. Este Acordo será depositado junto ao Diretor 
Gér"ãl daS Partes Contratantes do GA TI, que fornecerá 
prontamente a c<i.da sigilatádo e a cada parte contra
tante do GA TI uma cópia certificada do mesmo e de 
cada emenda que se lhe faça nos termos do parágrafo 
7, e uma notificação de cada aceitação do mesmo ou 
adesão ao mesmo nos te_I'!_ll~s do parágrafo 2 e de cada 
denúncia ao niesmo nos termos do parágrafo 8 deste 
Artigo. 
Registro 

13. Este Acordo será registrado em conformidade 
com os dispositivos do Artigo 102 da Carta das Nações 
Unidas. 

Feito em Genebta no décimo segundo dia de abril 
de mil novecentos e setenta e nove em um único exem
plar, nas línguas inglesa, francesa e espanhola sendo 
os três textos autênticos. 

TEXTO DAS NOTAS DE PÉ DE PÁGlNA 
AO ACORDO SOBRE A INTERPRETAÇÃO E 
APLICAÇÃO DOS- ARTIGOS_ VI, XV E XXIII 

DO ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS 
ADUANEIRAS E COMÉRCIO 

(1) A expressão "signatários" é utilizada para designar as Partes 
deste Acordo. 
(2) Sempre que neste Acordo se fizer referência_ a "os termos 
deste Acordo" ou aos "Artigos" ou aos .. dispositivos deste 
Acordo", estas expressões deveráo ~e r entendidas como signifi
cando, conforme exigido pelo contexto, os dispositivos do Acor
do Geral como interpretados e aplicados por es.te Acordo. 
(3) Os dispositivos das Partes I e II deste Acordo poderão 
ser invocados paralelamente; contudo, com respeito aos efeitos 
de um subsidio específico no mercado de um país importador, 
somente uma forma de reparação poderá ser utilizada (ou um 
direito compensatório ou uma contra medida autorizada). 
(4) A expressão "direito compensatório" será interpretada co~ 
mo significando um direito especial cobrado com vistas a neutra
lizar qualquer subsídio outorgado, direta ou indiretamente, à 
fabricação, produção, ou exportação de um produto como dis~ 
posto no Artigo VI, parágrafo 3, do Acordo Geral. 
(5) A expressão "iniciada", como utilizada daqui em diante, 
significará a ação de procedimento pela qual um signatário 
formalmente dá inicio a uma investigação nos termos do pará~ 
grafo 3 deste Artigo. 
(6) Neste Acordo, a expressão "dano", exceto especificação 
em contrário, será entendida como dano material a uma indús· 
tria doméstica, ameaça de dano material a uma indústria dom6s-
tica, ou retardamento material do estabelecimento de uma in
dústria doméstica, e será interpetrado em conformidade com 
os ·dispos_itiyos c!o_l\rtjgo 6. 
(7) Estabelecido na Parte V deste Acordo, e daqui em diante 
denominado "o Comitê". 
(8) Para os fms deste Acordo, a expressão "parte" designará 
qualquer pessoa física ou jurídica residente no território de 
umsipatário. 
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(9) Por "signatário interessado" ou ''parte interessada" ente
der-se-á um signatário ou uma Parte cujos interesses econô
m..icos são afetados pelo subsídios em questão. 
(10) Os signatários estão conscientes de que no território de 
certos signatários poderá ser compulsório revelar uma informa
ção por força de uma medida legal redigida em termos muito 
precisos. -
(11) Os signatários concordam que solicitações de confiden
cialidade não deverão ser rejeitadas arbitrariamente. 
(12) Em virtude de termos diferentes serem utilizados nos dife
rentes sistemas dos vários países, a express!o "constatação" 
será utilizada daqui por diante para designar uma decisão ou 
uma determinação formal, 
(13) É particularmente importante, em conformidade com os 
dispositivos deste parágrafo, que nenhuma constatação afirma
tiva, preliminar ou final, seja feita sem que tenham havido 
oportunidades razoáveis para proceder-se nos termos_dos dispo
sitivos da Parte VI deste Acordo. 
(14) Neste Acordo, a expressão "cobrar" designa a imposição 
ou recolhimento definitivo ou final de um imposto ou taxa. 
(15) Os signatário deverão chegar a um entendimen_to quanto 
a critérios para fins do cálculo do montante do subsídio. 
(16) A expressão "poderão" não será interpretada de modo 
a permitir simultaneamente a continuação dos procedimentos 
e a implementação de compromissos de preços, exceto como 
disposto no parágrafo 5(b) deste Artigo. 
(17) Constatações de dano, segundo os critérios enunciados 
neste Artigo, serão baseadas em elementos de prova positivos. 
Para determinar a existência de uma ameaça de dano, as autori
dades investigadoras poderão, ao examinar os elementos enu
merados neste Artigo, levar em conta os elementos de prova 
relativos à natureza do subsídio em questão e aos seus efeitos 
prováveis sobre o comércio. ~ · 
(18) Em todo este Acordo enteder-se-á a expressão "produto 
similar" como significando um produto que seja idêntico, ou 
seja, igual em todos os aspectos ao produto em questão, ou 
quando inexista produtos nestas condições, outro produto que, 
conquanto não seja igual em todos os aspectos, tenha caracte
rísticas muito parecidas com as do produto em questão. 
(19) Tal como indicados nos parágrafos 2 e 3 deste Artigo. 
(20)Estes fatores podem compreender, inter alfa, o volume 
e os preços -das importações dos produtos em questão, não 
subsidiadas contrações da demanda ou modificações nos pa
drões de consumo, práticas comerciais restdtivas da parte de 
produtores estrangeiros ou domésticos, competição entre pro
dutores estrangeiros e domésticos, desenvolvimentos de tecno
logia, e o desempenho das exportações e a produtividade da 
indústria doméstica. 
(21) O Comitê deverá elaborar urna definição para a expressão 
"ligados" tal como utilizada neste parágrafo. 
(22) Neste Acordo, a expressão "subsídios" deverá ser enten
dida como englobando subsídios outorgados por qualquer go
verno ou por qualquer entidade pública localizada no território 
de um signatário. Contudo, é reconhecido que nos signatários 
com diferentes sistemas de governos federais vigoram diferentes 
divis6es de poderes. Tais signatários aceitam, não obstante, 
as conseqüências internacionais que possam advir dos termos 
deste Acordo como resultado de outorgas de subsídios dentro 
de seus territórios. 
(23) A expressão "dano a uma indústria domésticà" é utilizada 
aqui com o mesmo sentido que na Parte I deste AcOJ;_do. 
(24) Os benef(cios resultantes direta ou indiretamente"'ã"ó A cor~ 
do Geral compreendem os benefícios que decorrem de conces
sões tarffárias consolidadas nos termos do Artigo II do Acordo 
Geral. - - - --

(25) A expressão ''prejuízo sério aos interesses de um outro 
signatário" é utilizada oeste Acordo com o mesmo sentido 
que no Artigo XVI, parágrafo I do Acordo Geral, e inclui 
ameaça de prejuízo sério. 
(26) Os signatários recõnheo:m que anulação ou Wminuiçâo 
de benefícios pode também ocorrer em decorrência de um sig
natário não cumprir obrigaçóes nos termos do Acordo Geral 
ou deste Acordo. Quando o Comitê constatar a existência de 
não-cumprimento de tais obrigações, no que diz respeito a 
subsídios à exportação, poderá ser presumida a existência de 
efeitos adversos, sem prejuízos do parágrafo 9 do Artigo 18 
deste Acordo. Uma oportunidade razóavel para refutar esta 
presunção será concedida ao outro signatário. 
(27) A expressão "deslocamento" será interpretada de maneira 
que leve em consideração as necessidades de comércio e desen
volvimento dos países em desenvolvimento e, nestes termos, 
não se destina a fixar parcelas tradicionais de mercado. 
(28) No que diz respeito a certos produtos primários, o proble
ma dos mercados de terceiros países 6 tratado exclusivamente 
no Artigo 10 deste Acordo. 
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(29) Para os fins deste Acordo, a expressão "certos produtos 
primários" engloba os produtos referidos na Nota interpretativa 
relativa ao Artigo XVI, Seção B, parágrafo 2, do Acordo Geral, 
oom supressão das palavras "ou qualquer mineral". 
(30) Quaisquer prazoS mencionados neste Artigo 18 poderão 
ser prorrogados por consentimento mútuo. 
(:3-J)_ Ao fazer tais recome~dações, o Comitê levar;í em conside
ração as necessidades de comércio, de desenvolvimento e finan
~iras dos países em desenvolvimento signatários. 
(32) Fica entendido que, após este Acor.do entrar em vigor, 
quaisquer propOstas de compromisso deste tipo serão notifi
cadas ao Comitê no devido tempo. 
(33_} A expressão "valor construído" significa o custo de produ
ção mais_ um montante razoável para custos de administração, 
comercialização e outros, e para lucros. 
(34) Com estes fins, o Comitê poderá assinalar aos signatários 
os casos em que, no entendimento ·do Comitê, inerista justifi
cação razoável em apoio às alegações apresentadas. 
(35) Isto não impedirá, contudo, que seja estabelecido mais 
rapidamente um grupo especial de peritos quando o Comitê 
assim o decidir, levando em consideração a urgência da situa
ção. 
(36) As partes de uma controvérsia dev_erão emitir parecer 
em curto prazo, isto é, dentro de sete dias úteis, sobre a nomea
ção de meinbros do grupo especial de peritos ("Panei") feita 
pelo Presidente do Comité, e não se oporão à nomeação exceto 
por razões imperiosas. 

- (37} A ~xpressão «governo" compreende_ os governos de todos 
países membros de uma união aduaneira. 
(38) Este parágrafo não se destina a impedir que medidas sejam 
tomadas, nos caos apropriados, em decorrência de outros dispo
sitivos pertinentes do Acordo Geral. 
(39) O termo "governos" incfiilãs autoridades competentes 
da Comunidade Econômia Européia. 
(40) Quando 4a realização do primeiro exame, o Comitê não 
soiliente- proCederá a um exame geral da aplicação do Acordo, 
mas também proporcionará a todos signatários interessados 
a possibilidade de levantar questões e discutir problemas relati
vos a práticas específicas em matéria de subsídios e efeitos 
sobre o comércio de certas práticas de impostos diretos. 

ANEXO 
. LISTA ILUSTRATIVA DJ? SUDSíDIOS 

À EXPORTAÇAO 

a) Coricessão pelos Governos de subsídios diretos 
a- uma empresa ou a uma indústria em função de Seu 
desempenho de exportação. 

b) Sistemas de retenção de diyisas ou práticas análo
--gas que impliquem a concessão de prémio às expor

tações. 
c) Tarifas de transporte interno e de fretes para em

barque de exportações, concedidas ou impostas pelo 
governo, em condições mais favoráveis do que as aplica
das ao transporte doméstico. 

d) Fornecimento, pelo Governo ou por organisinos 
públicos, de produtos ou serviços importados ou nacio
nais para uso na produção de mercadorias exportadas, 
em termos ou condições mais favoráveis do que os apli
cados no fornecimento de produtos ou serviços simila
res, ou diretamente concorrentes, para uso na produção 
de mercadorias destinadas ao consumo interno, se (no 
caso de produtos) tais termos ou condições forem mais 
favoráVeis do que aqueles comercialmente disponíveis 
a seus exportadores nos mercados mundiais. 
-er Isenção, remissão ou postergação, total ou parcial, 

concedida especificamente em função das exportações, 
de impostos diretos (!) ou de encargos sociais pagos 
ou devid~s pelas empresas indus!riai~ ou comer~ais _'2) 

o-concessão, para o cálculo da base sobre a qual 
se aplicam os impostos diretos, de deduções especiais, 
diretamente relacionadas com as exportações ou seu 
desempenho, superiores às concedidas à produção des
tinada ao consumQ interno. 

g) Isenção ou ~emissão de impostos indiretos .Cl) , 
sobre a produção e distribuição de produtos exportados 
em montante superior àqueles cobrado~ sobre a produ
ção e distribuição de produtos similares quando vendi
dos para consumo interno. 

b) Isenção, remissão ou postergação de impostos indi
retos em cascata incidentes em etapas anteriores (1) 
sobre bens e serviços utilizados na produção de produtos 
exportados, quando superiores às isenções, remissões 
ou postergações dos impostos indiretos em cascata simi
lares, que incidam em etapas anteriores, sobre os bens 
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e serviÇos utilizados na produção de produtos sililares 
quando vendidos para consumo interno; no entanto, 
a isenção, remissão ou postergação dos impostos indire
tos em cascata incidentes em etapas anteriores poderá 
ser concedida às mercadorias exportadas, mesmo que 
não o _seja para produtos similares quando vendidos 
para consumo interno, se tais impostos indiretos forem 
incidentes sobre produtos fisicamente incorporados 
(com o desconto nonílal pelo desperdício) no produto 
exportado('). 

i) Remissão ou esterno (drawback) de gravames à 
importação (1) de valor que exceda os cobrados sobre 
os produtos importados que estejam materialmente in
corporados ao produto exportado (com o desconto nor
mal pelo desperdício); contudo, em cas_os particulares, 
uma empresa poderá utilizar produtos do mercado in
terno, em igual quantidade e da mesma qualidade e 
características que os produtos importados, em substi
tuição a estes, com o objetivo de beneficiar-se da pre
sente disposição, caso as operações de importação e 
de exportação correspondentes se realizem ambas den
tro de um período razoável, que normalmente não deve
rá exceder dois anos. 

j) Estabelecimento pelos governos (ou órgãos espe
cializados sob seu controle) de programas de seguros 
ou garantias contra altas nos custos dos produtos expor
tados (4'), ou de programas contra os riscos de flutuação 
das taxas de câmbio, a níveis de prêmio manifestada
mente insuficientes para cobrir os custos de operações 
e perdas a longo prazo destes programas (s). 

k) Concessão pelos governos (ou órgãos especiali
zados sujeitos a seu controle e/ou que atuem sob sua 
autoridade) de créditos à exportação a taxas inferiores 
àquelas que deveriam ser efetivamente pagas para obter 
os fundos empregados com este fim (ou aquelas que 
teriam que pagar, caso recorressem aos mercados inter· 
nacionais de capital, para obter fundos nos mesmos 
prazos e na mesma moeda que os dos créditos à exporta
ção), ou pagamento pelos governos e órgã-os acima refe
ridos da totalidade ou parte dos custos incorridos pelos 
exportadores ou instituições financeiras para o obtenção 
dos créditos, na medida em que estas ações sirvam para 
assegurar uma Vantagem importante nas condições dos 

- créditos à exportaç~o. 
Contudo~ se um signatário é parte em um compro

misso internacionat em matéria de créditos oficiais à 
exportação, no qual sejam partes pelo menos doze sig
natáriOs originais C') do presente Acordo em 1~ de janei
ro de 1979 (ou em um compromisso subseqüente ado
tado pelos signatários originais), ou se na prática um 
signatário aplica os dispositivos do referido compro
misso em matéria de taxas de juros, uma prática de 
crédito à exportação que esteja em conformidade com 
aqueles dispositivos não será considerada como subsídio 
à exportação proibida por este Acordo. 

I) Qualquer outro encargo para o erário público que 
constitua um subsídio à exportação no sentido do Artigo 
XVI do Acordo Geral. 

NOTAS 
(1) Para os efeitos do presente Acordo: 

A expressão "impostos diretos" designa os impostos sobre 
salários, lucros, juros, aluguéis, royalties e outras formas de 
renda, bem como impostos sobre a propriedade de bens imó
veis; 

A. expressão "gravames â importação" designa os direitos 
aduaneiros, outros direitos e outros encargos fiscais não men
cionados em outra parte da presente nota que são cobrados 
nas importações; 

A expressão "impostos indiretos" designa as taxas sobre as 
vendas, o consumo, o faturamento, o valor agregado, as conces
sões, o selo, as transferências, os estoques e_ equipamentos, 
os ajustamentos fiscais na fronteira, bem como as demais taxas 
que não sejam diretas e gravames à importação; 

Os impostos indiretos "incidentes em etapas anteriores" são 
aqueles cobrados sobre bens ou serviços utilizados direta ou 
indiretamente na fabricação do produto; 

Os impostos indiretos "em cascata" são aqueles escalonados 
sobre as múltiplas etapas de produção, aplicados quando não 
existirem mecanismos de compensação posterior do imposto, 
para o caso de bens e serviços tributáveis em uma etapa da 
produção que s!'lo utiH:zados numa etapa de produção subse
qüente; 

A "remissão" de impostos compreende o reembolso ou abati
mento dos mesmos; 
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(2) Os signatários reconhecem gue a postergaçáo não 
constitui necessariamente um subsídio à exportação nos 
casos em que, por exemplo, se cobram os juros corres
pondentes. Os signatários reconhecem, ademais, que 
nenhum dispositivo deste texto prejulga a disposição 
das Partes Contratantes sobre questões específicas le
vantadas no documento U4422 do GA TI. 

Os signatárioS- Teafiimam o -priiidpiõCie que _os preços 
das mercadorias em transaçóes entre empresas exporta
doras e compradoras estrangeiras sob o seu controle, 
ou sob o mesmo controle=, dev~_m ser, para efefeitos 
fiscais, os preços· que seriam praticados entre empresas 
independentes que atuassem em condições de livre con
corréncia. Todo signatário poderá chamar a atenção 
de outro signatário sobre as práticas admin_istrativas 
ou outras que possam infringir es~ princípio e que se 
traduzam numa economia significativa de -impostos dire
tos sobre transações de exportação. Em tais circuns
tâncias, oS signatários nonnalmente tratarão de resolver 
suas diverg~ncias pelas vias p~evistas nos tratados bilate
rais existentes em matéria fiscal ou recorrendo a outros 
mecanismos internacionais específicos, sem prejuízo 

Faço saber que o Senado Federal-aprovou, nos termos 
d? art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N' 330, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alegrete, Es
tado do Rio Grande do Sul, a realizar operação 
de crédito no valor correspondente a Cz$ 
20.726.400,090 (vinte milhões, setecentos e vinte e 
seis mil e quatrocentos cruzados). 

Art. 1~ É a Prefeitura Munic_ipal de Alegrete Esta
do do Rio Grande do Sul, nos termos do art.' 2~ da 
Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela de n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 20.726.400,00 (vinte Inilhões, 
~tecentos e vinte e seis mil e quatrocentos cruzados), 
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., 
este. na qualid~de de agente financeiro da operação, 
destmada a proJetos de desapropriação, terraplenagem, 
~~g~~Ó~~~I6f;i~~ntação e iluminação, no âmbito 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. - - -- --

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 17lt parágrafo único, da ConstitUição, e eu, 
José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 331, DE 1986 

Autoriza o Poder Executivo a conceder à Compa
nhia Vale do Rio Doce- CVRD o direito real de 
uso resolúvel de -uma gleba de terras do domínio 
da União adjacente à Província Mineral de Carajás, 
e localizada no Munidpio de Marabá1 Estado do 
Pará, com a área de 411.948,81 heCtares (quatro
centos e onze mil, novecentos e quarenta e oito hecta
res e oitenta e sete ares) na forma que indica. 

Art. 1~ É o Poder Executivo autorizado a conceder 
1 Companhia Vale do Rio Doce ~cvRD, O-direito 
eal de uso resolúvel de uma gleba de terras do domínio 
la União, adjacente à Provinda -M"íiiir3f de Carajás 
~localizada no Município de Marabá, Estado do Pará, 
:om a área de 411.948,87 hectares (quatrocentos e onze 
lil, novecentos e quarenta e oito hectares e oitenta 
sete ares). 
Art. 2? A área de que trata o artigO antúiOr tem 

s coordenadas geográficas aproximadas dos vértices 
seguir indícados: 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II) . 

doS dire_itos_e o.brigações para os signatários decorrente-s 
do Acordo Gerai; inclusive o direito de consulta estabe
lecido na frase precedente. 

O parágrafo (e) não tem por objetivo limitar um 
signatário na -ª"dação de meçlidas destinadas ª __ evitar 
a dupla tributação de renda proveniente do estrangeiro 
re<:ebida por suas empresas ou pelas empresas de outro 
signatário. 

Nos casos em que existem medidas incompatíveis com 
as disposições do parágrafo (e) e quando o signatário 
que as aplica encontrar dificuldades práticas para ajus
tá-las imediatamente às disposições do Acordo, o signa~ 
tário em questão poderá, sem prejuízo dos direitos dos 
demais signatários do Acordo Geral e do presente A cor~ 
do, examinar métodos tendentes a ajustar essas medidas 
dentro de um prazo razoável. 

Nesse sentido, a Comunidad~ Económica Européia 
declai~u que a Irlanda pretende denunciar, em 1 ~ de 
janeiro de 1981, o seu sistema de medidas fiscais prefe-

SENADO FEDERAL 
Partindo do vértice V-1, situado na Rodovia PA-275 

de Coordenadas Geográficas aproximadas de 06?00'00" 
Sul e 50~19'49" WGr; daí segue com azimute de 
90~()(Jf00" e distância aproximada de 25.200,00m até 
o vértice V-2, situado na margem direita da Ferrovia 
Carajás, sentido Serra Norte~São Luiz de Coordenadas 
Geográficas aproximadas de 06':00'00" Sul e 50':06'13" 
WGr; daí, segue pela referida margem da ferrovia no 
sentido geral Leste e distância aproximada de 
18.000,00m, até o vértice Y-3, situado no cruzamento 
da ferrovia com a linha da faixa de domínio dos 100km 
da BR-158 (Decreto-lei n? 1.164, de 1971) de Coorde
nadas Geográficas de 06e0()'03" Sul e 49:57'37" WGe; 
daí, segue pela linha da referida faixa no sentido geral 
Sudeste e distância apr~ximada de 7.000,00m, até o 
vértice V-4, situado na margem esquerda do Rio Pa
rauapebas de Coordenadas Geográficas aproximadas 
de 06:01'54" Sul e 49?54'15" WGe; da!, segue pela mar
gem citada do Rio Parauapebas à montante no sentido 
geral Sudoeste e distância aproximada de 63.000,00m, 
até o vértice V~S, situado na Foz do lgarapé das Neves 
ou Sossego; daí, segue pela margem esquerda do refe
rido Igarapé à montante no sentido geral Sudoeste e 
distância aproximada de 31.000,00m até o vértice V-6 
de Coordenadas Geográficas aproximadas de 06~5'17" 
Sul e 50'!15;56" WGr; daí, segue com os seguintes azimu
tes e distâncias ªprQximadas: 180!00' - 4.050~00m, 
27üm' - 4.500,00m, 00?00' - 2.400,00m, 270?00' -
6.300,00m, 180~0' - 6.600,00m, passando respectiva
mente pelos vértices V-7, V~S, VM9, V-10 até V-11, 
situado na margem direita do Igarapé Verde de Coorde
nadas Geográficas aproximadas de 06~30'00" Sul e 
50'?21 '43" WGr; daí, segue pela referida margem do 
Igarapé Verde no sentido geral Sudoeste e distância 
aproximada de 6.000,00m, até o vértice V-12, situado 
na sua foz no Rio Itacaiunas; daí, :segue o Rio Itacaiu
nas, margem direita a jusante no sentido geral Noroeste 
e distância aproximada de 120.000,00m, até o vértice 
V-13 de Coordenadas Geográficas aproximadas de 
05~54'19" Sul e 50~42'51" WGr; daí, segue confron
tando~s_e com o Título de Demosthenes Azevedo Filho, 
com os seguíntes azimutes e distâncias aproximadas: 
158?30' - 7.000,00m 67e30' - 5.500,00m, 338?30' -
4.000,00m passando pelos vértices V-14 e V-15 até o 
vértice V~l6, situado na margem direita do Rio ltacaiu
nas de Coordenadas Geográficas aproxill)adas de 
05~54'45" Sul e 50'39'32" WGr; daí, segue pela margem 
citada do Rio Itacaiunas a jusante no sentido geral Leste 
e distância aproximada de 26.000,00m até o vértice 
V-17, situado no cruzamento da Rodovia PA-275 (Es
trada Serra Norte), com o Rio Itacaiunas; daí, segue 
pela. Rodovi~ ~A-275, margem direita sentido Rio Ita
caj_t~Il_ãS/Serra Norte e distância aproximada de 
21.000,0_0m, até o vértice V-1, ponto inicial da discrição 
deste-perímetro. 
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renciais relacionadas com as exportações, estabelecido 
pela Lei sobre o Imposto de Sociedades ("Corporation 
Tax Act"), de 1976, continuando, entretanto, a honrar 
os CQJ,Il.proroissos legalmente assumidos durante o perío
do de vigência daquele sistema. 
(3) O parágrafo (h) não se aplica a sistemas de imposto 
sobr~ o valor agregado e aos ajustamentos fiscais na 
fronteira; ao problema da remissão de impostos sobre 
o valor agregado somente se aplica o parágrafo (g). 
(4). Os signatários concordam em que nada neste pará
grafo deve prejulgar ou influenciar as deliberações do 
grupo especial de peritos (papel), estabelecido pelo 
Conselho do GATT em 6de junho de 197& (CJM/126). 

(S). ao a_nalisar o grau de adequação a longo praw 
dos níveis de prêmios, custos e perdas dos sistemas 
de seguros, em princípio, só serão considerados os con
tratos_ que tenham sido celebrados depois da data de 
entrada em vigor do presente Acordo. 
(6) Um signatário original do presente Acordo significa 
qualquer signatário que adira ao mesmo ad referendum 
em 30 de junho de 1979 ou antes. 

Art. 3~ A concessão do direito real de uso sobre 
a gleba referida nesta Resolução é por tempo indeter
minado e tem validade a partir da inscrição do ato con
cessivo, que explicitará os direitos e deveres da conces
sionária, no registro de imóveis competente, contendo 
cláusulas obrigacionais de: 

a) defesa do ecossistema; 
b) proteção e conservação no seu ambiente natural 

de exemplares de todas as espécies e gêneros da flora 
e da fauna indígenas, incluindo aves migratórias; 

c) proteção e conservação das belezas cénicas natu
rais, das formações geológicas extraordinárias ou de 
interesse estético ou valor histórico ou científico; 

d) produção de alimentos para atender âs populações 
envolvidas nos projetas de mineração; 

e) amparo das populações indígenas existentes às 
proximidades da área concedida e na forma do que 
dispuser convênio com a- Fundação Nacional do fndio 
- FUNAI ou quem suas vezes fizer; 

f) conservação e vigilância das concedidas terras do 
domínio da União; 

g) aproveitamento das jazidas minerais, e 
h) proteção e conservação dos recursos hídricos exis

tentes na área e outros serviços indispensáveis. 
Art~ 4~ _A concessão_ de que trata esta Resolução 

é intransferível, vedado ã concessionária manter a gleba 
sem uso por tempo superior a 3 (três) anos a contar 
da assinatura do ato concessivo. 

Art. 5~ -Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 332, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso 
do Sol, a contratar operação de crédito no valor 
correspo:Pdente, em cruzados, a 466.000,00 Obriga
ções do 'I'esouro Nacional - OTN. 

Art. 1~ É o Governo do Estado do Mato Grosso do 
Sul, nos termos do. artigo 2~ da Resolução n~ 93, de 
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n~ 12l0, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal. 
autorizado a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 466.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caíxa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à implantação de penitenciárias regionais, no Estado. 
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Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986.- Senador 
José Fragelli, Pr~i~ente. -----,---

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José FrageM 
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 333, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande 
do Sol a elevar em 2.000.000 Obrigações do Tesouro 
do Estado do Rio Grande do Sul - Tipo Reajus
táveis - ORTE-RS. 

Art. 1! É o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul autorizado a elevar, temporariamente, os parâmeM 
tros estabelecidos nos itens I, II, III e IV do artigo 
2~ da Resolução n~ 62, de 28 de outubro de 1975, modifi
cada pela de n? 93, de 11 de outubro de 1976, ambas 
do Senado Federal, de modo a permitir o registro de 
uma emissão de 2.000~000 Obrigações do Tesouro do 
Estado ~o Rio Grande do Sul - Tipo Reajus~ávéis 
- ORTE -RS, obedecidas as conc:!içqes, i:õ.Ciu~ive 
destinação dos recursos, admitidas pelo Conselho Mo
netário Nacional e Banco Central do BrasiL 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986.- Senador 
José FrageUi, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, incisO VI, da Constituição, e eu, Jos_é Frage
lli? Presiente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 334, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacobina, Es
tado da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 10.161.944,80 (de:z milhões, cento e 
sessenta e um mU, novecentos e quarenta e quatro 
cruzados e oitenta centavos). 

Art. H É a Prefeitura Municipal de Jacobina, Estado 
da Bahia, nos termos do artigo 2~ da Resolução n~ 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito, no valor de Cz$ 
10.161.944,80 (dez milhões, cento e sessenta e um mil, 
novecentos e quarenta e quatro cruzados e oitenta cen
tavos), junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., 
este na qualidade de agente financeiro da ·operação, 
destinada à execuç-ão de obras e serviços iutegrantes 
do Projeto CURA-Piloto, no bairro Caeira, no Muni
cípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. -

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. --Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Fedeial aproVoU, noS-termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N! 335, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Umuarama, 
Estado do Paraná, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 53.418,758,40 (cinqüenta e três 
milhões, quatrocentos e dezoito mil, setecentos e 
cinqUenta e oito cruzados e quarenta centavos). 

Art. 1! É a Prefeitura Municipal de Umuarama, Es
tado do Paraná, nos termos do artigo 2~ da Resolução 
n~ 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 53.418.758.40 (cinqüenta e três rliilhões, quatro
centos e dezoito mil, setécentos e cinqüenta e·oítO cruza
dos e_ quarenta centavos) junto ao Banco do Estado 
.do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro 

da _operação, destinada ao Projeto CURA III, realiza
ção_deobras nas áreas de Saúde, Serviço Social, Recrea
ção e Lazer, Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas 
Pluviais, Postos de Saúde, creches, canchas esportivas, 
etc., no Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2~ Esta Res_olução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

.Senado Federal, 5 de dezembro de 1986.- Senador 
Jo~.!-:a~m, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

N: 336, DE 1986 

RESOLUÇÃQ. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltabuoa -
BA a contratar operação de crédito no valor corres· 
pondente,_ em cruzados, a 199.624,06 Obrigações 
dO Tesouro Nacionai~OTN. 

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de ItabuÕa, Estado 
da Bahia, nos termos do artigo 2~ da Resolução n~ 93, 
-de 11 de outubro de 1976~ al-tefada pela de n~ 140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 199.624,06 Obrigações 
do Tesouro Nacional-OTN, junto à Caixa Económica 
Federar, esta na qualidade de gestora do Tesouro de 
A"poio aO Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à implantação de núcleo cultural, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na dat? de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986.- Senador 
--José FrageDi, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 337, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Canela, Esta
do do Rio Grande do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 6.881.915,00 (seis mi

-Jhões, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e 
quinze cruzados). 

Art. 1? É a Pre!eitura Municipal de Canela, Estado 
do Rio Grruide do Sul1 nos termos-do artigo ~da Reso
lução n? 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
Resolução n! 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de .crédito no valor d~ Cz1; 6.881.915,00 (seis milhões, 
oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e quinze cru
zados), junto ao Banc-o do Estado do Rio Grande do 
Sul _S.l\._, este na, qualidade de agente firianceiro da 
operação, destinada à implantação do sistema viário 

-e dO sistema de drenagem pluvial, no âmbito do PRO
MUNICÍPIO. 

Art. ~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986.- Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição;e eu, Jos_é Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO 
N: 338, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa BárM 
bara -D'Oeste, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 91.840,61 Obrigações do Tesouro Na· 
clonai- OTN. 

Art. U É a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara 
D'Oeste, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 
2! da Resolução nY 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 

Sãbado 6 4805 

pela ReSolução no 140, de 5 de dezembro_de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de créditono valor correspondente, em cruzados, a 
91.840,61 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, 
junto à Caixa Eoonômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, destinada ã implantação de galerias de 
águas pluviais, no município. 

Art. 2'! Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986.- Senador 
- José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Pr~sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 339, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Munlcipai de Qulrinópolis, 
Estado de Goiás, a contratar openiçáo de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 74.254,89 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. 1~ ~ a Prefeitura Municipal de Quirinópolis, 
Estado de Goiás, nos termos do artigo 2'! da Resolução 
no 93, de 11 outubro de 1976, modificada pela de n'! 
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução 
n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 74.254,89 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fwtdo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social-F AS, destinada 
à obra de iJ!fra -estrutura urbana e aquisição de equipa
mentos para coleta de lixo e aterro sanitárió, no muni
cípio. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO 
N: 340, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cláudio, Es· 
tado de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
110.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art. 1? É a Prefeitura Mu_ni~ipal de Cláudio, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do artigo 2'! da Reso
lução n~ 93, de 11 de_ outubro de 1976, alterada pela 
de n'! 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 110.000,00 Obri
gações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa 
Económica Federal, esta na _qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinada à implantação de calçamentos, meios-fios e 
galerias pluviais, no ~unicípio. 

Art. 2~ Esta resOluçã_o entái em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado_federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da-ConstiuiÇão, e eu, José Fragelli, 
Presidente, promulgo a seguinte · 

RESOLUÇÃO 
N: 341, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pojuca, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 298.800,00 Obriga· 
ções do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. 1! É a Prefeitura Municipal de Pojuca, Estado 
~~- Bahia, nos termos do artigo 2? da Resolução n! 93, 
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de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução nY 
140, de 5 dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 298.800,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto .à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à implantação do canal de drenagem e ampliação do 
Centro de Abastecimento, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor mi data de 
sua publicação. - - o 

Senado Federal, 5 de Dezembro de 1986.- Se-nador 
JOS;é Fragelli, Presidente. 

Faço saber o que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 342, DE 1986 -

Autoriza a Prereitura Municipal de Cordfslândla, 
Estado de Minas Gerais, autorizada a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos a 16.205,28 Obrigações do Tesouro Nacional. 
-OTN. 

Art. 1~ É ã Prefeitura Municipal de Cordislândia, nos 
termos do artigo 2~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela de n? 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a realizar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 16.205,28 Obrigações -do Tesouro Nacional -
OTN, junto ã Caixa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada a calçamento em polié
drico de vias públicas, no Município. 

Art. ~Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986 . ....,..-Senador 
José FrageDi, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e. eu, 
José Fragellí, Presidente, nos termos do af!. 52, ttem 
30, do Regimento Interno, promulgo a segumte 

RESOLUÇÃO 
N! 343, DE 1986 

Dispõe sobre faltas não justificadas de servidores 
do Senado Federal. 

Art. 1'! São abandonadas as faltas náo justificadas, 
de servidores do Senado Federal, até o limite de 15 
(quinze), ocorridas no período compreendido entre 30 
de outubro de 1975 e a data de entrada em vigor desta 
Resolução. 

§ 1~ O abono das faltas de que trata este artigo n_ão 
dará direito ao ressarcimento -de vantagens financeiras, 
nem anulará ou modificarã- quaisquer atas administra
tivos. 

§ 2~ A SUbsecretaria de Administração- de Pessoal 
cancelará, exofficio, as faltas a que se refere este artigo. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em cOritrário. 
Senado Federal, 5 de Dezembro de 1986. -Senador 

José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
José Fragelli, Presidente, nos termos do art. 52, item 
"30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO 
N: 344, DE 1986 

Altera a Resolução n: 12, de 1985 e dá outras 
providências. 

Art. 1Y O artigo 1? e seu parágrafo único; o artigo 
2Y; o artigo 4~ e o artigo 5~ da Resolução n? 12, de 
1985, passam a vigorar com as seguintes redações: 

"Art. H É criado o Pecúlio dos Servidores do 
Senado Federal e dos órgãos supervisíOÔ3.dos, com 
a destinação de amparar a família do servidor fale
cido. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Parágrafo único. São considerados participantes 
do pecúlio os ocupantes de cargos, empregos e 
funções dos Quadros de Pessoal do Senado Federal 
e dos órgãos Supervisionados, partes permanente 
e suplementar, em atividade na data da adesão. 

Art. 2.~ O pecúlio será constituído mediante 
o desconto mensal, em folha, de 2 (duas) diárias 
de cada participante. 

§ H O benefício por óbito corresponderá a três 
mil diárias do servidor morto, descontados 20% 
(vinte por cento) para o fundo de reserva. 

§ 2~ O conceito de diária é o estabelecimento 
no artigo 405_, da Resolução n? 58, de 1972. 

_ _ __ Art. 4~ É a Comissão Diretora 'autorizada a 
regulamentar a presente resolução no prazo de 60 
(sessenta) dias. 

Art. 5~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua regulamentação." 

Art. 2~ O pecúlio ora instituído será administrado 
por·uma comissão integrada por participantes dele, de
signados pelo Diretor-Geral da Casa. 

Art .. 3? Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. - Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 345, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Amaro, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 95.000,00 
Obrigaçóes do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. H É a Prefeitura Municipal de Santo Amaro, 
~tado da Bahia, nos termos do artigo 2~ da Resolução 
n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Rsolução 
n? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 95.000,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS, destinada 
à implantação de mercado público, no município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na dat_a de 
sua publicação. 

Seriado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, prom~~go a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N! 346, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Gandu, Esta
do da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 21.611.285,00 (vinte e um milhões seis
centos e onze mil, duzentos e oitenta e cinco cruza
dos). 

Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Gandu, Estado 
da Bahia, nos termos do artigo 2? da Resolução n'? 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n'? 
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valo" 
de Cz$ 21.611.285,00 (vinte e um milhão, seiscentos 
e onze mil, duzentos e oitenta e cinco cruzados), junto 
ao Banco do Desenvolvimento da Bahia S.A., este na 
qualidade de agente financeiro da Operação, destinada 
a.implementação do programa de complementação ur
bana, através da execução de Projetas CURA, no Muni
cípio. 
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Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986, -Senador 
José Fragelli! Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 347, DE 1986 

Autoriza o Governo do Eslado de Minas Gerais 
a realizar operação de crédito externo no valor de 
US$ 54,000,000.00 (cinqiienta e quatro milhões de 
dólares americanos). 

Art. 1? É Q GoVenio do Estado de' Minas Gerais 
autorizado ·a -realizai", corii __ a_ gai-anfia da União, uma 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 
54,000,000.00 (cinqüenta e quatro milhões de dólares 
americanos), o_u o eq~valente em outras moedas, de 
principal, junto a grupo· financiador a ser indicado, des
tinada a financiar o Programa de Melhoramentos de 
Ródovias no Vale do Jequitinhonha. 

Art. 2~ A operação-realizar-se-á nOS termos apro
vados pelo POder Executivo Federal, inclusive o exame 
das condições creditícias da operação, a ser efetuado 
pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Ban
co Central do Brasil, nos termos do artigo H, item 
II, do Decreto n?74.157, de 6 de junho de 1974, obede
cidas as demais exigências dos órgãos encarregados da 
execução da política económica-financeira do Governo 
Federal, e, ainda, as disposições da Resolução Estadual 
n~ 3.468, de 14 de fevereiro de 1985. 

Art. 3? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua Publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 348, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado 
do Rio Grande do Norte, a contratar operação de 
Crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
151.907,89 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Natal, Estado 
Qo Rio Grande do Norte, nos termos do artigo 2~ da 
Resolução n? 93. de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela de n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Seilado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no val~r correspondente, em cruzados, a 
151.907,89 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, 
junto ã Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - FAS, destinada à implantação de unidades 
escolares de H Grau, no Município. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. -~ 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. - Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42; inciso VI, da ConstituiçãO, e 
eu, José Fragelli, Presiente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 349, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Juiz de 
Fora, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 440.673,52 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, 
Estado de Minas Gerais, nos tenD.os do artigo 2~ da 
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Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pelaResoluçãon~ 140, deSdedezembrode 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
440.673,52 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo d_e Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS, destinada à impliação dos sistemas de 
abastecimento de água, canalização de águas pluviais, 
calçamento de logradouro e aquisição de equipamentos 
para coleta e beneficianientó -dõ liXO~ üõ-Municfpio. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de _1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstituiÇãO,-e eu; JóSé Frage
lli, Presidente, promulgo a se_guinte: 

RESOLUÇÃO 
N: 350, DE 198~ 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor de 184.905,49 Obrigações do Tesou
ro Nacional- OTN. 

Art. H É a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2~ da 
Resolução n'? 93~ de 11 outubro de 1976, alterada pela 
de n~ 140, de 5 de dezembro de_1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de 184.905,49 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - FAS, destinada à implantação de 
meios-fios, sarjetas, galerias pluviais, terraplenagem e 
compactação, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado..Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presiente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
Nt 351, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Frederico 
Westpbalen, Estado do Rio Grande do Sul, a contra
tar operação de crédito no valor de Cz$ 6.688.955,42 
(seis milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, nove. 
centos e cinqdenta e cinco cruzados e quarenta e 
dois centavos,. 

Art. H É a Prefeitura Municipal de Frederico 
Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos 
do artigo 2! da Resolução n! 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n? 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contra
tar operação de crédito no valor de CzS 6.688.955,42 
(seis milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, novecentos 
e cinqüenta e cinco cruzados e quarenta e dois centa
vos), junto à Caixa Económica Estadual do Rio Grande 
do Sul, esta na qualidade de agente financeiro da opera
ção, destinada a promover a execução integrada de 
obras referentes ao projetes específicos do sistema viá
rio, drenagem pluvial e rede elétrica, no Município. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, S de dezembro de 1986.- Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
d? art. ~2, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fráge~ 
I h, Prestdente, promulgo a seguinte 

PIÁ lU O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

RESOLUÇÃO 
N! 352, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 450.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. 

Art. 1Y É o Governo do Estado do Pará, nos termos 
do artigo 2~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada Pela de n? 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza· 
dos, a 450.000~00 Obrigações do Tesouro Naci.:mal-

-- OTN, junto ã Caixa Econômica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS; destinada à aquisição de equipa
mentos para prevenção e combate a incêndio. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

-Senado Federal, 5 de dezembro de 1986.- Senador 
José FrageUi, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N! 353, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 154.570,25 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN. 

Art. 1~ É o Governo do Estado de Minas Gerais, 
nos termos do artigo 2? da Resolução n? 93, de 11 de 
-outubro de 1976, alterada pela de n! 140, de5 de dezem· 
bro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados~ a 154.570~25 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenw 
volvimento Social- FAS, destinada à implantação da 
TV Cultural e Educativa do Estado. 

_Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

SCnado Federal, 5 de_dezembro de 1986.- Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição~ e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
Nt 354, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Formosa, Es
tado de Goiás, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 92.817,01 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. 1! :é a Prefeitura Municipal de Formosa, Esta
do de Goiás, nos termos do artigo 2? da Resolução 
n~ 93, de 11 de_outubro de 1976, alterada pela Resolução 
n~ 140, de 5 de dezembro de 1985~ ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 

_valor correspondente, em cruzados, a 92.817,01 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Sociai-FAS, destinada 
à canalização do Córrego Josefa Gomes, no Município. 

Art. 2? ESta reSolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 
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FaçO saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÂO 
N: 355, DE 1986 

AUtoriza o Governo do Estado de Pernambuco 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cinzados, a 219.233,20 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. 

A.rt. H ~-o Governo do Estado de Pernambuco, 
nos termos do art. 2? da Resolução n? 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela de n~ 140, de 5 de dezem
bro. de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados~ a 219.233,20 Obrigações do Tesouro Na

-clonai - OTNs, junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - F AS, destinada à constru
ção, aquisição de equipamentos e instalações de Sede 
para a Academia de Polícia Civil, no Estado. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

------
Faço_saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 356, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 170.098,80 Obrigações do 
Tesouro Naciooal- OTN. 

Art. H É o Governo do Estado de Pernambuco, 
nos termos do artigo 2? da Resolução n~ 93, de 11 de 
outubro de 1976,_alterada pela de n~ 140, de 5 de dezem
bro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 170.098,80 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao_ Desen
volvimento Social- FAS, destinada à implantação do 
Centro Cultural no Centro de Convenções, Feiras e 
EXPosições S/ A, no Estado. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou~ nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage· 
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N~ 357, DE 1986 · 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina, 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em c_ruzados, a 432.911,00 Obrigações do 
Tesouro Nadooal - OTN. 

Art. H É o Governo do Estado de Santa Catarina, 
nos termos do artigo 2? da Resolução n? 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela Resolução n? 140, de 
5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito- no valor 

_correspondente, em cruzados, a 432.911,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional-OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada 
à aquisição de viªturas com respectivos equipamentos 
(Polícia Civil e Militar) e aparelhos de telecomunica
ções, no Estado. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na datã de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986- Senador 
José Fragelli, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovOu, nos termos 

do art. 42, inciso VI, da Constituiçâo, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 358, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe, a con· 
tratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 416.748,07 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. 

Art. 1~ É o Governo do Estado de Sergipe, nos terw 
mos do artigo-2í' da Resonulçao n~ 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolu~ão n! 14-Q, _de 5 de dezemw 
bro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados,_~ 416.748,07 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN, juuto- à. Caiia Ecoiiômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen~ 
volvimento Social - F AS, destinada à melhoria e mo~ 
demização do Corpo-de Bombeiros, no Estado. 

Art. 2'! Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação-. - -- - -

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986.- Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal apr<?vou,_ nos termos 
do art. 42, inciso VI da Constituiçàci, e eu;José Fragelli, 
Presidente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 359, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo 
André, Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 458.028,96 ObrigaçõeS do TesoUro Nacional -
OTN. 

Art. 1? É a Prefeitura MUDlCípal de Santo André, 
Estado de São Paulo, nos tennos do artigo 2? da ResO
lução n! 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
458.()_28,96 Obrigações do Tesoqro Nacional - 01N, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- F AS, destinada à implantação de guias, sarjetas 
e galerias de águas pluviais, no município. · 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. _ 

Senado Federal, S de dezembro de 1986.- Senador 
José FrageUi, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição. e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
Nt 360, DE 1986 

Antoriza a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, 
Estado da Babia, a contratar operação de crédito 
no valor" correspondnete, em cruzados, a 43.279,67 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. ·ty É a Prefeitura Muilicipal de Paulo Afonso, 
Estado da Bahia, nos termos do artigo 2Y da Resolução 
n? 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n? 
140, de 5 de dezembro de 198),-ambas do Senado Fede
ral, autorizãda a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 43.279,67 Obrigações 
do Tesouto Nacional-OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada 
à aquisição de equipamentos para coleta ae lixo e meK 
lhoramento do coletor geral de esgoto da cidade. 

Art. 2? Esta ResoluçãO entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Sen3do federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Con~tituição, e eu, José FrageK 
lli, Presiente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
Nt 361, DE 1986 

Art. H É a Prefeitura Municipal de Pilar de Goiás, 
Estado de Goiás, nos termos do artigo 2? da Resolução 
n~ 93,_ de ~1 de outubro de 1976, do Senado Federal, 
autonzada a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 424.471,53 (quatrocentos e vinte e quatro mil, 
quatrocentos e setenta e um cruzados e cinqüenta e 
três centavos), correspondente a 11.109,36 Obrigações 
do Tesouro Nacional - 01N, considerando o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 38.208,46, vigente em maio 
de 1985, junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - FAS, destinada à implantação de 
lixo, no Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

'-Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
__ José FrageUi, Presidente. 

Faço saber que o_ Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N! 362, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jaguaquara, 
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, quatro
centos e quarenta e três mil, cento t cinqüenta e 
dois cruzados). 

Art. H É a Prefeitura Municipal de Jaguaquara, 
Estado da Bahia, nos termos do artigo 2? da Resolução 
n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução 
n? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, Quatrocentos 
~ quarenta e três mil, cento e cinqüenta e dois cruzados), 
JUnto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na 
qualidade de agente financeiro da operação, destinada 
à execução de projetas relacionados com obras de infra
estrutura, compreendendo~ pavimentação, drenagem, 
habitação, iluminação pública e posto de saúde no Mu-
nicípio. ' 

Art. 2? Es_ta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. - Senador 
José FrageUi, Presidente. 

Faço saberque o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presiente, promulgo a seguinte 

. RESOLUÇÃO 
Nt 363, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 29.956,28 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art. 1? Ê aPfefeiturã Municipal de DouradoS, Es
tado de Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 2~ 
daR~olução n~ 93,_ de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela de n? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
Ciédito cno yalor correspondente. em cruzados, a 
29:956,28 "ObrigaçõeS do Tesouro Nacional - OTN, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
dé~~gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social-FAS, destinada à implantação de centros ma
temo-in_fan_tis, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
5-l!-~blicação. 

-- Senado Federal, 5 de dezembro de 1986,- Senador 
José FrageUi, Presidente. 

Dezembro de 1986 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu José Fragelli, 
Pr~sid~nte, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO 
N: 364, de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Es
tado de Sergipe, a contratar operação de crldlto 
no valor corcspondente, em cruzados, a 418.812,09 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 

- - Ait. 1? É a Prefeitura Municipal de Aracaju, Esta
do de Sergipe, nos termos do artigo ~ da Resolução 
n! 93, de 11 de outubro de 19896, alteiada pela de 
n? 140, de 5 dezembro de 1976, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédiio no 
valor correspondente, em ·cruzados, a 418.812,09 ObriK 
gaç6es do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao D~senvolvimento Social - F AS, 
destinada à implantação de sistema de drenagem, no 
Ml!nicipio. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publiação. 

Senado Federal, em5 de dezembro de 1986. -Sena
dor José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConStitUíçâo, e eu;JOsé-Frage
lli, Presidente promulgo a seguintge. 

RESOLUÇÃO 
Nt 365, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Es
tado de Sergipe, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 321.267,87 
Obrigações do TesourO N8cional- OTN. 

Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Aracaju, Esta
do de Sergipe, nos termC?S do artigo 2? da Resolução 
n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n! 
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a321.267,87 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à implantação de sistema de_drenagem, no Município. 

Art. 2? J:;:sta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1986. -Sena~ 
dor José FrageUi, Presidente. 

--··Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
_do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José FrageK 
lp., Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 366, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 165.280,50 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN. 

Art. 1'?. E o GOverno do Estado do Maranhão, nos 
termos do artigo 2? da Resolução n~ 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Reso!ução_n? 140, de 5 de dezem
bro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 165.280,50 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN, junto â Caixa Económica FederaJ, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
V91vim_ento Social- FAS, destinada à implantação de 
complexos policiais e aquisição de veículos e equipa
mentos de comunícação, no Estado. 

Art. 2~ Esta Resol~ção entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Frage-lli, Presidente. 



Dezembro de 1986 

Faço saber que o Senado Federa~ aproyo-~_;-nos·termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu~ José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇCÃO
N• 367, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Con
quista, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 244.021,00 
Obrigações do Tesouro Naciorial - OTN. 

Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Vitória da Con
quista, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2? da 
Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
244.021,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS, destinada à implantação de um hospital 
geral, no município. -- -

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1986.- Sena
dor José Fragelli, Presidente. 

Façõ saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte: 

RESOULÇÃO 
N' 3(;8, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de I porá, Estado 
de Goiás, a contratar operaçio de crédito no valor 
de Cz$ 2.123.990,75 (dois milhões, cento e vinte 
e três mil, novecentos e noventa cruzados e setenta 
e cinco centavos). 

Art. H É a Prefeitura Municipal de !porá, Estado 
de Goiás nos termos do artigo 2~ da Resolução n':' 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
2.123.990,75 (dois milhões, cento e vinte e três mil, 
novecentos e noventa cruzados e setenta e cinco centa
vos), correspondente a 42.998,48 Obrigações Reajus
táveis do Tesouro Nacional - OTN, considerando o 
valor nominal da OTN de Cr$ 49.396,88 vigente em 
agosto de 1985, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS, destinada à implantação de 
galerias pluviais, sarjetas e meios-fios, construção de 
lavanderia pública e aqüisiÇão de equipamentos para 
coleta e destinação final de lixo, no município, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respctivo processo. 

Art. 2~ Esta Resoluçã-o entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1986. - s'ena
dor José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO 
N: 369, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fronteira, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
14.097,74 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. H I! a Prefeitura Municipal de Fronteira, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do artigo 2~ da Reso
lução n? 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
de n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
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valor correspondente, em ciuzados, a 14.097, 74 Obri
gações do TeSouro Nacional - 01N, junto à Caixa 
Econõmica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinada a implantação de calçamento, meios-fios e 
galerias pluviais, no municípo. ---

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986.- Senador 
José Frage1li, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N! 370, de 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina 
a elevar -~m ~- ~48.026.020,80 (cento e quarenta 
e oito milhões, vinte e seis mil, vinte cruzados e 
oitenta centavos) o montante de sua dívida conso-
lidada. -- -

Art. 1~ É o Governo do de Santa. Catarina autori
zado a elevar, temporariamente, os parâmetros estabe
lecidos na Res_olução n~ 62, de 28 de outubro de 1975, 
do Senado Federal, a fim de que possa realizar operação 
de crédito no valor de Cz$148.026,020,80 (cento e qua
renta e oito milhões, vinte e seis mil, vinte cruzados 
e oitenta centavos), destinada ao giro de sua dívida 
consolidada mobiliária. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
tli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N~ 371, de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
197.133,02 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art. H É a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora 
Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2? d~ 
Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n'? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
197.133,02 Obrigações do Tesouro Nacional- 01N 
junto ã Caixa Econômica Federal, esta na qualidad~ 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social -:- ~AS, destinada ã implantação de creches, 
no Mumcfp10. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
_st,~.a.publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 372, de 1986 

Autoriza a Prefeitura Muoldpal de Paulista, Es
tado de Pernambuco, a contratar operação de cré
ditO no valor cor~spondente, em cruzados, a 
209.288,74 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Paulista, Esta
do de Pernambuco, nos termos do artigo 2~ d_a Reso-
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lução n':' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
de n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar oper~ção de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 209.288,74 Obri
gações do Tesoumo Nacional- OTN, junto à Caixa 
ECO.tiôiriii::a Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, 
destinada à implantação e ampliação de mercados públi
cos, calçamento, meios-fios e galerias pluviais, no Muni
cípio. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986.- Senador 
José Fragelli, Presidente. 

-Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI da ConstituiÇão, e eu, José Fragelli, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 373, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Es
tado da Bahia, a elevar em Cz$ 97.751.749,72 {no· 
venta e sete milhões, setecentos e cinquenta e um 
mil, setecentos e quarenta e nove cruzados e setenta 
de dois centavos). 

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Salvador, Esta
do daBahia, autorizada a elevar, temporariamente, os 
parâmetros estabelecidos na Resolução n~ 62, de 28 
de outubro de 1975, alterada pela n~ 93, de 11 outubro 
de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa 
realizar operação de crédito no valor de Cz$ 
97.751.749)2 (noventa e sete milhões, setecentos e cin
quenta e um mil, setecentos e quarenta e nove cruzados 
e setenta e _dois centavos), junto ao Banco do Nordeste 
do Brasil S.A., destinada à renovação das parcelfls ven
cidas e não pagas, relativas ao período 84/85, de emprés
timo contratados com base na Resolução n~ 63, de 1967, 
do Banco Central do Brasil. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986.- Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
- --do art.42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, 

Presidente, promulgo a seguinte 

_ RESOLUÇÃO 
N: 374, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da 
Consquista, Estado da Bahia, a contratar operação 
de cridito no valor correspondente, em cruzados, 
a 139.625,29 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art. 1~ É a Prefeítura Municipal de Vitória da Con
quista, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2? da 
Resolução n~ 93, de 11 de_ outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n':' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado FederAl, autorizada a contratar operação 
de crédito _no valor correspondente, em cruzados, a 
139.625,29 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, 
juntO à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, destinãdit à implantação de drenagem, 
calçamento, meios-fios e sarjetas, no Município. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
d? art. ~2, inciso VI, da ConstituiçãO, e eu, José Ffage
lh. Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO 
N: 375, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz 
Cabnilia, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente em cruzados, 
a 120.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art. H É a Prefeítui"a Municipal de Santa Cruz Ca~ 
brália, Estado da Bahia, nos termos do artigo· 21! da 
Resolução n~ Q3, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela re'sotução n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
120.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- 01N, 
junto ã Caixa Econômlcà Federal, esta na qualidade 
Pe gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - FAS, destinada à implantação de canal de 
drenagem do Córrego Gravatá, no Municfpio. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de Dezembro de 1986.- Senador 
José FrageDi, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art., 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO~ 

N: 376, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória 
da Conquista, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
107.756,20 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. H É a Prefeitura Municipal de Vitória da Con
quista, Estada da Bahia, nos termos do artigo 2~ da 
Resolução n':' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n':' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
107.756,20 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- F AS, destinada à ampliação da rede de ensino, 
com implantação de escolas e biblioteca, no município. 

Art. 2Y Esta resolução entra e_m_yigor _na data de sua 
publicação. -- - -

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986.- Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, incisõ VI, da Constituição, e 
eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 377, DE 1986 

AU:toriza a Prefeitura Municipal de Igarassu, 
su, Estado de Pernambuco, a contratar operação de crê~ 
dito no valor correspondente, em cruzados, a 159.961,68 
ObrigaçõeS do Tesouro Nacional- QTN. 

Art. 1Y É a Prefeitura Municipal de Igarassu, Estado 
de Pernambuco, nos termos do artigo 2~ da Resolução 
n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n~ 
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede~ 
ral~utorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 159.961,68 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à implantação de galerias pluviais, meios~ fios e sarjetas, 
ampliação de mercados públicos e aquisição de equipa~ 
mentos para coleta de lixo, no municfpio. 

DIÁRIODO-CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986.- Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, incisO VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO 

N: 378, DE 1986 

Autoriza a Prefeitutra Municipal de Mogi 
Mirim, Estado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspo_n~ente, em cruzados, a 
86.746,52 Obrigações do Tesou_ro Nacional- OTN. 

Ait. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Es
tado de São Paulo, nos termos do artigo 2~ da Resolução 
-n~_9_3, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução 
n~140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal autorizada a contratar operação de crédito no 
valor co~espondente, em cruzados, a 86.746,5~ Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à implantação de centros comunitários integrados, no 
município. 

Art. 2~ ·Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986_.- Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO 
N: 379, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araçuaí, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
11.189,330brigaç6es do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. H É a Prefeitura Municipal de Araçuaí, Esta
do de Minas Geriüs, nos termos do artigo 2~ da Reso
lução n? 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
Resolução n? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de cré_dito no valor correspondente, em cruzados, a 

11.189,33 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, 
junto â Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS, destinada à implantação de postos de 
saúde na zona rural, no Município. 

1\rt. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

-Senado Federal, em 5 de dezembro de 1986. -Sena
dor José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
Ui, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 380, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Inhumas, Es
tado de Goiá$, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos 
e doze mil cruzados). 

Art. 1~ É a Pre_f~itura Municipal de lnhumas, Esta
do de Goiás, nos termos -do artigo 2? da Resolução 
n? 93, de 11 de outubro de 1986, alterada pela Resolução 
n? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
Jalor de Cz$ 8,512.000!00 (Oito niilhões, quinhentos 
e dOze mil cruzados), junto à Caixa Econômicâ Federal, 
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eSta na qualidade de agente financeiro da operação, 
destinada a execução de obras de infra-estrutura urbana 
e de equipamentos comunitários referentes ao Plano 
Integrado de Apoio aos Municípios (PROMUNICf· 
PIO). 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Semldo Federal, em 5 de dezembro de 1986. -Sena
dor José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, iriCisO IV, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO 
N: 381, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, 
Estado de São Paulo, a realizar operação de emprés
timo elderno no valor de _US$80,000,000.00 (oitenta 
milhões de dólares americanos). 

Art. 1~ Autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Paulo, Estado de Sã"o Paulo, autorizada a realizar, com 
a garantia da União, uma operaçtio de empréstimo ex~ 
terno no valor deUS$ 80,000,000.00 (oitenta milhões 
de dólares americanos) ou o equivalente em outras moe
das, de principal, junto a grupo financiador a ser indica~ 
do, destinada ao programa de microdrenagem daquele 
Município. 

Art. 2~ A operação realizar-se-á nos moldes apro
vados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame 
das condições ·creditíciaS da operação a ser efetuada 
pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 1?, item II, do 
Decreto n? 74.157, de 6 de_ junho de 1974, obedecidas 
as demais exigências dos órgãos encarregados da execu~ 
ção da política económico-financeira do Governo Fede
ral e, ainda, o disposto na Resolução Municipal n? 
10.043, de 28 de fevereiro de 1986, autorizadora da 
operação. 

Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1986. --Sena~ 
dor José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 382, de 1986 

Autoriza a Empresa de Saneamento de Mato 
Grosso do Sul-- SANESUL, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 400.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art. 1~ É a Empresa de Saneamento de Mato Gros~ 
so do Sul- SANESUL, nos termos do art. 2~ da Reso
lução o~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
de n? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 400.000,00 Obri
gações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada a implantação de melhoria de sistemas de 
abastecimento de água em diversas localidades no inte
rior do Estado. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage~ 
lli, PreSidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO 
N' 383, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Oeiras, Esta
do ao Piauí, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, quatro-
centos e quarenta e três mll, cento e cinqUenta e 
dois cruzados). 

Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Oeiras, Estado 
do PiaUí~ nos termos do art. 2? da Resolução n~ 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela de nY 140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, quatrocentos e qua
renta e três mil, cento e cinqüenta e dois cruzados), 
junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na 
qualidade de agente financeíro da operação, destinada 
à execução de projetas visando à pavimentação de ruas 
e à melhoria das condições de moradia, higiene, sanea
mento, cultura e lazer na sede_ do Município. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publícação. _ _ -· 

Senado Federal, 5-.de dezembro de 1986.- Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso IV da Constituição, e eu, JOsé Fragelli, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
M 384, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado-dO]'úiUí, a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 
9,600,000.00 (nove milhões e seiscentos mil dólares 
americanos) destinada ao Programa de Refinancia
mento da Dívida Externa daquele Estado. 

Art. 1~ É o Governo do Estado do Piauí autorizado 
a realizar, com a garantia da União, uma operação 
de empréstimo externO no valor de US$ 9,600,000.00 
(nove milhões e seiscentos mil dólares americanos), ou 
o equivalente em outras moedas, de principal, junto 
a grupo financiador a ser indicado, destinada a refinan· 
ciar o Programa da Dívida Externa daquele Estado. 

Art. 2~ A operaçã-o- realizar-se-á nos moldes apro
vados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame 
das condições creditídas da operação, a ser efetuado 
pelo Ministério da Fazenda em articulação CC' o Banco 
Central do Brasil, nos termos do Decreto n? 74.157, 
de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências 
dos órgãos encarregados da execução da Política econô
mico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as dispo
sições da Lei Estadual n~ 4.056, de 1? de julho de 1986, 
autorizadora da operação. 

Art. 3~ ESta ResolUção entra em -vigõi na-- data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. - S_enador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage~ 
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N' 385, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltuverava, 
Estado de São Paulo~ a contratar operação de cré-
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
56.646,26 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. 1? É a Prefeitura Municipal de ltuverava, Es
tado de São Paulq, nos termos do Artigo 2? da Reso
lução n? 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
de n? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 56.646,26 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada 
~canalização de córrego, no Município. 

DIÁRIO DO CONGRE~SO NACIONAL (Se~ão II) 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicaçã~. 

Senado Federal, 5 cie dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, in_ci~ VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 386, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Murici, Esta
do de Alagoas, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 64.840,13 
Ob_rigações do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. 1~- É a Prefeituia Municipa~ de Murici, Estado 
de Alagoas, nos termos do Artigo 2? da Resolução n~ 
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n? 140, 
de 5 d_e dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor 
ci:mesponden-te, em cruzados, ·a 64.840,13 Obrigações 
do Tesouro ~~ciQ!!_a!_ -:-:-9:I'N, junto à Caixa Económica 
Fea·eral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada 
à implantação de galerias pluviais, esgoto e calçamento, 
no Município. 

Art. 2? :J::sta Resolução entra em vigor na data de 
stia publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 387, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ituverava, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de cr1-
dito no valor correspondente, em cruzados, a 

- 60.986,77 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Ituverava, Es-
tado_d~ Sã.o Paulo, nos termos do Artigo 2~ da Reso
lução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
de n? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratai openrçtio de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a60.986.77 Obríga
ções do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS, destinada 
à implantação de galerias pluviais, guías e sarjetas, no 
Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José F~~l!i..tfr~dente~ ----· -· ___ _ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
-âiia:rt. 42, íilciSo VI, da Constituição e eu, José Fragelli, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 388, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$1.139.339,03 (um milhão, 

-- - cento e trinta e nove mil, trezentos e trinta e nove 
cruzados e três centavos). 

Art: Ü- -~a Prefeitura Municip~l de Sidrolâ~dia, 
EstadQ __ do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 
2f da ResoJtiçã·o n~ ~3, de 11 de outubro de 1976, do 
S~nado Federal~ autorizada a contratar operação -de 
crédi_tC? n~ _va!?r_ d~ Cz$ 1.139,339,03 (um milhão, c~11to 
e trinta e nove mil, trezentos e trinta e nove cruzados 
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e três centavos), correspondente a 23.065,(1() Obriga
ções Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, con
siderado o valor nominal da OR1N de Cr$ 49.396,88, 
vigente em agosto de 1985, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
ã-con:sfrUção de unidades escolares (operação I); à im
plantação de centros sociaiS- (operação II); e à implanM 
tanção de mercado municipal (operação III), obede
cidas as co_ndiçõ_es __ admitid<!-S pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo pro-cesso. - -

~· 2?_ Esta Resolução entra _em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 389, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$3.180.370.480,00 (três bilhões, cento e oitenta 
milhões, trezentos e setenta mil, quantrocentos e 
oitenta cruzados). 

Art. 1~ É o Governo do Rio de Janeiro, nos termos 
do artigo 2~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela de n? 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$_3.180.370.480,00 
(trés bilhões, cento e oitenta milhões, trezentos e seten
ta mil, quatrocentos e oitenta cruzados), junto ao Banco 
do Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro S.A., 
este na qualidade de agente financeiro da operação, 
destinada a atender as responsabilidades financeiras na 
implantação de sistemas de água e esgoto sanitários, 
doEstado. 

Art. 2~ -Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso Vf, d"a ConstituiÇão, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N' 390, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araçuaí, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor corre~pondente, em cruzados, a 
31.391,30 Obf.igaÇóesdo Teiouro Nacioiial- OTN. 

.Art. 1~ É a Prefeitura MUnicipal de Araçuaí, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do artigo 2.? da Resolução 
n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução 
n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar openrção de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 31.391,30 Obriga
ções_do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social -- FAS, destinada 
à implantação de calçamento, meios-fios e drenagem 
pluvial, do Município. 

Art. 2~ Esta .Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. --Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber· que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso \'I, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO 
N' 391, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sarandi, Es
tado do Paraná, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões e qui
nhentos e doze mil cruzados). 

Art. !~É a prefeitura-Municipal cte Sara-n.&; Es-iad.o 
do Paraná, nos temos do artigo 2~ da Resolução n~ 
93, de 11 de outubro de 1976; alterada pela de n? 140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões e quinhentos e doze 
mil cruzados), junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A., este na qualidade de agente financeiro da opera
ção, destinada à execução de obras de pavimentaçã() 
asfáltica, inclusive galerias de águas pluviais, meios-fios 
e sarjetas, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na _data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 _de dezembro de 1986. - Senador 
José Fragelli,Presidente. 

Faço saberque_o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 392, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de aço, Estado 
do Rio Grande do Norte, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, 
quatrocentos e quanrenta e três mil, cento e cin
qüenta e dois cruzados). 

Art. 1~ b. a prefeitura Municipal Açu, Estado do Rio 
Grande do Norte, nos termos do artigo 2~ da Resolução 
n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n~ 
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, qua_trocentos e qua
renta e três mil, cento e cinqüenta e dois cruzados), 
junto ao Banco do Nordeste S.A., este na qualidade 
de agente financeiro da operação, destinada à execução 
de obras destinada à pavimentação de vias_ públicas, 
construção de unidades habitacionais, postos de saúde 
e lavanderias (execução do PROMUNICÍPIO). 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 393, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, estado 
do Rio Grande do Norte, a contatar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
32.448,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. 1~ b. a Prefeitura de Natal, Estado_ do Rio Gran
de do Norte, nos termos do artigo 2~ da Resolução 
n~3, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n~ 
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no·valor 
correspondente, em cruzados, a 32.448,-º9 O}?rig(lÇÕes 
do Tesouro Nacional- OTN, juritõ â- Ciixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à implantação de Centros de Saúde, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986- Senador 
José Fragelli, Presidente 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N' 394, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes CJa· 
ros, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 364.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Árt. 1~ É a Prefeitura Municipal de Montes Claros, 
Estado de Minas Gera.is, nos termos do artigo 2? da 
Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela de n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, e_m cruzados, a 
36..4_000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- QTN, 
jUDIO à Caixa EcoD.ômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de: Apoio ao Desepvolvimento 
Social-- F AS, destinada a pavimentação poliédrica, 
no Município. 
.An. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 

José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N: 395, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Esta
do do Espírito Santo, a contratar operação de cré-
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
460.835,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
o:rN. 

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado 
do Espírito Santo, nos termos do artigo 2~ da Resolução 
n~ 93, de 11 de outubrode 1976, alterada pela de n~ 
140 de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede
ral 'autorízada a contratar operação de crédito no v~~or 
cõ~espondente, em cruzados, a 460.835,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional-OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinad~ 
à urbanização de favela, aterros e drenagem, no Muru
cfnio. 

A.rt. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, PÍ"esidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a segujnte 

RESOLUÇÃO 
N: 396, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cordislândia 
(MG), a ~ontratar operação de crédito no valor cor ... 
respondente, em cruzados, a 10.427,84 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. 1~ b. a Prefeitura Municipal de Cordislândia;Est~
do de Minas Gerais, nos termos do artigo 2~ da Reso
lução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
de n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
fe4eral, autorizada a contratar operação de crédito no 
valorcorrespottdente, em cruzados, a 10.427,84 Obriga
ções do Tesouro Nacfonal-- OTN, junto à Caixa Eco
nômica.Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social-F AS, destinada 
a calÇaritento em poliédrico de vias públicas, no Muni
cípio. 

Dezembro de 1986 

Art. 2? Esta ResOkçã~ ;~tra em vigor na data de 
sua publicação, 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N~ 397, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar opera
ção de crédito no valor de Cz$ 25.536.000,00 (vinte 
e cinco milhões, quinhentos e trinta e seis mn cruza
dos). 
Art 1~ é a Prefeitura Municipal de Novo Humburgo, 

Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do artígO 
2~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela de n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 25.536.000,00 (vinte e cinco 
milhões, quinhentos e trinta e seis mil cruzados), junto 
ã Caixa Económica Estadual do Rio Grande do Sul, 
esta na qualidade de __ agente financeiro da operação, 
destinada a promov~r a ~xec~~ão integrada de obras 
referenteS aos projetas específicos de sistema viário, 
esgoto pluvial, iluminação pública, educação e cultura 
e serviço social, no Município. 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986.- Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N' 398, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Esta
do do Espírito Santo, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
464.984,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

Art. 1~ b. a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado 
do Espírito Santo, nos termos do artigo 2~ da Resolução 
n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n~ 
140 de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede
ral 'autorizada a contratar operação de crédito no valor 
co~espondente, em cruzados, a 464.984,00 Obrigaçôes 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de .gestora do Fun~o de 
ApOio ao Desenvolvimento Soctal - F AS, destinad::a 
ã urbanização de favela, aterros e drenagem, no Mum
cípio. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso V[, da Constituição, e eu, José Frage
lli, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N' 399, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Carazinho, 
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 3_0.936.265,20 (trinta 
milhões, novecen_tos _e _trinta e seis mil, duzentos 
e sessenta e cinco cruzados e vinte centavos). 

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal deC3razinho,Estado 
do Rio Grande dO "SUl, nos termos do artigo 2~ da ResoR 
lução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
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Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de Cl'édito no valor de Cz$ 30.936.265,20 (trinta mi-
lhões, novecentos e trinta e seís mil, duzentos e sessenta 
e cinco cruzados e vinte centavos), junto à Caixa Econó
mica do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de gestora 
da operação, destinada a promover a execução inte
grada de obras referentes aos projetes espedficos de 
sistema viário, esgoto pluvial, íluminação pUblica, re
creação e lazer e educação e cultura, no Município. 

Art 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. -

I- ATA DA 340! SESSÃO, EM 5 DEZEMBRO 
DE 1986 

1.1 -ABERTURA 
1.2 -EXPEDlliNTE 
1.2.1 - Requerimentos 

- N? 591/86, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n~ 125/86, que concede Pensão Espesial 
a Maria Odila do Amaral Trindade e dá outras provi~ 
dências. _ 

- N? 592/86, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n~ 131186 (n~ 7.245186, na Casa de ori
gem), que concede pensão especial a Maria Barbosa 
da Silva e dá outras providências. 

1.3- ORDEM DO DIA 
- Redação final do Projeto de Lei do.. Senado 

n? 98/85, que denomina "Aeroporto Internacional 
Senador Adalberto Sena" o Aeroporto Internacio
nal de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre. Apro
vada. À Câmara dos Deputados. 

1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordeni do Dia 
-ProjetO de Lei da Câmara n? 125/86, em regime 

de urgência nos termos do Requerimento n~ 591/86, 
lido no Expediente, Aprovado, após parecer da co
missão competente. À sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n? 131186, em regime 
de urgência nos termos do Requerimento n? 592/86, 
lido no Expediente. Aprovado, com emenda, após 
parecer da comissão c_ompetente. À Comissão de 
Redação. 

- Redação final da emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara "' 131/86 (n~ 7.245186, na Casa 
de origem), Aprovada. À Câmara dos Deputados. 

1.3.2- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 9 horas e 35 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.4-ENC!õRRAMENTO 

2 - ATA 341! SESSÃO, EM DE 5 DE DEZEM
BRO DE 1986 
2.1 -ABERTURA 
2.2 -EXPEDlliNTE 
2.2.1 - Requerimentos 
- N~ 593/86, de urgência para o Projeto de Lei 

da Câmara n?22!86(1i~3.544/80, na Casa de origem), 
que autoriza o Poder Executivo àTriStituir a Funda
ção Universidade Federal do Norte de Minas e dá 
outras providências. 

- N? 594/86, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n? 138!86 (n? 7.506/86, na Casa de ori
gem), de iniciatiVa do Senhor Presidente da Repú
blica, que concede pensão especial a Cleonice- dos 
Santos Azevedo e dá outras providências. 

2.3-'- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 128186 (n~ 

7.388/86, na Casa de origem), que cria cargOs em 
comissão e de provimento efetivo no Quadro Perma
nente da Secretaria do Tribunal Regional do Traba
lho da Nona Região e dá outras providências. Apro
vado, em segundo turno. À sanção. 

DIÁRIO DO CONGR!õSSO NACIONAL (Seção II) 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelll, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
José Fragelli, Presidente, nos termos do art. 52, item 
30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

SUMÁRIO 

2.3~1- Matérias apreciadas aPós a Ordem do Dia 
-Projeto de Lei da Cântara n! 22/86, em regime 

de urgência, nos termos do Requerimento n! 593/86, 
lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, 
após pareceres das comissões competentes. À san
ção. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 138/86, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n? 594/86, 
lido no Expedi_~nte Qa presente sessão. Aprovado, 
após parecer da comissão técnica. À sanção~ 

2.3.2 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 9 horas e 50 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 342< SESSÁO, EM 5 DE DEZEM-
'BRO DE 1986 

3.1 -ABERTURA 
3.2 -EXPEDIENTE 
3.2.1- Requerimentos 

- N~ 595/86, de urgência para a Mensagem n? 
371/86, (n? 536/86; n? ori_g_em), do Senhor Presidente 
da_ República, s~bmete!l~Ú à aprovação do Sen~do 
Feáerãl proposta-para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Santo André, Estado de São Pau
lo, a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 458.028,96 OTN. 
_ ---:- N? 596/86, de urgência para a Mensagem n? 
409/86, (n~576/86, na origem), do Senhor Presidente 
da Repúbli_ca, su~metendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Paulo Afonso (BA), a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 43.279,67 01N. - --

3.3- ORDEM DO DIA 
- Redação final do Projeto de Lei do Senado 

n~ 188/85. que proíbe e pune a derrubada de serin~ 
gueiras nativas, obrigando o seu replantio, respei
tadas as condições ecológicas. Aprovada. À Câmara 
dos J?eputados. 

- 3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Mensagem n~ 371, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n~ 595/86, lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovado, nos termos 
do Projeto de Resolução n? 307/86, após pareceres 
das comissões competentes. À Comissão de Reda
ção. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 
307/86, em regime de urgênci~. Aprovada. A pro-
mulgação. · · 

-Mensagem n~ 409/86, em regirile de urgê_ncía, 
nos termos do_ Requerimento n~ 596/86, lido no Ex
pediente da presente sessão, Aprovado, nos termos 
do Projeto de Re5:olução n~ 308/86, após pareceres 
das comissões competentes. À Comissão de Reda
ção. 

-Redação fi.Iial do Projeto de Resolução n~ 
308/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

RESOLUÇÃO 
N: 400, DE 1986 

Sãbado 6 4813 

Denomina corredor do Ane:xo II do Senado Fede
ral "Ala Senador Tancredo Neves". 

Art. 1? ~corredor do Anexo II do Senado Federal, 
onde se Situam a Primeira Secretaria e Gabinetes de 

~ Senadores, passa a denominar-se "Ala Senador Tan
credo Neves". 

Art. 2~. Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1986. -Senador 
José Fragelli, Presidente. 

3.3.2 - Conlunicação dã PresidêOcia 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, -às 10 hOrãs e 10 illinutos, com Ordem do Dia 
que designa. • 

3.4-ENC!õRRAMENTO 

4- ATA DA 343< SESSÃO, EM 5 DE DEZEM
BRO DE 1986 

4.1 -ABERTURA 
4.2 ~-EXPEDIENTE 
4.2.1- Requerimentos 
-N~ 597/86, de urgência para o Projeto de Lei 

da Câmara n~ 159/86, que dispõe sobre a liquidação 
de débitos previd,enciários de entidades filantrópicas 
de fins não lucrativos. 

- N~ 598/86, de urgência para a Mensagem n~ 
438/86, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Santa Bárbara D'Oeste - SP. 

- N~ 599!86, de autoria do Sr. Senador Lourival 
Baptista, sOlicitando a transcrição, nos Anais do Se~ 
nado Federal, do pronunciamento feito ontem pelo 
Presidente José Sarney, informando a Nação ares
peito do impacto gerado pelo Plano Cruzado II e 
suas repercussões. 

O -ORDEMDODIA 
___;, Redação final do Projeto de Lei do Senado 

n? 221/85, de autoria do Senador Jorge Kalume, 
que dispõe sobre isenção do Imposto Territorial Ru

---ral para propriedades até 300 hectares, na Amazónia 
Legal, e dá outras providências. Aprovada. À Câma
ra dos Deputados. 

4.3.1- Mat~rias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 159/86, em regime 

de urgência, nos termos do Requerimento n? 597/86. 
lido no expediente. Aprovado, após pareceres das 
comissões competentes. À sanção. 

-Mensagem n~ 438/86, em regiii).e de _urgência, 
nos termos do Requerimenton? 598/86, lido no expe
diente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n? 309/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolu~áo n? 
309/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

4.3 .2-Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão extraordinária a reali

zar-se hoje, às 10 horas e 30 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

4.4 -ENCERRAMENTO. 

5 - ATA DA 344: SESSÃO, EM 5 DE DEZEM-
BRODE1986 

5.1 -ABERTURA 
5.2 -EXPEDIENTE 
5~2.1- Requerimentos 

- N? 600/86, de urgência para a Mensagem n~ 
188/86, (n~ 243/86, na origem)~ do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada à Prefei
to~ Municipal de Pilar de Goiás (GO) a cOntratar 
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operação de crédito no valor de Cz$ 424.471,53, 
junto à Caixa Económica Federal. _ 

- N? 601/86~ de urg6ncia para o Projeto de Lei 
do Senado n~ 243/86-DF, que acrescenta parágrafos 
6? e 7'! do artigo 3~ do Decreto-lei n? 2.258, de 4 
de março de 1985. 

5.3 ._ORDEM DO DIA 
- Redação final do Projeto de Lei do Senado 

n! 226/85, que altera a redação da alínea. "b" do 
artigo 182 da Lei n! 1.711, de 28 de outubro de 
1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União, Aprovada. A Câmara dos Deputados. 

5.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
- Mensagem n? 188/86, em regime de urgência, 

nos termos do Requerimento n~ 600/86, lido no expe
diente da pres_ente sessão. Aprovada, nos termos 
do Proj~to de Resolução n? 3,10/86, após pareceres 
das conussões competentes. A Comissão de Reda
ção. 

- Redação fin8.1 do Projeto de Resolução n! 
310/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

-Projeto de Lei do Senado n? 243/86, em regime 
~e urgência, n'?s termos do Requerimento n? 601/86, 
lido no expediente da presente sessão. Aprovado, 
após pareceres das comissões competentes. A Co
missão de Redação. 

- Redação final do P:rojeto de Lei do Senado 
n? 243/86, em regime de urgência. Aprovada. A san
ção. 
5.3.2 - Comunicação da Presidência 

- Convocação de sessão extraordinária a reali
zar-se hoje, às 10 horas e 45 minutos, coe Ordem 
do Dia que designa. 
5.4 -ENCERRAMENTO 

6- ATA DA 345: SESSAÓ, .EM 5 DE DEZEM-
BRODE1986 

6.1-ABERTURA 
6.2-EXPEDIENTE 
6.2.1 - Requerimentos 

-- N? 602186, de urgência para a Mensagem n? 
437/86, (n? 604/86, na origem), do Senhor Presidente 
da Repúbli~ submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Quirin6polis (GO) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 74.254,89 OTN. 

- N? 603/86, de urgência para a Mensagem n? 
500/86, do Senhor Presidente da República, subme
tendo ~ aprov~ção do Sena?o Federal proposta para 
que SeJa autonzada a Prefeitura Municipal de J agua
quara - BA, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente a Cz$ 7.443.152,00, junto ao 
Banco do Nordeste do Brasil S/ A. 

6.3 -ORDEM DO DIA 
- Redação final do _ Prqjeto dC: Lei do Senado 

n! 230185, que âíspõe sobre o cálculo do Imposto 
de Renda na Fonte dos servidores públicos civis 
federais, estaduais e municipais. Aprovada. À Câ
mara dos Deputados. 

6.3.1- Mãtérias apreciadas após a ~em do Dia 
- Mensagem n~ 43?/86, em regime de urgência, 

n?s termos do Requenmento n~ 602186, lido no expe~ 
cliente da presente sessão. Aprovado nos termos do 
Proj~to de Resolução n! 311/86, após pareceres das 
colDISsóes competentes. A Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resoiuxão n! 
31V86, em regime de urg~ncfu. Aprovada. A pro· 
mulgação. 

-Mensagem n? 5~186-, em- re&íme de urgência, 
--nos..!~rmos do Requenmento n! 603/86, lido no Ex-

pediente da presente sessão. Aprovada nos termos 
do Projeto de Resolução o? 312/86~ após pareceres 
das comissões competentes. A Comissão de Reda
ção. 

- Redação final dq Projeto de Resolução n~ 
312/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

6.3.2- Comoni_cação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a reali

zar-se hoje, às 11 horas com Ordem do Dia que 
designa. 

6.4- ENCERRAMENTO 
7- ATA DA 346! SESSÃO, EM 5 DE DEZEM-

BRODE1986 
?.l-ABERTURA 
7.2-EXPEDIENTE 
1.2.1 - Requerimentos 
- N~ 604)86, de urgência para a Mensagem n'! 

49_5186, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação dos Senado proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Salva
dor (BA) a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 97.754.749,72 (noventa e sete mühões, sete
centos e cinqüenta e quatro mil, setecentos e qua· 
renta e nove cruzados e setenta e dois centav-os), 
para o fim (iue especifica. 

- N~ 605/8f ~ de urgência pã.ra a Mensagem n~ 
513/86, pela qual o Senhor Presidente da República 
-s}!bmete à deliberação do Senado proposta para que 
-seja autorizada a Empresa de Saneamento de Mato 
Grosso do Sul - SANESUL a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 400.000,00 OTN. 
_ . .1.3.-_0RDEM DO DIA 

:_ Redaçãõhnal do Projeto de Lei do Senado 
n~ 258/85, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, 

__ que dispõe sobre prazo para restituição do Imposto 
de Renda retido na fonte. Apronda. A Câmara 
dos Deputados. 

7.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do 
1lia 

-Mensagem n'! 495186, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n'! 495/86, lido no Ex~ 
pediente da presente sessão. Aprovada, após pare
ceres das comissões técnicas;, nos termos do Projeto 

-de Resolução n'! 313/86. A Comissão de Redação. 
- Redação final do Projeto de Resoluç_ão n~ 

313/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

-Mensagem n~ 51.3/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n~ 605/86, lido no Ex~ 

_pediente. Aprovada,_após pareceres das comissões 
técnicas\ nos termos do Projeto de Resolução n~ 
314/86. A Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resoiuxão n'! 
314/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

7 .3.2- Comunicação da Presidênçfa _ . 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 11 horas e 20 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

7.4-ENCERRAMENTO 
8- ATA DA 347! SESSÃO, EM 5 DE DEZEM-

BRO DE 1986 
8.1-ABERTURA 
8.2-EXPEDIENTE 
8.2.1- _Requerimentos 
- N'! 606186~ de urgência para a Mensagem n'! 

262/86 (n'! :396/86, na origem), submetendo à aprova-
.. ção do .Senado Federal proposta para que seja auto

rizada a Prefeítura Municipal de dourados - MS 
a contratar operaçáo de créctito no valor correspon
dente,, em cruzados, a 29.956,_28 OIN. 

__ ::::~? 607/86, de urgêncía para a Mensagem- n'! 
517/86 (n~ 754f86, na origem), submetendo à aprova
çáo_dc:;t Senado Fede;ral proposta para que seja auto· 
rizada a Prefeitura Municipal de Cláudio - MG, 
a contratar operação de crédito no valor correspon-

- dente, em cruzados, a 110.000,00 01N. 
8.3-0RDEM DO DIA 
- Redação final do ProjetO de Lei do Senado 

n~ 297/85, que acrescenta dispositivo à Lei n'! 5.108, 
de 21 de setembro de 1966 - Código Nacional de 
Trânsito. Aprovada. Â Câmara dos Deputados. 

8.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
- Mensagem n'! 262186, em regime de urgência 

nos termos do R~querimenton~ 606/86,lido no Expe-
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diente. Aprovada, nos termos_ do Projeto de Reso
lução n? 315186, apóS pareceres das comissões com· 
petentes. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n'! 
315/86,__ em regime de urgência. Aprovada. A pro~ 
mulgaçãC?·. . . 

-Mensagem n? 517/86, em regime de urgêncla:-
___ nos termos do Requerimento n~ 607/86, lido no Ex

!?ediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n~ 3~6/86, após pareceres das comissões c_om~ 
petentes. A Comissã.o de Redação. 

-Redação final do Projeto de Resolução n? 316/, 
em regime de urgência. Aprovada. Â promulgação. 

8.3.2 - Discurso após a Ordem do Dia 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Mensa· 

gem do Presidente José Sarney dirigida ontem, à 
Nação, através de uma cadeia nacional de rádio~e
missoras e de televisão. 

8.3.3 -·Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 11 horas e 35 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

8.4-ENCERRAMENTO 
9- ATADA348!SESSÃO,EMDEDEZEMBRO 

DE 1986 
9.1-ABERTURA 
9.2- EXPEDIENTE 
9.2.1- Requerimentos 
- N~ 6081~6, àe urgêiicia para a Mensagem n? 

423/86, relativa a plelto do Governo do Estado de 
Pernambuco. 

- N~ 609/86, de urgência para a Mensagem n~ 
440/86, que autoriza a Prefeitura Municipal de Poju
ca- BA, a contratar operação de cré.dito no valo 
correspondente, em cruzado, a 298.800,00 OTN, 
junto ã Caixa Económica Federal. 

9::3-0RDEMDODiA . 
. - Redação- final do Projeto de Lei do Senado 

n? 12186 -- Complementar, de autoria do' Senador 
Helvídío NUiles, que dá nova redaçã.o aos itens I 
e IV do art. 2? da Lei Complementar n? I, de 9 
de novembro de 1967. Aprovada. À Câmara dos 
Deput~dos .. 

9.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
- MenSagem n~ 423/86, em r'"egim~ de urgência, 

nos termos do Requerimento n~ 608, lido no Expe
diente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n'! 31_7/86, após pareceres das comissões com
petentes. A Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 
317/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

-Mensagem n? 440/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n~ 609, tido no Expe
diente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n? 31~8186, após pareceres das comissões com
petentes. A Comissão de Redação. 

-Redação final do Projeto de Resolução n'! 
318/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro~ 
mulgação. 

9.3.2 - Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária:- a reali

zar-se hoje, às 11 horas e 52 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

9.4- ENCERRAMENTO. 
10 - ATA DA 349: SESSÃO, EM 5 DE DEZEM· 

BRO DE 1986 
10.1- ABERTURA 
10.2- EXPEDIENTE 
10.~.! -~--~u~entos 

- N~ 610/&6, de urgência para a Mensagem n~ 
424/86, (n? 588/86, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizado o Go
verno do Estado de Pernambuco a contratar opera» 
ção de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 170.098,80 OTN. 

- N? 611/86, de -urgência para a Mensagem n? 
436186~ (n~ 603/86, na origem), do Senhor Presidente 



Dezembro de 1986 DiÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta para que seja autorizado o Go
verno dQ Estado de Santa Catarina a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 432.911,00 OTN. 

10.3- ORDEM DO DIA __ .. 
- Redação final do Projeto de Lei do Senado 

n~ 27/81 que altera a redação do art. 62 da Conso
lidação das Leis do Trabalho. Aprovada. A Câmara 
dos Deputados. 

10.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

- Mensagem n? 424/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n! 610/86, lido no expe
diente da presente sessão. Aprovada, nos termos 
do Projeto de Resolução n~ 319/86, após pareceres 
das comissões competentes. À Comissão de Reda
ção. 

- Reda~ã? final do Projeto de Resolução n~ 
319/86, em tegime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

-Mensagem n? 436/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n~ 611/86,lido no expe
diente da presente sessão. Aprovada, nos termos 
do Projeto de Resolução n~ 320/86, após pareceres· 
das comissões competentes. À Comissão de Reda
ção. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 
320/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

10.3.2 - Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão extraordinária a reali

zar-se hoje, às 12 horas e 5 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

10.4- ENCERRAMENTO 
11 - ATA DA 350! SESSÃO, EM 5 DE DEZEM-

BRO DE1986 
11.1- ABERTURA 
11.2- EXPEDIENTE 
11.2.1 - Requerimentos 

- N~ 612/86, de urgência para a Mensagem n~ 
194/86 (n~-249/86, na origem), submetendo à aprova
ção do Senado Federal proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Sindrolândia-MS 
à contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
1.139.339,03. -

- N~ 613/86, de urgência para a Mensagem n~ 
449/86 (n~ 628186, na origem), submetendo à aprova
ção do Senado Federal proposta para que seja auto
rizado o Governo do Estado do Maranhão a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados,_ a 165.280,50 OTN. 

11.3- ORDEM DO DIA 
- Redação final do Projeto de Lei do Senado 

n~ 104/82, que faculta aos depositantes de estabeleci
mentos bancários terem consign~§oª, em seus talões 
de cheques, as referências que especifica, e dá outras 
providências. Aprovada. À Câmara dos Deputados. 

11.3.1 - Matérias apreciadas após a oi-dem do 
Dia 

- Mensagem n~ 194/86, em regime de urgência 
nos termos do requerime-nto n~-612/86,1ido no expe
diente. Aprovada, nos termos do_ Projeto de Reso
lução n~ 321186, após pareceres das comissões com
petentes, tendo discutido a matéria o Sr. Saldanha 
Derzi. À Comissão de Rifui_açã______Q_,____ 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 
321186, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

- Mensagem n~ 449/86, e-m regime de urgência 
nos termos do RequerimentO n~ 613/86, lido no expe
diente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso-. 
lução n~ 322/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 
322/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro-
mulgação. _______ _ 

11.3.2 - Comunicação da Presidência 
- Convocação de seS:Sáo extraordinári~ a reali

zar-se hoje, às 12 horas e J3 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. ...... 

l2- ATA DA 351' SESSÂO, EM 5 DE DEZEM-
BRO DE 1986 

12.1-ABERTURA 
12.2- EXPEDIENTE 
12.2.1 - Requerimentos 
- N~ 614786; de urgência para o Projeto de Lei 

da Câmara n~ 94/86 (n~ 5.183/85, na Casa de origem), 
que restabelece direito de servidores públicos, no 

-casoque especifica. 
- N? -615!86, de urgência para a Mensagem n? 

541!86, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete ã deliberação do Senado proposta para que 
seja autorizada à Prefeitura Municipal de Araçuaí 
(MG) a contratar operação e crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 31.391,30 OTN, para o 
fim que _especifica. _ ' 

12.3 .:C ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei do Senado n~ 232/85, de autoria 

do Senador Gastão Múller, que torna isenta de todas 
as custas judiciárias ação ou_ contestação judicial de 
qualquer natureza, visando a preservação do meio 
ambiente. Aprovado em 2~ turno.- A Comissão de 
Reda>iJo. 

12.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

---.~rojeto de Lei da Câmara n~ 94/86, em regime 
de urgência nos termos do Requerimento n~ 614/86 
lido no expediente da presente• sessão. Aprovado; 
após pareceres das comiss_ões técnicas. À sanção. 

_-JV!ensagem n~ 541186, em regime de urgência 
n?s termos do Requerimento n~ 615/86, lido no expe
diente. Aprovada nos termos do Projeto de Reso
lução n~ 323/86, após pareceres das comissões técni
cas. À Comissão_de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 
323/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

12.3.2 - Comunicação da Presidência 
- Conyocação de sessão extraordinária a reali

zar-se hoJe, às 12 horas e 46 minutos com Ordem 
do Dia que designa. ' 

12. 4- ENCERRAMENTIJ 

i3- ATA DA 352! SESSAO, EM 5 DE DEZEM-
BRODE 1986 

13.Í-ABERTURA 
13.2- EXPED1EN1E 
13.2.1- Requerimentos 

-N~ 616/86, de urgência para a Mensagem n~ 
452186 (n~ 63/86, na origem), submetendo -ã aprova
ção do Senado Federal proposta para que seja auto
rizado o Governo do Estado de Sergipe a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, e.m 
cruzados, a 416.748,07 OTN. 

·-.......:;. N~-617/86, de urgênCia para a Mensagem n~ 
4?8186 (n~687/86, na origem), submetendo àaproVa
~o do Senado Federal proposta para que seja auto
nzado o _Governo do Estado _do Rio de Janeiro a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
3.180.370.480,00 junto ao Banco do Desenvolvi
mento do Estado do Rio de Janeiro. 

13.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei do Senado n~ 114/82, que dispõe 

sobre licença especial para a empregada adotante 
de menor de 2 anos. Aprovado. À Comissão de 
Redação. 

13.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

- Mensagem n~ 452/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n~ 616/86, lido no Ex
pediente AproVada, nos termos do Projeto de Reso
luç_ão _n.? 324[~6, após pareceres das comissões com-
petentes. À Comissão de Redação. . 
_ - Redação final do Projeto de Resolução n~ 324, 

em regime de urgência. Aprov_a~~~ 
- Mensagem n~ 478786~ em regime de- urgê"ncia 

nos termos do Requerimento n~ 617/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n~ 325/86, após pareceres das comissões ·com
petentes. À Comissão de Redação. 
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-Redação final do Projeto de Resolução n~ 
325186, em regime de urgência, Aprovada. A pro
mulgação. 

13.3.2- Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 14 horas, com Ordem do Dia que designa. 

13.4-ENCERRAMENTO 

14- ATA DA 353! SESSÂO, EM 5 DE DEZEM-
BRODE 1986 

14.1-ABERTURA 
14.2-EXPEDIENTE 
14.2.1- Relatórios ençaminhados à Mesa 
14.2.2- Leitura de projetas 
- Projeto de Lei do Senado n~ 278/86, de autoria 

do Sr. Senador Jorge Kalume; que isenta do imposto 
de renda os proventos de aposentadoria, transfe
rência para a reserva remunerada ou reforma. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 2__79/86, de autoria 
do Sr. Senador Jorge Kalume, que isenta do paga
mento do Imposto Predial e Territorial Urbano-lP· 
TU os proprietários de imóveis populares adquiridos 
através do Sistema Financeiro de Habitação. 

14.2.3- Requerimentos 
- N~ 618/86, de urgência para a Mensagem n~ 

diente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolu
ção do Senado Federal proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Vitória - ES a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados~ a 460.835,00 OTN. 

- N~ 619/86, de urgência para a Mensagem n~ 
506/86 (n~ 721/86, na origem), submetendo à aprova
ção do Senado Federal, proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Vitória - ES, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 464.984,00 OTN. 

1~~~-t!_=:-_f!i~ _!!~~:yJ~i~nte 
SENADOR JORGE KALUME- Saudação aos 

Srs. Senadores e funcionários da Casa, por ocasião 
do encerramento dos trabalhos le_gislativos. 

SENADOR BENEDITO FERREIRA- Proble
ma da escassez da carne bovina. 

SENADOR MARCONDES GADELHA- Re
Satendo discurso do Deputado Federal Raimundo 
A.sfo_ra, pronunciado na Câmara dos Deputados, de 
crfticas ao Governador Milton Cabral. 

14.3 -ORDEM DO DIA 
-Projeto de Resolução n~ 13/85, que denomina 

o corredor do anexo II do Senado Federal ''Ala 
Senador T3.ncredo Neves". ~provado. À Comissão 
de Redação. 

14.3~1'..:_ Matérias apreciadas após &OrdeM do 
Dia 

- Mensagem n~ 503/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n~ 618!86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n~ 326/86, após pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de redação. 

-Redação final do Projeto de Resolução n~ 
326/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro-
mulgação. __ 

-Mensagem n~ 506/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n~ 619/86,lido no expe
diente. Aprovada, nos termos do Projeto de resolu
ção n~ 3~7/86, após-pareceres das comissões compe
tentes. A Comi_ssão d~ Reda_ç_ãQ,_ . . 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 
327/86, em regime de urgência, Aprovada. A pro
mulgação, 

- Red3.:ção final do Projeto de Resolução n~ 
13/86, constante da Ordem do Dia da presente ses
são. Aprovada, nos termos do Requerimento n~ 
620/86. À promulgação. 

14.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Solida

rizando-se com a campanha do Ministro da Justiça, 
denominada "Vamos viver sem violência". 

SENADOR 1Í1A UR!CIO LEITE- Apresentan
do suas despedida!> à C~sa, em _virtude do término 
do mandato de Senado~ pelo Estado da Parru.ba. 
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14.3.3 - Comunicação da PresidêD;dia 
-Convocação' de sessão eXtraordinária a reali

zar-se hoje, às 5 horas e 55 miutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

14.4- ENCERRAMENTO 
15.- ATA DA 354: SESSAO, EM 5 DE DEZEM

BRODE 1986 
15.1-ABERTURA 
15.2-EXPED!ENTE 

15.2.1- Requerimentos 
- N~ 621/86, de urgéncia pat:a a Mensagem n~ 

528/86, {n! 743/86, na origeiD), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta para que seja autorizà.da a Prefei
tura Municipal de Natal (RN) a contratar operação 

·de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 32.448,00 OTN. 

- N! 622/86, de urgência para· a Mensagem n! 
547/86, (n~767/86, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Itabuna (BA) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 199.624,06 OTN 

15.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei do Senado n! 150/84, que acres

centa dispositivos à Lei Ii? 4. 771, de 15 de setembro 
de 1965, com vistas ao estabelecimento de mais res
trições ao desmatamento. Aprovado em primeiro 
turno. 

15.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do 
do Dia 

- Mensagem n~ 528186; em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n! 621/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, nos termos 
do Projeto de Resolução n~ 328/86, após pareceres 
das Comissões conpetentes. A Comissão de Reda-
çilo. , 

- Redação final do Projeto de Resolução n? 
328186, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

-Mensagem n? 547186, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n~ 622/86, lido no Ex
peáietftfn:Ja-presente sessao:-Ap-rõvaao,--nos teimos 
do Projeto de Resolução n? 329/86, após pareceres 
das ç:pmiss6es competentes. À Com~ssáo de Reda
çilo: 

- Redação Final do Projeto de Resolução n~ 
329186, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

15.3.2- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária ~ realizar-se 

hoje, à 16 horas e 10 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

15.4-ENCERRAMENTO 
-.16- ATA DA JsS!SESSÂO, s DE DEZEMBRO 

'DE1986 
16.1-ABERTURA 
16.2- EXPEDIENTE 
16.2.1- Requerimentos 

- N? 623/86, de urgência para o Projeto de Lei 
do Senado n? 242/84, de autoria do Senador João 
Lobo, que dá nova redação ao art. 7'!, da Lei n'! 
5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixa as diretrizes 
e bas~s para o ensino de 1 '! e 2'! graus. 

- N~ 624/86, ck: urgência para o Ofíci0 !1~ S"29~~6, 
do Sr. Prefeito do_ MunicíPiO de São Paulo, solici
tando autorização do Senado para contratar emprés

-timo-externo no valor de US$ SO,OOO,OCIO,OO (oitenta 
milhões de dólares norte-americanos), destinado ao 
Programa de Microdrenagem daquele Município. 

16.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Le1 do Senado n? 75/82, de autoriâ. 

do Senador Lázaro Barboza, que acrescenta § ao 
art. 552 do Código de Processo Civil. Aprovado em 
2~ turno. A Comissão de Redação. 

ds_~-3.1 ~ Matérias apreciadas- apó~ a. Ordem do 

·:\Y ;-.Prç>j_e~Q:·de--r:eraose.rlado n~ 242/84, _em regime 
H .. ~ de urgéhbia nos termos do-:ltequerimento n'! 623/86, 

.·· lido nó Expediente da presente sessão. Aprovado, 
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após pareceres das comissões técnicas, nos termos 
do substitutivo da Comissão de Educação e Cultura. 
A Comissão de Redação. 

- Redação final do Prqjeto de Lei do Senado 
n'! 242/84, em regime de urgência. Aprovada. À Câ
tn.a.r? dos Deputados. 

- Qf(çio S/29/86, em regime de urgência, nos ter~ 
mos do Requerimento n~ 624/86, lido no Expediente. 
Aprovado, após pareceres das comissões técnicas, 
nos termos do Projeto de Resolução n'! 330/86. A 
Comissão de Redação. 

- Redação f~~al do Projeto de Resolução n'! 
330/86, em regíme de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 
16.3.2- Comunicação da Presidência 

~ -COnvocação de sessão extraordinária ~ reali
zar-se hoje,·às 16 horas e 30 minutos'-com Ordem 
do Dia_que designa. 

- 16.4-ENCERRAMENTO 
17- ATA DA 356: SESSÃO, EM 5 DE DEZEM
BRO DE 1986 
17.1-ABERTURA 
17.2-EXPEDIENTE 

17.2.1- Requerimentos 
- N'! 625/86, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n'! 158, de 1986, de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, qu.e dispõe sobre a liquida
ção de débitQs previdenciários de órgãos e entidades 
da Administração Pública federal, estadual e muni
cipal e suas respectivas fundações. 

- N~ 626!86, de urgência para a Mensagem n~ 
493/86 (n~ 700/86, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do 
Senado proposta para que seja autorizada a Prefei· 
tura Municipal de Inhumas (GO) a contratar opera~ 
ção~ de crédito no valor de Cz$ 8.512.000,00 (oito 
milhões, quinhentos e doze mil cruzados) para o 
fim que especifica. 
17 .2.2- Discurso do Expediente 
SENADOR NELSON CARNEIRO- Decisão da 

-Suprema Corte Argentina permitindo ao casal, sepa
rado judicialmente, a contração de segundas núp
cias. 

17.:3=0RDEMDODIA--
-:-Projeto de Lei do Senado n~ 91184, de autOria 

do Senador Fernando Henrique_Cardoso, que dis
põe sobre contagem de tempo de serviço público 
e de atividade privada, para efeito de a2osentadoria 
pelo INPS. Aprovado, em 2~ turno. À Comissão 
de Redação. 

17.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 158/86, em reghne 
de urgência, nos termos do requerimento n? 625/86, 
lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, 
após pareceres das comissões_ competentes, tendo 
usado da palavr.a em sua discussão o Sr. Benedito 
Ferreira A sanção. 

-Mensagem n~ 493/86, em iegime de urgência, 
nos termos do Requerimento n~ 626!86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos_ termos do_ Projeto de Reso~ 
lução n~ 331186, após pareceres das comissões técni-
cas. À Comissão de Redaçáo. . 

-:-Redação final do .Projetp de Resolução n? 
331186,.. em regime de urgência. Aprovada. A pro~ 
mulgação. 
17.3.2- Discursc;t após a Ordem do Dia 
SENADOR ENÉAS FARIA- Resultados obtidos 
pelas unidades setoriais da Casa no decorrer do ano 
em curso. 
17.3.3.- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 17 horas e 12 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

17.3.4-ENCERRAMENTO 

18- ATA DA 357:SESSÃO, EM S DE DEZEM~ 
BRODE 1986 

1S.l-ABERTuRA 

18.2-EXPEDIENTE 

Dezembro de 1986 

18.2.1- Mensagem do Senhor Presidente daRe~ 
póbUca 

- N? 552186 (n~ 771/86, na origem), restituindo 
autográfos- de projeto de lei sancionado. 

18.2.2- Ofícios do Sr. !:..Secretário da Câmara 
dos Deputados 

Comunicando a aprovação das seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n'! 67/86 (n~ 7.792/86, 
naquela Casa), que dá nova redaçáo ao art. 237 
do Código Eleitoral, dispondo sobre abusos do po
der económico nas eleições. (Projeto enviado à San~ 
çilo em 5-12·86.) 

-Projeto de Lei do Senado n? 272/86 (n~ 8.505/8(5, 
DaqUela Casa), alterando a Lei n~ 7.087, de 29 de 

~~z~~~~ê~~i!~s;; ~~~;:~~:~~C~· ~~~j~~~ 
enviado àsan_ção em 5-12:-SÇ.) 

18.2.3 - Comunicação da Presidência 
-Extinção, pelo término do prazo, da Comissão 

Parlamentar de Inquérito criada pala Resolução n? 
52/80, destinada a investigar o funcionamento do 
mercado fmanceiro do País. 

18.2.4- Requerimentos 
-N~ 627186, de ~ência,_para o Projeto de Lei 

da Câmara n~ 157/86, que cria o Fundo de Preven~ 
ção, Recuperação e de Combate à~ Drogas de .~bu
so dispõe sobre os bens apreendtdos e adqumdos 
co~ produtos de tráfico ilícito de drogas ou ativi
dades correlatas, e dá outras providências. 

- N~ 628/86, de urgência, para a Mensagem n'! 
537/86, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Vitória da Conquista -BP. 

18.2.5 - Comunicação da Presidência 
-Recebimento das Me.1sagens n~s 553 a 555186, 

pelas quais o Senhor Presidente sol.icita autorização 
do Senado Federal para que prefeituras municipais 
possam contratar operaçõe<s de crédito para os fins 
que especificam. 

18.3~0lUlEM DO DIA 
-Projeto de Lei do Senado n'! 362179, de autoria 

do Senador Humberto Lucena, que altera dispo
sitivo da Lei n~ 6. 718, de 12 de novembro de 1979. 
Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

18.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

-Projeto de Lei da Câmara n'! 157/86, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n? 627, 
lido no Expediente, Aprovado, após pareceres das 
comissões competentes, tendo o Sr. Benedito Fer
reira usado da palavra na sua discussão. À sanção. 

-Mensagem n'! 537/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n~ 628, lido no Expe
diente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n~ 332/86, ap6s pareceres das comissões com
petentes. À Comissão de Redação. 

-Redaç_ão fin_al do Projeto e Resolução n? 
332/86, em regime de urg~ncia. Aprovada. A p~o
mulgação. 

18.3.2- Comunicação da ~ldênda 
-Convocação de sessão extraordinária a re-ali

zar-se hoje, 'às 17 horas e 40 minutos,_ com Ordem 
do Dia que _designa. 

18.4- ENcERRA.MENTO. 

19- ATA DA 358: SESSÃO, EM 5 DE DEZEM-
BRO DE 1986 

19.1-ABER.'fi.rRA 
19.2-EXPED!ENTE 
19.2.1-Requerimentos 

- N? ij29l86, 4~ u_rgénci_a _para a Mensagem n'! 
481186, (n'! 686/86 na orlgêm), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para·que seja autorizada a Prefei-
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tura Municipal de Açu - RN a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 7.443.152,00. 

- N~ 630/86, de urgência para a Mensagem n? 
516/Só-(ii? 752/86, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Araçuaí a contratar ope-ração de 
crédito no valor correspondente, em cruzeiros, a 
11.189,33 OTN. 

19.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 157/85 (n~ 
1.888/83, na Casa de origem), que dá denominação 
ao Aeroporto Internacional de Campinas. Aprova~ 
do. A sanção. 

19.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

- Mensagem n! 481186-, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n? 629/86,lido no expe
diente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n~ 333/86, após pare·eeres das comissões com
petentes. A Comissão de Redação. 

-:- Redação fin.al do Projeto de Resolução n~ 
333/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro-
mulgação. -

--Mensagem n'i' 516/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n~ 630/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos _termos do Projeto de Reso
lução n! 334186, ap6s pareceres das comissões com-
petentes. A Comissão de Redação. -

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 
33.4/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

19.3.2- Comul:ii.CãÇáo da Presidência 
- Convocação de sessão extraodinária a realizar

se hoje, às 18 horas e 5 minutos, com Ordem do 
Dia que designa. 

19.4-ENCERRAMENTO 

20- ATA DA 359:SESSÃ0, EM 5 DE DEZEM· 
BRO DE 1986 

20.1-ABERTURA 

20.2-EXPEDIENTE 

~.2.1- Requerimentos 

- N? 631/80, de urgência para a Mensagem n? 
518/86, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Cordislândia-MG. 

- N~ 632/86, de urgência para a Mensagem n~ 
539/86, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Vitória da Conquista-BA:-

20.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Câmara n! 13~85 (n~ 3.413/80, 

na Casa de origem), que institui a obrigatoriedade 
de seguro, nos financiamentos de investimentos ru
rais, cobrindo o risco de morte ou invalidez perma· 
nente. Discussão adiada por 10 dias, nos termos do 
Requeriniento n? 633/86, após usar da palaVTa o Sr. 
Benedito Ferreita. 

20.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia. 

-Mensagem n? 518/86, em regime de urgéncia, 
nos termos do Requerimento n? 631/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n? 335/86, após pareceies das comissões com
petentes. A Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto d~ Resolução n! 
335/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

-Mensagem n~ 359/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento nt 632/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n~ 336/86, ap6s pareceres das comissões com
petentes. A Comissão de Redação. 
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--::- Re4ação final do ProjetO de Resolução n? 
336/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulga@_g. 

20.3.2- Comunicação da Presidência. 
- ·C_onvo_cação de sessão extraordinária a reali

zar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

--~.4-ENCERRAMENTO. 

21- ATA DA 360! SESSÃO, EM 5 DE DEZEM-
BRO DE 1986 

21.1-ABERTURA 

21.2- EXPEDIENTE 

21.2.1- Requerimentos 
- N~ 634/86, de urgência para a Mensagem n? 

52f/86, (n? 751/86, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República, submetendo à deliberação 

__ do Senado Federal proposta para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Fronteira (MG) a 
.contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 14.097,74. 

- N? 635/86, de urgência para a Mensagem n? 
540/86, do Senhor Presidente <;la República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Vitó
ria da Conquista (BA), a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
T07.756,20. 

21.2.2 - Discurso do Expediente. 
SENADOR NELSON CARNEIRO - Faleci· 

mento dos Senhores Ademar Vidal e António Ga
lotti. 

21.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Câmara n? 10/84 (n? 3.304m, 

na Casa de origem), que altera o Plano Nacional 
rle Viação, aprovado pela Lei n? 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, modificando o traçado da 
BR-080. Aprovado. A sanção. 

21.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia. 

- Mensagem n? 521/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n~ 634/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, nos termos 
do Projeto de Resolução n? 337/86, após pareceres 
das comissões competentes. A Comissão de Reda· 
ção. -

- Redação final do Projeto de Resolu~ão n? 
337/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro· 
mulgação. 

____ -:-MeJ!sagem n~ 540/86, em regime de urgência, 
:nos termos do requerimento n~ 635/86, lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovado, nos termos 

._.do Projeto de Resolução n? 338/86, após pareceres 
das _comissões competentes. A Comissão de Reda
ção. 

- Redação final do Projeto de Resoluç_ão n? 
338/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

2}.3.2- Comunicação da Presidência 
...: Convocação de sessão extraordinária a reali

zar-se hoje, às 19 horas e 10 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

21.4-ENCERRAMENTO 

22- ATA DA 361t SESSÃO, EM 5 DE DEZEM· 
-BRODE1986 

22.1- ABERTURA 

22.2-EXPED!ENTE 

22.2.1 - Requerimentos 
- N~ 636/86, de urgência para o Offcio S/20, de 

1986, (Oficio GG o! 221/86), do Senhor Governador 
do-Estado do Piauí, solicit~nc:lo a1.1torização do Sena
do Federal, para contratar empréstimo no valor de 
US$ 9,600,000.00. 

_ - N~ 637/86, de urgência para a Mensagem n~ 
499186, (n?706186, na origem). do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Oeiras (PI) a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 7.443.152,00. 

223-0RDEMDODIA 
-Projeto de Lei da Cámara n?25/83 (n~ 4.979/81, 

na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao 
art. 33 da Lei n~ 5.197, de 3 de janeiro de 1967, 
que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 
providências. 

22.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

- Ofício S/20, em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n~ 636/86, lido no Expediente da 
presente sessão. Aprovado, nos termos do Projeto 
de Resolução n~ 339/86, ap6s pm:eceres das comis
sões competentes. A Comissão de' Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n? 
339/86, em regime de urgência. Aprovado. A pro· 
mulgação. 

-Mensagem n? 499/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n? 637/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, nos termos 
do Projeto de Resolução n~ 3_40/86, após pareceres 
das comissões competentes. A Comissão de Reda
ção. 

-Redação final do Projeto de Resolução--o? 
340/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

22.3.2 - Co_municaç4o da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a reali

zar-se hoje, às 19 horas e 27 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

22.4- ENCERRAMENTO 

23- ATA DA 3•mSESSÃO, EM SDEDEZEM
BRODE 1986 

23.1- ABERTURA 

23.2-EXPEDIENTE 

23.2.1- Requerimentos 

- N? 638/86, de urgência para a Mensagem n? 
496/86 (n~ 703/86, na orígem), submetendo à aprova
ção do Senado Federal proposta para que seja auto
ri~da a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
R$ a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
25.536.000,00. 

-N? 639/86, de urgência para a Mensagem nY 
504!86 (n~ 719/86, na origem), submetendo à aprova· 
ção do Senado Federal proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Aracaju-5E a con· 
tratar operação de crédito no valor correspondente 
em cruzados, a 418.812,09 OTN. 

23.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do_ Senado n~ 226/81, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da existên.cia de um departa
mento de educação física_ nos nosocômios psiquiá
tricos. Aprovado em 1? turno. 

23.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

-Mensagem n? 496/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n! 638/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n'! 341/86, após pareceres das comissões com
petentes. A Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 
341/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

-Mensagem n~ 504/86, em regime de urgência 
nos tennos do Requerimento n~ 639/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n! 342/86, após pareceres das comissões com
petentes. A ComisSão de Redaçáo. 
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- Redação final do Projeto de Resolução n~ 
342/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

23~3.2- Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a reali
zar-se hoje, ãs 19 horas e 55 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

23.4- ENCERRAMENTO 

24- ATA DA 363! SESSÃO, EM 5 DE DEZEM· 
BRO DE 1986 

24.1- ABERTURA 

24.2-EXPED1ENTE 

24.2.1 - Requerimentos 

- N~ 640/86, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n~ 164/86, de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que dá nova redação ao artigo 
110 da Lei n? 6.880 de 9 de dezembro de _1980, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 

- N~ 641/86, de urgência para a Mensagem n~ 
502/86, do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santa 
Cruz Cabrália (BA) a contratar operação de crédito 
no valor correspondente em cruzados, a 120.000,00 
01N. 

24.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n~ 241/_81, que modi
fica dispositívo do vigente Código Florestal (Lei n? 
4.771, de 15_ de setembro de 1965), para o fim de 
dar destinação específica à parte da receita obtida 
com a cobrança de ingressos aos visitantes de Par
ques Nacionais. AprOVado em primeiro turno. 

24.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

-Projeto de Lei da Câmara n? 164/86, em regime 
de urgência nos termos do Requerimentos n? 640/86, 
lido no Expediente da presente sessão. Aprovado 
após pareceres das comissões competentes. À san
ção. 

-Mensagem n! 502/86, em regime de urgência 
nos termos do Requerimento n~ 641/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, nos termos 
do Projeto de Resolução n~ 343/86, após pareceres 
das comissões competentes. À Comissão de Reda
ção. 

- Redação final do Projeto de Resolução n? 
343/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

24.3.2 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a reali
zar-se hoje, às 20 horas e 20 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

24.4- ENCERRAMENTO 

25- ATA DA 364! SESSÃO, EM 5 DE DEZEM· 
BRO DE 1986 

25.1-ABERTURA 

25.2-EXPEDIENTE 

25.2.1 - Requerimentos 

- N~ 642186, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n? 153!86; que dispõe sobre as compen
sações dos municípios detentores de potenciais de 
energia hidráulica, explorados por concessionárias 
com sede em Estado diverso, e determina outras 

_providências. 
- N? 643/86, de urgência para a Mensagem n? 

526/86, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado proposta para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Mogi MiM 

rim (SP) a c_ontratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 86.746,52 OTN. 

25.3 -ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n~ 98183, de autoria 
do Senador Álvaro Dias, que dispõe sobre a remune
ração dos dirigentes das empresas públicas e socie
dades de economia mista. Aprovado em H turno. 

25.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 153/86, em regime 
de urgência nos termos do Requerimento n~ 642/86, 
lido no Expediente da presente sessão. Apreciação 
adiada nos termos do Requerimento n~ 644/86. 

-Mensagem n? 526/86, em regime de urgência 
nos termos dQ Requerimento n~ 643/86, lido no Ex
pediente. Aprovada nos termos do Projeto de ResoK 
lução n~ 344/86, após p-areceres das comissões técni
cas. A Comissão de Redação. 
~Redação final do Projeto de Resolu~ão n~ 

344/86, em regime de urgência. Aprovada. A proK 
mulgação. 

25.3.2 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realiK 
zarKse hoje, às 21 horas, com Ordem do Dia que 
designa. 

25.4- ENCERRAMENTO 
26- ATA DA 365! SESSÃO, EM 5 DE DEZEM· 

BRODE 1986 

26.1- ABERTURA 

26.2- EXPEDIENTE 
26.2.1 - Requerimentos 

- N~ 645/86, de urgência para a Mensagem n! 
480186, do Senhor Presidente da República, subme· 
tendo à aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizado ___ o Governo de Santa Catarina 
a elevar temporariamente em Cz$ 148.026.020,80, 
o montante de sua dívida consolidada interna. 

- N~ 646/86, de urgcSncia para o Projeto de Reso
lução n~ 279/86, que dispõe sobre o abono de faltas 
não justificadas de_ servidores do Se~ado Federal. 

26.3- ORDEM DO DlA 
-Projeto de Lei do Senado n~ 296/83, que dispõe 

sobre _abatimentos, da renda bruta, de despesas com 
empregados domésticos. Discussão adiada por 10 
dias, nos termos do Requerimento n~ 647/86. 

26.3.1 - Matérias apreciadas ap5s_ a Ordem do 
Dia 

- Mensagem n? 480/86, em regime de urgêncía, 
nos termos do Requerimento n? 645/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, nos termos 
do Projeto de Resolução n? 345/86, após pareceres 
das comissões competentes. À Comissão de Reda
ção. 

-:- Redação- º-nal do Proje_to de_ Re~~lu~ão n! 
3-45/86, em regiine de urgência. Aprovada. A pro-
mulgação. -

-Projeto de Resolução n! 279/86, em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento n! 646/86, 
lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, 
ap6s parecer da comissão competente. À Comissão 
de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 
279/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

26.3.2 - Comunicaçlo da Presidência 

- Convocação de sessão extraordinária a reali
zarKse hoje, às 21 horas e 20 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 
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26.4- ENCERRAMENTO 

27- ATA DA 366: SESSÃO, EM 5 DE DEZEM-
BRO DE i986 - -

27.1- ABERTURA 

27.2- EXPEDIENTE 

27 .2.1 - Expediente recebido 

Lista nY 5, em 5 de dezembro de 1986 

27 .2.2 - Requerimentos 

- N~ 648/86, de urgência para a Mensagem n? 
385/86, (n~ 550/86, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefei~ 
tu! a Municipal de Sarandi (PR) a contratar operação 
de crédito no v~or de Cz$ 8.512.000,00, junto ao 
Banco do Estado do Paraná ~A. 

- N~ 649/86, de urgênciâ, para a Mensagem n~ 
550/86 (769/86, na origem); .do Senhor Presidente 
da República, submetendo à. <!-provação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de lgarassu--PE; a c_ontratar opera
ção de crédito no valor .correspOndente, em cruza-
dos, a 159.961,68. ' 

27.3-0RDEMDOl)lA I, 

-Projeto de Lei do Senado n~ 336/85, que altera 
a redação do caput do art. 3? da Lei n~ 6.530, de 
12 de maio de 1978, que dá nova regulamentação 
à profisSão de corretor de imóvt;is, disciplinando 
o funcionamento de seus órgãos de fiscalização, e 
dá outras providências. Rejeitado. Ao Arquivo. 

27.3.1 ~Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

- Mensagem n'? 385/86, em regime de urgéncia, 
nos termos do Requerimento n? 648/86,"Iido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, nos termos 
do Projeto de Resolução n? 346/86, após pareceres 
das comissões competentes. A Comissão de RedaK 
ção. 

-Redação final do Projeto de Resolução n~ 
346/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

-Mensagem n~ 550!86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento nY 649/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, nos termos 
do Projeto de Resolução n? 347/86, após pareceres 
das comissões competf!ntes. A Comissão de Reda
ção: 

- Redação final do Projeto de Resolução n'? 
347/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

27.3.2- Comunicação da Presidência 

-- Convocação de sessão extraordinária a reali
zar--se hoje, às 21 horas e 40 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

27.4- ENCERRAMENTO 
28 -ATA DA 367! SESSÃO, EM 5 DE DEZEM· 

BRODE1986 
28.1-ABERTURA 
28.2- EXPEDIENTE 

28.2.1- Requerimentos 

- N? 65_0/86, -de- Ur&éncia para a Mensagem n? 
554186, do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, autorização 
para a Prefeitura Municipal de Ituverava - SP con
tratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 60.986,77 OTN. 

- N~ 651/86, de urgência para a Mensagem n~ 
555/86, do Senhor Presidente da República, subme-
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tendo â aprovação do Senado Federal, para que 
seja -autorizada a Prefeitura Municipal de Montes 
Claros (MG), a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 364.000,00 
OTN. 

28.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n~ 274/80, que nl.odi
fica dispositivo da vigeiite Consolidação das Leis 
do Trabalho, Aprovado em primeiro turno, com 
emenda. A Comissão de Redação. 

28.3.1 - Matér'ias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

- Mensagem n! 554/86, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n~ 650/86, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, nos termos 
do Projeto de Resolução n~ 348/86, após pareceres 
das con:i.SsOes competentes. A Comissão de Reda
çáo. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 
348/86, em regime de- uriência. Aprovada. A proM 
mulgação. -

-Mensagem n~ 555/86, em regime de urgência; 
nos termos do Requerimento n~ 651/86, lido no ExM 
pediente da presente sessão. Apro_vado, nos termos 
do Projeto de Resolução n~ 349/86, ap6s pareceres 
das comissões competentes. A Comissão de Reda
ção 

- Redaçáo final do Projeto de Resolução n? 
349/86, em regime de urgência. Aprovada. A proM 
mulgação. 

28.3.2 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a reali
zarMse hoje, às 22 horas, com Ordem do Dia que 
designa. 

28A- ENCERRAMENTO 

29- ATA DA 368: SESSÃO, EM 5 DE DEZEM· 
BRODE 1986 

29.1-ABERTURA 
29.2- EXPEDIENTE 
29.2.1 - Requerimentos 
- N~ 652/86~ cte urgência para o Projeto de Lei 

da Câmara n? 163/86 (n~ 8.213/86, na Casa de ori
gem). que concede pensão especial a Nise Maga
lhães da Silveira. 

- N~ 653/86, de urgência para a Mensagem n? 
505/86, submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta para que seja autorizada a Prefeitur~ Muni
cipal de Aracaju - SE a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, e~ cruzados, a 
321.267,89 OTN. 

29.3-0RDEMDODIA 
-Projeto de Lei do Senado n? 103/83, que exciÚi 

dos vencimentos tributáveis as quantias pagas a títuM 
lo de representação e dá outras providências. Rejei
tado. Ao arquiVo. 

29.3.1 --Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

-Projeto de Lei da Câmara nY 163!86, em regim-e 
de urgência nos termos do Requerimento n'! 652/86, 
lido no Expediente. 4--provado, após parecer da co
missão competente. A sanção. 

- Mensagem n? 505/86, em regime de urgência_ 
nos termos do Requerim.entõ nf 653/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Reso
lução n! 350/86, após pareceres das comissões com
petentes. A Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 
350!86, em regime de urgência. Apronda. A pro-
mulgação. -

29.3.2- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizarMse 

hoje, às 22 horas e 15 minutos, com Oràem do Día 
que designa. 

29.4- ENCERRAMENTO 
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30- ATA DA 369! SESSÃO, EM 5 DE DEZEM· 
BRODE 1986 

30.1- ABERTURA 
30.2- EXPEDIENTE 
30.2.1 - Requerimentos 

- - N? 654!86, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n? 160/86 (n? 8.416/86, na Casa de ori
gem), que estende os benefícios previstos. no inciso 
II do artigo 50 da Lei n! 6.880, de 9 de dezembro 
de 1980, aos Militares que menciona. 

- N? 655186, de urgência para a Mensagem n? 
298!86, submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura MuniM 
cipal de Murici - AL a contratar operação de cré
dito no valor em cruzados equivalente a 64.840,13 
Obrigações_do Tesouro Nacional. 

30.1=_QRDEM DO DIA 
____,Projeto de Lei do Senado n? 71/81, que acres

centa parágrafo único ao art. _3? do DecretoMlei n? 
594, de 27 de maio de 1969, que instituiu a Loteria 
Esportiva Federal. Aprovado, em 1? turno. 

3(f.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 
_ -Projeto de Lei da Câmara n? 160/86, em regime 

de urgência nos termos do Requerimento !12 654/86, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das 
comissões competentes. A sanção. 

..:... Mensagem n? 298/86, em Tegime -de urgência 
nos termos do Requerimento n? 655/86, lido no Ex
pediente. Aprovada, nos termos do Projeto de ReSo
lução n? 3.51/86, após pareceres das comissões com
petentes. À ComiSsão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 
351186, e~ !egime de_ urgência. Aprovada. A proM 
mulgação. -

30.3.2 - Comunicação da Presidênda 

-Convocação de sessão extraordin~ria a reali
zarMse hoje, às 22 horas e 30 minutOs, com Ordem 
do Dia que designa. 

·30.4- ENCERRAMENTO 

31- ATA DA 370: SESSÃO, EM 5 DE DEZEM· 
BRO DE 1986 

31.1-ABERTURA 

31.2-EXPEDIENTE 

31.2.1- Comunicação da Presidência 

-Recebimento da Mensagem n~ 556/86 (n~ 
772/~6; iia origem)-pela qual o Senhor Presidente 
da República solicita autorização para que o Go
verno do Estado do Rio de Janeiro possa contratar 
operação de crédito para os fins que especifica. 

31.2.2- Requerimentos 
- N! 656!86, ·de urgência para a Mensagem n? 

519/86, do Senhor Presidente da República, submeM 
tendo â aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de CorM 
dislândia (MG) a contratar operação de crédito no 
valor de 10.427 .B4 OTN. 

- NY 657/86, de urgência para a Mensagem n~ 
553/86, do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal pleito da Pre
feitura Municipal de Ituverava (SP). 

31.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado nY 53n9, que acres
centa e altera dispositivo da Lei n? 6.179, de 11 
de ~ezembro de 1974, que instituiu ampaio previ
denciârio para os maiores de setenta anos e para 
os inválidos. Aprovado em 1? turno. 

31.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

- Mensagem n~ 519/86, em regime de urgéncia, 
nos termos do RQS 656/86, lido no Expediente da 
presente sessão. Aprovada, nos termos do Projeto 
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de Resolução n~ 352/86, após pareceres das roinís
sões competentes. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n! 
352/86, em regime de urgência. Aprovada. A pro
mulgação. 

-Mensagem n? 553/86, em regime de urgência, 
nos termos do RQS 657/86, lido no Expediente da 
presente sessão. Aprovada, nos termos do Projeto 
de Resolução n? 353!86, após pareceres das comis
sões competentes. A Comissão de Redaçâo. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 
353/86, em regime de urgência. Aprovada. A proM 
mulgação. 

31.3.2- Comunicação da Presidência 

- Convocação de sessão extraordinária a reali
zar~se_boje, âs 22 horas e 47 minutos, com Ordem 

do Dia que designa. 

31.4- ENCERRAMENTO 

32- ATA DA 371: SESSÃO, EM 5 DE DEZEM· 
BRODE 1986 

Sessão destinada ao encerramento da 4~ Sessão 
Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura. 

32.1- Comunicação da Presidência 

-Referente a re-união preparatória destinada à 
posse dos novos Senadores, a realizar-se no dia H 
de fevereiro de 1987, às 10 horas. 

32.2- ENCERRAMENTO 

33- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES· 
SÕES ANTERIORES 

Do Sr. Nivaldo Machado, proferidos nas sessões 
de 14-S-86, 10·9·86, 19·11-86 e ~-12-86. 

Do Sr. Cid Sampaio, proferido na sessão de 
2·12·86. 

34 - REPUBLICAÇÃO 

Apartes proferidos pelo Sr. Nivaldo Machado na 
sessão de 21-11-86. 

35- RETIFICAÇÃO 

Trecho da Ata da 216! Sessàõ. realizada em 
28·8·86. -

36- SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Resenha das matérias apreciadas de 1 ~ a 5-12-86 
37- ATOS DA COMisSÃO DIRETORA 

N~s. 15 a 19, de 1986. 

38- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 

N~s. 114 a 123, de 1986. 
39- ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

n~ 20, de 1986. 

40- PORTARIA DO PRIMEIRO-
SECRETÃRIO 

N~ 329, de 1986. 
41- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 

N~ 43, de 1986. 
42- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CE

GRAF 
Ata da 124~ Reunião do Conselho. 
43- INSTITUTO DE PREVIDllNCIA DOS 

CONGRESSISTAS 

Ata da 14~ Reunião Ordiná.fia. 

44- ATAS DE COMISSÕES 
45- MESA DIRETORA 
46- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTI-

DOS . 

47- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER· 
MANENTES 
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Ata da 340! Sessão em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 9 HORAS. ACHAM·SE PRESENTES OSSRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia -Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio GueiiOs
- Alexandre Costa - João _Caste_l_Q_- Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvfdio Nunes - João Lobo -
Cesar Cais -Dias Macedo - Afonso Sancho - Moa
cyr Dua,rte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite -José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Maga-
lhães -Luiz Viana- José Ignácio Ferreira- Nelson 
Carneiro - Jamil Haddad- Mata-Machado - Alfre
do Campos - Fernando Henrique Cardoso :- Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Müller -.José 
Fragelli -Saldanha Derzi - Affonsõ Camargo ..;.... Ál~ 
varo Dias - Enéas Faria - Arno Damiani ~Ivan 
Bonato ·- Carlos Chiarem ~ f.edrg Simon - Octávio 
Cardoso. 

O SR.- PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de_SO Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos_ nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 

Sr. !~.Secretário. 
São lidos os seguintes~ 

REQUERIMENTO 
N:.591, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n~ 125, de 1986, de iniciatíva -do Senhor Presi~ 
dente da República, que concede pensão especial à Ma
ria Odíla do Amaral Trindade,_e dá outras providências. 

Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1986. -
Alfredo Campos - Carlos -Chiarelli - Jorge Kalume 
- Jamil Haddad 

REQUERIMENTO 
N: 592, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n? 131, de 1986 (n~ 7.245/86, na Casa de ori
gem), de iniciatiVa do Senhor Presidente da República, 
que concede pensão especial ã Maria Barbosa da Silva, 
e dá outras providências. 

Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1986. 
Hélio Gueiros - Octávio Cardoso - Odacir Soares 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Os -requeri~ 
mentes lidos serão votado_s após a Ordem do Dia, nos 
termos do art._375 do_Regiminto Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final {ofere
cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~ 1.084, 
de 1986), do Projeto de Lei do Senado n? 98, de 1985, 
de autoria do Senador Mário Maia, que denomina "Ae
roporto Internacional Senador Adalberto Sena" o Ae
roporto Internacional de Cruzeiro.do Sul, no Estado 
do Acre. 

Em discussã_o_ (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

Encerrada a discussão, a redação final é considerada 
-definitiv_amente aprovada, _nos termos do art. 359 do 
Regimento Interno. 

O projeto ·vaí·à Câmara dos Deputados. 
E a seguinte a redação final aprovada: 

Redação fmal do Projeto de Lei do Senado n: 
98, de 1985, que denomina "Aeroporto Interna
cional Senador Adalberto Sena" o Aeroporto lnter· 
naciopal de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre. 

O COngreSso Nacional decreta: 

Art. 1~ É denominado "Aeroporto Internacional Se
nador Adalberto Sena" o Aeroporto Internacional de 
Cruzeiro do Sul, no Município de Cruzeiro do Sul, Esta
do do Acre. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 
_ -Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O Sr. PRESIDENTE (Passos Põrto) -Passa-se ã 
apreciação do Requerimento n~ 591 de urgência, Jido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n~ 
125/86. 

Em votação. 
OS: Sts. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se a imediata apre

ciação da matéria. 

Discussão em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n' 125/86 (Ne 7.246-B/86, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRe
pública, que concede pensão especial aMaria Odila 
do Amaral Trindade e dá outras providênc.\as, de
pendendo de parecer da Comissão de Finanças. 

Solicito ao nobre Senador Saldanha Derzy o parecer 
daquela Comissão. 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MS. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Trata..se de proposição cniginária do Poder Executivo 
e·aprovad3 na Câmara dos Deputados, após a manifes
tação das doutas Comissões de Constituição e Justiça 
e de Finanças, a qual concede pensão especial a Maria 
Odila do Amaral Trindade, no valor de duas vezes o 
salário mínimo vigente no Pais. 

Nesta Casa Revisora compete à ComissãO de Fman
ças o exame da qUestão, antes de sua apreciação em 
Plenário, nos termos do Regimento Interno. 

O benefício ero tela deve~se ao fato de ser a -referida 
cidadã a mãe do menor Pedro Júlio do Amaral Trin
dade, falecido em 30 de março de 1972, quando inte
grante do "Pelotão Mirim" do então 4~ Regimento de 
Cavalaria, na cidade de Santiago-R$, em decorrência 
da explosão acidental de uma granada de lança-rojão, 
próximo ao antigO paiol de munição da referida Unida
de, com culpabilidade da União. 

A justiça da providência sugerida e o seu aspecto 
humanitário evidenciam-se, havendo que se lamentar, 
todavia, o retardamento da reparação da perda por 
maiS de 14 (quatorze) anos, em detrimento da mãe 
da vítima. 

Do ponto de vista fínanceiro a medida está perfeita, 
vez que o art. 3? do projeto prevê correrem as respec
tivas despesas à. conta de recursos do orçamento da 
União_.____ _ _ _ _ ·-

Inexistindo óbice de natureza financeira, opinamos 
pela aprovação do presente projeto. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Completada 
a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo nenhum dos Srs. Senadores que queira 
fa~er uso da palavra, encerro a discussão. 

Em votação. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer Sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA 

N~ 125, DE 1986 

(Nt 7 .246-B/86, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Concede Pensão Especial a Maria Odila do Ama· 
ral Trindade, e dá outras providê~clas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica concedida a Maria O dila do Amaral 

Trindade, residente em Santiago (RS), mãe do menor 
Pedro Júlio do Amaral Trindade, falecido em 30 de 
março de 1972, em decorrência da explosão acidental 
de uma granada de lança-rojão, no quartel do então 
4~ Regimento de Cavalaria, a pensão especial, mensal, 
equivalente a 2 (duas) vezes o salário mínimo vigente 
no País. 

Art. 2~ O betlefício instituído por esta lei é intrans: 
ferível e extinguirwse-á com a morte da beneficiária. 

Art. 3~ A despesa decorrente da aplicação desta lei 
correrá à conta de Encargos Previdenciários da União 
:..:.._Recursos sob a Supervisão do Ministério da Fazenda. 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Ari. 5~ Revogam-se as disposições- em contrário. 

O SR. PRESIDENTE-(:Passos Pôrto)- Passa-se à 
apreciação do Requerimento n~ 592, de urgênci~, lido 
nO Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n? 
131. de 1986. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 
"Discussão em turno único do Projeto de Lei 

da Câmara n~ 131, de 1986 (N~ 7.245/86, na Casa 
de origem) (De iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que concede pensão especial a Maria 
Barbosa da Silva, e dá outras providências, depen
dendo de_ parecer da Comissão de Finanças. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Saldanha Derzi 
para proferir o parecer da Comissão de Finanças." 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MS. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A proposição origina-se da Mensagem n~ 67, de 1986, 
do Poder Executivo, e pretende conceder pensão men
sal equivalente a duas vezes o salário mínimo a Maria 
Barbosa da Silva, como responsabilidade da União pela 
morte do seu filho Severino Bafbosa de Andrade, em 
1956, em conseqüência da explosão de uma granada 
em local onde tropas do CPOR de Recife realizaram 
exercícios. 

A este órgão técnico compete opinar com vistas à 
repercussão na despesa pública da União. 

O gasto, per se, é- de diminutas dimensões para o 
Tesouro NacionaL O próprio Poder Executivo indicou, 
no art. 3~, a cobertura à conta dos Encargos Previden
ciários da U níão, Recursos sob a Supervisão do Minis
tério da Fazenda. Todavia, reconhecida a culpabilidade 
da União, os efeitos financeiros deverão incorrer a par-
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tir do mês do infausto acontecimento, o que convém, 
explicitar a fiin de prevenir controvérsias interpreta
tivas. 

À vista do exposto, opinamos pela aprovação do Pro
jeto com a seguinte Emenda: 

EMENDA N' 1-CF 

O art. 4~ do projeto, passa a vigor3r com a seguiiite 
redação: 

"Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação, com efeit_os finailceiros a partir de 
julho de 1956." 

Este o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O parecer 
é favorável, com a Emenda n6~1~CF, que apresenta. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 
apreciação. 

Em discussão o projeto e a emenda:, em turno único. 
Não havendo quem, queira usar da palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuíZO da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovãm queiram, perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 131, DE 1986 

(N: 7.245/86, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Concede pensão especial-a: Maria Bai-bosa da Sil
va e dá outras providências. 

O Congi'esso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica concedida a Maria Barbosa da Silva, filha 

de Cândido Vieira da Silva e Paulina Barbosa da Silva, 
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mãe do menor Severino Barbosa -de" Andrade, falecido 
e-m dCcorrêitcia da explosão acidental de Umã. granada, 
em 13 de julho de 1956, no Município de Nazaré-PE~ 
em local onde foram realizados exercícios militares, a 
pensão especial, mensal, equivalente a 2 (duas) vezes 
o salário mínimo vigente no País. 

Art. 2~ O beneficio instituído por esta lei é iriirans
feríve.I e extinguir-se-á_ co.m a morte da ben~ficiária. 

Art. 3~ A despesa decorrente desta lei correrá à conta 
de Encargos Previdenciários da _União- Recursos sob 
a Supervisão do Ministério dei Fazenda. 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. . 

Art. S~Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (PaSSoS P-ôrto)- Sobre a meSa, 
parecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
St.-1~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PAREÇER 

Nj i.172, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação fmal da emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n~ 131, de 1986 (n~ 7.245/86, 
na Casa de origem). 

Relator.- Senador Saldanha i>erzt 

A Comissão apresenta a redação final da emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~ 131, de 
1986 (n? 7.245/86, na Casa de origem), que concede 
pensão espeCial a Maria Barbosa da Silva e dá outras 
providências. 

-~_S_ala_ de .R~JmiQ_fiS __ d~_ Çom.i_ssão, _5 de dezemqro_ de 
1986. - Octávio Cardoso, Presidente - Saldanha Der
zi, Relator - José Ignácio Ferreira. 
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ANEXO AO PARECER N: 1.172, DE 1986 

Redação final da emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Cámara n~ 131, de 1986 (n~ 7.245/86, 
na Casa de origem), que concede pensão especial 
a Maria Barbosa da Silva e dá outras providências. 

EMENDAN:1 

(Corresponde ã Emenda n? 1 - CF) 
Dê-Se a seguinte redação ao artigo 4~ do_ Projeto: 

"Art. 4? Esta- lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeítos financeiros a partir de julho 
de 1956." 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em discussão 
a i'edação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permaM 

necet sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidéncia 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 9 
horas e 35 minutos, com a seguinte 

ORl>EM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n~ 128, de 1986 (em 

Regime de Urgência, art. 371, B, do Regimento 
Interno -Discussão, em segundo turno, do Proje
to de Lei da Câmara"' 128, de 1986 (n' 7.388186, 
na Casa de Origem), que cria cargos em Comissão 
e de Provimento efetivo no Quadro Permanente 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da Nona Região, e dá outras providências, tendo 

PARECERES ORAIS, favoráveis, proferidos 
em plenário, das Comissões: 

- De Serviço Público Civil; e 
- De Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Pa~sos Pôrto) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 9 horas e 35 minutás.) 

Ata da 34H Sessão, em 5 de dezembro de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, .. da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 9 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume ~Altevir Leal- Mário Maia - Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir SOares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes ~ .Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa ~ João Castelo :::.:... Bello Parga 
-Alberto Silva- Helvídio Nunes -João Lobo -
Cesar Cais- Dias Macedo --Afonso Sancho- Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalc3.nte 
- Lourival Baptista ~-Passos Pêirto - Jutahy Maga-
lhães- Alaor Coutinho - Luiz VIana --=José Ignácio 
Ferreira- Nelson Carneiro- Jamil Haddad- Mata
Machado - Alfredo Campos - Feniando Henrique 
Cardoso -Severo Gomes-Benedito Ferreira-Gas
tão Müller- José Fragelli- Saldanha Derzi -Affon
so Camargo- Álvaro Dias~ Enéas Fã.ri3. -Arriar 
Damiani - Ivan Bonato - Ca"ilos Chiarelli - Pedro 
Simon - OctãVTo Cardoso. 

Presidência dos Sr. Passos Pôrto 

sao lidôs os ~guin~es .... 

REQUERIMENTO 
N: 593, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b do Regimento Interno, para -o Projeto de Lei da 
Câmara n?22, de 1986 (n~ 3.544/80, na Casa de origem), 
que.- autOriza no Poder Executivo a instituir a "Fundação 
Universidade Federal do Norte de Minas", e dá outras 
ptdVidências. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Carlos Chiarem - Jorge Kalume. 

REQUERIMENTO 
N: 594, de 1986 

Requeremos urg_ê_gcja, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento I_n!erno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n~ 138, de 1986 (n? 7.506/86, na Casa de ori-

gem)., de iniciativa ~d<? se"[ihor PreSidente da RepibUca~ 
que concede pensão especial a Cleonice dos Santos Aze~ 
vedo, e dá outras providências. · 

Sala das SessõeS, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Carlos Ç-hiarelli - Jorge Kalume~ 

O SR. PRFSIDENTE (Passos Pôrto) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

_ I>iscussão, em Segundo Turno. do Projeto de 
Lei da Câmara n~ 128, de 1986 (n~ 7.388/86, na 
Casa de origem), que cria cargos em comissão e 
de privimento efetivo no quadro pennanente da 
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Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 
Nona Região, e dá outras providências, tendo 

PARECERES ORAIS, Favoráveis, proferidos 
em plenárfo, 'das Comissões.: -

-De S~rviço Público Civil; e 
- De Fmanças. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ex
traon:~imí!"i_a de 26 do_ corrent_~, tendo sido aprovada, 
em pnmexro turno, - -
E~ discussão o pro feto, em segundo turno. (Pausa.) 
Nao havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Nos termos do inciso II, alínea b, do art. 3Õ2 do 

Regimento Interno, a matéria depende, para a sua apro
v.a~o, do voto favorável da maioria absoluta da compo
~~:~~~asa, devendo a votação ser feita pelo processo 

Tendo havido, entretanto, acord~ entre a~ Lideran
ças, a matéria_foi aprovada em primeiro turno, simboli
camente. Asstm, em consonância com aquela decisão 
a Presidência irá submeter o projeto ao Plenário, err{ 
segundo turno, pelo mesmo processo. 

Em votação o projeto, em segundo turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N? 128, DE 1986 

(N: 7.388/86, na Casa de origem) 

(De iriii::i3tiva do Tribunal Superior do Trabalho) 

Cria Cargos em comissão e de provimento efetivo 
no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal 
Region~ ~o Trabalho da Nona Região e dá outras 
providencias, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Ficam criados, no Tribunal Regional do Tra

balho da Nona Região, na forma do Anexo I desta 
lei, 4 (quatro) cargos em Comissão de Assessor de Juiz 
todo_s do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores: 
Códtgo DAS-102, e 2 (dois) cargos de Secretário de 
Tunna, Código DAS-101. · 

§ 1! A classificação dos cargos que figuram no Ane
xo 1, na escala de níveis do Grupo-Direção e Assesso
f31!1ento Superiores, far-se-á- por ato da- Presidência do 
Tnbunal, observados os níveis de classificaçáo cons
tantes do Anexo II do Decreto-lei n~ 1.820, de 11 de 
dezembro de 1980, com os valores reajustados na forma 
da legislação vigente. 

S. 2~ Os cargos em comissã() de Assessor de Juiz, pri
~tlvos ~e B~ch.arel em Direito, serão preenchidos me
~~:= s~~r~ndrcação dos magistr~d~s junt~ _a~ quais __ 

Art. 2e Ficam criados, no Quadro Pemamente de 
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da Nova 
Região, os cargos de provimento efetivo constantes do 
Anexo II desta lei. 

~arágrafo único. Os cargos de que trata o caput deste 
artigo s.erão di~tribuídos pelas ~lasses das respectivas 
cate~o~1~ funciOnais, em número fixado por ato da 
Presidencia do Tribunal, observando-se o critério de 
lotação aprovado pelo Sistema de classificação de Car
gos na área do Poder Executivo. devendo o preenchiw 
menta deles ser feito de acordo com as normas legais 
e regulamentares em vigor, observadas a~_ disposições 
do § 2~ do art. 108 da ConstitUição Federal. 
.~t._ 3~As d~spesas decorrentes da execução-desta 

ler. serao at~nd1das pelos recursos orçamentários pró
pnos do Tnbunal Regional do Trabalho da Nona Rew 
gião. caX".· 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O ~R._ PRESIDENTE (Passos Pórto) - Passa-se à 
~prectaçao do. Requerimento n~ 593/86,_ de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara 
n~ 22, de 1986. 

Em votação o requerimento. ____ _ 
Os Srs. Senadores que o ap'rovam queiranl perma

necer sentados. (Pausa.) 
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Aprovado. 
m~fJ~~ado o requerimento, passa-se à apreciação da 

"Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n~ 22, de 1986, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir a Fundação Universidade Fe
deral do Norte de Minas e dá outras providências, 
dependendo de pareceres das Comissões de Educa
ção e Cultura e de Finanças." 

~--_SObre a JD.esa,'-parecer da Comissão de Educação 
e Cultura que será lido pelo Sr. !~·Secretário: 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.173, de 1986 

Da Comissão de Educação e Cultuf8, sobre o 
Pr_ojeto de Lei da Câmara n~ 22, de 1986 (n~ 3.544-C, 
de 1980, na Casa de origem), que "autoriza o Poder 
Executivo a instituir a 'Fundação Universidade Fe
deral do Norte de Minas', e dá outras providên
cias''. 

Relator: Senador Nlvaldo Machado 

O ProJeto" de Lei da Câmara n~ 22, de 1986 (n~ 
3.544:C, de 1980, na Casa de origem), tem em vista 
auto_nzar o Poder Executivo a instituir a Fundação Uni
versldade Federal do Norte de Minas, na cidade de 
Montes Claros. A Proposição em--epígrafe, de autoria 
do .nobre Deputado Humberto Souto, justifica o estabe
l~ctmento da nova Instituição Federal de ensino supe
nor em termos da importância social e económica da 
região, do atendimento às necessidades escolares de 
1~ e 2~ graus no Município e da existência de vários 
cursos superiores, nomeados no referido Projeto. 

Tendo em vista a importância social da Instituição 
para uma área de baixo nível relativo de desenvolvi
m~to, somos de parecer que a Proposiçilo em anexo 
seJa aprovada também por esta Casa. 
, .C:ab~ notar, entrc:tanto, que, a ser empreendida a 
IDI'::Iatt~a pel? Poder Execubvo, a Instituição terá que 
satiSfazer a diversas normas para ser reconhecida como 
Uniyersidade. A própria justificação do Projeto, embo
ra nca em detalhes, deixa de apresentar elementos de 
infor~ação, atinentes às normas legais e à jurispru
dência relativas à criação de universidade. 

Nosso voto, ainda assim, é favorável à aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara n~ 22, de 1986. 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1986. -
Gas!ão Müller, Presidente- Nivaldo Machado, Relator 
-Alvaro Dias - Jorge Kalume - Moacyr Duarte. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Saldanha Derzi, para proferir 
o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MT. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
trata-se de Projeto de Lei apresentado pelo ilustre De
putado Humberto Souto, que tem por objetivo auto· 
rizar a instituição da F:undação Universidade Federal 
dO Norte de Minas, com sede na cidade mineira de 
Montes Claros. 

Aprovada a matéria na Casa de origem e encami
nhada à revisão do Senado Federal, a teor do art. 58 
da Constituição Federal, compete-nos o seu exame sob 
a 6tica das finanÇas públicas. 

Pretende o Projeto em tela conferir ao Poder Execu
~vo autori_zação para criar a referida Fundação a ser 
mtegraaa pelas Faculdaes de Medicina, de DireU:o; de 
Filosofia, Ciências e Letras e de Administração e Finan
ças, em funcionamento na cidade de Montes Claros. 

Dessa forma, pã.ssarão aO p·atrimônio da instituição 
_a ser criada, mediante acordo, os bens imóveis e móveis 
das entidades de ensino supra-referidas. 

Por outro lado, cabe ressaltar que o património em 
questão será constituído, ainda, pelos recursos orça
mentários que lhe forem consignados, pelas doações 
e legados e por receitas eventuais. 

Cônsoante estabelece o art. 5:' da Proposição, a execu
ção da mesma, uma vez transformada em lei, decorrerá 

Dezembro de 1986 

de dotações a serem consignadas na lei de meios e de 
normas pertinentes ã criação de cargos e funções de 
iniciativa do Poder Executivo. 

Evidencia-se, pelo exposto, que a medida se reveste 
de grande interesse público não só no âmbito regimental 
como para o próprio setor educacional do Pais, não 
ocorrendo, por seu turno. nenhum óbice relativamente 
às finanças públicas e aos aspectos formais pertinentes . 

. Opinamos, por estes motivos, pela aprovação do Pro
jeto de Lei em exame. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Completada 
a instrução da matéria, passa-se ã discussão do projeto, 
em turno único. Não havendo quem peça a palavra, 
encerro adiscussão. (Pausa.) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, a matéria vai ã sanção 

É o seguinte o projetO ãProvado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N? 22, DE 1986 

(N~ 3.544/80, na Casa de origem) 

Autoriza o Poder Executivo a instituir a "Fun
dação Universidade Federal do Norte de Minas" 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica O Poder Executivo autorizado a instituir 

a Fundação Universidade Federal do Norte de Minas, 
como patrit!lónio próprio e personalidade jurídica de 
direito público. com sede e fOro na cidade de Montes 
Claros, no Estado de Minas Gerais. 

Art. 2~ A Fundação Universidade Federal do Norte 
de Minas será integrada pelos seguintes órgãos: 
I- Faculdade de Medicina; 
II - Faculdade de Direito; 
III- Faculdade_de Filosofia, Ciências e Letras, com 

os cursos de: 
a) Letras; 
b) Geografia; 
c) História; 
d) Pedagogia; 
e) Ciências Sociais; 
t) Matemática; 
g) Ciências Biológicas; 
IV- Faculdade de Administração e Finanças, com 

os cursos de: 
a) Administração de Empresas; 
b} CiêD.cias Contábeis; 
c) Ciências Económicas. 
Art. 3~ Ficarão incorporados ao património da Fun

dação Universidade Federal do Norte de Minas, me
diante acordo, todos os bens móveis e imóveis das insti
tuições de ensino superior referidas no artigo anterior. 

Art. 4~ O patrimônio da Fundação Universidade Fe
deral do Norte de Minas será constituído por: 

I - recursos orçamentários que lhe forem consig-
nados; 
II- doações e legados; e 
III - recursos de outras fontes. 
Art. 5~ A execução da medida prevista nesta lei fica 

subordinada ã prévia consignação, no Qrçamento da 
União, das dotações necessárias, assim como à criação 
de cargos, funções e empregos indispensáveis, por ini
ciativa exclusiva do Presidente da República. 

Art. 6~ O Poder Executivo, ouvido o órgão compe· 
tente, regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, contados a partir de sua vigência. 

Art. 7'! Esta lei entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

Art. 8~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Passa-se à 
apreciação do requerimento n~ 594/86, de urgência para 
o Projeto de Lei da Câmara n~ 138, de 1986. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa) 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 
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"Discussão, em turnO úiliCõ, do Projeto de Lei 
da Câmai:a n~ 138, de 1986, que concede Pensão 
Especial a Cleonice dos Sailtos Azevedo e dá outras 
providências, dependendo' de parecer da Comissão 
de Finanças." 

Conce-do a palavra ao nobre Senador Saldanha Derzi, 
para proferir o parecer da Comissão de Finànças. 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MT. Para 
proferir parecer. Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto em tela, encaminhado pelo Poder Execu· 
tivo nos termos do art. 51 da Constituição Federal, 
objetiva a concessão de 'pensão especial a aeonice dos 
Santos Azevedo. 

Aprovada a proposição na Casa de origem, após os 
pronunciamentos favoráveis das Comissões de Consti· 
tuiçáo e Justiça e de Finanças, chega a matéria a esta 
Câmara revisora, cabendo-nos o seu exame sob a 6tica 
financeira. 

A concessão em apreço visa a conferir à cidadã supra
citada prestação alimentar de caráter indenizatório em 
razão de acidente ocorrido em 18 de outubro de 1985 
durante instrução de tiro de canhão realizado por tropa 
do ExérCito. 

Segundo esclarece a Exposição de Motivos ftrmada 
pelo Senhor Ministro do Exércio, o acidente provocou 
a amputação traumática dos membros superiores da 
vítima que, em decorrência, ficou inválida e paralítica. 

O valor atribuído equivale a 2 (duas) vezes o salário 
mínimo vigente no País, prescrevendo o art. 2~ da propo
sição que a pensão é intransferível, extinguindo-se com 
a morte da beneficiária. 

Com relação aos recursos necessários à sua imple
mentação, estabelece a providência que os mesmos cor
rerão à conta de Encaigos PreVidênciários da União 
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-Recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda. 
Inocorrendo óbice capaz de obstaculizar a medida 

e ev!denciando-se o caráter humanitário e r~parat6riõ 
da pensão, opinamos pela aprovação do projeto ora 
em análise. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Completada 
a instrução da matéria, passa-se a sua apreciação. 

Em discussão o projeto, em turno único, (Pausa) 

Se nenhum dos ·srs. Senadores desejar fazer usoda 
palavra, encerro a discussão. 

Em votação~ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
- O projeto vai à sanção. 

É_ o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 138, DE 1986 

(N: 7.506/86, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Conce<J:e pensão especial a Cleonlce dos Santos 
Azevedo, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. H Fica concedida a Cleonice dos Santos Aze

vedo, filha de Erotildes dos Santos, considerada invá
lida em decorréncia de acidente ocorrido duarante uma 
llistrução de tiro de Obus 105mm, realizado por tropa 
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do Exército, em 18 de outubro de 1985, pensão especial, 
mensal, equivalente a 2 (duas) vezes o salário mínímo 
vigent~ no ~aís. -

Art. 2~ A pensão institufda por esta lei é intrans
ferível e_ extinguir-se-á com a morte ~~beneficiária. 

Art. 3~ -A despesa decorrente desta lei correrá à 
conta de Encargos Previdenciários da União - Recur
sos_ sob a Supervisão do Minist~rio da Fazenda. 

ca~.· 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário. 

. O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 9' 
horas e 50 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final ( ofere
cida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~ 1.085, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
n~ 188, de 1985, de autoria do Senador Mário Maia, 
que proíbe e pune a derrubada de seringueiras nati
vas, obrigando o seu replantio, respeitadas as con
dições ecológicas. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Está encer· 
rada a sessão. 

(Levanta-se'! sesstlo às 9 horas e 44 minutos.) 

Ata da 342! Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 9 HORAS E 55 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRScSENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel..H~__rmes .- _Hélio Oueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
-Alberto Silva - Hetvídio Nunes - João Lobo -
Cesar Cais- Dias Macedo- Afonso Sancho- Moa
cyr Duarte - Martins Filho -Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista -Passos Pôrto - Jutahy Maga-
lhães- Luiz Viana~ Jos6 Ignácio Ferreira- Nelson 
Carneiro -- J amil Haddad - Mata-Machado - Alfre~ 
do Campos -Fernando Henrique Cardoso- Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Müller- José 
Fragelli - Saldanha Derzf- Affonso Camargo - Ál
varo Dias - Enéas Faria -Amor Damiani - Ivan 
Bonato- Carlos Chiare Ui- Pedro Simon- Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob_ a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. 1~ Secretário. ·--
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N~ 595, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b • do Regimento Interno, para a Mensagem n'! 371, 

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Santo Andr6 - SP. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N~ 596, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
" ", do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 409, · 
de 1986, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Paulo 
Afonso-BA, a contratar operação de crédito no valor 
c_orrespondente, em cruzados, a 43.279,67 OTN, junto 
à Caixa Económica Federal". 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli -- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem .do Dia, na 

_forma do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

ltem1: 

Discussão, em turno único, da redação final ( ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n? 1.085, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
n'! 188, de 1985, de autoria do Senador Mário Maia, 
que proíbe e pune a derrubada de seringueira nati
vas, obrigando o seu plantio, respeitadas as condi
ções ecológicas. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer uso da 

palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação fin31 é considerada 

:-·definítívamente aprovada, nos termos do art. 359 do 
Regimento_ Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n: 
188, de 1985, que proíbe e pune a derrubada de 
seringueiras nativas, obrigando o seu replantio res
peitadas as· condições eCológicas. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
Art. 1~ É proibida a derrubada de seringueira nativa, 

em toda a área da Amazônia Legal, fiscalizada essa 
proibição pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal- IBDF. 

§ 1~ O lBDF realizará convênios com a Superinten
dência do Desenvolvimento da Amazônia e os Gover
nos dos Estados e Territórios Federais da Amazónia 
Legal, para a preservação das seringueiras nativas, im
pedindo suã substituição por outras espécie arbórea. 

§ 2~ O infrator desta lei será punido com multa equi
valente a dez salários mínimos por seringueira derru
bada, dobrada a multa, a cada reinciclência, e pb~gado 
a replantar na mesma área do local, o quádruplo das 
seringueiras abatidas. 

Art. 2~ É o Poder Executivo autorizado a criar um 
serviço próprio, encarregado de velar pela manutenção 
da seringueira nativa na Amazónia Legal. . 

.1\.rt •. 3~ Esta lei será regulamentada pelo Poder Exe
cutivo, no prazo de 90 (noventa) dias. 
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Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 5~ Revogam~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n? 595/86, de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n? 371/86, relativa 
a pleito da Prefeitura Municipal de Santo Aridré, São 
Paulo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. s-enaOores Que o aprovam, queiram pennan

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se ã apreciaçã da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Econo· 
mia, Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Economia que vai ser lido pelo 
Sr. l'!..Secretário. 

É lido a seguinte 

PARECER 
N! 1.174, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
n~ 371, de 1986 (n! 536/86 na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal proposta para que seja aotori· 
zada a Prefeitura Municipal de Santo André, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 458.028,96 
OTN. 

Relator: Senador Amor Dainlani 

Com a Mensagem n~ 371/86, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Santo André, Estado 
de São Paulo, que objetiva contratar junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
a seguinte operação de crédito: 
!. PROPONENTE 

1.1. DenominaÇáO:-Município de Santo André- SP 
12 Localização (sede): Praça Quarto Centenário, O l
Santo André --SP. 
2. FINANCIAMENTO 

2.1. Valor: equivalente, em cruzados, a até 458.028,96 
OTN. 
2.2. Objeti'vo: Implantação de guias, sarjetas e galerias 
de águas pluviais: - - -
2.3. Prazo: Carência: até 03 (três) anos. 
Amortização: 10 (dez) anos. 
2.4. Encargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimestral· 
mente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
índice de variação das OTN. 
2.5. Condições de Liberação: o financiamento será libe
rado em parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apresentado. 
2.6. Condições de Amortização: o saldo devedor será 
amortizado em 40 (quarenta) prestações trimestrais e 
sucessivas, calculadas pelo Sisterila SAC, vendveis no 
último dia de cada trimestre civil, prevendo~se os se
guintes dispêndios anuais: 
1986- Cz$ 1.190.705,00 
1987- Cz$ 2.860.468,00 
1988- Cz$ 2.860.468.00 
1989- Cz$ 4.078.825,00 
1990- Cz$ 7.555.116,00 
1991- Cz$ 7.269.071,00 
1992- Cz$ 6.983.024.00 
1993- Cz$ 6.696.976,00 
1994- Cz$ 6.410.929.00 
1995- Cz$ 6.124.884,00 
1996 - Cz$ 5.838.836,00 
1997- CZ$ 5.552.788,00 
1998- Cz$ 5.266.744,00 
1999 - Cz$ 3. 762.340,00 
2.7. Garantias: Vinculação de parcelas do _Imposto so· 
bre Circulação de Mercadorias- ICM. 
2.8. Dispositivos Legais: Lei Municipal n": 6.184, de 20 
de novembro de 1985. 

Considerando os aspectos social; económico-finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun-
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do a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS. 

A.!:isim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Ne 307, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
458.028,96 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo 1~ É a Prefeitura Municipal de Santo André, 
Estado de São Paulo, nos termQs do artigo 2? da Reso
lução n?93n6,de 11-10-1986, amparado pela Resolução 
ii~-140/85, de-25="12-85 do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 458.028,96 OTN, junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, 
destinado à implantação de guias, sarjetas e galerias 
de águas pluviais. 

Artigo 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das ComiSsões, -26 de novembro de 1986. _ .. 
Álvaro Dias, Presidente - Arno Damiani, Relator -
Ivan Donato - Carlos Lyra - Cid Sampaio - Mário 
Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - O parecer 
concluip~la apresentação de projeto de reso!uçãc:>, que 
autoríiã. a Prefeitura Municipal de Santo André, Estado 
de Sãe>: Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 458.028,93 OTN, para 
o fim que especifica, dependendo de pareceres das Co· 
m_issõ~!i __ de Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE- (PãssOs Pôrto) _: COnce-do â 
palavra ao nobre Senador H_élio Gueiros para proferir 
o-pateceroda Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIRÚS_(PMDB- P ~· Para profe· 
ifr parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente ·projeto de resolução, da Comissão de 
EcoD.omia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parece~ sobre a Mensagem n~ 371186, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Santo André - Estado de São Paulo, a contratar 
empréstimo no valor correspondente, em cruzeiros, a 
458.Q_28,96 0~ destipad~ a .finBI!ciar ~ irriplantaÇâo 
de guias, sarjetas e galerias de á_guas pluviais. 

O pedído de autorização fôi formulado nos tenrios 
do preceituado no art. 2~, da Resolução n?93, do Senado 
Federal, implicando, por conseguirite, a não observân
cia_ dos limites fixados no art. 2~, da Resolução n~ 62, 

---de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a serem repassll:do_s serão provenientes do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais _aplicáveiS à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 

_ ~~yorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O S~ -PltESlOENTE (Passos Pórto) - Conced_o a 
pal~yra ~o nobre S_enador Jutahy_ Magalhães, pa~a pro
feiiLo_ parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PFL - BA. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Sob exame o Projeto de Resolução n~ 307, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Santo André- Estado de São Paulo, a contratar opera· 
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 459.028~96 OTN, junto à Caixa Econômica Federal, 
destinada à implantação de guias, sarjetas e galerias 
de águas pluviais. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
-no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés· 
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

Dezembro ele 1986 

A Comissão de Constltuição_e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta ComissãO, opina
mos pe!o acolhiinento do pleito, J?OS ~ermos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
fiiianceirá aflitiva ·eom·-que se defronta a maioria -dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Completada 
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, 
ein turnO único. 

Em discussão (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Coniissão-de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôr to) --Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. !~·Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER 
N: 1.175, de 1986 

Da Comissão de Redação 

Redação flnal do Projeto de Resolução n: 307, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Con:iissão ipresenta- a redação final do Projeto 
de Resolução~ 307, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santo André - SP, a contratar operaç4o 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
458.028,96 Obrigações do Tesouro Nacional-OTN. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. - Octávio Cardoso, Presidente -Saldanha Der· 
zi, Relator- José Ignácio Ferreira. 

ANEXO AO PARECER 
Ne 1.175, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n: 307, de 
1986. 

. Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, ?? 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
Ne , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André, 
Estado d~ São Paulo, a contratar operação de cré
dito no valor correSpondente, em cruzados, a 
458.028,96 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a _F.refeitura Municipal de Santo An

dré, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 
2~ da Resolução n'! 93, de 11 de outubro de 1970, 
alterªda pela Resolução n'! 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federai, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 458.028,96 Obrigações do 
Tesouro Nacional- 01N, junto à Caixa Ec_onô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fun· 
do de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinada à implantação de guias, sarjetas e galerias 
de águas pluviais, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 



Dezembro de 1986 

O SR. PRI!SJDENTE (Passos Pôrto) -Em dís· 
cussão a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à prorilu1iaçáo. 

O SR. PRI!SJDENTE (Passos P6rtó)- Passa-se 
à apreciação do Requerimento n~ 59_6/86 de urgên
cia, lido no Expediente, para a Mensagem n~ 
409/86, relativo a pleito da Prefeitura Municipal 
de Paulo Afonso - BA. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação 

da matéria, que foi despachada às Comissões de 
Economia, de Constituição e Justiça e de Muni
cípios. 
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1994- Cz$ 580.891,27 
. 1995- Cz$ 551.347,67 

1996 - Cz$ 521.804,06 
2.7 Garantias: Vinculação de quotas do FPM 
2."8 DispositiVos legais: Lei Municipal n~ 469, de 29-8-84. 

Considerando os aspectos social, económico-finail
ceiro e legal> a operação apresentou viabilidade~ segun
tlo a Caixa Econdniicxa Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 308, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 
-(BA) a ~o!_ltr_a_tar op~açAo de Crédito no valor cor· 
respondente, em cruzados, a 43.279,6? OTN. 

0 Sê'ria<Ío Federal decreta: _ _ _ __ _ _ 
Art. l~É-ã. Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 

(BA), nos termos do artigo_ 2~ da Resolução n~ 93, de 
- - -~ 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Sobre a contratar operaçáo de crédito no valor rorresponw 
a Mesa, parecer da Comissão de Economia que dente, em cruzados, a 43.279,67 OTN, junto à Caixa 
será lido pelo Sr. !~-Secretário. Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 

É lido o seguinte Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinado à aquisição de equipamentos para coleta de 
lixo e melhoramento do ooletor geral de_esgoto da cida

PARECER 
N: 1.176, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
nt 409, de 1986 (ot 576/1986, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprova.;ão 
do Senado Federal proposta para que seja autori~ 
zada a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso (BA), 
a contratar operação de crédito no vaJot correspon
dente, em cruzados, a 43.379,67 OTN. 

Relator: Senador Carlos Lyra 

Com a Mensagem n'! 409, de 1986, o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado 
Federal pleito da Pref~itura Municipal de Paulo Afonso 
(BA)~ que objetiva contratar junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social, a seguinte operação 
de crédito: 

característica da operação: 
!. PROPONENTE 

1.1 Denominação: Município de Paulo Afonso 
1.2Localização (sede): Av. André Falc~o, n?925 
48.600 - Paulo Afonso/EA 
2. FINANCIAMENTO 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 43.279,67 
OTN. 
2.2 Objetivõ: Aquisição de equipamentos para coleta 
de lixo e melhoramento do coletor geral de esgoto da 
cidade. 
2.3 Prazo: 
Carência: âté 2 (dois) anos, 
Amortização: 8 (oito} anos. _ _ _ _ _ __ 
2.4 Juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sen
do o saldo devedor reajustado em 100% do ínc:iice_ de 
variação das OTN. __ _ 
2.5 Condições de Liberação: O financiamento súá libe
rado em parcelas, de acordo com o programa a ser 
apresentado. 
2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será 
amortizado em 32 (trintã e duaS) prestações trimestrais 
e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC~ vencíveis 
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os 
seguintes dispêndios anuais: 
1986- Cz$ 9.816,01 
1987- Cz$ 216.621,23 
1988- Cz$ 236.348,81 
1989- Cz$ 728.609,27 
1990- Cz$ 699.065,85 
1991- Cz$ 669.552,o7 
1992- Cz$ 639.978,47 
1993- Cz$ 610.434,87 

de. 
Art. ~Esta Resoluçáo entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Sala das Comissões, 26 _de novembro de 1986. -

Álvaro Dias, Presidente- Carlos Lyra, Relator -Arno 
Damialú- Ivan Bonato- Mário Maia- Cid Sampaio. 

O SR. PRESIDENTE (Passos P6rto) - O parecer 
conclui pela apresentação de projeto de resolução que 
"autoriza a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso -
BA, a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 43.279,67 OTN". dependendo 
ainda de parecere;s das. Comissões de Constituição e 
Justiça e de Municípios. 

C<;lncedo a yalavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, 
para proferir o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

o· SR. HÉLIO GUEJROS (PMDB- PA. Para profe· 
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de 
Econom.ia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer sobre-a Mensagem n'! 409'"86, do Senhor Presí
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
çle Paulo AfonSQ_(BA), a contratar empréstimo no valor 

-correspondente, em cruzados, a 43.279,67 OTN desti
nad_o a financiar a aquisição de equipamentos para cole
ta de lixo e melhoramento do coletor geral de esgoto 
da cidade. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2? da Resolução n~ 93, de 
1976, do Senado Federal, implicando, por oonseguinte, 
a não observância do~1imites fixados no art. 2~ da Reso
lução n? 62, de 1975, ~ambém do Senado Federal, haja 
vista .que os recursoS: a ~rem repassados serão prove
nientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
-FAS. 

Assim, verifí~-Se ·que a proposição foi elaborado 
consoante as prescriç6es legais e regimentais aplicáveis 
à espéci~, merecendo, por isso, o nOsso encaminha
mento favorável, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade, j~:~ridicidade e técnica legislativa. 

Este o_ parecer, SE- -~res~dente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Concedo a 
pal,avra ao nobre S~~a,çlo:r_Ju~aP.y Magalhães para profe
rir o parecer da Comi~sã~-d~ Muni~ípios. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PF1.- BA. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

_Sob _exame o Projeto de Resolução n~ 308, de 1986. 
de autoria da Comissão_de Economia do Senado Fede
~al~c:q~~ _9_bj~va_a,_q_tori2:ar a Prefeitura Municipal de 
_Paulo Afonso - BA, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 43.279,67 
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OTN, destínada ã aquisição de equipamentos para cole
ta de lixo e melhoramento do coletor geral de esgoto 
da cidade. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a 
prioridade do programa a ser custeado pelo empréstimo 
e a capacidade de pagamento_ do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou~se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que as defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União .• e ser o instituto 
do endividamento o único mecani~o de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

Este o parecer, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Completada 
::~~ç;~~i~~atéria, passa-se à discussão do projeto, 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votaçáo. 
-os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçáo. 

· O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. !~-Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER 
N: 1.177, de 1986 

Da Comissão de Redaçáo 

Redaçáo final do Projeto de Resolução n: 308, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi. 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto . 
de Resolução n~ 308, de 19M, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Paulo Afonso (BA) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
43.279,67 OTN. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de_ dezembro de 
1986. - Octávio Cardoso, Presidente - Saldanha Der~ 
zl, Relator -José lgnácio Ferreira. 

ANEXO AO PARECER 
N' 1.177. de 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n! 308, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, iciso VI, da Constituição, e eu, • Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N' , DE 1986. 

AUtorizã·a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, 
Estado da Bahfa, autorizada a contratar operação 
de: crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 43.179,67, Obrigaçóes do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Paulq Afonso, 

Estado da Bahia, nos termos do artigo~ da Resolução 
n~ 9ª, _de 11 de outubro de 1976, alterada peia de n~ 
140, de5 de dezembro de_l985, ambas do Senado Fede
ral, autorizada a contratar opeação de crédito no valor. 



4826 Sâbado 6 

correspondente, em cruzados,, a 43.279,~7 Obrigaç~es 
do Tesouro Nacionai-OTN, Junto à Cau:a EconOrruca 
Federal, esta na qualidade de ~estora do Fun~o de 
Apoio ao Desenvolvimento Soc1al --- F AS, ~estutada 
à aquisição- de equipamentos para coleta d~ hxo e me~ 
lhoramento do coletor Jteral de esgoto da c1dade. 

Art. 2'! Esta Resolução entra im vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Elil discussão 
a redação final. (Pausa.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Não. havendo quem peça a palavra enc_erro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram petma

necer sentados. (Pausa.) 

Aprovada a redação final, o projeto vai à promul
gação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)-A Presidência 
GQnvoca sessão c;_xtr~qrdinária a re~li~ar-se hoje, às 10 
horas e 10 minutos, com a seguinte 

Dezembro de 1986 

ORDEM DO DIA 
Discu,ss_ão, em turno úníco, da redação final (ofere

cida pela Comissã:o de Redação em seu Parecer n~ 
1.086), do Projeto de Lei do Senado n~ 221, de 1985, 
de autoria do Sena_dor Jorge Kalume, que dispõe sobre 
iSerição do Imposto Territorial Rural para propriedades 
até 300 hectares, na Ariiazônia Legal, e dá outras provi
dências. 

O SR.' PRESIDENTE- (Passos Pôrto)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 6 minutos.) 

Ata da 343~ Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 10 HORAS E 10 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume-Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes -Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - Joáo Castelo - Bello Parga 
-Alberto Silva - Helvídio Nunes -João Lobo -
Cesar Cais- Dias Macedo- Afonso Sancho- Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -:
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Maga-
lhães~ Luiz Viana ~José Ignácio Ferreira- Nelson 
Carneiro- Jamil Haddad- Mata-Machado- Alfre
do Campos -Fernando Henrique Cardoso -Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Müller- José 
Fragelli- Saldanha Derzi - Affonso Camargo- Ál
varo Dias - Enéas Faria - Arno Damiani - Ivan 
Bonato - Carlos Chiarelli -Pedro Simon - Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamOs ilosS-cis trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. !~..Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 597, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 

--Câmara n~ 159-,-de-1986.,-deinicíativa do Senhor Presi
dente da República, que dispõe sobre a liquidação de 

- débitos- previdenciários de entidades filantrópicas de 
fins não-lucrativos. --
. Salâ das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Carlos 

Chiarelli- Alfredo Campos- Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N: 598, de 1986 

Requeremos urgéncia, nos terinos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 438, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Santa Bárbara D'Oeste - SP. 

Sala das Sessões, em 5 de outubro de 1986. -Carlos 
Chlarelll - Alfredo Campos - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Os requeri
mentos lidos votados após a Ordem do Dia, de acordo 
com o art. 375 do Regimento Interno. 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Passos Pórto 

Sobre a mesa, requerimerlto q-Ue va_i_ ser lidO pelo 
Sr. l~·SecietáriO. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N! 599, de 1986 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 233, do Regimento Interno, 

requeiro a transcrição, nos Anais do Senado Fede
ral, do pronunciamento feito ontem, através de 
uma cadeia de rádios, emissoras e televi~6es, pelo 
Presidente José Sarney, informando à Nação ares
peito do impactos gerados pelo Plano Cruzado II 
e suas repercussões, além de propor um pacto social 
destinado a fortalecer o Brasil, no concernente às 
negociações no exterior relativas à dívida externa 
no País~ e condensou a sua Mensagefil ao povo 
brasileiro, ao afirmar que "a hora é de somar e 
não de dividir". 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Lourival 
Baptista: 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -De acordo 
com o § H do art. 233 do Regimentq Interno o requeri~ 
mento será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final ( ofe
recida pela comissão de redação em seu Parecer 
n~ 1.086, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
n~ 221, de 1985, de autoria do Senador Jorge Kalu
me, que dispõe sobre isenção do Imposto Terri
torial RurR:I_ p~ra propri~~ades até 300 hectares, 
na Amazônia Legat,e dá outras providências. 

Em discussãO a redação final. (Pausa. j 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
A redação final é considerada definitivamente apro~ 

vada, nos tennos do art. 359, do Regimento Interno. 
O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

E o seguinte o projeto aprovado. 

Redação final do Projeto de Lei do Senado nt 
221, de 1985, que dispõe sobre isenção do Imposto 
Territorial Rural para propriedades de até 300 hec~ 
tares, na Amazônia Legal, e dá outras providências. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 1~ São isentas do Imposto Teflitorial Rural 

as glebas de área não excedente a 300 (trezentos) hecta
res, situadas na Amazónia Legal. 

Art. 2~ A faculdade concedida ao Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Florestal (IBDF), de constituir 
rendas com o exercício de suas atividades, conforme 
item IV do art. 12 do Decreto-lei n'! 289, de 28 de 
fevereiro de 1967, iiãô prevalecerá, para fins de cobran
ça de retribuições decorrentes no exercício do seu poder 
de polícia, no que concerne às propriedades abrangidas 
pela isenção de que trata o art. 1~ desta lei. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. _ _ _ 

Art. 4~ Re"ogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRE:SIDENTE (Passos Pôrto) -Passa-se à 
apreciação do Requerimento n? 597 ~ de· urgência, lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara de n' 159, de 1986. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, o requerimento, passa-se à 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cân:tara_n~ 159, de_l986 (n~ 8.385/86, na casa de oiigem), 
de iniciativa do senhor Presidente da República, 'que 
dispõe sobre a liquidação de débitos previdenciários 
de entidades filantrópicas de fins não-lucrativos ( depen
dendo de pareceres das comissões _de Legislação Social 
e de Finanças). 

Estando a matéria dependendo de parecer da Comis
são de Legislação Social e verificando-se a ausência 
temporária da maioria dos seus integrantes, esta Presi
dência, nos termos do Regímento Interno~ designa o 
nobre Senador Jutahy Magalhães, substituto eventual 
na referida Comissão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Maga
lhães, para proferir o parecer da Comissão de Legis
lação Social. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
de iniciãt~v~-do PoderExecutivo (Mensagem n~ 653/86), 
o ProJeto S-ob exame estabelece que as entidades filan
trópicas de fins não lucrativos poderão liquidar seus 
débítos previdenciários vencidos até 30 de setembro 
de 1986 mediante prestação de serviços complementares 
ao desenvolvimento de programas de quaisquer das en
tidades que compõem o SINPAS. --

0 referido Projeto já recebeu aprovação na Câmara 
dos Deputados, cabendo ao Senado Federal sua apre
ciação como instância revisora. 

Conforme ressalta a Exposíça:o de Motivos subscrita 
pelo Ministro da Previdência e Assistência Social, o 
mecanisriio de liquidação dedébidos proposto no Proje
to proporcionará um real incremento ~a receita previ
denciária, com reflexos positivos para o aprimOramento 
e ampliação das atividades finaüsticas do SINPAS. 
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São de domínim.o público as dificuldades por que 
passou recentemente o sistema previdenciário, cuja su
peração demandou, além dt: outras medidas, a busca 
de soluções adequadas para o controle eficaz da arreca_
dação de contribuições, de modo a minimizar os índices 
de evasão da receita. O Projeto, ao consubstanciar uma 
proposta que supera o recurso a métodos coercitiVos 
reconhecidamente desgastados e ineficazes, apresenta 
uma solução criativa para o problema da liquidação 
dos débitos das instituições filantrópicas, eis que as més~ 
mas têm condições de prestar serviços complementares 
de real utilidade e relevância para a clientela do sistema 
previdenciário. 

Ante o exposto, e por considerarmos que a Propo
sição contribui para a superação, em definitivo, dos 
problemas financeiros da Previdência Social, não temos 
dúvida em recomendar o ac_olhimento do Projeto de 
Lei da Câmara N? 159/86, por relevante e oportuno. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto -_ Conc~do a 
palavra ao nobre Senac;Jor Jorge Kalume, para proferir 
parecer da Comissão de Fmanças. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente 
Projeto, originário do Poder Executivo, e já aprovado 
pela Câmara dos Deputados, tem por objetivo facultar 
às entidades filantrópicas, de fins não lucrativos, a líqui
dação de seus débitos previdenciários vencidos, através 
da prestação de serviços. Tal forma de liquidação, con
forme estabelece o art. 1~. dependerá de contrato ou 
convênio fírmado com a interveniência da entidade do 
Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 
-SINPAS, responsável por sua promoção. 

Estipula o parágrafo úniCO do art. 1? que estarão 
alcançados pela forma de liquidação proposta somente 
os débitos previdenciários vencidos até 30 de setembro 
de 1986. 

O art. 2~ dispõe que "os créditos das entidades de 
que trata o art. 1~ deverão ser requisitados por serviços 
complementares ao desenvolvimento de programas de 
quaisquer das entidades que compõem o SINPAS. 

Por sua vez, diz o art. 3~ que "a manutenção do 
respectivo acordo ficará na dependênc~a ~a- co~pro
vação do recolhimento regular das contnbmçoes vmcu
ladas a partir da competência do mês em que este for 
assinado". 

A vista da Exposição de Motivos, que acompanha 
o Projeto e do próprio texto deste, verifica-se que a 
medida proposta visa a estabelecer uma forma objetiva 
e viável de as entidades filantrópicas, sem fins lu_crati~ 
vos, poderem liquidar seus débitos l:'ara com a Previ· 
dência Social, de tal modo que os mteresses desta e 
daquelas sejam devidamente compatibilizados. 

E de se assinalar que do Projeto decorrerá também 
o incremento da receita previdenciária, porquanto acei~ 
tadamente dispõe que a manutenção dos convênios fica
rá na dependência do recolhimento pontual das contri~ 
buições vencíveis após a clebrãçio-de tais convênios. 

A Proposiç<lo objetiva;·enfurit sOluciona-r determi
nado problema, atendendo, de maneira justa e adequa· 
da, aos interesses e conveniências da Previdência Social 
e das entidades filantrópicas. 

A par dos aspectos técnicos-e ãdministratívos colima· 
dos pelo Projeto (redução de custos operacionais na 
cobrança dos débitos e reflexo positivo na arrecadação 
da receita previdenciária), é de se reconhecer o seu 
inegável alcance social em face da própria natureza e 
objetivos das entidades cuja Sítuação Se pretende regu
larizar. 

Assim, seja quanto a:o m-éritO Seja· quantO--ãos aspeé~ 
tos financeiros do Projeto, que cabe a esta Comissão_ 
examinar, manifestamo-nos pela sua aprovação. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~ Completada 
a instrução da matéria passà-se ã sua apreciação. 

Em diScussão o projeto, em turno 'único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Em votação. 
Os Srs. SenadOres que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A riüitéria va"i à sanção. 

b o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 159, de 198ó 

Dispõe Sobre a liquidação de débitos previden
ciários de entidªd~~ rll_antrópicas de fins não-lucra
tivos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !? As entidades filantrópicas de finS não-lucra

tivos poderão liquidar seus débitos previdênciários ven
cidos, prestando serviços, mediante c-ontrato ou convê
nio, firinados com a interveniência da entidade do Siste
ma Nacional de Previdência e Assistência Social-SIN
PAS responsável por sua promoção; 
~~ágrafo ú~ico. S9mente poderão ser objeto de apli

cã:Çãô da disposto nesta- lei os débitos previdênciários 
das entidades filantrópicas, vencidas até 30.de setembro 
de 1986. 

Art. 2? Os créditos çl_as entidades de que trata o art. 
H desta lei deverão ser representados por serviços com
plementares ao desenvolvimento de programas de 

_quaisquer das entidades que compõem o SINPAS. 
Art. 3? A manutenção do_ respectivo acordo ficará 

na dependência da comprovação do recolhimento regu
lar das contribuições vincendas, a partir da competência 
do mês em que este for assinado, 

Art. 4~ O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 5~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
càÇão·.----

Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESI:p_El'I'TE (Passos Péirto)- Passa-se, ago
ra,_ ;l _ _v_qta_çãq_ d_Q_ R~querimento n? 598, de urgência, 
lido no expediente, para a Mensagem n~438, de 1986, 
relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Santa Bár
bara D Oeste, em São Paulo. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennancer 

sentados. (Pausa.) 
-Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
~_a-~~_!~ª'- _g_l!_e_ f9i _ c_!~s_p_acV_ada às Comissões de Econo
mia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia, 
que-será lido pelo Sr. 1~-Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER 
Nl 1.178, de 1986 

Da COmissão de Economia, sobre a Mensagem 
n! 438, de 1986 (n: 605/86, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal proposta para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara 
DOeste (SP) a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 91.840,61 OTN. 

Relator: Arnor Damlani 
Çom a Mensagem n? _ 438}86_,_ o Senhor Presidente 

da República subiiú~Ie-à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitu"ra Municipal de s~_nta Bárbara D_Ocste 
que objetiva contratar junto à Caixa Económica Fede.
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação 

_ .- ~~ _cr~~i~o: 

I. PROPONENTE 

1.1Denominação: Municfpio de Santa Bárbara DOes
te-sP 
1.2Localizaçã.o (sede): Av. Monte Castelo, 100, Santa 
Bárbara D'Oeste-sP. 

2. FINANCIAMENTO 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 91.840,61 
OTN. 
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2.2 Objetivo: implantação de galerias de ágUas pluviais. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização: 
9 (nove) anos. 
2.4 Encargos: jui'os de 4% ao ano, cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
índice de variação das OTN. 
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será libe
rado em parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apresentado. 
2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será 
amortizado em 36 (trinta e seis) prestações trimestrais 
e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveís 
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os 
seguintes dispêndios anuais: 1986 - Cz$ 229.736,61; 
1987 -Cz$ 972.766,41; 1988- Cz$1.402.199,47; 1989 
- Cz$ 1.346.472,97; 1990 - Cz$ 1.290.746,48; 1991 
- Cz$ 1.235.019,98; 1992- Cz$ 1.179.293,49; 1993 
- Cz$ 1.123.566,99; 1994- Cz$ 1.067.840,49; 1995 
- Cz$ 1.012.114,00; 1996- Cz$ 485.159,56. Vincu· 
lação de parcelas do !CM. 
2.7Dispositívos Legais: Lei Municipal n? 1.637, de 
18·11·85. 

Considerando os aspectos social, económico~finail
ceiro·e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 309, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Bár
bara D'Oeste (SP) a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 91.840,61 
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? É a Prefeitura de Santa Bárbara D'Oeste 

(SP), nos termos do art. 2~ da Resolução n? 93, de 
onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
91.840,61 OTN junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen~ 
volvimento Social- FAS~ destinado a implantação de 
galerias de águas pluviais. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. -

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986. -
Álvaro Dias, Presidente - Arnor Damiani, Relator
Ivan Bonato - Carlos Ly~;a - Cid Sampaio - Mário 
Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - O Parecer 
da Coniissão de Economia conclui pela apresentação 
do Proje[o de Resolução n~ 309, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara DOeste (SP) 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 91.840,61 OTN (Dependendo 
de Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça 
e de Munidpios). 

. Solicito ao nobre Senador Hélío Gueiros a parecer 
da Comissão db Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para prole· 
rir parecer-.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: o pre· 
sente projeto de resolução, da Comissão de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu parecer so
bre a Mensagem n~ 438/86, do Senhor Presidente da 
República, autoriza a Prefeitura Municipal de Santa 
Bárbara DOeste a contratar empréstimo no valor cor
reSpOndente, em crUz-ados, a 91.840,61 01N destinado 

··a financia_r a implantaçáo ~e galerias de águas pluviais. 
O pedido de autoriz~ção foi formulado nos termos_ 

do preceitUado no artigo 2~; áa Resolução n~ 93, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fixados no artig-o 2~, da Reso~ 
lução número 62,- de 1975, também do Senado Federal, 
haja vista que os reçursos a serem re_passados serão 
proveriientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS. . . 

Assim, verifica~Se qUe a propõsição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
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espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhament~ 
favorável, no que tange aos aspectos de cçmstitucion:i~ 
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos PôrtO) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para pro
ferir o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL- GO. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
sob exame o Projeto de Resolução n~ 309, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede· 
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Santa Bárbara DOeste (SP) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
91.840,61 OTN destinada à implantação de galerias de 
águas pluviais. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, 'tendo em vista a situação 
financeira aflitiva 'com que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o únicO rilecariismo de que dispôe 
para implementar os programas de trabalho. 

É o parecer, Sr. Presidente. -

O SR. PRESiDENTE (Passos Pórto) - Completada 
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, 
em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em· votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai ã Comissão_ de Redação. 

DIÃ!i.IO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

_ O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto )_-=-_Sobre_ a mesa, 
parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER 
N: 1.179, de 1986 

(Da CoMissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 309, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 309, de 1986, que auto:riza a Prefe~tura 
Municipal de Santa Bárbara DOeste _(_8P), a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 91.840,61 OTN. 

Sala de Reunião da Comissão, 5 de dezembro de 
1986.- Octávio Cardoso, Presidente- Sal~a_nha Der~ 
zi, Relator- José Ignácio Ferreira. 

ANEXO AO PARECER 
Ne 1.179, DE 1986 

Redação final de Projeto de Resolução n: 309~ 
de 1986: 

Faço sãber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
Ne ,DE 1986 

- -Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Bár
bara D'Oeste, Estado de São Paulo, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 91.840,61, Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1<: É a PreÍeitura Municipai de Sania Bárbara 

D'Oeste, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 

Dezembro de 1986 

2~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n~ 140, deSde dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
91.840,61 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, destinada à implantação de galerias de 
á~~s pluviais, no município. 

ArL _2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

·o S"R:-PRESJDENTE (Passos Pôrto)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados, (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 10 
horas e 30 minutos~ com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (ofere
cida pela Comissão de R e dação em seu parecer n~ 1.087, 
de 1986), do Projeto de Lei do Senado n~ 226, de 1985~ 

1 de autoria do Senador Nivaldo Machado, que altera 
a Redação da alínea "B" do artigo 182 da Lei n~ 1.711. 
de 28 de outubro de 1952- Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pdrto) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 22 minutos.) 

Ata da 344~ Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÁS 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume-Altevir Leal- Mário Maia-Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
-Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo -
Cesar Cais - Dias Macedo ...:...... Afonso Sancho -Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lu~na -
Marcondes Gadelha- Maui'Ício Leite- José Urbano 
-Cid Sampaio - Carlos Lyfa --Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista -Passos Pórto - Jutahy Maga-
lhães- Luiz Viana -José Ignádo Ferreira- Nelson 
Carneiro......:.. Jamil Haddad- Mata-Machado - Alfre
do Campos- Fernando Henrique Cardoso- Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Müller- José 
Fragelli -Saldanha. Derzi - Affonso Camargo - Ál
varo Dias - Enéas Faria -Amo Damiani -Ivan 
Bonato - Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pdrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. _ 

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. !~-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 600, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 188, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Pilar 
àe Goiás (GO). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Cãmpos - Nfvaldo Machado - Octávio Cardoso -
Jamfi Haddad. 

REQUERIMENTO 
N: 601, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do 
Senado"' 243, de 1986 -DF. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os requeri· 
mentes lidos serão votados após a Ordem do Dia, nos 
termos do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Passos P6rto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

-Discussão, em turno úniCo, da Redação Final 
(oferecida pela Comissão de R e dação em seu Pare
cer n? 1.087, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
n~ 226, de 1985, de autoria do Senador Nivaldo 
Machado, que altera a redação da alínea b do artigo 
182 da Lei n~ 1.711, de 28 de outubro de 1952-
- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
União. 

Em discussão~ redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão. a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359,_ do 
Regimento Interno. 
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O projeto vai â. Câmara: dos Deputados. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 
226, de 1985, que altera a redaç:io da alínea b do 
art. 182 da Lei n: 1.711, de 28 de outubro de 1952 
- Estatuto dos Func:ionários Públicos Civis da 
União. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'! A alínea b do art. 182 da Lei o'! 1. 711, de 

28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União, passa a vigOrar com a segUinte 
redaçâo: 

"Art.182 ................................................. . 
b) quando o funcionário inativo for acometido 

de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia 
maligna, cegueira, hanseníase, cardiopatia grave, 
doença de Parkinson, paralisia irreversível e inca~ 
pacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropa
tia grave, estados avançados da doença de Paget 
( osteíte deformante) ou outra moléstia que a lei 

indicar, positivada em inspeção médica, passará 
a ter como provento a remuneração que percebia 
na atividade, e, para efeito de legislação fiscal, 
será equiparado aos aposentados por invalidez qua
lificada." 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disppsiçóes em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 
apreciação do Requerürienfo_ n? 600786, de urgência, 
lido no expediente, para a Mensagem n~ 188186, relativa 
a pleito da Prefeitura Municipal de Pilar de Goiás. 

Em votação o requerime-ntO. 

Os Srs. que o aprovam, queifam permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Econo
mia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Sobre a mesa parecer da Comissão de Economia que 
vai ser lido pelo Sr. !?-Secretário. -

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.180, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
n!: 188, de 1986, n! 243/86, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo il aprovação 
do Senado Federal proposta para que seja autori~ 
zada a Prefeitura Municipal de Pilar de GOilis (GO) 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
424.471,53 {quatrocentos e vinte e quatro mU, qua
trocentos e setenta e um cruzados, dnqO:enta e três 
centavos) junto il Caixa Econômica Federal. 

Relator: Senador José Lins 
Com a Mensagem n~ 188, de 1986, o Senhor PrCsi~ 

dente da República submete à deliberação do Senado 
Federal pleito da Prefeitura Municipal de Pilar de Goiás 
(GO), que objetiva contratar, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento SOcial - F AS, a seguinte 
operação de crédito. 
Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 424.471.538 -(CoireS"ponden-te· a 
11.109,36 ORTN de Cr$ 38.208,46 em maio/85); 
B- Prazos:!- de carência: 2 anos, 

2-de amortização: 10 anos; 
C- Encargos:l- juros de 6% a. a., pagáveis trimes

tralmente; 
2-correção monetária: 70% do índice de variação 

dasORTN; 
D - Garantia: vinculação de quotas do Fundo de Parti
cipação dos Municípios (FPM); 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

E- Destinação dos recursos: implantação de galerias 
pluviais, guias e sarjetas e aquisição de _equipamentos 
para coleta de lixo. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do Parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças 
do Município, constatou que, com a contratação do 
empréstimo, o endividamento da Prefeitura Municipal 
de Pilar de Goiás (GO) permaneceria contido nos limi
tes fixados pelos itens!, TI e illdo ãrtigo 2~ da Resolução 
n~ 62/75_,_ e concluiu que a assunção do compromisso 
não deverá trazer àquela entidade maiores pressões na 
execução orÇamentária de seus futuros exercícios. 

A ~ecretaria de Planejamento da Presidência da Re-
~-públic8."(SEPLAN/SAREM) informou Dada ter a_ opor 

quanto· à realização do empréstimo, que a Caixa Econó
mica Federal considera viável técnica, económica e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 310, de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pilar de Goiás 
{GO) a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 424.471,53 (quatrocentos e vinte e quatro mil, 
quatrocentos e setenta e um cruzados e clnqüenta 
e três centa"Vos) junto à Caixa Económica Federal. 

O Senado Federal resolve: 
1~ É a Prefeitura Municipal de Pilar de Goiás, Estado 

de Goiás, nos termos do artigo ~ da Resolução n~ 93, 
de onze de _outubro de mil novecentos e setenta e seis, 
d~ Senado Federal, autorizada a _contratar operação 
de. crédito no valor de Cz$ 424.471,53 (quatrocentos 
e vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e um cruza
dos_e _cinqüenta e três centavos) correspondentes a 
11.109,36 ORTN de_ Cr$ 38.208,46, vigente em maio/85, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- F AS, destinado à implantação de galerias plu
viais, sarjetas e aquisição de equipamentos para coleta 
de lixo no MunicípíO, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'! Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. : 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1986. -Álvaro 
Dias, Presidente, em exercício - José Lins, Relator 
-Carlos Lyra - Severo Gomes - Lenoir Vargas -
Albano Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pdrto) - O parecer 
da ComiSsão de Economia conclui pela apresentação 
de projeto de resolução que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Pilar de Goiás a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 424.471,53 (quatrocentos e vinte e qua
tro mil, quatrocentos e setenta e um cruzados e cinqüen
ta e trés centavos), dependendo de pareceres das Comis
sões de Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Solicito ao 
nobre Senador Hélio Gueiros, o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEffiOS (PMDB- PA. Para profe
rir_ parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o pre
sente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer 
sobrç a Mensagem_ n~188/86, do Senhor Presidente da 
República, au~oriza a Prefeitura Municipal de Pifar de 
Goiás (0_0), a contratar empréstimo no valor de Cz$ 
424.471,53 (quatrocentos e vinte e quatro mil, quatro-

- centos e se~enta e ~m cruzados e cinqüenta e três centa~ 
vo.s),destinado a financiar a implantação de galerias 
pluviais, guias e sarje~s e à aquisição de Cquipànientos 
para coleta de lixo. 

O pe.dido de autorização foi formulado nos termos 
dQ preceituado no artigo 2~ da Resolução n~ 93, de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, 
a não observância dos limites fixados no artigo 2~ da 
Resolução n~ 62, de 1975, também do Senado Federal 
haja vista que os recursos a serem repassados serã~ 
provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- F AS. 
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Assim, verifica-se que ã. proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona~ 
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Müller. para proferir 
o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Para pro
ferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

sob exame o Projeto de Resolução n~ 310, de 1986, 
âe autoria da ComisSão de Economia do Senado Fede
ial, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Pilar de Goiás - GO a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 424.411,53 (quatrocento_s e vinte e qua
tro mil, quatrocentos e setenta e um cruzados e cinqüen
ta e três centavos), destinada à implantação de galerias 
pluviais e sarjetas- e à aqUisição de equipamentos para 
colefa de lixo. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constituciOnalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com_ que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único .mecanismo_ de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

É o _parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pdrto)- Completada 
a instrução da matéria, passa~se à discussão do projeto, 
em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da 

palavra, encerro a discussão. 
-Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

_ O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)-Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação qUe será lido pelo 
c:>r. 1~~Secretário: 

É lido o seguinte: 

PARECER 
N: 1.181, de 1986 

(Da Com_issão de Redaçto) 
de~~áo final do Projeto de Resolução nt 310, 

Relator: Senador Saldanha Derzf. 

A Comissão apres-enta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 310, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Pilar de Gioás (GO) a contratar operação 
de ~:!édito no valor _de Cz$ 424.471,53 (quatrocentos 
e vinte e quatro mil, quatrOcentos e setenta e um cruza~ 
dos e cinqüenta e três centavos). 

Sala de Reuniões da ComiSsão, S de dezembro de 
1986. - Jorge l{alume, Presideilte - Saldã.nba Der.d, 
Relator - Mart:lm: Filho. 

ANEXO AO PARECERN11.181, DE 1986 

Redaç4o final do Projeto de· Resolução n: 310, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presi~ 
dente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N?, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pilar de 
Goiás, Estado de Goiás, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 424.471,53 (quatrocentos 
e vinte e quatro mO, quatrocentos e setenta e um 
cruzados e cinqüenta e três centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Pilar de Goiás, 

Estado de Goiás, nos termos do artigo 2'! da REsolução 
~ 93, de 11 de outubro de 1976, -do Senado Fedral, 
autorizada a contratar operação de crédito no" valor 
de Cz$ 424.471,53 (quatroc:entos· e vinte e quatro mil, 
quatrocentos e setenta e um cruzados e cinqüenta e 
três centavos), correspondente a 11.109,36 Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, conside
rado o valor nominal da ORTN de Cr$ 38.208,46, vigen
te em maio de 1985, junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implan
tação de galerias pluviais, sarjetas e auisição de equipa
mentos para coleta de lixo, no Município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da 
palavra, encerro a discussão. 

Em votação 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põito) -Passa-se à 
apreciação do Requerimento n~ 601/86, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto _de Lei do Senado 
n' 243/86. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores cjue 6-aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria: -- - - --

"DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n~ 243/86 que acrescenta §§ 6~ e 7~ ao 
art. 3~ do Decreto n~ 2.258, de 4 de março de 1985, 
dependendo de pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça e do DiStrito Federal". 

Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros que profira 
o parecer da Comissão de Constituiçã.o de _C::Onstituição 
e Justiça. - -

O SR. HÉLIO GUEffiOS (PMDB- PA. Para proie· 
rir parecer.)- Sr. P.residente, Srs. Senadores: Por in
termédio da Mensagem n? 476, de 1986 (n~ 685, na 
origem), o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, nos tennos do artigo 51, combinado com o artigo 
42, item V, da Constituição, Submete à deliberação 
do Senado Federal Projeto de Lei que "acrescenta pará
grafos 6~ e 7~ ao artigo 3! do Decreto-lei n? 2.258, de 
4 de março de 1985", que faz acompanhar de Exposição 
de Motivos do Senhor Governador do Distrito FederaL 

Ditos parágrafos têm a seguinte rCdação: 
"§ 6~ O disposto no § 1 ~ não se aplica a servidor 

ocupante de cargo ou emprego-do Quadro ou tabe
la de Pessoal do Distrito Federal que, em 5 de 
março de 1985, se encontrava lotado e em efetivo 
exercício na Secretaria de Finanças do Distrito Fe
deral. 

§ 7! O processo seletivO -de ascensão fundõnal, 
na hipótese ressalvada no§ 6~ deste artigo, realizar
se-á, sempre, simultaneamente com o concurso pú
blico para o respectivo nível da carreira. abragendo 
idênticas disciplinas, programas e provas". 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

2. Nos tennos do artigo 42, item V, da Constituição, 
compete ao Senado legislar para cr Distrito Federal. 
No artigo 17, § 1~, a Carta Magna dispõe que o Senado 
cabe discutir e votar projetas de lei que versem matéria 
pertinente ao pessoal do Distrito Federal. 

Assim, o Projeto tem assento constitucional e, por 
não ferir qualquer norma de Direito Positivo, tem res
guardada a sua juridicidade. 

3. O Projeto, vazado em perfeita técnica legislativa 
--e aoorde às disposições regimentais, tomou por Para

digma, segundo exsurge da Exposição de motivos do 
Senhor Governador, o Decreto-lei n~ 2.225, de 10 de 
janeiro de 1985, que criou a Carreira Auditoria do Te
souro Nacional, permitindo o aproveitamento, via as
censão funcional, dos servidores que, à data da publi
cação do referido diploma, trabalhassem no Ministério 
da Fazenda. Justifica-a, aquela autoridade, com o pro
pósito do GDF de conquistar melhores resultados na 
arrecadação de tributos. 

4. Ante todo o exposto, comprovadas a constitucio
nalidade e juridicidade do Projeto, aliadas à oportu
nidade e conveniência de sua apresentação, votamos 
pela aprovação. 

Este o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mário Maia para proferir 
o parecer da Comissão do Distrito Federal. 

O SR. MÁRIO- MAIA (PDT - AC. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Encaminhado ao Senado Federal pelo Senhor Presi
del_)te da República, nos termos do artigo 51 da Consti
tuição Federal,_v~m a exame desta Comissão Projeto 
~e Lei, acrescentando parágrafos 6~ e 7~ ao artigo 3~ 
do Decreto-lei n'!: 2.258, de 4 de março de 1985. 

- A Proposição se faz acompanhar de Exposição de 
Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, 
eSclarecendo que na sua elaboração foi tomada como 
paradigma o Decreto-lei n~ 2.225, de 1985, que criou 
a Carreira de A~ditoria do Tesouro Nacional permi
tindo o aproveitamento, via ascensão funcional, dos 
servidores que, à data da publicação do referido diplo
ma legal, trabalhassem no Ministério da fazenda. 

Assim, a iniciativa busca acrescentar ao artigo 3? do 
Decreto-lei n~ 2.258, de 1985, dois parágrafos de forma 
a excluir do seu alcance o servidor ocupante de cargo 
ou emprego do Quadro ou Tabela de Pessoal do Distrito 
Federal que, em 5 de março de 1985, se encontrava 
lotado e em efetivo exercício na Secretaria de Fmanças 
do Distrito Federal; e a determinar que o processo sele
tive de ascensão funcional será realizada, sempre, si
multâneamente com o concurso público para o respec
tivo nível da carreira, abrangendo idênticas disciplinas, 
programas e provas. 

Possuindo o Projeto embasamento constitucional e 
nada vendo que possa obstaculizá-lo, somos, no âmbito 
~ta Comissão, pela sua aprovação. 

Este o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Completada 
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, 
em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não have~do quem peça a palavra, encerro a discus-

são. --
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma

neCer-sentados. (Pausa.) 
Aprov-ado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos POrto) -sobre a mesa, 
parecer da Comissão- de Redação que será lido pelo 
Sr. !~-Secretário. 

É lido o seguinte 

Dezembro de 1986 

PARECER 
N: 1.182, de I986 

Redação f"mal do Projeto de Lei do Senado n: 
243, de 1986-DF. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto 

de Lei do Senado n~ 243, de 1986-DF. que acrescenta 
parágrafo 6~ e 7? ao artigo 3? do Decreto-lei n~ 2. 258, 
de 4 de março de 1985. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. -Jorge Kalnme, Presidente - Saldanha Dezi, 
Relator - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER N? 1.182, DE 1986 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 
243, de 1986-DF. que acrescenta parágrafos 6~ e 
7~ ao artigo 3~ do Decreto-lei n'! 2.258, de 4 de 
março de 1985. 

O Senado Federal decreta: 
- Ait. 1'! O_ Artigo 3'! do Decreto-lei n? 2.258, 

de 4 de março de 1985, passa a vigorar acrescido 
dos §§ 6~ e'!, com a seguinte redação: 

"Art. 3, ............. ~ .............................. . 

§ 6'! o disposto no§ 1~ não se aplica a servi
dor ocupante de cargo ou emprego do Quadro ou 
Tabela de Pessoal do Distrito Federal que, em 5 
de março de 1985, se. encontrava lotado e em efe
tivo exercício na Secretaria de Finanças do Distrito 
Federal. 

§ 7? O processo seletivo de ascensão funciow 
nal, na hipótese ressalvada no § 6? deste artigo, 
realizar-se-á, sempre, simultaneamente com o con
curso público para o respectivo nível da carreira, 
abrangendo idênticas disciplinas, programas e pro
vas." 

Art. 2? Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3'! Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) -Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da 
palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores <Jue a aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai â sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Passos POrto) -A Presidência 
convoca sess~o extraordinária a realizar-se hoje, às 10 
horas e 45 minutos. com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

. DíSCússãO, effi-ti.irrio único. da redação finai (ofere
ctda pela Comissão de Redação em seu Parecer n? 1.088, 
de 1986), do Projeto de Lei do Senado n? 230, de 1985, 
de autoria do Senador Virgílio Távora, que dispõe sobre 
o cálculo do Imposto de Renda na fonte dos servidores 

-~públicos civis federais, estaduais e municipais. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Está encer· 
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessdo às 10 horas e 40 minutos.) 
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Ata da 345~ Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 10 HORAS E 45 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal- Mário Maia- EuniM 
ce Michiles - Galvão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hé).io Gueiros 
-Alexandre Costa - João Castelo - Bello -Parga 
-Alberto Silva - Helvídio Nunes -João Lobo -
Cesar Cais- Dias Macedo -Afonso Sancho - Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Mauricio Leite -José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista -Passos Pôrto - Jutahy Maga-
lhães- Luiz Viana -José Ignácio Ferreira- Nelson 
Carneiro - Jamil Haddad - Mata-Machado - Alfre
do Campos- Fernando Henrique Cardoso -Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Müller -José 
Fragelli -Saldanha Derzi- Affonso Camargo- ÁlM 
varo Dias - Enéas Faria - Arno Damiani - Ivan 
Bona to - Carlos Chiare IIi -Pedro Simon - Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciánios nossos trabalhos. 
Sobre a mesa requerimentos qUe vão Ser lidos pelo 

Sr. 1~ SecretáriO. -
São lindos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 602, de 1981í 

Requerymos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b .. , do ~egimento Interno, para a Mensagem n~ 437, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Quirin6polis - GO. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Cai-los 
Chiarelli - Alfredo Campos - Octá~io Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N: 603, de 1986 

Requeremos urg6ncia, nos termos do art. 37h .. alínea 
" ",do Regimento Interno, para a Mensagem rl:~,500, 
de 1986, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Ja'guaM 
guara-BA, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente a Cz$ 7.443.152,00 (Sete milhões, qua
trocentos e quarenta e três mil, cento e cinqíienta e 
dois cruzados), junto ao Ban!X> do Nordeste do Brasil 
S.A." 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (PassoSPórto) -· P.ilssa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno úilico, aa RedaçaO-Ffnal (ofere
cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~ 1.088, 
de 1986}, do Projeto de Lei do Senado n~ 230, de 1985, 
de autoria do Senador Virgílio Távora; que dispõe sobre 
o cálculo do imposto de renda na fonte dos servidores 
públicos civis federais, estaduais e municipais. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a discus

.são. 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

Aredaçã~ final é considerada defmitivamente apro~ 
vada, nos termos do artigo 359 do Regimento Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
É a seguinte a redação final aprovada: 

Red8Ção final do Projeto de Lei do Senado n~ 
230, de 1985, que dispõe sobre o cálculo do imposto 
de renda n"' fonte dos servidores públicos civis fede
_rais,_estaduais e municipais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Para efeito de cálculo do imposto de renda 

na fonte dos servidores públicos civis federais, estaduais 
e municipais, incidente sobre rendimentos do trabalho 
assalariado, considerar~se-á como renda líquida mensal 
o valor correspondente ao vencimento ou salário básico 
do respecitvo cargo, emprego ou função. 

Parágrafo único. No mês em que o servidor não fizer 
jus ao vencimento ou salário básico integral, o imposto 
incidirá sobre a parcela efetivamente paga ou creditada. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publiR 
caçâo. 

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR.. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n~ 602/86 de urgência, 'lido 
no expediente, para a Mensagem n~ 437, de 1986, rela~ 
tivo _a_ pleito da Prefeitura Municipal de Quirinópolis 
-GO. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria-, qUe foi despachada âs Comissões de EconoR 
mia, de Constituição e Justiça e de Municfpios. 
·· Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Economia. 

que será lido pelo Sr. 1 ~~Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER 
N: 1.183, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
n: 437, de 1986 (n: 604/86, na origem), do SenliOr 
Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal proposta para que seja autori~ 
zada a Prefeitura Municipal de Quirinópolis (GO) 
a contratar operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 74.254,89 OTN. 

Relator: Senador Amor Damianl 
Com a Mensagem n~ 437/86, o Senhor Presidente 

da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Quirlnópolis (GO), 

-- qrie objetiva contratar junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na -qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social-F AS, a seguinte operação 
de crédito: 
L PROPONENTE 
1.1 Denominação': Municfpio de Quirinópolis. 
1.2 Localização (sede): Praça trêsPode~es, 88 -Centro 
76.260- Quirínópolis/GO. 
2. FINANCIAMENTO 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 74.254,89 
OTN. 
2.2 -objetivo: Obras de infra-estrutura urbana e .aqui
sição de equipamentos para coleta de lixo e aterro sani-
tário. . 
2.3 Prazo: Carência; até 3 (três) anos. Amortização: 
9 (nove) anos. 

2.4 Enca:r:gos: juros de 2% ao ano, cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
Índice de variação das OTN. 
2.5 Condiçóç:s de Liberação:_ o ~inanciamento será libe
rado ~m parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apresentado. 
2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será 
amortizado em 36 (trinta e seis) prestações triinestrais 
e sucessivas, calculadas pelo sistema SAC, vencfveis 
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os 
seguintes dispêndios anuais: 
1986- Cz$ 185.942,56 
1987- Cz$ 405.503,44 
1988 - Cz$ 786.500,25 
1989- Cz$ 1.133.705,10 
1990- Cz$ 1.088.649,16 
1991 - Cz$ 1.043.593,22 
1992- Cz$ 998.537,28 
1993 - Cz$ 953.481,34 
1994- Cz$ 908.425,40 
1995- Cz$ 863.369,46 
1996- Cz$ 818.313,53 
1997- Cz$ 392.260,78 
2.7 Garantias: Vinculação de parcelas do ICM. 
2.8 Dispositivos Legais: Ler Municipal n? 1.328, de 
8-8-85. 

COnsiderando os aspectos social, económico-finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Económica Federal, enquadrandoMse nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS. 

Assim sendo, concluímos pefo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguintes: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 311, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Quirinópolis 
(GO) a contratar operação de crédito no valor corM 
respoÕdente em cruzados, a 74.254,89 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura de Quirinópolis (GO), nos ter

mos do artigo 2~ da Resolução n? 93, de onze de outubro 
de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente em cruzados, a 74.254,89 OTN junto 
à Caixa EcoitóJ]]ica Federal, esta na qualidade de gesto
ra do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
F AS, destinado a obras de infra-estrutura urbana e aqui
sição de e_quipamentos para coleta de lixo e aterro sani
tário. 

Art. 2~ Esta resolução entra em viga~ na data de sua 
publicação. 

Sala das Comiss.ões, 26 de novembro de 1986. -
Álvaro Dias, Presidente - Arno Damiani, Relator -
Ivan Bonato - Carlos Lyra - Cid Sampaio - Mário 
Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
de projeto de resolução que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Quirinópolis - GO, a contratar operaçãO de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
74.254,89 OTN, dependendo de pareCeres das Comis
sões de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Solicito ao nobre Sendor Hélio Gueiros o parecer 
da Comissão de ~nsiituiÇãà e Justiça. 

O SR.HÉLIO GUEIROS (PMDB ~PA. Para profe
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n~ 437/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
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de Quirinópolis (GO) a contratar empréstimo no valor 
correspondente em cruzados, a 74.254,89 OTN, desti
nado a financiar obra-S de infra-estrUtura urbana e aqui
.sição de equipamentos para coleca de lixo e aterro sani
tário. 

O pedido de autoriZaçãO- foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2'!, da Resolução n~ 93, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não-ob
servância dos limites fixados no artigo 2~. da Resolução 
n~ 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS. 

Assim, verífica-_se que a prOPosição fol elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constitucíona~ 
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O sii:~PRESWENTE (Passos Pôriof.C... Conéedo a 
palavra ao nobre Senador Martins Filho, para proferir 
parecer da Comissão de Municípiós. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB --' RG. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

So_b exame o Projeto de Resolução n~ 311 de 1986 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede~ 
ral, que objetiva autorizar a prefeitura Municipal de 
Quirinópolis (GO) a contratar operaÇéio de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 74.254,89 OTN, 
destinada a obras de infra-estrutura urbana e aquisição 
de equipamentos para coleta de lixo e aterro sanitário. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspe-ctos financéiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunCioii:se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do_ proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva i:oril que se defronta a ma.loria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

.o SR. PRESl:bENTE (Passos Pórto) - Completada 
a mstrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, 
em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a "discus

são. 
Em votação. 
Os _Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. ____ _ 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR.- .PRESlDENTE-(Passos Pôito) ~Sobre a mesa, 
parecer_ da Comissão de Redação que será lido p~lo 
Sr. !~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.184, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projtto de Resolução n: 311, 
de 1986. ~ ~ 

Rtlator: Senador Saldanha Derzi 

A ComissãO- apresenta- a fedação final do Proj~to 
de Resolução n~ 311, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Quirinópolis (GO)~ a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
74.254,89 OTNs. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986.- Octávio Cardoso, Presidente- s.-Idanha Der
zi, Relator - Martins Filho. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANEXO AO PARECER M 1.184, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 311, 
de 1986 • 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e.eu, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N' • DE 1986-

Autoriza a Prefeitura Municipal de Quirlnópolis, 
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 74.254,89 
Obrigações do Tesouro Nacional--OTN. 

~O SenadO Federal resolve: 
Art, 1~ É a Prefeitura Municipal de Qurinópolis, Es

tado de Goiás, no~ termos do artigo 2? da Resolução 
n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução 
n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Fede~al, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 74.254,89 Obriga~ 
ções do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social-F AS, destinada 
à Obras de infra-estrutu~a urbana e aquisição de equipa~ 
mentos para coleta de líxo e aterro sanitário, no Muni
cípio. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em discussão 
a redação finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
.t!o. 

Em votação. 
OS-Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pau~a.) 
Aprovada. 
O projeto vai â promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 
apreciação_ do Requerimento_ n~ õ03l86, de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n? 500, de 1986, 
relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Jaguaquara, 
na Bahia. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria; gue foi despachada,_ às Comissões de Econo
mia, de Constitu_ição e Justiça e de Municfpios. 

Estando a matéria dependendo do parecer da Cernis~ 
são de Economia e verificando-se a ausência temporária 
da maioria dos seus integrantes, esta Presidência o no
bre Senador Saldanha Derzi, substituto eventual da re
ferida Comissão, para relatar o parecer. 
_ Com a palavra o nobre Senador Saldanha Derzi, para 

proferir O parecer da Comissão de Econoinia. 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MS. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presídente, Srs. Senadores: 
Com a Mensagem n~ 500!86, o Senhor Presidente da 
República submete â deliberação do Senado Federai 
pleito da PrefeitUra Municipal de Jaguaquara-BA que 
objetiva contratar junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
SlA, eSte-na-·quãlidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação, observado o§ 1~ do Decreto-lei 
n? 2.291, de 21-11-1986 a seguinte operação de crédito: 
Características da Operação: 
A- Valor: Cz$ 7.443.152,00; 
B-Prazos: 
1 - de carência: até 30 meseS, 
2- de amortização: 1.16 meses; 
C-En~gos: 
1- juros:~1,0% a.a. s/Cz$1.409.081,71. 
5,0% a. a. s/CzS 6.034.070,29, 
2-outrosencargos: 1,0$ a.a. a título de jjdel credere" 
em favor do agente financeiro, sobre as parcelas acima 
de 2% sobre cada desembolso de taxa de administração; 
D _.:..Qarantia~ vinculação de quotas-partes do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias- ICM. 
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E - Destinação dos recursos: execução de projetas 
relacionados com obras de infra-estrutura compreen~ 
dendo pavimentação, drenagem, habitação, iluminação 
pública e posto de saúde. 

Considerando os aspectos social, económico~finan
ceíro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do o Banco do Nordeste do Brasil S/ A. 

Assim sendo, concluúnos pelo acolhimento da mensa~ 
gem, nos tennos seguintes: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 312, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jaguaqua~ 
ra·BA a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, quatrocentos e qua
renta e três mil, cento e cinqUenta e dois cruzados. 

O Senado Federal resolve 
Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Jaguaquara-BA, 
nos termos do artigo 2? da Resolução n? 93 de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal autorizada a con
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 7.443.152,00 
(sete milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, cento 
e cinqüenta e dois cruzados), destinado à execução de 
projetas relacionados com obras de infra-estrutura, 
compreendendo pavimentação, drenagem, habitação, 
iluminação pública e posto de saúde junto ao Banco 
do Nordeste do Brasil SI A, este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação, observado 
o§ 1~ do art. 1~ do Decreto-lei n~ 2.291, de 21-11-1986 
e as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ~ O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
de projeto de resolução que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Jaguaquara, na Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 7.443.152,00, para os finS 
que especifica. -

Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros que profira 
o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR.l!ÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para profe
rir parecer), Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente 
Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do 
Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre 
a Mensagem n'! 500/86, do Senhor Presidente da Repú
blica, autoriza a Prefeitura Municipal de Jaguaquara 
- BA, a contratar empréstimo no valor de Cz$ 
7.443.~51,00 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e 
trés md, cento e cinqüenta e dois cruzados), destinado 
à execução de projetas relacionados com obras de infra
estrutura, compreendendo pavimentação, drenagem, 
habitação, iluminação pública e posto de saúde. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado n-o artigo 2~ da Resolução n~ 93, de 
1976, do Senado Federal, implican_do, por conseguinte, 
a ·não-observância dos limites fixados no artigo 2~ da 
Resolução número 62, de 1975, também do Senado 
Federal, haja vista que os recursos a serem repassados 
serão provenientes do Banco Nacional da Habitação, 
observando o § 1~ do art. 1? do Decreto-lei n~ 2.291, 
de 21-11·86. 

Assim, verifi"ci~se que a proposiçãO foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais apHcáve:iS à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica leg!.s!ativa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Solicito ao 
nobre Senador Martins_ Filho que profira parecer da 
Comissão de Municípios. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB-:-- RN. Para profe
rir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, sob exa
me o Proje-to de Resolução n~ 312. de 1986, de autoria 
da Comissão de Economia do Senado-Federal, que ob
jetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Jaguaquara 
- BA, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 7.443.152,00 (sete milhõt'is, quatrocentos e qua-
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renta e três mil, cento-·e-cinqüenta e dois cruzados), 
destinada à execução de projetas relacionados com 
obras de infra-estrutura, compreendendo pavimenta
ção, drenagem, habitação, iluminação pública e posto 
de saúde. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A ComissâO de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que- se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
de endividamento o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno úníc<i.- -

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pdrto) -Sobre a mesa, 

parecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. !~-Secretário. 

É lído o seguinte 

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

PARECER 
N~ 1.185, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 
Redação final do Projeto de_ Resolução n~ 312, 

de 1986. 
Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 312, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Jaguaquara (BA), a contratar operação 
de crédito no valor correspondente a Cz$ 7.443.152,00 
(sete milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, cento 
e cínqüenta e dois cruzados). 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. -Octávio Cardoso, Presidente - Saldanha Der· 
zi, Relator- Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER N? 1.185, DE 1986 
Redação final do Projeto de Resolução n: 312 de 

1986 
Faço saber que o Senado Federal aprovou nos term

nos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N? , DE 1986 

AutoriZO 8. -Prefeitura Municpal de JaguaqU.ai-a, 
Estado da Sabia, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, quatro
centos e quarenta e três mil, cento e cinqüenta e 
dosi cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura de Jaguaquara, Estado da Sa

bia, nos termos do artigo 2~ da Resolução n? 93, de 
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n~_140, 
de 5 Q!!_dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizã.da a -cõritratar operação de crédito no valor 
-de Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, quatrocentos e qua· 
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renta e três mil, cento e cinqüenta e dois cruzados), 
junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na 
qualidade de agente financeiro da operação, destinada 
à execução de projetas. relacionados com obras de infra· 
estrutura, compreendendo pavimentação, drenagem, 
habitação, iluminação pública e posto de saúde, no Mu
nicípio. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
. sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O parecer 
é favorável. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senado~es que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência 
convoca sessão eXtraordinária, a realizar-se hoje, ãs 
11:00 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da Redação Final (Ofere
cida pela Comissão _de Re_dação em seu Parecer n~ 1.089, 
de 1986), do Projeto de Lei do Senado n~ 258, de 1985, 
de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que dispõe so
bre prazo para restituição do Imposto de Renda retido 
na fonte. 

O SR. PRESIOENTE (P-assos Pórto)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 58 minutos.) 

Ata da 346~ Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS II HORAS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves --Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa ---:--- João Cast~Io __ - Bello Parga 
-Alberto Silva- Helvídio Nunes -João Lobo -
Cesar Cais- Dias Macedo- Afonso Sancho- Moa~ 
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite -José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
·- Lourival Baptista _.-.-Passos Pórto - Jutahy Maga
lhães- Luiz Viana -José Ignácio Ferreira- Nelson 
Carneiro....:..... Jamil Haddad- Mata-Machado- Alfre
do Campos- Fernando Henrique Cardoso -Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Müller- José 
Fragelli- Saldanha Derzi- Affonso Camargo- Ál
varo Dias - Enéas Faria - Arno Damiani - Ivan 
Bonato -Carlos Chiarelli -Pedro Simon- Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamOs nossos trabalho~. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. 1~-Secretário. 

São lidos os seguintes 

Presidência do Sr, Passos Pôrto 

REQUERIMENTO 
N: 604, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b,_ çio_ Regi)llento Interno, _para a Mensagem n~ 495, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Salvador (BA). 

" Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. - Alrredo 
Campos - Carlos Chlarelli - Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N: 605, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
.b, do Regimento Interno, para a Mensagem n? 513, 
de 198~~ _relativa a pleito da Empresa de Saneamento 
de Mato Grosso do Sul - SANESUL. 

~· Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Jorge 
Kalume - Hélio Gueiros - Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pdrto)- Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
fOiffia dci~egimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
N? 1.089, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
N~ 258, de 1985, de autoria do Senador Carlos 
Chiarelli, que dispõe sobre prazo para restituição 
do Imposto de Renda retido na fonte. 

Em discussão a redação finaL (Pausa.) 
_ --~Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do 
- Regimento Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a redação final aprovada: 
Redação ímal do Projeto de Lei do Senado n: 

258, de 1985, que dispõe sobre prazo para resti
-tuição do Imposto de Renda retido na fonte. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ O Imposto sobre a Renda recolhido a maior, 
a _título de retenção na fonte ou antecipação, será resti
tu.ido nos 9_0 (noventa) dias subseqüentes ao termo final 
do_ prazo para apresentação da declaração do respectivo 
ano-base, corrigido mon_eta_riamente, de acordo com 
os índices da inflação do período. 

Art. 2~ ~la )ei entra em vigor na- data de sua publi-
cação. 

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Passa~se à 
apreciação do requerimento de urgência, lido no Expe
diente, para a Mensagem n~ 495186, relativa a pleito 
da Prefeitura Municipal de Salvador (BA). 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma· 

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. - -, 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreCiaÇão- da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Econo
mía, Constituição e Justiça e de Municípios_. 

Estando a matéria dependendo do parecer da Comis
,são de Economia, e havendo ausência temporária da 
maioria dos seus integrantes, esta Presidência designa 
o nobre Senador Saldanha Derzi para, como substituto 
eventual na referida Comissão, proferir o pareCer. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Saldanha Derzi. 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MS. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n? 495)86~ o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Salvador (BA) que 
objetiva contratar junto ao Banco do Nordeste_do Brasil 
a seguinte operação de crédito. 
Caractéristas das operações: 
A- Montante global: Cz$ 97.751.749.72, referente às 
operações nos valores a saber: 

a) Cz$ 33.632.027,01, 
b) Cz$ 64.119.722,71; 

B-Prazos: 
1- carência: 48 meses (operação a), 

51 meses (operação b); 
2-amortização: 48 meses; 

C-Encargos: 
1-Libor: 7,0625% a.a., 
2-prime rate: 8,50% a. a., 
3-spread: 1,875% a.a. (operação a}; 2.125% a.R. 

(operação b), 
4-comissão de repasse: 4_.5% a. a.; 

D- Garantia: vinculação de cotas do FPE e do I CM; 
E- Destinação dos recursos: renovação das parcelas 
vencidas e não pagas, relativas ao perf~_do 84/85, de 
empréstimos contratados com base nã. Resolução n~ 
63/67, deste Banco Central. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou_~se favo
ravelmente à contratação do empréstimo, nos termos 
do parecer do Banco Central do Brasil, que concluiu 
que a assunçáo dos compromissos não deverá trazer 
maiores pressões n·a execução orçamentária do Muni
dpio. 

Assim, tendo em vista a conclusão a que chegou o 
Poder ExecUtivo sobre a capacidade-de-pagamento da 
interessada concluímos pelo acolhímento da Mensagem 
nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO ~N, 313, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador (BA) 
e elevar em Cz$ 97.751.749,72 (noventa e sete mi
lhões, setecentos e cinqüenta e hum mil, setecentos 
e quarenta e nove cruzados e setenta e dois centavos) 
o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo 1~ É a Prefeitura Municipal de Salvador 

(BA) nos termos do artigo 2~ da Resolução n~ 62 
de 28 de outubro de_l975 do Senado Federal, auto
rizada a elevar em Cz$ 97.751.749,72-(noventa e 
sete milhões, setecentos e cinqUenta e urri mil, sete
centos e quarenta e nove cruzados e setenta e dois 
centavos) o montate de sua dívida consolidada in· 
tema a fim de contratar operação de crédito de 
igual valor juritO ao Banco do NOrdes-t_e -do Br~íl 
S.A, destinadO_ à renovação da~ parce_~as vencidas 
e-não pagas, no período de 1984/1985, de emprés· 
timos contratados sob a égide da Resolução n'? 
63/67, do_Banca Central do :Brasil, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banto Centrai-dO BraSil 
no respectivo processo. 

Artigo 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Este o parecer, Sr. Presidente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR.. PRESIDNTE (Passos Pôrto)- O parecer da 
Comissão de Economia collclui pela apresentação de 
projeto de resolução, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Salvador a contratar operação e crédito no 
valor de Cz$ 97.754.749,72, para fins que especifica. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Car
doso para proferir o parecer da Comissão de Gonsti~ 
tuição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS - RS. Para pro· 
ferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. ~enadores: 

O presente Projeto de Resolução,· da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre l! Mensagem n~ 495/86, d_p St::nhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Salvador (BA) a elevar em Cz$ 97.754.749,72 (no
venta e sete milhões, s_etecentos e cinqüenta e quatro 
mil, setecentos e quarenta e nove cruzados e setenta 
e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

O pedido de autorização foi formulado nos ·termos 
preceituado no artigo 2~ da Resolução n~ 62, de 1985, 
do Senado Federal. 

A-prõposi_ção fQi elaborada consoante aS prescrições 
legais e regimentais aplicáveis à espécie merecendo, 
por isso~ o nosso-encaminhamento favorável, no que 
tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. 

Este é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Solicito ao 
nobre Senador Jutahy Magalhães o parecer da Comis· 
são de Municípios. 

-·O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB -BA. Para 
-p-roferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob ex~e o_Proj_eto de Resolução n~ 313, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede· 
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Salvador (BA) a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 97.754.749,72 (noventa e sete milhões sete~ 
te~tos e cinqüenta_ e quatro mil, setecentos e qu~renta 
e nove cruZa-dos e _setenta e dois centavos), destinado 
à renoVaçãó_das parCelas vencidas e não pagas, relativos 
ao perfodo 84185, de empréstimo contratados com base 
na Resolução n? 63/67, do Banco Central do Brasil. 

A matéria foi cipreciada pela Coillissão de Economia 
n_o __ qu7 diz respeito aos. aspectos financeiros, a qual 
conch,mt pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a~prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
nmo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo _ençamin)J.amento favorável, no que tange aos as~ 
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo ~lhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela CC?mtssãp,de Economia, tendo em vista a situação 
finacnerra afht1va com que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias em nível da União, e ser o instituto 
do e~dividamento o único mecanismo de que dispõe 
para tmplementar os programas de trabalho. 

.b o parecer, Sr. Presidente. 

O_SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Completada 
a instrução da matéria, Passa-se à discussão do projeto, 
em turno único. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 

--os- StS~ -sen~-ãores qu-e -o aprovam~ cjtréíiairi, p-erma
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à ComiSsão de Redação. 

O sR: PRESIDENTE (P~ssos P6rto)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
S:r .. l~-Secretário. 

t lido o seguinte 
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PARECER 
N! 1.186, 'de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n! 313, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi. 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 313, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Salvador»BA, a contratar operação de 
crédito no valor de CzS 97.751.749,72 (noventa e sete 
milhões, setecentos e cinqüenta e um mil, setecentos 
e quarenta e nove cruzados e setenta e dois _cen~avos). 

Sala de Reunióes da Comissão, 5 de dezemtoro de 
1986. - Martins Filho, Presidente -Saldanha Derzi, 
Relator- Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER Ne 1.186, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 313, de 
1986. 

Faço saber que o S_enado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituiçã:O, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N< , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador. E.s· 
tado da Bahia, a elevar em Cz$ 97.751.749,72 (no· 
venta e sete milhões, setecentos e cinqüenta e um 
ihn, setecentos e quarenta e nove cruzados e setenta 
e dois centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado 

da Bahia, autorizada a elevar, temporariamente, os pa· 
râmetros estabelecidos na Resoluçáo n~ 62, de 28 de 
outubro de 1975, alterada pela de n?93,de 11 de outubro 
de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa 
realizar operação de crédito no valor de Cz$ 
97.751.749,72 (noventa e sete milhões, setecentos e cin
qüenta e um mil, setecentos e quarenta e nove cruzvados 
e setenta e dois centavos), junto ao Banco do Nordeste 
do Brasil S.A.. destinada à renovação das parcelas ven· 
~das e não pagas, relativas ao perfodo 84185, de emprés
timos contratados com base na Resolução n'i 63, de 
1967, do Banco Central do Brasil. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua-publicação. 

O -SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) -Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadó!eS que a aprovam queiram pcrma· 

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação: 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Passa-se à 
apr~~iaç_áq do Requ~rimentQ n? 605 de urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n? 513, de 1986, rela
tiva a pleito da Empresa de Saneamento de Mato Gros· 
so do Sul. 

Em votação o requerimento. 
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram perma

nece:r sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

----Aprovado o requeri~ento, passa-se à apreciação da 
matéria, que foi despachada às Comissões de Economia 
e de Constituição c Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Saldanha Derzí, substituto 
eventual na referida Comissão, para proferir parecer. 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MS. Para 
proferir parecer.)~ Sr. PreSidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 513/86, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Federal 



Dezembro de 1986 

pleito da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do 
Sul-SANESUL, que objetiva contratar, juritO à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS, a seguinte 
operação de crédito; 
Características da Operação: 
I. PROPONENTE 
1.1 Denominação: Empresa de Saneamento de Mato 
Grosso do Sul- SANESUL. __ _ _ 
1.2 Localização (sede): Rua Euclides da Cunha; 975 
- Jardim dos Estados - Campo Grande/MS. 
2. FINANCIAMENTO 
2.1 Valor: ·equivalente, em cruzados, a até 400.000,00 
OTN. 
2.2 Objetivo: Implantação de melhoria de sistemas de 
abastecimento de água em diversas localidades do inte~ 
rior do Estado. 
2.3 Prazo: Carência: até 03 (três) -anOs. 
Amortização: 12 (doze) anos.. 
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
índice de variação das OTN. 
2.5 Condições de Liberação: o financiamento ser:á libe
rado em parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apresentado. 
2.6 Condições de_ Amortização: -o saldo devedor será 
amortizado em 48 (qUarenta e oito) prestações trimes
trais e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencí
veis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se 
os seguintes dispêndios anuais: 
1986- Cz$ 831.680,00 
1987- Cz$ 2.498.068,00 
1988- Cz$ 2.498.068,00-
1989- Cz$ 3.384.735,00 
1990- Cz$ 5.914.628,00 
1991- Cz$ 5.706.456,00 
1992- Cz$ 5.498.283,00 
1993- Cz$ 5.290.111,00 
1994- Cz$ 5.081.936,00 
1995 - Cz$ 4.873.764,00 
1996- Cz$ 4.665.592,00 
1997- Cz$ 4.457.420,00 
1998- Cz$ 4.249.247,00 
1999- Cz$ 4.041.075,00 
2000- Cz$ 3.832.903,00 
2001- Cz$ 2.738.064,00. . ... _ 
2.7 Garantias: Aval do Tesouro _do _Estado de Mato 
Grosso do Sul, mediante vinculação de receita do Im
posto sobre a Circulação de Mercadorias- ICM. 
2.8 Dispositivos Legais: -

Considerando os aspectos social, económico-finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol-
vimento Socfal-FAS. _ _ ___ _ 

Assim sendo, concluímos peb acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ne 314, DE 1986 

Autoriza a Empresa de Saneamento de Mato 
Grosso do Sul - SANESUL a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 400.0011,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: _ _ 
Art. H É a Empresa de Saneamento de M-aio Gros

so do Sul- SANESUL, nos termos do art. 2? da Reso
lução n?93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 400.000,00 OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gesto» 
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~a do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
PAS destinado à implantação de melhoria do sistema 
de abastecimento de _água em diversas localidades do 
intelioi do Estado. 

~C~~ -"ESta Resolução entra em vigor na data de 
sua PUblicação; . 

É o Parecer, sr. Presidente, 

6 SR. 'PREsiDENTE (Passos Pôrto) - O parecer 
da Comissão- de- Economia conclui pela apresentação 
de projeto de resolução, que autoriza a Empresa de 

_Saneamento ~e.Mato Grosso do Sul a contratar op~
ÇãO de crédito no valor _correspondente, em cruzados., 
a 400 mil OTNs, para Os fins que especifica. -
- Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros que profira 
O Pãtécei da Comissão de COiiStiiuição e Justiça. 

O SR. HtLIO GUElROS (PMDB- PA. Para profe
rir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: o pre
sente Projeto de Resolução. da Comissão de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu Pa(ec~r 
sobre a Mensagem n? 513/86, do Senhor Presidente da 
República, autoriza a Empresa de Saneamento de Mato 
Grosso do Sul - SANESUL a ~ontratar empréstimo 
no valor correspondente, em cruzados, a 400.000,00 
OTNs, destin3.do a financiar a implantação- de melhoria 
de sistema de abastecimento de água em diversas locali
dades do interior do Estado. 

O -pedido de autorização foi formulado nos termos 
do pre~i_tu_ado _!lO artigo 2~ da Resolução n? 93, de 
1976, do-senadO Federal, implicando, por conseguinte, 
a não-obServânCia dos limites fiXadOs no artigO 2~ da 
RiSO_Iução n~ 52, de 1975, também do Senado Federal, 
haja vista que 'OS--reCursos a serem repassados serão 
provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social -:_ FAS, e_ que o Estado de Mato Grosso do 
Sul prestará aval â operação. 

'Assim, verifica-se que a Proposição" foi elaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis 
à_ espécie, mêrecendo, por isso, o nosso encaminha~ 
mento favorável, no que tange aos as·pectos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Completada 
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, 
em turno único. 

Ein discussão. (pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são_.-
Em votação. 
Os_ Srs» Senadores que o aprovam, queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação .. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação que será tido pelo 
ST".-1~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 

N! 1.187, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação ruial do Projeto de -Resolução n~ 314, 
.lie_1986. 

Relator; Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n? 314, de 1986, que autoriza a Empresa 
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de Sa!}eamentp_ de_ Mato Grosso do Sul - SANESUL, 
a contratar opetaç·ão de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 400.000,00 OTN. 

Sala das Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. - Jorge Kalume, Presidente - Saldanha Derzi, 
Relator - Alberto Silva. 

ANEXO AO PARECER Ne 1.187, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução nt 314, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Ne , DE 1986 

Autoriza a Empresa de Saneamento de Mato 
Grosso do Sul-SANESUL, a contrata_r_ operaçio de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
400.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
An. H É a Empresa de Saneamento de Mato Grosso 

d~o ~ui-:- ?.~NESUL, nos termos do artigo 2~ ~aRes~ 
lução n? 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
de n~ 140, de 5 de dezemb~o de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 400.000,00--0bri~ 
gações do Tesouro Nacional- OTNs, junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, 
destinada à implantação de melhoria de sistemas de 
aba:stecíineilto de água em diversas localidades do inte
rior do Estado. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Em discussão 
a redação finaL 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai ã promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -A P;eSidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 11 
horas e 20 minutos com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n? 1.090, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
n~ 297, de 1985, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que aciescei:J.ta dispositivo à Lei n? 5.108, 
de 21 de setembro de 1966 -Código Nacional 
de Trânsito. 

O SR. PRESIDENTE {Passos Pôrto) - Está encer
rada a sesão. 

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 15 minutos.) 
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Ata da 347.~ Sessão em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 11 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: -

Jorge Kalume - A!tevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - --odacir SoareS -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa -_João Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvídio Nunes -João Lobo -
Cesar Cais~ Dias Macedo- Afonso Sancho- Moa
cyr Duarte - Martins Filho"~ Hurllberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite -José Urbano 
--Cid Sampaio - Carlos Lyra -- Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista - Passos Pórto - Jutahy Maga-
lhães- Luiz Viana -José Ignácio Ferreira- Nelson 
Carneiro- Jamil Haddad -Mata-Machado- Alfre
do Campos- Fernando Henrique Cardoso - Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Müller- José 
Fragelli - Saldanha Derzi - Affonso Camargo - _Ál
varo Dias - Enéas Faria - Amor Damiani - Ivan 
Bonato- Carlos Chiare IIi- Pedro Simon- Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença ·acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçáo de Deus iniciamos nossos -ini&:illiOs~ 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 

Sr. !~-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 606, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 3Ú, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n'? 262, 

1 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal' de 
Dourados (MS). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. - Jamil 
Haddad - Hélio Cueiros - Beriedito Ferreira. 

REQUERIMENTO 
N: 607, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 517, 
de_ 1986, relativa a pleito- da Prefeitura Municipal de 
Cláudio (MG). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. - Jorge 
Kalume - Hélio Gueiros - Odacir Soares. 

O SR. PRESIOENTE (Passos Pórto)- Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (PaS>os P6rto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da Redação Final ( ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
ne 1.090, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
n~ 297, de 198s, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que acrescenta dispositivo à Lei n~ 5.108, 
de 21 Q_e setembro de 1966 - Código Nacional 
de Trânsito. 

Presidência do Sr. Passos Pôrto 

Em discussão a redação final (Pausa.) 
- Nã~ havendo quem peça a palavra, e~cerro a discus

são. 
Encerrada adiscuss§p; a_redação finalé considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do 
Regimento Inter~o. 

O projeto vai à ,Càrilara dos Deputados. 
E o seguinte o prcijêto aprovado: 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 
297. de 1986, -qUC acrescenta dispÕsitivo à Lei n! 
5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional 
de Trânsito. - - - -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? O art. 4? da Lei n': 5.108, de 21 de setembro 

de 1966, alterado pelo Decrto-lei n? 237, de 28 de feve
reiro de 1967, passa a vigorar acrescido da seguinte 
alínea: 

"Art. 4? .................................................. . 
a) num representante da Associação Brasileira 

d~_M_edicina_9e Tráfego." 

Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.----

Are 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pdrto) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n? 606/86, ·de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n~ 262, de 1986, 
relativO a pleito da Prefeitura Municipal de Dourados, 
Mato Grosso do Sul. 

Em votação Q requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada âs Comissões de Econo
mia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Sobre a mesa, parecer ~a ComissãO de Economia 
que será Iído pelo Sr. H-Secretário. · 

É lido o seguinte 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O pareCer 
da Comissão de Economia conclui pela .apresentação 
de Projeto de Resolução n~ 315/86, que autoriza a Pre
feitura Municipal de Dourados, Estado_ do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 29.956,28 OTNs, para os 
fins que especifica,· dependendo de pareceres das Co
missões de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, 
para proferir o parecer da ComissãO de Constituição 
e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEffiOS (PMDB :_ PÀ. Para profe
rir parecer.)- ST. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de_seu 
Parecer sobre a Mensagem n? 262/86, do .Senhor Presi
~ente da República, ~utoriza a Prefeit4ra Municipal 
de-Dourados (MS), a contratar empréstimo no valor 
correspondente, em cruzados, a 29.956,28 OTNs. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2~ da Resolução n~ 93, de 
1976, parcialmente modificado pela Resolução nY 
140/85, ambas do Senado Federal, implicando a não 
observância dos limites fixados no artigo 2Y da Reso
lução n~ 62, de 1975, também do Senado.Federal, haja 
vi_sta .que os recursos a serem repassados serão prove
nie-ntes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
-FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 

espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona

·uaade, juridicidade e técnica legiSiafiva. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôr to) - Solicito ao 
nobre Senador Martins Filho que profira o parecer da 
Comissão de Municípiós. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, sob exame 
o Projeto de Resolução n~ 315, de 1986, de autoria 
da Comissão de Economia do Senado Federal, que ob
jetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Dourados 
(MS), a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 29.956,28 OTNs, destinada 
à implantação de centros materno-infantis no Muni-
cípiO. --

A matéria foi apreCíada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal. 

A Comissão de ConStituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. 

PARECER 
N: 1.188, de 1986 

Da Comissão de EconQmia sobre a Mensagem 
n: 262, de 1986 (n: 396/86, na origem), do Senhor 
Presid~~ _!a República, submetendo à aprovação 
do Seoado Federal proposta para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a 
contratar O,Peração de crédito n~ valor_ correspon
dente, em cruzados, a 29.956,28 OTN. 

Relator: Senador Arnor Damiani -
Com a Mensagem n~ 262/86, o Senhor Pfesidente 

da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Dourados (MS), que 

~~j:t!:a q~~~~~~~, j~n~:st~~~x~ ::~~~~~ca /p~~~r:~ 
Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação 
de crédito: 
Características da Ç>peração: 

FINANCIAMENTO 
Valor: equivalente, em cruzados, a até 29.956 28 OTN. 
Objetivo: ImplantaçãO de centros materno-infantis. 
Prazo: Caréncia:: até 01 (um) ano. 
Amortização: 12 (doze) anos. 
Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
índice de variação das OTN. 
Condições de Liberação: o financiamento será liberado 
em parcelas, de acordo com cronograma a ser apre
sentado. 
Condições de Amortização: o saldo devedor será amor
tiza_do em 48 (quarenta e o_ito) prestações trimestrais 
e sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis 
no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os 
seguintes dispêndios anuais: · 
1986- Cz$ 118.960,02 
1987 - Cz$ 335.228,76 
1988- Cz$ 380.513,16 
1989- Cz$ 366.880,65 
1990- Cz$ 353.248,13 
1991- Cz$ 339.615,61 
1992- Cz$ 325.983,08 
1993- Cz$ 31Z.350,57 
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1994 - Cz$ 298.718,07 
1995- Cz$ 285.085,54 
1996- Cz$ 271.453,02 
1997 - Cz$ 257.820,50 
1998- Cz$ 244.187,99 
1999- Cz$ 58.916,91 
Garantias: vinculação das parcelas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias - ICM. 
DispositivõS Legais: Lei n~ 1.104, de 25-5-81 

O projeto -nãõ apreseil.ta dadOS que possibilitem·;·a 
esta Comiss<!o, determinar a viabilidade da presente 
contratação de empréstimo em relação à capacidade 
de endividamento do MunicípiO. Todavia, com base 
em estudos realizados por seus órgãos assessores, a Cai
xa Económica Federal pronunciou-se pelo encaminha
mento do pedido, considerando a operação viávêl sob 
os aspectos social, económicocfiflanceii"o e legal. 

Assim, concluímos pelo acolhimento de Mensagem, 
em caráter de excepcionalidade, nos termos do seguin
te; 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 315, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados 
(MS) a contratar operação de créditD no valor cor
respondente, em cruzados, a 29.956,28 OTN. 

O Senado Federai resolve: 
Art. 1~ É a Prefeituia Municipal de Dourados (MS), 

nos termos do art. 2~da Resolução ?93, de 11 de outubro 
de 1976, parcialmente modificado pela Resolução n~ 
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a elevar 
em valor correspondente em cruzados a 39.956,28 OTN, 
o montante de sua dívida consolidada interna, a fim 
de que possa contratar uma operação de crédito de 
igual valor junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de agente fmanceiro do Fundo de--ApoiO ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implan
tação de centros matemo-infantis no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. ___ _ 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986. -
Álvaro Dias, Presidente -=Arno Damiani, Relator
Ivan Bonato - Carlos Lyra - Cid Sampaio - Mário 
Mala. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Os pareceres 
são favoráveiS. - - - ---

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissâo de Redação. 

OSR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Sobre a mesa, 
redação final que será lida pelo Sr. 1 ?-Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER 
N~ 1.189, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redaçâo Final do Projeto de Resolução n: 315, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Res_olução n~ 315, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municiapl de Dourados MS a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
29.956,28 OTN. -~ .- _ 

Sala de_ Reuniões da ComiSSãõ; 5 de dezembro de 
1986-Octávio Cardoso, Presidente -Saldanha Derzi, 
Relator - Afonso Sancho. 

ANEXO AO PARECER N·' 1.189, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 315, 
de 1986. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e-eu, 

. ~,-~esidente, prom~~go a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N' , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Doura
dos, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 29.956,28 Obrigações do Tesouro Nã.
cional-OTN 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Dourados, Esta- · 

do do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 2~ 
da Resolução n'! 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela de n? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
29,956,28 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, 
junto à Caixa Económica Federai, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- F AS, destinada à implantação de centros ma
terno-infantis, no Município. 

Art. 2'! Esta Resolução ewntra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em discussão_ 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
-Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 
apreciaç;!o do Re_q_u~rime~to n~ 607, de urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n~ 517, de 1986, rela
tiva a pleito da Prefeitura Municipal de Cláudio, no 
Estado de Minas Gerais. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. sen:adores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada ãs Cgmissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador J utahy Magalhães que pro
fira o parecer da Comissão de Economia, como eventual 
substituto .d!!_referi_çla Col}lissão. 

O SR. JUfAHY MA!>ALHÃES (PMDB- BA, Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:_Com 
a Mensagem n? 517/86, o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado Federal pleito 
da Prefeitura Municipal de Cláudio (MG), que objetiva 
contratar junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento-Social- FAS, a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 
I. PROPONENTE 
1.1 Denominação: MUNICÍPIO DE CLÃUDIO/MG 
1.2 Localização (sede): Av. Presidente Tancredo Ne
ves, 152 Cláudio· MO 
2. FINANCIAMENTO 
2.1 valor: eqUivalente, em cruzados, a até 110.000,00 
OTN. 
2.2 Objetivo: Implantãção de Calçamento, meios-fios 
e galerias pluviais. 
2.3 Prazo: Carência : até 03 (três) anos. 
Amortização: 10 (dez) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados trimestal
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das_OTN. 
2.5 Condições de Liberação: O financiamento será libe
rado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser 
apresentado. 
2.6 Garantia: Vinculação de quotas do Fundo de Parti
cipação dos Municípios-FPM. 
2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n·: 389/86, de 
2 de setembro de 1986. 
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Considerando os aspectos social, econômico-finan
ceiros e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a CaiXa Económica Feder_al, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social. - F AS. 

Assim sendo, conclufmos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N'316 , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cláudio (MG) 
a contratar operaçâo de crédito no valor corresPon· 
dente, em cruzados, a 110.000,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1'! É a Prefeitura Municipal de Cláudio (MG), 

nos termos do artigo 2~ da Resolução n? 93, de 
11110/1976, do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 110.000,00 OTN, junto à Caixa Econômica Fede~ 
ral, esta na qulidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à implan
tação de calçamento, meios-fios e galerias pluviais. 

Artigo 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O parecer 
da Comissão de Ecori.omia concluiu pela apresentação 
9e Projeto de Resolução n~ 316/86, que autoriza a Pre~ 
feitura Municipal de Cláudio, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito, no valor correspon
dente, em cruzados, a 110.000,00 OTN, para o fim 
que especifica. 

Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros que prOfira 
o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para profe· 
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Selladores: 

_O presente Projeto de Resolução, da Comissãc de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parec~rcsob~_e_ a Mensagem n? 517/86, do ~enhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Cláudio (MG) a contratar empréstimo no valor cor
respondente, em cruzados, a 110.000,00 OTN, desti
nado a financiar a iinplantação de calçamento, meios
fios e galerias pluviãfs. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2~- da Resolução n~ 93, de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, 
a na:o observância dos limites ftXados no artigo 2~ da 
Resolução número 62, de 1975, também do Senado 
Federal, haja vista que os recursos a s_erem repassados 
serão provenientes. do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS. 

Assim, verifica--=SCc)ue a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Martins Filho, para proferir 
o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Para emitir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n'! 316, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fe_de
ral, que objetiva contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 110.000,00 OTN, desti
nada à implantação de calçamento, meios-fiOs e galerias 
pluviais. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade., juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Ec~:momia, tendo em vistâ a situação 
finan_ceira ~mt~va com_ que se defronta a ma~oria dos 
municípios brasfleiros, em face da concentração das re-
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ceitas tributárias a níVel da União, a ser o instituto 
do endividamento o --unico mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Completada 
a instrução da matéria, passa ase à discussão do projeto, 
em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusM 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComisSáD de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) -Sobre a mesa~ 
parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo 
Sr. 1? Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N! i.I90, de 1986 

(Da Comissã~ de Red_!ção) 

Redação final do Projeto de Resolução n! 316, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n'! 316, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de CláudiQ (MG) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
110.000,00 OTN. 

Sala de Reuniões da Comissão, em S de dezembro 
de 1986. - Senador Oc~vio Cardoso, Presid~nte -
Senador Saldanha Derzi, Relator - Senador Afonso 
Sancho. 

ANEXO AO PARECER N' 1.190. DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução ~ 316, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cláudio, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
110.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. . 

O Senado Fedcm~l resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Cláudio, Es~ 

tado de Minas Gerais, noS termos do artigo 2~ da 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

Resolução n~93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela de n~ 140, de 5 __ de dezembro de 1985, am.bas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 110.000~00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTNs, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - F AS, destinada à im
plantação de calçamento, meios-fios e galerias plu
vias, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

A mensagem que o Presidente José Sarney dirigiu, 
ontem à noite, à Nação, através de uma cadeia nacional 
de rádio-emissoras e de televisão, além de esclarecer 
e tranqüuilizar a opinião pública - que se encontrava 
perplexa diante das reações geradas pelas conseqüên
cias de algumas medidas do Plano Cruzado II,- restau
rou e fortaleceu a credibilidade e as esperanças do povo 
brasileiro no que tange ao controle e erradicação de 
eventuais crises geradas pelas oscilações da conjuntura 
política, económica e social do País, nesta fase decisiva 
que vem atravessando, de insólito crescimentO-e profun
das transformações. 

Foi, efetivamente, um sincero, emocionante e elO
qüente proriunciamento, evidenciando, mais uma vez, 
as dimensões da personalidade do Presidente José Sar
ney, cujo desempenho vem correspondendo às expec
tativas e à confiança de toda a Nação, além de projetá-lo 
no cenário internacional como um dos maiores esta
distas contemporâneos. 

Requeri a transcrição nos Anais do Senado do texto 
integral desse documento, numa das sessões matutinas 
hoje realizadas~ que, pela sua transcendental impor
tância, será incorporado à nossa História, em virtUde 
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dos apelos de conciliação, unidade e coesão das forças 
vivas da nacionalidade, convocadas pelo Chefe da Na
ção para execução de um pacto social destinado a forta
lecer o Brasil no instante em que se realizam as negocia
ções relativas à solução definitiva dos problemas da 
nossa dívida externa. 

EsSã." foi, aliás, a razão de ser que me levou a proferir 
~ conciso pronunciamneto no dia 1 ~ de dezembro pas
sado,_ quando tive oportunidade de asseverar: "Dese
jaria concluir formulando um veemente apelo à totali
dade das lideranças responsáveis do País - políticas, 
empresariais, sindicais, culturais, eclesiáticas e popu
lares- em síntese, a todos os segmentos e forças vivas 
da Nação, no sentido de que se integrem em um vasto 
e poderoso movimento de apoio ao Presidente José 
Sarney, cuja ine_~çedível competência, patriotismo -e 
exemplar probidade justificam a sua credibilidade pe
r~nte a Nação e a ilimitada confíança que soube con
quistar. 

Urge ampliar e fortalecer as bases de sustentação 
do seu Governo". 

De fato, conforme acentuei naquele meu pronun~ 
ciamneto " ... este é o momento histórico ern que o Brasíi 
inteiro, unido e coeso, deve reiterar ao Presidente José 
Sarney as manifestações de sua indispensável solidarie~ 
dade, a fim de que o Chefe da Nação possa implantar, 
de maneira irreversível, o Estado democrático de direito 
-aspiração máxima de todos os brasileiros". 

São estas as consideraçõeS {rue me pareceram Ímpres
cindíveis e oportunas, à margem da mensagem do PresiM 
dente José Sarney ontem dirigida à Nação, compleM 
mentando o requerimento de transcrição da fala Presi~ 
denciai, cuja inserção solicitei, hoje, em sessão anterior
mente realizada. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 
11 horas e 35 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em turno único, da Redação Final (ofere

cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'! 1.091, 
de 1986) do Projeto de Lei do Senado n~ 12, de 1986 
-Complementar, de autoria do Senador Helvídio Nu~ 
i::tes, Que: dá nova redação aos itens I e IV do art. 2~ 
da Lei Complementar n~ 1, de 9 de novembro de 1967. 

O SR. PRESIDENTE (Pass_os Pôrto) - Está encer~ 
i'ãda a sessãc. 

(Levanta-se a se~são às II horas e 30 minutos.) 

Ata da 348! Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS II HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- AI te vir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Henpes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - Bello Parga - João Castelo 
-Alberto Silva - Helvídio Nunes -João Lobo -
Cesar Ca1s -Dias Macedo - Afonso Sancho -Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto _Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista- Passos Pórto - Jutahy Maga~ 
lh_ães .:....___ Luiz Viana- José Ignácio Ferreira- Nelson 
Carneiro- Jamil Haddad ~Mata-Machado- Alfre
do Campos -Fernando Henrique Cardoso -Severo 
Gomes....:..__ Benedito Ferreira- Gastão Müller- Jasé 
Fragelli -Saldanha Derzi - AffonsO Camargo - Ál
varo Dias - Enéas Faria - Arnor Damiani - Ivan 

Presidência do Sr. Enéas Faria 

Bonato- Carlos Chiarelli- Pedro Simon- Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas ~Faria) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberto a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa. requerimentos que vão ser lidos pelo· 

Sr. 1~MSecretário. 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 608, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 423, 
de 1986, relativa a pleito do Governo do Estado de 
Pernambuco. 
• Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Jorge Kalume - Nivaldo Machado. 

REQUERIMENTO 

N: 609, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno para a Mensagem n~ 440, 
de 1986, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Pojuca 
- BA, a contratar operação de crédito no valor corres
potfdente, em cruzados, a 298.800,00 OTN, junto à 
Caixa Económica Federal". 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do art. 375, item II, do Regimento Inteno. 

Passa-se à 
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ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, daRedação Final (ofew 
recicla pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~ 1.091, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
n~ 12, de 1986 ....:... Complementar, de autoria do 
Senador Helvídio Nunes, que dá nova redação aos 
itens I e IV do art. _2~ da Lei Complementar n~ 
1, de 9 de novembro de 1967. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. __ _ _ __ _ 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 _do 
Regimento Interno. 

O projeto vai- à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a redação final aprovada 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nt 

12, de 1986- Complementar, que dá nova redação 
aos itens I e IV do art. 2t da Lei Complementar 
nt 1, de 9 de novembro de 1967. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? Os itens I e IV do_art, 2~ da Lei Complementar 

n? 1, de 9 de novemb_ro de 1967, passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

Art. z, ····························~···.-······················· 
I- População estimulada, superior a 6.000 (seis 

mil) habitantes ou não inferior a 3 (três) milésimos 
da existente no Estado. 
II- .......... " .......... ~~------~--
III-···--···~··········~------~~--·· 
IV-Arrecadação, no último exercício financei-

ro, de 3 (três) milésimos da renda estadual de im· 
postos." 

Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRE:SIDENTE: (j;néas, Faria) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n~ ~8, de urgéncia, lido 
no Expediente, para a Mensagem n~ 423, de 1986, rela
tiva a pleito do Governo do Estado de Pernambuco. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia, 
que- vai ser lido pelo Sr. 1 ~-SecretáriO~- - - - -

É lido o seguinte 

PARECER 
N! 1.191, de 1986 

Da Comissão de Economia 

Sobre a Mensagem n! 423, de 1986 (nt 581/86, 
na origem), do Senhor Presidente da República, 

::::~~~::n~ :!j~o:::!~z:toe~~:!:~e:~:;.: 
de Pernambuco a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, ·a 219.233,20 
OTN. 

Relator: Senador Amor Damiani 
Com a Mensagem n~ 423/86, O Senhor Presidente 

da República submete à deliberação qo Senado Federal 
pleito do Governo do Estado _de P_emambuco que obje
tiva contratar junto à Caixa Ecohómica Federal esta 
na qualidade de gestora do F_undO de Apoio ao o'esen
~~~~ento Social- FAS, a seguinte operação de cré-

Características da operação: 

I. PROPONENTE 
1.1 Denominação: Estado de Pernambuco/Secretaria 
~e- ~egurança Pliblica. 
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1.2 Localização_(s_ede): Pªláçio do Campo das Prin~sas 
- Praça da República, Recife - PE. 

· Z. FINANCIAMENTO 
2..1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 219.233,20 
OTN. 
2-2 Objetivo: contrução, aquisição de equipamento e 
instalações de Sede para a Academia de Polícia Civil. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. 
Am_ortização: 10 (dez) anos. 
2.4 Encargos: juros de 1% aO ano, cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das OTN. 2.5 Condições de 
Liberação: o fmanciamento será liberado em parcelas, 
de acordo com o cronograma a ser apresentado. 
2~6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo de Partici
pação dos Estado -:- FPE. 

_ Consid~randQ os aspeCtos social, econômico-fin3n
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do .a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N! 317, DE 1986. 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco 
a contratar operação de crédito no valor correspon. 
dente, em cruzados, a 219.233,20 OTN. 

O Senado Federai resolve: 
Art. 1? É. o Governo do Estado de Pernambuco nos 

termos do artigo 2! da Resolução n~ 93, de onze de 
outubro de mil nove~11tos e setenta e seis, do Senado 
Federal, autoriza-do a C9ntratar operação de crédito no 
valo_r correspoild~mte, e!'D cruzados, a 219.233,20 OTN, 
juntO à Caix-a Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - FAS,_ destiriado à çons_trução, aquisição de 
equipamentos e instafações de Sede para a Academia 
de Po1ícia Civil. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986- -
Álvaro Dias, Presidente - Arno Damiani~ Relator -
Ivan Donato - Carlos Lyra - Cid Sampaio - Mário 
Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - O parecer 
da Comissã.o de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n'! 317 de 1986, que autoriza 
o Governo do Estado de Pernambuco a contratar opera~ 
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 219.233.,20 OTN, para o fim que especifica, depen
dendo de parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça. 

_SOlicito ao nobre Senador Hélio Gueiros que- profira 
-? ~arecer·d.a Comissão de Çonstituiç~o e Justiça. 

O SR. lffiLIO GUEIROS (PMDB - P A. Para profe
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o pre
sente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer 
sobre a Mensagem n~ 423/86, do Senhor Presidente da 
República, autoriza o Governo do Estado de Pernam
buco a contratar empréstimo no valor correspondente, 
em cruzados, a 219.233,20 OTN destinado a financiar 
a construção, aquisição de equipamentos e instalações 
de sede para a Academia de Polícia Civil. 

O pedido de autorização foí formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2~. da Resolução n~ 93, de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, 
a não observância dos limites fixados no artigo 2~. da 
Resolução número 62, de 1975, também do Senado 
Federal, haja vista que os recursos a serem repassados 
serão provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- F AS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada coQ
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica le~slativa. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Completada 
a instrução da matéria, passa-se à discussão.do projeto, 
em turno único. 

Sãbado 6 4839 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma~ 

necer sentados. (P.ausa.) 
Aprovado. 
O_pfojetO V~i à ~J!.i-~ssã_o de Red~ção. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de R.edação que será lido pelo 
Sr. 1~-Se_çretário. 

É li~o o seguinte 

Da Comissão de Redação 

PARECER 
N: 1.192, de 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 317, 
del986. 

Relator: SeDador Saldanha Derzi 

A Colilissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 317, de 1986, que autoriza o Governo 
do Estado de Pernambuco a contratar operação de cré~ 
dito no valor correspondente, em cruzacios, a 
219.233,20 OTN. 
· Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986~ - Martins Fllho, Presidente - Saldanha Derzi, 
Relator - Octávio Cardoso. 

. ANEXO AO PARECER N' 1.192, DE 1986 

de ~=to final do Projeto de Resolução n: 317, 

Faço sa~r que .o ~enador Federal aprovou, nos ter-
mos ~o artigo 42, mCiso VI, da Constituição, e eu, , 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N:. de 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a 
contratar operação de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 219.233,20 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É o Governo do Estado de Pernambuco, nos 

termos do art. 2~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela de n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 219.23.1,20 Obrigações do Tesouro Nacional 
- QTN, junto_ à Caixa ~conômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apãio ao Desenvol
~ento Soci!ll - FAS, destinada â construção_, aqui~ 
sição de equipamentos e instalações de Sede para a 
Academia de _:Polfcia Civil, qo Estado. 

Art. leEsta Resolução eittra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 
--Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Encerrada a discussão, a redação final é considerada 
definitivamente aprovada, nos termos do Regimento 
Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n~ 609, de urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n? 440, de 1986, rela
tivo a pleito da Prefeitura Municipal de Pojuca, Bahia. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

ílecersentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada âs Comissões de Econo
mia, Constituição e Justiça e de Municípios. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia 
que será lido pelo Sr. 1 ~-Secretário. 
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É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.193, de 1986 

(Da Comissão de Economia) 

Sobre a Mensagem n~ 440, de 1986 (n~ 607/86, 
na origem), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal pro
posta para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Pojuca - BA, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
298.800,00 OTN. 

Relator: Seitador Amor Damiani 
Com a Mensagem n'! 440/86, o Senhor Presidente_ 

de República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da PrefeitUra Municipal de Pojuca - BA. que 
objetiva contratar junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação 
de crédito: 
!. PROPONEN'TE 
1.1 Denominação: Município de Pojuca 
1.2 Localização (sede): Praça Almirante Vasconcelos, 
s/n Poji.fca - BA 
2. FINANCIAMENTO 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 298.800,00 
OTN. 
2.2 Objetivõ: implantação do canal de drenagem e am
pliação do Centro de Abastecimento. 
2.3 Prazo~ carência - até 03 (três) anos; amortização 
-07 (seté) anos. 
2.4 Encargos: jui"os de 2% ao ano, cobrado trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o Índice de Variação dis OTN. 
2.5 Condições de Liberação: o financíamento será libe
rado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser 
apresentado. · -_ _ _ _ _ --
2.6 Garantia: vinculação de parcelas do Imposto sobre 
areolação d_e _M~rcadorias - ICM. 
2. 7 DispositiVos Legais: Lei Municipal n~ 002, de de 
março de 1986. 

Considerando os aspectos social, econômico-finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa- Econômica Federal, enguadrando-se nas 
normas _operacionaiS-do Ftmdo d~ Ap_oio ao Desenvol-
vimento Social --:- F AS. ___ . . - . ... . __ _ _ . 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos dó seguinte 

PR.ci.urri:l DE J<ESowÇ~o 
.. .. . N;jís, D~~.i986 .· . •. •· .. 

; ·Alllorlu Íl p;:.fdtura MUÍÜdpol de Pojuca (BA) 
a ~r..-·<>peraçicode cricHto no v!ior c:ori<ót>on· 
~te, em ·cru.aos, •191..í0o.,OO_ OTN. 

.. ~" .. . .· ~··-~ . "'-:·- . . . 
O Senado Federal_resolVe:._ ,. _ . _ _:;;-, .•. -. -. 
Art;-t~:é a PrefCitUra Municipal de_ Poj~ca- BA, 

nos temias do artigo·~~- da Resoiução _n~ 93, d~ onze 
de outubro de. ~976, do Senado Fedc:ial, autorizada 
a contratãr oj:>etâção de ~é.dito "no _.valor co?"-espon
dente.,_,em cruZa:dos, a 29R8001QO OTN junto-~ caixa 
Econômica Fedçral, esta ua qualidade de. gestc;>-~a do 
Fun~ de Apoio ao DesêrivÓ!Vimento Social-_FA;S, 
des-tinado a iinplantaçio do canal de drenagem e a~pha-
ção do centro de abastecimento, . . '-~-

Art. 2'!Esta Resolução entra .em vigor na data de 
sua PublicaÇão. - _ . -l · -- __ -_ . -__ 

Sala. das Comíss?e$, em 26 de "'~vembro de_.l986. 
-Álvaro Dias, Presidente --AI-no DarnJalif, Relator 
-Ivan Bonato- Carlos Lyra- Cid Sanipalo _,Mário 
Maia. · 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Fariã) _;;_ O p"árecer 
da Conlls.são ~de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n~ 318, de 1986, que autoriza 
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a Prefeitura Municipal de Pojuca, Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor corre~pon
dente, em cruzados a 298.800,00 OTN, para os fins 
que esp~cifica, dependendo de pareceres das Comissões 
de Constituição e Justiça e de Municípios. - -

Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros que profira 
o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para prole· 
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da. Comissão de 
Economià do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mens.agem n~ 440/86 do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Pojuca- BA, a contratar empréstimo no valor cor
respondente, em cruzados, a 298.800,00 OTN, desti
nado a finanCiar a iiri"j:tlantação do canal de drenagem 
e ampliação do centro de abastecimento. 

O, p_edido de ~utori_zação foi formulado nos _tenn()s 
do preceituado no artigo 2~, da Resolução _n':' ~3. do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a nãO-ob
servância dos limites fixadosnq_artigo 2~. da Resolução 
n~ 62, de 1975, também dO Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
elo Fl,lllº-o de Apoio ao DesenvolvimentoSociai-F AS. 
_As§.@L':':çrifica-s~_ÇIEe a propo~iç_ão foi elaborada con

soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encartrinhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

a SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Concedo a 
palavra ao nobre Ser~:ador Jutahy Magalhães, para pro
ferir parecer da Comissão de Municípios. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Para 
profeiíi-parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n~ 318, de 1~8?, 
ae auferia da Corriissáo -de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva aUtofiiar a Piefeitur:i. -Municipal de 
Pojuca- BA, a contratar .operação de crédito no valor 
cori"eS_pond~nte,_ei_n ~u~dos~ a 2~8~800,00 OT~, d_esti
riãdi(â lmplantaçilo dO Canal de drenagem e ampliação 
do centro de abastecimento. 

A matéria foi 3preciad3. pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeíros, a -qual 
concluiu pelo _presente diploma legal, tendo em vista 

__ a_priÇ>J]O_ade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Coniissãõ de COnStitUiÇão _e Justiça ·prOnunciOu-se 
pelo encaminhamento favorável., no que tange aqs as· 
pectos de constitucionalidade,juridicidade_e técnica le-
gis!aJiya. , ,. _ _ . .. _ _ ·- .. 

Nos aspectos_que COlllpetem.a esta Comiss!o, opina
mos"PelO: acOlhimento do pleito, nos termos do Pf<?-??Sto 
pela t':9.miss«o de.Econ-omla, tendo em vista a situaçiio 
finan~_~tivll~4olil que Sê ae~ta·a~m~oria_dos 
~iploS l?~silelro'~. em r~ da oon~_titraçáo das're
-eeitas ~ributiii_as a nível da Uniio, e ser o instituto 
do endividamento o úniCo mecailiSnio qúe dispóe para 
implementar os programas de trabalho. 

Era __ ~ parecer, ~r; Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas FariO.) - Os parei:eres 
são favoráveis. COmpletada a ~strução da m,:ltérja, pas~ 
sa-se 1\ discu~o. do proj_etç. em turno úg.ico. 

Em illscussão. \Pausa.) 
N~o havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. . 
-Éni votação. 
. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer_sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de_Redação. 

.cO-Sít -PRESnlENTE (Enéas Faria) ~-Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. 1 ?-Secretário. 

Dezembro de 1986 

É lido o seguinte 

PARECER 
N~ 1.194, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n: 318, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldauba Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n? 318, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Pojuca, Estado da Bahia, a contratar ope
ração ·de crédito no valor correspondente, em cruzados·, 
a 298.800,00 OTNs. · 

Sala de Reun-iões da Comissão, 5 -de dezembro de 
1986. -Martins Filho, Presidente -Saldanha Der.zi, 
Relator - Octávio Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N' 1.194, DE 1986 

Redação final do Pl"ojeto de Resolução n: 318, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da ConStitUição, e eu, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N: , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pojuca, Esta
do da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 298.800,00 
Obrlgaç~ do Tesouro Nacional - OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Pojuca, Estado 

da Bahia, nos termos do artigo 2~ da Resolução n? 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n? 
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede
ral~-aútorizada ãOOritrafãf-opefãÇâo de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a,298.SOO,OO Obrigações 
dq T~so~ro_NaÇional_-:-:- On{s, j9nt9 à Çaixa: Econó~ 
mica Federal, es.ta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoiõ aO DesenvOlVimento-Social _;;FAS, destin8da 
à . implantação do canal de d~enagem e ampliação do 

-_Cc:p.tro g_c; -~ºª~teciu.t~!lto, nQ..M.~I:Ji~lpio~ 
Art. 2~ Esta i:esoluçio entra em vigor na data de sua 

publicação. 

()Sit. ~RESnlENTE (En~,.;. Faria}- Em discussão 
a re<laç_io final. _ .. 
_ N~o havendo_ quem peça a palavra, encerro a discus

-são. - . 
A redação final é conliderada_ definitivamente apro

vad,a, nos termos do art. 359 do Regimento Interno~_ 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -A Presidéncia 
CQ_~_vQÇ~--~~~~ç ~,xtrao_rQjgária ___ a, tea,Uzar-~ hoje, às 11 
horas _e 52 inirutto~. com a seguinte 

·ORDEM DO DIA 

- Di_scus~i9,_ em ~um_o -~ico, =aa Reda_ção Final 
(oferecida pela ComisSão de Redaçio em seu 
Parecer n?-1.132, de 1986), do Prõji:to de Lei 
do Senado n~ 2-7. de 1981, de autoria do Senador 
Humberto Lu~na, que altera a redação do art. 
62 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O _SR. P_RESIDENTE (Enéas Faiia} -Está en
cerrada a sessão. 

(Li!v(iil{a·se a sesSão às 11 horas e 50 minutos.) 
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Ata da 349~ Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47! Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 11 HORAS E 52 MINUTOS, ACHAM~SE PRE· 
SENTE OS SRS. SENADORES: _-

Jorge Kalume -Altevir Leal- Mário Maia-Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes --: Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - Joáo Castelo - Américo de 
Souza -Alberto Silva- Helvídio Nunes -"João Lobo 
- Cesar Cais - Dias Macedo - Afonso Sancho -
Moacyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena 
- Marcondes Gadelha -Maurício Leite -José Ur11a
no- Cid Sampaio- Carlos Lyra- Luíz Cãvalcante 
- Lourival Baptista- Passos Pórto - Jutahy Maga
lhães~ Alaor Coutinho- Luiz Viana- Jo~é Ignácio 
Ferrerra- Nelson Carneiro - Jamil Haddad - Mata
Machado - Alfredo Campos --: Fernando Henrique 
Cardoso- Severo Gomes-Benedito Ferreira - Gas
tão Müller- José Fragelli-Saldanha Den:i ~ AffQn: 
so Camargo - Álvaro Dias - Enéas Faria - Arnor 
Damiani - Ivan Bonato - Carlos Chiarelli - Pedro 
Simon - Octávio Cardos_o. 

O SR. PRESIDENTE ( Enéas Faria) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senã.do:res. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamoS noSsos trabalhos. 
Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. 1~-secretário. 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 610, DE 1986 

Requeremos urgência, nOs termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 424, 
de 1986, relativa a pleito do Governo do Estado de 
Pernambuco. _ _ _ __________________ _ 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Jorge Kalume - Nivaldo Machado. 

REQUERlMENTO 
N:.611, DE 1986 

Requer~os urgência, nos tennos do art. 371, alínea 
b, do Regunento Interno, para a Mensagem n~ 436, 
de 1986, relativa a pleito do Governo do Estado de 
Santa Catarina. - - -

Sala das SessOes, 5 de dezembro de 1986.- Cárlos 
Chiarelll --Alfredo Campos - OctiviO Cardoso. 

O SR. PRESIJiENTE (Enéas Fana) - Os requeri· 
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do art. n? 375, item II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (EnéãS Faria)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da Redação Final 
(oferecida pela Comissão de Redaçáo em seu Pare
cer n~ 1.132, de 1986), do Projeto de Lei do Senado 
n~ 27, de 1981, de autoria do Senador Humberto 
Lucena, que altera a redação do art. 62 da Conso
lidação das Leis do Trabalho. 

Em discussão a redaçáo final. (Pausa.) 
_Não havendo quem peça a palavra~ encerro a discus

sao. 
A redação final é considerada defiilitivamente apio

vada, nos termos do art. 359, do Regimento Interno. 
O projeto vai ã Câmara dos Deputados. -

Presidência do Sr. Enéas Faria 

É a seguinte a redação fmal aprovada: 
Redação final elo Projeto de Lei do Senado n: 

27, de 1981, que altera a redação do art. 62 da 
-consoUdação das Leis do Trnbalho. 

O .Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ O art. 62 da Consolidação d3s Leis do 

Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação: 
. "Art. 62. Não são abrangidos pelo regime 

previsto neste capftulõ: -
I -os empregados que exercem atividade exter

na incompatível com a fixação de horário de traba
lho, devendo tal condição ser anotada na Carteira 
de Trabalho e Pre-vidência Social e no regístro de 
empregados; 

II - os gerentes, assim considerados os exer
CCJ.ltes_ de cargos de gestão, aos quais se equiparam, 
para efeito do disposto neste artigo; os díretores 
e chefes de departamento ou filiai. 

Parágrafo ~ni~- O regime previsto neste capí
tulo será aplicável aos empregados mencionados 
no incis~ II deste arti~o. quando o sa!ário do cargo 
de confiança, compreendendo a _gratificação de 

~ função, se houver, for inferior ao va!or do respec
tivo salário efetivo acrescido de 40% (quarenta por 
cento)." 

Arl;:2~ Esta Lei entra.-eril vigor na data de sua publi-
Cação. . . 

Art._3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESID~ (Ené3.s Faria) - Passa-se à 
apreciação ~o Requerlment_o n~ 610/86, de urgência 
lido ~o ExJX;diente, para a MensageJ_D n~ 424, de 1986: 
relativa a ple1to do Governo do Estado de Pernambuco. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senitdo_res qUe- ó aprovam., queitain perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à- apreciação da 

matéria, que (oi despachada às Comissõês de Economia 
e de Constituição e· Jus-tiça. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de. Econoniia 
que serâ lido pelo Sr. !'!-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.195, de 19116 

Da Comissão de Economia? sobre a Mensagem 
o! 424, de 1986 (n: 588/86, na origem) do Senhor 
Presidente da República, submetendo i aprovação 
do Senado Federal proposta para que seja autori
zado o Governo do Estado de Pernambuco a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, ~ ,170.098,80 OTN. 

Relator: Senador Amor Damlanl 

Com a Mensagem n~ 424/86, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado de Pernambuco que obje
tiva contratar junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora d_o Fundo de Apoio ao Desen
volvime!lto Social- F A~1 a s~guinte operação de cré
dito: 
Característicã.s da operação: 
1. PROPONENTE -

1.1. Denominação: Estado de Pernambuco/Centro de 
Convenções, Feiras e Exposições S/ A. 
1.2. Localização (se,Çie): Palácio do Campo das Prince
sas -Praça da República, Recife~ PE. 

2. FINANCIAMENTO 

2.1. Valor: equivãle.nte, em cruzados, a até 170.098,80 
OTN. 
2.2. Objetivo: implantação do Centro Cultural no Cen
tro de Convenções,_ Feiras e Exposições SfA. 
2.3. Prazo: carência: até 03 (três) anos. 
Amortização: 10 (dez) anos.. 
2.4. Encargos: juros-de 2% ao ano, cObrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das OTNs. 
2.5. Condições de Liberação: o financiamento será libe
rado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser 
apresentado. _ 
2.6._Gara~tia: ViricUJaçao de quotas do Fundo de Parti
cipação dos Estados - FPE. 
2.7. Dispositivos legais: Lei Estadual n~ 9.810, de 24 
de janeiro de 1986. 

Considerando os aspectos social, econO'mico~finan
Ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Econô~ica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacio_nais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS. 

Assim ~endo,_ concluimos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 319, DE !986 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco 
a contratar operação de cl"édito no valor correSpon-
dente, em cruzados, a 170.098,80 OTN. . 

O Senado Federa-l resolve: 

Art. 1'! É o Governo do Estado de Pernambuco nos 
termos do artigo 2? da Resolução n~ 93, de on~ de 
outubro de m~ novecentos· e setenta e 'seis, do Senado 
Federal, autonzado a contratar operação de crédito no 
yaior corre~pondente, em cruzados, a 170.098,80 QTN, 
JUnto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- F AS, des~nado a implantação do Centro Cul
tural no Centro de Convenções. Feiras e Exposições 
S/A. -
~· 2~ Esta Resolução. entra em vigor na data de 

sua publicação. 
.• Sala das Comissões~ 26 de novembro de 1986. -
Alvaro Dias, Presidente --Amo Damiani, Relator
Ivan Boqato - Carlos .Lyra - Cid Sampaio - Mlirio 
Mala. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
de projeto de resolução, que autoriza o Governo do 
Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 170.098~80 
OTN, para o fim que especifica, dependendo de parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

Com à palavra o nobre Senador Hélio Gue"íros- para 
proferir o parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça. 

O SR. JIÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para profe· 
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Proj~to de ~esolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n~ 424/86, do Senhor Presi
dente da República autoriza o Governo do Estado de 
Pernambuco a contratar empréstimo no valor corres
pondente, em cruzados, a 170.098,80 OTN, destinado 
a financiar a implantação de Centro Cultural, no Centro 
de Convenções, Feiras e Exposições S/ A. 

O pedido de a:ütorização foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2~ da Resolução 'n'! 93, de 
1976, do Senado Federal, implicaôdo, por conseguinte, 
a não observância dos limites fixados no artigo 2? da 
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Resolução número 62, de 1975, também do Senado 
Federal, haja vista que os recursos a sere-m !épaSsaàaS· 
serão provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social-FAS. • 

Assim, verifica"se que a- Proposição foi el3borada
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveiS 
ã espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha
mento favorável, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - O pareCer 
é favorável. 

Está completada a instrução da matéria. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer us-o da 

palavra encerro a discussão. (Pausa.) 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que O aprovam, queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçâo. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)-Sobre a mesa, 
parecer da COmissão de Red3.ÇãO; qUe-se-ra- HCfõ Pelo 
Sr. 1~-Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER 
N! 1.196, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n: 319, 
del986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n! 319, de 1986, que autoriia <{Governo 
do Esfado de Pernambuco a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
170.098,80 OTN. 

Sala de Reuniões da Comiss-ão, 5 de dezembro de 
1986. -Martins Fllho, Presidente -Saldanha Derzi, 
Relator - Mata-Machado. 

ANEXO AO PARECER 
N? 1.196, DE 1986--

Redação final do Projeto de Resolução nt 319. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos iermos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N? , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 170.098,80 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN. -

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? É o Governo do Estado de Pernambuco, 

nos termos do artigo 2? da Resolução n? 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela de n~ 140, de 5 de dezem· 
bro d_e 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 170.098,80 Obrigações do Tesouro Na~ 
cional- OTN, junto à Caixa Económica Feder_al, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social-FAS, destinada à implantação do 
Centro Cultural no Centrei de Conveilções, Feiras e 
Exposições, SI A, no Estado. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Em discussão 
a redação final. 

Se nenhum dos Srs. Senadores d~sejar fazer uso da 
palavra, _encerro a discussão. (Pausa.) 

Em votação. 
Os srs. Senadores que aprovam permaneçam como 

se acham. (Pausa.) 

DIÁRIO _{)O CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

___ _A_proyada. _ ~. . _ 
A matéria vai à promulgação. 

_O~~· PRESIDENTE (§_neas Faria) - Passa-se, 
agOra, -à· apréciação do Requerimento n? 611186, de ur
gência, lido no Expediente, para a Mensagem n~ 436/86, 
relativa a pleito do Governo de Santa Catarina. 

Em votação -o reQuerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado_ o requerimen~o, passa-se à_ apreciação da 

mat~~a. qiie1oi _despachad~ às Comissõe_S_de Economia 
ê~de_ éonstituição e JustiÇ3..: · - -

o SR. PRESIDENTE (EnéasFaria) :.:_ s'obre a ;;,esa, 
parecer da Comissão de Econ~J!lia, que será lido pelo 

--Sr. !~-Secretário. --

h lido o seguinte: _ 

PARECER 
N: 1.197, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
nt 436, de 1986 (n~ 603/86, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado_ Federal proposta para que -seja autori
zado Ó"'GoVC:Cno do Estado de Santa Catarina e con_
tratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 432.911,00 OTN. 

--- Relator: Senador Amor Damiani 
Com a Mensagem n~ 436, de 1986, o Senhor Presi

dente da República submete à deliberação do Senado 
Federal pleito do GOverno do Estado de Santa Catarina, 
que objeti va contratar, junto á Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- F AS, a seguinte operação 
de crédito: 
L PROPONENTE 
1.1 Denominação: Estado de Santa Catarina/Secretaria 
de Segurança Pública; 
1.2 Localização (sede): Rua José da Costa Moellmann, 
n? 129 Florianópolis/SC. 
2. FINANCIAMENTO 

·-2.1 Vã:tOr:- equiV.tiliátte, erii cruzados, a atéTf:V~ff~OO 
OTN. 
2.2 Objetivo: AqUisição de viaturas-coin respectivos 

-equipamentos (Polícia Civil e Militar) e aparelhos de 
telecomunicações. 
2.3 Prazo: Carência: até 1 (um) ano. 
Amortização: 4 (quatro) anos. 
2.4 Encargos: juros de_4% ao ano, cobrados trimestral
mente, sendo o ·saldo devedor reajustado em 100% do 
índice de variação das OTN ~ 

2.5 COi::tdições de Liberação: o financíamento será li
berado _em parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apres-entado. 

2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será 
amortizado em-·16 (dezesseis) prestações trimestrais e 
sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no 
último dia de cada trimestre civil, prevendo-se os se
guintes dispêndios anuaiS: 
1986- Cz$ 2.030.736,36 
1987- Cz$ 8.422.670,08 
!988 '- Cz$ 10.109.091,07 
1989- Cz$ 9.601.406,98 
1990- Cz$ 9.093.722,89 
1991- Cz$ 2.194.105,08. 
2.7 Garantias: Vinculação de parcelas do ICM. 

2.8 Dispositivos Legais: Lei Estadual n~ 6.516, de 
23·5,85. 

Considerando os aspectos social, económico-finan
~iro e legal, a 9peração apresentou viabilidad_e, segun
do a CaiXa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas-operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento- Social- FAS. 

Assinl sendo, concluímos p_elo acolhimento da Men
sagem, nos teimas do seguinte. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N? 320, de 1986 

Autoriza o Gove_rno do Estado de Santa Catarina 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados a 432.911,00 OTN. 

Dezembro de 198~ 

O Senado federal resolve: 
·A-'-rt.- 1f_É-o Goveino âo Estado-de Santa Catarina, 

nos temos do art. 2~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar 
opetação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a432.911,00 OTN, junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à aqui
sição de viaturas com respectivos equipamentos (Polícia 
Civil e Militar) e aparelhos de telecomunicações. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
Suã publicação.--

Sala das Corillssõé-s~ z-6- de novembro de 1986. -
Álvaro Dias, Presidente - Arno Damiani, Relator -
Ivan Bon~;~._to :- Carlos Lyra - C_id Sampaio --Mário 
Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - O parecer 
da .Comissão de Economia cçndui pela apresentação 
de__ projeto de resolução, que autoriza o Governo do 
~stado_ de Santa CatariJ:ta a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
432.9-9-1,00 OTN, dependendo de parecer da Comissão 
de _Constituição e Justiça. 

Solicito ao Senad_or Hélio Gueiros que profira_Q pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIRÓS (PMDB - PA. Para profe· 
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

o- p"reseilte -projeto de resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem n~ 436/86, do Senhor Presi-
9ente da República, autoriza o Governo do Estado de 
Santa Catarlnã -à contratar empréstimo no Valof corres
pondente, em cruzados, a 432.911,00 OTN, destinado 
a financiar a aquisição de viaturas com respectivos equi
pamentos (Polfcia Civil e Militar) e aparelhos de teleco
municações. 

O pedido de autorização foi forinulado nos· termos 
do preceituado no artigo 2~. da Resolução n? 93, de 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
obervância dos limites fixados no artigo--z?, da Reso
lução n? 6i, de 1975, ~ambém do Senado Federal, haja 
vista que os recurSo~ a serem repassados serão prove
nientes_do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
-FAS. 

Assim~ verifica~se qlle 3: propÕsição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona· 
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - O parecer 
conclui pela constitucionalidade e juridicidade da ma-
téria. -

Completada a sua instrução, passa-se à discussão do 
projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votaçiio. 

- Os Sis. Senadores _que _o _ _aprovam, queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Sobre a mesa, 
redação firiaf que se!á lida pelo Sr. !~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N~ 1.198, de 1986 

(Da Comissão de :Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n? 320, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão. 3pre5.enta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 320, de 1986, que autoriza o Governo 
·do Estado de Santa Catarina, a cOntratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
432.911,00 OTN. 



Dezembro de 1986 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de dezembro de 
1986. -Martins Filho, Presidente -Saldanha Derzi, 
Relator- Mata-Machado. 

ANEXO AO PARECER 
N' 1.198, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n: 320, 
de1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termçs 
do artigo 42, inciso Ví, da Constituição, e eu, Presi- · 
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N' , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina, 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 432.911,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN. 

O Senado Federai resolve~ _ _ _ _ ___ _ 
Art. l'! É o Governo do Estado de Santa Catarina, 

nos termos do artigo 2~ da Resolução n~ 93, de 11 de 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

outubro de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 
5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 432.911,00 ObrigaçOes 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvol':'imento Soc_ial - FAS, dest_inada_ 
à aquisição de viatura~_com respectivos equipamentos 
(Pollcia Civil e Militar) e aparelhos de telecomunica
ções:, no-Estado. 

~!t. 2~ Es_ta R,et'o~ução_ entra em vigor na data de 
sua· publicação: -

O SR. _P~ESJDENTE (Enéas Faria)- Em discussão 
a reâaçclo final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa). 
Aprovada. 
A matéria vai à Promulgação.-

Sábado 6 4843 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A Presidência 
_convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 12 
horas e 5 minuto-s~ cóm a seguinte-

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (ofere
cida pela Co_!Dissão de Redação em seu Parecer n~ 1.133. 
de 1986), do Projeto de Lei da Senado n'! 104, de 1982, 
de autoria do Senador Gastão Müller, que faculta aos 
depositantes de estabelecimentos bancários terem con
signados, em seus talões de cheque, as referências que 
especifica e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Está encerrada 
a se-ssão. - - - -

(Levanta-se a sessão às12 horas e 2 minutos.) 

Ata da 350~ Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47 ~Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 12 HORAS E 05 MINUTOS, ACHAM.SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES:· . 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Gãlvão Modesto - Odacfr Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
-Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
-Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo -
Cesar Cais- Dias Macedo- Afonso Sancho- Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista - Passos Pôr to - J utahy Maga-
lhães- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira- Nelson 
Carneiro- Jarml Haddad- Mata-Machado- Alfre
do Campos - Fernando Henrique Cardoso - Severo 
Gomes- Benedito Feireira- Gastão Müller- José 
Fragelli- Saldanha Derzi ......:...-Affonso Camargo- Ál
varo Dias - Enéas F<iria -Arrio Damiani -Ivan 
Bonato -Carlos Chíarelli- Pi!dro Simon- Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria} C..: Alista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos uossds trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 

Sr. 1'!-Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N: 612, de 1986 

Requeremos urgência;·nos-termos do art. 371, 
aiínea b, do Regimento Interno, para a Mensagem 
n? 194, de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Muni
cipal de Sidrolândia (MS). 

Sala das Sess6es, 5 de outubro de 1986.- Hélio 
Gueiros - Octávio CardOso--:.:. Odacir Soares. 

REQUERIMENTO 
N: 613, de I 986 

Requeremos urgência, nos teimof do art. 371, 
alínea b, do Regimento Intemo-;pa:ra: a: Mensagem 

Presidência do Sr. Enéas Faria 

II'! 449, de 1986, relativa a pleito do Governo do 
EStado do Maranhão. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -
-Carlos Chlarelli- -Alfredo Campos-- Octávio Car
doso. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Os reque
rimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, 
na forma do art. 375, item II, do Regimento 1nter-_ 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Passa-se 
à 

ORDEMDODIA 

Discussão, eni tUrno único da redã.ção final 
oferecida pela Comissão de Redação em seu Pare
cer n~ 1.133, de 1986, do Projeto de Lei do Senado 
n~- 104~ de 1982, de autoria do Senador Gastão 
Müller, que faculta aos depositantes de estabeleci
mentos bancários terem consignados, em s_eus ta
lões de cheque, as referências que especifica, e 
dá outras providências. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Eriéé'idtaa·a discú..SSão, a i'edação final é considerada 

defínitívamente aprovada, noS terrõos- do RegimentO
Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a redação final aprovada: 
Redação final do Projeto de Lei do Senado n: 

104, de 1982, que raculta aos depositantes de estabe
lecimentos bancários terem_ consignados em seus ta· 
Iões de cheques, as referências que especifica e dá 
outras providências. 

O Congresso Nadonal decreta: ___________ _ 
Art. 1?-É facultado aos depositantes de estabele

cimentos bancários terem impressos, em seus talóes 
de cheque, o número e a nomenclatura do órgão 
emissor de sua carteira de identidade, bem como, 
o próprio endereço e o respectivo número de seu 
telefone. 

Parágrafo único. As anotações e corresponden
tes alterações relativas á faculdade conferida por 

esta lei, deverão ser·man~festadas pe_lo depositante, 
mediante expressa notificaÇão à matriz ou agência 
do respectivo estab.elecimento bancário. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Farias)- Passa-se à 
apreciaçã~- do Requerimento n~_ 612, de urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n? 194, de 1984, rela
tivo á pleito da Prefeitura Municipal de Sidrolândia, 
Mato Grosso do Sul. 

Em votação o-requeriine:nfo. 
<?s _Sr~_- Senadores que o aprovam queiram perma

necer Sentados. (Pausa.) 
Apro_vado~ 

- Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria, que foi -despachãda às Comissões de Econo
mia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Economia 
que será lido pelo Sr. !?-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
Nt 1.199, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
nt 194, de 1986 (nt 249/86, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal pro_posta para que seja autorl· 
zada a Prefeitura Municipal de Sindrolãndia (MS) 
a contratar operaçio de crédito no valor de Cz$ 
1.139.339,03, (um milhão, cento e trinta e nove mO, 
trezentos e trinta e nove cruzados e três centavos). 

Relator: Senador Albano Franco 
Com a Mensagem n~ 194/86, o Senhor Presidente 

da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleitQ __ d_a, :rre.í.ei_tura Municipal de Sindrolândia-{MS) 
que objetiva contratar junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- F AS, a seguinte operação 
de crédito: 
Caiacterlstica das operações: 
A- Valor global: Cr$ 1.139.339,037 (corresponde a 
23.065,0 ORTN, de Cr$ 49.396,88, em AGo/85), sendo 
as operações nos valores a saber: 
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I -Cr$ 266.743.152 (5.400,0 ORTN), 
II- Cr$ 625.611.485 (12.665,0 ORTN), 
III -Cr$ 246.984.400 (5.000,0 ORTN). 

Prazos: 
l-de carência: 3 anOs (operações I, II e III); 
2-de amortização: 12 anos (operações I, II e III); 
C-Encargos: 
1- juros: 6% a. a., cobradoS 1:Iúnestralmente; 
2-correção monetária: 60% (operação I), 70% ( ope
ração II e III) do índice de variação da ORTN; 
D -Garantias: vinculação de quotas do Fundo de Par~ 
ticipação dos Municípios (FPM) (operação I) e de parceM 
las do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) 
(operações II e III). 
E-Destinação dos recursos: 
1 -ConstruçãO de unidades escolares (operação I), 
2-im:plantação de centros sociais (operação II), 
3 -implantação de mercado municipal (operação III). 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que,_ analisando as finanças 
municipais, constatou que o ~D.dlvidamento da Prefeiw 
tura, após a operação pretendida, permanecerá contido 
nos limites fixados pelo artigo 2? da Resolução n~ 62175, 
parcialmente modificado pelo artigo H da Resolução 
n? 93n6 e pela Resolução n't 64/85, todas do Senado 
Federal. 

A Secretaria de Planejamento da P~esidência da Re· 
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que à Caixa Econôw 
mica Federal considera viável técnica, económica e fiw 
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N! 321, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de SindrOblndia 
(MS) a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 1.139.339,03 (om mibão, cento e trinta e nove 
mil, trezentos e trinta e nove cruzados e três centa. 
vos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Sindrolândia, Es

tado de Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 2? 
daResoluçãon?93, de lide outubro de 1976,doSenado 
Federal, autorizada a contratar operação de cr~dito no 
valor de ~ 1.139.339,03 (um milhão, cento e trinta 
e nove mil, trezentos e trinta e nove cruzados e três 
centavos) correspondente a 23.065, o ORTN de Cr$ 
49.396,88 vigeiitC: ein agosto/85, junto a Caixa Econôw 
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social-F AS, destinado 
à construção de Unidades Escolares (operação I); à 
implantação de centros sociais (operação li) e à implan
tação de mercado municipal (operação III) obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 25 de junho de 1986. - Álvaro 
Dias, Presidente, em exercício -Albano Franco, Rela~ 
tor- Carlos Lyra - Severo Gomes - Lenoir Vargas 
-José Llns. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n~ 321, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de S-idrolândia, Estado do Mato 
Grosso do Sul, a contratar operação_ de crédito no valor 
global de Cz$ 1.139.339,03, para os fins que especifiCa, 
dependendo de pareceres das Comissões de Constitui
ção e Justiça e de Municípios. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Héli9 Gueiros 
para proferir o parecer da Comissão de COnstituição 
e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB - P A. Para profe
rir parecer) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

O presente Projeto de Resolução, dã:- COD.iissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n'.' 194/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Sídrolândia (MS) a contratar empréstimo no valor 
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de Cz$1.139.339,03 (hum milhão, ceD.to e trinta e nove 
mil, trezentos trip.ta e nove cruzados e trê~ centavos) 
destinado a financiar a construção de unidades escolares 
(operação I), à implantação de centros sociais (operação 
II)_; à implantação de mercado municípal (operação III). -

O pedido de autorização foi fo~niulado nos termos 
do preCeituadq no artigo 2~ de Resolução n'.' 93,· de 
19?6, do Senado Fe_deral, implicando, por conseguinte, 
a não observância dos limites fixados no artigo 2'.' da 
Resolução n'.' 62, 1975, também do Senado Federal, 
haja vista que os recursos a serem repassados serão 
provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie-, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. PresJdente. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Concedo a 
palavra ao nobre Sen~d_or Jutahy Magalhães, para pro
ferir o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para 
proferir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exãme o Projeto de Resolução n~--:321, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fedew 
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Sidrolândia {MS) a· contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 1.139,339,03 (um m!lhão, cento e trinta 
e nove mil, trezentos e trinta e nove cruzados e três 
.centavos), destinada à construção de unidades escolares 
(operação I); à implantação de centros sociais (Ope
ração II); à implantação de mercado municipal (opera· 
ção III). -

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do progrma a ser custeado pelo empréstimo 
e a capacidade de pagamento do soliCitante. 

A Comissão de COnstituição e Justiça pronunciou-se · 
pelo encaminhamento favorável no que tange aos aspec· 
tos de constitucionalidade, juridiçidade e técnica legis
lativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a sitUação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos 
municípioS brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributáriaS a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

Este é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Os pareceres 
são favoráVeis. 

Completada a instrução da matéria, passa·se à discus
sãi:f do projeto em turno único. 

Em discussão. 

O SR. SALDANHA DERZI Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Sadanha Derzi, para discutir. 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MS. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
esse projeto esteve no últ~mo esforço concentrado que 
fizemos aqui, no Senado Federal, sob a Liderança do 
eminente L!der patriota, hábil e capaz, Senador Alfredo 
Campos, e passamos em dois dias e duas noites a fio, 
traba._lhando e aprovando todos os empréstimos que es
tavam aqui. Acontece que esse projeto não estava com
plementado, embora o Senador Niyaldo Machado tives
se feito os mais veementes apelos ao nosso Líder e 
a nós, de Mato Grosso do Sul, e eu e o_Senador Marcel_o 
Mir_a_nda. -Realmente, desejávamos aprovar, como 
aprovamos dois empréstimos de Dourados, que é um 
Município adversário nosso, como é esse de Sidrolân
dia. Fur a Sidrolândia, dei as explicações em comício 
e disse que não tínhamos culpa nenhuma de eles elege
rem um prefeito displicente e incompetente, e, por isso, 
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não havia sido aprovado esse pleito de SidrÕlândia. 
Mas~ voltando aqui, complementamos o projeto, eu 
e o Senador Marcelo Miranda solicitamos às ilustres 
lideranças, em primeiro lugar, meu Líder Alfredo Cam
pos, que requeresse urgência urgentíssima para a apro
vação desse projeto. Então, foi esforço nosso, dos Sena
dores, e não do prefeito, que não se interessou pela 
aprovação deste projeto. Mas estamos cumprindo nos
so dever e o povo de Sidrolãndia, que nos deu a mais 
estrondosa vitória no seu Município, não nos culpou 
e reconheceu que, realmente, estamos aqui cumprindo 
com o nosso dever, e hoje aprovamos este empréstirilo 
para que os habitantes daquele Município pão sejam 
prejudicados pela displicência e -incorirPetência do pre
feito daquele Município. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Continua em 
discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-
são. -

Em votação. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à COmiss~O de Redação, cujo parecer 

será lidp pelo Sr. 1~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.200, de 1986 

(Da Comissão de Redaç.iio) 
Redação Onal do Projeto de Resolução n: 321, 

de 1986. 

Relator: ~nador Saldanha Derzi 

A ComiSsâo apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 321, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Sidrolândia (MS) a contratar operações 
de crédito no valor global de Cz$ 1.139.339,03 (um 
milhão e trinta e nove mil, trezeiltos e trinta e nove 
cruzados e três centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 dezembro de 1986. 
"""""Martins Ffibo, Presidente -Saldanha Derzi, Relator 
-Jamil Haddad. 

ANEXO AO PARECER N: 1.200, DE 1986 

RedaçAo final do Projeto de Resolução n: 321, 
de 1986. 

Faço saber que o ~e_nado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presi-
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N: , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$1.139.339,03 (um milhiio, 
cento e trinta e nove mU, trezentos e triota e uove 
CJ1W1dos e três centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1?E a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, Es
tado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 
2~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
cr_éd_ito no valor ~e_Cz$1.139.339,03 {um milhão, cento 
e trinta e nove mil~ trezentos e trinta e nove cruzados 
e três centavos), correspondente a 23.065,00 Obiig"a
ções Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, coo~ 
sideradoo valpr nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, 
vigente em agosto de 1985, junto à Caixa Económica 
Fe,deral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à construção de unidades escolares (operação I); à im
plantação de centros sociais (Operação TI); e à implan
tação de mercado municipal (Operação III), obedecidas 
as condições admitidas pelo Banc-o Central do Brasil, 
no respectivo processo. 
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Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. - -

O SR. PRESIDENTE Enéas Faria) -Em díscus_são 
a redação final que acaba de ser lida. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a ~prvam pennaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Passa-Se à 
apreciação do Requerimento n! 613, de urgência, lido 
no Expediente para a Mensagem n? 449, de 1986, rela
tivo a pleito do Governo do Estado do Maranhão. 

Em votação o requerimentO. · 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à apreciação da matéria, que for d_espachad3 

às Comissões de Economia e ·ae Constituição e Justiça. 
Sob a mesa, parecer da Comissão de Economia qUe 

será lido pelo Sr. 1~-Sec:retário. - · ---
É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.201, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
n: 449, de 1986 (n: 628/86, na origem), do Senhor 
Presidente da República submetendo à aprovação 
do Senado Federal proposta para que seja autori~ 
zado o Governo do EstadO do Maranhão a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 165.280,50 OTN. 

Relator: Senador Arnor Damiani 

Com a Mensagem n'! 449/86, o- Senhor PreSidente 
da República submete_ à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo dO Estado do Maranhão_ que objetiva 
contratar junto à Caixi EConómica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social-FAS, a seguinte operaÇão de cré<ij~o: 
I. PROPONENI'E 

1.1. Denominação: Estado do Maranhão/Segurança Pú-
blica. -
1.2. Localização (sede)_: Av. Dom Pedro II- Palácio 
dos Leões São Luís - MA. 
2. FINANCIAMENTO - -

2.1. Valor: equivalente, em cruza_dos, a até 165.280,50 
OTN. 
2.2. Objetivo: Implantação de complexos policiais e 
aquisição de veículos e equipamentos de comunicação. 
2.3. Prazo: car"ência: até 02 (dois) anos. 
Amortização: 10 {dez) anos. 
2.4. Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestral~ 
mente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
fudice de variação das OTN. 
2.5. Condições de Liberação: o financiamento ser.á libe
rado em parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apresentado. · 
2.6. Condições de Amortização: o saldo devedor será 
amortizado em 40 (quarenta) prestaçôes trimestrais e 
sucessivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no 
último dia de cada trimestre civil, prevendoMse os seM 
guintes dispêndios anuais: 
1986- Cz$ 368.620,58 
1987- Cz$ 902.591,22 
1988- Cz$ 1.287.031,18 
1989- Cz$ 2.383.939,12 
1990- Cz$ 2.293.679,99 
1991 - Cz$ 2.203.420,88 
1992- Cz$ 2.113.161,76 
1993 - Cz$ 2.022.902,64 
1994- Cz$ 1.932.643,51 
1995 - Cz$ 1.842.384,39 
19%- Cz$ 1.752.125,27 
1997- Cz$ 1.661.866,14 
1998- Cz$ 1.187.167,06 
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2.1-. Gàrantias: vinculação da~ parcelas do Imposto so
bre Circulação de Mercadorias_- ICM. 
2.8. Dispositivos Legais: Lei n? 4.429, de 4M6-82. 

Considerando os aspectos social, econômicoMfinanM 
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa EcoiJ.ômica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
yimento Social- FAS. 

Assiiii seD.dP, COncluímos pelo acolhimento da Men
sag_em nos termos do seguinte: 

:PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 322, DE 1986 

Autoriza o Governo do_ Estado do Maranhão, a 
contratar operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 165.280,50 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l?É o Governo do Estado do Maranhão, nos 
termo.s do_artigo 2'! da Resolução n? 93; de onze de 
outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 165.280,50 OTN, 
jUrito ã Caix'a. Económica Fedúal, esta na qualidade 
de gestora. do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, destinado à implantação de complexos 
policiais _e aquisição de ve!culos e equipamentos de co
municação. 

Art. 2e Esta ReSolução entra em vigor ria data de 
sua publicação. 

Saia das Comissões, 26 de novembro de 1986. -
Álvaro Dias, Presidente - Arno Damlani, Relator -
Ivan Bonato - Carlos Lyra - Cid Sampaio - Mário 
Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -O _parecer da 
Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~ 322, de 1986, que autoriza 
o Governo do Estado do Maranhão a contratar opera
ção de cr~dit_o no_ valor corresp_Qn<:f~nte, _e~ cruzados, 
a)65.280,30 OTN, para o fim-que especifica, depenM 
dendo de parecer da Comissão de Constituição e Jus
tlçã: -

Concedo a palavra_ao nobre Senador Hélio Gueiros, 
para proferir o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB-PA.l'ara proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem n? 449/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Goverllo do Estado do 
Maranhão a _contratar empréstimo no valor_ correspon
dente, em cruzados a 165.280,50 01N, destinado a fi
nanciar a implantação de complexos poliCiais e a aqui
siç.ã.o __ dr;;_ yeículos. e equipamento de comunicação. 

o--pedidO-- de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2~. da Resoluçáo n~ 93, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fixados no artigo 2?, da ResoM 
lução n~ 62, de 1975, y~mbÇm do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a s~rem repassados serão prove
nientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
-FAS. 

Assim, verificaMse qUe a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favoráVel, JlO_que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É_o parecer, Sr. Presidt:nte. 

O S!kl'_l!!!S_IDE_Nl'E (Enéas Faria) - O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça é favorável. 

Completada a inst:r:uç_ão d~ matéria, passa-se- à dis-
cusSão do projeto, em turno único: : 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusM 
sâd. -

Em votação. 
_OS Srs. Senadores que o aprovam queiram permaM 

nec_er sentados. (Pausa.) 
-_Aprovado. 

A matéria vai à Comissão de Redação, cujo parecer 
será lido pelo Sr. 1~- Secretário. 

É lido o segu_int_e 
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PARECER 
N: 1.202, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redaçio ftnal do Projeto de Resolução ur 322, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 
A CcnnhSão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n~ 322~ de 1986, que autoriza o Governo 
do Estado do Maranhão a contratar operação de crédito 
no valor correspondente~ em cruzados, a 165.28,50 
OTN. 

Sala de Reuniõe;s da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. - Martins FUho,Presidente - Saldanha Derzi, 
Relator - JamU Haddad. 

ANEXO AO PARECER N! 1.202, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução nt 322, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos 
do_ artigO 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N! , de 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão, a 
contratar operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 165.280,50 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. lY É o Governo do Estado do Maranhão, nos 

termos do artigo2~daResoluçãon?93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezem
bro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado con
tratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cru~dos, a 165.280,50 Obrigações do Tesouro Na
cional- 01N, jUnto à Caix3. EConómica Federal, esta 
na qualidade de gestor1_1 do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS, destinada à implantação de 
complexos pol.iciais e aquisição de veículos e equipa
mentos de comunicação, no Estad_o. 

M._ 2~ E_s_ta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Em diScussão 
a redação final que acaba de ser lida. (Pausa..) 

Não havendo quem queira discutiMia, declaro~a encerM 
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à prOmulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A Presidência 
convoca -sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 
12 horas e 33 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em segundo Turno, do Projeto de Lei 
do Sen~do N~_232, de_1_98.5_~-d~_autoria do Senador· 
Gastão Müller, que totna isenta de todas 3$ custas judiM 
ciárias e cartorárias a ação ou ·c-ontestação judicial de 
qualquer natureza, visando a preservação do meio am-
l;tiente ~ tendQ _ _ , 

PARECERES", Sob n~S484 e 485, de 1986, das Comis
sões~ 

- de Constituiçã:o e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, favorável; e 

- de Finanças, contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)..:_ Está ~ncerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sesslio às 12 horas e 30 minutos.) 
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Ata da 35U Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 12 HORAS E33 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
>ENTES O:>SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume -Altevir Leal-Mário Maia-Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Od_acir Soares ~ 
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes -:-- Hélio G~Jeiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
-Alberto Silva- Helvídio Nunes -João Lobo-
César Cais- Dias Macedo- Afonso Sancho- Moa
cyr Duarte ---:- Martins Filho -:- Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista -Passos Pôrto - Jutahy Maga-
lhães - Luiz Viana -José Ignácio Ferreira - Nelson 
Carneiro - Jamil Haddad- Mata-Machado - Alfre
do Campos- FernandO Henrique Car_do_~o .:...._Severo 
Gomes - Benedito Canelas - Gastão Müller - José 
Fragelli- Saldanha Derzi- Affonso Calnargo- Ál
varo Dias - Enéas Faria - Arno Damiani - Ivan 
Borrato - Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) --A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo nUmero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. !'!-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 614, de 1986 

Requeremos urgência, nos territos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da_ 
Câmara n~ 94, de 1986. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. - Murilo 
Badaró - Gastão Müller - Nivaldo Machado - Jami1 
Haddad. 

REQUERIMENTO 
N: 615, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a ~ensage~ ~~ 541, 
de 1986, relativa a pleito da PrefeJtura Mumctpal de 
Araçuaí (MG). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os requeri· 
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do art. 375, item II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa·se à 

ORDEM DO .DIA 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do . 
Senado n~ 232, de 1985, de autoria do Senad?r <:J~st~o 
Müller, que toma isenta de todas ~s C;U~tas Judacaárias 
e cartorárias a ação ou contestação JUd_tcaal d~ qualquer 
natureza, visando a preservação do me10 ambtente, ten.-

do PARECERES, sob n'>. 484 e 485, de 1986, das Co· 

mi~õ::~onstituiçáo e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, favorável; e 

- de Finanças, contrário. 
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 

Presidência do Sr. Mário Maia 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da pala
vra:, encerro a discussão. 

O -prOjeto é dado como definitivamente aprovado, 
nos termos do art. 315 do Regimento Interno. 

O projeto lr~f à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 232, de 1985 ---

Torna isenta de todas as custas judicitirias e 
cartorárias a açáo ou contestação judicial de qual
quer natureza, visando a preservação do meio 
ambiente. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ É isenta de todas custas judiciárias e cartO· 

rárias a ação judicial de qualquer natureza, visando 
a preservação do meio ambiente. 

Parágrafo único. Goza da mesma iseriÇão a-parte que 
~I!!_e~t-~ qualquer ação judicial que agride ou ameaça 
a conservação do meio ambiente. 

Art. 2~ Considera-se preservação do meio ambiente, 
--para efeito desta lei, as finalidades da Secretaria Espe

cial do Meio Ambiente (SEMA). 
Art. 3~Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa-se à 
apreciação do requerimento de urgência, lido no Expe
diente, para o Projeto de Lei da Câmara n~ 94, de 
1986. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
~Aprov_;1do o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 

"DiscusSão em turno único do Projeto de Lei 
da Câmara n~ 94, de 1986, n~ 5.183, de 1985, 
na Casa de origem, que restabelece direito de 
servidores públicos no caso que especifica, de
pendendo de pareceres das Comissões de Serviço 
Público Civil e Finanças." 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Serviço Públi
co Civil que será lido pelo Sr. !'!-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N~ 1.203, de 1986 

Da Comissão de Serviço Público Civü, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n: 94, de 1986 (n! 5.183, 
de 1985, na Casa de Origem), que ~'restabelece di
reitos de servidores públicos, no~ que especi
fica". 

Relator: Senador Jorge Kalume- I. 
O presente Projeto de Lei, de autofia do nobre Depu

tado Nilson Gibson, tem por finalidade estender aos 
antigOS ocupantes d~ ca~gso d_e -Fiscir.I do Quadro de 
Pessoal da extinta Comissão Federal de Abastecimento 
e Preços - COF AP, o benefício de que trata a Lei 
n~ 6.877, de 1980, e que consiste na transposição para 
a categoria funcional de Inspetor de Abastecimento, 
independentemente do requisito de formação profis
sional de nível superior. 

Propõe, também, que seja aplicada essa dispoSição 
aos servidores da citada Comissão Federal de Abaste
dlilento_ e Preço que tenham exercido as funções de 
Agente de Fiscalização da SUNAB, nos termos do De
creto n~ 64.715, de 18 de junho-de 1969. 

Justifica o Autor que a Proposição pretende corrigir 
uma injustiça impetrada contra um pequeno grupo de 
servidores, cuja situação funcional apresenta as ii:!esmas 
características daqueles que foram beneficiados com o 
enquadramento. 

Acontece que esse servidores foram excluídos da 
clientela originária que concorreu ao enquadramento 

-realizado durante os anos de 1962 e 1963, consoante 
das diretrizes fixadas através da Lei n? 3. 780 de 1960, 
que dispunha sobre o Plano de ClassificaçãO de Cargos 
da Administração Federal. 

-A ·propOsição pretende corrigir essa distorção resul
tante do enquadramento de servidores quando da im
plantação do Plano de Classificação de Cargo~ no órgão 
a que pertenciam. - ~ 

Diante do exposto, consideramos oportuno o pre~ 
sente Projeto de Lei, poiS o mesmo trará um novo 
ânimo a servidores que se viram alijados no momento 
em que outros, em situação idêntica às suas, foram 
guindados a melhorias funcionaís. 

Somos, portanto, no âmbito desta Comissão, pela 
aprovação do presente Projeto de lei. 

Sala das Comissões, 17 de setembro de 1986. - Ni· 
v.a_ldo _Machado, Presidente _ ~ventual -Jorge Kalume, 
Relator - Hélio Gueiros - José Urbano. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir 
o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. JORGE KALUME (Para proferir parecer,) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No presente Projeto. seu aautor, o nobre Deputado 
Nilson Gibson, objetiva assegurar o direito de transpo
sição para a categoria funcional de Inspetor de Abãsteci
mento, tanto para o servidores da extinta Comissão 
Federal de Abastecimento Preços - COFAP, que te
nham exercido funções de Fiscais, como para os que 
tenham exercido as funções de Agentes de Fiscalização 
da Superitendência Nacional de Abastecimento-- SU
_NAB, estes nos termos do necreto n~ 64.715, de ·18 
de junho de 1969. . . . 

O Projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, 
após pareceres favoráveis das Comissões de Constitui
ção-e Justiça, de serviço Público_e_de Finanças. 

Vem, agora, ã revisão nesta Casa, na forma do artigo 
58 da Constituição Federal, cabendo-nos examiná-lo 
sob o aspecto financeiro, conforme o art. 108 do regi
mento Interno do Senado Federal. 

O Projeto, em si, envolve aumento de despesa, visto 
que a reClassificação implica elevação -dos vencimentos 
dos funcionários abrangidos. Todavia, a Comissão de 
ConstitUição e JUstiÇa da Câmara dos Deputados. em
bora reconhecendo caber a iniciativa do Projeto ao Pre
sidente da República, diante de tal constatação, -conclui 
pela constitucionalidade da Proposição, certamente le
vando em conta a pequena monta do acréscimo de gas
tos. 

A nosso ver; a-existência da Reserva de Contigência 
votada no Orçamento Federal oferece condições para 
o curso da presente Proposição, pois que possibilita 
a cobertura do pequeno aumento das desposas causadas 
pelo Projeto, sem acrescer o quantum geral previsto 
no orçamento. 

Ademais. a medida se enquadra perfeitamente dentro 
das prioridades do Governo, que elegeu, como ponto 
número um de sua, ação a questão social e, além disso, 
está presentemente desencadeando a Reforma Admi
nistrativa, na qual certamente serão incluídas e solucio
nadas distorções como as que dão conta o presente 
Projeto. 

Diante do exposto e não havendo óbices financeiros 
ã execução da medida, opinamos pela aprovação do 
Projeto. 
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os Pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, paSSa-se à sua 
apreciação. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai ã sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Vai-se passar, 
agora, à apreciação do Requerimento n~ 615 de urgên
cia, lido no Expediente, para a Mensagem n~ 541/86, 
relativo ao pleito da Prefeitura Municipal de Araçaí, . 
Minas Gerais. 

Em votação o requerimento-. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, passa~se à apreciáç:io da 

rnaté~ que foi despac_~ada ás Comissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Municípios. 
3 e Estando a matéria dependendo de parecer da Comis~ 
são de E,conomia c verificando-se a ausência temporária 
da maioria dos seus integrántes., esta Presidência, nos 
termos do§ 1~ do art. 90 do Regimento Interno, designa 
o nobre Senador Jutahy Magalhães, substituto eventual 
na referida Comissão. 

Solicito ao nobre Senador Jutahy Magalhães que pro
fira o parecer da ComissãO de Economia. 

O SR. J(JTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
com a Mensagem n~ 541186, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Ara~ aí (MG) que 
objetiva contratar junto à Caixa Econôm"ica Federal, 
esta na qualidade de gestora do fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação 
de crédito: 
!. PROPONENTE 
1.1 Denominação: Município- de AracaudMG 

1.2 Localização (sede): fraça Belo Horizonte, s/D~ 
Araçuai-MG 

2. F1NANCIAMENTO 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a _até 31.391,30 
OTN. 

2.2 Objetivo: Implantação de calçamento, meios~fios 
e drenagem pluvial 

2.3 Prazo:carência: até 3 (três) anos 
Amortização: 12 (doze) anos. 

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimes
tralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
cOm o índice de variação das OTN. 2.5 Condições 
de Liberação: o financiamento será liberado em parce
las, de acordo com o cronograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Villéulação de quotas do Fundo de Parti
cipação dos Municípios- FPM. 

2.7 DispositivoS Legais: Lei Municipal n~ 136/86, de 
4-6·86. 

Considerando os aspectos social, económico-fi
nanceiro e legal, a operaçã-o apresentou viabilidade, 
segundo a Caixa Económica Federal, enquadrando-se 
nas normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desen~ 
volvimento Social - F AS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensa~ 
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Ne 323, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araçuaí-MG 
a contratar operBção de crédito no valor correspon· 
dente em cruzados, a ~~:391,30 OTN. 

O Senadci Federal resolve: 
Art. 1~ É a PrefeitUra Municipal de Araçuaí-MG, nos 

tennos do artigo 2~ da Resolução n~ 93, de onze de 
outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente em cruzados, a 31.391,30 OTN 
junto a Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, destinado ã implantação ,de_ calçamento, 
meios~ fios e drenagem pluvial. 

Art. 2~ Esta resoluçãO entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer da 
· COmisSáo dC ~ EcoiÍÔinia conclui pela apresentação de 

projeto de resolução, que autoriza a Prefeitura.Muni
ci~al de Iraçuaí_a contratar operação de crédito no ifalor 
corie_spondente, em cruzados, a 31.391,30 OTN. 

Dependendo de pareceres das Comiss6e_s_ de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

Co:r:tcedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, 
pira --proferir o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça.-

OSR. HIÍLJO GUEffiOS (PMDB- PA. Para prole· 
rir parecer.)- Sr. PiCsidente, Srs. Senadores; 

O presente prOjetO de resolução, da Comissão de 
EconOlllia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem n? 541/86 do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Araçuaf (MGJ a contratar emprésthno no valor cor
respondente, em cruzados a 31.391,30 OTN destinado 
a fin3.nciar a implantação de calçamento, meios~fios e 
drenagem pluvial. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituad_~ n_o artigo 2~ ci?- Resolução n~ 93, de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, 
a não obsexvãncia dos limites fixados no artigo 2? da 
Resolução n? 67, de 1975, também do Senado Federal, 
ha_ja_vista que o_s recursos a serem_repassados serão 
provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS. 

Assim, verifica"-se que a proposição foi elaborada con
so_an_te as prescrições legais e regimçntais aplicáveis à 
espécie. merecendo por isso, o nosso eÍtcaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicid~de e técnica legislativa. 

Este é o Parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao ri obre Senador Jorge Kalume, para proferir 
o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. JORGE KA.UJME (PDS- AC. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Sob exame o Projeto de Resolução n? _323, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva autoriz.ar a Prefeitura Municipal de 
-Araçuaí (MG) a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 31.391,30 OTN", desti
n~da à implantação de calçamento, meios-fios e drena· 
gem pluvial. 

A matéria foi ap!t!ci<ida pela Comissão de Economia 
no que diz respeito ·aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu, pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do pragrama a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e 1 ustiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as~ 
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le~ 
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitlV<i com que se defronta a maioria dos 
municípiOs· brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do, _endividamento o (ínico mecanismo de que dispóe 
para implementar os programas de trabalho. 

Este é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Os pareceres 
são favoráveis. Completada a instrução matéria, pas~ 
sa-se à discussão do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados~ (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão dei Re.dação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação, que vai ser lido pelo 
Sr. !~-secretário. 

Sábado 6 484 7 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.204, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação rmal do Projeto de Resolução n~ 323, 
de!986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redaçá-o final do Projeto 
de Resolução n~ 323, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Araçuaf (MG) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
31.391,30 OTN. 

Sa.la de Reuniões da_ Comissão, 5 de dezembro de 
1986. - MartinS FilhoJ Presidente -Saldanha Derzi, 
Relator - Mata~Machado. 

ANEXO AO PARECER 
Ne 1.204, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n: 323, 
de 1986. 

Faço sabe.r que o Seriado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Ne , DE !986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araçuaí, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no va~or correspondente, em cruzados, a 
31.,391,30 ObrigaçóesdoTesouroNacional __. OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Araçuaí, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do artigo 2~ da Resolução 
n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n~ 
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 31.391,30 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto ã Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à implantação de calçamento, meios-fios e drenagem 
pluvial, no Município. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

NãO havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar~se hoje, às 12 
horas e 46 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 1Í4. de 1982, de autoria da Senadora Eunice 
Micbiles que ·dispõe sobre licença especial para a em
pregada 'adotante de menor de 2 (dois) anos, tendo 

PARECERES, sob n~s 19 e 20, de 1984, das comis-

s~: de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 
e Juridicidade, nos termos de substitutivo que oferece; 

e _ de Legislação Social, favorável ao projeto e contrá
rio ao Substitutivo da Comissão Pe Constituição e Jus
tiça. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessdo às 12 horas e 43 ~inutos.) 
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Ata da 352~ Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

As 12 HORAS E 4ó MINUTOS, ADIA7if-SE-PRE:-
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge _Kalu:me-Altevir ~~ai ~-M~rio ~~ia -~uni
ce Michiles - Gaivão MÕdeStõ -:.....: Odacir Sóares -
Aloysio Chaves - Gabriel ~erm_çs - I-limo Queiios 
- Alexandre -Costa - João Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvfdio Nunes - João Lobo -:-
Cesar Cais -Dias Macedo - AfOriSo Sancho - Moa
cyr Duarte - Martins Filho - H:u_mberto Lucena -
Marcondes Gadelha - Maurício Leite -José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista - Passos Pôrto - ~utahy Maga-
lhães- Luiz Viana- José Ignácio Ferretra- Nelson 
Carneiro- Jamil Haddad- Mata-Machado- Alfre
do Campos - Fernando Henrique C~doso -Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Müller- José 
Fragelli- Saldanha Derzi- Affonso Camargo--AI
varo Dias - Enéas Faria - Arno Darniani - Ivan 
Bonato - Carlos Cbiarelli - Pedro Simon - Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE-(Máilõ Maia) ~A -fista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus íri.iciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 

SL_l'!..Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N~ 616, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 452, 
de 1986, relativa a pleito do Governo do Estado de 
Sergipe. -- ---

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. - Hélio 
Gueiros - Carlos Chiarem - Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N~ 617, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art._ 371, aliriea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 478, 
de 1986, relativa a pleito do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, 5 de_ dezembro de 1986. :-:- Hélio 
Gueiros- Octávio Cardoso- Carlos Chiarem- Jamil 
Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (MáriO Mãia) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do art. 375, inciso II, do Regimento Interno. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em segundo turno, do .Projeto de Lei 

do Senado n~ 114, de 1982, de aut-orl:a da Senado:_a 
Euníce Micbiles._ que dispõe sobre hcença espec~al 
para a empregada adotante Q.e menor de 2 (dms) 

p~Ç~~S; sob n~s 19 e 20. de 1984, das Comis

sõ~: de Constituição e justiÇa, Peta~ cODSntõ.Cioriã.lidad~ 
e juridicidade. nos termos de substitutivo que oferece; 

e _ de Legislação Social, favoráVel ao pro1et? ~ Gontrá~_ 
rio ao substitutivo da Comissão de Constitu1Ça5> e Jus~ 
tiça. 

Presidência do Sr. Mário Maia 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ex
traordinária de 18 de setem~ro últim_o1 quando foi apro· 
vada em primeiro turno, ficando prejudicado o substi~ 
tutivo da Comissão de Constituição e Justiça. 

Assim sendo, será objeto de deljberação, nesta opor
tunidade, somente a proposição principal. 

Em discussã-o o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. _ 
O-P!Cijeto é dado- como definitivanieD.te aprovado, 

nos termos do ait. 315 do Regimento Interno. 
O Projeto irá à Coinissão de Redação: 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nt 114, DE 1982 

Dispõe ·sobre licença especial para a empregada 
adotante de menor de 2 (dois) anos. 

O CODgtesso Nacional decreta: 
Art. 1 ~A empregada adota~te de criança até 2 (dois) 

anos de idade tem direito a licença; sem prejuízo dos 
salários, durante 30 (trinta) dias. 

Art. 2~ Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 3~ Esta lei entra em vigor ha data de sua publi~ 

cação. 

-O SR. PRESIDENTE {Mário Maia)- Vai-se passar, 
agora, à apreciação do Requerimento n? 616, de urgên
cia, lido no Expediente, para a Mensagem n~ 452/86, 
teJatiVa <lpleito do Estado de Sergipe. 

Em votação o requerimento. 
Os SrS. Senadores que- o aprovam queirairi penna

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado~ 

.Aprov2:do o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéiia;·que foi despachada às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia 
que será lido pelo Si: 1~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N' 1.205, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
n: 452, de 1986 (n: 63/86 na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal proposta para que seja autori
zado o Governo do Estado de Sergipe a contratar 
opetação de crédito no valor correspondente, em 
crnzados, a 416.748,07 OTN. 

Relator: Senador Arno Damiani 

Com a Mensagem n~ 452/86, o Senhor Presiderite 
da República submete a deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado de Sergipe que objetiva 

_oontratar junto à Caixa Económica Federal esta na qua
lidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vfuieritO Social- FAS a seguinte operação de crédito: 

1. PROPONENTE 

1.1 Denominação: Estado de Sergipe - Secretaria 
dO Planejamento. 

1.2Localização: Palácio Olymj)í0-C3mpós- -·Praça 
Fausto Cardoso, Aracaju--SE. 

2. FINANCIAMENTO 

2.1 Yalor: equivalente, em cruzados, a até 416.748,07 
OTN. 

2.2-0bjetivo: melhoria e modeniizaÇãó do Corpo de 
Bombeiros. 

2.3 Prazo: C~réncia: ·até 3 (três) anos. 
Amortização: 12 {doze) anos. 
2.4 EncargOs: juros de 2% ao ano, cobrados trimes

tralmente, sendo -o saldo devedor reajustado em 100_% 
do índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de liberaÇão; o financiamento será li
berado em parcelas, de acordo com crono~ama a ser 
apresentado. 

;t6 Condições de Amortização: o saldo devedor será 
amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimes
trais e sucessivas1 calculadas pelo Sistema SAC~ venci
veis no último dia de cada trimestre civil, prevendo-se 
os seguintes dispêndios anuais: 

1986 - Cz$ 866.503,00; 1987 - Cz$ 2.602.664,00; 
1988 - Cz$ 2.602.664,00; 1989 - Cz$ 3.526.456,00; 
1990 - Cz$ 6.162.274,00; 1991 - Cz$ 5.945.384,00; 
1992- Cz$ 5.728.496,00;.1993- Cz$ 3.695.166,00; 
1994- Cz$ 5.294.718,00; 1995- Cz$ 5.077.830,00; 
1996 - Cz$ 4.860.942,00; 1997 - Cz$ 4.644.054,00; 
1998 - Cz$ 4.427.164,00; 1999- Cz$ 4.210.276,00; 
2000-- Cz$ 3.993.388,00; 2001- Cz$ 2.852.708,00. 

2. 7 Garantias: Vinculação de p~rcelas do Imposto so
bre a Circulação de Mercadorias- ICM. 

2.8 DispositivOs Legais: Lei Estadual n? 2.522, de 7 
de fevereiro de 1985. 

Considerando os aspectos social, e;conômico-finan
ceiro e legal, a 9peração apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS. 

Assim sendo 1 concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 324, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a con
tratar operação de crédito no valor correspondente7 

em Cruzados, a 416.748,07 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É o Governo dO-Estado de Sergipe, nos ter~ 

mos do art. 2~ da Resolução n? 93, de onze de outubro 
de mil novec_entos e setenta e seis, do Senado Federal, 
autorizado a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 416.748,07 OTN. junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gesto
ra do Fundo de Apoio do Desenvolvmento Social -
F AS, destinado a melhoria e mordenização do Corpo 
de Bombeiros. 

Art,_ 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissõ_es, 26 de novembro de 1986. 
Álvaro Dias, Presidente - Arnor Damiani, Relator -
Ivan Bonato - Carlos Lyra ~Cid _Sampaio ~Mário 
Maia. 

O SR. PRESIDENT_E (Mário Mai~) - O parecer 
da Cori:J.issã() de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n~ _324, de 1986_, que autoriza 
o-croverrio do Estado de .sergfpe a contratar operação 
de _crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
416.748,07 OTN; dependendo de parecer da Comissão 
de Constituição e-Justiça. -

Concedo a palavra ao no~_r_e Senador Hélio Gueiros 
para proferir o parecer -da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O SR. HÉLIO G UEIROS (PMDB- PA. Para profe
rir parecer.)_..;.. Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n~ 452/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Governo do Estado de 
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Sergipe a contratar empréstimo no valor correspondenw 
te, em cruzados. as 416.748,07 OTN, destinado a finan
ciar a melhoria e modernização do Corpo de Bom
beiros. 

O pedido de autorização foi Iormulado nos termos 
do preceituado no art. 2~. da Resolução n?93, do Senado 
Federal, implicando, por conseguinte, a não observân
cia dos liniítes fixados no art. 2~. da Resolução n~ 62, 
de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a serem repassados serão provenientes do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifica-se que a propOSição fóiC:laborada con
soante as prescrições legais e regimentais apliCáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o n-õsso encaminhamento· 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEN1'E (Mário Maia) -., O parecer 
da Comiss_:f"o de Constituição e J_M_S_tiça é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto em turno único. 

Em discussão o projetO. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . _ . 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação que vai ser lido pelo 
Sr. !'!-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N! 1.206, de 1986 

(Da Comissão de Redaçio) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 324, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n~ 324, de 1986, que autoriza o Governo 
do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 416.748,07 
01'N. 

Sala de Reuniões da Çomiss~9, 5 de dezembro de 
1986. - Martins Filho? Presidente -:- Saldanha Derzi, 
Relator - Odaclr Soares. 

ANEXO AO PARECER N: 1.206, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n: 324, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal_aprovou, nos termos 
do art. 42, incisO: VI, da Constituição, e eü, , Presi-
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N: , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe, a con
tratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 416.748,07 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. 

O Senado Federa.l resolve: 
Art. 1'! É o Governo do Estado -de Sergipe, nos ter

mos do art. 2~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezem
bro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 416.748,07 Obrigações do Tesouro Na· 
cional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS, destinada à melhoria e mo
dernização do Corpo de Bombeiros, no Estado. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) --Em discus§:ão 
a relaç~o final que acaba de ser lida. (Pausa.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Não havendo quem queira discutir-la, declaro-a en-
cerrada. 

Em votação. 
__ Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta· 

do. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Passa-se à apre
ciação do Requerimento n~ 617, de urgência, lido no 
Expediente, para a Mensagem n~ 478, de 1986, relativa 
a pleito do Governo do_ Estado do Rio de Janeiro. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada ãs Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

Estando a matéria dependendo de parecer da Comis
são de Economia e verificando-se a ausência temporária 
da maiõria dos seus integrantes, esta Presidência, nos 
termos do§ 1~. do art. 90, do Regimento Interno, desig
na o nobre Senador Jutahy Maga~ães, subst!tuto eveQ
tual na referida Comissão, para proferir o parecer da 
Conüssão de Economia. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB -BÁ. para 
proferir parecer.) --Sr. Presidente, Srs._ Senadores, 
com a Mensagem n? 478/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado do Rio de Janeiro que 
objetiva contratar junto ao Banco de Desenvolvimento 
do Estado do Rio de Janeiro S.A., este na qualidade 
d~ agente financeíro do Banço Nacional da Habitação, 
a seguinte operação de crédito: 

Característica da operação! 
A- Valor:Cz$ 3.180,470.480,00; 
B- Prazos: 
1 -carência: 6 meses, 
z...:...amortizaç;io": 360 meses; 
C - Encargos: 
1- Juros 10% a. a. do BNH + 1% a.a. do agente 

financeiro; 
2- Taxa de Administração: 2% sobre cada desem

bolso; 
_1:) - Garantia: vinculação de quotas-partes do Impos

to sobre Circulação de Mercadorias (ICM); e; 
E - Destinação- dos- recursos: atender as respon· 

sabilidades financeiras na implantação de sistemas de 
_água e esgostos sanitários em diversas áreas dO Estado. 

ConSiderando os aspectos social, económico-finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do parecer do Banco de Desenvolvimento do Estado 
do Rio de Janeiro S.A. 

Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJE1'0 DE RESOLUÇÃO 
N' 325, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
a contratar operação de crédito no valor de C:z$ 
3.180.370.480,00. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

nos térinoS do art.2~ da Resolução n~ 93; de 11 de outu
bx:o de 1976, do Senado Fede_ral, autorizado a contratar 
operação de c!édito no valor de Cz$ 3.180.310.480,00 
(três bilhões, cento e oitenta milhões, trezentos e seten
ta mil e quatrocentos e oitenta cruzados), junto ao Ban
co de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro 
S.A, este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, observado o disposto 
no Decereto-lei 2.291 ,-de 21.11.86, destinados à implan· 
tação de sistema de água e esgotos sanitários em diversas 
áreas do Estado. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

-É o parecer, Sr. Presidente. 

Q_SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
da Comissão de Economia- conclui pela apresentação 
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do Projeto de. Resolução n~ 3Z5, de 1986, que a~toriza 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 3.180.370.480,00, 
para os fins que eSpecificã, dependendo de parecer da 
COmissão de Constituição e Justiça. I 

Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para profe
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o pre
sente proj~to ~e resolução, da Comissão de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu parecer so~ 
bre a Mensagem n'! 478186, do Senhor Presidente da 
República, autoriza o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a contratar empréstimo no valor de Cz$ 
3.180.370.480, 00 (três bilhOes, cento e oitenta milhões, 
trezentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta cruza
dos), destinado a financiar a implantação de sistemas 
de água e esgotos sanitários em diversas áreas do Es
tado. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no art. 2'! da Resolução n~ 93, de 1976, 
do S~nado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos liinii"es fixados no art. 2~ da Resolução 
n'! 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Banco Nacional da Habitação- BNH. 
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con· 
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr_ Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
conclui pela constitucionalidade e juridicidade do pro
jeto. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus~ 
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa:) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de_ Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Sobre a mesa 
parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. !~·Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER 
N: 1.207, de 1986 

(Da COmissãO de Redação) 

Redaçáo final do Projeto de Resolução n: 325, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A CoíllÍssão apresenta a redação -final do Projeto 
de Resolução n~ 325, de 1986, que autoriza o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro a realizar operações de 
crédito no valor de Cz$ 3.180.370.480,00 (três bilhões, 
cento e oit~nta milhões, trezentos e setenta mil, quatro
centos e ottenta cruzados). 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. - Martins Filho, Presidente -Saldanha Derzi 
Relator - Odacir Soares. 

ANEXO AO PARECER N: 1.207, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n: 325, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presi-
dente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO Ne , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
a contratar operação de crédito no .valor de Cz$ 
3.180.370.480,00 (três bilhões, cento e oitenta ini
lhões, trezentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta 
cruzados). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~ É o Governo do Estado do_ Rio de Janeiro, 
nos termos do art. 2~ da Resolução n~ 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela de n~ 140, de 5 de dezem
bro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado 
a contratar operação de crédito no valor qe Cz$_ 
3.180.370.480,00 (três bilhões, cento e oitentã rili1h0es, 
trezentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta.,ruza
dos), junto ao Banco d~ Desenvolvimento do Estado 
do Rio de Janeiro S.A., este na qualidade de agente 
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finiiicei!o -da- Opefação, destinada a atender as respon
sabilidades financeiras na implantação de sistemas de 
água e esgotos sanitários, do Estado. 

Art. 2~ Esta resolução entra ·em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mario Maia) -Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis
cussão 

Em votação. 
Os Srs. E. nadares que a aprovam queiram perma-

nencer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR • .PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência 
cancela a sessão ordinária de boj_e e convoca sessão 
extraordinária a realizar-se às 14 horas, com a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

DiscuSsão, em tui-no único, do Projeto de Reso
lução p_~ 13, de 1985, de autoria do Senador Alfredo 
Campos, que denomina corredor do anexo II do 
Senado Federal "Ala Senador Tancredo Neves", 
tendo 

PARECERES, sob n% LI24 a 1.126, de !986, 
das Comissões -

- de Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade e juridicidade: 

-de Educação e Cultura e Diretora, Favoráveis. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 2 minutos.) 

Ata da 353! Sessão, em 5 de Dezembro de 1986 
4! Sessão Legislativa Ordinária, da 47! Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA, -

As 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS: 
SENADORES: 

Jorge Kalurne- Altevir Leal- Mário Maia- Euniw 
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo -
Cesar Cais -Dias MacedO - Ãfons-o Sancho - Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadetha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlo_s Lyr3 - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Maga-
lhães - Luiz Viana- José Ignácio Ferreira -Nelson 
Carneiro- Jamil Haddad- Mata-Machado- Alfrew 
do Campos- Fernando Henrique Cardoso -Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Mülle.r- José 
Fragelli- Saldanha Derzi -Affonso Camargo- Ál
varo Dias - Enéas Faria - Arnor Damiani - Ivan 
Bonato- Carlos Chiarem- Pedro Simon- Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESiDENTE (José Fragetli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob e proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. l~wSecretário_ procederá à leitura do Expedien· 

te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

RELATÓRIOS 

RELATÓRIO 
N~ 4, de 1986 

Da Comissão Parlamentar de loque
rito destinada a investigar a crise da Pre
vidência Social Brasileira (Resolução n: 
99/82) 

I. CRONOLOGIA DAS ATIVJDADES DA CPI 
1! Reunião- Dia 8 de março de 1983- (Instalação 

da Comissão) - São eleitos os Senhores Senadores· 
Jaison Barreto e Alm.ir Pinto;·resPectiVamente, Presi~ 
dente e Vice-Presidente da Comissão. -

Presidência do Sr. José Fragelli 

)!. ReU11ião -Dia 23 de_ março de 1983 - ReuJlida 
a Comissão, foi ouvido o depoimento do Senhor Depu
tado Reinhold Stephanes, Ex-Presidente do INAMPS. 

3! Reunião- Dia 6 de abrif-de 1983 ~ ReuOida a 
Comissão; foram ouvídoS- os Senhores Sítio Andrade, 
Presidente da Federação Brasileira de Hospitais, Mar
cos Wippel, Vice· Presidente da Associação de Hospitais 
do Estado de Santa Catarina e Laura Schuk.,_ represen
tan~e _legal_ ~a Associação de Hospitais do Estado do 
RiO Giande do_ Sul. 

4~- Reunião- Dia 27 de abril de 1983 - Reunida 
a Colnlssão, foram ouvidos os depoiméntos dos Senha· 
res Roberto de Andrade Ponte, Presidente do Sindicato 
da Construção Civil do Estado do Rio Grande do sul, 
Gusta.vo Queiroz, Vice·Presidente do Sindicato da In
dústria do Açúcar do :estado de Pernambuco e Dilson 
Funaro, Presidente da Trol. 

5!"" Reunião -Dia 4 de maio de 1983 - Reunida 
a Comissão, foi ouvido- o depoimento do Senhor Mário 
Barreto, Presidente da Associação Médica Brasileira. 

6~ Reunião -Dia 26 de maio de 1983 - Reunida 
a Comissão, foram ouvidos os depoimentos dos Senho
res José Francisco da Silva, Presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Joaquim 
Santos Andrade, Presidente do Sindicato dos Metalúr· 
gicos do Estado de São Paulo e José Sérvio Dias, Presi
dente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústria da 
Construção de Brasília. 

7_~ Reunião- Dia 15 de junho de 1983 -Reunida 
a Comissão, foram ouvidos os depoimentos dos Senho
res Herbert Levy, Presidente do Conselho de Adminis
tração do Grupo Itaú e Teh6philo de Azevedo Santos, 
Vice-Presidente da Federação Nacional dos Bancos. 

8~ Reunião- Dia 23 de ·agostO de 1983 - Reunida
a Comissão, foram OlJvjdos os depoimentos dos Senho
res José Mame.de, Vice-Presidente da Federação do_s 
Aposentados e Pensionistas do Rio de Janeiro e Laura 
Jurand)'r -de Castro Leão, Secretário da Previdência 
Social do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. 

ViSifa- Dia 23 de junho de 1983- Postos e Hospi
tais em Brasília. 

9~ Reunião- Dia 13 de agosto de 1983- Reunida 
a Comissão, foi ouvido o depoimento do Senhor Luiz 
Carlos Mancini, Presidente do Instituto Nacional da 
Previdência Social (INPS)~ 

m Reunião- Dia 14 de setembro de 1983 - Reu
nida a Comissão, foi ouvido o depoimento do Senhor 
Eduardo Costa de Miranda Aviz, Presidente do Insti· 
tuto de Administração Financeira e Assistência Social 
(AIP AS). 

11! Reunião- Dia 21 de setembro de 1983 =- Reu
nida a Comissão, foi ouvido o depoimento do Senhor 
Aloysio de Salles Fonseca, Presidente do Instituto Na
cional de Assístência Mé_dica da Previdência Social 
(!NAMPS). 

Visita- Dia 30 de setembro de_ 1983 - Hospitais 
e PoStos em Florianópolis - SC (Posto Central, Hos
pital de Florianópolis, Hospital Universitário e Centro 
de Reabilitação}. Reunião na Assembléia Legislativa 
de Santa Catarina. 

Visita - Dia 29 de setembro de 1983 ~Posto e Hos
pitais em Porto Alegre -RS. (Hospital Conceição, 
Posto do IAPI, Posto dos Comerciários). Reunião na 
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. 

Visita- Dia 7 de outubro de 1983 - Hospitais e 
ambulatórios no Rio de Janeiro - RJ (Hospital do 
INAMPS na Lagoa, Hospital de Bonsucesso, Ambu
latório do INAMPS na Praça da Bandeira, Hospital 
Getúlio Vargas, na Penha). Reunião na Assembléia 
Legislativa do Rio de Janeiro. 

Vista -Dia 10 de outubro de 1983 - Postos e Hos
pitais em São Paulo - sp: {'Posto Várzea do Canno, 
Hospital da Saúde e Hospital de Heli6polis). Reunião 
na Assembléia Legislativa de São Paulo. 

12~ Reunião- Dia 19 de outubro de 1983- Reunida 
a Comissão, foram ouvidos os depoimentos dos Senho
res João Felício Scárdua,Presidente da CEME e Aloy
sio de Salles FonSeca, Presidente do Instituto Nacional 
de Assistência Médica da Previdência Social 
(INAMPS). 

13~ Reunião- Dia 26 de outubro de 1983-Reunida 
a Comissão, foi ouvido o depoimento do Senhor Aloysio 
de Salles Fonseca, :Presidente do Instituto Nacional de 
Assistência Médic"' de PreVidência Social (INAMPS). 

14~ Reunião- Dia 14 de junho de 1984- Re~mida 
a Comissão foi ouvido o depoimento do Senhor Jarbas 
Passarinho, Ministro de Estado _da Previdência e Assis
tência SociaL-

15! Reunião -Dia 2 de maio de 1985- Finalidade: 
eleger o novo V ice-Presidente da Comissão. Eleito o 
Senador Jutahy Magalhães. 

16~ Reunião- Dia 7 de maio de 198i.- Reunida 
a Comissão, foi ouvido o depoimento do Senhor Jarbas 
Gonçalves Passarinho, Ex·Ministro de Estado da Previ
dência e Assistência Social. 

17! Reunião- Dia 12 de junho de 1985- Reunida 
a Comissão, foi ouvido o depoimento do Senhor Romeu 
Tuma, Superintendente da Policia Federal do Estado 
de São Paulo. 

18~ Reunião- Dia 7 de agosto de 1985 - Reu~ida 
a Comissão foi ouvido o depoímento do Senhor Ivan 
Polari de Alverga, Presidente da DATAPREV. 
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19~ Reunião- Dia 14 de agosto de 1985- Reunida 
a Comissão, foi ouvido o depoimento do Senhor José 
Dion de Melo Teles, Diretor-Presidente do SERPRO. 

».Reunião- Dia 21 de agosto de 1985- Reunida 
a Comissão, foi ouvido o depoimento do Senhor Oswal
do Giinotti Filho, Presidente da Associação Paulista 
de Medicina. --

21! Reunião- Dia 28 de agosto de 1985- Reunida 
a Comissão foi ouvido -o depoimento do Senhor António 
Delfim Netto, Ex-Ministro de Estado do Planejamento. 

22! Reunião -Dia 4 de setembro de 1985-Reunida 
a Comissão foi ouvido o depoimento do Senhor Thomaz 
Camanho Neto,- Ex-Superintendente do INAMPS do 
Estado de São Paulo. 

23! Reunião-Dia 11 de setembro de 1985 -_Reu-__ 
nida a Comissão foí ouvido o depoimento do Senhor 
Paulo Gome·s Romeu, Ex-Superintendente do 
INAMPS do Estado de São Paulo. 

24! Reunião- Dia 18 de setembro de 1985- Reu
nida a Comissão foi ouvido o depoimento do Senhor 
Sílio Andrade, Presidente da Federação Brasileira de 
Hospitais. -

25!Reunião- Dia 2 de outubro de 1985- Reunida 
a Comissão foi ouvido o dep-oimento do Senhor Aloysio 
de Salles Fonseca, Ex-Presidente do INAMPS. 

26! Reunião -Dia 9 de Ôutubro de 1985- Reunida 
a Comissão foi ouvido o depoimento do Senhor Waldir 
Pires, MinistrO de Estado da Previdência e Assistência 
Social, Arthur Virgíliõ Filho, Presidente do INPS, e 
Paulo M~,tcarini, Presidene do lAPAS. 

2. SUMÁRIO HISTÓRICO DA PREVIDi'lNCIA SO
CIAL NO BRASIL 
Introdução 

Não é incomum, nem raro, o argumento que preco
niza serem históricas as iã.ízes dos problemas com que 
se defronta periodicamente a Previdência Social brasi
leira, os quais resultariam de_ uma série de erros come
tidos no passado e que foram se acumulando durante 
toda a traje_tóría de afirmação, consolidação e cresci
mento do Sistema Previdencilirio; em eStreita articu
lação com a evolução económica, política e adminis
trativa do País. 

Dado o prestígio que essa perspeCtiVa -angariou, não 
somente entre os analistas especializados, mas até mes
mo entre os mais diversos grupos de iriteresse organi
zados em função do universo previdenciáriO, enteride
mos que uma adequada interpretação dos ingentes pro
blemas da Previdência Social brasileira não poderia dei
xar de levar em conta, pelo menos, os fatos considerados 
mais sígiiificiltiVOs que pontilharam a trajetóriil -institu
cional desse relevante setor da vida nacional. Não se 
trata, é claro, de um esforço historiográfiC-O, que~-aliás, 
no que_ concerne à Previdência, já foi feito, com relativo 
êxito, em outros trabalhos. Busca-se,-tão-somente, com 
esse retrospecto sumário, suscitai' õ exame de possíveis 
conexões entre eventos passados ou -padrões dominan~ 
tes e alguns problemas previdenciários contempOrâneos 
que se deseja compreender e solucionar. 

Nessa perspectiva, pode-se demarcar, tendo em vista 
certos atributos da Previdência SQcial brasileira em de
terminados momentos de sua evolução histórica, cinco 
fases de sua trajetória de desenvolvimento. 
I! Fase- 1923/1930 

Embora alguns eventos anteriores, como a Lei de 
Acidentes do Trabalho de 1919, já apresentaSsem os 
primeiros indícios de medidas no campo previdenciário, 
é comum considerar-se como marco inaugural da Previ
dência Social no Brasil a chamada Lei Eloy Chaves 
(Decreto Legislativo n?4.682, de 24 de janeiro de 1923), 
que criava uma caixa de aposentadoria e pensões em 
cada uma das empresas ferroviárias existentes no país. 

É importante assinalar que esta primeira fase se insere 
num contexto em que avulta no Brasil_ a denominada 
"questão social", com expressiva mobilização operária 
e o surgimento da legislação trabalhista como resposta 
do Estado ã nova realidade social que então se dese
nhava. 

No mesmo período, forarii Criãdas as caixas de apo
sentadoria dos portuáríos e· dos marítimos. 

OrganizadOs segUndo o critl!i'io- de vinculaÇã-o de se
gurados por empresa, as caixas de aposentadorias e 
pensões (CAP's) constituíam-a unidade básica do mo
delo de previdência da década de 20, cujas caracte
rísiticas geraís podem ser assim resumidas: 
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.,....-Prestação de benefícios e.serviços, entre os quais 
a assistência ~édica; aposentadoria vinculada à idade 
.do segurado. 

:-Custeio ba:iea.do em contribuições das empresas 
~-dos e~ pregados; contribuição empresarial calculada 
sobre a _r~nda d3: empresa, e não sobre _a folha de p~ga

-merito;-particTpaÇâoOOSConsumidores, mediante acrés
cimo nos preços das tarifas. 

-O Estado não participava nem do custeio nem 
da gestão das CAP's,-m-antendo-se como instância de 
recurso-s. 

--:-O regime firi.anceíio-~ pdaS Própria-s dimensões das 
CAP's em termos de população abrangida, tendia para 
a repartição simples (repasse de toda a receita aos segu
-rados; na -fomlá -de -bánefíciOs _e servíços, sem criação 
de reservas). 

2t Fase- 1930/1945 
_ O períÕdo assinalã um~l preocupação mais acentuada 
co_m ª-S bª'ses té,cnicas do seguro soçial, que passou a 
sofrer a influência dos critérios do seguro privado. Em 
conseqüência, verifica-se maior rigor na· defmição dos 
planos de benefícios e um esforço sistemático no sentido 
da contençã-o de despesas e da acumulação de reservas 
financeiras. 

No plano organizacional, tem infcio o processo de 
fusão _das CAP's e criação dos Institutos de Aposen
tadoria e Pensões (IA 's), de caráter nacional, cujo siste
ma de vinculação passa a ser por categoria profissional 
(cõmerclários, marítimõs, etc). 

Dentre as irióvações institucionais importantes para 
ó teCorte ;do perfil previdericiárío ·desta fase, temos a 
reforma Qª-_legislação das. Caixas de Aposentadoria e 
Pensões atráves do Decreto n~ 20.465, de 1? outubro 

_ de 1931 ~~a; ç_riaç_c;io d_o_Minislério doTr~~alho, Indústria 
e Comércio, no mesmo ano. 

Outras características proeminentes do modelo de 
previdência neste período são:-

- Crescimento significativo da massa segurada. 
- -Distill,Çá_o conci!itua] enj:re_"benefícios" (p:rC:_yiâên-

cia) e "serviços" (assistência); vincU.laçáá-da- preStaçãO 
ae assistência à ocorrência de "disponibilidades" finan
ceiras;-teiltaifv-aS a e conter" a- tendência ã expansão dos 
serviÇoS niédicos, mediante a fixação de parâmetro per
centual máximo. 

-Critérios restritivos de estruturação- dos planos de 
benefícios pecuniários; a exeiri.plo do Instituto de apo
sentadoria e Pensões dos Industriáriós (IAPI), criado 
em 1936, que não concedia a aposentadoria ordinária 
(por tempo de serviço). _ _ __ 

--" ::..:...._Participação ·do Estado no custeio dos IAP's. A 
partir da vigência da Constituição de 1934, a càntri
bl!-ição-passa a ~r tríplíce e igualítári_a (União, empresas 
e trabalhadores). Criação da "quota de_ previdência", 
como ,modalidade de_contrib~ção da União, composta 
de recursos provenientes de aumento de tarifas e taxas 
':f~ diversos serviços, além de acréscimo _sobre o preço 
de diversos artigos impOrtados; a contribuição empre
sarial passa a incidir sobre a folha de salários. 

- Criã:Ção do Fundo Geral de Garantia e Compen
. sação das Caixas e Institutos de Aposent;:tdorias e Pen

sões, gerido pelo Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio. 

-Nomeação do principal dirigente dos institutos pe
lo_Governo. 

-Tendência â aglutinação de pequenas caixas em 
iilStitUtoS. Ex: IPASE, IAPETEG. 

-;:-:- Co_!ts_glidaç!_o _çlo regime de capitalização (forma
ção de reservas). 

-Deterioração do valor real dos benefícios pecuniá
rios, em decorrênfia _da inflação. 

_-Surgimento dafri[i~eiiã:S críticas a desvios de re
cursos do Fundo Geral de Garantia e Compesação geri
do pelo Governo: aplicaçãç._ de recursos em outros pro
jetas não relacionados com a previdência, segundo prio
ridades ditadas pelo Governo. 

_Q ano de 1945 traz a público duas ordens de questões 
que viriam a" ,&anhar bastante repercussão nos anos pos
teriores: a) a polémica concernente ãs alternativas de 
!egimes fig_anceiros, repartição versus capitalização, 
com fundamento na "teoria do seguro social", segundo 
a ·qual a previdência, para lograr estabilidade a longo 
p~a?:O, deve se alicerçar de forma intransigente em sóli
dos princípioS técnico-atuariais;e b) revelação do débito 
acumulada da União com a previdência social, em 
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montante tão expressivo que atingia o patamar de mais 
__ de3/4 da despesa anual de todo o conjunto das institui

ções_ previdenciárias. 
3! Fase - 1945/1966 
Q período marca a ruptura com a filosofia conten

cionista da fase anterioi, e, sob o influxO liberal da 
época; ·efetivam-se medidas de ampliação dos planos 
de benefícios e serviços previdenciários e elevam-se os 
valores dos benefícios pecuniários. 

Sob a influência do Plano Beveridge (1942), o setor 
"assistencial" ganha prestígio no contexto doutrinário 
da previdência social, especialmente no que tange à 
assistência médica, que é contemplada com o status 
de preceito constitucional. Surgem as primeiras formu
lações-que descortinam o conceito de "seguridade so
cial", como uma política social de mais amplo escopo 
e abrangência, em contraposição às limitações do seguro 
social. 

A mudança filosófica que respalda o novo conceito 
de assistência médica, ao estabelecer a melhoria do 
padrão de saúde da população segurada como pré-con
dição para a redução dos gastos com benefícios; tem 
como corolário o crescimento dos dispêndios com assis
tência, quer em decorrência ampliação_ do setor privado 
de prestação de serviços médico-hospitaleres (conve
niados e contratados), quer como resultado da opção 
pela construção de unidades ambulatoriais e hospita
lares dos institutos previdenciários (os "próprios''), sen
do que esta última diretriz viria a constituir, em visj.o 
retrospectiva, um dos traços mais significativos da "es
tratégia'' da preyjdência no período_ em questão. 

A polémica teórica _entre as alternativas de regime 
financeiro pende, na prática, em favor da "repartição", 
dada a inexorável erosão das bases da regime de_''capi
talização". face ao acelerado crescimento dos gastos 
e a conseqü_ente redução do "Fundo de Garantia". 

- -Ein -n-aemaio-cre 1154 -é promulgado o Dec~eto 
n~ 35.448, que baixa o "Regulamento Geral dos Insti
tutos de Aposentadoria e Pensões", no qual é, significa
tivamente' previsfã a prestaç~l:"o aus segurados e depen
dentes de serviços "que visem ã prote·ção da sua saúde 
e concorram para o seu bem-estar". 

Avolumam-se os débitos das empresas e da União 
com a Previdência. 

Ao final da década..d~ 50, o panorama da Previdência 
apresentava resultados díspares, segundo diferentes ân
gulos de análise. No que respeita aos objetivos sociais 
de ampliação de cobertura (população abrangida), não 
h~ dúv:ida de que o conjunto das instituições previden
ciárias haviam alcançado expressivo êxito, pois a virtual 
t()talidade dos trabalhadores urbanos e grande parte 
dos trabalhadores autônomos se encontravam sob a co
bertura da Previdência Social. A mesma avaliação favo-
rável não poderia ser estendida a outros aspectos do 
desenvolvimento do complexo previdenciário. D_a pon
to de vistagerencial, por exemplo, a maioria das institui
ções passou a conviver com a ameaça de crise fmanceira, 
cujas causas eram freqüentemente atribuídas à impon
tu3.lidade e inadimplência da União. Visto da perspec
tiva da _eqü_ídade, o _complexo previde_J!ciário ap~esen
t_ava graves disparidades decorrentes da diferenciação 
económico-financeira entre os diversos institutos, o que 
se traduzia em notórias desigualdades entre os respec
,tivos planos de Cl,lSteio e benefícios. 

A L.ei Orgânica da P-:evidência Social (1960) 

A Lei nY 3.807, de 26 de agosto de 1960, conhecida 
tomo Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), após 
longa tramitação no Congresso Nacional, ·veio unifor-· 
mii~ar õs planoS de custeío e be-nefícios dos diversos 
IAP's, com um destaque: a uniformização foi feita ''por 
cima", no padrão dos melhores planos de benefícios 
então existentes. É verdade que o custeio acompanhou 
esse nivelamento, pois as taxas de contribuição de em· 
pregos e empregados foram unif~cadas em 8% taxa mais 
alta em vigor na época. 

Costuma-se considerar o período demarcado a partir 
da LOP_S_ cOmO de-transição entre a 3!- fa:se delineada 
anteriorniente - âã. qual incorporou as linhas-mestras, 
inclusive os avanços em termos de proteção social -
e a fase que viria a se cristalizar a partir de 1966, caracte
ií:iãda pelo esforço de racioDalização e elevação do nível 
de eficiéncia da máquina previdenciária. 
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-A-__ LOPS_ assegurava, no plano administrativo. dois 
importà"ilTes mecanismos que viriam a ser derrogados 
posteriormente, com inestimáveis prejuízOS para- a inte
gridade institucional da Previdência, ou seja, a contri
buição tripartite e igualitária da União, empresas e tra
balhadores e a administração colegiada, com partici
pação paritária das classes empresariais e laborais, ao 
lado do Governo, tanto a nível do Conselho Diretor 
do Departamento Nacional de Previdência Social como 
nos Conselhos Administrativo C Fiscal dos IAP's. 

O ano de 1963 registrou dois importantes avanços 
legislativos no sentido da ampliação dos direitos sociais: 

a) Lei n~ 4.214, de 2 ,de fêvereiro, que aprovou o 
Estatuto do Trabalhador Rural, complementada pelo 
Decreto n'? 53.154, de 10 de dezembro, que baixou o 
Regulamento da Previdência Social Rural; e 

b) Lei n! 4.266, de 3 de outubro, que instituiu o 
salário-famJlia no rol dos benefícios pecuniários da Pre
vidência, custeado mediante contribuição empresarial 
à base de 4,3% sobre a folha de salárioS. 

41 Fase - 1966/1974 
O Decreto-lei n! 72, de 22 de novembro de 1966, 

que dispõe sobre a fusão dos diversos IAP' (com exce
ção do IPASE e doSASSE) e Cria o Instituto Nacional 
de Previdência Social- INPS, assiiiala o iníciO de nova 
fase na evolução _da Previdência Social. A unificação 
legislativa instituída pela LOPS é agora complementada 
pela unificação institucional do complexo previdenciá
rio, passando uma-única entidade, o INPS, a gerir e 
executar, em âmbito nacional; as açóes pertinentes aos 
dois ramos que compunham a atividade previdenciária: 
o seguro social e a assistência médico-social. A unifica
ção deveria, supostamente, fortalecer a capacidade de 
resistência técnica e-fiDáriCeiia da organização previden
ciária, através da economia de escala ensejada pelo 
porte e dimensão do sistema agora submetido a um 
comando único. 

As modificações introduzidas, formuladas sob o pri
mado da racionalidade técnica e do incremento da eficá
cia geranciill, devem ser compreendidas no contexto 
apropriado, vale dizer, no bojo das diretrizeS e medidas 
de reformulação e modernização_ da máquina estatal, 
que iriim desembocar na reforma administrativa de 
1967, que tinha como propósito explícito a "despoli
tização,. da administração pública. 

Assim é que, nos moldes do figurino da reforma previ
denciária, verificou-se significatiVa redução da partici~ 
pação e influência dos segurados e empresas na gestão 
do sistema, em funçã_o do novo critério de composição 
dos órgãos de administração colegiada íniroduzidos pe
lo DL 72166, que estabeleceu a predominância numérica 
da representação governamental no Conselho de Recur
sos da Previdência Social e no COnselho Fiscal do INPS, 
enquanto esta autarquia, malgrado suas dimensões or
ganizacionais e o volume de seu orçamento, era gerida 
em base unipessoal, por um presidente nomeado pelo 
Governo. - - · 

Se na esfera da gestão revelOu-se o intento do Go
verno de ganhar hegemonia sobre os outros "parcei
ros", no que se refere- à repartição do ônus de manu
tenção do sistema o Decreto-lei n! 66~ de 2l de novem
bro de 1966, também foi generoso para com o Governo, 
ao determinar a ruptura (agora oficial) do esquema 
de contribuição triparti te e· igualitária: a contribuição 
da União passava a restringir-se ao mOntante dos gastos 
com pessoal e administração geral, cabendo-lhe além 
disso cobrir eventuais "insuficiências financeiras". Se 
a princípio essa participação "supletiva" parecia favo
rável à higidez do sistema, a experiência posterior viria 
a demonstrar não só que as ''insufiCiências" seriam inva
riavelmente debitadas a outras contas, como também 
que o próprio núcleo da obrigação governamental -
as despesas administratiVas e de pessoal - não seria 
cumprido com a exação devida. 

A ampliação da cobertura no rumo da universalização 
recebeu, nesta fase, um impulso ainda maior do que 
nos períodos precedentes. 

Em 1967, efetivou-se a íntegração dos segllrOs de 
acidentes do trabalho ao INPS, que no mesmo ano 
incorporou a assistência farmacêutica a seu elenco de 
serviços (DL n' 312, de 28-2-67), 

O Decreto-lei nf564, de 1~ de maio de 1969,'instituiu 
o Plano Básico da Previdência Social, destinado a ampa
rar os trabalhadores rurais da indústria canavieira e 
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de outras atividades, posteriormente especificadas pelo 
DL n~ 704, de 24 de julho do mesmo ano. 
- Enl T9"7r, -lói instituído o Programa de Assistência 
ao Tiabalh3doiRUrar~ PRORURAL, que -estendeu 
ao homem do campo benefícios e serviços não assegu~ 
radOs õo- Est3.tutõ do Trabalhador Rural. Criado pela 
Lei CoMplementar nY 11, de ~5 de maio de 1971, poste
riõlmente modifificada pela lei Complementar n? 16, 
de 30 de outubro de 1973, a execução do programa 
é cometida a um novo órgão, o FUNRURAL; que 
passa a integrar a estrutura operacional da Previdência, 
com atribuições, no setor rural, análogas às do INPS 

-no setot u!ba.D.o. -
Através do Decreto nY 68.806, de 25 de junho de 

1971, foí criada a Central de Medicamentos - CEME, 
órgão autónomo responsável pela "promoção e organi
zação do fornecimento, por preços acessíveís, de medi
camentos de uso humano àqueles que, por suas condi
ções económicas, não puderem adquiri-los por preços 
comuns de mercado,.. 

Com a Lei n? 5.859, de 11 de dezembro de 1972, 
mais um passo na ampliação da cobertura: são esten
didos os beneffcios previdenciários aos empregados do
mésticoS. 

O ano de 1973 assinala dois eventos legislativos. A 
Lei n! 5_.890, de 8 de junho, amplia o conceito de traba~ 
lhador autónomo para abranger um númeroi maior de 
trabalhadores sem vínculo empregatício, e introduz mo
dificaç6es modernizantes no plano de benefícios, além 
de elevar para 20 (vinte) salários mínimos o teta do 
salário-de-contribuição. A ~i n? 5.939, de 19 de novem
bro, estende _a concessão de diversos bene_fício_s previ
denciários ao jogador profissional de futebo~. 

AssistêD.cia médica - expansão e privatização 

O período que estamos examinando registrou, em 
especial, índices impresSionantes-_de expansão ~a CQb.er
tura de assistência médica previdenciária. A proporção 
dos gastos de assistência médica em relação às despesas 
totais do sistema, passou de 14,S%,em 1960, para2S%, 
em 1974. Essa expansãõ- qUantitativa foi 3compa"nhada 
de profundas alterações no perfil da assistência nlédica 
à saúde prestada no ambito de .atuação.do INPS: -

-Privilegiam ente da prática médica curativa~ indivi
dual, assistencialista e privilegiada, em detrimento de 
uma perspectiva de saúde pública, de caráter eminente
mente preventivo. 

- PrioiíZã.Ção da contratação de serviços prestados 
pOr entidades privadas, cujo custo para o INPS, em 
1974, representou cerca de 90% da despesa total do 
institutO. 

- Generaiiiação da prática de convênios com empre
sas, pelos quais estas recebem da Previdência um subsí
dio para compra de serviços médicos a outra empresa 
especializada, chamada_ de "medicina de grupo". 

- Dependência excessiva de grandes empresas mo
nopolistas internacionais na área de ·prodi:ição de medi
camentos e de equipamentos médicos. 

5! Fase- 1974-1979 

- -EnContramos na criação do Ministéro da Previdénd3. 
e Assistência Social -- MPAS (Lei n? 6.036 de 1? de 
maio de 1974) o marco inicial desta fase. 

A iniciativa goVerOamental de cometer a Um niinis
tério específiCo o planejamento e coordenação das açóes 
na _á!C!a de Previdência Social, por desmembramento 
dO Ministério do Trabalho e Previdência Social, mais 
do que uma simples opção técnico-administrativa de 
resposta a imperatiVoS de especialização funcionai, -sig
nificou, na verdade, clara demonstração de reconhe
cimento polftico do_ peso alcançado pela área de previ
dência na agenda de problemas que então demandavam 
a atenção das instituições estatais. 

Exemplo inquestionável do reconhecimento oficial 
do porte e complexidade do setor previdenciário já fora 
dado com a constituição de uma empresa pública espe
_cialmente encarregada de proporcionar ao setor o apoio 
fogístíco de processamento eletfónico de dados: a Em
pi-esa dt! Processamento de Dados da Previdência Social 
- DATAPREV (Lei n~ 6.125, de 4 de novembro de 
1974; DeCreto n~ 75.463, de 10 de março de 1975). 

Mas é na diferenciação qualitativa das questões colo
cidas s_ob a esfera de competência do novo Ministério 
que se pode perceber mais precisamente a índole d:sse 
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novo período. Lembre-se que os primeiros anos da dé
cada de 70 presenciaram um surto extraordinário de 
expansão da economia brasileira, que cresceu a taxas 
sem precedentes. Como logo se tornou evidente, esse 
pro-cesso getat:ta-grnvfssimas distorções no perfil de dis
tribuição de renda, com agravamento da situação de 
pobreza de extensos contingentes da população brasi
leira. 

Este fato permite compreender por que criou-se na 
organização admínistrativa do novo Ministério um espa
ço relativamente expressivo para as ações rotuladas co
mo "assisténci3 social,.. É sugestiva nesse sentido a 
manifestação reiterada do então Ministro Nascimento 
e Silva quanto à necessidade de a Previdência Social 
enfrentar o desafio de eliminar os crescentes focos de 
pobreza absoluta. Essa "missão" é que, sem dúvida, 
exerceu influência considerável na defmição do novo 
fonnato organizacional da PrevidênCia e de sua pro
posta programática. 

Além do resgate da problemática assistencial, aliás 
consentânea com o princípio de evolução rumo à "segu
ridade", diversas medidas legislativas foram tomadas 
para ampliação do escopo e abrangência do seguro so
cial (Previdência strido sensu): 

-Lei n~ .6._136, de 7 de novembro. de 1974, que 
incluiu o salário-maternidade entre as prestações previ~ 
denciárias, vísa_ndo a retirar da& empresas o ônus do 
pagamento desse beneffcio e evitar a discriminação da 
mulher no mercado de_ trabalho. A transferência do 
encargo foi feita sem acréscimo de receita para a Previ~ 
dência. pois a fonte de custeiO (0,3% da folha de salário) 
foí deduzida da taxa de contribuição para o salário
famOia. que passou de 4,3% para 4,0%. 

Lei n! 6._179, de 11 .de dezembro de 1974, que instituiu 
o amparo previdenciário para idosos {70 anos) e inváli
d~ que tenham, por algum tempo, contribuído para 
a Previdência ·ou exercido atividade a ela vinculada, 
ainda que sem contribuir. O valor da "rendei mensal 
vitalícia" foi fixado em 112 salário mínimo. 

-Lei n'? 6.195, de 19 de dezembro de 1974, que 
inclui no PRO RURAL o direito dos rurícolas às presta· 
ções por acidente do trabalho. 

-Lei n! 6.210, de 4 de junho de 1975, que extinguiu 
as contribuições sobre os benefícios da Pre~ncia e 
restabeleceu o pagamento integral da aposentadoria aos 
que tenham retornado ou~erem a retornar à atividade. 
O valor das aposentadorias por velhice e por tempo 
de_ .ser:viço, antes ~e até 100% do salário-deb_eneffcio, 
foi timifado em 95%. · 

-Lei n! 6.226, de 14 de junho de 1975, quC instituiu 
a contagem recíproca de tempo d_e. serviço público fede
ral e de ativi(lade privada para efeito de aposentadoria. 

-Lei n! 6.243, ·de 24 de setembro de 1975, que regu
lou a concessão -de pecúlio ao aposentado que retoma 
à atividade e ao que ingressa na Previdt!ncia após com
pletar 60 (sessenta) anos de idade. 

-Lei n! 6.264;), de 6 de novembro de 1975, que insti
tuiu benefício_s previdenciários e asSistenciais em favor 
dos empregadores rurais e seus dependentes. 

-Lei n! §.887, de 10 ~ dezeinbro ~e 1980, que 
estendeu aos funcionários· públicos municipais, em cará.
ter facultativo, a filiação à Previdência Social Urbana, 
mediante contribuição à base de 4% (filiação supletiva, 
sem direito à apos_ent_adoria). 

Importantes aprimoramentos institucionais foram in
troduzidos pela Lei n! 6.309, de 15 de dezembro de 
1975 e pelo Decreto n! 77.077, de 24 de Janeiro de 
1976: aquele diploma alterou a organização do Conse
lho de Recursos da Previdt!ocia Social, visando a impri
mir maior rapidez à decisão dos recursos de interesse 
dos beneficiários e contribuintes; o segundo baixou a 
Consolidação das Leis da Previdência Social (GLl'S), 
reunido num único texto toda a legislação esparsa, facul
dade delegada ao Executivo pelo artigo 6! da Lei n! 
6.243/75. 

:No_ âmbito da assistt:ncia méd~co~hospitalar, o perío
do em questão manteve as tendéncias de ampliação 
da cobertura e expansão do setor privado, que vierem 
a se traduzir nas_ diretrizes do Sistema Nacional de Sat1-
de, aprovado pela lei nY 6.22-9, de 17 de julho de 1975: 
pluralismo, compatibilização de interesses e integração 
programática (entre os dois setores e as 3 esferas de 
governo). 
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No mesmo ano, o Plano de Pronta Ação (PPA) ex
pressava de forma clara essas duas tendências: ao mes
mo tempo que propunha a extensão do atendimento 
médico de urgência a toda a população (inclusive não 
segurados), mantinha explicitamente a diretriz priva
tista até então prevalente. 

A criação do Sistema Nacional de Previdência e Assis
tência Social- SINPAS, pela Lei n~ 6.439, de H de 
setembro de 1977, irá refletir, no plano administrativo
organizaciOnal, a resposta gOvernamental às demandas 
decorrentes de dois processos interligados: (1) crescente 
tendência à universalização dos benefícios e serviços 
previdenciários e (2) crescimento e diferenciaçáo acela
rada dos programas e açóes no âmbito da Previdência 
e conseqüente aumento do porte e complexidade do 
aparato burocrático. 

O sistema fundamenta-se na reorganização e redefi
nição aos órgãos da Previdência com base na especia
lização de funções, mantendo o MP AS como o órgão 
central de planejamento, coordenação e controle ("ca
beça do sistema .. ). 

O INPS passa a dedicar-se exclusiváiriCDfe ao Seguro 
Social (benefício) e à Reabilitação Profissional, absor
vendó as atribuições do IPASE, do FUNRURAL e 
doSASSE. . ............... . 

É criado o Instituto de Assistência Médica da Preri
dência Social (INAMPS), que passa a concentrar as 
atividades de assistência médico-hospitalar e odonto-
lógica. · 

As funções de gestão financeira, orçamentária e patri
monial passam a compor a missão de um novo órgão 
o Instituto de AdminístraÇâo Financeira da Previdência 
e Assistência Social - IAP AS. 

O apoio operacional às demais entidades do Sistema 
é atribuição da Empresa de Processamento de Dados 
da Previd~ncia Social - DAT APRE V. 

A função de Assis~ncia Social é executada por duas 
fundações vinculadas ao MPAS: a Legislação Brasileira 
de Assistência - LBA, responsável pela política de 
atendimento às populações carentes; e a Fundação Na
cional de Bem-Estar do Menor- FUNABEM, encar
regada da política de assís~ncia ao menor carente. 

Dois colegiados exercem atribuições de controle ju
risdicional como instância recursais: o Coliselho- de Re
CU1"$0S... da Previdência Social (CRPS) e as Juntas de 
RecUrsos da Previdência Social (JRPS). 

Outro colegiado realiza funções de controle e fiscali
zaçáQ financeira e patrimoirlal:._ o ConsCllio Fiscal. 

Todos os tr!s Conselhos são compostos com predomi
nância numérica dos representantes do Governo. 

As receitas das entid.ad~ _do SINP AS constituem o 
.Fundo de Prevíd~ncia e Ássisll!ncia Social (FPAS). de 
natU~eza. contábil e_ finan~~. administrado por um 

,.... ~I~$ia~o_t_ o Conselho 4e _Admiriistraçáo Fina_nceira · 
:-~~ ·--lÇAF), .~tegrado pelos diri&entes das referidu entida
--"':'::· '"'iles~ 'SOb a preside:ncia do- Ministro do MPAS. 

l'inalmente, íntqra tam~ o SINPAS a Centiiíl de 
· MecJ.iêaméntOs-CE~, ó:rgio autónomo vinci.tlado 
aoMPAS. 

A reorpnhaçáo iniciada com a criação do SINP AS 
recebeu~ em 1979, a foi"ID.li).Uação de sua moldura nor
m.atfva_, através de trts deCretos executivos editados com 
a finctlidl.de de disciplinai ãspectos fundamentais da 
Prcyidenci.a Social na perspectiva sistemica que presidiu 
..l:Cfiaçii.o do Sistema. 

-__ -:-O.Decreton!83.~;de_24de janeiro, que aprovou 
.p-:,I.t~ulamento dos Ben_eficios da Previdência Social 

. (Rlll'S). 
· ~O Decreto n! 83.081 ,-de-24"de janeiro, que aprovOu 

o ."Regulamento do CUstéio _da Previdt!ncia- Social 
(RPBS). . 
-0 Decreto n! 83.265;-de 12 de março, que aprovou 

o Regularilelito da GeStãO Administrativa, Financeira 
e Patrimciníal do SINPAS. 

OS referidos diplomas mencionavam que as matérias 
referentes às àreas de assis~ncia médica e assistência 
social seriam objeto de regulamento-específica. 

3. O QUADRO DA CRISE -198011984 
Introdução 

Como mostrou o retrospecto exposto no capítulo an
terior, a evolução da Previdência Social teve como tóni~ 
ca a gradual ampliação quer do elenco de benefícios 
e serviços, quer da clientela abrangida, tendência que 
se acelerou e atingiu o auge na década de 70. Esta 
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expansão do universo previdenciário, evidentemente, 
não se deu em função de nenhum esforço planejad~. 
se por esta expressão se deseja designar uma ação siste
mática de alocação de meios para atingimento de fins 
pré-determinados. Parece mais realista reconhecer que 
esse processo transcorreu à base de movimentos .. espas~ 
módicos", desarticulados, de respostas e pressão ema
nadas de fontes externas e inte_rnas ao organismo previ
denciário. O fato é que, ao final da década, o sistema 
alcançava um índice de cobertura realmente expressivo 
(mais de 90% da população brasileira e ostentava ao 
menos formalmente, um programa de benefícios e servi
ços comparável aos mais avan~dos do mundo. 

O ano de 1980 representa o ponto de inflexão na 
trajetOfiã eXpailSionista da Previdência. Não obstante 
j:tsc;nnãnlfesfasSeltf, -desde 1976, sinais de deSequilíbrio 
entre receita e despesa, é a partir de 1980 que esse 
desequilíbrio assume dimensão que demanda a atenção 
de diversos setores, inicialmente circunscritos aos esca
lões superiores do GOvefno e do SINPAS, transbor
dando em seguida para amplos e diversificados segmen
tos da sociedade, inclusive o "público Geral", via meíos 
de comunicação de massa. 

. ~ ~ ~~AS-?im;. já_· ~a'~!<t_o __ ~jsteJ:!l_a Jtpurado no balanço· de 
1979 um. déficit financeiro da ordem de 1,3% da receita 
total quando as dificuldades se agravaram em 1980 a 
tal ponto que o exercício financeiro do SINPAS fecharia 
cbm_o __ alannante déficit de 46,8 bilhões de cruzeiros, 
equivalente a 8,7% da receita. · 

O expressiVo déficit orçamentãrio de 1980, reiterado 
em 1981, 1983 e 1984, conjugado com a insuficiência 
de "caixa" que marcou a gestão financeira do SINPAS 
durante quase todo o período, compõe o quadro de 
dificuldades que passou a ser conhecido como a «expres
são financej.ra"da crise da Previdência Social. Trata-se, 
como se verá_JI!ais adiante, tão-somente da faceta da 
crise que recebeu InaíS ampla divulgação, seja pOrque 
a pró_p-na Administração optou p_or enfatizar esse aspec
to como forma de reforçar a necessidade de solução 
iinediata traduzida na alocação de recursos adicionais, 
seja:em função _da complexidade ínsita em uma análise 
mais profunda do fenômeno, sem falar no inevitável 
desvendamento de suas implicações políticas. 

São, portanto, -de ordem financeira as iiiformações 
que, nO Primeiro morriento, surgem as·sociadaS"aos Pro
blemas da Previdência: comenta-se a inadimplência e 
o débito da Uriião, estimada em 99 bilhóC$ de cJ;"Uzeiros 
ao ·:rur-aL âe .1979; as empresas públicas, prefeituras e 
·órgãos subordinados· aos governos estaduais e muni
cipais São acusadas de contrair um débito de valor esti

-mado em cerca de 100 bilhões, cita-se o montante de 
encargos finanCeiros pagos pela Prevídência à"rede ban~ 
c:ãha e<rm.õremltado do- convênio firmado em 1979 para 
an-ecadaçio de- contnõuições e pagamento de "benefí
cio~; e. as.sim pOr diante. 

Merece destaque nesse proceiso de abertura das difi
cu;ldades da Pzeyídtocia. À. publicidade o fato, assaz inco· 
_!lllllll numa época de gestfo tecnocrática dos negócios 
públicos, de partir do Governo, atrav~s do Ministro 
da Previdência e Assistência Social~ a iniciativa da dar 
ampla divulgaçSo ~situação das fin&O:ças_pi"evidenciá
rias. J;.m ~osição proferida perante a Câmara dos 

__ De;>utados, na dia 22de junho de 1981, quando.a-crise 
;já _era de_ do_m:Wo pliblico, o então Ministrp Jair Soares 
chegou a extrJpOlar os limites orçamentários e-- finan
-ceiros da questão para abordar alguns_ a~pectos do que 
viria a s_er conheCido como o "caráter estrutural da 
crise". 

Na esfera financeira, a exposição do Ministro enfa
. tizou os seguintes pontos: 

-;-::- ()rigem histórica da dívida da União em _relação 
à Frevídêrlcia; quC dicorrerla da offiissio d-os divt!rsos 
governos desqe a década de 30. 

-Existência de desequilíbrio finanCeiro desde a épo
ca dos IAP's, cuja situação chegou a um ponto de extre
ma gravidade ãs vésperas da unificação institucional 
de que resultou a criação do INPS, em 1966. 

-..-Crescimento do volume do débito previdenciário 
de prefeituras e empresas públicas e privadas. (O minis
tro mencionou o número de 63 mil empresas privadas 
_em ~é_bit~ com a Previdência). 

r Reconhecimento e denúncia oficial de ocorrência 
de fraudes contra o Sistema previdenciário nas áreas 
de arrecadação, benefício e assístência médica. 
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Embora de maneira tangencial, o pronunciamento 
do Ministro abordou dois tópicos que ainda não eram 
freqüentes nas discussões que então se processavam 
a respeito da crise: (1) o fato de que o Brasil alinhava-se 
entre os raros países que adotavam a aposentadoria 
por tempo de serviço sem vinculação a um mínimo etá
rio; e (2) o rebaixamento acelerado da relação inativosl 
ativosdo Sistema (''relação de dependência"), que atin
gira 113 em 1980 ( contfibuintes para cada beneficiário 
inativo ), considerada uma das taxas mais baixas do mun
do (A relação era de 1113 em 1929)_, 

Ao atingir o seU aUge em 1981, as -dificuldades da 
Previdência já se manifestavam das mais diversas. for
mas, atingindo negativamente a maioria dos grupos di
retamente VincUlados ao Sistema. Na ponta da linha, 
sofriam os beitefidãrios-com.o gigantisirio das filas, a __ 
precariedade dos serviços médicos e o atraso no pagã
mente dos benefícios. A rede de prestadores privados 
(profissíonais credenciados e_ entidades contratadas e 
conveniadas) reclamava da degradação dos preços pa
gos pela Previdênci_a, e -~_os freqüentes ~trasos no~ paga
mentos. SuCedíarit-se greves de diversas categorias de 
servidores do SINPAS, reivindicando melhoria de salá
riOs e condições de trabalho . 

Nesse clima de insatisfação generalizada, cada um 
desses "públicos" muniu-se de um repertório de causas, 
culpados e soluções simplistas, a _começar pela Admi
nistação do Sistema que, como ficou evidenciado no 
pro"nuõ.ciamehtO do titular do MP AS, resolveu concen
trar as críticas na "iniidimplência crõnica da União", 
além de apontar outros fatores mais difusOs e ele menor 
peso, como as fraudes e _sonegações~ A rede hospitalar 
privada denunciava o achatamento dG$ preços pagos 
pela Previdência _e_a queda da participação relativa da 
assiStência médica_ no total de gastos do Sistema, o que 
colidia com a perspectiva adotada por outros setores, 
que viam no excesso de gastos com a assistência médica 
a principal causa do colapso financeiro que era tido 

-como iminente. 
De ressaltar ó fato de que uma causa recebeu a unani

midade dos depoimentos e críticas: a baixa participação 
relativa da União no custeio do Sistema, considerada 
infringente das disposições legais e, por representar um 
mau exemplo de descaso em relação à integridade finan
çeira da Previdência, um estímulo perverso à sonegação 
e â fiaude. 

SignificativãStram fãmbém as críticas que apontavam 
a falta de representatividade social dos mecanismos de 
gestão do SINPAS e de seus diversos órgãos. Tais argu

~ mentes destacavam a necessidade de se restaurarem 
os critériOs-de participaÇãO ígualitária de t.rabalhadores. 
empresãs e Gov_erno na geStão dos diversos-Organismos 
do Sistema, co~o meio de evitar distorções tais como 
a aplicação de recursos da Previdência em projetas .es
tranhos As suas finalidades. 
~ev,te em_.-meados _:de 1982 começari~ a_ surgir 

-- -as primeiras venões que relacionariam a crise previdcn
'CÍ~Il aos ch311:!ados "fatores conjunturais" 1 eni parti
cular os_ efeitos da_política Salarial imposta pelo Governo 
a partir da vig~ncia da Lei n~ 6_.708, em novembro de 
1979. Esse tipo de aboidagem à questã:o da crise viria 
a ganhar bastante prestígio entre os analistas. inclusive 
no âm't!lto da Administração do SINPAS. 

À e5:'a perspectiva contrapôs-se a vers!o estrutura
liSta da crise, que destacava a progressiva inadequação 
-6zltre .a ,estrutura da despesa do -Síste"rfta, ·decorrente 

_da ampliação da cobertura e do aumento da populaçlo 
inativli, e a base finanCeira do Sistema --a folha de 

_ sal~#~-~a popul~o urbana. 

Conl a divulgação das fraudes e sõnegações, uma 
outra ·versão passou a ter curso: a versão "moral". Se
gundo essa ótíca, a crise seria resultante da genera
lização de mecanismos fraudulentos para obtenção de 

- benefícios, evasão no recolhimento de contribuição e 
manipulação criminosa de contas hospitalares.- Isso tudo 
facilitado pela cOrrupção administrativa, o gigantismo 
da máquina burocrática e a auséncia de mecanísmos 
de controle societário sobre os processos decisórios do 
Sistema. --

Como essas diversas perspectivas de_ análise do fenô
meno_ c!a crise_ a111plia~;:a_~ em g~ande escala a diferen
ciaÇãõ aos aspectos que COrifigura"ram o qUadro que 
estamos tentando traÇar, examínaremos ém seguida, 
de forma separada, o panorama de cada uma das três 
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áreas do sistema previdenciário que Sofreram_~ refleti
ram em maior grau os impactos da crise: a administração 
financeira, o sistema de benefícios e a área de assistência 
m6dica. 

Cumpre assinalar,~ piop6sito, que 6 tratamento das 
três áreas em separado visa tão-somente _a atender_ a 
um critério meramente expositivo, não sigilificando, 
pois, qualquer insinuação a respeito da existência- de 
setores previdenciários estanques, sUjeitos a causalida
des desvinculadas dos problemas que afetam o Sistema 
de maneira global. 

AdmlnistraçAo IIDan"'ira: receita e despesa 

A crise do sistema previdetÍdáii.o apresentou-se, em 
princípio, como o desequilíbrio entre a receita e a despe
sa. A "expressão financeira" da crise registrou, em 
1980, o déficit orçamentário de Cz$ 46,8 bilhões, equi
valente a 2% da receita total do sistema. Em 1981. 
esse déficit elevou-se para Cz$ 118,9 bilhões, represen
tando 14,2% da receita total. 

Em função da inexistência de reserva de contingência 
para cobertura do descompasso entre o fluxo da arreca
dação e o fluxo do desembolso, acumularam-se expres
sivos déficits de "caixa", cujo total chegou a Cz$ 194,2 
bilhões no final de 1981. 

A relação entre receita e despesa apresentou, no pe
ríodo, alterações significativã~. O sistema registrara, 
durante a década de 70, eleVaç6es mais- ap!~ciáveis. 
Em média, a receita de contribuições havia crescido 
cerca de 15%, enquanto a despesa total mantinha com
portamento semelhante, ao passo que as despesas com 
benefícios el~varam-se em cerca de 17% no mesmo 
período. 

Em 1980, a taxa de crescimento da receita de contri
buições caiu para 1,8%, re~perando um pouco em 
1981 (3%), níveis bastante inferiores à média de 15% 
verificada nos anos anteriores. Do lado da _despesa, 
entretanto, a queda não foi tão acentuada, pois em 
1980 as despesas com benefícios cresceram 9,6%, si
tuando-se um pouco acima dessa taxa a proporção de_ 
elevação das despesas com benefícios nos três anos se-
guintes. - -- .. _ · 

O impacto causado pela explicitação da crise a partir 
de 1980, acirrada em 1981, suscitou considerações de 
diversas ordens sobre as possíveis causas dos déficits, 
além de medidas legislativas de iniciativa do Governo 
com vistas a contornar as dificuldades financeiras do 
SINPAS. ~ 

Apontava-se o sistema de "caixa dupla" como um 
dos principais focos de sangria dos recursos da Previ
dência. Este sistema permitia que a arrecadação das 
contribuiç6es previdenciárias fosse realizada pela rede 
bancária a crédito de uma conta específica, separada 
da conta através da qual eram. feitos os pagamentos 
de benefícios. Essas contas não se comunicavam direta
mente. Havendo ou não cobertura na conta de paga· 
mentes, a rede bancária pagava os benefícios, a título 
de antecipação dos recursos, cobrando sobre os mon· 
tantes antecipados juros nominais iguais à taxa de redes
coberto do Banco Central. Note-se que a rede bancária 
recebia, ainda, a remuneração de 0,35% por cada cru
zeiro de beneffcio pago. 

Enquanto a conta de pagam_entÇJS apresentava saldos 
negativos a serem cobertos pelos bancos, a conta de 
arrecadaçáo muitas vezes-apresentava saldos elevados, 
em virtude do prazo de_ reciprocidade estabelecido no 
convênio fi~a~o em 1979, pelo qual o produto da arre
cadação ficaria retido na rede bancária por um tempo 
médio de 8.33 dias. Além dessa permanência, para cada 
cruzeiro arrecadado, a Previdência pagava aos bancos 
uma comissão de 0,20%. 

Tendo em vista que tanto os pagamentos como a 
arrecadação elevavam-se com freqüéncia, em função 
da indexação dos salários e beneffcios, a remuneração 
dos serviços bancários beneficiava-se de uma contínua 
atualização monetária, sem- qualquer vinculação com 
a evolução do custo operacional correspondente. 

Ante essa situação, avolumaram-se as críticas ao tipo 
de relacionamento _mantido pela presidência com a rede 
bancária, considerado desigual e excessivamente gene
roso: somente os juros pagos aos bancos conve:aiados. 
calculados sobre os saldos devedores da conta de paga
mento, montaram a Cz$ 52,4 bilhões em ~981, valor 
equivalente a 4,5% da reCeita total do sistema e a 62,2% 
da despesa total do IAP AS. 
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Em relação à participação da União no financiamento 
do sistema, as críticas focalizavam dois aspectos, de 
um lado, a queda flagrante do valor relativo do aporte 
financeiro da União o FPAS, que passou de um patamar 
médio de 7,8% no período 1971/1978 para 4,97% em 
1979 e 5,21% em 1980 (percent_uais em relação à receita 
tátal do FPAS). Por outro lado, a participação da União 
era questionada em razão do descumprimento do dispo
sitivo legal que estabelecia como sua parte o custeio 
das despesas de pessoal e administração ge~a_l do siste
ma, visto que no período de 1979 a 1981 a dotação 
orçamentária proveniente da União representou menos 
de 80% do total dos gastos que lhe caberia custear. 
Além desse questionamento de base quantitativa, ar
gilia-se a retenção e a falta de regularidade no repasse 
à Previdência dos recursos provenientes das taxas e 
contribuições arrecadadas e admi nistradas pela União 
como componente do Fundo de Liquidez da Previdência 
Social. 

As medidas tomadas pelo Governo em reação ao 
déficit de 1980 fizeram~se sentir logo no início de 1981, 
e concentraram-se, predominantemente, no aumento 
da receita. 

O Decreto-Lei n~ 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, 
logo depois modificado pelo Decreto-Lei n~ 1.867, de 
25 de março, estabeleceu que as contribuiç6es da-s em
presas para as entidades filiadas à Confederação _Nacio
n<!l do Comércio (SENA C. SESC) passariam a ser cal
culados sobre o teta do salário-de-contribuição (20 
:MVR), e não mais sobre o limite de 10 MVR, incorpo
rando-se ao FPAS a parte excedente a 10 MVR, a título 
d~~~tribuição da União. 

A Lei n? 6.950, de 4 de novembro de 1981, iria refletir 
e atiçar a polêmíca em torno das soluções propostas 
pelo governo. Após um impasse na tramitação do proje
to do Executivo no Congresso Nacional, o texto apro
vado incorporou importantes alterações, com o propó
sito d~ atenuar o impacto da medida na bolso do contri
buinte._ 

Duas fórmulas foram encontradas para o incremento 
da receita previden_ciária: 

H) Foi criada uma contribuição calculada à _base do 
20% do preço de comercialização de produtos decla
.rados supérfluos por ato do Poder Executivo. 

2'?) O t.eto de salário-de-contribuição foi elevado de 
20 vezes o maior de referência para 20 vezes o maior 
salário mínimo, 

Com a finalidade de conter a exploração da despesa, 
_foi estabelecido o período de carencia de 3 meses para 
aquisição do direito à assistência médica. 

Supostamente por considerar tímidas as medidas con
templadas na lei n? 6.950/81, cuja elaboração havia sido 
objeto de intensa negociação no âmbito do Congresso 
Nacional, o Executivo baixou o DL n~ 1.910, de 29 
de dezembro do mesmo ano, o qual restabelecia quase 
todas as medidas originalmente propostas no projeto 
que deu origem à lei n? 6.950/81 e que foram reajustadas 
durante a apreciação congressual. Todas essas medidas, 

_mais uma vez, visaram a~ aumento da receita previ-
denciária. 

_Est_al?_eleceu a elevaç~o da alfquota de contribuição 
dos empregados em 8% e passou a observar a seguinte 
tabela progressiva: 

Faixa 1M 
Até3 
3 a 5 
5 a 10 

10 a 15 
15 a 20 

Alfquota (%) 

8,50 
8,75 
9,0 
9,50 

19,00 

• ,Elevou de 8% para 10% a alíquota de contri-
buição das empresas, independentemente da faixa sala
rial dos empregados. 

• Instituiu obrigatoriedade de contribuição pre-
videnciária para aposentados e pensionistas, segundo 
uma escala progressiva de 3 a 5% do valor do benefício. 

• Elevoude5% para 6% a taxa de contribuição 
do funcionário público estatutário. 

Embora submetida às mais cadentes críticas por par
tes dos diversos setores direta ou indiretamente atingi
das por·sua disposições, referi~_o decreto-lei propor
cionaria à Previdência Sociãr um aumento de receita 
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da ordem de 25% em 1982; fato que possibilitou o 
reequilíbrio das contas do SINPAS no referido ano. 

Para esse resultado concorreu, outrossim, a opera~ 
ção-socorro realiza. da pelo governo no fianl de 1979, 
através da qual foi passada aos bap.cos credores da Previ
d~ncia uma série especial de ORTN, no valor total 
de Cz$ 180 bilhões, com correção monetária -à base 
de 60% dos índices oficiais. Graças a esse retorço, o 
déficit de "caixa" foi reduzido para cerca de Cz$ 32 
bilhões no início de 1982. 

Além de quitar uma parte substancial do débito esti
mado da União para com a Previdência, esse aparte 
de recursos apresentou uma inflexão na tendência de~ 
crescente do valor relativo da participação da União 
no financiamento do siStema, que, em conseqüência, 
al~nçou 9l68% do total da receita em 1982, montante 
suficiente para cobii.r integralmente as despesas de pes
soal e administração geral, com consonância com as 
estipulações legais. 

Importa assinalar, neste passo, a instituição do Fundo 
de InvestimentO' Social- FINSOCIAL, através do DL 
n~ 1.940, de 25 de maio de 1982, destinado a dar apoio 
financeiro _a programas e projetas de caráter assistencial 
relacionados com alimentação, habitação popular, saú
de, educação e amparo ao pequeno produtor. 

Para composição do FINSOCIAL o mesmo diploma 
institUiU uma _constribuição social calculada à base de 
a) 0,5% da receita bruta das empresas públicas e priva
das que realizam a venda de mercadorias, bem como 
das instítuíç6es financeíi'as e das sociedades segurado
ras; b) 5% do valor do imposto de renda devido, ou 
como se devido fosse, pelas empresas púb1icas e priva
das que realizam exclusivamente venda de serviços. 

A criação do FINSOCIAL é prova inquestionável 
do reconhecimento oficial da necessidade de ampliação 
das fontes de receita para o·financiamento de programas 
sociais, em face das crescentes pressões originadas de 
uma conjuntura recessiva, para a qual não se vislum
brava solução a curto prazo. A abertura de nova fonte 
de recursos significariil também que, a despeito do ree
quelíbrio finance:iro alcançado, a Previdência já não 
apresentava neilhum potencial para fazer face à dinâ
mica de expansão da despesa. seja em função da estru
tura já consolidade, seja em relação às necessidades 
ainda não atendidas. 

Ao final de 1982, já se fazia sentir de maneira, clara 
o impacto negativo da política recessiva do Governo 
sObre a situação econômico·financeira do sistema previ
denciário. 

Ao baixíssimo índice de formalização das relações 
de trabalho, com seus reflexos negativos sobre a receita 
previdenciária, o mercado de trabalho acusara no final 
de 1982, segundo_ -dados do :M;in_istério do Traóalho, 
cerca de 3 milhões de trabalhadores desempregados. 

Os reflexos da política salarial então Vigente (Lei 
n~ 6.708/79) sobre as despesas e as receitas do SINPAS 
revelavam resultados preocupantes, já que o reajuste 
dos benefícios vinha sendo feito através de índices mé
dios superiores aos aplicados à massa salarial que cons
titui a base financeira do sis.tema. Da mesma forma. 
ressentia-se o sistema previdenciário dos efeitos perver
sos dos consectários de uma política salarial de arrocho: 
a rotatividade de mão-de-o_bra, produtividade zero e 
a manipulação de índices. 

O índice de sonegação e evasão, que sempre foi eleva~ 
do, apresenta indícios do crescimento nesse peóodo. 
À recessão económica debitam-se as crescentes dificul
dades encontradas pelas empresas para honrar os com
piomissos c-om ·a PreVidên-cia. 

As anistias concedidas, assim como os parcelamentos 
de débitos, são por sua vez acoimados de injustos e 
ten_dentes a estimular a fraude, vistO que as contribuin
tes corretos não seriam extensivos os benefícios fre
qúentemente concedidos aos inadimplentes à guisa de 
incentivos à regularização da situação junto a Previ
dência. 

Assim, desde o início de 1983 o SINPAS conviveu 
com o fantasma do retorno do déficit. Os primeiros 
meses deJ!IOnstraram que o descompasso entre o ritmo 
de crescimento da receita de contribuição e a evolução 
da folha de benefícios apresentava sinais de "agrava
mento"._ No _3:00 anterior. a proporção entre a folha 
de benefícios· e o total da receita de contribuiç6es era 
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de 74,2%; nos primeii"os meses de 1983 essa proporção 
era crescente, a ponto de atingir, no balanço geral da~ 
quele ano, a marca de 83,3%. 

A perspectiva de fechar o exercício com déficit deter
minou a adoção de 3 medidas de emergência. 

A primeira reSUltou na edição do DL n? 2.087, de 
22 de dezembro de 1983, que antecipou para o 1~ dia 
útil do mês o prazo de recolhimento das~ contribuições 
descontadas dos empregados e as destinadas a custear 
as prestações de_ acidente do trabalho, com o objetivo 
de melhorar o fluxo de caixa do sistema. O mesmo 
diploma introduziu, no·que tange ao critério de reajusta
mento dos benefícios; unla inOvação que iria Ser alvo 
das mais aciriadas críticas: o reajuste dos "benefícios" 

em manutenção passaria a ser feito com base no índice 
de crescimento da folha de salários dos segurados ativos. 
Tratava-se, evidentemente, de conter o crescimento 
descontrolado da folha de benefícios decqrreilte da apli
cação das sucessivas leis salariais -que -tiVeram vigência 
naquele ano. Como essas_ leis adotavam, invariavelmen
te, a sistemática de reajustes maiores para as faixas 
inferiores de salários, implicavam um diferencial de rea
juste sobre a folha de beneffcios·,-já que o grosso dos 
benefícios previdenciários situa-se nas faixas inferiores 
correspondentes aos índices mais elevados. A finalidade 
do DL n~ 2.087 ei:a, põrtanto, "sincronizar" o reajuste 
dos benefícios com o incrementO-da folha de salários-de
contribuição, estancando, assim, o que parecia ser a 
causa mais imediata de desequilíbrio fiõariCeirO:-- -

A outra medida desencadeada foi o DL n~ 2.088, 
de 22 de dezembro, que autorizou a liquidação de débi
tos mediante recolhimento do principal até o dia 29 
de fevereiro de 1983 e parcelamento da correção mone
tária em até 12 meses. Os devedores que cumprissem 
pontualmente o esquema de parcelamento, seriam be
neficiados com a dispensa de juros e multa. A medida 
representou o marco inicial de uma série de campanhas 
promovidas pela Administração do SINPAS coril o ob
jetivo de efetivar a cobrança de débitos previdenciários 
que já atingiam a cifra de Cr$ 1 trilhão. 

E, por fim, ao apagar das_ luzes de 1983, entra em 
vigor o DL n? 2.102, de 28 de dezembro, que alterou 
a "cota da previdência", fazendo com que a sua alíquota 
incidisse sobre todos os combustíveis automotivos e não 
só os derivados do petróleo. Além disso, determinou 
a atualização permanente da base de incidência do res
pectivo percentual de cálculo (até 6% ). 

Evidentemente, suas medidas não produziram efeito 
no exercício financeiro de 1983, que fechou o balanço 
com um déficit de Cr$ 116 bilhões, correspondente a 
1,7% da receita total do exercíciO.· 

Cabe assinalar que a participação da União na receita, 
no mesmo ano, foi da ordem de 8,22%, abaixo, portan
to, do ocorrido no ano anterior. Doís aspectos devem 
ser destacados: 

1) o montante apertado pela União foi 15% inferior 
ao total das despesas de pessoal e administração geral; 
e 

2) caso os recursos provenientes do orçamento geral 
da União tivessem se mantido no percentual de 1982 
(8,22%), o déficit do sistema cairii_de 1,72% para cerca 
de 0,30% do total da receita do FP AS. 

O exercício de 1984 trazia a estimativa de uma receita 
adicional de Cr$ 900 bilhões, como resultado das medi~ 
das contidas nos DL n'? 2.087/83 e n? :2,102/83, além 
dos ingressos não estimados provenientes da cámpanha 
encetada com o DL n~ 2.083/83. 

O esforço de cobrança do débito teve prosseg_uime~to 
através das seguintes medidas legisltativas: 

"Lei n~ -7.186, de 24 de abril, e DL n~ 2.144, de 
28 de junho, a primeira autorizando a liquidação de 
débitos até 29 de junho, mediante parcelamento do 
principal e da correção monetária em 18 meses, no 
caso de empresas, e em 24 meses, para prefeituras e 
entidades sem fins lucrativos, e o segundo prorrogando 
o prazo ~até 15 de julho (na realidade, tratava~se de 
liberalização das condições antes estipuladas pelo DL 
"' 2.088!83). 
DLn~ 1.167, de22de outubro, que autorizou oparce~ 

lamento de débitos das Prefeituras com dispensa de 
juros e de 75% da correção monetária, prevendo _o 
recolhimento do principal até 30 de novembro e "permi~ 
tindo o parcelamento dos 25% restantes de correção -
em 48 prestações. 
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DL n~ 2.175, de 27 de novembro, ampliando para 
29 de março de 1985 o prazo de recolhimento do débito 
das. prefeíturas, e -permitlrido o parcelamento tanto do 
prirtcipal como dos 25% da correção em até 48 meses. 

A re_ceita estimada dessas campanhas, em 1984, foi 
de Cr$ no bilhões. 

Em dezembro, o FPAS recebeu transferência de re
curSos--da União no montante de Cr$ 1.650 bilhões, 
representaiidO cerca de_75% do total de transferências, 
em todo o exercício. Com esse aparte, a participação 
relativa da Uníão ·subiu a 11,06%, proporção superior 
inclusive à niédia da década de 70. Além de exceder 
em 15% ao molttante das despesas de pessoal e adminis
tração geral no exercício. 

Na área da despesa, a tentafiva de controle via con
tenção dos reajustes dos beneffcios é desativada pelo 
DL n~ 2.113, de 18 de abril que derrogou parcialmente 
o DL n?2.086/83. Em conseqüência, volta a ter vigência 
a sistemátiCa de reajustamento dos benefícios com base 
nos mesmos critéris aplicáveis aos salários em geral -
o DL -n~ 2.161, de 13 de novembro, veio liberalizar 
ainda mais o critério de reajuste dos benefícios, ao esta
tuir a adoção do valor do novo salário mínimo para 
efeito de determinação das faixas de incidência dos índi~ 
ces diferenciados. _ 

O fechamento do ano de 1984 registrou o déficit finan
ceiro de Cr$ 62 bilhões, equivalente a 0,31% da despesa 
total, e o saldo positivo de "caixa', de cerca de Cr$ 

-400 bilhões. Embora esses dados signifiquem uma me
lhoria- em- ielação aos resultados de 1983, estão longe 
de expressar o início de uma efetiva recuperação econó
mico-financeira do SINPAS. O fato de que, não obstan
te todas as medidas tomadas para aumento da receita, 
o balanço do Sistema não tenha logrado escapar do 
déficit, serve para mostrar que a problemática finan
ceira..da Previdência revelava-se mais profunda do que 
faziam- supor as soluções tópicas e emergenciais que 
vinham sendo postas em prática desde a explicitação 
da crise em 1980. 

Seguro Soclal (área de beDelic!os) 

O quadro de crise na área de benefícios pecuniários 
comportava dois ângulos de visão. A perspectiva mais 
generalizada dava conta do crescimento excessivo dos 
gastos neste setor, em decorrência da tendência histó
rica para a ampliação da clientela e expansão do plano 
de benefícios. Encarado sob outro ângulo, o subsistema 
de seguro social suscitava diversos tipos de consideração 
a respeito de suas distorções à luz de um critério -de 
eqüidade. 

E claro que, também no que tange a este se to r, as 
denúncias de fraudes acabaram por formar outra verten
t~ ~e "explicações' sobre as causas da crise previden~ 
etária._ 

Ós dados existentes revelam que as despesas com 
benefícios cresceram na década de 70 a uma taxa média 
superior a 16%, em termos reais. No período da crise, 
essas- despesas continuaram sem a suficiente cobertura 
de custeio, tais como a contagem recíproca· do tempo 
de serviço, a renda mensal vitalícia para idosos e inváli
dos, o abono anual (13~ benefício) para os contribuintes 
individuais autónomos e a previd_ência do empregador 
rural. Todos esses benefícios estariam contribuindo pa
ra o descompasso entre receita e despesa, já que os 
mecanismos de custeio correspondentes careceriam de 
adequada fundamentação técnico-atuarial. 

A consciência da crise chamou também a atenção 
para os possíveis descontroles na concessão de alglllls 
benefícios. Cerca de 50% das aposentadorias em manu
tenção em 1982 eram do tipo invalidez, dado que pode
ria ser interpretado como reflexo das péssimas condi~ 
çóes de saúde da população, mas certamente admitia 
também a hipótese de acesso fraudulento a esse tipo 
de benefício, j;í que se trata da aposentadoria que, à 
semelhança do auxflio-doença, apresenta~se mais susce
tível de irregularidades na concessão~ 

O fato de se reduzir o número de aposentadorias 
pof iiivalidez a partir de 1984, após a vigência de ato 
administrativo determinando a revisão sistemática das 
concessões, parece corroborar as irregularidades então 
conjecturadas. 

No que tange à aposentadoria por velhice no setor 
rural, essa suspeita ganhara foros de constatação, eis 
que, em 1982, o número de trabalhadores rurais aposen-
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tados por idade era superior ao número de pessoas 
com 65 anos ou m_ais que deveriam existir no campo, 
segundo os dados do censo de 1980. 

Também o PRORURAL se incluía nesse elenco de 
Iãtõres deficitários. Tendo como base de custeio a con
_tribuição compulsória das empreSas ufbanas, à base de 
2,4% da folha de salários~ e o adiçioQal de 2% do vafor 
comercial dos produtos rurais, a participação da previ
dência rur_aJ_ na composição da receita total de contri
buições seria insuficiente, segundo versões correntes, 
para arcar com o custo de manutenção dos beneffcios 
rurais, da ordem de 16% _do dispêndio global com o 
conjunto de benefícios rurais e urbanos. 

Com muita freqüência, citaVa-se o auxílio-doença co
mo benefício fora do controle do sistema previdenciá
rio, com base no expressivo aumento verificado na con
cessão do referido benefício a partir de 1980. Não raro 
o incremento nas concessões do auxílio-doença era asso
ciado a uma espécie de estratégia de sobrevivência do 
trabalhador ante as agruras do desemprego. Em face 
da inexistênCia de um mecanismo satisfatório de seguro
desemprego e a dificuldade que encontra qualquer perí
cia médica de discernir entre doença incapacitante e 
determinados estados psicológicos decorrentes das afli
ções do desemprego continuado, não parecia difícil re
conhecer a atipicidade do que ocorria com o auxt1io
doença, e sua conexão com certos aspectos conjuntUrais 
da crise. 

Essa referência ao auxílio-doença, aliás, nos remete 
a uma outra ordem de questões ligadas à política de 
benefícios do SINPAS. Como foi mencionado anterior
mente, grande parte dos questionamentos sobre as cau
sas da crise tinham como alvo a ampliação dos benefícios 
e das clientelas do Sistema e a conseqüerite expansão 
das déspe"saS, sem; no entanto, a adequada contrapar
tida em termos de receita. Não deixa de ser contra
ditório, nesse sentido, que fossem apontadas entre as 
grandes distorções do subsistema de benefícios a inexis
tência de proteção ao desemprego ( auxflio-desempre
go) e o baixo valor pecuníário dos benefícios assegu
rados pelo Sistema. Tratando~se, com efeitos de dois 
tópicos relevantes - 69% dos benefícios de prestaça:o 
continuada têm valor igual ou inferior a 1 salário .tníni· 
mo, proporção que sobe para 90% se tomarmos 2 Sãlá
rios mínimos como referência - tais exemplos afigu~ 
ram-se bastante úteis para retratar, airida que de forma 
parcial, o mosaico de problemas que afetam a Previ· 
dência Social e as relações e contradições entre eles. 

No que tange as preocupações fomentadas por consi
derações de eqüidade, dois itens tiveram especial relevo 
no período da crise: a disparidade entre os benefícios 
rurais e urbanos e a realidade da aposentadoria por 
tempo de serviço. 

O simples cotejo entre os planos de benefícios do 
PRO RURAL e da Previdência Urbana revela a perti
nência dos argumentos em prol de uma redução, ainda 
que gradual, da distância que existe entre os dois con
juntos de beneffcios. Enquanto a área urbana dispõe 
de 13 benefícios, o PRORURAL assegura apenas 5 
ao homem do campo, sendo que nem mesmo uma das 
mais tradicionais e relevantes prestações da Previdência 
Social - o amti1io doença - integra o precário e inci
piente elenco de benefíciõs rurais. 

A aposentadoria por tempo de serviço, desde que 
foi desvinculada d~ qualquer requisito de idade, em 
1962, emerge volta e meia corno uma das causas princi
pais das dificuldades_ enfre_nt_adas pela Previdência. No 
curso da polémica em torno da crise ela esteve presente 
todas as vezes que se cogitou de buscar soluções para 
o agravamento da relação ativoslinativos considerada 
ex_c_essivamente b_aixa no caso brasileiro, em relação 
aos padrões internaciOnais. 

Os dados de 1981182 ratificavam a especificidade da 
aposentadoria por tempo de serviço no contexto dos 
benefícios previdenciários. Graças a seu valor médio 
superior ao das demais aposentadorias (velhice, invali
dez, especial), a proporção das aposentadorias por tem
po de serviço no Valor total das aposentadorias cadas
tradas era de cerca de 50%, a despeito de seu número 
não atingir a 30% do número total de aposentadorias. 

Embor!i fQsseJrr~çus_ável r_ecoÍlhecer a inadequação 
das regras de concessão da aposentadoria por tempo 
de serviço em face de determinados fatores demográ-
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ficas e sócio-culturais~ apontava-se como seu ponto mais 
vulnerável o fato de que, nas condições vigentes, a apo
sentadoria vinculada exclusivamente ao tempo de servi
ço reforçaria de forma acentuada a _hipótese de extrema 
elitização do beneffcio, já que -se-ria praticamente impos
sível, para os segurados de menor padrão sócio-eco
nómico, preencher os requisitos de habilitação a esse 
tipo de aposentadoria, seja por falta de formalização 
das relações de trabalho, seja em função dos lapsos 
de desemprego. Para esse_ segmento da população segu
rada, a expectativa realista de benefício por inatividade 
permanente estaria mais associada às aposentadorias 
por invalidez ou por velhice. 

Em vista da perplexidade derivada da propalada co
nexão entre a crise firianceira e o subsistema de seguro 
social, somente dois eventos são dignos de nota nesse 
período na área de benefícios: -- _ _ 

-A criação do Programa de Previdência Social dos 
Estudantes (Lei n? 7 .004, 9e 24 4~ junho de 1982). 

-A descentralização do pagamento d_o auxílio-nata
lidade, que passou a ser efetuaçfo_pelas empresas, com 
posterior com:peilsação dos valores pagos na guia de 
recolhimento (Decreto n~ 8~-~~~. de 6 de junho_ de 
1983). -

4. A PREVID~NCIA SOCIAL E A NOVA REPÚ
BLICA 

O novo governo que se instalou em 15 de m3!ÇO 
de 1985 deparou-se com o ingente desafio de restaurar 
a imagem pública da Previdência Social, prejudicada 
em conseqüência da crise deflagrada a partir de 1980. 

Não obstante as diversas medidas até então adotadas 
para elevação da receita previdenciária, o estado das 
finanças do sistema dava margem a um prognóstico 
de déficit de caixa d_a ordem de 7,9 trilhões de cruzeiros 
em 1985. __ 

A questão das fraudes apresentava-se à nova Admi
nistração como um problema de proporções muito mais 
dramáticas do que faziám supor as providências de apu
ração iniciadas no ano anterior. 

A par das pressões decorrentes da necessidade de 
equacionamento dos problemas especificamente econó
mico-financeiros do sistema, que demandavam solução 
urgente e inadlável, a Administração defrontava-se com 
dois litígios que igualmente exigiam tratamento priori
tário: a rede b_ancária postulava uma suposta dívida 
da Previdência decorrente de acord-os anteriormente 
firmados; e os prestadores privados de serviços médico
hospitalares reivindicavam o imedíato reajuste dos pre
ços pagos pelo INAMPS, cuja defasagem estaria acarre
tando a rápida degradação da qualidade dos serviços 
prestados. 

Na área administrativa, constaiou~se um baixo gr<i.u 
de eficácia dos mecanismos de fiscalização e controle 
da receita, com a conseqUente elevação- dos riíveis de 
inadimplência, agravados ainda pela renovada expec
tativa de futuras apistias. A inegáVel falência das polí
ticas de recursos humanos representava, no contexto 
das dificuldades de ordem administrativa, um i~em de 
destaque, quer de estrito ângulo da justiça social, quer 
no tocante à necessidac;le de restauração da qualificação 
e engajamento dos qu.!Jdros funcionais a_nfveis impres
cindíveis à modernização e _ele.vação dos padrões de 
eficiência e eficácia da instituição previdenciária. 

A política económica e as finanças previdenciárias 

Já nos primeiros meses de redirecionamento da polí
tica económica se fizeram sentir os efeitos positivos 
da estratégia anti~recessíva adotada pelo novo governo. 
Com a retOmada do crescimento e_conômico e a reativa
ção do emprego, juntamente com o reforço dos ~eca
nismos de controle da arrecadação, -o comportamento 
da receita previdenciária logo revelou a tendência à 
reversão da expectativa do déficit. 

Em 1985, em função do crescimento da economia 
à taxa de 8%_ e a conseüente geração de ,cerca de 1 
milhão de novos empregos, a receita da Previdência 
teve uma eleva~ão de 254% em rela,ção ao ano anterior, 
ao passo que a despesa total de sistema cresceu 240%. 
Isto se __ deveu a u_m aumento real da receita superior 
ao aumento real da despesa, que foi contidO em 4,5%, 
graças à medidas administrativas adotadas. 

Como resultado dessa recuperação do quadro finan
ceiro do sistema, o exercício de 1985 rechou com um 
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superávit orçamentáriO de 2.555 bilhões de cruzeiros 
e um saldo de caixa no montante de 6,2 trilhões, o 
que enSejOu a reconstituição parcial do fundo de reserva 
de CO_!ltipgência. 
O imp&ctó cio PIÕno de Estabilizaçâo EcoDômica 

A tefonna económica institu(da através dos Decre
tos~leis n~2.283/86 e 2.284/86 teve efeito positivo sobre 
a Previdência Social em dois sentidos. No campo geren
ciã.l, a estabilização da moeda criou condições favorá
veis a um exercício mais eficaz de planejamento finan~ 
ceir_Q e, em especial, de projeção de tendência a longo 
prazo. No que tange ao binômio receita/despesa, as 
medidas económicas tiveram como resultado imediato 
um· aumento real da receita em taxa superior à taxa 
de elevação da despesa, devido ao fato de que as receitas 
de contri9uições (que tiveram reajuste na base salarial) 
representam cerca de 90% da receita total do sistema, 
enquanto as despesas em benefícios (também reajus
tados) represen_tam cerca de 70% do total da despesa. 

Sem considerar variáveis como o aumento do empre
go e o aumento do salário real, a projeção a partir 
do_s parâmetros básicos do Plano Cruzado propiciava 
a previsão de uma diferença em favor do aumento da 
receita 'da ordem de 0,64%, no curto prazo. A médio 
prazo, porém, a análise teria de incorporar outra variá
v~_l_ip.arr~dável,_ qual seja o cre~ento acele_radQ dos 
valores das novas concessões de beD.efícios pecUniãrios. 
Devido ao fato de ser o salário-de-benefício calculado 
a partir âe 'd.etermitiãda série de salários-de~contribui
ção anteriores, é claro que a média desses salários-de
cOntribuição será tanto mais elevada quanto menor a 
taxa de corrosão salarial no período de apuração do 
salário-de-benefíCio. Dessa forma, os benefícios pecu
ni;:írios de pr~stação continuada serão d_e valores cada 
vez _mais elevados (em .termos reais) à medida em que 
as datas de concessão s.e distanciem do primeiro mês 
de Vígêricia -do Plano Cruzado, elevando-se cada vez 
mais o custo das concessões à medida em que o estoque 
de benefícios passe a ser crescentemente composto de 
benefícios ''pós-cruzado". 

Enquanto o_ desequihbrio de médio e longo prazos 
permanece como mera projeção, as finanças do SIN
PAS receberam um grande alentq nos meses que se 
se&.liram à implantação da reforma económica, devido 
ao comportamento amplamente favorável de variáveis 
com-o -emprego e salário, cujos índices de crescimento 
superara~ as expectativas mais otimistas. 

Conquanto ~ão tenha' sido atribuído à gestão do siste
ma previdenciário, merece destaque a instituição do 
-seguro-desemprego entre as medidas do Plano Cruzado, 
por __ se !ratar de instituto eminentemente previdenciário 
hã--muito tecfamãdõ pelas classes trabalhadoras. 

··-· -----------
Principais medidas na esfera gerenclal do sistema 

De especial importância para a correção dos meca
nisriiOS de controle gerendal do sistema foi a criação 
de novas bases de relacionamento entre a Previdência 
e a rede bancária a partir da divulgação do Parecer 
n! S-001 da Consultaria Geral da República, de 17 de 
outubro de 1985. Segundo as conclusões do referido 
Parecer, é considerada descabida a alegação dos bancos 
quanto à existência de dé~ito da Previdência em decor
rência de acordos anteriormente firmados, além de ou
tras considerações a respeito de correções a serem intro
duzidas nas bases jurídico-formais de contratação dos 
serviços bancários pelo lAPAS. 

Segundo informações divulgadas pelo Executivo, ou
tras medidas de aperfeiçoamento gerencial adotadas na 
atual Administração foram: 

-Suspensão da concessão de auxílios financeiros pa
ra realização de tratamento no exterior (Portaria MPAS 
nl 3.513, de 30-5-85). 

-Antecipação do recolhimento da fonte da contri
buição das _empresas empregadores domésticos e segu
rados autónomos, inclusive as incidentes sobre produtos 
rurais, que passou a ser devido até o 10~ dia útil do 
mês subseqüente (Decreto n? 91.406, de 5-7-85). 

--CriaÇão da Comissão de Gestão na Área Social, 
cci:fu'põsta de representantes do MPAS, da LBA e da 
FONABEM, com a finalidade de estudar e propor solu

-ções para a descentralização, democratização e criação 
de estruturas flexíveis de gestão na área social (Portaria 
MPAS nl 3.576 de 9-10-85). 

-Proibição de nomeação ou manutenção em cargos
de direção do SlNPAS de pessoas que sejam sócias, 
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cotis_tas ou dirigentes de clínicas contratadas para pres
tação de serviços à clientela do sistema. 

-Transferência da Central de Medicamentos- CE
ME para a estrutura do Ministério da Saúde (Decreto 
nl 91.439, de 16-7-85). 

-Desenvolvimento de projeto de recuperação da 
capacidade financeira e operacional da DATAPREV, 
como instrumento essencial de elevação da eficácia dos 
coiil:toladores administrativos do sistema. 

-Redefinição do papel do INAMPS na formaÇão 
e especialização de profissionais de saúde, em projeto 
conjunto com os MinistériOs da Educação e da Saúde. 
~Implantação do cadastro de contribuinteS e benefi

ciários do SINPAS, co:ino recurso indispensável ao pla
nejamento financeiro e, ao mesmo tempo, facilitador 
do_ acesso de segurados de baixa renda aos benefícios 
do siste_ma, visto que, na ausência do referido cadastro, 
a comprovação das contribuições incumbe aos segura
dos, o que prejudica aqueles de menor padrão sócio-e
conómico. 

-Instituição do DARP -Documento de Arreca
dação de Receitas Previdenciárias, em substituição a 
outros instrumentos de arrecadação que se revelaram 
falhos ou inadequado_s ao aprimoramento do sistema 
de cOntrole e fiScalização da arrecadação. 
~Criação de Comissão de Alto Nível para estudar 

e propor soluções para quitação do débito dos sindicatos 
e prefeituras para com a Previdéncia Social. 

-Aprimoramento da administração do fluxo de cai
xa do sistema, mediante implementação de um novo 
esquema de aplicação de saldos pelo Banco do Brasil, 
para geração de recursos financeiros adicionais. 

- Críação de Comissão de Alto Nível para estudar 
e propor solução para as fraudes contra o sistema, em 
especial destaque para soluções baseadas em medidas 
preventivas. 

-Implantação do regime de horário integral para 
os postos de atendimento médico, com instituição do 
3?tumo. 

-Realização de concurso público para ampliação 
do quadro de ''fiscaisde contribuições previdenciárias". 

-No terreno de política de recursos humanos~ a 
administração da Previdência adotou as seguintes me-
didas: _ 

a) Reajuste dos funcionários em julho de 1985 com 
base em índice superior ao INPC do período. _ 

b) conce--:ssao de gratificação de 20% aos funcioná
rios de nível médio. 

c) Elaboração de novo plano de classificação de car~ 
gos e salários que atenda às especificidades dos recursos 
humanos do sistema (ainda em estudos). 

Medidas na área de benefícios 
_-Cõricessão de reajuste integral de 100% do INPC 

sobre os benefícios urbanos em maio e novembro de 
1985, e maior· que o INPC sobre os benefícios do PRO· 
RURAL em maio de 1985. 

-Extensão da cobertura aos pescadores, mediante 
filiação facultativa (Lei n? 7.356 de 30.8.85). 
~Aperfeiçoamento dos critérios e métodos de con

trole das perícias médicas para concessão de benefícios. 
-Revisão de milhares de benefícios em manutenção 

com a finali9-~de de apurar _eventuais dístribuíções e 
irregularidades. 

-Extensão dos benefícios de acidentes do trabalho 
aos membros da famt1ia do produtor rural em regime 
de economia familiar (Decreto n? 92.769 de 10.6.86). 

Medidas na área de assistência médica 
- Reajuste _das_ preços dos serviços médico-hospi

talares em julho e_novembro de 1985 acima dos fndices 
oficiais- de inflação. 

-Aumento real de 9,5% nos ·recursos aplicados em 
1985 na área de assistência médica do sistema. Para 
1986 estima-se um aumento real ainda maior. 

-Criação de Comissão de Alto Nível, com partici
pação de represent~mtes dos hospitais. privados, entida
des filantrópicas, categoria médica, serviços estaduais 
e municipais, empresas e trabalhadores, com a fináli~ 
dade de estruturar nova base de relacionamento do 
INAMPS com os prestadores privados. 

-Revisão da tab~:la de taxação de riscos das ativi
dades das empresas, para c custeio do seguro de aciden
tes do trabalho (P-ortaria MPAS n': 3.609 de 13.12.85). 

=-Recuperação e aperfeiçoamento dos serviços dos 
ambulatórios e hm.pitais próprios da Previdência. 
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-Reforço financeiro dos hospitais universitários e 
de ensino. 

- Desenvolvimentode projetas-pilotos para incorpo
ração de práticas não alopáticas à assistência médica 
previdenciárias (homeopatia, acupuntura, fitoterapiaf 
plantas medicinais). 

-Extensão da assisténcia médica previdenciária às 
populações indígenas. 

-Ampliação da rede de atendimento hospitalar aos 
trabalhadores vinculados ao PRORURAL (Decreto n? 
92.770 de 10-6-86). 

-Realização de convénio cOin 2.447 hospitais filan
trópicos para ampliação da participação desses nas 
Ações Integradas de Saúde, mediante atendimento in
discriminado à população, com aprovCiü\ffiento de mi-
lhares de leitos ociosos. , __ 

Deixamos propositadamente para a conclusão deste 
capítulo o exame de três inici"ativas do Go:verno da Nova 
República que espelham, de maneira inequívoca, a deciw 
são de enfrentar as questões fundamentais da Previ
dência.Social brasileira, a saber: 

1) Extinção da contribuição compulsória dos aposenw 
tados e pensionistas. 

2) Criação de instâncias de participação comunitária 
na gestão do sistema. 

3) Criação de comissão ainpl3.mente _representativa 
com a finalidade de reformular as bases de funciona
mento do sistema, inclusive regime de custeio. 

A primeira das medidas mencionadas merece desta
que por duas razões. Primeiro por se tratar de correção 
de uma situação absolutamente injusta, unanimemente 
reprovada por todos os que prestaram depoimento à 
CPI, com a agravante de afetar negativamente catego
rias destituídas de meios de pressão política. Em segun
do lugar, por ter sido a ação corretiva adotada com_ 
a colaboração do Congresso ~ aciop:al, quer no que tanw 
ge a pronunciamentos e iniciativas legislativas anterio
res, que expressavam nitidamente a urgência e a rele
vância da matéria, quer no tocante_à presteza em que 
veio a ser tratado o respectivo projeto de lei que se 
transfonnou na atual Lei n? 7.485, de 6 de outubro 
de 1986. 

A segunda medida expressa, de forma veemente, o 
compromisso do Governo, como tese, largamente dew 
fendida durante os trabalhos cl.a CPI, segundo a qual 
o bom desempenho do sistema previdenciário somente 
poderá ser alcançado~ em bases auto-sustentáveis, me
diante radical democratização de seus processos de gesw 
tão. A criação de instâncias representativas da comuni
dade encarregadas de propor diretrizes e exercer a fisca
lização do finanCiamento dós diversos órgãos do sistema 
representa a maior abertura di!__ um segmento da buro
cracia pública brasileira ao controle e escrutínio da so
ciedade jamais registrada na história iidministrativa do 
País. 

Consoante as disposições dos Decretos n~s 92.700 a 
92.702, de 21-5-86, são as seguintes as instâncias de 
participação social na gestão C fiscalização do SINPAS~ 

-Conselho Superior de Previdência e Assistência 
Social - colegiado de caráter consultivo, integrado por 
21 membros, sendo 14 representantes de contribuintes 
e usuários e 7 representantes do governo. Tem como 
atribuições a fixação de meta~ e prioridades orçamen
tárias e a proposição Ou eXame- de alte_rações na legisla
ção previdenciária. 

-Conselho Comunitário da Previdência Social ---: 
associação civil à qual, uma vez preenchidos certo::. re
quisitos, será conferida "carta de reconhecimento" para 
o exerc'rcio de funções de fiscalização das diversas enti- _ 
dades do sistema, garantido seu acesso a_ contratos_ e 
informações financeiras das respectivas entidades. 

-Ouvidor da Previdência Social- funcionário não 
remunerado, com plena autonomia em relação à Admi
nistração Pública, o qual se incumbirá de zelar pela 
boa administração dos serviços previdenciários, investi
gando a procedência de queixas e denúncias relacio
nadas com o mau funcionamento do_ sistemã. Atuando 
em cada uma das unidades da fed_era_çã_o, o Ouvidor 
da Previdência Social também terá garantias de ace~so 
a informações e de audiências regulares com os dirigen
tes do primeiro escaliío do SINP AS. 

O terceiro Item, fin~lmente, diz respeito à consti
tuição de uma Comissão de Alto Nfvel, composta de 
representantes dos diversos se.gwentos da Sociedade_ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

diretamente Interessados nos destinos da Previdência, 
com a finalidade de realizar estudos em profundidade 
e propor alternã.tiVa!; de feformulação do sistema1 seja 
no que -concerne a princfpios e métodos de organização 
e gestão seja quanto ao sistema de custeio, ou, ainda, 
no que tange à reformulação das três vertentes finaJís
ticas do sistema (benefícios seguro social, assistência 
médica e assistência social). 

Ttã.ta-se de etapa importante na reconstrução da Pre~ 
vidência Social brasileira em bases sóHdas e duradouras, 
da qual certamente advirão valiosas proposições e subsí
dios a serem oportunamente apreciados pelo Congresso 
Nacional. 
S. CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS 

Neste capítUlo, examinaremos algumas das questões, 
dentre as já mencionadas na abordagem descritiva das 
pàrtes~nteriores qUe, a nosso ver, merecem um trata
metito maís analítico e crítico, por constituírem tópicos 
cujo aprofundamento consideramos essencial para me
lhor compreensão da problemática" da Previdência Sow 
~íal e- _para a formulação de proposições de mudança. 
A-final: qual o caráter da crise? 

Neste ponto, podemos retornar à polêmica que girou 
em tOrno do caráter estrutural ou conjuntural da crise 
do Sistema Previde~ciário, para argumentar Q.ue ambas 
as explicações estão cOrretas, embora nenhuma delas 
possa, isoladamente, dar conta da configuração que a 
questão previdenciária ganhou no início da década. 

Efetivamente, a versão estruturalista encontra respal
do e.m c;Hversos traços que _podem ser _observados no 
comportamento d!'ls _di~ensões de receita e despesa do 
Sistema. Se a expansão do número de contribuintes 
se deu de forma acelerada, ainda mais acelerado foi 
o ritinO de crescimento do número de beneficiários do 
Sistema, sendo que ambas as variáveis cresceram a taxas 
mais elevadas do que a população total. É a esse des
compassO que Se_Costuma denominar de "deterioração 
da relação de dependência", problema que, no caso 
do SINP AS, é efetivamerite preocupante, pois a relação 
de dependência passou de 1:4,6 em 1971 (4,6 contri~ 
buin_te_s para cada beneficiário) para ~:2,5 em 1984, o 
que é: certamente_ um dos índices maís altos do mundo: 
Basta comparar com o Japão, que há alguns arios· vem 
c.omando medidas especiais para lidár com o que é consi
derado um pes34Q cOntingente de inativos, e cuja rela
ção era de 1:5,52 em 1981. 

Esta é, portanto, a co_~tr~diÇ~'? estrutural_ de um Siste
ma ~jo crescimento não é ãcompanhã:do de adaptações 
na base de financiamento, o que acarreta uma crescente 
inadequação entre uma estrutura de despesa com alto 
gral! de rigidez (com predominância de benefícios con-
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cedidos em bases legais) e uma estrutura de receita 
sujeita à influência de_ fatores econômicos e institri· 
clonais que podem variar no curto prazo. 

A versão conjuntural argumenta que a crise é resul
tante da política económica recessiva, da qual resulta 
uma queda na taxa de expansão do emprego e da massa 
salarial, estreitando drastica_mente a base fínancelra que 
sustenta o Sistema. A atuação_ do ciclo recessivo sobre 
o valor dos salários se dá por influência tanto do mer
cado (subemprego, rotatividade da mão~de~obra), co
mo pelo papel exercido pela política salarial do governo. 

Não há dúvida de que esse quadro de variáveis con
junturais operou, no chamado perfodo da crise, para 
frustrar as expectativas-de cresçimc;;nto da receita, expli
citando assim o desequilíbrio do Sistema em sua "ex-
pressão financeira". - -

Entendemos, pois, que a forma aguda que o des_equi
líbrio económico-financeiro do Sistema apresentou no 
período da crise deveu-se à conjugação das duas ordens 
de faiores que estamos chamando de estruturai~ e_ con
junturais. Nesse sentido, é preciso avaliar com cautela 
os resultados favoráveis obtidos pelo Sistema a partir 
de 1985, eis_que_derivados exclusivamente da superação 
do quadro económico recessivo, sem qualquer evolução 
no que concerne ao núcleo do problema estrutural da 
Previdência. 

O impacto da política salarial (1979/1983) 
- A política Salari3.1 que teve início a -partir da Lei nY 
6. 708/79 demarca um exemplo assaz significativo de co
mo um segmento de forças conjunturais exógenas pode 
afetar o rumo das finanças previdenciárias. 

Embora tal polítiva implicasse em crescimento da 
arreGadação, aumentava também a despesa com benefíw 
cios, de forma não proporcional ao crescimento dos 
ingressos. Estipulando reajustes diferenciados por clas
ses de salários, com reajustes maiores para faixas sala
riais menOres, o impacto --das recessivas leis salariais 
acabou sendo drasticamente negativo para o Sistema, 
pelas seguintes razões: 

a) a distribuição de benefícios previdenciários apre
senta uma concentração maior nas faixas inferiores; 

b) na folha salarial das empresas o peso dos salários 
mais baixos é proporcionalmente menor; 

c) em cOnseqüência, o reajuste global das empresas 
("fator folha'~) ~ !Qferior ·ao reajuste global da folha 
de benefícios ("fator benefício"). 

Os efeitos da política salarial podem ser melhor visua
lizados no quadro a seguir: 

~UAOM 6.1 

Lei VLgêncla Fattlr 
FoI h a 

FBttl r 
benefício 

No-. aPIIC. 

6.708 , 1/79...;.12/80 1 ,OS91 , ,0835 3 
-
~:-a-are 01/81-01/83 --- 1~oes1 , ,083~ 4 

Ol 2-.012 02/83-05/83 o. 9429 o. 9896 1 
OL 2.024 OEi /83-07/8:3 o' 9545 o. 9968 
Ol 2.045 08/83-10/83 o' 9000 o' 8000 
OL 2.065 , 1/sa-- ...... - . o ,8601 o' 9650 
-----_,_------------------------..,.._7..,.-- .... ---::--':"";;-~----:------------
Fonte: MPAS 

Jmporta notar que o reajuste dos benefícios._ é_ cumu
lativo e, uma vez concedido, permanece na despesa 
para os períodos subseqüentes, estabelecendo um novo 
patamar _para incidência de outrps reajustes. Já no lado 
da receita de contribuições- que depende da evolução 
das folhas salariais das empresas - a taxa de cresci
rpento não_mariteve sequer o ritmo ditado pela apliCação 
do "fator folha", uma vez que o mercado de trabalho 
desfavorável eriSejava_g prâtica da rotatividade da mão
de-obra e os bai;rcís~}ffiOS (ou meSJJ:!O nulos) índices de 
ganhos salariais via cálculo da produtividade. 

Tr~tawse, ~m efe_ito, de cm dos mais tristes exemplos 
de como um conjunto de normas- emanadas da buro
cracia governamental, cvm escassa ou nerlhuma partici
paçfio ~o Legislativo, é suscetível de agravar as finanças 

_4a ip.stituiç;ãO-p_teVi~ericiária, posta a reboque de medi
das engeridradaS-em gabinetes de tecnocratas. 

Comportamento da despesa 

Uma das importantes constatações propiciadas pelo 
estudo mais aprofundado da crise do SINP AS diz respei
tO ao peso relativo das despesas com assistência médica 
no conjunto dos itens de despesas do Sistema. Situado 
cm tomo de 32% da despesa global no infcio dos anos 
70, a a-ssistênéia médica cai ti progressivamente até 1980, 
quando de fato registrou uma expansão mais acentuada. 
Com a forte contenção imposta a partir de 1983. com 
a implant~ção do Plano CONASP, este it.::m póde ser 
.r.1antido no patamar de 25% em que hoje se encofl(ra. 
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Verifica~se, portanto, que a função Saúde está longe 
de constituir um ónus excessivo para o SI~PAS, o que 
não quer dizer se deva esmorecer no esforço de raciona
lização que ainda hoje vem sendo Q_e_se_uvolvido. Trata
se, porém, de um setor bastant~ s~nsível, _que já deu_ 
sua cota de contribuição para o reequilíbrío do Sistema, 
e que não pode mais sofrer com.pressão de gastos sem 
a contrapartida em termos de incremento de produti
vidade, sob pena de redução do padrão médio de quali
dade dos serviços prestados. 

Pode-se hÕ]e afirmar que a dimensão crítica no lado 
da despesa é representada pelo segmento dos benefí
cios, boje situado em tomo de 72%_da despesa total. 
Vale notar que, a despeito da crise dos anos oitenta,_ 
a despesa com benefícios continua crescendo, em ter
mos reais, à taxa de 10% ao ano, ritmo absol~tamente _ 
incompatível com as taxas de crescimento económico. 

É interessante ressaltar que esse crescimento da folha 
de benefícios se verifica sem embarg9 da progressiva 
perda de poder aquisitivo do valqr dos benefícios. Não 
parece descabido aflilDar, por conseguinte, que a corro
são dos benefícios- que aliás_ representa uma das gra
ves distorções do Sistema, que urge superar - tem 
sido uma componente da "estratégia de sobrevivência" 
do SINP AS, fato que demonstra de maneira cabal a 
necessidade de profunda reformulação das bases do Sis
tema. 

Comportamento da receita 

De acordo_ com os dados orçamentários de 1985, a 
composição da receita previdenciária é a seguirite: 
Receita de contribuições ....................... ~····..,.. 87% 
Contribuição da União ............. ~ .................. _10% 
Receita patrimonial e outras .............. .-.. .. . ... ... 3% 
TOTAL··································--·---·····-··· 100% 

A composição da receita de contribuições tem a se
guinte distribuição: 
Sobreafolhadesalários urbana...................... 96% 

- contribuiç_ão segurado ··-····--·~-- ... ~-_33% 
-contribuição das empresas ........... 63% 

Sobre a produção rural .................................... 4% 
TOTAL :::::::::::::::::::::::<o:::::::::=---=:::::~::~~00% 

Verifica-se que a base financeira do Sistema sUsten
ta-se predomínantemente sobre a receita de contribui
ções (87%) e, dentro desta, sobre a folha de salários 
do setor urbano. Esta é uma situação que deixa o Siste
ma à mercê de violações económicas ~Iacionadas com 
a participação da massa salarial na composição da renda 
nacional. Durante os ciclos recessivos essa participação 
tende a cair, com reflexos acentuadamente negativos 
no comportamento da receita global. Foi o que oco_rr_eu 
a partir de 1980, quando a queda do PlB foi acompa
nhada de uma vertical redução da taxa de crescimento 
da receita do SINPAS, que chegou a atingír patamar 
negativo em 1983, recuperando-se a partir de 1984, em
bora mantendo,se abaixo da elevação do PIB. Note-se 
que, durante a década de 70, a receita do Sistema manti
vera índice de crescimento superior ao do PIB. 

A postulação consensual de alteração da base de inci
dência das contribuições previdencíá'rias tem- por-obje
tivo justamente tornar os fluxos de receita menos sensí
veis aos ciclos económicos, além, é claro, de visar tam
bém tornar a base finã"nceira maís justa quanto à repar
tição do ónus do financiainento. 

Para mostrar outro traço da vulnerabilidade do Siste
ma que tem merecido atenção de analistas e autori
dades, cabe registrar que nada menos que 46% dos 
empregados urbanos no Brasil não t:stão filiados ao 
SINPAS porque não integram o chamado setor fonnal 
do mercado de trabalho, vale dizer, porque não têm 
carteira assinada. Não é difícil imaginar o impacto pOsi
tivo que a absorção desse contingente teria sobre a 
estrutura financeira da Previdência. 

Alteração da base de contribuição 

Além dos motivos apontados, a sustentação da receita 
através das contribuições sobre a folha de salários não 
resiste à avaliação à luz de critérios de eqüidade, uma 
vez que opera como desincentivo à expansão do empre
go: as empresas tendem a reduzir a componente mão
de-obra, mediante intensificaÇão da taxa de mecani
zação do processo produtivo. Ou seja, o atual sistema 
onera ma:is quem emprega mais, o que é uma total 

. inversão de valores. 

-DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Esta é a ra:l;áo básica por que a CPI constatou a 
quase unanimidade em torno da proposta de mudança 
da estratégía de financiamento do SINPAS, que passa
riã. a incorporar um esquema (suplementar, e não alter
nativo) de contribuição empresarial com base no fatura
mento ou no valor adicionado, ou ainda no lucro. 

Os estudos já efetuados são conclusivos quanto à 
potencialidade financeira da mudança, que significaria 
uin refOfçti para a receita do Sistema, além das outras 
vantagens já assinaladas. 

A alteração do Sistema poderia ameaçar pelas gran
des empresas, estendendo-se progressivamente às mé-

. dias e pequenas empresas. A idéia básica é obter. receita 
adiciOnal, sustentável a longo prazo, mediante gravame 
sobre o real resultado operacional da empresa, e não 
apenas sobre uma parte dos seus custos. 

Lamentavelmente, a complexidade do tema não per
mitiu que se chegasse a resultados conclusívos em ter- _ 
moS de operacionalização da mudança, assim como são 
duvidosos os efeitos esperados no que tange a critérios 
de eqüidade na repartição do ónus fiscal, pelos seguintes 
motivos: 

a) existem argumentos que pretendem contestar as 
três fórmulas sugeridas (o faturamento, o valor acio
nado e o lucro) com base em alegações de acumula~ 
tividade ae tributos; 

b) admite-se que_qualquer das alternativas implicará 
em repasse dos custos ao consumidor, via sistema de 
preço~, ~ que seria altamente regressivo (a menos que 
fosse possfvel fnstituir uin sistema complicado de alíquo
tas diferenciadas segundo a natureza da mercadoria). 

- c) no caso da adoção do valor adicionado -hipótese 
menos iegressiva - estima-se que o tributo poderia 
induzir â verticati~ação dO proCeSso produtivo, concor
rendo pimi a -ineficiência da economia. Além disso, 
esta é a alterriatfva menos interessante do ponto de 
vista da geraÇão de recursos- e dos custos administrati
vos-,colno atesta_ a experiência brasileira com o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias; 

De qualquer forma, a tese é atraente· e já existem 
estudos bastante adiantados nos Ministérios da Fazenda 
e da Previdência Social que fundamentam a expectativa 
de viabilidade técnica da medida, restando somente de
finir a forma de compatibilização da mudança com a 
estratégia de política económica que vier a se conso
lidar. 

Patticipação da União no custeio 

Sáo ptocedé-iltes-aS -c-ríticas que foram recolhidas pela 
CP! no que concerne à redução da participação relativa 
da União no custeio do SINPAS, embora alguns de
poentes tenham atribuído ao problema uma dimensão 
exagerada, superestimando seu papel no contexto de 
causalidades da crise. 

Os recursos transferidos pela União de fato sofreram 
-acerituado decréscimo no decorrer da década de 70, 
passando de 10,98% da receita global em 1971 a 6,21% 
em 1976, atingirido'seu ponto mínimo em 1979 (4,94%). 

_:__~-A eclosão da crise e a ênfase que o problema ganhou 
nos debates em torno do tema contribuíram p~ra incre
mentar o aparte de recursos da União, que voltou a 
subir a partir de 1981, chegando a 11,06% em 1984, 
que é um índice bastante expressivo. 

_ Para que se possa bem avaliar o significado da marca 
alcançada em 1984, é preciso ressaltar que, a despeito 
de superar o patamar proporcional do ínfcio da década 
de 70, o índice de 11,06% ainda é insuficiente para 
;n::obertura integral das despesas legalmente cometidas 
à responsabilidade da União, visto que o aparte de 
1984 representou cerca de 85% do total das despesas 
de "pessoal e administração geral" do SINPAS. Consi
derando, entretanto, que havia uma divergência de in
terpretação entre o MPAS e a SEPLAN, que não reco
nhecia como "despesas de pessoal" aquelas relativas 
aos salários pagos ao corpo de médicos e paramédicos 
do INAMPS, é possível que o aparte de 1984 represente 
um paradigma aceitável para definição de um patamar 
a ser observado doravante pelo Governo. 

Não dispomos de, dados precisos relativos aos anos 
de 1985 e 1986, màs, ao que tudo indica, o aparte gover
namental em 1985 foi inferior ao do ano anterior, e 

.. o mesmo deverá ocorrer no presente exercício. Não 
deixa de ser preocupante e fato de que a proposta orçaM 
mentária da União para 1987 acuse uma redução de 
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7,67% na dotação destinada ao SINPAS, se tomados 
como base de comparação os valores do orçamento 
ora em execução. 

Neste ponto, cabe a seguinte indagação: deve a União 
manter um percentual estável de participação no cus
teio? A resposta comporta duas ordens de considera-
ções~ - -

1?) Nos ciclos de expansão da receita do sistema. 
a manutenção do mesmo percentual de aparte deverá 
gerar um excedente que, em termos ideais, deveria re
forçar as reservas de contingência do sistema, mas que, 
a julgar pela experiência de períodos anteriores, acaba
ria meSmo é sendo absorvido por expansão dos gastos, 
do que decorreria a elev_ação do patamar de despesas 
a nível irreversível. 

2~) A estabilidade do a porte da União contribuiria 
para uma alocação mais eficiente dos recUrsos do siste
ma, na medida em que possibilitaria um planejamento 
mais racional dos gastos e evitaria a necessidade da 
"operação-socorro" que é deflagrada todo ano, assim 
que se torna estimável o montante das "insuficiência 
financeiras" do sistema. 

Trata-se de questão para a qual é difícil definir uma 
solução ótima que leva em conta todos os condicio
nantes instituciOnais e ecoflômicos. É provável que as 
lições da crise e o redimencionamento da importância 
relativa que o Governo atribui ao SINP AS no contexto 
dos problemas que lhe demandam a atenção, venham 
a contribuir para uma solução que possa a manter a 
desejada estabilidade do sistema. 

Padrão e política de benefício 

EID 1985, o SINPAS tinha um estoque de 11 milhões 
de benefícios em manutenção., responsáveis pelo dis
péndio de para menos de dois terços da receita total 
do Sistema. 

A curto prazo, o principal problema a ser resolvido 
na área de benefícios diz respeito à degradação do _valor 
dos benefícios em manutenção, resultante da fQrma de 
cálCUlO de alguns deles e, no geral, das graves seqüelas 
deixadas pelo ainda recente período de inflação desa-
tada. · 

Compõe ainda esse quadro insustentável a existência 
de um número expressiVO de benefícios de valor inferior 
a um salário mínimo (inclusive aposentadorias urba
nas), situação decorrente de três fatores _concomitant4.!s: 

1) _a realidade brasileira quanto à distribuição de ren» 
da, reproduzida e agravada pelo sistema de seguro so
cial; 

2) a corrosão inflacionária; e 
3) a inexistência de um piso para estipulação do valor 

dos benefícios. 
A médio e lÕngo prazo, o quadro do estoque de 

beneficias previdenciários tende a uma situação parado
xaL Por outro lado, crescerá o número de benefícios 
"pós-Cruzado'', cujos valores serão superiores aos dos 
benefícios concedidos antes da reforma económica. De 
outro lado, essa situação, sem dúvida positiva, apresen
tará a_s seguintes conseqüências negativas, do ponto de 
vista do sistema como um todo: 
a) agravamento das distorções do sistema, pela dispari» 
dade entre as duas .. categorias" de benefícios; 
b) elevação significativa da folha de benefícios, com 
reflexos ainda não estimados sobre o frágil equilíbrio 
financeiro do sistema. 
Aposentadoria por tempo de serviço 

O Brilsil é um dos poucos países que ainda mantêm 
entre os ben.efícios previdenciários a aposentadoria por 
tempo de serviço sem qualquer vinculaçãC? a um mínimo 
etário. 

Tem partido de diversos setores a proposta de revisão 
desse critério, que seria responsável pela prematura pas~ 
sagem de trabalhadores à inatividade, muitas vezes no 
auge da capacidade produtiva, onerando duplamente a 
sociedade. 

Os dados disponíveis respaldam largamente a tese de 
estabelecimento de um mínimo etário para concessão 
da aposentadoria por tempo de serviço, malgrado se trata 
de mudança suscetível de gerar polêmica e repercussões 
políticas desagradáveis. 

É importante notar, em favor da argumentação que 
vê nessa modalidade de benefício um reforço da tendência 
do Sistema a reproduzir as disparidades sociais, que essa 
aposentadoria, ao que tudo indica é mais acessível aos 
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segurados de renda média e alta, pois os trabalhadores 
de menos qualificações não consc!guem comprovar sua 
filiação ao Sistema aos trinta ou trinta e-cinco anos, seja 
porque não estivera todo o tempo empregados, seja porw 
que não conseguiram comprovar o tempo de serviço por 
falta de formalização da relação de trabalho. É provável 
que, para as classes de renda baixa, os meios naturais 
de passagem à inatiVidade sejam a aposentadoria por inva
tidez e a aposentadoria por velhice. =-

A previdência do setor rnral (PRORURAL) 

A disparidade de benefícios entre o PRO RURAL, e 
o regime urbano é uma das mais injustas distorções do 
Sistema previdenciário. Costuma-se justificar essa discri
minação com base em fatores que dificultariam a adoção 
do sistemac_ontributivo no setor rural, tais como: dificul
dades administrativaS, baixo potencial ecónõmico-finan
ceiro- (baixos salários) e tendência declinante do contin
gente populacional da área rural. 

Nenhum dos depoentes que trataram do tema deixou 
de reconhecer a justeza da pretensão dos trabalhadores 
do campo, embora fosse também unânime a concepção 
de que a ampliação dos benefícios terá de contar com 
a contrapartida em termos de financiamento. A julgar 
pelo que manifestou o Sr. Horácio Mendonça, Secretário 
Executivo do Sindicato do Açúcar e do Álcool de Per
nambuco, ainda que a mudança implique em elevação 
da taxa de contribuição incidente sobre os produtos rurais 
(atualmente de2,5% ), ainda assim se justificaria do pon
to-de-vista do patronato rural, uma vez que este ficaria 
livre dos ónus atuais impostos peta falta de cobertura. 

Na perspectiva desta CPI, a questão comporta solução 
gradativa, desde que as principais reivindicações encon
trem atendimento imediato. E o caso~ por exemplo, do 
auxnio-doença (não acidentário), do salário-família e da 
aposentadoria para a camponesa. 

Numa segunda etapa, po-der-se-ia adotar um plano 
suplementar, de filiação facultativa, dfstinado a segu
rados que tenham capacidade contributiva e desejem ha
bilitar-se a benefícios adicionais. 

Assistência médica previdenciiirla 

As informações disponíveis dão conta de que a estra
tágía de mudança consubstanciada no Plano CO N ASP 
e seu desdobramento programátíco- as Açóes Integra
das de Saúde-, com os aperfeiçoamentos mais recei:ttes, 
têm obtido resultados que podem ser considerados satis
fatórios. Sem querer simplificar demasiadamente um te
ma intrinsecamente complexo, poderíamos selecionar 
dois tópicos que têm sido objeto de intensos debates, 
e deverão merecer atenção prioritária de todos os segmen
tos envolvidos na busca de soluções para o setor saúde. 

Em primeiro lugar, temos a questão da definição polí
tica sobre o papel do Estado e da iniciativa privada na 
execução dos serviços de saúde. A base instalada e a 
experiência adquirida apontam, a nosso ver, no sentido 
de uma solução de convivência, desde que não sejam 
negligenciados os mecanismos de controle público indisw 
pensáveis à garantia do direito do cidadão no que respeita 
à acessibilidade dos serviços e ao seu padrão de qualidade. 

O segundo tópico refere-se à unificação institucional 
do setor saúde, com a transferência dos serviços de saúde 
da Previdência para o Ministéiíõ- da Saúde, Na ótica 
desta Comissão, a medida tem agregado cada vez maior 
número e mais ponderáveis pontos a seu favor, dentre 
os quais a necessidade de se buscar soluções racionais 
para atenuar o gigantismo do 'SIN P AS. 

Área de promoção social 

A vertente de promoção social do SIN P AS padece 
de três insuficiências básicas, sendo que duas são passíveis 
(e merecedoras) de ação corretiva imediata, e a terceira, 
por enraizar-se em arquétipos sócio--culturais, deman
dará estratégia de correção de rumos de projeção a médio 
e longo prazo. 

Dependerão de um horizonte de tempo mais amplo 
as soluções referentes à mudança radical das práticas insti
tucionais vigentes no campo da promoção social, funda
das na ideologia tutelar do assistencialismo e operadas 
segundo modelos autoritários e coercitivos. Conquanto 
o realismo s.ugira uma perspectiva gradua1ista no trato 
desta questão, uma etapa fundamental será ensejâda na 
discussão sobre os pressupostos da ordem social, no bojo 
do processo constituinte. 
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O segundo tópico diz respeito à fragmentação e disper
são .institucional do setor, o que dificulta ainda mais 
o desenvolvimento de políticas coordenadas a partir de 
objetivos unívocos. Além das três fundações vinculadas 
ao MPAS (LBA, FUN ABEM e FACR), existem outras 
diversas entidades, públicas e privadas, que desempe
nham missões no campo da promoção social cujos resul
tados poderiam ser muito mais efetivos se concertados 
à luz de uma política global para o setor, É digno de 
nota o caso de duas entidades paraestatais, o SESI e 
o SESC, que, embora estejam totalmente desvinculados 
da política governamental para o setor social, dispõem 
de verbas que montam a quase três vezes a parte do 
drçainento do SINPAS destinada à promoção social. 

Esta última referência ·nos reporta ao terceiro- item 
de nossas considerações. Sendo este segmento do SIN
P AS o que apresenta maiores potencialidades para imple
mentação de políticas sociais redistributivas, não é com
preensível que se destine a ele somente 2% dos recursos 
do sistema, o que, na prática, significa deixar à mercê 
da caridade privada uma responsabilidade que deveria 
sei definida como eminentemente estatal. 

Tendo em vista tais considerações, poder-se-iaestudar 
a conveniência de se criar, por desmembramento do SIN
PAS e incorporação de outras atribuições correlatas, um 
ministério específico para desempenhar atribuições tipi
camente estatais e exercer a coordenação interinstitu
cional no campo da promoção social. 

6. CONCLUSÓES E RECOMENDAÇÕES 

A exposição e a análise dos problemas previdenciários 
até aqui realizados propiciam a enunciação de algumas 
conclusões, com base nas quais a CPI cumpre o dever 
de formular as recomendações que julga oportunas, perti
nentes e relevantes para o. aperfeiçoamento e fortaleci
mettto das instituições de previdência e promoção social 
em nosso País, no rumo de um verdadeiro Sistema de 
Sc;:guridaàe Social. 

6.1. Conclusões 

1) O conjunto de_ eventos que constituíram o que pas
sou a ser chamado de "crise da Previdência_ Social" resul
tou da reprodução ampliada de crises passadas. para as 
quais não_ se tomaram medidas corretivas. 

2) A crise, na configuração que tomou no período 
80/84, resultou da conju-gação de problemas estruturais 
-de origens históricas- com fatores conjunturais des
favoráveis, decorrentes do ciclo de recessão económica, 
agiavado e aprofundado por políticas governamentais 
de índole autoritária. ---

-3) Superado o componente conjuntural, permanecem 
_'!_S_per~pectivas de _desequilíbrio a médio e longo prazo, 
em função da deterioração da "relação de dependência", 
ei"Pressa- pela queda da proporção entre o núinero de 
beneficiários e de contribuintes. Este problema estrutural 
somente poderá ser compensado com uma expressiva 
expansão do emprego a níveis de salários bem superiores 
aos benefícios médios pagos, pelo sistema. 

4) As medidas tomadas pelo Governo no combate à 
crise, por não partirem de_um diagnóstico s_obre suas 
causas mais profundas, só fizeram empurrar o problema 
para o futuro, baseadas que foram em objetivos imediatos 
de contenção de despesas e elevação de receitas (aliás, 
receitas que geram aumento de despesa no futuro). 

5) Urge a busca de soluções de longo prazo, que ao 
mesmo tempo promovam a melhoria dos benefícios e 
serviços a serem usufruídos pelos atuais segurados e bene-
ficiários do sistema, como também dêem um sentido 
de eqüidade ao pacto intergerações, fazendo com que 
os encargos a serem legados às futuras gerações sejam 
compatíveis com o Valor maior de preservação do princí
pio de solidariedade, que é o alicerce de todo e qualquer 
sistema de seguridade social. __ 

6} A proposta de uma política social equilibrada e pro
gressista passa pela construção de um sistema de seguri
dade social fundado na participação cdnsciente de todos 
os cidadãos, através de mecanismos democráticos que 
garantam a representatividade e a legitimidade das polí
ticas adotadas. Não basta recuperar a ima_g_em pública 
do sis!ema de p~evidência e promoção social. E preciso 
assegurar seu efetivo controle pelas instâncias represenM 
tativas da sociedade, como o Legislativá~ sindicatos etc. 

7) Como as políticas públicas são implementadas atra
vés de organizações burocráticas, é preciso dar a estas 
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a estruturação adequada ao cumprimento eficiente e efi
caz de_suas missões institucionais. O gigantismo da Previ
dência SociaJ está na raiz de muitos de seus ma1es, e 
a reorganização do sistema é hoje imprescindível para 
sua gestão em bases racionaís e para que seja possível 
o exercício de um controle social do sistema. 

8) :é: urgente a busca de soluções criativas para que 
a base de sustentação financeira do sistema rompa com 
o círculo vi doso do repasse de custos ao consumidor, 
via sistema de preços, ou ao trabalhador, via redução 
de salários, 

9) A Previdência Social é uma conquista irreversível 
da sociedade brasileira em seu avanço na direção de pa
drões cada vez mais elevados de convivência civilizada. 
Na preservação e seu aperfeiçoamento interessam a toda 
a sociedade, como legítimo instrumento de segurança 
nacional e faz social que é. 

6.2. Recomendações 

A Comissão Parlamentar de Inquérito criada para in
vestigar a crise da Previdência Social brasileira apresenta 
as seguintes recomendações, como subsídios aos debates, 
estudos e decisões ri:lacíonadas com o tema. 

1. Revisão -em profU-ndidade do plano de benefícios 
pecuniários, observadas as seguintes diretrizes básicas: 

1.1. Estabelecer, particularmente para os novos segu
rados, a vinculação da aposentadoria por tempo de servi
ço a um mínimo etário, que poderia ser fixado segundo 
Uma esCala pro_gressiva. 

1.2. Reexame das bases técnicas e sociais de aposenta
dorias especiais concedidas por características categorial. 

1.3. Unificar em 12 meses o período-base para cálculo 
do salário-de-benefício dos benefícios deprestaçãocontiM 
nuada. 

1.4. Estabelecer o piso para concessão de benefícios 
pecuniários no valor de 1 (um) salário mínimo, 

1.5. Estabelecer regime especial para os novos filiados 
que já sejam beneficiários de aposentadoria previden
ciária, inclusive por qualquer outro sistema, os quais 
não farão jus a nova aposentadoria. 

1.6. Equiparação progressiva e acelerada dos benefí
cios do setor rural aos do setor urbano, com criação 
imediata, no âmbito do PRO RURAL, do auxnio-doença 
(independente de acidente do trabalho), aposentadoria 
da mulher (ainda que dependente do trabalhador rural) 
e salário-familia. 

1. 7. Estabelecer critérios realistas e progressivos para 
que as aposentadorias e pensões, hoje com valores noto
riamente defasados e insustentáveis, sejam recalculadas, 
tomando por base o salário-de-contribuição original da 
época da concessão. 

2. Revisão em profundidade do sistema de custeio, 
observadas as seguintes diretrizes básicas: 

2.1. Adoção progressiva da contribuição incidente so
bre o lucro ou faturamento ou valor adicionado, de modo 
que a base de incidência reflita efetívamente o resultado 
operacional da empresa, e não apenas uma parte de seus 
custos. 

2.-2. Reestabelecimento, ainda que progressivo, do re
gime financeiro de capitalização, como pré-requisito à 
garantia de equilíbrio futuro do Sistema, independen
temente das esperadas alterações demográficas. 

2.3. Manter o critério de taxas diferenciadas para con
tribuição dos empregados e contribuintes individuais, 
de mod? a assegurar a progressividade na repartição do 
ônus fiscal. · 

2.4. Elevar o teta do salário-de-contribuição para um 
valor superior ao teto do valor para cálculo do salário-de
benefício, que passaria para 25 (vinte e cinco) salários 
mínimos. 

2.5. Estabelecer uma redução no valor das contribui
ções. hoje excessivas, dos autónomos, que não são em
pregadores, nem empregados, mas pagam como se acuw 
mulassem as duas condições. 

2.6. Garantia de repasse ao SINPAS de uma parcela 
- substancial do- valor arrecadado com as contribuições 

do Seguro Obrigatório de Acidentes de Veículos, consi
derando-se que é a Previdência que costumeiramente a;sw 
segura atendimento aos acidentados. . 

1.- Manter um sistema especial de orçamentação e apro
priaçãO das despesas que sejam tipicamente relacionada 
com o sub-sistema ou programa da Assistência Social, 
aí compreendidos os auxílios financeiroS e a ãssistêncià 
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médica prestada ao~ não contribuintes, que pac;sariam 
a ser cus.tead.:~S. exclusivamente com recursos do orçaM 
menta gezal da União. 

4, Integração da arrecadação das contribuições preví
denciárias com os mecanismos de arrecadação de outras 
receitas que sejam mais passíveis de fiscalização e controle 
por parte dos principais interessados, que são os trabalha
dores (caso, por exemplo, do PISe do FGTS). 

5. Estender, por lei, o instituto da responsabilidade 
solidária no pagamento da'i. contribuições previdenciárias 
aos cotistas, gerentes e administradores das empresas ina
dimplentes. 

6. Manter estratégia de combate frontal e intransigente 
às fraudes, sonegações e-quaisquer outras formas de eva
são de receita. 

7. Reservar-para situações e cas_os absolutamente espe
ciais e justificados a concessão de anistia fiscal a devedores 
do sistema previdenciário, tendo em vista preservar a 
credibilidade e a autoridade do sistema no exercício do 
poder de arrecadação de tributos. 

8. Desenvolver programa em conjunto com o MinisM 
tério do Trabalho e as Secretarias Estaduais de Trabalho, 
com a finalidade de criar incentivos ao progressivo au
mento da taxa de formalização das relações de trabalho. 

9. Estabele_cer novas regras de relacionamento da Pre
vidência .com a rede bancária privada, com unificação 
das contas de arrecadação e pagamento e revisão dos 
critérios de remuneração dos serviços prestados, e am
pliação da participação do Banco do Brasil como centrali
zador do sistema, cujas taxas servirão de paradigma e 
teta para os demais ajustes. 

10. Redefinição ju!ídica daS-bases contratuais que re
gulam as relações entre a Previdência e os prestadores 
privados de serviços de saúde, dentro de uma ótica que 
contemple esses serviços como serviços públicos e, ao 
mesmo tempo, resguarde mais adequadamente os inte
resses dos prestadores privados, de maneira a que se 
lhes atribua em valor e no prazo, e se lhes possa exigir 
qualidade, celeridade e responsabilidade no serviço. 

11. Definição imediata do pressuposto básico de que 
a atenção à saúde é conquista e direito do cidadão e 
dever do Estado. __ 

12. Dar continuidade à ênfase na política de reforma, 
ampliação e manutenção de equipamentos e instalações 
dos "próprios" da Previdência, desenvolvendo um esfor
ço pennanente em prol do aprimoramento dos recursos 
humanos e dos métodos de gestão desses serviços pú
blicos. 

13. Desenvolver um programa contínuo e pennanente 
de igualização dos padrões de atendimento médico-hos
pitalar às clientelas urbana e rural. 

14. Priorizar os convênios com os sindicatos para pres
tação de assistência médica a seus filiados. 

15. Estabelecer um programa de ampliação dos recur
sos destinados à área. de promoção "Social e fortalecer 
as ações do MP AS como formulador e coordenador da 
execução da política pública para o setor, mediaflte inte
gração de entidades financeiramente bem dotadas, como 
o SESI e o SESC, à esfera de coordenação política do 
MPAS. 

16. Criação de um progran1a permanente de valori
zação do servidor da Previdência Social e de estímulo 
à eficiência, mediante sistemas de concurso público, pro
gressão-e ascensão funcional, capacitação técnica e geren· 
cial e criação de categorias fcinCíonals ·eSpeancas para 
o SIN PAS, nã.o olvidando de uma política remuneratória 
compatível, sem a qual não se terá produtividade ade
quada. 

17. Desenvolver e aperfeiçoar as formas de participa
ção e controle público sobre a operação dos serviços 
previdenciários e promocíonals: --

18. Estabelecer que o_s órgãos de direçáo das institui
ções de previdência e assístêncía social serão _compostos 
de forma colegiada e paritãria, cõm representanteS-da 
União, dos empregados e dos tr_abfl!h:;tdores. 

19. Estabelecer critérios rígidos de participação de ór~ 
gãos da Administração Pública Direta e lndireta no CI!S

teio de planos de previdência privada, especialmente 
quando se tratar de aplicação de recursos provenientes 
do Orçamento Geral da União. 

20. Estabelecer, em lei, como crime contra a economia 
popular, punível de acordo com a legislação respectiva, 
a ação ou omissão dolosa, pessoal ou coletiva, de que 
deçorra insuficiência de reservas ou de sua cobertura, 
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vinculadas à garantia das obrigações das entidades inte
grantes d_o_Sistema Nacional de Previdêf!cia e Assistência 
Social. 

21. Estabelecer a exigência legal de apreciação, pelo 
Congresso Nacional, dos orçamentos anuais e pluria
nuais_do SIN P AS. 

22. Desenvolver os estudos necessários ao d~mem
brãffieilto- dO MPAS, Mni. -vistas a: 

___ 22.1. Criação do Ministério da Promoção Social, com 
atribuiçõ_es correspondentes à função "assistência social" 
do MPAS (política de menor, do idoso, do excepcional, 
das famílias carentes não contribuintes etc.). Passariam 
à superVisão deste Ministério a LBA, a FUN ABEM, 
o Abrigo do Cristo Redentor e diversas outras institui
ções paraestatais que atuam no campo da promoção so
cial. 

22.2-. Criação do Ministério da Previdência Social com 
atribuições cotrespondentes à função "seguro social" do 
MPAS (englobando o lN PS e parte do lAPAS). 

22.3. Transferência progressiva dos serviços de saúde 
do lN AMPS para o Ministério da _Saúde, juntamente 
com_ os respectivos recursos. Assim fortalecido, o MS 
estaria em condiçõ~_de exercer a coordenação da Política 
Nacional de Saúde, com efetiva participaç"ão dos Estados 
e Municípios. 

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1986. - Juthay 
Magalhães, Vice--Presidente- Carlos Chiarelli, Relator 
-Mário Maia- Lourival Baptista- Gastão Müller 
-Gabriel Hermes- Odacir Soares. 

RELATÓRIO 
N! 5, de 1986 

Da Comissão Especial Mista sobre a produção, 
comercialização e utilização de agrotóxfcos no Bra~ 
sn. 

A Comíssáo Mista destinada a realizar estudo sobre 
a fabricaçã,o, comercialização e utilização de agrot6-
xicos no País foi criada pelo requerimento n? 286/84, 
do Senado Federalt c;le autoria do nobre Sena~or Nelson 
CarneirO. Foram ouvido~ depoimentos de pesquisado
res, representantes das indústrias, dos produtores e dos 
representantes do governo para o setor agrícola. 

Os depoentes foram: Dr. Marcus Peçanha, da AN
DEF - Associação Nacional de Defesívos Agrícolas; 
Pr()f. At,.dilson Dias Paschoal, da Escola Sup-eríoi" de 
Agricultura Tuiz de Queiroz, Piracicaba; Dr. Flávio 
Puga, do Instituto Biológico de São_Paulo; Dr. Sebas
tião Pinheiro, Drt Angela Aurvealle e Dr! Maria José 
Guazelli, da Secretaria de Agricultura do Rio Grande 
do Sul; Dr. Flávio Moscardi, do Centro Nacional da 
Soja, do Paraná; Dr. Luiz Carlos Pinheiro Machado, 
então Presidente da EMBRAPA (Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária); Dr. Mário Carincofti, da 
Hoecl!t do Brasil; Dr~ Agostinho Mário Bággio, da Coo
perativa dos Cafeicultores e Citricultores de São Paulo; 
Dr. Kazuo Hojo, da Dow Química S.A.; Dr. Motoharu 
Sonomura, da Cooperativa Agrícola de Cotia; Dr. Má

-rio Niewegcowsky, da Secretaria de Agricultura do Pa
raná; Dr. Nei Lúcio Domiciano, da Fundação Instituto 
Agronómico do Paraná. 

Foram recebidos subsídios e trabalhos variados, in
clusive aqueles realizados por Comissões Técnicas a 
nível do Executivo, notadamente o trabalho apresen· 
tado pela Comissão criada pelo Decreto n? 91.633, de 
1985, com representantes das associações técnicas, or
ganizações de trabalhadores rurais, produtores, entida
des conservacionistas, representantes da indústria, en
tre outros. 

O documento que aqui apresentamos é uma breve 
análise da problemática dos agrotóxicos no País, com 
o-objetivo de, o mais breve possível, proporcionar uma 
lei que, 1_1a medida do possível, seja a justa resposta 
a todos aqueles que esperam, ansiosos, uma definição 
do Governo neste setor~ 

O tr.abalho está dividido em cinco se_çõe_s, a saber: 
1-:- C9nsu_mo e .f~9çlução de Agrotóxicos; 
_2-Perfil ela Indústria; 
3-ToXidez e Equilíbrio Ecológico; 
4-Conclusões, e 
5- Projeto de Lei. 

Dezembro de 1986 

Consumo e _produção de agrotóxicos 

Na análise do desempenho recente da _agricultura bra
sileira é evidente que o crescimento da produção ocor
reu mais pela incorporação de áreas ao cultivo do que 
pelo aumento expressivo na produtividade. b verdade 
que culturas específicas localizadas em algumas regiões 
experimentaram aumentos da produção por hectare, 
utilizando· produtos químicos e técnicas modernas de 
manejo. Estes cUltivos são caracterizados pelo uso de 
tecnologias capital - in~ensivas, tais como a soja, o 
tafé, o cacau, o trigo, sendo a maioria destes destinada 
ao mercado externo. ' 

Neste processo de desenvolvimento capitalista da 
agricultura brasileira, o mOdelo tecnoiógiço adotado 
desenvolvem-se de forma exógena utilizando formu
lações químicas desenvolvidas no exterior, sem que ho~
vCs!fe no Pais uma estrutura para a pesquisa, controle 
e avaliação, capaz de orientar corretamente o uso destes 
insúmos. 

Mesmo no momento atual. não dispõe o País de uma 
rede oficial de laboratórios bem aparelhados e atuantes, 
oü de um centro de referência, organizado de forrna 
a fornecer padrões analíticos a serem adotados nas dili
gências -de fiscalização e em perícias legais. Também 
em termos legais o País está totalmente desaparelhado, 
-a legislação em vigor data de 1934, anterior mesmo 
ao processo de criação dos organo-sintéticos, ocorrido 
durante a Se~unda Guerra Mundial. 

Dentro deSte quadro de_ carência técnica e de ordem 
legal,_ o consumo de defensivos no Brasil passou de 
27.728,8 tem 1970 para 80.968,5 tem 1980, colocando 
o Pafs entre os cinco maíores mercados consumidores 
do mundo, junto a países como os Estados Unidos, 
França e Japão. r ,te aumento observado na década 
de 1970 foi devido aos PND (Planos Nacionais de De~ 
s~nyolViinento) e muito especialmente ao Programa Na
cional de Defensivos Agrícolas - PNDA, cujos obje
tivos foram o de reduzir a dependência externa e aumen
tar o consumo. A política de estímulos à produção na
cional de_~grotóxicos foi expressa no incentivo à impor
tação de matéria-prima e na supressão da isenção de 
impostos para imPortação de formulados e de diversos 
produtos técnicos. 

Com o aumento da produção mudou o perfil das 
importações, tendo as matérias-primas assumido uma 
proporção mais significativa na pauta. Esta mudança 
economiZou divisas para o País, sem contudo alterar 
a dependência tecnológica com o exterior. 

O decréscimo no consumo de agrotóxicos observado 
a partir de 1980 foi devido a fatores tais como a elevação 
das taxas de _ju~C?s, a reduçã~ de volume disponível 
de crédito e ao aumento nos preços dos insumos. Tam
bém a adoção de técnicas de manejo integrado, de con
trole biológiCo e O maior cuidado na utilização dos agro
tóxicos for"a_m ~esponsáveiS, embora em pequena escala, 
pela redução do consumo. 

Embora tenha sido observada uma redução nos níveis 
de consumo, o mercado brasileiro ele agrotóxicos,é ain
da um dos maiores ·do mundo. Em 1983 foram consu
midas 34.390 t e, em1984, 50.224 t. 

Perfil da Indústria 

O controle químico das pragas por produtos organos~ 
intéticos- iniciou-se e:in 1943, sendo que até esta data 
o controle era efetuado basicamente através de produ
tos orgânicos tais como a rotenona, a nicotiva e a piretri
na. Em 1948, a Rhodia produziu o parathion etflico 
em São Paulo_, ini_ciandC?_a produção nacional de agrotó-
xicos organoclorados. - -

Com o impulso representado pelos incentivos do PN
DA- Plano Nacional de Defensivos Agrícolas, o parque 
industrial expandiu-se, notadamente com a intenção de 
substituir as importações das formulações. Embora eco-· 
nomizando divisas_, esta substituição de importação não 
logrou baratear o produto a nível de consumidor, pois 
a crise de petróleo elevou o preço dos seus derivados, 
essenciais à produção dos princípios ativos, solventes, 
emulsionantes, etc. 

Dos dezesseis projetas de aumento da produção indus
trial, aprovados pelo CDI para implementação a partir 
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de 1975~ doze eram de capital estrangeiro e apenas quatro 
eram de capital brasileiro. _ 

Em 1983, o C.D.I. estimou que 19 empresas de capital 
estrangeiro detinham 90% das vendas, sendo que os 10% 
restantes eram divididos entre 42 empresas nacionais e 
nove estrangeiras. 

Além do elevado índice de desnacionalização, obser
va-se uma forte e grande concentração, exemplificado 
pelo fato _de que, em 1983, as cinco maiores empresas 
respondiam com 50% do total das vendas. 

Isto posto, temos caracterizado um setor marcado pela 
concentração e dependência tecnológica, responsável por 
alguns milhares de empregos diretos e indiretos, atuando 
muitas vezes na divulgação de tecnologias e preenchendo 
a lacuna devida a ausência de instituições oficiais brasi
leiras, na etapa inicial dos processós de produção, comer
cialização e utilização de agrot6xicos no país. 

Toxidez e equilíbrio biológico 
Em primeiro lugar, para entender o que significam 

toxidez, resíduo, equilíbrio biológico, ecossistema, é ne
cessário reportarRse a. definição básica, _ou seja, o que 
é um produto agrotóxtco. 

Em princfpio, entende-se como agrotóxico ou defen
sivo agrícola o conjunto de produtos químicOs utilizados 
para combater animais ou plantas considerados nocivos 
ao, homem. No Projeto de Lei do Senadp n~ 241~ de 
1984, temos uma definição bastante precisa do que é 
um agrotóxico no Art. 2~ Para efeitos desta Lei defi
nem-se como agrotóxicos e afins as substâncias ou mistu
ras de substâncias, bem como os processos químicos 
ou biológicos detinados ~o uso, no setoi de produção, 
armazenamento e benefic1amento de produtos agrícolas, 
vegetais ou animais e na proteção de florestas nativas 
ou implantadas e de outros ecossistemas, e também de 
ambientes domésticos, urbanos, hídridos e industriais, 
a fim de preservá-los da ação danosa de seres vivos consi
derados nocivos". 

Também é necessário ter uma noção clara do que é 
um ecossistema, considerado a _unidade básica da ecolo
gia De forma simplificada podemos definir cotno ecos
sistema o espaço ocupado pela biocenose ou ainda con
junto formado pela interação dos seres vi;os e de seu 
meio ambiente. 

Do exposto, cabe a pergunta- por que os agrotóxicos, 
que, por definição, deveriam proteger o homem das pra
gas tornaram-se eles mesmos um problema? A resposta 
mais óbvia é que a complicada inter-relação entre as várias 
espécies e seu meio ambiente estabelece um eqmlibrio 
entre os seres vivos e que, na hipótese deste equilíbrio 
ser rompido, pela erradicação de espécies vegetais e ani
mais, por alterações no caráter físico-químico do solo 
e da água, pela introdução de novas_ espécies animais 
e.vegetais, ocorrem modificações _que permitem o apare
Cimento das pragas de forma a causar dano económico. 

A utilização de agrotóxicos não sel<;:tivos, consideran
do unicamente critérios económicos, tecnológicos e qu(
micos, ignorando os príncipios de ecologia e da evolução 
foram cat~tróficos, intensificando o surgimento de pra
g~ antes m6cuas, f~vorecendo o aparecimento de espé
ctes predadoras, resistentes aos produtos químicos. Em 
1975 foi realizado es~udo demonstrando que no Brasil, 
em 19_58, foram refendas 193 pragas para a lavoura, nú
mero este que foi acrescido de 50 novas pragas em 1963 
e de 350 espécies no período 1%3/1976. Assim, de 1958 
a~é 1976,400 novas pragas forma identificadas, um acrés
ctmo que tornou-se mais significativo no período 63/76, 
caracterizado pela política de modernização na agricul
tura brasileira, consubstanciada no maior uso de insumos 
químicos, tãiS Como inseticidas, herbicidas, etc. 

-(\-resistência~ o des~uilíbrio biol6gíco são os princi
prus responsáveJ.s pelo mcremento da população de pra
gas. Quando o agrotóxico é aplicado de forma não sele
tiva provoca a morte ou a migração dos inimigos naturais, 
eliminando a competição interespecffica, o parasitismo 
e a predação. Entretanto, na medida em que reduz a 
d~nsidade populacional! reduz taJ?~ém a competição por 
alimento, espaço e abngo, propiCiando a maximização 
das taxas de reprodução. Alta capacidade reprodutora 
com baixo nível de população é uma característica mar
cante das principais pragas, razão pela qual o método 
de erradicação favorece o ressurgimento das espécies da~ 
ninhas em níveis populacionais maiores que os anterior
mente observados. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Resistência é uma característica hereditária apresentada 
por-populações já dotadas dos fatores de resistência, em 
processo pré-adaptativo, que não é encontrado na maio
ria dos hospedeiros naturais. 

Isto por que ao longo dos anos as plantas desenvol
veram produtos tóxicos (agrotóxicos orgânicos naturais) 
para combaterem as espécies fitófagas. Estas, por sua 
vez, desenvolveram mecanismos bioquímicos capazes de 
~arantir sua sobrevivência, mecanismos estes que ficaram 
mcorporados ao seu património genético. Já a maioria 
dos inimigos naturais, não se alimentando de plantas, 
mas sim de e:sPécies fitófagas, não dispõe da resistência, 
como mecamsmo pré-adaptativo sucumbindo aos agro
tóxicos organo-sintéticos com maior facilidade. 

Calcula~se, por exemplo, que antes de 1946 existiram 
apenas 10 espécies de artrópodes resistentes, enquanto 
pa década de 80 mais de 500 apresentam resistência a 
vários dos produtos químicos utilizados na agricultura. 

Outro ~pecto a ser examinado é a distinção, nem 
sempre muitO clara, entre os agroecossistemas de clima 
temperado e os de clima tropical. Nos agroecossistemas 
tropicais existe uma constância climátiva muito grande, 
com temperatura, pluviosidade e fotoperíodo muito 
mantidos dentro dos limites da tol.cia dos organis
mos. Também oc_orre maior diversidade biótica, manifes
tando-se em complexos e variados graus de interação 
entre os animais e -o meto ambiente. Isso tanto é verdade 
que as populações apresentam variações bruscas nos cliR 
mas-temperados, mantendo-se relativamente estáveiS nos 
trópicos. Nos climas temperados, o clima influi profun
damente nos níveis populacionais estando os seres vivos 
mais relacionados com as variações climáticas do que 
entre eles. Assim, no agroecossistema de clima tempe
rado, os predadores e os parasitos não apresentam os 
seus cidos_biológicos perfeitamente ajustados aos ciclos 
de suas presas e hospedeiros, ocorrendo surtos fniqüentes 
de pragas e conseqüente necessidade de uma maior utili
zação de produtos quúnicos. O oposto ocorre nos agros
sisfêfnaS de clima tropical onde os _ciclos biológicos dos 
predadores, parasitas, presas e hospedeiros desenvolvem
se de maneira harmónica, tornando mais difícil um surto 
de pragas quando Qsistema está em equilíbrio. 

Do exposto, temos claro que em agroecossistemas em 
equilíbrio, notadamente em climas tropicais, os surtos 
de praga são relativamente raros. No· meio ambiente bra
sileiro; a devastação 'dos recursos riatutais criou regiões 
de intenso desequilíbrio, onde é necessário o criterioso 
uso de agrotóxicos dentro de um esquema de manejo 
integrado, abandonando o critério de erradicação pelo 
dano económico e, na medida do possível, restabelecendo 
o equilíbrio biológico. Outro fator que tem contribuído 
para o aumento das pragas é a deficiência do Serviço 
de Defesa Sanitária Vegetal, funcionando em bases inade
qUadas à magnitude dos problemas que deve_enfrentar. 
Nos últimos anos pragas como o bicudo do algodoeiro~ 
a cigarrinhadas pastagens, broca da cana de açúcar:, entre 
outras, foram introduzidas no pa(s, causando danos de 
alguns milhões de cruzados, danos estes que seriam evita
dos se houvesse a consciência de que este tipo de serviço 
deveria receber maiores recursos humanos, financeiros 
e mesmo maior apoio legal. 

EI?bora os agrotóxicos possam causar danos irrepa
rávexs, também tem proporcionado, de forma inegável, 
ajuda ao homem na eliminação de insetos nocivos, de 
doenças, evitando epideQlias e, em alguns casos, auxi
liando a produção agrícola. 

Mas é importante definir estes-[imites, entre a necessi
dade destes produtos e os danos que sua utilização indis
criminada, criminosa, trazem ao homem e ao meio am
bierite, danos que se traduzem em acidentes ecológicos 
d~ gran~e_ yulto_,_na persistência de resídUos no solo e 
na água, na intoxicãção aguda -ou crónica de pessoas 
e animais. 

A toxicidade dos agrotóxicos é analisada com base 
na DL 50 (dose letal" 50), ou seja, a dose crue provoca 
a morte de 50% de uma população de cobaias quando 
administrada por via oral ou posto em contato com a 
pele. Este conceito é o ponto de partida para os estudos 
toxicológicos, _em que peso suas restrições. Assim, a DL 
50 expressa em mg por kg de pesa da cobaia, só informa 
a toxicidade aguda de uma substância, não fornecendo 
indicações sobre intoxicações crónicas, riscos de lesão 
em órgãos específicos, efeitos mutagênicos, carcinogê
nicos. teratog!nicos, neurotóxicos ou comportamentais. 
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Para efeitos práticos na agricultura, é necessário conhe-
cer a DL 50 _das formulações utilizadas e não a DL 50 
dos princípios b&:1.-os que as compõe, como muitas vezes 
ocprre. No Bras~, devido a exigência do Governo, ex
pressa na portana n'! 220 de 1979 dos Ministérios da 
Saúde e da Agricultura, a classificação toxicológica na<i 

classes I, II, III e IV é baseada na DL50 da formulação. 
Atualmente, vem evoluindo também o conceito de 

classificação do -risco de uma formulação, baseado não 
apenas naDL50 mas sim nas condições de uso do produ
to, tais como tipo de cultura, equipamentos e grau de 
treinamento do agricultor. 

No Brasil, conforme depoimentos e pela própria ob
se~ação usual, é fácil constatar que estes produtos são 
aplicados por pessoas de_ baixo nível educacional sem 
COJlhecimentos, muitas- veZes, dos problemas letais ~apa
zes _de serem produzidos pel~ uso inadequado dos agro
tóXIcos. Também não é disseminada a utilização de equi
pamento protetor, na maioria das vezes importado e ina
deql)adO às condições climáticas d9 país. 

O uso indiscriminado, a propaganda por vezes fraudu-
\~ lenta, a ausência de maiores estudos sobre a reação dos 

agrotóxicos em ~osso ecossistema, a ignorância por parte 
de ~guns __ usuános, vêm ocasionando problemas graves 
de mtoxi.cação e poluição ambiental. 

D: 6~ amostras de hortaliças analisadas pela Superin
tendencia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 
do Paraná SUREH MA, 98,5% apresentaram resíduos 
de pelo menos um tipo de agrotóxico. O trabalho intitu
lado "Contaminação de Alimentos por Agrotóxicos no 
Paraná" especifica que o número de intoxicações com 
agrotóxicos organoclorados naquele Estado, no perí9do 
de agosto de 1983 a setembro de 1985, oficialmente cons
tatado são ENDRlN - 409, ALDRlN - 85, BHC 
- 36, ENDOSULFAN - 109, DICOFOL - 73 e 
BHCBDT- 2, no total de 714 intoxicações. 

Em trabalho também realizado pela SUREHMA -
PR. "Impacto dos Pesticidas no Meio Ambiente" reali
zado em 1984, das 267 amostras coletadas nas águas "in 
natura" de 16 municípios estudados, constatou-se apre
sença de todos os inseticidas organoclorados. Uma aná
Iíse mitis profunda destes resultados demonstra que o 
BH C esteve_ presente em 259 amostras e em todos os 
municípios. 

Para entendermos o problema, ainda que de forma 
-superf~cial, é necessário conceituãimos O que é resíduo. 
Em ter!Dos. d_e agricultura, o que caracteriza o resíduo 
de u~ msettctda para um determinado vegetal é a "vida 
médta do ~~í~uo'', isto ~o tempo necessário para que 
o ~esíduo ~ruCial, determmado logo após sua aplicação, 
se1~ reduz1d.o. à metade. Os orgonoclorados, devido a 
mruor estabthdade química, são mais persistentes qUe 
os fosforados e os carbamatos. Além destes resíduos en
contrados nos solos e nas plantas, decorrentes da aplica
ção d~ produtos químicos, é preocupante o "resíduo 
não intencional", decorrente da contaminação ambiental, 
resu~tado do pro~ lema de bioconcentração dessas subs
tânCias através da cadeia alimentar. A produção de leite, 
carne,_ ovos, em solos previamente contaminados passará 
os res1duos aos consumidores. Assim, peixes em cantata 
com ~gua polu(dos serão portadores de resíduos, que 
afetar:ao outros componentes da cadeia alimentar, como 
mamtferos e aves. 

A única forma de controlar estes resíduos é evitar a 
utiliz~ção de produtos estáveis, de grande permanência, 
substttuíndo-os por agrotóxicos de menor efeito residual 
ou, n;telhor ~n~ pelo estabelecimento de práticas d~ 
maneJO de efiCientes que reduzam ao mínimo a ação 
dos produtos qu(micos no meio ambiente. 

O uso de agrotóxicos, dentro do conceito de agricul
tura moderna, deve ser considerado como uma das medi
das que compõem o método de controle integrado das 
pragas! tal como. técnicas de manejo do solo, seleção 
d~ var~edades resiStentes, rotação de culturas, controle 
btOlóglco, entre outras. 

Do exposto, embora de forma sumária, fiCa claro que 
estes produtos químicos só podem ser utilizados dentro 
de esquemas rígidos de segurança, com o apoio e a orien
tação da p~quisa e da assistência técnica, dispondo o 
Es~a~o de mstrumentos eficazes, técnicos e legais, para 
cotbtr qualquer abuso. 

Conclusões 

A Comissão Mista, após ouvir os dePoimentos. dos 
representantes das indústrias, das instituições de ·pesqui-



4862 Sábado 6 

sa, dos produtores, de associações de classe do meio 
rural, chegou às seguintes conclusões sobre a situação 
do país no que se refere à comercialização, produção 
e utilização de agrotóxicos. 

Devido as variações regiollaiS:- tantO em-~rmos de clíma 
como sócio-económiCoS, é dificil determinar, a nfvel fe
deral, parâmetros específicos-que atendam todas as exi
gências e peculiaridades estaduais. Entretanto, é possível, 
a nível mais geral, apontar os principaiS-pioblemas e 
indicar as possíveis soluções a serem adotadas. 

Na área da comercialização ficaram "evídentes os se
guintes problemas: 

1 -a propaganda massiva, às vezes fraudulenta muitas 
vezes omissa quanto aos perigos no uso dos agrotóxicos, 
deve ser objeto d_e maior controle no futuro; 

2-o Governo Federal não dispõe de estrutura para 
fiscalizar o comércio de agrotóxicos em todos os estados 
e municípios. Aos estados e municípios deveria ser ta.Ci.d~ 
tada a adoção de legislação complementar referente ao 
comércio de agrotóxicos, bem como maior participação 
nas operações de controle e fiscalização; -
3-a adoção do receituário agrOnómico, enfatizando 

a responsabilidade técnica é iiinã Iriedida oportuna, que 
deve ser apoiada e aperfeiçoada ao longo do tempo; 
4-nos rótulos dos produtos devem constar indica

ções completas sobre a toxidez, composição química, 
forma de utilização, dosagem, prazo de carência, indica
ção das espécies vegetais e fases para os quais são indica
dos, antídoto no caso de envenenamento, e demais infor
maçõeS julgadas necessárias pelos técnicos CómpeteriteS. 

No que se refere à produção de agrotóxicos a Comíssão 
salienta os seguintes aspectos:-
1-A produção das formulações de agrotóx:icos no 

país não diminuiu nossa dependência tecnológica do. 
exterior, pois· não dispomos de estruturas de pesquisa 
equivalentes às grandes indústrias multinacionais; tam
bém importamos vários elementos básicos; 
2- O fato de um produto não ser utilizado num 

país, num determinado ecossistema, não impede seu 
uso no Brasil e vice-versa. Entretanto, fiCou -patente 
que a maioria dos agrotóxicoS-sáo Originário" de pesquisa 
efetuada no exterior, dispondo o país de poucos instru
mentos efetivos para avaliiu, de modo eficiente e con
clusivo, as formulaç6es aqui produzidas; 
3-Existe alto grau de concentração nas indústrias 

do setor e conseqüentemente grande poderio econó
mico por umas poucas empresas. 

O país pode beneficiar-se da pesquisa efetuada 
nos Estados Unidos e Europa desde que disponha de 
uma estrutura de pesquisa, fiscalização e controle capaz 
de proibir ou suspender a produção de formulações 
consideradas inadequadas à realidade do país. 

Na utilização dos produtos, muitos aspectos foram 
abordados pelos conferencistas e dentre eles salienta
mos os seguintes: 

l-os agricultores, de modo geral, não dispõem de 
educação formal suficiente -para utilizar produtos muito 
tóxicos, que demandem manipulação cuidadosa; 
2-não é hábito da maioria dos nossos produtores 

o uso de equipamento protetor; 
3 -A utilização indiscriminada de produtos quími

cos levou à constatação de resíduos em vários alimentos, 
prejudicando também a população urbana; 
4- do ponto de vista econômico, o método de erradi

cação da praga ou mesmo o uso dito "preventivo" dos 
agrotóxicos é muito discutível. Somente quando o nível 
de infestação causa dano económico, nível este determi
nado pela pesquisa e divulgado pela extensão, é que 
justifica a utilização de algum produto de controle às 
pragas. O manejO integrado, utilizado de controle bioló
gico, tratos culturais, variedades resistentes, entre· ou
tras medidas, proporciona retornos econômicos bastan
te satisfatórios; 

5 -é necessário que sejam aparelhados laboratórios 
e centros de pesquisa com a finalidade de analisar o 
efeito dos resíduos presentes nos alimentos e no meio 
ambiente, bem como proporcionar os parâmetros ne
cessários às atividades de fiscalização e controle. 

As conclusões aqui apresentadas podem ser sumari
zadas na necessidade de contar o· país com uma rede 
laboratorial apta a avaliar todos os aspectos referentes 
à produção e utilização de agrotóxicos, notadamente 
de um laboratório nacional central que ofereça os pará
metros que servirão de base para as atividades de fiscali
~ção e controle. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Também deve ser dada maior ênfase à pesquisa, con
templando tanto os produtos químicos como os métodos 
de controle biológico. 
- Ficou ainda, bastante clara, a deficiência no que se 

refere a instrumentos' legais capazes de disciplinar a 
produção, comercialização e· utilização de agrotóxicos 
no pafs. Esta carência, o Congresso, com a ajuda dos 
vários segmentos da sociedade, interessados no proble
ma, pode e deve sanar. 

Além dos trabalhos efet1,1ados por esta Comissão, 
também o Executivo, através do Decreto n? 91.633/85, 
criou uma Comíssão Nacional de Alto Nível destinada 
a estudar o problema. Esta Comissão foi composta de 
representantes da pesquisa, da extensão, de entidades 
a,mbientalistas, da Associação Nacional de Defensívos 
Agrícolas- ANDEF, da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores da Agricultura- CONTAG, do CanseM 
lho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
- CONFEA, entre outros. O grupo, composto de téc
nicas de alto nível, elaborou um trabalho elogiável, 
que também serviu de subsídio à nossa proposta, por 
julgarmos o melhor projeto de lei apresentado até o 
momento. 

Por entendermos que urge a sociedade de um instru
mento legal compatível com a realidade agrícola, o Se~ 
mi.dor Amaral Peixoto apresentou em setembro do cor
rente ano o Projeto de Lei n~ 209, fundamentado nas 
sugestões que recebeu, nos trabalhos técnicos enviados 
e especialmente, fundamentado na consciência de que 
o País necessita, urgentemente, de uma lei que disciM 
pline a produção, comercialização, e utilização de agro
tóxícos em todo o território nacional. 

O presidente da Comissão na impossibilidade do com
parecimento do relator, eminente Deputado Osvaldo 
Lima Filho, designou o Deputado Saramago Pinheiro 
para apresentar este relatório, contendo análise e suges

- tõéS de interesse para o entendimento do problema. 
Entendemos que o Congresso Nacional pode contri

buir significativamente no estabelecimento de um ins
trumento legal compatível com a realidade brasileira, 
capaz de proporcionar a agricultores e consumidores 
uma solução que permita conciliar as necessidades eco
nómicas da agricultura empresarial com as necessidades 
de preservação do meio ambiente e da saúde pública. 

Assim, na esperança que o presente trabalho propor
cione ã ·esta Casa subsídios que auxiliem no estabele
cimento -de uma política coerente e atualiZada no que 
se {efere a produção, utilização e comercialização de 
agrotóxicos no Brasil, apresentamos o relatório da Co~ 
missão Mista, agradecendo o apoio de todos aqueles 
que contribuíram para os seus trabalhos. 

Sala de Reuniões, 3 de dezembro de 1986. -Senador 
Amaral Peixoto, Presidente - Deputado Saramago Pi
nheiro, Relator - Senador Jorge Kalume - -Senador 
Martins Filho- Senador José Urbano- Senador Álva
ro Dias- Senador Gal vão Modesto- Senador Benedito 
Ferreira - Deputado Raul Belém - Deputado Borges 
da Silveira- Deputado Oscar Alves- Deputado José 
Frejat. 

RELATÓRIO 
N! 6, de 1986 

Da Comissão Parlamentar de lnquérito, desti
nada a investigar e analisar as ~ansas que determi
naram intervenção no Banco Sulbrasileiro S/ A 
e Banco Habitasul S/ A. 

Relator: Senador Carlos Chiarelli 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
_ Destinada a investigar e analisar as causas que 
determinaram intervenção no Banco SulbrasUeiro 
SIA e Banco Habitasul S/ A. 

I- CONSTITUIÇÃO DA CP! 
O Senado Federal, através da Resolução n~ 2/85, abai

xo, transcrita. cria a CPI supra. 

RESOLUÇÃO N' 2, DE 1985 

Cria, nos termos do art. 37 da Constituição 
Federal e do art. 170, alínea "a", do Regimento 
lnterno, Comissão de Inquérito, para os fins que 
espedflca. 

Art. H É criada, nos termos do art. 37 da Constituição 
Federal e do art. 170, alínea a, , do Regimento Inte:ffio 
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do Senado Federal, uma Comissão de Inquérito destina 
a investigar e analisar em profundidade as origens e 
as causas que determinaram a Intervenção no Banco 
Sulbrasileiro SIA e no Banco Habitasul SI A. 

Pã.rágrafo Unico. Na execução da competência pre
vista neste artigo, a Comissão, dentre outros, terá os 
seguintes objetiVbs: · 

a~ identificar responsabilidades, seja no setor público, 
seja no setor privado, especialmente nos órgãos de con
trole e fiscalização bancária; 

b) oferecer alternativas para o soerguimento da eco
nomia do Estado do Rio Grande do Sul; 

c) avaliar os me-Canismos de controle do Sistema Fi
nanceiro Nacional; 

d) sugerir medidas capazes de equacionar e _oferecer 
solução para a situação de insegurança e intranquilidade 
pela qual estão passan~o os emprégados das duas em
presas mencionadas. 

Art. 2~A Comissão constituir-se-á de 7 (sete) mem
bros e terá o prazo de 90 (noventa) dias para apresentar 
suas conclusões. 

Art. 3'! Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publícação. 
ll- COMPOSIÇÃO 

Presidente: Senador Octávio Cardoso 
Vice~Presidente: Senado! Alcides Saldailha 
Relator: Senador Carlos Chiare Ui 
PDS 

Titulares 
Senador Octávio Cardoso 
Senador Lenoir Vargas 
Senador Jorge Kalume 

Suplentes 
Senador João Castelo 
Senador Odacir Soares 

PMDB 
Titulares 
Sim3dor J aison Barreto 
Senador Alcides Saldanha 

-Suplentes 
-Senador Mauro Borges 
Senador Gastão Müller 

PFL 
Titulares 
Senador Carlos Chiarelli 
Senador J cão Lobo 

Suplentes 
Senador Carlos Lyra 

III- INFORMATIVO DAS REUNIÓES 
Primeira reunião: 20~3-85 - Instalou·se a Comissão 

e foram eleitos os Senadores Octávio Cardoso e Alcides 
Saldanha, respectivamente, para Presidente e Vice-Pre
sidente. Na mesma oportunidade, tive a honra de ser 
designado se_u Relator. 

A partir da segunda reunião, a CPI colheu, sucessiva
mente~ os depoimentos das seguintes pessoas: 

Segnõda reunião: 26-3-85 - Dr. José Luís Silveira 
Miranda, ex-Diretor do Banco Central do Brasil; 

Terceira reunião: 27-3-85 - Dr. Nelson da Matta, 
ex~Presidente do Banco Nacional da Habitação; 

Quarta reunião: 20-3-85-:- Dr. Iran Siqueira Lima, 
ex-Diretor da Área de Mercado de Capitais do Banco 
Central do Brasil; 

Quinta reunião: 3-4-85 - Professeo Affonso Celso 
Partore, ex-Presidente do Banco Central do Brasil; 

Sexta reunião: 9-4-85 - Dr. Péricles de Freitas 
Druck, Presidente do Grupo Habitasul; 

Sétima reunião: 10-4-85- Dr. Hélio Prates da Silvei
ra, ex-Presidente do Banco Sulbrasileiro; 

Oitava reunião: !0-4-85 - Jornalista Delmar Mar
ques autor do livro "Caso MFM Sulbrasileiro- Ascen
ção e Queda dos Coronéis; 

Nona reunião: 8-5-85- Dr. Roberto Bornhausen, 
Preces; Dr. Luís Octávio Vieira, Presidente da Federa
ção das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
- FIERGS; Dr. César Rogério Valente, Presidente 
da Federação das Associações Comerciais do Rio Gtª-P_
de do Sul- FEDERASUL; Dr. Ary Marimon, Presi
dente da Federação da Agricultura do Estado do Rio 
Grande do Sul- F ARSUL; 
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Décima reunião: 9-5-85 -Sr. José Alberto Reu For
tunati, Presidente do Sindicato dos Bancários de Porto 
Alegre e Valdiner Silveira Fagundes, Presidente da As
sociação dos Investidores do Sulbrasileiro/Habitasul. 

Em 22-5-85, foi prorrogado o prazo desta CPI por 
mais 90 dias, de acordo com a Resolução n? 9/85. 

Décima-Primeira Reunião: 5-6-85- José Antônio 
Carchedi, ex-Vice-Presidente do Banco SulbraSileiro; 

Décima-segunda reunião: 25-6-85 - Srs. J anerino 
Costa e Aldo Petermann, Inspetores do Banco Sulbra
sileiro S/A; 

Décima-terceira reunião: 22-8-85 -Srs. Luiz de Sou
za Vignolo e Cláudio Eugénio Staniscuaski, funcioná
rios do Montepio da Famnia Militar. 

Em H-10-85, foi prorrOgado o praz:o desta CPI por 
mais 120 dias, de acordo com a Resolução n~ 95/85, 
do Senado Federal. 

DécimaMquarta reunião: 26-11-85 -Deputado Sinval 
Guazelli, Presidente do Banco Meridional do Brasil 
SI A; 

Décima-quinta reunião: 28-11-85-Dr. Fernão Era
cher, Presidente do Banco Central do Brasil. 

Em 23-4-86, foi prorrogado o prazo desta CPI por 
mais 120 dias, de acordo com a Resolução n~ 41186 
do Senado Federal. 
IV- RESUMO DOS DEPOIMENTOS 
2l reunião CPI - 26-3..SS 
Depoente: JOSÉ LUÍS S!L VEIRA MIRANDA. 
Ex-Diretor da Área Bancária-do Banco Central doBra
sil. 

Iniciou sua exposição, lembrando a estrutura oraniza
cional do Banco Central e situando a Comissão sobre 
sua posição na Diretoria. 

Afirmou, então, que desde que passou a pã.rticipar 
da Diretoria do BACEN, em setembro de 1983. não 
podia deixar de tomar conhecimento de que algumas 
instituições, particularmente o Banco Sulbrasileiro e 
o Banco Habitasul, padeciam de algumas dificuldades, 
particularmente o Banco Sulbrasileiro, menos o Habi
tasul. 

Informou que teve conhecimento, no caso do Sulbra
sileiro, que o Departamento de FisCalização já havia 
constatado algumas operações consi4eradas irregulares 
e outras de difícil recuperação, tais como garantias ina
dequadas, ou garantias superavaliadas, e que, por isso, 
a Diretoria de Mercado de Capitais vinha interpelando 
o banco, os seus administradores e cobrando medidas 
corretivas das falhas apontadas. Entretanto, em _face 
da excepcional situação do banco em relação a sua clien
tela, não se registrava um problema imediato, emer
gente de liquidez, pois conseguia manter os seus índices 
de captação altamente favoráveis, e a eventual assis
tência de liquidez se situava em valores absolutamente 
normais. 

Outro aspecto que indicava que do ponto de vista 
da liquidez de caixa o banco estava bem atendido, conR 
forme fez o registro, era o fato de que o mesmo praticava 
taxas muitas vezes até inferioies -à de oUtros bancos 
de São Paulo, Rio de Janeiro, e outras regiões, e particu
larmente, muito inferiores às taxas pr3~iC:adas pelo siste
ma de bancos estaduais. Afirmou, enfim, que não havia, 
em nenhum momento, uma indicação de uma emer
gência íncontornável por parte do banco. 

O problema do Habitasul, segundo o seu entendiR 
mento, teve início em meados de 1984 na sua empresa 
de crédito imobiliário, poiS trat:.ülto-=-se de empresa liga
da a um bane~ de menor porte, a exemplo das indepen
dentes, onde se verificam menores condições de compe
titividade, sofreu quando houve uma crise no Sistema 
Financeiro de Habitação, com o fechamento de_algumas 
empresas, notadamente a Letra, a Raspa e a Econo
misa. Citou, também, o fato do Habitasul socorrer-se 
do SulbraSileiro, que passou a financiar uma posição 
ponderável de papéis emitidos pelo Grupo e o fato 
de anunciar uma associação com o próprio Sulbrasileiro 
e o BrasilinvesL Tudo isso foi minando a confiança 
da clientela, que se agravou quando veio a público, 
com grande alarde e muita divulgação, os problemas 
havido na CENTRALSUL e o fato _de que o Banco 
Sulbrasileiro era detentor de substanciais créditos con
tra aquela Cooperativa. 

Voltando ao "problema Sulbrasileiro", fez o regi!!tro 
de que, enquanto se discutia um acordo entre os diver
sos bancos credores da CENTRALSUL, o Banco Cen· 
trai determinou que, no balanço de junho/84, os créditos 
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daquela COOperativa devessem ser inscritOs em "Cré
ditos em Liquidação". Com isso, os administradores 
entenderam que se o fizessem, provocaria o surgimento 
de um património líquido negativo no balanço do banco, 
e que isto seria, extraordinariamente desfavorável e 

-poderia provocar, de imediato, uma corrida dos deposi
tantes bem como, a precipitação do insucesso do banco. 
Somente em dezembro de I 984, após a assinatura de 
um protocolo (nov/84) entre os bancos credores e a 
CENTRALSUL, e após o Banco Central estabelecer 
uriJ.a série de condições com vistas a não-transferência 
para ti-éditos em Liquidação, o Sulbrasileiro publicou 
o seu balanço de junho de 1984. 

Dando seguimentO à sua exposição, fez a obserVação 
de que um banco que deixa de publicar o seu balanço 
por 6 meses inevitavelmente torna-se motivõ de questio
namento do restante do Sistema Financeiro. Foi o que 
aconteceu com o Subrasileiro, e a credibilidade da clien
tela começou a fraquejar. 

Comentou sobre a estrutura do passivO- dos bancos 
comerciais onde a desproporcionalidade entre os depó
-sitos à vistã e a prazo é bastante acentuada, sendo que 
este último possibilitou o desenvolvimento do mercado 
ADM, que se constitui, na realidade num depósito à 
vista r~munerado. O Sulbrasileiro, como os demais ban
cos, não fugiu ã regra, pois detinha, em meados de 
janeiro, 300 bilhões -de cruzeiros em depósitos à vista, 
contra 1,5 bilhões de responsabilidades na mesa de sua 
Distribuídora, cujo lastro substancial era representado 
por CDBs do banco comercial. Tinha ainda, dentre 
outros papéis, letras imobiliárias e cédulas hipotecárias 
do Habitasul que vinha sustentando. Posteriormente, 
nas negociações com o Brasilinvest, também papéis des
te, que passou a sustentar. 

Registrou que, dentro desse contexto, no dia 24 de 
janeiro, teve uma reunião com os administradores do 
Sulbrasileiro e do BraSilinvest, ocasião em que ficou 
absolutamente convictO da inviabilidade da Instituição. 
~aquela oportunidade, foi exigido dos controladores 
uma definição clara sobre a associação dos Grupos Sul
brasileiro, Brasilinvest e Habitasul. A partir dessa reu
nião, os mencionados administradores decidiram publi
cai na imprensa tim comunicado em que informavam, 
ao público que as tratativas para associação estariam 
sendo desfeitas. 

A partir disso. comentou que o se que verificou foi 
uma aceleração do processo de desconfiança. O Sulbra
sileiro começou a perder recursos numa extraordinária 
velocidade, sendo que os administradores controladores 
de toda as citadas instituições estavam amplamente in
formados de que qualquer solução que eles encontras
sem para sustar o dreno, a hemorragia do seu fluxo 
de caixa, teria que vir deles próprios óu soluções de 
mercado, e a decisão do Governo era a de que não 
injetaria recursos para salvar qualquer instituição que 
não apresetasse do lado do seu ativo uma qualidade 

-de operações capaz de respaldar os recursos públicos 
que viesSem a ser injetadoscomo assistência de liquidez. 
Disso, segundo afiançou, estavam amplamente infor
mados, não só na ocasião, mas desde meados de 1984, 
ou antes, vieram discutiram com o BACEN as suas 
intenções de associação e fusão. 

Por fim, registrou que, no dia 7 de fevereiro de 1985, 
as perdas apresentadas na compensação, a continuidade 
dos saques nas suas agências e as perdas verificadas 
na mesa de Open Market, levaram, à conclusão de 
que os recursos que o grupo possuía no BACEN tinha 
chegado ao fim. Não restava, portanto, outra alterna
tiva se não a decretação da intervenção para sustar 
o processo de desembolso de recursos.· 

Quanto ao Habitasul, informou que, na realidade, 
o problema se localizava na caderneta de poupança. 
Mas a corrida do Sulbrasileiro repercutiu com saques 
nos depósitos da poupança do Habitasul, que passaram 
a ser atendidos pelo Banco Comercial. E aí que este 
veio ao Banco Central, ao mesmo tempo em que a 
Crédito Imobiliário procurava assisténcia financeira do 
BNH, Mas, continuaram as perdas na compensação, 
por força dos saques das Cadernetas de Poupança. Ten
do sido acompanhados os resultados_ da compensação 
no fim de semana - 9/10 de fevereiro - verificaram 
que o Habitasul para abrir segunda-feira necessitava 
de uma injeção adicional de recursos da ordem de 160 
bilhões de cruzeiios. O BACEN não tinha porque dar, 
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tanto mais que a perda era dos depósitos da poupança. 
Tratativas foram feitas e não foi possív~l o BNH conti
nuar atendendo por ausência de recursos do Fundo Ge
ral de Liquidez das instituições, e assim sendo, na ma
nhã de segunda-feira, os administradores do Habítasul 
apresentaram uma carta ao BACEN, voluntariamente, 
pedindo a intervenção na organização. 

Na etapa dos questionamentos pelos membros das 
Comissão, destacam-se os seguintes pontos: 

-Indagado se estava _convencido da eficiência das 
engrenagens de fiscalização do Banco Central no que 
diz respeito ao episódio em tela, respondeu que a Leí 
n'? 6.024, que rege a intervenção nas instituições finan
ceiras, estipula as condições em que o Banco Central 
pode e deve intervir na organização. Fez a observação 
de que as palavras podem não ser exatamente as seguin
tes, mas acreditava que o sentido seria o de que o Banco 
Central tem poderes para intervir numa instituição, 
quando ela demonstra uma grave situação de iliquidez, 
capaz de comprometer a instituição como um todo. 
Aí, tem-se uma situação que se presta a uma interpre
tação subjetiva. E uma outra que se define por uma 
interpretação objetiva. 

Do ponto de vista subjetivo a coisa fica extamente 
complicada. É muito mais fácil quando se tem um crité
rio objetivo. 

Existe um critério objetivo para se verificar a falta 
de liquidez; é o fato dela vir ao BACEN e solicitar 
assitência de Hquidez. Se essa instituição tem um ativo 
sadio, aquela eventual crise de liquidez deve set aten
dida pelo BACEN, se não tem um ativó sadio, não 
tem condições de receber a assistência do BACEN. 
Então, conforme disse, quando ocorre esse fato objetivo 
de que o banco não tem condições de fechar o seu 
caixa e o BACEN verifica, objetivamente, que a quali
dade do seu ativo não suporta uma assitência financeira 
de caráter mais duradoura em volumes elevados, enten
de que está objetivamente definida a iliquidez do banco 
que determina a intervenção. Ao passo que, quando 
o BACEN verifica a falta de liquidez das operações 
ativas do banco, as dificuldades da sua recuperação, 
mas o banco não tem sua caixa pressionada, o critério 
é extremanente subjetivo e então a decisão de se fazer 
ali naquele momento, a intervenção ou não, é extrema
mente mais complexa. Fica extraordinariamente difícil 
tomar a decisão subjetiva de que aquele é o momento 
em que se caracteriza, realmente, a iliquidez e que a 
intervenção deve ser feita. 

-Questionado sobre a divulgação de comentários 
de que houve deliberado rigorismo com o Sulbrasileiro 
na questão CENTRASUL, e que outros credores teriam 
tido um outro tratamento, respondeu que nada obstante 
a matéria não ser da sua alçada, afirmava, com tranqüi
lidade, que os comentários eram ímprocedentes. 

-Perguntado se realmente o Banco Central, quando 
existem irregularidades praticadas por diretores do ban
co, em que:: alguém que entenda da mecânica bancária 
saiba que isto necessariamente levará a um problema, 
se o Bacen não tem nada o que fazer, a não ser aguardar, 
para depois intervir, ou haveria qualquer outro meca
nismo para evitar que as coisas se encaminhassem nesse 
sentido respondeu que, à primeira vista pode parecer 
que realmente o dilema seja este: o Bacen não tem 
nada que fazer a não ser esperar pacientemente o desfe
cho de um processo de deterioriação da instituição. 
Não é bem assim, e continuou, aí eu responderia concei
tualmente, a função de fiscalização é exercida pelo Ba
cen coro rigor, detecta impropriedades, um pequeno 
desvio de uma regulamentação, o Bacen vai, insiste, 
e então a administração corrige. A gravidade do assunto 
começa a surgir quando essas impropriedades se refe
rem a operações de empréstimos da instituição. Então, 
quando o Bacen começa a verificar a perda de qualidade 
do seu ativo, ele interpela a administração, chama a 
administração, exige os procedimentos de transferência 
para créditos em liquidação, que evidencia a perda do 
banco nas suas operações ativas. Tudo isso é sistemati
camente feito e adotado. 

Continuou suas resposta, dizendo: agora, eu, pessoal
mente, exprésso a minha opinião de que a legislação 
atual está deixando a desejar, para o momento da vida 
das instituições financeiras brasileiras. A Lei n~ 6.024, 
que tem 10 anos pode parecer uma lei nova, mas a 
evolução do sistema financeiro foi muito. rápida neste 
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período, acho que em boa hora se está providencíando 
a sua revisão. 

Disse também, que, se o administrador é competente 
e age de boa fé, ainda que tenha cometido um erro 
de julgamento, vai procurar a correçã"o de várias formas, 
porém, se essas condições não são preenchidas, ele pro
cura protelar, então o Bacen tem uma certa dificuldade, 
porque há uma diferença entre·a- atuaçáo sobre a insti
tuição e uma atuação sobre o administrador, 

Disse qUe sobre a instituição a ahiação é mais rígida 
porque ou se deixa a empresa viva, ou bem se parte 
para o processo de intervenção ou liquidação. Não há 
muitos caminhos intermediários a seguir. 

Então, o que acontece com o administrador? 
O processo é lento, é averiguada umã-irrigularidade, 

uma irilpropriedade: há uma interpelação. Há prazo 
para resposta. Freqüentemente, esse prazo é dilatado, 
e isto ocorreu· no caso do Sulbrasileiro. Quando foram 
constatadas irregularidades, e foi feita a intràP9ação, 
várias vezes foi solicitado prazo para responder. Ai vem 
uma resposta. Não é satisfatõria.-0 Banco Central insis~ 
te. Aplica a punição. Há recursos com efeito suspensivo. 
Então, é um processo extremamente lento e o Banco 
Central fica manietado e não pode promover, não pode 
obrigar a uma substituição de administração, uma subs
tituição do administrador, particularmente se esse é o 
controlador; se ele é um administrador e empregado, 
o controlador vai defender o seu dinheiro, mas se é 
um administrador/controlador, realmente vou lhe dizer, 
os instrumentos legais não são os mais eficierites para 
permitir uri:ia atuação pronta e eficaz -por parte dO BancO 
Central. Isto é o que ocorre freqüentemente nos cã.Sos 
em que o Banco Central vai tentando, por persuasão, 
por pressão, pela constância da fiscalização, pela nega
tiva de conceder autorizações para abertura de agências, 
para: operar com CDBs, pela exigência de desmobi
lização, enfim, por todas as dificuldades que o Bacen 
vai criando ao administrador, ele vai tentando persuadir 
o administrador a adotar as providências corretivas ne
cessárias e adequadas. 

- Indagado· se os diretores foram chamados pelo 
Bacen porque teria sido detectado dolo '!l.l culpa, ou 
incompetência ou má fé, respondeu que esses foram 
interpelados e que houve inclusive processo adminis
trativo que resultou na inabilitação permanente de um 
ex-diretor do Sulbrasileiro, acionista, sócio do-chamado 
grupo de empresários acionistas do Sulbraisleiro, por 
operações que o Bacen considerou danosas. Informou 
que no processo, houve diretor que conseguiu exone
rar-se. Que esse processo hoje está em grau de recurso 
no Conselho Monetário Nacional, que vai rever a pena
lidade aplicada pelo Banco Central, mantendo-a ou 
não. Registrou, ainda, que no correr do tempo, mais 
de uma vez o Banco Sulbrasileiro e os seus ãdminis~ 
tradores foram interpelados pelo Bacen, os quaiS tenta
ram oferecer resposta. 

-Questionado se teria fei~o ao jornal "Ú Estado 
de S. Paulo", antes da intervenção, alguma declaração 
sobre a falta de sáude financeira do Sulbrasileiro que 
pudesse ter auxiliado na corrida verificada, respondeu 
que não, que sempre se policiou no sentido de não 
aceitar qualquer comentário sobre qualquer instituição 
financeira. Complementando, disse: portanto, posso 
afirmar que se houve qualquer noticiário- da imprensa 
que coloca em minha boca comentários sobre qualquer 
instituição em partic~_lar, eu não reconhC?ÇO a veracidade 
da informação. -

-Ante a indagação do porquê o Banco Central só 
depois de um prazo relativam~nte longo acabou por 
permitir a intervenção e da afirmação_de que houve 
complacência do Bacen com a instituição, permitindo 
grave prejuízo â economia, bem_como, o grave proble
ma social criado, respondeu que todos os fatos aconte
cidos se prestam a ínterpretações diferentes. Terá havi
do complacência do Bacen? Ou este foi extremamente 
rigoroso, e por isso provocou o "insucessO? Comentou 
sobre a dificuldade, o drama da decisão, quando não 
ocorre aquela circunstância objetivã. de um banco vir 
ao Bacen e solicitar assistência financeira. Enquanto 
há condições de sustentação de parte da instituição, 
o administrador do Bacen viverá sempre esse dilema 
e a sua decisão, seja ela qual for, será sempre passível 
de uma dessas duas interpretações. Ele foi leniente, 
.não tomou a decisão que deveria tomar, ou foi compla-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

cente e deixou que se perpetuasse a irreg9laridade, ou 
foi .sev:ero demais e antecipou o desfecho de uma insti
tuição que ainda oferecia perspectiva de ser recupe
rada? Isso ocorrerá sempre, qualquer que seja a admi~ 
nistraçâo, por que isto faz parte da dinâmica da vida 
das instituições. 

-Com relação ao balanço de junho/84, foi-lhe per
guntado o que aconteceu com o Sulbrasileiro. Se }louve 
pressão, se houve inquérito e se alguém sofreu algum 
tipo de punição. Respondeu que pressão houve_, e que 
ignorava se ththa havido inquérito. Disse que além da 
pressão, houve uma negociação constante por parte dos 
admiriistradores do Sulbrasileiro, no sentido de obter 
do Bacen esse retardamento até o momento em que 
pudesse ser concluída a negociação com a Centralsul 
e, desta forma, evitar a transferência para créditos em 
liquidação. Informou que não tinha conhecimento se 
houve instauração de qualquer processo administrativo, 
uma advertência, pelo fato de ter havido retardamento 
no balanço. 

---Quando indagado_sobre a c;ausa primeira e decisiva 
no processo de agudização da situação do Sulbrasileiro, 
se decorreu da participação dele em socorro do Habita
sul, se decorreu do problema do envolvimento na Cen
tralsul, enfim, decorreu do que exatamente? Respon
deu que foi de um complexo de situações, e completou, 
não há uma causa única. É um complexo de situações 
que ataca o organismo da instituição. É a acumulação 
de todos esses fatos que vai minando a confiança da 
sua-clientela na instituição. 

-Questionado sobre se essas anomalias, ou esses 
negócios susceptíveis de inquietações, ou críticas, negó
cios irregulares ou não recomendáveis, eram todos eles 
do conhecimento do Bacen, respondeu que sim, que 
eram do conhecimento _e objeto de interpelações_ do 
Banco Central, objeto de recomendações que essas ope
rações fossem transferidas para créditos em liquidação, 
e objeto de uma série de protelações por parte dos 
administradores, de adotar as providências realmente 
necessárias e efetivas-para sanear a instituição. 

-Finalmente, lhe foi perguntado sobre a possibi
lidade de uma eventual liquidação viabilizar para as 
grandes corporações do sistema financeiro (esse contex
to de cinco ou seis grandes instituições que, pratica
mente dominam o sistema), a possibilidade de uma con
centração ainda maior, inclusive com a aquisição daqui
lo que restasse do Sulbrasileiro a preços vis, respondeu 
que não, sobretud_o se colocado nesses termos; disse 
que nunca detectou no sistema financeiro brasileiro pro
pósitos que poderia chamar de torpes. O que há, eviden
temente, é uma enorme comp~titividade entre os ele
mentos do sistema. 

.3tReunião CPJ- 27/3/85 
Depoente: Dr. NELSON DA MA1TA 
Ex-presidente do BNH 

Declara, iniciando seu depoimento, que as notícias, 
-mesmo que informais, de intervenção dO Banco Central 
nos Bancos Sulbrasileiro e Habitasul, acirraram a des
confiança dos depositantes em cadernetas de poupança 
que procuraram, em verdadeira corrida, retirar os seus 
-depósitos confiados às Sociedades _de Crédito Imobi
liárío dos Gruj>os Sulbrasileiro e Habitasul. Tais fatos 
tornaram indispensável, com vistas a não abalar a con
fiança no sistema como um todo, a solicitação do BNH 
ao Banco Central de decretação da liquidação extraju
dicial das referidas sociedades. 

As liquidações nas sociedades de crédito imobiliário 
do grtll?Q Sulbraslleiro 

Informa que vistorias realizadas pelo BNH consta
taram situações de elevado passivo a descoberto, de 
natureza ascendente, decorrentes, de procedimentos ir
re&_l_l)ares das administrações daquelas sociedades, de:n
tre as quais cita: 

a) el_evado número de empréstimos a empresários 
concedtdos sem observância dos critérios de segurança, 
liq~idez e. seletividade, muitos dos quais vencidos e com 
garantias insuficientes para ampará~los; 

b) oferecimento de condições excepcionais aos em
P:resários para liquidação de suas dívidas, seja por suces-
s~vas prorrogações dos vencimentos, seja por permi~ 
t~r-lhes o retorno em prestações, fora das regras do 
siStema; 

Dezembro de 1986·, 

c) infringência a limites operaciomiiS e regulamen
tares; 

a003 d) liberaçdes de re_cursos para empreendimen
tos-sem que estivesse a-etapa da obra executada; 

e) operações de dação em pagamento com favoreci
mento aos devedores e em detrimento da sociedade; 
e 

f) apropriação de rendas sobre créditos de curso anor
mal, sem a correspondente constituição de provisão, 
gerando, conseqüentemente, resultados distorcidos. 

A Uquidação da Habltasul Crédito Imobiliário 
---- -

Declarou o Sr. Nelson da Matta que, vistoria reali
zada pelo BNH, constatou elevado deficit económico
financeiro, decorrente de procedimentos irregulares co~ 
metidos pelas administrações da sociedade, dentre os 
quais cita: 

a) elevado número de empréstimos a empresários, 
concedidos sem observância dos critérios de segurança, 
liquidez e seletividade, muitos dos quais já vencidos; 

b) concentração de empréstimos em favor de empre
sários, com inobservância de limites operacionais; 

c) constantes prorrogações dos prazos de vencimento 
de dívidas de empresários, oneradas pela cobrança de 
elevadas taxas; 

d) desembolsos de recursos em favor de empresários 
sem obediência aos respectivos cronogramas físico-fi
nanceiros e em desacordo com laudos de vistoria; 

e) liberação, em favor de empresário, de valores re
sultantes de comercialização de unidades. sem quitação 
da sua correspondente dívida, desfalcando, pois, a ga~ 
rantia existente; 

f) operações com diversos empresários apresentando 
insuficiência de garantias reais; 

g) empréstimos concedidos a empresários desprovi
dos de qualquer garantia real efetiva e destinados à 
quitação de outras dívidas; e 

h) operações de compra e venda de créditos hipote
cários entre empresas coligadas. 

Informou que a própria Administração da Habitasul 
CI, em carga de 10·02-85, dirigida ao Presidente do 
Banco_ Central, solicitou a decretação do regime de in~ 
tervenção, porém, o BNH preferiu a liquidação extraju
dicial por duas razões principais: 

a) evitar desgastes por efeito de eventuais contesta~ 
ções judiciais por parte dos controladores das entidades 
atingidas, qu_e, embora descabidas, ocorreram em rela~ 
ção a alguns processos anteriores de intervenção; 

b) promover mais tranquilamente, a transferência dos 
depósitos dos titulares de cadernetas de poupança das 

-entidades liquidadas para outras instituições financeiras 
que já vinham também operando no SFH e, com isso, 
reduzindo, substancialmente, o impacto do desembolso 
efetivo de recursos pelo FGD LI. 

Explicou que, aténdendo solicitação do Sr. Anésio 
Abdala, Presidente da Associação Brasileira das Enti
dades de Crédito Imobiliário e Poupança- ABECIP, 
em carta de 08-02-85, adquiriu o BNH da Habitasul 
Cl cédulas hipotecárias por conta e em nome do Fundo 
de Garantia dos DepósitoS e Letras Imobiliárias -
FGDLI, no montante de Cr$ 60 bilhões, ainda que 
o-pedidO terih:i síáO de Cr$ 90 bilhões.-Solicitação adi
cional de Cr$ 160 bilhões que lhe foi feita diretamente 
pelo Dr. Pérícles Druck para que a Habitasul pudesse, 
em suas palavras, abrir as portas na 2! feira, dia 11-02-85, 
não po..:~ria ter, como não teve, a minha concordância, 
à vista da declarada condição de insolvência finanCeira 
daquela sociedade de crédito i"rilobiliário, acrescentou 
o Dr. da Matta. 

Lembrou, ainda, que havia sido dadas duas alterna~ 
tivas à Habitasul: a porte de recursos ou garantias adicio
o.ais de cinco tomadores de créditos, empresas que de
yiam aproxímadamente Cr$ 186 bilhões, responsáveis 
pelo passivo a descoberto da Crédito Imobiliário. Res~ 
saltou que o Dr. Péricles Druck levou, oficiosamente, 
ao BNH, uma informação de que uma das empresas 
estava apresentando uma fazenda entre São Paulo e 
Paraná, que valeria Cr$ 140 bilhões, suficiente para 
cobrir o déficit económico apontado. Mandou fazer uma 
avaliação e urna análise da documentçaão. Posterior
mente verificou-se que a área não valia mais do que 
Cr$ 20/30 bilhões. 
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Respondendo a questões formuladas pelos Exm~s SrS. 
Senadores, esclareceu que o BNH promove inspeções 
de rotina nas entidades do SFH e que, em maio/84, 
concluiu um primeiro relato de inspeção na Habitasul 
CI que resultou numa solicitação dao Sr. Presidente 
do Grupo Habitas ui de cobertura de deficiências econó
micas. Posteriormente o Sr. Presidente do Grupo Habi
tasul apresentou solução de protocolo de intenção, que 
seria firmado entre ele, o seu grupo e o grupo Sulbra
sileiro, com vistas a encontra-r o equilíbrio do fluxo 
financeiro, cuja síntese seria a de que, fundindo-se os 
dois grupos financeíros sobraria uma carta-patente de 
sociedade de crédito imobiliáriO que seria vendida, a 
preços de mercado, cujo produto líquido deveria ingres
sar no património das entidades que se fundissem, obje
tivando cobrir déficits económicos já caracterizados na
quele momento. 

Esclareceu que a escassez de inspetores impede a 
fiscalização mais ass(dua do BNH. Ademais, disse, te
mos leis um pouco "enferrujadas", do ponto de vista 
da desenvoltura processualística, para as punições ne
cessárias e indispensáveis de casos como-este, 

Perguntando se a política de reajuste das prestações 
acima dos reajustes dos salários constituiu-se em causa 
importante do desequilíbrio do Habitasul, respondeu 
o Dr. da Matta que em todos os casos, sem nenhuma 
exceção, o BNH contemplou com consolidações de dívi
das aqueles problemas de agravamento de liquidez de
correntes de inadimplência dos mutuários. 

Respondendo a uma pergunta sobre a posição de 
caixa das empresas Sulbrasileiro de Crédito Imobiliário, 
na data de sua liquidação extrajudicial, informou o de
poente não ter aqueles dados em mãos mas que enviaria 
posteriormente à CPI. Aduziu, entretanto, que em 31 
de janeiro o débito por obrigações vencidas dessas duas 
empresas era de Cr$ 10,5 bilhões, decorrentes de obri
gações de refinanciamentos tomadas e não honradas, 
o que dava condição absoluta, em função do ait. 15 
da Lei n? 6.024, da decretação da liquidação extraju
dicial. 

Informou, também, que o passivo a descoberto, nos 
últimos momentos da inspeção era de, na Habitasul, 
Cr$ 120 bilhões, Sulbrasilelro São Paulo, Cr$ 115 bi
lhões e_ Sulbrasileiro do Rio Grande do Sul, Cr$ 49 
bilhões. 

Quanto ao critério de redistribuição dos recursos refe
rentes às cadernetas de poupança, esclareceu o Sr. da 
Matta que decorreu de negociação com a participação 
de agentes financeiros privados e estatais._ Em todos 
os casos, o protocolo assinado exigia a garantia de em
prego de todos os funcionários das cadernetas de pou
pança Habitasul e Sulbrasileiro. 

Defendeu a reformulação do Sistema Financeiro para 
proteger melhor as economias populares, não só com 
a criação de fundos protetores dos credores, a exemplo 
do que o Bl\fJI já possui, o FGDLI, formado com contri
buições dos agentes financeiros, mas também com 
maior eficiência da ação fiscalizildora do governo e re
forma profunda na nossa legislação punitiva, para evitar 
que esses processos se arrastem por 10, 15, 20 anos 
na Justiç~. 

4! Reunião - 2-4-85 
Depoente: IRAN SIQUEIRA LIMA. 
Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil 

Iniciou sua exposição, sintetizando a estrutura do 
Banco Central do Brasil e a sua atuação -parâmetros 
-na área de fiscalízaçãO, que -se divide em trés tipos: 
preventiva, indireta e direta. Após discorrer sobre cada 
um deles, sustentou que não há instrumento legal que 
o Banco Central possa utilizar para, efetivamente, afas
tar a administração de uma instituição que se apresente 
em situação de iliquidez, em face da prática de atas 
lesivos ao patriinônio da sociedade, em conseqüência, 
ao valor investido pe[os aplicadores, a não ser a decre
tação do regime especial da intervenção/liquidação ex
trajudicial. Disse mais: ainda assim, o procedimento 
ao alcance do Banco Central, sem recorrer ao processo 
de intervenção/liquidaç-ão, é o de instaurar o compe
tente processo administrativo, decorrendo, em média 
cerca de 12 (doze) meses para que, ao final do processo, 
possa afastar os administradores faltosos e, isso mesmo, 
caso eles não recorram da decisão administrativa ao 
poder judiciário. 

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seçãó II). 

Registrou que, outro aspecto importante é o limite 
legal da ação fisCalizadora do BACEN, como, por 
exemplo, a impossibilidade de o Banco Central verificar 
os livros dos controladores e as empresas controladas 
nâii-=-ti.rian_C_f:ír3:S das instituições, ocorrendo, não raras 
vezes, que operações danosas praticadas por esses con
troladores, seja na qualidade de pessoas físicas, sena 
na de pessoas jurídicas, acabam por trazer dificuldades 
para a própria instituição. Assim, conforrrie afirmo-u, 
necessano-se--fOrna um urgente aperfeiçoamento da !e~ 
gislação que trata do funcionamento dessas instituições, 
sendO conveniente~-átemesmo que se coloque, nessa 
legislação, procedimento igualmente ao adotado pela 
CVM, que lhe permite comparecer a todos os processos 
judiciários, pois essa providência, facilitará, em muito, 
o trabalho exercido pelo Poder Judiciário, com o pronto 
esclarecimento de operações praticadas pelas institui
ções o que tenderá a diminuir, inclusive, o tempo de 
duração dos regimes especiais (íntúvençào!liqUidaçào ). 

Disse que essas dificuldades impediram uma defini
ção mais rá]?ída nos casos Sulbrasileiro e Habitasul. 
Disse, ainda, que mesmo sem poder o Banco Central 
d~terminar o imediato afastamento dos administradores 
e até mesmo, o que o caso impunha, a transferência 
do controle acionário, procurou ao longo dos últimos 
meses, persuadir os administradores desses grupos a 
encontrarem uma solução de m~rcado, tendo, inclusive, 
por base, o documento de intenção por eles subscrito, 
insistindo, durante todo esse tempo, na colocação, à 
frente dessas instituíçóes, de administração profissional, 
sem prejuízos de adoção de competentes atas adminis
trat!vos, isto é, instauraÇão de processo administrativo. 

Q-uã.nto às caUsas que determinaram a intervenção 
nas empresas que compõem os conglomerados Sulbra
sileiro e Habitasul, solicitou que o depoimento do Dire
tOr José Luiz Silveira Miranda fosse conSideradO, pois 
entendla que o mesmo correspondia a um rettato bas
tante real do que aconteceu com os citados conglome
Tados. Aduziu, entretanto, os seguintes comentário: 

Que muito. embora, provavelmente, os problemas do 
Sulbrasileiro remontassem à sua origem, configurados 
com a fusão dos Banco da Província do Rio, Grande 
do Sul S. A., Nacional do Comércio S.A .• e Industrial 
e Comercial do Sul S-A., a caracterização do quadro 
preocupante s6 veio a ocorrer a partir do ingresso, na 
condição de acionístas e administradores da instituição, 
do grupo lidradp pelo Sr. José Antonio Carchedi, sobre 
o quaJ, até então, não havia registros desabonadores. 

ContinuoU dizendo que, desde essa época, passaram 
a ser implementados procedimentos operacionais cujo 
escopo; posteriormente, veío a se descobrir, era, não 
os interesses específicos do Sulbrasileiro, mas os do 
chamado "grupo de empresários", justamente aquele 
liderado pelo Sr. José Antonio Carchedi e integrado 
por empresas que, desde dezembro de 80 vinham adqui
rindo ações representativas do capital do estabeleci
mento bancário e que pertenciam ao :MFM, assumindo 
em troca, dívidas tituladas por coligadas ao referido 
Montepio. Responsabilidades essas que eram "liqui
dadas" mediante, principalmente, empréstimos de re
passe de recursos externos ao amparo da Resolução 
63/66 do BACEN, obtidos junto ao próprio Sulbra
sileiro. 

Considerando que aqueles empréstimos náo eram li
quidados e sim reformados sucessivamente, a iliquidez 
aflorou em 1983 com a maxidesvalorizaçáo do cruzeiro. 

Disse que, ante tar sitliãção, associada com o nível 
de imobilização incompatível e com as constantes pres
sÕes de caixa geradas pela necessidade de distribuição 
de resultado, o banco voltou-se cada vez mais, para 
a captação de recursos onerosos, principalmente, via 
mesa OPEN, muito embora a taxas compatíveis com 
as do..mercado, a até mesmo, algumas vezes, a elas 
inferiores. 

Informou-que o grau de confiança do investidor come
çou a ser abalado em fins de 1983, com a grande publici
dade dada ao caso CENTRALSUUBNCC, na medida 
em que se divulgava o alto grau de endividamento da 
CENIRALSUL junto ao Banco Sulbrasileiro. em para
lelo corria também o problema da COOPAVE, outra 
grande devedora do Sulbrasileiro. A crise do Sistema 
F'manceirõ de Habitação foi outro fato alarmante. 

Registrou que foi nesse contexto que, em 25-7-84, 
assumiu a Direção do Mercado de Capitais, em pleno 
desenrolar das atividades que envolviam o encerramen· 
to das demonstrações financeiras de 30~06-84, estando, 
entre os problemas que, na ocasião enfrentava, o encer
ramento do balanço do Sulbrasileiro. 

Disse que, naquele momento, os bancos pleiteavam 
a não-inscrição em Créditos em Liquidação as opera
ções--de responsabilidade da CENTRALSUL. Diante 
dos problemas económico-financeiros experimentados 
pela Cooperativa-;- o BACEN estava recomendando a 
instituiÇões credoras o tratamento previsto na legislação 
em vigor, sendo que, nQ caso do Sulbrasileiro, as res
ponsabilidades da CENTRALSUL, em 30-6-84, chega~ 
ram a montante de aproximadamente, Cr$ 75 bilhões 
de cruzeiros. 

Com isso, conforme registrou, tal situação levaria 
o banco a_ um inevitá_vel prejuízo, de aproximadamente 
Cr$ 70 bilhões de cruzeiros, com conseqüências desagra
dáveis para a sua política de captação. Assim, o Sulbra
sileiro, recorreu, em mais de uma vez, da decisão toma
da reio Banco CentraL 

Após diversos estudos foi firmado, em 17-9-84 contra
to de confissão de dívidas entre a CENTRALSUL e 
os principais credores. Com efeito, o Banco Central, 
mediante condições, resolveu admitir que os créditos 
da Cooperativa fossein registrados como normais. Tal 
fato, veio propiciar ao Sulbrasileiro, reverter o seu re~ 
sultado, apresentando, então, um lucro da ordem de 
4 bilhões. 

Assim a: solução dessa pendência postergou o- fecha
mento do balanço para novembro/84, dificultando, ain
da niais, a·-capacidade de captação do Banco Sulbra
sileiro, pois desde as tentativas de associação com os 
gru-pos Habitasul e Brasilinvest, a imprensa vinha acom
panhando a situação do Sulbrasileiro, fato que acabou 
gerando o afastamento defiri.ítivo dos seus investidores, 
ficando o banco sem caixa para suportar o volume de 
saques e resgates antecipados, o que acabou por deter
minar um estado de iliquidez, acarretando a decretação 
de intervenção por parte do Banco Central. 

No que diz respeito ao Habitasul, registrou que, a 
princip'al fonte de recursos de terceiros era os depósitos 
a prazO (70%) não tendo o banco recorrido aos emprés
timos de liquidez, optando por captar no mercado, atra
vés da Habitasul Distribuidora, em valor que girava, 
a cada dia perto da casa dos Cr$ 100 bilhões, giro esse 
facilitado pelo Sistema Financeiro Sulbrasileiro, objeti~ 
vando contornar os efeitos da desestabilização da Habi~ 
tasul Crédito Imobiliário. 

"A-decretação da intervenção no conglomerado Sul~ 
brasileiro teve. repercussão direta sobre as entidades 
integrantes do Sistema Finaoceiro Habitasu_l~ cujos con
troladores em face da ext_rema iliquidez apresentada 
por essas ~mpresas, notadamente o Banco Comercial 
e a Sociedade de Crédito Imobiliário, acabaram por 
solicitar em 11-2-85, a decretação da intervenção. 
Final~ou dizendo que esses eram os motivos que 

do ponto de vista da fiscalização do BACEN, determi~ 
naram o grau de iliquidez apresentado pelos conglome
rados Sulbrasileir_o e Habitasul e que, em conseqüência, 
implicaram a adoção, por parte do Banco Central do 
regime especial da intervenção e que era impOrtante 
destacar que a medida só foi adotada depois de esgotada 
todas as providências que possibilitassem uma efetiva 
solução de mercado, hipótese que se tivesse ocorrido, 
teria resguardado os direitos de todos os interessados; 
os 24.000 funcionários dos dois conglomerados e os 
55.000 beneficiários de Montepio da Farnília Militar, 
que acabou, também, por conseqüência, submetido a 
idêntico regime pela SUSEP. 

Na fase das respostas às questões apresentadas, desta
cam-se os seguintes pontos: 

Diante da informação de que, desde 1983, o Banco 
Sulbrasileiro já vinha em decadência, foi-lhe questio
nado se naquela ocasião o Banco Central não tomou 
alguma medida e se, quando tomou conhecimento da 
situação, tomou algu~a providência. uma vez que é 
o controlador, o fiscalizador. Respondeu que, o que 
acontece, quando o BACEN dete.cta algum tipo de irre
gularidade, é dirigir-se â institutção recomendando a 
adoção de imediatas medidas, e isto foi feito. Só que 
conforme já havia falado, disse que m~smo detectando 
irregularidades, o BACEN não tem o poder, de imedia
to, de afastar os administradores. Ele tem que seguir, 
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até por uma questão de direito, para resgu-ardar a todos, 
alguns ritos da própria legislação. Então nos dois últi
mos anos foram abertos, contra o grupo Sulbrasileiro, 
dois processos administrativoS. Foram feitas pratica~ 
mente 9 (nove) verificações, dando origem a no mínimo 
9 cartas de inspeções pedindo que fossem adotadas me-
didas regularizadoras. 

Sobre o problema da CENTRALSUL em que o Sul
brasileiro teria recebido um tratamento düerenciado 
respondeu que todas as demais instituições receberam 
a mesma determinação do Banco Central. Disse que 
o que pode ter acontecido é q_ue em algumas das institui
ções os contratos em 30-6 estive-ssem vencidos. E não 
estando vencido o contrato, não estaria então atendido 
o requisito regulamentar, ou seja, daria ensejo à institui
ção de não inscrever aquilo em créditos em liquidação. 

Sobre se as dificuldades do Sulbrasileiro teriam se 
iniciado depois que assumiu o Sr. Carchedi, respondeu 
que tal fato acabou por contribuir também. O que acon
teceu foi que a administração d_o Sulbrasileiro não era 
uma administração profissional. Acha que a entrada 
do Sr. Carchedi acabou por precipitar o estado de insol
vência. 

Perguntado se o Banco Central, que pode abrir inqué
rito e inabilitar temporariamente um diretor, que tem 
de aquiescer para a posse dQ diretor, _não pode também 
inabilitar definitivamente um diretor, respondeu que 
pode, mas só mediante inquérito administrativo. A se
guir narrou sobre as várias etapas do processo e regis
trou que infelizmente não há na legislação um procedi
mento mais rápido. Disse que o Banco Central pode 
aprovar o nome de um administrador, mas como ele 
é eleito por uma assembléia geral, no caso~ uma socie
dade por ações, somente a assembléia geral de acio
nistas tem o poder de destituir esse administrador. Con
tinuou dizendo: é por isso que na própria legislação 
atual se pede uma alteração, para que o Banco Central 
também tenha o poder, num caso como esse, até de 
pedir a substituição do controle acionário. 

Sobre os dois processos administrativos instaurados, 
disse que num, foi inabilitado temporariamente o Sr. 
David Weinstein por irregularidades que indicavam que 
havia um desvio de recursos -do Sulbrasileiro para a 
corretora daquele diretor e que tal processo está em 
grau de recurso no Conselho Monetário Nacional. 
Quanto ao _outro, contra todos os administradores, in
formou que o mesmo estava em fase de decisão no 
Banco Central. 

Finalmente, indagado sobre porque náo foi utilizada 
a Res. Ir? 374 no caso do Sulbrasileiro, respOndeu que, 
em primeiro lugar, porque a partir da gestão do Prof. 
Affonso Pastore, não se utilizou para nenhuma institui
ção, o mecanismo da 374._ Em segundo 11:1gar, porque 
juntamente com o Plano de Desmobilização foi exigido 
do Sulbrasileiro uma reorg~ização admi~istrativa com 
a inclusão de uma administração profissional. 

5~ Reunião da CPI 
Depoente: AFFONSO CELSO PASTORE 
Ex-Presidente do Banco Central do Brasil 

Lembrou, inicialmente, que as causas remotas da cri
se, especialmente no caso do Grupo Habitasul, situa
vam-se nas intervenções/liquidações em empresas de 
crédito imobiliário ocorridas no início de 19M, _a,_s quais 
afetaram a captação da Habitasul Crédito Imobiliário 
fazendo _com que o Grupo Habitasul tentasse uma com
posição com o Banco Sulbrasileiro, que, mais tarde, 
veio a não ocorrer. Enfatizou- que as demais empresas 
do grupo passaram por dificuldades de menor impor
tância. 

No caso do Grupo Sulbrasileiro, a crise de liquidez 
ocorreu no final de 1984 e início de 1985? com dificuiM 
dades de captação de depósitos a prazo e à vista, confi
gurando-se quebra de credibilidade pro\'ocada, no seu 
entender, pela relutância da diretoria em publicar o 
seu balanço de junho/84, pois, se cumprida a exigência 
do Banco Central de transferir para Créditos em UquiM 
dação os valores devidos pela CENTRALSUL- crédi
tos com praticamente nenhuma possibilidade de recupe
ração- o balanço apresentaria prejuízo relativamente 
vultoso. 

Lembrou que após negociações do conjunto de banM 
cos credores da CENTRALSUL e assinatura, em seM 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

tembro/outubroM84, de um protocolo entre eles e a 
CENTRALSUL, co_m redefinição de garantias e conso
lidação de débitos, o Banco Central reformulou sua 
posição permitindo que eles não fossem lançados em 
Créditos em Liquidação, desde que preenchidas várias 
condições. 

Mencionou que, diant~dacrise de liquidez do Sulbra
sileiro e Habitasul, o Banco Central, como faz com 
qualquer insti~uição financeira, permitiu o acesso aos 
limites normais de r:edescontos, isto é, até o valor dos 
depósitos compulsórios de cada instituição. 

Destacou que o Sulbrasileiro era um banco que mos-
trava algum tipo de problema, mas não indicativo de 
insplvência, até que apareceram evidências mais sérias 
como o caso CENTRALSUL, onde a não realização 
global dos créditos poderia expar o Banco a uma crise 
patrimonial mais séria. Fez considerações a respeito 
das tentativas infrutíferas de instar ~ua administração 
a prOcurar o soerguüriCDto da instituição, inclusive atra
vés de associação, chegando a abertura de processos 
administrativos contra diretores do banco. Devido à 
falta de credibilidade, não houve alternativa senão a 
decret-ªÇ_ãQ_fh__inteP[e_nçã_o, deixando, ainda, aberta a 
possibilidade de busca de solução. 

Respondendo a perguntas do Exm'?s Srs. Senadores, 
esclareceu que a necessidade de publicação de balanço 
decorre de e~g_ê_nc~a_legal; que a não publicação, em 
tempo hábil, do balanço do Sulbrasileiro gerou processo 
administrativo; que o Sulbrasileiro e os demais bancos 
cumpriram as exigéncias feitas pelo Banco Central para 
manutenção dos créditos contra a CENTRALSUL em 
curso normal; que o Decreto-lei n! 1.432 prevê que 
os depósitos à vista são honrados com recursos da Reser
va Monetária; que o Banco Central conhece a situação 
do Sistema Financeiro e desconhecia o suporte político 
do Sulbrasileiro, sendo seus problemas tratados tecnicaM 
mente pelo Banco Central; que a Comissão de Inquérito 
nomeada pelo BancO Central elabora relatório e se hou
ver fatos puníveis é procedida a denúncia ao Ministério 
Público; que não foi concedido ao Sulbrasileiro aparte 
de recursos previstos na Reoslução 374 em virtude de 
não oferecimento de garantias e não ter havido mudança 
nos ·prOCedimentos administrativos do banco. 

Exibiu o Senado Carlo-s Chiarelli vários documentos 
oficiais do Banco Ceiitral com despachos, datados de 
4-7-84 a 18-1-85, onde se expunha a situação aflitiva 
do Banco Sulbrasileiro, a exigir priivídêricias enérgicas 
do Banco Central. 
_O segundo parágrafo- do último deles diz, textual

mente: .. Referidos dados evidenciam estar próximo o 
clímax do processo de deterioração do co~glomerado, 
o que vimos prognosticando e registrando há mais de 
6 (seis) anos". O mesmo Senador pergunta: "Não lhe 
parece que é uma posição passiva e omissa essa ·de 
apenas limitar a idéia de que se cumpre rigorosamente 
com as raz6es fundamentais de natureza profissional, 
e até mesmo com as atribuições básicas do Banca, na 
medida e na proporção que se é bem infonnado e são 
feitas eventuais cartas de admoestação aos dirigentes, 
sem outros proc-edimentos profundos que sejam capazes 
de mudar o perfil da situação? Sobretudo quando se 
tem a responsabilidade de se manter atuando no mer
cado uma instituiç_ão com 400 agências, que está captanM 
do recursos da socie®Qe, que está vivendo em função 
da credibilidade que tem, credibilidade esta em grande 
parte respaldada pela fato de que todos sabem que 
as instituições financeiras sãp fiscalizadas por órgãos 
públicos responsáveis, como no caso do Banco Central? 
Se o povo soubesse, se a sociedade soubesse que essa 
fiscalização é em parte um ato fundamentalmente retó
rico, ou, quando muito, vai a meras manifestações de 
natureza didático-pedagógica, buscando ensinar proceM 
dimentos ou criando alguns constrangimentos muito li
mitados que não chegam à profundiade de alterar proce
dimentos reais, será que se manteria essa credibilidade? 
Será que nós hoje, como cidadãos. podemos estar tran
quilos com relação ao sistema bancário? Ou estarão 
ocorrendo fatos que nós desconhecemos, e que o Banco
entende que não tem poderes suficientes para sobre 
eles interferir, porque não pode fazer cirurgias, tem 
que dar meramente algumas doses homeopáticas e dei
~xár que as coisas se curem no decorrer do tempo?" 

Teceu o Sr. Pastore considerações a respeito doS do
cumentos exibidos, dos quais declarou ter pleno conhe
cimento, procurando mostrar que eles não contam a 
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história inteira do- proCesso. Afirmou que o procedi
mento do Banco Central nos casos de necessidade de 
ativos, de mudança na administração, de capitalização 
da instituição é procurar induzi-la a adotar essas provi
dências e que muitas instituiçóes o fazem com grande 
rapidez. Com o StJ.lbrasileiro,_ infelizmente, isso não 
aconteceu e por isso foi aberto processo administrativo 
que irit~:_ conduzir ao impedimento permanente, prova
velmente, de toda a sua diretoria. 

Ainda questionado pelo mesmo Senador a respeito 
de evento festivo nos Estados Unidos, patrocinado pelo 
Sulbrasileiro, com a presença de díretores_ do Banco 
Centrale da cronologia dos fatos, uma vez que afinnara 
o Sr. Pastore não ter indicativos da insolvência ou difi
culdade patrimonial insolúvel até o caso Centralsul, 
quando os documentos exibidos falam que há 6 anos 
se sabia que o Sulbrasileiro estava mal, o Sr. Pastore 
explicou que nenhum diretor compareceu a tal evento. 
O que houve, foi uma reunião em São Paulo, com em
presários nacionais. na sede do Brasilinvest. onde com
pareceu juntamente com o diretor' Miranda. Quanto 
à cronologia dos fatos, reafirmou o que havia dito, que 
somente após o caso Centralsul, de fato se agravou 
a sítuação patrimonial do Sulbrasileiro. • 

Finalizando, mencionou as alternativas de solução 
perseguidas após a intervenção, a saber: associação ao 
BANRISUL, com participação de bancos· cu grupos 
privados gaúchos; associação com o Banco do Brasil; 
absorção pelo BRDE,_com os 3 Estados sulinos; a Caixa 
Económica Federal foi uma quarta tentativa. Todas elas 
esbarraram em alguma difiCuldade _ _que não era supe
rável no tempo em que era possível fazê-las. A solução 
que o novo governo encaminhou não fora pensada. 

6: Reunião da CPI - 9~4-85 
Depoente: Dr. PÉRlCLES DE FREITAS DRUCK. 

Presidente do Grupo Habitasul. 
Começa o Sr. Druck relatando que o Grupo Habitasul 

era constituído por dezenove empresas, controladas a 
partir de uma holding: a Cia Habitasul de Participaç6es 
- CHP, sociedade de capital aberto com mais de 700 
níil acionistas. Em 10-2~85, três empresas do grupo, 
a saber, Habitasul Crédito Imobiliário SI A, Banco Ha
bitasul S/ A e a Habitasul Distribuidora de Títulos e. 
Valores Mobiliários S/ A, solicitaram ao BACEN inter~ 
venção na forma da_ Lei n~ 6.024/74. No dia 11, o BA~ 
CEN decretou a intervençãõ no Banco Habitasul, Habi
tasul DTVM, Habitasul Leasing, Habitasul Corretora 
e liquidação extrajudicial da Habitasul Crédito Imobi~ 
liária SI A. Tal solicitação do Grupo Habitasul. disse 
ele, só foi feita ap6s haverem se esgotado todas as alter
nativas técnicas, políticas e mercadológicas viáveis e 
visava à normalização das atividades das empresas fi~ 
nanceiras Habitasul, com a reabertura de suas portas. 
pelo levantamento das intervenções, em prazo a ser 
determinado pelo BACEN .. A decretação da liquidação_ 
extrajudicial da Habitasul Crédito Imobiliário S/ A proM 
pósta pelo BNH ao BACEN, ao invés da intervenção 
solicitada, rompeu o pretendido processo de retomada 
das operações. 

Afirma ele que a Hquidação extrajudicial da Habitasul 
CI foi intempestiva, descabida e ilegal, não ha~endo 
precedente de uma instituição ser liquidada com mais 
de Cr$ 300 bilhões em linhas de saques normais e regula~ 
mentares do BNH. 

Passa depois a refutar a validade da decisão do Sr. 
Nelson da Matta, afirmando que: 

1) o balancete -de 11~2-85, data da liquidação, registra 
os seguintes valores (em Cr$ bilhões): 

a) FAL(Fundo de Assistência à Liquide~) ....... , 100,8 

b) Ressarcimento de quantias adiantadas a projetas de 
Cooperativas Habitacionais p/ ordem do BNH. . . . 18,5 
c) Fundo de Auxílio â Produção de Habitações para 
Popu1aç6esdeBaixa Renda···-·······-·······~·····~· 27,4 
d) Refinane'? de Cédulas Hipotecárias - Res. 146/82 
.......... ,.,,, .............................. , ............... , ·160,8 

307,5 

A liberação de quaisquer desses recursos, foi negada. 
2) a liquidação extrajudicial teve por base as letras 

"b" e "c", inciso I, do artigo 15 da Lei n! 6.02474 
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Quanto à letra ''c" - risco anon:nal a seus credores 
quirografários- alega ele qu~ se tra~ta d_e uma inconsis
tência, pois, para um ativo superior ã- Crl-2 trilhões, 
os créditos quirografários montaram a Cr$1,9 bilhão. 

No que se refere à letra "b", o depoente esclarece 
que no dia U~2-85, a Habitasul CI foi notificada, pelo 
BNH, do resultado de inspeção nela procedida por 
aquele órgão e referida à data-base de 31-5-84 e que, 
segundo a notificação, existiria um passivo a descoberto 
da ordem de Cr$ 71,8 bilhões e um déficit económico 
de Cr$ 92,7 bilhões. Mesmo uma leitura sumária da 
notificação e seu anexo demonstrativo bastava para 
constatar os erros grosseiros que embasavam a alega
ção, diz ele. 

Assim, por exemplo: 

a) A álegada ínsuficiéncia de garantias no empreen
dimento Algarve (Nova Alvorada) seria a causa de, 
aproximadamente, 75% do déficit apontado. Acontece 
que, enquanto a avaliação precedida pelo BNH atribuía 
ao empreendimento como um todo o valor de 1.725.806 
UPC, apenas as 1.144 unidades residenciais já concluí
das à época da avaliação (restando ainda 12.397 lotes 
de terrenos urbanizados e em urbanização) importa
vam, a preços de mercado, no valor de 1.835.280 UP~ 
ou seja, mais do que o valor atribuído pelos técnicos 
do BNH a todo o empreendimento. Esses preços de 
mercado (a saber, o preço médio de 1.620 UPC por 
unidade concluída) não são o resultado de uma estima
tiva pericial; são os preços efetivamente praticados na 
comercialização de 426 uriidade que, em dezembro de 
1984 (menos de um mês após o_ lançamento comercial 
do empreendimento), já haviam sido vendidas. O crité
rio de "avaliação" utilizado pelo BNH importaria, dian
te desse resultado, em atribuir valor negativo aos 12.397 
lotes urbanizados e em urbanização. 

b) 15 quarteirões com área superficial de 99.091 112 
m2 (hipotecados em garantia de financiamento conce
dido à Urbanizadora Mentz S/A, no valor de 
652.168,97358 UPCs Joram computados como quinze 
lotes. 

c) 317 lotes, registrados em 214 matrículas (algumas 
das quais são títulos múltiplos de até 12 imóveis), foram 
computados como 214 lotes, o que evidencia que os 
títulos não foram sequer lidos, mas tão-somente cOnta
dos, como se a cada um correspondesse um imóveL 
Em outros casos (por exemplo, 395.024,92 m2 no Parque 
Industrial Benópolis), garantias regularmente consti
tuídas foram simplesmente desconsideradas no côm
puto da inspeção e cujo valor era quase 4 vezes superior 
à alegada insuficiência. 

d) Um "déficit económico" de Cr$ 16.030.712.085, 
que decorreira de provisionamento de rendas apropria
das sobre créditos de curso anormal, alegadamente rela
tivos a empresas ímanciadas em processo falimentar. 
Tal déficit foi engendrado mediante diferença obtida 
entre o valor de Cr$ 4.187 .372. 797, provisionado para 
crédito imobiliários em liquidação, e a soma de duas 
rubr_icas. contábeis,_ relativas a créditos em liquidação, 
a prunerra das qurus (Cr$ 2.289.969.346) efetivamente 
relativa a e~préstimos a empresários, enquanto a se
gunda, a ma1or das duas (Cr$ 17. 928.115.536), corres
pondia a rendas apropriadas sobre financiamentos a 
mutuários finais em liquidação, cuja apropriação de 
renda esta rigorosamente amparada pela regulamen
tação do BNH. 

Acrescenta o depoente que no dia 4 de fevereiro 
o Departamento de Inspeção do BNH recebeu a respos-
ta â notificação, datada de 2 de fevereiro, com esclareci
mentos relativos a 96,7% do total do passivo dito a 
descoberto, na qual assumia, também, compromisso 
formal de reforço de garantias, inclusive com bens da 
Holding, Cia. Habitasul de Participações; No mesmo 
dia 4, os empresários do empreendimento Algarve (No
va Alvorada) se dispuseram a oferecer reforço de garan
tias em imóveis por eles avaliados em Cr$ 150 milhões 
e a documentação correspondente foi entregue ao BNH 
que, no dia 5-2-85, declarou sua aceitação preliminar 
para avaliação. Ressaltou que essas garantias não foram 
avaliadas nem recebidas pelo BNH. 

Aduziu que, no mesmo dia, o BNH encaminhou uma 
segunda carta. de notificação à Habitasul, informando 
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que a insuficiência de garantias do empreendimento 
Algarve fora recalculada e reconsiderada a apropriação 
de receita sobre financiamentos a mutuários finais, po
rém, surpreendentemente, o resultado passou a ser Cr$ 
53,7 bilhões de passivo a descoberto e Cr$ 86,8 bilhões 
de déficit econômico. 

Passou a faZer considerações sobre os cálculos da 
provisão para créditos em liquidação, procurando de
monstrar ser descabida a pretensão do BNH de exigi-la 
no montante de Cr$ 8,4 bilhões ao invés dos Cr$ 4,2 
proviSionados pela Habitasul. 

Por outro lado, mostrou sua discordância com o cálcu
lo dos juros contratuais incidentes sobre o saldo devedor 
de 31-5-84 (data base da inspeção) até 31-12-84, que 
resultou em um acréscimo de 405.346,69 UPC, sUii~ 
ciente para quase anulai a redução do ''déficit'' anterior
mente reconhecido. Ao atualizar o saldo devedor pelo 
cálculo de juros até 31-12-84, aduziu ele, o BNH, arbi~ 
trãifariiente~- âesconsiderou as operações da empresa 
ao longo de 7 meses, registrados em todos os balancetes 
e no próprio balanço de encerramento do exercício de 
1984, que encerrou com patrimônio líquido de Cr$ 73 
bilhões, para o qual contribuiu inclusive um aumento 
de capital, em espécie, de Cr$ S bilhões, inteiramente 
integralizado em setembro de 84. 

Apontou, ainda, que o próprio BNH avaHou lotes 
do loteamento Algarve, para implantação de SOl unida
des habitacionais, em set/83_, por 375,77 UPC por unida
de, com liberação dos recursos correspondentes. Os 
mesmos lotes~ em maio de 1984, foram avaliados pelo 
BNH em 38,79 UPC por unidade. 

Afirmou, depois, o depoente que, em 7~2-85, a Habi
tasul entregou ao BNH o complemento de sua resposta 
à notificação de 1~ rle fevereiro, esclarecendo, um a 
IJ.!ll• todos o_s demais equívocos que deram origem às 
conclusões ali apontadas. 

Alegou que não lhe foi permitido pelo BNH proceder 
de acordo com as rotinas estabelecidas na Circular SAF
PE n~ 34184 e, com base na notificação do dia 1~ de 
fevereiro, jáfeferida, foi negado pedido de refinancia
mento de cédulas hipotecárias de interesse social, que 
a··empresa reiterara dias antes, com fundamento em 
convénios Celebrados ã luz das Resoluções n~s 36n4 
e 8175 do BNH. 

Complementou informando que as prorrogações su
cessivas de prazos a empresários, uma das acusações 
do BNH, foram, todas elas, autorizadas por correspon~ 
dência ou circular do próprio BNH. 

Passa, depois, a relatar a crise que se abateu sobre 
o mercado imobiliário,· conseqüência do achatamento 
salarial e suas conseqüências nas SCI, com aumento 
na inadimpl§ncia, redução n_a captação e descrédito das 
instituições menores, decortente, especialmente, da li
quidação de 12 empresas na gestão do Sr. Nelson da 
Matta. Lembrou que em junho/84 passou a negociar 
a unificação da Habitasul ao Sistema Financeiro Sulbra
sileiro e que, em 8-6-84, foi firmado protocolo de Inten
ções, porém, devido a divergências intransponíveis, em 
janeiro/85, foi feito o distrato, divulgado em 2-2-85. 

Destacou o depoente que, em H de fevereiro, reiterou 
pedido de refinanciamento das cédulas hipotecárias de 
int~resse social, até o montante de Cr$130 bilhões que 
foi negado pelo BNH. Em 7-2-85, solicitou asSistência 
financeira do FAL, onde detinha dep6sitos de Cr$. 
100,8 bilhões, o qual foi negado e somente coo interfe
rência do presidente da ABECIP, Senhor Anísio Abda
la, conseguiu-se a compra pelo BNH, de Cr$ 90 bilhões 
de_ cédulas hipot~as pelo FGDLI, sendo liberados 
Cl'$ 60 bilhões no dia 8 e os restantes Cr$ 30 bilhões 
seriam liberados no dia 11. 

Lembrou que o Banco Central já liberara o redes~ 
conto ao Banco Habitasul, no limite vigente, e era pre
ciso que o BNH fizesse sua parte: complementasse a 
compra dos Cr$ 30 bilhões autorizados pelo FGDLI, 
procedesse ao ·refinanciamento das cédulas hipotecá
rias, (Cr$ 40 bilhões) e liberasse o acesso ao FAL (Cr$ 
100,8 bilhões), recursos que d~veriatn estar disponíveis 
para utilização ao longo da semana que se iniciara, 
na medida do necessário. Acrescentou que a negativa 
do_ Sr. da Mat~1:l· no domingo à noite (dia 10-Z..SS), 
foi peremptória e inexplicável; afinal, eram fundos de 
acesso regulamentar e obrigatório, não negados a outros 
agentes, na medida do necessário. 

Destacou ter encaminhado ao Banco Central, em 11 
de março, projeto específico de levantamento das inter-
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venções e liquidaçãO, na forma dos artigos 7?, letra 
"a" e 19,letra "a", respectivamente, da Lei n?6.024174, 
comunicando quais os interessados Iia aquisição do con
trole de cada uma das empresas financeiras Habitasul. 

Fin~liza sua explanação ressaltando existirem, no 
própno Grupo, as necessárias garantias patrimoniais 
repr~entantes por recursos materiais, humanos e tec
nol6gtcos. 

A s_eguir, passou a responder às consultas dos Exmos. 
Srs. Senadores que solicitaram esclarecimentos, parti
cul~ente, a respeito de dados patrimoniais do Grupo 
Hab1tasul, sua relação com empreendimentos financei
ros e recursos necessários à reabilitação do Habitasul. 

Por derradeiro, tendo em vista que as informações 
prestadas pelo Dr. Pericles Druck chocaram-se frontal~ 
mente, com as informações do Sr. Nelson da Matta 
foi requerido pelo Exmo. Sr. Senador Carlos Chiareni 
e deferido pela Presidência, reinquirição do Dr. da Mat
ta e. acareação de ambos, em data que o Exmo. Sr. 
Presidente da CPI combinaria com os outros membros. 

Tal acareação, contudo, não se concretizou. 

7! reunião da CPI- 10/4/85 

Depoente: HÉLIO PRATES DA SILVEIRA 
PreSidente do Banco Sulbrasileiro S.A. 

Em sua exposição inicial, restringiu-se a apresentar 
as origens do Banco Sulbrasileiro S.A. e algumas situa
ções - causas - que levaram a instituição à situação 
de "iliquidez", quais sejam: 

a) Grande número de operações com origem no 
aproveitam~f!tO de recursos no exte~io! (Revolução n~ 
63) e que acabaram por trazer dificuldades de monta, 
tanto aos tomadores como ao Banco, face às sucessivas 
desvalorizações do cruzeiro; 

b) Responsabilidade do lAPAS para com o Sulbra
sileiro que atingir~m, em determinados momentos, po
sições críticas, e que o banco suportou com perdas que 
ultrapassavam a sua capacidade de absorção. Registrou 
que, estranhamente a carga que repousou sobre os om
bros do Banco Sulbrasileiro, foi, em relação à sua estru
tura de contas e de capital, a mais pesada em compa~ 
ração com a de qualquer outro banco comercial do 
País. Esclareceu que, sendo o capital do Banco Sulbra
sileiro, na época, de 3 bilhões a responsabilidade da 
Previdência Social alcançava cifra de 4 bilhões e trezen
tos milhões de cruzeiros, representando 145% do capital 
do Banco; 

c) Elevado custo da administração herdado da fusão 
dos três bancos. Paralelamente a cobertura a título de 
doação, para atender a folha de pagamento de aposen
tados; 

d) As perdas forte"mente identificadas na mesa de 
OPEN a partir do momento em que se iniciaram os 
boatos desmoralizantes para o Banco Sulbrasileiro. Re
gistrou que as informações sobre intervenção "filtra
ram'' e foram alcançar exatamente os se tores mais sensí
veis da atividade financeira. Quase que, simultanea
mente, o boato alcançou o setor comercial, identifi
cando-se com a recomendação da administração da fir
ma Hermes Macedo à sua rede de agências, no sentido 
de que não fossem aceitos cheques do Sulbrasileiro. 

Registrou, ainda, que a partir desse momento crítico 
não encontraram o apoio que lhes deveria ser alcan
çado, ~em junto aos estabelecimentos congéneres, que 
mantiveram-se infensos a qualquer movimento capaz 
de minorar as crescentes perdas de caixa, nem por parte 
da Autoridade Monetária, de vez que, segundo alguns 
jornais, um diretor do Banco Central do Brasil, desavi
sadamente, teceu infeliz comentário em torno da ques
tão, deixando no ar a dúvida, quando menos, sobre 
a verdadeira situação do Banco. Disse mais, que havia 
já o Banco Sulbrasileiro enfrentado o grave problema 
do retardamento na publicação do seu balanço semes
tral, em função das dificuldades em relação ao procedi
mento a a dotar, no caso da CENTRALSUL, aliás resol~ 
vido com toda simplicidade pelos demais bancos envol-
vidos. . 

Fez- o registro de que a intervenção ocorreu no exato 
momento em que cogitavam de soluções com as altas 
autoridades da Nação, para o pmcesso de capitalização 
do Banco. Disse que a busca de uma soluçã,o estava 
sendo desenvolvida, em torno de múltiplas hipóteses, 
inclusive a cessão do controle acionário, todas elas leva
das anteriormente, ao conhecimento das autoridades. __ 
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Concluiu sua exposição inicial, registrando que as 
perdas na mesa de OPEN, aceleradas e alimentadas 
pelos boatos maldosos, foram sendo substituídas pelo 
ingresso de novos clientes, até o momei:tto em que não 
mais foi possível fazer frente ao processo de desprest(gio 
e de esvaziamento que se desenhava cada vez mais nfM 
tido. 

Registrou, também, que o·-a-m:argofim chegou com 
certa naturalidade, pois, segundo publicações na im~ 
prensa, uma autoridade monetária teria declarado: 
"não há banco no mundo que suporte uma semana 
de boatos alarmantes''. 

Na fase do interrogatório, destacam-se as seguintes 
passagens- confirmou que a autoridade que teria feito 
declarações à imprensa sobre a situação do Sul brasileiro 
em data próxima da intervenção, seria o Dr. José Luiz 
Silveira Miranda, então Diretor da Área Bancária do 
Banco Central do Brasil. 

-afirmou que o Banco- sempre teve dificuJdades, 
desde sua fundação com a fusão_ de três outras insti
tuições; 

-Deu alguns exemplos qu~_ classifica cómõ suCesso 
da administração, logo a-seguir fez a seguinte afirmação: 
"eu não estou dize~do que tudo seja assim, claro que 
existiam insucessos, -mas sei que existe mais sucesso 
do que insucessos. Mas o que marca -é o insucesso. 
Agora, o que levou o Banco a esta situação difícil, 
insisto em dizer, foi o boato, partido não sei de onde. 
Aliás, partiu da Bolsa de Valores, do Rio de Janeiro". 

-Indagado sobre os fatores que contribuíram para 
o decréscimo dos lucros, declínio do Banco, respondeu 
que as causas eram várias. Especificamente apontou 
o congelamento da dívida do lAPAS para com o Sulbr_~
sileiro~ originária dos pagamentos de benefícios ãos se
gurados, na época, dezembro de 1981, 4 bilhões e_ 372 
milhões de cruzeiros, representando 145% do capital 
do Banco. Explicou a sua resposta, citando que em 
1977n8, houve um acordo de cavalheiros, a pedido do 
Banco Central do Brasil, em que cada banco cooperasse 
com o Governo em tais pagamentos, sendo que na épo
ca, C:O?-be ao Sulbrasileiro 200 milhões de cruzeiros que, 
comgidos para 1981, época do congelamento, repre
sentava 2 bilhões de cruzeiros. No entanto, houve paga
mentos de quase o dobro do que tinha sido solicitado 
pelo Governo - 4.372 milhões, que acabaram conge
lados. Valor esse que, na data da intervenção, repre
sentou um prejuízo de 75 bilhões de cruzeiros. 

-Perguntado sobre as diversas tentativas de solu
ções esboçadas, respondeu que não era verdade, injusta 
e inqualificável a afirmaçãO-de que o Montepio MFM 
quisesse permanecer com o Banco eternamente. Disse 
que tinha consciência que não poderiam manter por 
muito te:rnpo o controle de um banco do tamanho do 
Sulbrasileiro. Insistiu na afirmação de que o MFM nun
ca criou problemas em relação à transferência de con
trole. 

-Ainda sobre a mesma questão reportou-se a um 
estudo elaborado _em setembro de 1983 - aprovado 
pelo Conselho -sobre uma maneira de expandir, de 
encontrar uma solução que fosse coinpaifVel e politica
mente certa: a transferência do controle acionário do 
Sulbrasileiro, mas que tal não teve êxito. Quando a 
situação do Estabelecimento começou a agravar-se in
tensificaram-se as tratativas que, segundo narrou, en
volveram inúmeras reuniões com autoridades, inician
do-se no Banco Central com o DireLor Iran Siqueira 
Lima onde foi COlocada a hipótese de se utilizar recursos 
da RES. 374 - desmobilização - não tendo obtido 
a concordância daquele órgão. A partír de então, em 
detalhes, narrou seus vários encontros, com o Ministro 
Leitão de Abreu, Ministro Delfim Netto, Ministro Jar
bas Passarinho, e que ainda estava tentando uma solu
ção quando foi surpreendido com a decretação da inter
venção. 

-Registrou _que não havia a menor dúvida quanto 
ao seu entendimento de que o Banco Sulbrasileiro rece
beu tratamento diferenciado no problema de lançar os 
débitos da CENTRA~UL no balanço de junho/84. 

-Ante a afirmativa de que o Sr. David Weinstein 
não havia sido reeleito porque-o Banco Central o inabili
tou, informou que não era a realidade. pois o refe-ridO 
Diretor somente foi inabilitado pelo BACEN poucos 
dias antes da intervenção. Contestou depoimentos ante
riores- Diretores do Banco Central- afirmanOo que 
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o Banco Central pode destituii' diretor de instituição 
quando julgar necessário e que, no caso do Sulbra
sileiro, o mandato é de 1 ano, portanto bastava não 
aprovar o !JOme do pretendente ao cru::go. 

-Solicitado no sentido de elucidar a controvérsia 
existente entre o seu depoimento e o do Diretor do 
BACEN, Sr. IraJ,--siqu-éira Lima, no que diz respeito 
à utilização dos. recursos daRES. 374, de vez que infor
mol(que, em determinada oportunidade, o pedido foi 
devolvido pro-cessualmente ao _Sulbrasileiro, para que 
este indicasse garantias de condições efetivas de formu
lação do negócio, e que a não utilização deveu-se exclu
sivamente ao fato de o Banco não se ter interessado 
enquanto ele, depoente, no decurso de sua explanação 
e das respo:::.tas às perguntas formuladas dizia que houve 
uma posição clara do BACEN negando o pleito, mani
festou-se da seguinte forma: 

Qú.e, efetivamente, em certa oportunidade, por volta 
de 1~77, tentaram a obtenção de recurs-os pela Res. 
374, mas que em face do valor do mercado dos imóveis 
comparado com o valor cont~bil indicar uma diferença 
que se traduziria em prejuízo para o Banco, abando
naram a idéia e que, mais recentemente, tendo em vista 
a ma:rgem existente entre o valor da venda~ valor contá
bil, possibilitando, assim, a operação, tentaram nova
mente aqueles recursos junto ao BACEN, no que não 
lograram êxito sob a argumentação de que não estavam 
o_perarido com referida linha - Res. 374 - desmobi-
lização-. -

_:_A seguir, confirmou que o Banco era tratado dife
rentemente dos demais há vários ariõs; citou- especifica
mente o caso da Centralsul em que os demais bancos 
pôSsUldores de créditos não inscreveram os valores em 
"Créditos em Liquidação''. Disse que eram vinte e sete 
bancos na mesma situação. Respondendo ao Sr, Relator 
apontou o Auxiliar, Bradesco, Bamerindus, Crédito 
Cooperativo e Económico, não lembrando dos derilais. 

-Indagado se todos os diretores que tiveram proce
dimentos denunciados como irregulares por Parte do 
Banco Central e que fizeram a sua defesa foram exone
rados de culpa e absolvidos em janeiro de 1985 por 
referido Órgão, respondeu afirmativamente. 

s: B._~g_niiQ da CPJ-:- 6-5-85. 

Depoent.: DELMAR MARQUES 
Jornalista 

Após lembrar as inúmeras quebras de montepios e 
instituições financeiras no mercado regional disse que 
a origem do estouro do grupo Sulbrasileiro está no exer
cício do poder ilimitado por um grupo de pessoas, ofi
ciais de reserva do Exercício Brasileiro e seus empre
sátiõs associados, que contou com o beneplácito e o 
favorecimento das autoridades maiores deste País du
ra-nte os governos da denominada ''Revolução de 1964". 

Relata que as irregularidades do MFM-Sulbrasileiro 
já eram conhecidas das autoridades tanto da SUSEP 
com~do Banco Cel_ltral desde 1979, quando já incor-riam. em:--- - - -

1) superavaliação consciente de ativos para esconder 
prejuízos em balancetes; 

2) concessão de avais e financiamentos para empre
saS éáligadas e de -diretores do grupo; 

3)_ conce~sáo de empréstimo sem- coiltragarantias, à 
~'!guefa e Planisul, esta última representada pelos Srs. 
Hélio Prates da Silveira e José Antonio Carchedi; 

4) auséncia de garantias- ou seja, reservas técnicas 
adequadas - para os. planos de previdencia privada 
colocadas no· mercado; 

5) alterações irregulares de estatutos para reduzir 
conscientemente as obrigações financeiras para com os 
associados; 

6) ausência de qualquer alternativa ou soluçâo prá
tica para a hipótese do MFM perder as ações impetradas 
judicialmente por associados que cobravam o prome
tidos. "soldo de coronel''. 

Afirma que em 1979 o Montepio teve suas atividades 
bloqueadas pela SUSEP, em virtude das irregularidades 
apuradas; não obstante, em 1982, recebeu sua carta 
patente, apesar da 0pinião contrária do Delegado Re
gional da SUSEP, o _qual foi destituído em 1-1-83 e 
teve o quadro de fiscais reduzidos de 13, em 1979 para 
I, em 1982. 
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À pergunta, se a inviabilidade do_Montepio levou 
ao desequilíbrio crescente do Sulbrasileiro, respondeu 
o Sr. Delmar acreditar que as coisas correram paralela
mente, na medida em que o Montepio e o Sutbrasileiro 
1adeciam do mesmo problema: não tinham um proprie
.ário e praticamente não tinham futuro o que levou 
seus administradores a atos administrativos inadequa
dos. 

Em resposta à indagação de que seriam as operações 
irregulares do Banco as responsáveis pela má situação 
do Montepio ou se esta era resultado_ de seus próprios 
desajustes, afirma que era a soma disso tudo; o Mon
tepio tem o problema na falha atuarial. Ele -prometeu 
saldo de coronel a 120.000 associados e não havia condi
ções de atender a essa responsabilidade. Os recursos 
arrecadados foram aplicados na compra de 3 instituições 
financeiras com problemas o Banco da Província, Banco 
Nacional do Comércio e Sulbanco, as quais, embora 
posteriormente fundidas no Sulbrasileiro, nunca se inte
graram. 

9! Reunião da CPJ - 8-5-85. 
Depoente: DR ROBERTO BORNHAUSEN 
Presidente da Associação Nacional de Bancos 

Com a -palavra, o Sr. Bomhausen passou a tecer consi
derações a respeito das intervenção e do enorme impac
to negativo no se to r financeiro como um todo. 

Mencionou que jamais houve e jamais poderia haver 
interesse do restante do sistema de que uma das suas 
unidades, especialmente uma unidade da importância 
e da significação do Sulbrasileiro, tivesse um insucesso 
empresarial, como acabou ocorrendo, acrescentou. 

Enumerou, a seguir, alguns pontos que considera fun
damentais na atividade bancária, a saber: confiabili
dade, critérios de concessão de crédito, diversificação 
entre devedores e diversificação de aplicação nos diver
sos setores da economia, fluxo de caixa, por último, 
casamento de moedas. 

Solicitado a opinar a respeito da fiscalização do Banco 
Central, qualificou-a de extremamente-rigorosa no que 
diz respeito à incidência da fiscalização, ao detalha
menta da fiscalização, porém não acompanhou a enor
me evolução do sistema financeiro. As decisões que 
ocorrem após a fiscalização é que são decisões de gestão 
de autoridade monetária e esta é uma missão extrema
mente difícil, extremamente delicada concluiu. 

Questionado a respeitO da solução encaminhada ao 
congr-esso-peta- Governo, para o caso de intervenção 
no Sulbrasi1eiro/Habitasul, após tecer várias conside
rações disse estarem inteiramente prontos, como o SiSte
ma bancário, a tentar cooperar, colaborar e ajudar no 
caminho que seja melhor para os três pontos: a questão 
social, a questão de economia privada, especialmente 
do Rio Grande e a questão da utilização dos recursos 
públicos. 

Respondeu afirmativamente à pergunta se os Bancos 
Sulbrasileiro/Habitasul chegaram àquela situação por 
decorrência exclusiva da atuação da administração, sem 
que houvesse concausas e outras responsabilidades de 
setores, _quer da área pública, quer da área privada, 
ressalvando, contudo, o contexto económico global on
de a instituição tinha, por força, que atuar. 

Manifestou-se, ainda, contra a concentração bancária 
- que foi uma política do passado -, contra a estati
zação e favorável à atual política de participação do 
capital estrangeiro no sistema financeiro bancário, e 
não bancário. 

9! Reunião da CPI - 8-5-85 

Depoente: LUÍS OCTÁVIO VIEIRA 
Presidente da FIERGS 

Lembrou que a política financeira nacional teve dois 
rrtomentos distintos: o primeiro, no sentido da formação 
de grandes conglomerados bancários e, o segundo, diri
gido à formação ou fortalecimento eventual das institui
ções financeiras regionais. Faz referência ao grau de 
estatização bancária, pois 70% do crédito é estatizado 
no Brasil. Aduziu que sanear o sistema financeiro nãó 
quer dizer extinguir instituições; ao contrário, deve-se 
·dispor ou críar mecanismos que venham a fortalecê-las. 
O Governo prefere reconcentrar o sistema financeiro 
ou continuará fortãlecéndo sua descentralização, per
gunta e ac::-escenta que. quanto menos bancos existirem 
no País mais perto da estatização ficam os rcman~s-
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centes. TemoS a convicção de que económica, social 
e politicamente, a desconcentração privada do sistema 
financeiro seja o melhor e mais adequado caminho nesta 
que se chamou Nova República, afirmou. 

Mencionou que nos Estados Unidas, existem, pelo 
menos, 800 bancos com sérios pràbletrias, mas, lá, as 
soluções se dão de alguma maneira ~em traumas: os 
Estados Unidos dispõem de um sistema de seguro ban~ 
cário que cobre até US$ 100 mil por aplicador e, o'cor
rendo problemas na instituição financeira, este mon
tante é honrado junto ao cliente de forma imediata. 
Além disso, os Estados mantêm ou podem manter siste~ 
mas complementares de seguro. 

9t Reunião da CPI -- 8-5-85. 
Depoente: CÉSAR ROGÉRIO VALENTE 
Presidente da FEDERASUL-Federação das Associa
ções Comerciais do Rio Grande do Sul 

Teceu considerações a respeito do caráter civil e inde~ 
pendente das entidades que representa, seu posiciona~ 
menta em defesa da iniciativa privada e da sua liber
dade, daí podendo parecer paradoxal defender a solu
ção de estatização _transitória, o que é feito para evitar 
um dano de dimensões imprevisíveis e incalculáveis. 

Responsabilizou o Banco Central pela ausência de 
providências no momento oportuno, a fim de evitar 
a consumação do processo de corrosão do empreen
dimento. 

Manifestou que é imperioso que o Banco Central 
reconheça a sua parcela de responsabilidade no caso 
em foco, vez que, há mais de um ano, bem conhecida 
a situação aflitiva do Sulbrasileiro, latente desde o es
cândalo da Centrasul e de outros, cuja influência no 
apressamento da insolvência não_ poderia ser desconhe
cida da área da fiscalização finan~ira. Disto, oficial
mente, nada sabiam os depositantes, aplicadores e qua
se generalidade dos colaboradores de tal organização. 

Acrescentou que compartilha plenamente da idéia 
de que é indispensável a formulação de legislação capaz 
de punir, exemplarmente, os verdadeiros responsáveis 
pelas calamidades financeiras, bem separando, dentro 
das respectivas organizações, os que efetivamente tra~ 
balhavam e produziam para -o- mercado com honradez, 
daqueles que faziam e fazem o jogo do enriquecimento 
ilícito, em detrimento-de toda uma coletividade. 

Conclui dizendo que se faz indispensável a mudança 
dos critérioS para· a fixaçã-o ·da Presidência do Banco 
Central, que deve ficar imune a quaisquer pressões, 
sejam de que ordem for. 

~ Reunião da CPI - 8-5-85. 
Depoente: SR. AR! MARTIMON 
Presidente da FARSUL- Eederaç-a.o da Agricultura 
do Estado do Rio Grande do SuL 

Lembrou as origens do Sulbrasileiro, em bancos mui~ 
to ligados à agricultura e que jamais o produtor rural, 
o homem do campo, esperava que uma situação de 
dificuldade pudesse_ trazer à classe rural uma dificuldade 
tão grande. Aduziu que se por parte da gerência houve 
erro, também houve erro por parte de quem tinha por 
obrigação evitar que Se chegasse a tal fim. 

Após salientar a preocupação que sempre teve_o Sul
brasileiro na área rural, de atender o maior número 
de produtores e de bem distribuir o crédito em todo 
o processo de produção primária, cOncluiu dizendo que 
a classe rural está confiante no trabalho da CPI e acre
dita que aquilo que for coletado, através de depoimen
tos, possa realmente ser de utilidade não apenas para 
o Banco Sulbrasileiro como instituição, como banco 
em si, mas para a própria Sociedade do Rio Grande 
do Sul. 

10: Reunião da CPI - -9·S.SS 
Depoente: JOSé ALBERTO REUS FORTUNA TI 
Presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. 

O depoente fez considerações a respeito das origens 
do Sulbrasileiro, relata problemas do Montepio, falta 
de capacidade gerencial da administração, basicamente 
formada por militares. sem tradição bancária, comenta 
a associação com o grupo de empresários e com o Sr. 
Mário Garnero e a frustrada as50ciação com o grupo 
H~bitasul. 
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Conclui estabelecendo algunas premissas básicas, a 
saber: 

1) O Sul brasileiro e o Habitasul nasceram sem as con~ 
díções necessárias e suficientes do regíme capitalista: 
o próprio capitalista. 

2) A manipulação de papéis e procurações é uma 
marca de suas eXistências. 

3) A conivência do regime militar possibilitou a pre
sença, por tempo maior, das direções dOs dois estabele~ 
cimentos. --

4) A_culpa maior, na órbita federal, cabe ao Banco 
Central e ao BNH, que conheciam,' de há muito, e 
a própria imprensa dívulgouu isso, a situação dos dois 
estabelecimentos. 

5) .E1Jl hipótese alguma, se poderia ter dado sinal ver
da para a associação dos Srs. José Carchedi, Máiio 
Garnero e Péricles de Freitas Druck, para participarem 
no capital do Sulbrasileiro. 

6) Elnaceitável qUe, apõSfer sido considerado inidô
neo peJo Banco Central, o Sr. David Wein~tein, que
era diretor do Sulbrasileiro, ·continuasse a determinar 

op;)€6i~~~r~~:e1~_s;;~~~~il~~0~ompra e venda de 
um mesmo pape_!, um mesmo dia, por partt; de_ adminis
tradores do Sulbrasileiro sem que até agora as autori
dades monetárias não tenham punido as entidades en
volvidas nas transações. 

8) Não é aceitável que a punição já anunciã.da aos 
diiigentes do Sulbrasileir_:o não seja estendida aos _inte~ 
grantes da direção do_Habitasul, acobertados pelas di~ 
mensões do problema do Sulbrasileiro. 

9) Deve ficar bem claro que a soma dos escándalos 
financeifõs dos últimos vinte anos, sintetizados em que
bras, fusões, incorporações e liquidações extrajudiciais, 
desqualifiCa a iniciativa privada para -gerir o mercado 
financeiro e de capitais do País. 

10) É, pelo menos estranhável, a cooptação do siste~ 
ma financeiro privado de ex-dirigentes do Banco Cen
tral e da participação de dirigentes privados na condu~ 
ção do mesmo, numa iilter~íelação de causa e efeito. 
Aqui acrescento mais um dado. Nós temos hoje assu
mindo, no Banco do Brasil, um dos bancos estatais 
que realmente possui uma seriedade maior e possui 
a garantia do Governo federal, um diretor que vem 
da área privada, vem do BRADESCÜ.,--um dos bancos 
que mais trabalham para que os bancos estatais se trans
formem em privados. 

11) Numa ordem hierárquica, o Sindicato dos Bancá~ 
rios de Porto Alegre aponta grandes grupos de culpados 
para o caso Sulbrasileiro/Habitasul. Em primeiro os 
dirigentes dos dois sistemas financeiros, em "especial 
os Srs. Coronel Hélio Prates da Si1veira, José António 
Carchedi e Péricles de Freitas Druck e, em segundo, 
as autoridades do Banco Central e do BNH, da coni
vência já mencionada. 

12) Reafirmamos a posição de que a única solução 
viável para o caso Sulbraslleiro/Habitasul foi, é, e Será 
a estatização definitiva. 

13) Salientari:J.Os que toda e qualquer soluÇã:O que se 
encontre para o caso Sulbrasileiro/Habitasul deverá, 
necessariamente, preencher as seguintes reivindicaçõ-es 
dos trabalhadores: 

-garantia do _emprego_, de 1 ano, para todos os fun
cionários dos Grupos Sulbrasileiro/Habitasul; 

,;.,. proteçc'io aos aposentados, que estão em vias de 
perder a sua complementação salarial se o o banco for 
liquidado; 

-participação dos funcionários na administração do 
novo banco através da escolha democrática de um dire
tOr re,Presentáilte; 

-estatização dos bancos; 
-apuração rigorosa das responsabilidade e devida 

punição dos culpados; 
-preservação de todas as agências dos 2 conglome~ 

rados financeiros existentes no País, única forma de 
preservar o emprego dos 24 mil fundonáríos. 

10! Reunião da CPI - -9·5·85. 
Depoente: SR. V ALDINER SILVEIRA FAGUNDES 

Presidente da Associação Nacional dos Investidores 
do_ Sulbrasileiro e do Hahitasul. 

O depoente inicia reiatando a origem da associação 
que gresidc e sua finalidade precípua de procurar evitar 
a liquidação do Sulbrasilciro/Habitasul e de defender 
os interesses dos investidores. 

Sábado 6 4869 

Passa, em seguida, a mostrar, através de quadros 
demonstrativos, o perfil do investidor dessas instituições 
e concluí dizendo que espera a apuração de responsa~ 
bilidades tanto dos empresários como das autoridades 
do Banco Central e _outros órgãos do governo e que 
os culpados sejam punidos. 

llt Reunião da CPI - 5-6-85 
Depoente: José Antonio Carchedi 
Vice~Presidente do Banco Sulbrasileiro_S.A. 

Iniciou a sua exposição apresentando à Comissão uma 
autobiografia até a sua eleição para o cargo de Vice-Pre
sidente do Banco Sulbrasileiro S.A. 

A seguir, com riqueza de detalhes e muitos doeu~ 
mentes, apresentou um histórico sobre o sistema finan~ 
ceiro em questão. Deu ênfase aos aspectos: Gestão, 
Integração do Conglomerado, Imobilizações, Subsidiá
rias, Administração dos Ati vos, Controle Acionário e, 
finalmente, O balanço de junho de 1984 e a Crise. 

De início, quando indagado sobre quem era o prin
cipal executivo na organização, afirmou e reafirmou 
que o Sulbrasileiro mantinha·se sem o destaque de nível 
executivo ou direto. 

Quando comentou sobre o Sistema Financeiro Sul
brasileiro, fez o registro de que o Banco comercial, 
fundado com a fusão dos bancos Nacional do Comércio, 
Industrial e Comercial do Sul e Província do Rio Grande 
do Sul, iniC:íou suas Operações e~ janeiro- de 1973, sob 
o controle acionário do Montepio da Famflia Militar 
(MFM), que não "trazia experiência s~ficiente de ges~ 
tão capaz de permitir-lhe enfrentar as p.ecessidades in
ternaS de modernização, e de equacionar problemas 
típicos da unificação de três sistemas tradicionais em 
um só, nem portava o capital indispensável ao reequi~ 
líbrío do sistema assumido ... " 

Informou que, em junho de 1981, fof convidado pelo 
MFM para partiCipar minoritafiamente da "holding" 
SBPAR e, por conseqüência, também minoritariameil
te do Banco Sulbrasileiro S.A., época que ingressou 
no quadro diretivo cõinó Diretor e Membro do Conse
lho de Administração, tendo como funções básicas o 
Planejamento e Controle, bem como as negociações 
ora com o próprio MFM, ora com os acionistas minori~ 
tários das subsidiárias do banco, ora com novos sócios 
que deveriam reforçar o sistema sócietário. 

Fez o registro de que o seu ingresso no banco foi 
condicionado à implantação de um projeto que se admi~ 
tia sei a definitiva solução para estabilizar, capacitar 
e fortalecer o controle do Sistema Financeiro Sulbra
sileíro. Projeto esse que;dentre outras diretrizes, indi
cava que fossem buscados grupcis empresariais para par~ 
ticiparem com iguais direitos aos que lhe foram ofere~ 
cidos, pois não contava com o capital suficiente para 
arcar sozinho com o empreendimento, nem pretendia 
contrair endividamentos incompat(veis- com sua capaci~ 
dade de pagamento~ 

Infoimou que, passados os prime.iros tempos, verifi
cou~se que, em face da incapacidade financeira de todos 
os acionistas em capitalizar a instituição, bem como 
a inViabiijdade de captar recursos de público, o projeto 
inicial não estava-se viabilizando. Partiram para o cami~ 
nho de captar, então, um novo sócio-para o sistema 
_que apertasse os recursos neces~ªTios. Com os Grupos 
Auxiliar) Iochpe, Económico e Habitasul as negocia
ções não chegaram a bom termo, atribuindo, fundamen~ 
talmente, a concordância do MFM em ceder maiorespa~ 
ço de gestão e ações do controle que mantinha no Banco 
Sulbrasileiro. 

Embora reconhecendo as difi"culdades financeiras dos 
acionistas controladores, cujo fato entende como sendo 
q>ntributivo e não exclusivo das causas da intervenção, 
aponta como principais fatores responsáveis pela que
bra do sistema: 

-a) disparidade, pelo BACEN, no tratamento entre 
o Banco Sulbrasileiro S.A. e os demais bancos credores 
no caso da CENTRALSUL; 

b) o desfecho da anunciada associação entre os Gru~ 
pos habitasul e Sulbrasileiro, em 2 de fevereiro de 1985, 
mas já comentado nos círculos financeiros, também foi 
fator negativo; 

c) inviabilização das fusõ~ e incorporações com o 
Banco Brasilinvest, que ocorreu em 31-01-85, em reu~ 
nião em São Paulo com Diretores do Banco Central; 
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dá direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembléia 
Geral. A ação preferencial não dá direito a voto, mas 
confere ao seu titular prioridade na distribuição de divi~ 
dendos. 

Aro*f>,{;E AProvA-
tE HCMl- ç!iD -
l.OOi'J:;liO BllCEN 

= = 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Desde ª sua _constituição, até a data da intervenção, 
o capital social foi sendo suce:ssivamente aumentado, 
apresentando a seguinte evolução, conforme o quadro 
seguinte: 

Em Cr$1.000 

AJJMENro<; 

JE ·PAPA lmiFICAÇ$D SUllSCRIÇ.ôll 

03.10. 73 31.10. 73 160.000 192.000 16.000 16.000 

26.01. 76 10.02. 76 192.000 300.000 48._000 60.000 

13.03. 78 17.04. 78 300.900 600.000 210.000 90.000 

28.12. 79 13.02..80 600.000 1.500.000 600.000 300.000 

16.10.80 OS.ll.SO 1.500.000 2.750.000 750.000 500.000 

28.01.81 26.02.81 2. 7SO.OOO 3~000~-000 25Q.OOO 

*28.04.82 25.06.82 3.000.000 .5".000.000 1-0ÕO.OOO .+.ooo.ooo 
28.04.82 lJ.OSI.B2 s:·ooo.ooo 6. 700.000 1.700~000 

29.04.8.3 14.06.83 6. 700.000 12..200.000 2.-500.000 3.000.000 

,..29.04.83 1·4.06.B3 l2~ 700.000 l4. 700.000 2--SOO.ÓOO 

*27.04.84 27.04.84 14.700.000 50.421.000 35.721.000 

28.12.84 03.01.85 50.421.000 70.421.000 ~ 

pesde a fusão, e no decorrer ~os aumentos de capital 
acima, o controle acionário do banco, sempre esteve 
vinculado ao Montepio MFM, à SUMMA -:- _Ci<1:. sfe . 
Administração e Coniércio, à Sociedade de Adminis
tração e Assistência Técnica Ltdã.. :____ SAT e, posterior
mente, à Sulbrasileiro ParticipaçÕes Ltda.- SBPAR, 

---
45.045.000 25.216.000 

em percentuais de participaçãe; para as ações ordiná
rias, no conjunto, que variaram de 69,76% (sessenta 
e nove inteiros e setenta e seis centésimos por cento) 
na forma lniciaf, quando da fusão,para os atuais 58,17% 
( cinqüenta e oito inteiros e dezessete centésimos por 
cento), a saber: 

Chll!TAL SCCIAL - ST.IlM>. SAl' SBPAR 'rori\L 

{Cr$ l.OOO) %Cl'l 

160.000 29,12 

192.000 30,01 

300.000 27,42 

600.000 28,14 

1.500.00.0 44,34 

2. 750.000 44,55 

3.000.000 19,93 

5.000.000 15,95 

6. 700.0<:fô"~- 15,94 

12.200.000 l2,02 

14.700.000 12,03 

50.421.000 12,03 

70.421.000 8~61 

As entidades acima, desde a constituição do Banco 
Sulbrasileiro S.A., e principalmente em função dela, 
apresentaram entre si uma relevante vinculação societá
tia, destacando-se, fundamentalmente, o Montepio 
MFM, pois este participava simultaneamente e preponR 
ierantemente nas outras sociedades, conforme se expõe 
-uci..ntamente a seguir: 

2.1 Montepio da FamOia Militar _ 
Criado em 1963, o MFM, em decorrência de um bem 

•rticulado lançamento de previdência e pecúlio, gerou, 
·Je imediato, uma caixa de recursos, a serem destinados 
ili aplicações que garantissem, no tempo, O -passivo 
-,1c:videnciário que estava contraindo com as· vendas 
tos planos. A política adotada pelo MFM para essas 
plicações, foi a de associar-se a empresas, em geral 

iOO iOO • 00 • 00 

10,87 29,77 69,76 

10,87 29,77 70,65 

10,41 26,99 64,82 

10,41 26.84 '65,39 

8, 71 53,05. 

8,50 53,05 

7,79 25,93 $3,é> 
6,24 J3,·aa 55,27 

6,23 33,84 56,01 

. 4,70 39,53 56,25 

4~70 39,52 56,25 

4,70 39,53 56,26-

3,37 46?19 58,17 

deficitárias, assumindo o conirole e -mantendo como 
acionistas minoritários os administradores anteriores ou 
novos parceiros, que deveriam atender a parte técnica 
da empresa. 

Dessa política resultou uma complexo empresarial, 
que reunia dezenas de empresas das mais variadas áreas 
de atuação, inclusive dos bancos cOmerciais Duque de 
C3xias, oriundo de urD.a Cooperativa de Crédito de Mili
tares, e o Nacional do Comércio. 

Em 30-6-71, em Assembléia Geral Extraordinária 
conjunt~~ foi deliberada a fusão dos bancos Duque de 
Caxias S.A. e Nacional do Comércio S.A., ambos con
trolados pelo MFM, mantida a denominação de Banco 
Nacional do Comércio S.A., fusão aprovada pelo Banco 
Central do Brasil em 29-7-71. 
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A essa época, dois outros grandes bancos privados 
regionais apresentavam problemas relevantes, necessi
tando buscar solução urgente - o Banco Industrial 
e Comexcial do Sul S.A. e o Banco da Província do 
Rio Grande do Sul S.A. 

Em dezembro de 1972 foi deliberada a fusão dos 
três bancos com a criação do Banco Su!brasileito S. A. 

2.2 SUMMA Cia. de Administração e Comércio. 

Criada em 31-3R70, com participação do Montepio 
MFM e da Associação dos Profissionais Liberais Uni
versitários do Brasil/APLUB, com 25% cada um, trata
va-se de uma holding destinada a adquirir o controle 
acionário do Banco da Província e suas subsidíárias. 
Posteriormente, em janeiro de 1974, ingressOu na socie
dade, com 28,47%, a ENACO- Empresa Nacional 
de Administração c Comércio Ltda. (Controlada -
99,70%- pela Sul Brasileiro Crédito, Financiamento 
e Investimentos S.A.). 

A partir de 1980, o Montepio MFM assumiu o con
trole direto da sociedade. A evolução da participação 
do MFM na SUMMA apresentou os seguintes índices: 

Cap!taí . - -MFM Outros Total 
Data Social % ON % ON % ON 

(Cr$1.000) 

31·01-80 28.000 80,06 19,94 100,00 
31·01-81 55.202 86,12 13,88 100,00 
31-01-82 165.606 92,83 7,17 100,00 
31-01·83 3;W.720 95,87 4,13 100,00 
31·12-83 828.029 93,00 7,00 100,00 
31-12·84 1.987.269 93,00 7,00 100,00 

O capital social, totalmente subscrito e integralizado, 
é dividido em ações ordinárias nominativas. 

Observa-se, ainda, que o principal atívo dessa socie
dade (94% do ativo _to~al) estava representado, em 
31-12-84-, pela participação no Banco Sulbrasileiro S.A. 

%.3 Sociedade de Administração e Assistência Téc· 
nica- SAT 

Trata-se de sociedade civil, fundada em 25-5-72, com 
o objetivo de proteger e cuidar dos interesses dos acioR 
nistas possuidores de ações ordinárias do antigo Banco 
Industrial e Comercial do Sul S.A. - SULBANCO, 
as quais, cama conseqüência da fusão dos 3 (três) ban
cos, foram S!J.bstituídas por ações ordinárias e prefe~ 
renciais do .BSB. Conforme dispõe o estatuto social 
da entidade, as ações ordinárias serão aceitas em fidúcia 
para que sejam administrã.das, Sendo os resultados 
transferidos aos antigos acionistas do SULBANCQ._ 
Concomitantemente com a fundação da SAT, o sócio 
MFM (com 54% de participação societária) Ítrmou um 
"Instrumento Particular de Acordo e Compromisso" 
com os demais fund~dores! pessoas físicas, pelo qual 
assumiu a responsabilidade de reembolsar as ações en~ 

· tregues em fidúcia, a um preço mínimo de Cr$ 4,00 
(quatro cruzeiros) por ação, após um ano de prazo do 
ingresso na sociedade. 
_ A retirada de qualquer sócio se processaria mediante 
a cessão a outro sócio dãs açóes remanescentes, após 
ter recebido o reembolso das vinculadas ao "Instru
mento Particular de Acordo e Compromiss_o'. Posterior
mente ingressaram na sociedade mais 4 (quatro) novos 
sócios, pessoas jurídicas integrantes da organização 
MFM: (Montepaci, Promonte Prop., Promonte Prop. 
e Terrapampa), com a finalidade específica de colaborar 
com o Montepio no reembolso das ações. 

Com o deconer do tempo, mediante reembolso das 
açoes, o quadro social foi sendo reduzido, até que, 
em ata de reunião do Conselho da SAT, em 21-7-79, 
foi deliberado acolher a proposição dos adminístrado
res, autorizando~os a formalizarem a renúncia da pro~ 
priedade fiduciária, sendo o respectivo termo, de n? 
31.429, lavrado nos livros de "transferência de ações" 
do BSB, de n?s 64 e 65. em 31-8·79. 

Atualmente, a SAT possui 6.130.847 (seis milhões, 
cento e trinta mil, oitocentos e quarenta e sete) açóes 
dó BSB, sendo que destas, aproximadamente 135.000 
(cento e trinta e cinco mil) ~e referem a açóes ON, 
que deverão ser reembolsadas a Cr$ 4,00 (quatro cru
zeiros). 
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2.4 Sulbrasilefro participações Ltda. - SBPAR 

A SBPAR foi criada em 31-12-80, "com o objetivo 
de capitalizar, integrar, sistematizar e coórdenar as ati
vidades do conglomerado empresarial vinculado ao 
MFM, buscando imprimir às suas empresas, em eSpecial 

C~O -T LS "T.A S _ 

Montepio da Família Militar 

Provlncia Urb. e Constr. Ltda. 

Euclicia :..-Empr. Imobil. Ltda. 

Para enfrentar problemas de caixa, decorrentes da 
necessidade de atendimento de; suas obrigações previ
denciárias. o MFM resolveu _alienar parte de sua partici
pação na SBP AR~ a empresários que eram seus sócios 
minoritários em subsidiárias, dando-lhes co-gestão nas 
sociedades das quais a SBPAR participava ou viesse 

S 0 C I O 

C'.UIPAR- Ciâ,. .de Adro.. ~ Partic. Soc1et~ 

José Antônio- carched:l,. •.••.•••••.•••.•• 

Pedro Alberto __ Gonçalves Car1_o;rtlagno •••• 

João óly Tit.toit .•• -.:;-;;-: ............. . 

A.A.Andreis Adm. e P~tic;ipaçõe...:; Ltda •• 

Avelin::::l Agelo Andreis 

aquelas que integram o Sistema Financeiro Sulbrasi
leiro, uma política econômico-financeira integl'ada e 
coesa, traçando-lhes diretrizes e projetando-lhes metas 
sistematizadas". -

Quando de sua constituição a SBPAR apresentava 
a seguinte composição acionária: 

COTAS VALOR %00 ~ 

P!T,'\L 

4.800.000 4.800.000.000 8" 

900.000 900.000.000 15~ 

300~ O"oO 300.000.000 5t 

a participar, di reta ou indiretamente. Ditos empresários 
organizaram-se, para isso em sociedade, inicialmente 
denominada CDT- Participações Ltda. e, mais tarde, 
CPP - Companhia Província de Participações, socie
dade anônima cuja composição acionária, em 30-09-81, 
era a que-demonstramos no quadro abaixo: 

H;{Es VALOR • ID 
CAPITAL 

15.998 15. "998.000 3~;32 
1_~000 0,01 

1.000 0,01 

16.000 16.000.00"0 33,33 

15-999 1S~999.ooo 33,32 

1 1.000 0,01 

O capital d.::1 CFP foi sendo aumentado, com ingresso 

sócios, apresentanêo, em 17_.06:82, a seguinte composição~ 

de novos 

S 0 C I O 

CIAPAR - Cia. de Adm. IIi Partid". Societãrias •• 

José Antônio Carehedi 

Pedro Alberto GOnç-alves Carlomagno -~ •.••.••• 

SULINA S.A. - Trans-p., Com., Adm. & Part1cip. 

Avelino_ Angelo Anãreis •.• ·-··- ................ . 

GUERINO S.A. - Participações ·societária:s •••• 

Aldo Barbieri •. , •.••. _ .-.-~ •.•.•••••••• ·--. -~. _ 

Jo.:io_OlY 'l'i_tõn- -.~.-:- .••• ,-•.•.•....•.•••. -_ ••••••• 

ORA -- SQc. Hóteis~ Incorp. & Construç-ão Lt:d.a. 

ElNOL -- Empreen-dimentos Tlifõbi liãrios·-·s .A, , •• 

Assis Litvin .••.•..••... , ·-·····-·-·---···--. 
SHIRLE'\' - Ci;::t. Nac~ de Ccmt .•.• 4e Pa,r_i;j.Ç:'ipat;õ~s. 

Francisco de Ass"ls 

TOTAIS" 

VALOR 

199 __ .8:40.000 

BD.OOO 

.80.000 

199.920.000 

' 80.000 

199.920.00'0 

.80.000 

2QO.QOQ.OOO 

uo.aoo:ooo 
69 •. 999.000 

1.000 

99.999.000 

1.000 

1.:1oo.ooo.ono 

'NO 
CAPITAL 

18,16 

0,04 

0,04 

18,17 
0,04 

18,17 

o;o4 

18,18 

11,81 

"6,36 

9,09 

100 ,ao 

A integralização da participação acionária do novo 
sócio, quando do seu ingresso· na '"CPP, geralmente se 
dava mediante financiamento Obtido - por si ou pOr 
empresa ligada - no Banco Sulbrasileiro, e imediata· 
mente transferido ao MFM ou a empresa a ele ligada, 
ou, ainda, mediante assunção de dívidas do Grupo 
MFM no mercado financeiro_. Em contrapartida, o 
MFM transferia à CPP cotas de capital que po-ssuia 

na SBPAR. Assim, a participação da C Pi> e demais 
sócios minoritários na SBPAR foi aumentando progres
Sivamerite-, atingído, em 30-11·81, o percentual de 40%. 

No desenvolvimento de suas atiVidades correlacio· 
nadas com o seu objetivo social, SBPAR adquiriu a 
condição de "bplçijng' de um conjunto de empresas, 
que em 31-12·84, apresentava a seguinte composição: 

o.,embro de 1986 

-Agropastoril Tiarajú Ltda.; 
-Banco Sulbrasileiro S .A.; 
- Sulbrasileiro Crédito Imobiliário S.A~ ~ POA; 
-Banco de Investimento Sulbrasileiro S.A.; 
- Sulbrasileiro SP de Crédito Imobiliário S.A.; 
-Sulbrasileiro Artes Gráficas; 
-Agropastoril Guafuvira S.A.; 
- Sulbrasileiro Corretora de Seguros Ltda.; 
- P ARGS - Participações Riograndenses, e 
-:;:-- ,õgrícola Serviço e Comércio Ltda. 
DéSde a sua constituição, a SBPAR teve seu estatutO 

social re-ratifiCado e consolidado, sempre com. o conw 
trole do :MFM, e o seu capital foi alterado até. atingir 
a forrila atual, conforme segue: - ·-

COTIS'I'_AS COTAS 

Mont~pio MTM t.J2o.ooo C.J2n.ooo.ooo 60' 
~ Provinc:l.• de P.anid.P"'ÇÕe$2.88o.ooo l.8ao:ooo.ooo "-0' 

Ainda com i:-eferência ao controle acionário do BSB 
nos últimos 5 (cinco) exereícios sociais, observa-se: 

a) O Montepio MFM, no período, possuía direta e 
indiretamente (através da SUMMA e SBPAR) uma 
participação societária em ações ordinárias no BSB, 
que variou de 51,31% em 1980, para os atuais 39,45% 
em fevereiro de 1985. 

b) Da mesma forma, os minoritários da SBPAR 
(CPP e outros), apresentaram no período, uma partici
pação indireta em ações ordinárias no BSB, que variou 
de 5,19% em 1981, para 18,48, quando da intervençã~. 

c) Deve ser obsefvado, ainda, que os sócios minon
tários da SBPAR celebraram com o sócio majoritário 
Mru-,-a:cordo de il.cionistas, no qual lhes era dada cc
gestão na administração das empresas em que a SBPAR 
participava, cõrii direito a indicar administradores, em 
quase _todo Q. conglomerado financeiro Sul brasileiro, 
na __ prop_C?rção de sua participação acionária. 

Do exposto se pode concluir que, nos últimos 05 
(cinco) exercícios sociais, o coiltrole acionário do BSB, 
num primeiro-niomento foi exercido, detivamente, por 
representantes indicadQS em Assembléia do Montepio 
MFM e, posteriormente, através da união desses com 
os sócios minoritários da SBP AR: 

3. EM!'RESAS_CO.UQADAS E CONTROLADAS 
As participações do BSB em empresas controlas e 

coligidas estão r~presentadas pelas seguintes empresas: 

-Banco de Investimento Slllbrasileiro S.A.; 
-Bantrade- Cia. de Comércio Internacional; 
,...,.. Monte data - Processadora de Dados Ltda.; 
--S~o José- A~azéns Gerais; 
--Sulbrasileiro- Crédito, Financfamento e Investi-

mentos S.A.; 
-Sulbrasileiro S.A. -Corretora de Valores Mobi

liários_~ Câmbio; 
-Sulbrasileiro S.A. - Distribuidora de Títulos e 

Valor~s Mobiliários; 
· --Sulbrasileiro Seguros Gerais S.A.; 
-.Sulbrasileiro Artes Gráficas Ltcla. e 

··-Turis-SUl Turismo Sul Brasileiro Ltda. 

4. ADMINISTRADORES 
Conforme ~rt. 10, § l~doEstatuto Social Sulbrasileiro 

S.~, a· socied(lde será àdminist~ada por um ConselhO 
de AQ_Qlini:;;.fii.l.Ção que ~erá no mínimo 12 e, no máximo, 
20 membros, com mandato de 1 ano. 

4.1. Conselho de Administração 
A composição do Conselho de Administração, que 

nos últimos 5 anos geriu a sociedade, é a seguinte: 
a) em exercício na data da intervenção: 
-Hélio Prates da Silveira - Presidente 
-José Antônio Carchedi 
- Adrof;lldo Argeu Alves 
- Arthur da Silva Lisboa 
-Júlio de Castilhos Cachapuz de Medeiros 
-Mário Tupinambá Coelho 
-José Truda Palazzo 
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-José Maria Bastide Schneider 
-Demétrio de Moura Lima 
-Mário Bernardo Oarnero 
-Newton Chiaparini 
b) com mandato nos últimos 5 anos: 
-Eduardo Emilio Maurell Müller 
- Breno Doglia de Britto 
- Cyrino Machado de Oliveira 
-João Cláudio Chassot 

-=-PottSa1_gaoo Fi·en:e-----~ 
-Saul Alves da Cunha 
- lrany de Oliveira s·antAnriã-

4.2. Dlretoria 
A composição da Diretoria, que nos últilij.OS cinco 

anos geriu a sociedade, é a seguinte~ 

te 

te 

a) em exercício na data da intervenção: 
-Hélio Prates da Silveira - Presidente 
-Eduardo Emílio Mau reli Müller-Vi ceM Presiden-

-José Antonio Carchedi- Vice·Piesidente 
-Laura Figueiredo de Abranches-Vice-Presiden-

- {\lceu Francisconi 
-Alexandrino Gonçalves Moreira 
-Mário Arthur MentaStCMombelli 
-Rubem Walter Heineck 
-Nabor da Rosa 
-Cláudio Eugênio Stanisçuaski 
-Júlio César da Silva Gomes 
-David Winstein 
b) com mandato nos últimos 5 anos: 
-Celso Mário Schmitz 
-Jorge Edgar Jochims 
-José Truda Palazzo 
-Pedro Paulo Gomes de Castro 

S. ANÁLISE DÀS ORIGENS E CAUSAS DA lN· 
TERVENÇÃO 

A partir da criaçlro do Banco Sulbrasileiro, conforme 
se verificou no item "a" deste capítulo -, formou-se 
o Grupo que levou o mesmo nome, através da abertura 
de diversas outras empresas voltadas, preponderante
mente, para à área financeira·. 

5.2. Para que s_e persiga o objetivo precípuo pela 
qual foi criada esta Comissão Parlamentar de Inquérito, 
que é o de investigar e analisar em profundidade as 
origens e as causas que determinaram a intervenção 
no Banco Sulbrasileiro S.A. e no Banco Habitasul S.A., 
onde, dentre outros 3 (três) itens, destaca-se o "iden
tificar responsabilidades, seja no setor público, seja no 
setor privado, especialmente nos órgãos de controle 
e fiscalização bancária", há que se verificar, antes de 
qualquer análise, a própria origem deste Banco Sulbra
sileiro, que acabou por sofrer, em 8-2-85, intervenção 
do Banco Central do Brasil, com a conseqüente aplica
ção da Lei n~ 6.024, de 13 de março de 1974. 

5.3. Já se sabe que o Banco Sulbrasileiro S.A., teve 
origem na fusãO dos Bancos Nacional do Comércio S. 
A., Provfncia do Rio Grande do Sul S.A., e Industrial 
e Comercial do Sul S.A .. Sobre tal evento, em 2-1-73, 
não resta dúvida que o banco sucessor, sob análise, 
herdou sérios problemas económico-financeiros, pois 
esta assertiva foi por todos os depoentes que têm amplo 
conhecimento do problema, constantemente repetida, 
senão vejamos: 

Cel. Hélio Prates da_Silveira (EX-Pú~Sidentedo Banco 
Sulbrasileiro S.A.), em uma das indagações do Sen. 
Jorge Kalume: 

"... O banco sempre teve dificuldades, desde 
que nasceu, sempre teve. Ele estava convivendo 
com as suas dificuldades. E sempre conviveu." 

Sr. José Antônio ·carchedi (Ex-Vice-Presidente do 
Banco Sulbrasileiro S.A.), na sua exposição inicial: 

"O novo controlador nem trazia experiência sufi
ciente de gestão capaz de permitir-lhe enfrentar 
as necessidades internas de modernização, e de 
equacionar problemas típicos da unificação de três 
sistemas tradicionais em um só, nem portava o capi
tal indispensável ao reequilíbrio do sistema assumi-
do, onde todos os ex-bancos, em especial o Banco 
da Província do Rio Grande do Sul S.A., apresen-
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tavam graves problemas económico-financeiros ca
pazes de conduzir-lhes â inviabilização se mantidos 
isoladamente ... " 

"' ... Assim, em janeiro de 1973 iniciava Suas ativi
dades o Banco Sulbrasileiro S.A., com o acionista 
controlador o MFM endividado pela própria aqui
sição dos_bancos fusionados . ., 

"Desde o seu priitieiro balanço, apresentava o 
noyo banco sinais de precariedade de_sua situação. 

JJs Iucios apui-ádOS eram d~ origem extra-opera
cional e a q-ualidade dOs .ati vos de~x.ava a desejar." 

"0 Banco Sulbrasileiro S. A., em si.ta: criação·,
apresentava alto índice de imobilização. A reava
liação dos imóveis de uso ocorrida em 73/74 agra
vOJJ ainda mais o problema, distorcendo a relação 
ativo permanente e património líquido." 

Sr._ Iran Siqueira Lima (Diretor de Fiscalização do 
Banco Central do Brasil) 

" ... Provavelmente, os problemas do Sulbrasi
leiro remontem à sU:à Origem Corifigurada pela fu
-são" dOs 'Bancos da Província do Rio Grande do 
Sul S.A.~ Nafional do Comércio S.A. e Industrial 
e Com~r~al dO Sul_S~A·, de _longa_ ~radiç~o regio
nal, sob o cO-man-dO ãcioriário do Montepio da Fa
mília Militar._ .. " 

5.4 A partir daquela data, 2-1-73, o que se evidencia 
nos depoimentos colhidos pela Comissão, foi uma suces
são de atos e fatos administrativos que s6 agravaram 
a sitUação econômico-ffiiã:nceírã do Banco\ Sulbrasil~i
ro. Como exemplo, tem-se, entre outros, a manutençao, 
sem revisão-de cálculo atuarial, da Caixa de Assistência 
dos Funcionários herdada dos ex-bancos fusionados 
com subvenÇão do banco, o fmanciameiito para aqui
sição de áreas urbanas no Município de Porto Alegre 
ao GflipO -M3gUefa, Créditos as cooperativas origem 
do débito da Centralsul e a falta de equacionamento 
do problema das imobilizações, sempre em níveis ~leva
dos. 

5.5.. Associavam-se a isto, os graves problemas de 
liquidez do acioriista controlador, o Montepio da Famí
lia Militar (MFM), já perceptíveis quando da fundação 
do banco, eis que desde o seu início -1964- captava 
vultosos recursos através da venda de planos de previ
dênciª" e pecúlio, cujo dir~cionamento - aplicação -
se mostrava inadequado pela opção de formar ou adqui
rir empresas nem sempre em condições económico-fi
nanceiras saudáveis; às vezes até, inviáveis, cita-se como 
exemplo: Centúria, Produsul, Minuano, Paes de Barros 
e Ficrei. Em 1973, o complexo empresarial MFM reunia 
dezenas de empresas. 

5.6. Des_consideram-se aqui, ponderações apresenta
das em depoimentos, e relativas a aspectos conjunturais 
vivenci~dos_na época- crise do mercado imobiliário, 
dimensão da estrutura cooperativista, economia regio
nal e internacional, etc. -pois se referem a problemas 
comuns ao sistema e que requereu, igualitariamente, 
a adequação de todos os agentes. 

5.7. Diante da sitLtação que se verificava, tanto no 
cOntrolador (MFM) como no controlado (Banco Sulbra
sileiro), o Conselho de Admiriistraçâo do Montepio da 
Famflia Militar, em 30-1-80, nomeou uma Comissão 
com o objetivo de levantar a situação da entidade 
(MFM) e das necessidades de se adequar aos problemas 
então existentes. Como resultado, foi dirigido um docu
mento confidencial ao Conselho de Administração. 

Diz este relatório que foi encaminhado ã CPI sob 
n':' Anexo 2~. juntamente com a exposição do Sr. José 
Antônio Carchedi: 

~·Relatório da Comissão nomeada pelo C.A -
em reunião de 30-1-80. 

A Comissão designada por este egrégio conse
lho, apresenta este_trabalho, no qual, dentre as 
várias alternativas já cogitadas, em ocasiões diver
sas~ elege aquelas que, atendendo os interesses do 
MFM, possibilitam o saneamento financeiro da en
tidade. 

Para se desincumbir da missão que lhe foi confia
-da, a comissão C?Uviu integrantes do Sistema Finan
ceiro Sulhrasileiro, tendo-lhe sido, preliminarmen
te, apresentada, em traços gerais, a situação econó
miCo-financeira atual, o que se -evidenciou desne
cessário, pois que todos os entrevistados estavam 
bastante a par dos problemas que o MFM enfrenta. 
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As alternativas foram estudadas de maneira a que 
pudesse a comissão, em seu parecer apresentar no 
C.A. sugestões viáveis, isto é, que, destituídas de 
fantasiãs ou otimismo exagerado, fossem negocial
~nte exeqúfveis e juridicamente defensáveis. As
pectos nitidameilte políticos não -foram conside
rados por que subjetivos. Na seleção das sugestões 
discutidas, abandonaram-se aquelas que, pelagra~ 
ve evolução do endividamento e conseqüente gra
vame -nOs b~ns ati vos, tornaram-se inviáveis, assim 
como as que não resistiram às servidões legais im-

. -pOStas p_elo pQd.e.r .. p®Jiç_~iQ.er~_gg.Q_qlJ_e as 
aplicações efetuadas, direta ou indiretamente, Pro.--· 
d~mresultados _ _financeiros insuficientes até mes
mo para suportar o pagamento das despesas finan~ 
ceiras e que os desembolsos do MFM até dezembro 
do corrente ano ultrapassam o montante de Cr$ 
1 bithão, excluídos compromissos da Maguefa, a 
comissão propõe, para decisão do C. A., as seguin
tes medidas que, adotadas em tempo e desenvol
vidas simultaneamente, proporcionarão soluções 
para o endividamento da entidade: A -Medidas 
de efeito imediato - obtenção de empréstimo em 
condições especiais junto ao poder público, tendo 
cOmo intermediário, preferentemente, o Banco 
Sulbrasileiro. Os recursos a pleitear deverão garan- . 
tir tranqüilidade de caixa, em montante que depen
derá das condições obtidas e da presteza com que 
poderáo ser efetivadas as outras medidas. Na im
possibilidade de conseguir o repasse citado, restará 
ao MFM recorrer ao Sistema Finãnceiro Sulbra
sileiro, pois as garantias que pode oferecer impossi
bilitam a contratação de operações de vulto. B -
Medidas de efeito a médio prazo - alienação de 
ativos expressivos. 1 - Crédito Imobiliário SP. 
Venda ao BSB ou AG ou terceiros. 2- Crédito 
Imobiliário RS. Alienação ao BSB. 3 - Áreas 
de Novo Hamburgo e/ou Canoas. Antes de entrar 
em detalhes de caráter económico para a explora
ção, convém conhecer do eventual interesse do 
BNH para compra dessas áreas. Não havendo inte
resse nessa negociação, uma destas ou as duas cons~ 
tituirão a fonte de recursos previstas em C. C -
Medidas de efeito a médio e longo prazo. 1. -
Aumento da receita social. Não nos detemos sobre 
esta medida por ser matéria de outra comissão. 
Entendemos, no entanto, que é principalmente 
através da contribuição de novos sócios que o MFM 
poderá perseguir a indispensável meta de substi
tuição das atuais aplicações garantidoras das reser
vas técnicas, de modo a manter o controle do Banco 
Sulbrasileíro. 2- Criação de uma empreSa imobi
liária de capital aberto Emissão de ações para colo
cação através da rede Sulbrasileiro. 3. Reestru
turação empresarial - Do MFM e das empresas 
subsidiárias tendo em vista maior eficiência de ges
tão, definindo os grandes objetivos da entidade. 
4- Venda e/ou extinção de empresas subsidiárias. 
Eliminação de prejuízos e realização de ati vos. Se-

- nhores_ronsclhelros, estas são as indicaç~es que 
a comissão entende como capazes de resolver nos
sas dificuldades antes que se ampliem, ainda mais, 
as já sufocantes condições de endividamento da 
entidade. Ela faz noção bastante exata das dificul
dades a serem superadas na aplicação das sugestões 
aqui ·apresentadas, bem como ~e outr~ que, em 
substituição ou em complemento, vieram a ser 
aprovadas pelo C. A., mas que não tem nenhuma 
dúvida de que diretores e conselheiros estão, de 
sobejo, conscientes de que qualquer postergação 

- na aplicação de medidas fortes tirará das mãos do 
conselho o controle da situação, podendo compro
meter, em definitivo, o esforço daquelas adminis
trações que, ao longo dos últimos 17 anos_, construí~ 
ram esta potência empresarial que é o orgulho de_ 
todos nós. Coerente com esta preocupação, a co
missão apresenta seu relatório sob a forma de pro
posta, a ser debatida e apreciada pelo conselho, 
que saberá acolher, modificar ou complementar 
as _sugestões apresentadas, e, por fim, dar à d rete
ria as armas indisp~nsáveis à defesa do MFM. A 
comissão não evoca ã. si o:utro .mérito que não o 
de trazer tão importante assunto 'à apreciação e 
deliberação do C.A. - José M.B. e Bieno D. 
de Brito." 
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5.8. Como se verifica, Salientaram os integrantes da
quela Coróiss_ão, que as aplicações do MFM produziam 
resultados fúi~nceiros insufi~ientes até meSmo para su
portar as despesas financeiras, e- como medidas de efei
tos imediatos, sugeriam a obtenção de empréstimo em 
"condições especiais junto <lO poder público" tendo co
mo intermediário, preferentemente, o Banco Sulbra
sileiro. Já prevendo o insucesso no conseguimento da
quele empréstimo, uma vez: qUe não possuiam garantias 
suficierifes, afirmaram que :testaria ao MFM, "recorrer 
ao Sistema _p_m:anceiro Sulbra!;.iteiro'~. Então o que se 
viu e se_ pro_curará demonstrar ao longo deste relatório, 
é que das medidas sugeridas pelos Srs. Breno D. de 
Britto e José M.B., signatários daquele documento ao 
Conselho de Administração do MFM~ a mais utilizada, 
embora outras tenham sido incrementadas, (oi aquela 
em que compareceria o Sistema SulbraSileiro c~mo su
pridor de recursos. De que forma? É o que se relatará, 
adiante, no momento própriO. 

5.-9. Sobre este Relatório ao Conselho de Adminis
tração do MFM, o que se lê na defe~a apresentada 
â ComisSãO de Inquérito do Banco Central pela maioria 
dos Conselheiros do Banco, que também eram conse
lheiros do MFM, é que aquele documento não foi apro
vado. Entretanto, o mesmo foi mencionado pelo Sr. 
Cru-chedi nesta Comissão Parlamentar e também por 
outros diretores e Conselheiros do Sulbrasileiro não 
integrantes da administração do MFM, também quando 
se defenderam perante aquela Comissão do Banco Cen
tral do Brasil. E mãis, se aprovado Ou não-, pior não 
tendo sido, aquelas medidas sugeridas foram implemen
tadas. 

5.10. Então, aquele era o diagnóstico e O reniédfo 
indicado para resolver a crise do MFM, acionista contro
lador do Banco, ainda no infcio de 1980. 

5.11. Como medida subseqUente, ainda, ao que tudo 
indica, na busca de soluções para os problemas existen
tes, em 31 de dezembro de 1980, foi constituída a Sul 
Brasileiro Participações Ltda, com sede e foro em Porto 
Alegre, cujo objetivo social era "a administração de 
bens móveis, excetuados os que dependem de autori
zação governamental, a participação em outras socie
dades como quotista ou acionista, a representação co
mercial e a prestação de serviços auxiliares das ativi
dades empresariais". O capital iniCial foi de 6 bÍihões 
de cru,zeiros, dividido em 6 milhões de quotas de 1 
mil cruzeiros cada. Como acionistas, compareceram o 
MFM com 4,8 bilhões, a Província Urbanismo e Cons
truções Ltda., com 900 milhões e a Eucácia Empreendi
mentos Imobiliários Ltda., com 300 nlilhóes de cruzei
ros. As pessoas físicas representantes das citadas empre
sas eram, da Província os Senhores Pedro Alberto GQn~ 
çalves Carlomagno, Avelino Angelo Andreis e João 
Oly Titton e da Eucácià Os -senhores José Antonio Car
chedi e Pedro Alberto Gonçalves Carlornagno. 

5.12. A integração do Capital Social, deu-se da se
guinte forma: O MFM entregou 400 milhões de ações 
ON do Banco Sulbrasileiro S.A. ao preço de Cr$15,00 
cada, perfazendo, então, os 6 bilhões de cruzeiros que 
era a totalidade do capital. Em cláusulas seguintes do 
Contrato de Constituição, consta que o MFM cedi::!. 
900 milhões do capital à Provfncia e 300 milhões à Eucá
cia, dando "ampla e geral quitação dos valores destas 
recebido anteriormente" de 50% do total cedido, sendo 
que os outros 50% seriam pagos no prazo de 180 dias 
a contar da assinatura do contrato. Consta, também, 
que a Sociedade seria administrada pelos Senhores AI~ 
ceu Francisconi e Celso Mário Schmitz, indicados pelo 
:MFM, e pelo Sr. José Carchedi, indicado pelos dois 
outros quotistas. 

5.13. Cabe o registro, que o valor atriboído às ações 
(Cr$15,00), com as quais integralízoU-se O capital, teve 
como suporte técnico um laudo de avaliação elaborado 
porSteinstrasser, Bianche~-si! Cia. Auditores, tom base 
em património líquido contábil apresentado pelo Ban
co, no balanço de_31-12-80, com os seguintes ajustes: 

Cr$ 1.000 
-Património lfquido escriturai. ......... ~··.. __5_.281.476 
-Mais valia dos imóveis .. _ ... ~···~·--····-······-· 11.573.126 
-Valor das Cartas Patentes .•.. _.~·~-~~-·-~-~~ 13.300.000 
-Fundo de Comércio ...............•... _........ 1.048.512 

Património Líquido ajustado ................ 31.203.114 
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5.14. Assim, o valor patrimonial das ações entregues 
à SBPAR era de Cr$ 6.292.417 mil, e a integralização 
foi por Cr$ 6 bilhões, portanto, nenhuma anormalidade 
aparente. Nesse balanço, o valor patrimonial das ações 
era de Cr$ 1,92. 

5.15. Quanto ao pagamento das aquisições por parte 
da PROVÍNCIA e da EUCÁCIA, 50% no ato e 50% 
no prazo de 180 dias, de 900 e 300 milhões de cruzeiros, 
respectivamente, Consta do Relatório da Comissãq _9e 
Inquérito do Banco Central do Brasil: (v0l._A__7 ... Os. 
!53-e 1542 ~ 

"'a) A Pro'vrncia pagou parte do preço (Cr$ 
426.329.173,18) com recursos decorrentes da resci· 
sáo de contrato de arras do imóvel situado em Novo 
Hamburgo, firmado em 9-6~80, tendo coiDo alie-
nante o MFM e como adquirente a CIAPAR (1), 
SULINA (2) e a própria PROVÍNCIA e cujo preço 
(Cr$ 34S milhões) havia sido financiado pelo BSB, 
mediante empréstimo em conta corrente devedora. 
Por emptéStíffios partiCulares de 5-12-80, a Provín· 
cia havia adquirido da Sulina e Ciapar os direitos 
decorrenteS daquele cOntrato, tornando-se, assim, 
-única pi"omitente compiadora do imóvel. Assim, 
rescindido o contrato de arfas, em31-12-80, o-valor 
do preço, atualizado (Cr$ 426.329.173,18), foi apli
caclOOO pagamento da aquisição de quotas d_a SB
PAR. Tendo em vista que era de Cr$ 450 milhões 
o v~lo~ da participaçãO a ser pagO no ato, a Provín
ciã-ficOU devendo ao MFM mais Cr$ ~.670. 826,82. 

b) Quanto à EUCÁCIA, esta pagou a primeira 
parte _(59%) de. sua participação na SBPAR na 
forma qUe segue: 

Em 9-9-80, a CIAPAR havia emprestado ao MFM 
Cr$ 65_ milhões; a MONTEPACI (3), por sua vez, 
havia emprestado ao MFM Cr$ 16.273.128,13 em 
8-9-80, e Cr$ 56 milhões, em 17 ·9-80. Tais créditos 
perante o MFM foram cedidos à EUCÁCIA, em 
12·12-80, por Cr$ 155.936.559. Assim a Eucácia 
quitou Cr$150 milhões da dívida do MFM mediante 
a cessão de quotas da SBPAR, ficando credora do 
saldo de Cr$ 5.936.559. 

(1) CIÁPAR -:.....:-Holding das effipresas de José 
Antoriio Carchedi 

("2) SULINA-Empresa de Avelino AngelO 
Andreis 

(3) MONTEPACI- Empresa Controlada pelo 
MFM 

c) Em 30-6-81 foi ajustado o ·pagamentb do res
tante do preço da alienação de quotas da SBP AR, 
que, em valores atualizados àquela data, era de 
Cr$ 6!1.115.162,10, a ser pago pela PROVíNCIA, 
e Cr$ 201.073.234,30, a ser pago pela EUCÁC[A. 

O valor devido pela PRovíNCIA foi pago com 
aporte de recursos efetuado pela CDA (1), ClAPAR 
e CDT (•_2), âs empresas MONTEPACI TERRA
PAMPA (3) e ao próprio MFM, em diferentes da
tas, entre 25-8-80 e 30-6-81. 

O vaiar devido pela EUCÁCIA foi pago com 
recursos apartados pela EUCÁClA e CDT ã 
MONTEPACI, PROMONTE ('4) e MFM"" (ob-
servações e grifos nossos). -
5.16. Como se vê, já na constituição da "holding" 

do Banco, este _comparecia como financiador de 
parte dos re_cursos. 

5.17 Mas. ainda sobre as origens do problema, 
a exemplo do ocorrido no MFM, também o Banco 
Sulbrasíleiro, em épocas próprias mostrava evidên
cia de_ que a situação já não era satisfatória, muito 
pelo contrário, 6 o que se lê, e a seguir se trans
creve, em algumas passagens de diversos pareceres 
do então Diretor Celso Mário Schmitz à Diretoria 
do Banco em várias datas, e que corresponde ao 
anexo n~ 2 do depoimento do Sr. José Antonio 
Carchedi: 

PARECER DE 1'-6-81 
(Assunto: Resultado do Banco) 

"O Banco vem, praticamente, desde a fusão 
apre~entando _resultados não compatíveis com 
quaisquer indicadores, como por exemplo: sobre 
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depósitos ã vista, sobre captação total, sobre seu 
capital e reservas, sobre seu ativo, sobre concor
rentes" 

·(1) CDA-Empresa·controlada por CIAPAR 
(José Antonio Carchedi) 

('2) CDT- 50% da CIAPAR, 25% de João Oly 
Titton e 25% de Avelino Angeio_Andreis. 

('3) TERRAPAMPA -A MONTEPACIJn.n~ 
tém 99, 8 das quotas 

("4) PROMOTE-Empresa controlada pelo 
MFM. 

"Vários têm sido os problemas e as soluções têm 
surgido de fatos ~tfpicos: 

-Valorização de imóveis-em 1974 (Adisbral) 
-Venda carta-patente de crédito imobiliário-

1977. 
-Lucro maior em 30% nas ORTN devido a 

max.idesvalorização cambial-1979. 
- correção contábil imprevista do imobilizado 

não de uso 1980.- Recebimento de dações, fazen
do lucro contábit. 

-Outras providências que não são recomen-
dáveis." -- ----

"Desde 1979 foi batalhado junto às autoridades 
monetárias para conseguir o diferi.ineilto de gastos 
indenizat6rios pelo saneamento do quadro em 6 
exercícios, sendo que em dezembro- de 1980 foi 
obtida autorização para o valor de até Cr$ 
900.000.000,00." 

"Hoje, não temos mais nada a justificar junto 
ao Banco Central do Brasil. Praticamente nos ai~ 
cançaram tudo o que pedimos e não executamos 
em pessoal ao que nos propusemos." 

PARECER DE 7-9-81 
(Desempenho de agências) 

"Pela Circular Geral 007, de 22~7-81, foi feito 
o acompanhamento de todas as agências do Banco 
sendo constatado que 94 sã~ deficitários." 

PARECER DE 9-9·81 
~ (De5J1esas) 

"Qualquer modificação na conjuntura pode nos 
afetar e até comprometer o desempenho d_o Banco. 
Não estamos nem nos referindo a insucessos, pois 
temos diversas operações que as garantias e liqui
dez têm de ser acompanhadas, inclusive para não 
permitir ao BACEN que determine provisiona
menta (Já aconteceu em 77n8 s/ Grupo Maguefa)." 

PARECER DE 16-11-81 
(De5emPenho do Sistema SulbraS.ileiro) 

"Nosso Sistema, até hoje, caracteriza-se por 
administrar de acordo com a crise." 

"Os próprios capitaís de _empresas são muitas 
vezes defendidos pelo interesse individual e não 
do Sistema ... " 

"CAPITALIZAÇÃO- O interesse do todo de~ 
ve prevalecer e não mais deixar de capitalizar por 
que o grupo externo não quer ou não tem dinheiro. 
Para recúperar usa-se o banco, porém os lucros 
socia.lizam·se._ D_evemos ter programa permanen~ 
temente." 

"Outras despesas- ... somente nos preocupa· 
mos quando estamos com prejuízo ou com resulta
dos internos insatisfatórios .... Somos um banco e 
grupo com inexpressivos resultados, já alvos de 
comentários no Brasil e exterior. Perguntam: "0 
que há com o Grupo Sul brasileiro?" Já temos dados 
que banqueiros no exterior estão vendo riscos em 
conceder créditos de longo prazo pelo resultado 
e comentários sobre quem controla ou controlará 
o gr~po." 

5.18. Através destas várias observações de um ex-Di
reter do Banco, ficou bem claro que, eíetivamente, 
os problemas do Sulbrasileiro eram sérios e de longa 
data. Aliás, nenhum dos depoentes que tinha real co~ 
nhecimento da entidade manifestOu-se de forma contrá~ 
ria. Foi o que se viu ·no infcio deste capftulo. 
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5.19. Enião, pelo que se registrou até aqui, não ficam 
dúvidas de que tanto o_ Montepio da Familia Militar 
como o Banco Sulbrasileiro S.A. careciam, já por volta 
de 1979/81, de concretas medidas no sentido de reveiter 
a tendência de declínio que ambos apresentavam. 

5.20. A solução preliminar encontrada foi a versão 
de parte das ações do Banco para dentro de uma "hol
ding" e a cessão e transferência a grupo de empresários 
de partes minQritárias da mesma, of~recendo-Ihes co
gestão no Sistema Sulbrasileiro e apoio financeiro. As
sim, constiui-se a Sulbrasileiro Participações Ltda. (SB
PAR), conforme já se relatou nos itens 10 a 14 retro. · 

5.21. A respeito, assim se manifestou o Sr. José Antô
nio Carchedi no depoimento que prestou a esta Co
missão: 

"Foi-dentro deste modelo que, com a criação 
da SBPAR, em junho de 1981, ingressei no quadro 
diretivo do Banco Sulbrasileiro S.A. como Diretor 
e Membro do C~:mseJho de Administra,ção, me de
sincompatibilizando de outras função no Grupo e 
implementando a área d_e Planejamento e Contro
le, que coube aos minoritários_ por força de acordo 
societáriO: A grande atividade por mim exerci~a 
localizou-se nas negociações ora com o própno 
MFM, ora com os acionistas minoritárioS das subsi
diárias ôO Banco, ora com novos sócios que deve-
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riam :reforçar o sistema socie~ário. Ino6stante a 
prevalência da atividade neg?CI~l, metas de?tr? d? 

---sistema Financeiro foram atmg1das e os pnnclpais 
problemas detectados e enfrentad?~ ~lg~ns de ~or
ma exitosa, outros com menor eflctenct~ pela Im

---possibilidade de ~plement_a~ a~, soluçoes com a 
rapidez que a conJuntura extgta. 

Também sobre seu ingresso no grupo e sobre a tenta
tiva de solução eleita, assim disse: 

''Fui convidado pelo MFM para participar mino
ritariamellte da SBPAR e, por conseqüência, tam
bém minoritariamente do controle do Banco Sul
bra_sileiro S.A., amparado em Acordos Societários. 
Aceitei a proposta sob as sç_guin~es condições: a) 
que a SBPAR viesse a deter no futuro o controle 
do Banco Sulbrasileiro S.A., b) que a SBPAR vies
se a abrir seu capital ao público; c) que fossem 
buscados grupos empresariais para participarem 
com iguaiS direitos aos que me for~m ofereci_dos 
pois não contava com capital suficiente para arcar 
sozinho com o empreendimento nem pretendia 
contrair endividamentos incompatíveis com minha 
capacidade de pagamento; d) que se agrupassem 
todos em uma sociedade "holding" (motivo da for
mação da Companhia Província de Participações) 
para evitar a pulverizaç!o do controle; e) que fosse 
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oferecida participação na SBPAR aos grupos qu~ 
detinham posição acionária em empresas financei
ras subsidiárias do Banco Sulbrasileiro S.A., visanM 
do a integração operacional do sistema via conver~ 
gência de interesses." 

5.22: O que se verifiCoU, e que se demonstrará neste 
relatório, a partir de 1980, é que aquelas condições 
impostas pelo Sr. Carchedi - conforme suas próprias 
declarações nesta Comissão- quando aceitou o convite 
do MFM, foram rigorosamente colocadas em prática, 
principalmente aquelas que dizem "que fossem busca
dos grupos empresariais para participarem ... "e "que 
se agrupassem todas em uma sociedade holding", pois 

·-já na constituição da "holding" do Sulbrasileiro, a SB
PAR, além do próprio Sr. Carchedi, ingressam Pedro 
Alberto Gonçalves Carlomagno, Avelino Angelo An
dreis e João Oly Titton_. Diga~se de passagem, "holding" 
constituída cujos recursos destes minoritários se origina
ram no próprio Banco Sulbrasileiro. Foi o que se de
monstrou anteriormente (itens 10 a 14 retro). 

5.23. Quanto a outra "holding", a dos grupoS empre
sariais; inicialmente denominada CDT · Participaç~es 
Ltda. e, mais tarde C_PP-Cia. Província de Participa
ções, sociedade anónima, em30-9-81, possuía a seguinte 
composiÇão acionária: 

valor % ro capital 

CIMAR-Cia. de Adm. e Partic. Societ. .• 1"5.998 15.998.000 33__,32 

José Antonio tarchedi ~............... 1. DOO 

l:'edro Alberto G. carlomagno •••..• ·~ ••• 1.000 

João Oly Titton 16._000 16. 000 ._000 

A.A. Andreis Aãm. e Partic. Ltda ••••.• 15.999 15.999.000 

Avelino Angelo l~J'l;;i__r_gj~._. ·--•-·........... 1. 000 

5.24. Estava assim se iniciã.ndo, o denominado "gru
po de empresários", expressão com freqüência utilizada 
em todo e qualquer debate sobre o Sistema Sulbra
sileiro. 

5.25. Dessa fui:ma, das soli..tç_ões alvitradas por aquela 
comissão tomada pelo Conselho Deliberativo do MFM, 
referida no item 5.7 retro, decidiu o c_ontrolador do 
Banco solucionar seus problemas imediatos de caixa 
através do Sistema Sulbrasileiro. Esta foi a decisão, 
possivelmente por nã_~ ter obtido sucesso em conseguir 
empréstimo em "Cõndições especiais", coma: seria a 
outra alternativa sugerida. 

5.26 A partir da( a canalização de recursos ao caixa 
do MFM ou de suas subsidiárias, especialmente MON
TEPACI e SBPAR, através de operações de crédito 
deferidas às empresas integrantes do "Grupo de Empre
sários", era cada vez mais volumosa. 

TOTAL ••••••.•••••••••• 48.000 48.000.000 

"Com a sua posse como Direto"r do Banco, em 6-8-81, 
todas essas empresas passaram a não mais poder operar 
conl o BanCo. P-ãra poSte"rgar o momento de liquidação 
das obrigações, entre sua indicação e posse os prazos 
dessas Contas Correntes Devedoras foram, todos pror
rogados por mais um ano, não obstante ainda não venci
dos." 

5.29 O_ Capital da "holding" dos empresários -
Companhia Província de Participações - CPP - foi 
sendo aumentado, e a integralização da participação 
acionária do novo sócio, geralmente se dava mediante 

CIAPAR-Cia. de Adm. c Partic. Societ. ••. • 

José Antoni9. Carchedi .• _ ••• ..,__ •••••••••• • • 

Pedro Alberto G. carlomagno .•.. -·······

SuLINA S.A. T_:ransp., Com. Adm. e Part .. -

Avelino Angelo _Andreis .•.•...•• •.- • • • • • 

GUERIKO S.A. - Part.ic. Societârias •.•••• 

Aldo Barbieri •••••••••••••••..••.•••.•• 

Joio Oly Titt.on •.•••••• _ ••....••• -- -· • • •• 

{*) DARA-Soc". Hotéis Inc. Constr. Ltda .. 

0,01 

o' 01 

33' 32 

_0-,0-1 

10-0, ao 

financiamento obtido - por si ou por empresa lig~da 
-no Banco Sulbrasileiio, e imediatamente transfendo. 
ao MFM ou a empresa a ele ligada, ou, ainda, mediante 
assunção de dívida do Grupo MFM no ~ercado finan· 
ceiro. Em contrapartida, o MFM transfena à CPP co~a.s 
de capital que possuía na SBPAR. Assim, a parttct
pação da CPP e demais sóc~os mínoritáric:s n~ SBPAR 
foi aumentando progresstvamente, atmgmdo, em 
30-11-81, o percentual de 40%. 

5.30. Portanto, o capital da CPP em 17-6-82. após 
diversas alterações passou a ser o seguinte: 

. _80.000 

ao~OOO 

199.920.0_0_0 

ao.ooo 

~9_9.92p.ooo 

80.000 

zoo ... ooO.ao·o 

130 ... 000.000 ~ 

% do capital 

18,16 

o, 04 

0,04 

18,17 

Q,04 

18,17 

0,.04 

~-.\-$__, lS 

11,81 

5.27 Eril cumprimento à cláUsula primeira de um 
Acordo de Quotistas da SBPAR aSsinado em 31-12-80, 
o Sr. José Antonio Carchedi"ing"i:essoU na--dii'etoria do 
Banco Sulbrasileiro, em 6-8-81, tomando-se, assim, ne
cessária a entrada de novos só~os no ''grupo de empre
sários", Substituindo a CIAPAR, empresa de exclusiva 
propriedade do Sr. Carchedi, e que passava a figurar 
desde então entre as impedidas de receber financia~ 
menta do BSB (Lei n'! 4.595/M), permanecera-m cOmo 
supridores do MFM a SUL!NA e a província, junta
mente com outras empresas das mesmas pessoas físicas, 

5.28. Por oportuno, transcreve-se, a seguir, comen
tário extraído do Relatório da Comissão de Inquérito 
do Banco Central do Brasil (Vol. 47 .fls. 60): 

J:;H10L- t::mpr. Imobil. S.A. ··•··~······:.- --'69.-9-99'.000 6,36 

"A partir de junho/80, quando o MFM optou por 
buscar novos sócios que lhe possibilitassem recompor 
seu caixa, Carchedi, através de suas empresas.,,, Sl!priu 
essas necessidades, através de recursos tomados junto 
ao BSB, principalmente sob a modalidade Conta Cor
rente Devedora." 

Assis Litvin .•• ~ •• -~· •• - ••••••• -. ~-·-·. ~ .LOQO 

SHIRLEY-Cia. Nac. de Com. de Partic .•• -.. 99.999.000 

Ftancisco de Assis······~·-··-··-·······-- 1.000 

loo.oo-o.ooo 

("') empresa de David Weinstein e Maurício 

9,09 

1.0-0,00 



4876 Sábado 6 DIÁRfO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II) D~bro de 1986 - - - ---

5.31 Nada obstante a quase totalidade das alterações 
do Capital Social da "holding" SBPAR, tenha sido assi
nada pelo Sr. Hélio Prates da Silveira juntamente com 
o Sr. Irany de Oliveira Sal].t'Anna como representantes 
do MFM, inclusive a alteração de 25-11-81, quando 
ingressou a Companhia Província de Participações -
CPP - ''holding" dos empresários, o niesmo, em seu 
depoimento quando insistentemente indagado pelo Se
nador Lenoir Vargas sobre se o_ "Grupo de Empre
sários" era a mesma CPP, respondeu deixando transpa-

harolcqaçâo tõW S\lbSCr~xão ~ 

13.02..3fl Joo.ooo._~oo·o 

recer que tinha pouco conhe.cimento sobre o mencio
nado Grupo. 

-5.32. Retomando as afirmações de que o Banco era 
utilizado como supridor de recursos aos seus acionistas, 
veja-se, a seguir, os aumentos de capital por subscrição, 
6coi'tidos no próprio Banco Sul Brasileiro S.A., pelo 
acionista controlador, diretamente ou através da SB
PAI.t ou SUMMA (Empresa controlada pelo MFM com 
90%), nos últimosS anos (fonte: Relatório da Comissão 
de Inquérito âo BACEN, vol. 47, fi. 25) 

~ """"' 
3.000.000 

10 (dez) outras empresas do denominado .. grupo de 
empresários", que quitaram dívidas no BSB e no Habi
tasul. Essas operações de crédito (US$ 14,5 milhões) 
de responsabilidade do novo sócio, não foram liqui
dadas até a intervenção do B_anco Central em 8-2-86. 

5.36. A partir de maio de 1984, o Banco Sulbrasileiro 
S.A., através de sua mesa de "open", passou a prestar 
assistência financeira ao Grupo Brasilinvest. Em_ janeiro 
de 1985, os papéis que lastreavam referidas operações 
de mercado aberto, foram substitufdos por imóveis em 
São Paulo, cujas formalidades legais, até a intervenção, 
não haviam sido ultimadas. 

b. OS.ll.BQ soo.o·oo.ooo 116.758.042 (1) 22.938.332 

- _ __,_ 5.37. De outra parte, por Intermédio das .diversas em~ 
presas ligadas aos Bancos Sulbrasileiro e Habitasul, vi
nham sendo, de lollga data, realizadas operações de 
crêd_ito recfprocas ("trocas-de-chumbo"), quando, em 
8-6-84, foi firmado Protocolo de Intenções de unificação 
dos dois sistemas financeiros, através do Senhor Péricles 
de Freitas Druck com() sócio da CPE (ex-CPP). Tal 
associação não se efetivou, tendO sfdo denunCiado o 
_Protocolo em_ H~:?-85. Entretanto, _o Giupo Habitasul 
beneficiou-se nêSse pe"ríodó, através da assistência fi

. nari~irã qUe lhe prestou o Banco Sulbrasileiro via mesa 
de-"open". 

26.02.81 2SO.OOO~qOp 159.778.000 (2) 

d. 25.06.81 Lo_oo.ooo.o·oo - 3.00.398.325 

14.(16~lf3 3~o=oo-~rrcr~cro-a 979.646.570 (3) 

f. 03.01.8? 2o.ooo.ooo.ooo 9.226.373.154 (4) 
--~--·-· 

2.5.050.000.000 186.536.042 lQ. 506.418.049 25.9.38.332 

aumento de 5-1-80 
Cr$ 58,3 milhões - integralizados em 29-8-80, tendo _ 

como origem a c/c devedora da 
CIAPAR no Banco. 

Cr$ 26,5 milhões- integralizados em 4-3-81, tendo co
mo origem igual valor recebido do 
Banco a título de dividendos. 

Cr$ 31,8 milhões-integralizados em 26-3-81, tendo 
como origem Fazendas MFM-Com. 
lnd. e Agrop. Ltda. 

Cr$ 116,6 milhões (I) 
aumento de- 26-2-81 
Cr$ 23,0 milhões- integralizados em 5-2-80, tendo co

mo origem a c/c devedOra da_CIA
PAR no Banco. 

Cr$11,8 milhões- integralizados em 7-1-81, tendo co
mo origem transferência da Sulbra
sileiro CI S.A. 

Cr$ 34,8 milhões- integralizados em 30-6-81, tendo 
como origem as c/c devedoras da 
EUCÁCIA e CIAPAR no Banco. 

Cr$ 69,6 milhões (2) 
aumento de 14-6-83 
Cr$ 444,0 milhões- integralizadóS·em_-zs:3--&3~-teitdo 

como origem o empréstimo de 
US$1.170,000.00 do Banco à CPP 
que por sua vez transferiu à SB
PAR através de mútuos. 

Cr$ 489,8 milhões-integralizados em 30-9-83, tendo 
como origem empréstimos da SB
PAR junto aos Bancos Denasa e 
Habitasul. 

Cr$ 933,8 Ülilhões 
(3) parcial-

Na verda_de, os recursos foram 
originados no próprio Banco 
Sulbrasileiro, pois aquelas inti-
tuições deferiram operações 
"casadas". à SBPAR em fun
ção de operações casadas, via 
mesa de Open do BSB. 

aumento de 3-i-85 _ 
Cr$ 2.962,8 milhões- integralizados em 20-8-&4-, tendo 

como origem operação de des
conto junto ao BanGO Habitasul, 
que permaneceu pendente quan
do da intervenção. 

Cr$ 3.136,6 milhões -integralizados em 19-12-84, ten
do como origem a venda, pela 
SBPAR, de parte de um prédio 
{Ed. Schilling. R. Siqueira Cam
pos, P.A.) à Distribuidora do 
Sulbrasileiro e Bantrade-Cia. de 
Com. Internacional (ligada). 

Este imóvel não poderia ser 
alienado, tendo em vista que 
havia sido hipotecado em H 
grau pela SBPAR em opera

, ções de crédito feitas com o 
Brasilinvest, que posterior-

mente cedeu-se ao Banco de 
Investimento Sulbrasileiro. Si
tuação que ficou pendente com 

. a intervenção. 
Cr$ 2.272,3 milhões :__ i_ntegralizados em 25-1-85, tendo 

como origem o saldo da venda 
retro, recebida da Distribuidora 
e mais 1,5 bilhões recebidas dÕ 
MFM. 

Cr$ 854,5 milhões -com a intervenção ficou a integra
lizar. 

Cr$ 9.226,4 milhões (4) 
5.33; Eni. 23-4-84, ingressou na "holding" Cia. Pro

víncia de Participações (CPP), ou no-denominado "Gru
po de Empresários", com 50% de seu capital, o Senhor 
Mário Barnardo Garnero. Com isso, alterou-se a razão 
social da CPP para CPE-Participações S.A. Em 30-5-84, 
foi reestruturadO o Conselho de Administração da CPE. 
Presidente: José Antonio Carchedi. Conselheiros: Hé
lio Carlomagno, Pedro Alberto Gonçalves Carlomag
no, José Maria Fráguas, Mário Bernardo Garnero e 
Newton Chiaparini. · 

____ 534. Qual a origem dos recursos, com os quais ingres
sou como sócio o Senhor Mário G:irriáó, Scionista ma
joritário do Grupo Brasilinvest! Entre 24-5- e 30-5~84, 
foram deferidas, pelo Banco Sulbrasileiro S;A., di ver· 
sas operações ao amparo da Res.- 63, num montante 
de US$ 14,5 milhões de dólares, ou 22,9 bilhões de 
cruzeiros, para 4 (l:tuatro) empresas do Grupo Brasi
linvest. 

5_.3S. _Em 3~ -5-84, a Brasilinvest Ad~i~stração e Par
tiCipações emitiu cheque n~ 179.381, de Cr$ 21.171.824, 
para a CPE-Participações S.A. (nova holding dos em
presários}. Esta, por sua vez:, distribuiu o valor para 

GRUPO/EMPRESA 

1. MFM 

5.38. O criterioso exame de toda a documentação 
encaminhada a esta CPI, demonstrou, indubitavelmen~ 
te, que a movimentaçã9- financeira dos recursos entre 
o Banco e os seus aciomstas (majoritário MFM, minori
tário "grupo de empresários") a partir de 1980, era 
sempre da mesma forma, as empresas sendo fmanciadas 
pelo Banco e transferindo os recursos ao .. MFM pela 
aquisição de ações, via "holding" SBPAR. 

5.39. Com efeito, sem maiores detalhes, entendeu 
esta Comissão de arrolar estas empresas, bem como 
o endividamento de cada urna delas junto aos Sistemas 
Sulbrasileiro e Habitausl, a data da intervenção, 8-2-85. 
Muito embora, adiante se comente sobre as garantias 
dos créditos, antecipa-se que a análise dos documentos 
demonstrou que estas praticamente inexistiam. Por tu
do iso, não há como se concordar com a afirmação 
do Senhqr Carchedi, quando de sua exposição sobre 
o problema nesta CPI. Dizia ele: 

" ... esses dois Grupos" referia-se aos Grupos 
Sulina e Titton, " .. -. através de algumas de suas 
_empresas, contrairam financiamento no Sistemas 
e fora dele e suportaram com_esses recuros o proje
to a que o coD.trolador (SBPAR, MFM) momenta
neamente não estava apto. Daí algumas operações 
cuja ortodoxia bancária póde observar. Mas, de 
modo algum beneficiaram os tomadores e, no final, 
estavam amparados pelo próprio valor do Sistema 
Financeiro Sulbrasih!iro na figura de seu acionista 
controlador." 

5.40. O dem~mstratívo a seguir, refere-se ao endivida
mento t_otal em bilhões de cruzeiros, no Banco Sulbra
sileiro S.A.', no Banco_ de Investimento Sulbrasilçiro 
S.A. e no Banco Habitasul S.A. 

Patr ~Liquido da 

devedora* 

Alicerce S.A.Ind.Cotn."constr. 3,35-0 (3' 035) 

(O, 138) Rosan Ind.Com.de Carnes Ltda. 2,800 

São Domingos Cia.Agr.Ind. 21,970 

Terrapampa-Territ.e Agr. 1,931 

Cia.RB de Transportes 0,306 

Cotese Com.Terrap1. e Serv. 1,811 

Pax Inc. e Aqm. Ltda. 0,071 

Pax Empree~d. Imoh. 9,740 

SBPAR-Sul Bras.Partic.Ltda. 6,634 

48,613 

* =- ( ) indica PL negativo. 

(1,643) 

0,133 

o, 576 

6,797 

"(4 ,293) 

24,959 



Dezembro de 1986 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IÍ) Sãbado 6 4877 -

2. GRUPO DE EMPRESÁRIOS 

2 .1. ~o sé Antoni.o Carchedi 

Agropecuãria Batovi. Ltda. 

Agrop. Barra do_ Inhandu 

Batovi Part .Com. Ltda. 

1 ,2"39 

o ,214 

o ,aos 

carchedi Adm.Mercantil Ltda. o I 069 

CDC Comércio .Cereais- Ltda~ O ,.085 

Ciapar-Cia.Adrn.Partic.Ltda. 0~085 

Mauri Soe. Natação 0,085 

Soe. ErtS:ino Natação 

2.2. João Oly '!'itton 

Titton Brugger &: Ci.a. 

Metrop.de Empreendimentos 

Fazenda do Salso 

R. Lunardi S.A. 

2. 3. Avelino tinge lo Andreis 

MacrÓpole I.C.Imbb.Ltda. 

Cia.Sulina de Participações 

Granja Hamburgucsa 

Harnburguesa Soe. Urb. e Terras 

Avelino Angelo Andrcis 

'l'ondo Empr.Imob.Ltda. 

Construtec Ind. Constr. 

2. 4. Francis_co de Ass..is_ 

Calçados Schirley Ltda. 

Calçados Re.l uz Rusk.in 

GKS - Cia: Com. Exterior 

2. 5. Assis Li tvin 

Eimol Ernpr.Imobil.Ltda. 

2.6. David t~einstein 

-a-, o8s 
1,867 

24,714 

35,710 

24·, 703 

51263 

90 r 390 

Dara Soc.Hotêis Inc.Constr.Ltda. 

2. 7. ~ldq __ J;3,_ar.Pieri 

32,221 

8,cõ65 

28, 74g 
20,930 

o ,024 

1,-702 

1 r 44:r 

94,7 33 

2;776 

1~ -532 

1, 0"37 

5, 345 

13,725 

1,042 

62;1.75 ~ 

4,202 

(0' 209)_ 

(O, 060) 

o, 055 

0,378 

3-,861 

co,ooJr 
O, 007 

11,417 

(0,244) 

0,183 

(2, 637) 

(15,265) 

--i7, 828 

o' 028 

o' 253 

-à' 339 

19,840 

4, 081 

(7' 504) 

2. 8. Mário Bernar_dci G~rnero 

:BJ:oasilinvest !nf. e teleC,.. 
Brasi_linvest Integração Nac. 

Brasilinve:st Inv. Part. e Neg. 

Brasilinvest OVerseas· Bank 

2 ~ ~. Pér !eles FréLtas Druck 

Banco Habitasul S.A. 

CHP C.ia. Habitasu1 d~ Partic. 

2~10 Carche:di/Andreis 

Li;<hini Inc. e Const.r. Ltda. 

U9b i.ni UrPan!zadora Ltda, 

Ughini Loi:.eamentos Ltda. 

2.11. Titton/Andrei.s 

Maguefa Empreend. Imol3.Ltda. 

Maguefa c:o~_..Irnp. e ~xp. Lt_da_. 

Maguefa Adm. e Part. Ltda. 

Magueía Assess. R.epr. e Com.L.tda. 

Esquadrias ExcelsJ.or Ltda. 

Edel-Empr.Eng. Ltda. 

E.del-Eng. ~ Incorp~ S.A. 

Elk/BarC"e~ia_S Netto 

Previne! a Orb. e Construções 

2.12. Andreis/Ti_tton/Barbier.i 

38,676 

12,506 

36' 300 

14,053 

101,535 

72,276 

186 '6_34 

258,910 

22,2J4 

13,0_33 

3-5,267 

52,404 

35,291 

7,156 

39' 773 

26,619 

0,198 

3, 351 

3,132 

~ 
167,959 

43' 620 

28,003" 

30 '760 

Sulcon -Eng. e Constr. Ltda. 

Sulcon Adrn. e Com. Ltda. 

Sulcon Serv. lrnob. Ltda. 

Constr. Prates Galvã_o Ltda. 2,á:3"2 
lOS, 215 

· ~~gig~~zg 

43,978 

75' 28_2 

o ,928 

o' 096 

o' 346 

(6,084) 

- l, 145 

(169, 502) 

(0' 082) 

(0, 558) 

l,l70 

(2,874) 

:1-,674 

11,153 

O,db9 

(169,878) 

(0,102) 

(O, 364) 

1_,013 

(HWII trilhi.o, quarenta bilhões e quinh(!ntos e setenta milhÕes de 

cruzeiros} 

Guerino S.A. Constr. e Inc. 

SDT - Soc.de Desenv. Terras 

Urbanizadora Ment:z S-.A. ~ (1,526)- F"ont.e: Rela-c:Ório da Conti.ssão de Inquérito (lo Banco Cent..:-al do Br! 

5.41. Com relação ao "Grupo de Empresários'' e a 
estas operações, assim se manifestou a Comissão de 
Inquérito do Banco Central do Brasil, dentre outras 
observações (fls. 48 e 49, Vol. 4/}. 

"Em conseqüência dessa liberalidade no deferi
mento de operações de crédito, ao ampl:l.rO da cita
daRes. 63, ~data da inte~ye_I?-çáO_J:?-0 banco, dos 
US$ 132,8 milhões e SWFR 8 milhões que totaliza
vam os repasse~ da espécíi~ US$ 99,7 milhões e 
SWFR 7,8 milhões estavam. em poder de empresas 
reconhecidamente vinculadas ao acionista contro
lador." 

115,969 si.l, fls. sa e S9, vol. 47, 

Disse também aqu~la Comissão ,de Inquérito: 

"-'As operaç6es .àam contabilizadas, todas, na 
Agência Matriz, mas· conduzidas diretamente a ní
vel de Diretoria. Inicialmente, pelos Diretores Cel
so Mário Schmitz e Antônio Carchedi, posterior
mente somente PC?!" este último. Considerados os 
limites de alçada, o deferimento de operações de 
grande valor sempre dependia de aprovação da 
Diretoria e, em gera!, do Conselho de Adminis
tração. Entretanto, as operações dessas empresas 
eram submetidas à Diretoria muitas vezes após a 
sua efetiva realização, pois a preocupação primor
dial era não permitir que atingissem as condições 

formais de transferência Obrigatória para Créditos 
em Liquidação; havia também o cuidado de não 
deixar recursos externos sem estarem aplicados 
com clientes, o que geraria a obrigação de reco
lhê-los ao Banco Central. O controle dessas opera· 
çóes estavl'l: sob a tutela do Díretor Vice-Presidente 
José Ailtónio Carchedi, desde a definição da nova 
estrutura organizacional do banco (Ata n~ 110, 
Reunião da Diretoria, em 17·9-Sl, Ata n~ 210, Reu
nião da Diretoria, 29-4-83, Ata n~ 211, Reunião 
de Diretoria, em 3-5-83, Ata n~ 107, Reunião do 
Conselho de Administràção, em 31-5-83)." 

5.42. Quando do exame das documentos envia
dos a esta Comissão, mais especificamente o Rt:Ia-
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tório da Comissão de Inquérito do Ban':l Cen_tra!, 
observou-se que os Diretores e Conselheiros atingt~ 
dos peio efeitos da Lei n~ G.024n4, contest~tan'!
acaracterização dada ao "Grupo de Empresános", 
alegando que esta ou aquela empresa ?ão tin~a~ 
vinculação societária com as pes~oas fístc~ ou Jun
dicas que formavam a C,~mpanhta Provfncta de Par-
tici-pações (CPP), depois CPE ou a SBPAR. . 

A respeito, assim se manifestou aquela Comts
sãQ: 
·- "'A propó-sito, esclarece a Comissão de In

quérito que a caracterkação dada ao "Grupo de 
Empresários" teve como critério não apenas a vin
culação societária entre as empresas,, mas tamb~m 
as relações de negócios entre elas. Aliás, Dfl análtse 
de cada uma das empresas, a Comissão de Inqué
rito relacionou as operações que, pelo critério ado
tado, vinculam cada uma delas ao "Grupo dr 3m
presários." 

Disse ainda aquela Comissão: 
"Ressalta-se, entretanto, que o conceito mais 

ou menos amplo que se dê ao "Grupo de Empresá· 
rios", em nada modifica a situação patrimonial do 
Banco Sulbrasileiro S:A. Com efeito, o saney._nfen
to dos valores _devidos _não teve por fundamento 
a circunstância da devedora estar ou não vinculada 
ao "Grupo''. O que determinou o saneamento foi, 
basicamente, a incapacidade da empresa de saldar 
seus compromissos, em razão de sua situação eco
nômico-finàn.cc!ira." 

5.43. Confirmando o que disse a Comissão de Inqué
rito do Banco Central sobre a incapacidade da empresa 
de saldar seus compromissos, reporta-se e~t~ CPI ao 
item 5.40 retro, onde se apresentou o endtvtdarn,ento _ 
geral. Em tal demonstrativo, verifica-se empresas com 
elevadas dívidas, cujo Património Líquido (PL) era, 
em muitos casos; até negativo. 

5.44 Aspecto importante e necessário de ser abor
dado, é o referente âs garantias existen~es nessa ga~a 
de operações. Ficou claro que a concessao de finanCia
mento às empresas ''ligadas" ao "Grupo de Empre
sários" a partir de um determinado estágio, passou a 
ser uma questão de sobrevivência~ pois uma paralisação 
do fluxo de recursos, traria sérias conseqüências às em
presas, aos acionistas -e~ inclusive, ao próprio Banco 
Sulbrasileiro S.A. 

5 .45. Assim sendo, pelo grande número de operações 
e pelo volume de vencimentos em curto espaço de tem~ 
po, as "rolagen2s" passaram a ocor:er quase que auto~ 
maticameote e assim como não haVIa preocupação com 
as condições econômico~financeiras das devedoras~ a 
constituição de garantias não obedecia a quaisquer re
quisitos de segurança ou de valor. 

5.46. Sobre este ponto, as profundas análises da Co
missão de Inquérito do BACBN assim concluíram~ 

Realmente, a maior parte dos contratos está ga
rantida simplesmente por fiança ou aval de outra 
ou outras empresas vinculadas ao próprio "grupo 
de empresários". A troca de garantias de uma para 
outra empresa, todas elas em situação económico
financeira deplorável íoi uma constante. 

Nem mesmo as garantias reais, que figuram em 
alguns contratos, apresentam adequadas condições 
e formalidades de segurança. 

Com efeito, há imóveis hipotecados em ~x:aus 
diversos, sendo que Os compromissos garantidos 
por graus anteriores, em favor de outras institui~ 
ções do Sistema: Financeiro Sulbrasi1eiro, são, so~ 
mente eles, de valor muito superior ao do imóvel. 
Há hipotecas constituídas sobre imóveis, especial~ 
mente áreas para futuros loteamentos, cuja titula
ção de propriedade não está devidamente formali
zada. Há hipotecas que não puderam ser inscritas 
no registro de imóveis por falta das certidões nega
tivas exigidas, ou por falta das assinaturas indispen~ 
sáveis no instrumento de constituição. Há promes
sas de hipotecas jamais cumpridas .•. " 

5.47.{Após mais alguns comentários, assim se posi
cionou aquela Comissão d~_lnquérito: 

"Considerando pois, as circunstâncias acima ali
nhadas conhecendo--se o volume dos compromis~ 
sos as~midos, e tendo-se presente a existência dos 

inúmeros documentos particulares de transferên
cias de imóveis, de participaç6es societárias, ~e 
quitaÇões e assunção de dívidas e de transferênc1a 

-de recursos, não há como levar em conta, para 
efeitos de ajuste do patrin'lônio líquido do Ban~, 
as garan-tias referidas nos contratos de financia
mentos firmados pelas empresas do "Grupo de Em
presários." 

5.48. Sobre tal decisão, foram examinados os docu
mentos juntados ao Relatório da Comissão de Inqué
rito, que contém a defesa dos diretores e conselheiros 

- envolvidos. A respeito, foí quase que unânime a simples 
argumentação de que não concordavam com a decisão, 
pois, muitas das operações possuíam garantias reais. 
Entretanto, não juntaram provas suficientes no sentido 
de derrubar a medida adotada que agravava o balanço 
da instituição. 

5.49. Além dessas operações de crédito firmadas com 
o denominado "Grupo de Empresários'', em qu~ o 
montante delas assume posição relevante dentre os ati
vos da instituição (37,12% dos empréstimos) outros três 
grupos, também devedores, e, igualmente responsáveis 
por vultosa cifra - Cr$ 345.646.077 mil (26,33% dos 
empréstimos} cOrrigidos até 8-2-85, data da intervenção 
-merecem comentários pelo fato de terem contribuí
do, de forma consíderável, para dificuldades em que 
se deparou o Banco. São os grupos CENTRALSUL, 
ATALLA e CARVALHO HOSKEN. 
A- CENTRALSUL 

Os débitos desta empresa- CENTRALSUL (ex-FE~ 
COTRIGO} à data da intervenção no Banco, somavam 
Cr$ 146,6 bilhões de cruzeiros. São antígas e vultosas 
as operações de crédito deferidas pelo Sulbrasiieiro. 
Desde 1980 a CENTRALSUL figurou entre os maiores 
devedores, sendo que os débitos referiam-se, predomi~ 
pantemente, a moeda estrangeira. 

Em face do grau de endividamento, o Banco sempre 
acompanhou de perto o desempenho da empresa, ao 
ponto de interferir na sria gestão. No período de jun/83/ 
nov/84o Banco pagou 6.500 ORTN mensais à RG:S-Ad
ministração e Participações Ltda. "referente a hono
rários de serviços profissionais de assessoramento mer
cadológico e técnico prestado ao Banco nas áreas nacio
nal e internacional", 

Já em 1984 as dívidas da CENTRALSUL para com 
diversos bancos eram de valores bastante expressivos, 
tendo sido firmado em 25-4-84. Protocolo entre os cre
dores, assumindo esses, o compromisso de não exigi
rem, por qualquer forma, até 30/11/84, os créditos de 
que, naquela data, eram titulares, vencidos ou vincen
_dos, desde que atendidas condições especificadas no 
documento. 

Em 17-9-84, foi firmado um "Contrato de Nevação 
de Dívidas e Outras Avenças", em que, com base no 
Plan_Q de Viabilização Econô_mica-Financeira e Orça
mento-Programa apresentados pela CENTRALSUL, 
são cOnsolidadas as dívidas em data-base 30/09/84, con
vertidas em ORTN, em que seriam amortizadas em 
9 anos com correção monetáriae juros de 3 a 14% a.a. 

Nesta composição, o Banco Sulbrasíleiro S.A. apre
sentou-secamo credor deUS$ 26,971,822.98, que, atua
lizados à taxa cambial de 30-9·84, alcançavam Cr$ 
73.531.854.312. 

Tais créditos perante à CENTRALSUL, bem como 
o H Acordo" afetivado 9/84, foram constantemente men
cionados nos depoimentos nesta CPI. Quando da aná
lise da atuação do Banco Central do Brasil, adiante, 
o assunto novamente será abordado. 
J3-ATALLA 

Os negócios entre este Grupo e ~ Banco Sulbrasileiro 
iniciaram-se em fins do ano de 1979, com um emprés
timo de US$ 650,000.00. A partir daquela data, o que 
s~ verificou foi um endividaJ!lento crescente, atingindo 
à data-base da intervenção US$ 20,481,000.00, além 
de dívidas pessoais de diretores, em moeda nacional, 
de Cr$ 20,6 bilh6es de CI1,1Zeiros. 

- Em 1978, portanto antes de iníciar operações como 
o Banco a análise de seus balanços, constante do cadas
tro do p;óprio Banco demonstrava capacidade negativa 
de pagamentos, e que as empresas do Grupo vinham 
atravessando fase de notórias díffcuidades financeiras. 

Pelo exame do Relatório~da Comissão de Inquérito 
do Banco Central, evidenciou-se que as garantias eram, 
unicairiente, promessa de hipoteca em primeiro grau. 
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A análise da defesa dos ex-administradores do Banco, 
apresentada à Çomissão de Inquérito do BACEN, sobre 
esses créditos deferidos ao Grupo Ata11a, demonstrou, 
quase que unanimemente, uma série de argumentos 
dos porquês da situação verificada e encerrando coT? 
a afirmação de que ~'em avaliação recentemen~ reali
zada, cujos laudos chegaram ao nosso conhecimento 
estima-se no valor de US$ 48 milhões a área a nós 
hipotecada, o que cobre o valor do nosso crédito" 
Nenhum documento a respeito foi anexado. 
C-CARVALHO HOSKEN 

Consta que a empresa Carvalho Hosken S.A. Eng. 
e Construções operaVa com o Banco desde 1977 na 
fai.1:a da Res. 63. 

Em 11 de julho de 1979 foram defer~do~ US$. 
5,000,000.00 com vencimento em dez./83, CUJa hipoteca 
em 2~ grau era dois imóveis O.o Rio de Janeiro. 

O que se verifica no Relatório da Comissão de Inq ué
rito do BACEN, é que a partir daquela data -11-7-79 
-tanto os encargos corno o principal do empréstimo 
foram sucessivamente reformados, sempre com aprova
ção em reuniáo de Diretoria. 

Na data de intervenção, 8-2-85, o montante da dívida 
atingiria o valor de Cr$ 55,8 bilhões de cruzeiros que, 
pelos critérios do B;mco Central foi considerada de difí
cil recebimento. 

Não de acordo com a decisão de sanear do balanço 
tais créditos, os ex-diretores do Banco em suas defesas 
prévias, assim se manifestaram, após afirmarem que, 
quando da concessão iniciai das operações, conside
raram a solidez, a integridade, o valor e a suficiência 
das garantias e liquidez das mesmas; 

·~ ... o que ocorreu no entanto, é que fatos subse
qüentc!s criaram problemas de liquidez e que obrigaram 
o :USB a administrar o crédito e traçar uma politica 
que levaria à consecução do objetivo último d-a institui
ção, qual seja, a realizaçáo do crédito concedido." 

Após várias outras argumentações, concluem afir
mando que existiam sobras de garantias da ordem de 
Cr$ 16,5 bilhões de cruzeiros. A exemplo das contes
tações sobre os créditos dos Grupos CENTRALSUL 
e AT ALLA, nenhum documento comprobatório foi 
anexado. 

S.SO. Após a apresentação dos fatos relacionados da 
situação dos grandes devedores do Banco, transcrevem
se a seguir as conclusões da Comissão de Inquérito 
do Banco Central do Brasil, à fl.lSl do VoL 47 do 
seu Relatório, que, Com bastante clareza, demonstra 
a expressividade dos valores e o grau de risco que con
traria as normas de boa técnica bancária: 

"CONCENTRAÇÃO DE CRÉDITOS" 
Tomando como base o quadro retro ( ... ), en1 

que foram apartados os empréstimos deferidos ao 
Grupo de Empresários e aos três outros maiores 
grupos devedores do BSB (Centralsul, Atalla e 
Carvalho flosken), observa-se que a concentração 
de créditos para esses grupos é acentuadamente 
crescente no período analisado dos últimos cinco 
anos. Em 30-6-80 o Grupo de Empresários possuía, 
no mínimo, 3,20% do total das operações, 3,?7% 
em 31-12-84, acrescendo-se ao total das operações 
de crédito em ser os valores transferidos para Cré
ditos em Liquidação nesse Balanço, relativos a ope
nições com o Grupo Guerino e ·a Eimol,_ no total 
de Cr$ 45.973.233.308, temos que o Grupo de Em· 
presários, somente com base na relação dos 20 
maíores devedores do Banco, é res.ponsável por 
37,12% de seus empréstimos. os outros três ,grupos1 

por 26,33%, totalizando 63.45% das operaçóes de 
crédito deferidas a quatro grandes Grupos devedo· 
res, restando aos demais clientes apenas 36,55% 
do total, ou seja, Cr$ 4GQ bilhões." 

5.51. A nominata-dos·administradores que geriram 
a sociedade nos últimos 5 (cinco) anos constou no Capí· 
tu lo (V. 4). Sobre ela entendeu esta Comiss.ão trans
crever passagem da Ata de Encerramento dos Traba
lhos .da Comissão de Inquérito do Banco Central do 
Brasil a respeito das responsabilidades dos adminjstra· 
dores; "Analisando o "relatório de encerramento", pe
lo Senhor Presidente foi dito que, ao longo do inquérito, 

_:ficou_~yj~enciado que nem todos os administradores 
concorreram da mesma forma para as causas que leva
ram o Banco à situação de insolvência. Inobstante, a 
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responsabilidade civil dos administradores de institui
ções finan-ceiras é, segundo a lei, objetiva e solidária 
entre os membros de c:~da gestão". Assún, por questão 
de justiça~ permanece válida a observação, 
ATUAÇAO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 

5.52. Com objetivo de trazer à luz a atuação das 
Autoridades Monetárias, mais especificámente o Banco 
Central do Brasil, órgão encarregado dr:t fiscalizaçãO 
das instituições financeiras confôime_ Aitigos 8~ ao 16, 
Capftulo ID, da Lei n~ 4.595 de 3f de dezembro de 
1964, esta Comissão dirigiu o Offcio n~ OF.- 001185-CPI, 
de 21-3-85 ao Senhor Presidente daquela Instituição, 
solicitando, entre outras informações, relatórios de ins
peçóes do Banco Central do Brasil nos últimos 2 (dois) 
anos e cópiãs das interpelações ao Banco Sulbrasileiro 
S.A. 

5.53. Em resposta, foram encaminhadas as seguintes 
inspeções realizadas naquele período, onde, logo a se-
guir, apresenta-se um resumo dos assuntos tratados, 
bem como providências tomadas pela Autoridade: 

Verificação Especial (VE) 83/002, de 14-l-83 
Trata-se de Verificação Especial (VE) na Carteira 

de Câmbio do Banco Sulbrasileiro S.A. tendo os audi
tores que realizavam o trabalho concluído da seguinte 
forma: 

"Como pode-se notar do que adiaD.ta se expõe, 
não verificou-se (sic) falhas maiores nos aspectos 
técnicos e normativos, sendo as falhas apontadas, 
em sua grande maioria, as corriqueiras em carteiras 
de câmbio." 

Mesmo assim, em 27-5-83 foi encaminhada corres
pondência (DEPAUREBAN/SEFIB-83/0894) ao J>on· 
co Sulbrasileiro S.A., interpelando-o sobre as diversas 
pequenas irregularidades e ~?Ddo-lhe 30 (trinta) dias 
para prestar informações relativas às medidas adotadas 
visando a eliminação das mesmas. Não tendo o BSB, 
em uma das falhas apontadas apresentado justificativas 
satisfatórias, foi novamente alertado em 11-8-83 (Exp. 
DEPAUREFIS/SEFIB,83/1.76l), quando por sua vez, 
recorreu da decisáo. Seguem-se uma série de despachos 
e estudos, tendo, ao que parece, permanecido em aber
to até a intervenção, 8-2-85. 

Verificação Especial de Acompanhamento de Balanço 
(VEAB) n! 83/028, de 20-4-83, data-base 31-12-82. 

Após 59 ( cinqüenta e nove) folhas 'sobre análise do 
balanço de 31-12~82, os fiscalli:ãdores designados para 
o trabalho concluíram da seguinte forma: 

"Atentando~se exclusivamente para os números 
apresentados no balanço, conforme se demonstrou 
no capítulo 10 - Apuração e_ Distribuição de Re~ 
soltado, verifica-se que o Banco Sulbrasileiro S.A., 
apresentou um Resultado Operacional negativo de 
Cr$ 95.556 mil. No entanto, se, para fins de análise 
fossem realizados ajustes, seja pela exclusão de 
receitas de recebimento duvidoso, seja pela inclu
são de despesas consideradas efetivas, tudo com 
o objetivo de se demonstrar a exata situação exis
tente, aquele mau resultado em muito se agravaM 
ria." 

Seguem-se uma série de ajustes, aumentando o Re
sultado Operacional negativo de Cr$ 95.556 mil para 
Cr$ 3.625.376 mil. 

Disseram ainda os auditores: 

"Considerando ainda que compõe o Resultado 
Operacional, a importância de Cr$ 861.894 mil re
lativa ao resultado lfquido positivo- cOm investi
mentos relevantes, objetivo nã.;> precfpuo de um 
banco comercial, conclui-se que, realmente, o de
sempeoho apresentado pelo BSB neste semestre 
foi altamente negativo. _ 

Também é evidente a descapitalização apresen
tada, pois o resultado de Cr$ 1.485.697 mil (inct_IJ· 
sive Lucros ou Prejuízos Acumulados -ajustes), 
onde neste valor incluiu-se o ganho inflacionário 
do período de Cr$ 1.202.345 mil, foi dis~ribuída 
a impo"rtânciá de Cr$ 978.100 mil entre imposto 
de renda, empregados, administradores e acíonisw 
tas (dividendos). 

Merece referência especial, muito embor.a se tra
tando de ponto não abrangido pelo presente traba
lho. porém assunto de recente verificação 
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{VE-83/00lt de 3-1-83) o montante das responsa
bilidades das empresas direta ou indiretamente li
gadas ao Sulbrasileiro que, por se constituir quase 
na sua totalidade ~m empréstimos daRes. 63, com 
a maxidesvalorizaçáo .d_o cruzeiro há pouco reali
zada, elevou-s,e para aproximadarnente29 bilhões 
de cruzeiros, ou, 118% do Património Líquido do 
BSB em 31-12-82. 

Pelo exposto, registramos nossa impressão desfa
- _:-y_or~vel relativamente aS' desempenho apresentado 

pela-Instituição analisada." 

A apreciação do Supervisor de Fiscalização em 
20-4-83, sobre este mesmo relatório, além de outros 
comentários, registrou: 

" ... Por oportuno, consignamos que a prátíca 
adotada pelo inspecionado de abonar valores sobre 
resultados de duvidosa existência, ocasidnando asw 
sim pesados desencaixes, fez com que, em passado 
próximo viesse a este Órgão em busca dos recursos 
financeiros que possibilitassem sua continuidade. 
Como pode-se notar, a filosofia administrativa con
tinua a mesma, agravada atualmente, segundo apu
ra~~ entre os membros de seu corpo diretivo ... " 

Os despachos subseQüentes, evidenciam q'ue a 2~ via 
do relató:do foi encaminhada ao Departamento de Fis
calização Bancária (DEFIB) em Brasília, permanecen
do a H via sob análise da Divisão Regional de Fiscali
zação, em Porto Alegre. 

Em27-5-83, através do expediente DEPAUREBAN/ 
SIFIB~83/0894, o Departamento Regional de Porto Ale
gre encaminhoU correspondência. ao BSB, interpelan
do-o unicamente sobre falhas de controles internos e 
de n~tureza contábil, dando-lhe 30 (trinta) dias para 
informar sobre os procedimentos adotados visando a 
elímínação das irregularidades apontadas. Pelo que 
consta no processo, face â manifestação dos adminis
tradores do BSB, sobre esta insp_eção nenhuma outra 
providência foi adotada. 

Verificação Especial de Acompanhamento de Balanço 
(VEAB) n! 83/131, de 18-11-83, data-base 30-6-83. 

Registram-se algumas passagens da conclusão a que 
chegaram os fiscalizadores, após um longo relatórío de 
análise do balanço de 30-06-83: 

" ... Como se vê, os resultados de operaç-ões-de 
crédito, típicas de bancos comerciais apresentaram
se altamente deficitárias, repousando o lucro apre
sentado pelo Banco exclusivamente sobre Resul
tado Credor de Correção Monetária e Avaliação 
de Investimentos." 

"Foi cOncedido ao Banco uma linha de crédito 
com: -garantia hipotecária, autorizando a amorti
zação de despesas deferidas até o limite de Cr$ 
856.000 mil, no sentido de ativar a desmobilização 
de seus ati vos, tendo sido aproveitados até 3ü-06-83 
Cr$ 546.000 mil, predominantemente para empre
::: .. I.i.~adas ao "Grupo de Empresários acionis~ 

"Numa fase em que estando liberdadas as taxas 
o Banco não conseguiu melhorar seu desempenho 
em operações de crédito, bastante difícil se torna 
a partir do momento em que estas taxas passam 
a sofrer alguma límitação." 

"Os créditos concedidos às empresas do Grupo 
acionista continuam crescentes e sem qualquer in
gresso de recursos efetivos para o Banco. Basica
mente os recursos ao amparo da Res. 63 são desti
nados a essas empresas e, indiretamente ao MFM, 
o _que, Com as sucessivas desvalorizações do cruzei~ 

-_ ro, tendem a um crescimento ainda mais acele
rado." 

"Os aumentos de capital realizados pelo Banco 
tem seu efeito diminuído pois conforme já demons
trado em aumentos anteriores, os recursos integra
li.zados pelo Grupo MFM, são oriundos de emprés-

-- tim.os concedidos ao Grupo de Empresários acio
nistãs· do Sulbrasileiro Participações e através dessa 
retornam ao Banco como integralização de capi
tal." 
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"Em face de todos esses pontos causa-nos estra
nheza que o Banco tenha condições de estar ope
rando no mercado aberto como financiador de ou
tras instituições, exceto se é essa a razão de seu 
mau desempenho nas operações de crédit.c, ...... 1" 

desvio de recursos para essa área." · 

Na- Apreciação do Supervisor de Fiscalização, em 
17-11-83, ficaram, dentre outros, os seguintes regist ... s: 

"Em 12-08--83, foi!eãliZada._reunião com o Dire
tor responsável pela contabilidade, Senhor Nabor 
da Rosa. quando foram abordadas diversas irregu
laridades, saneadas antes do encerramento-doba
lanço." 

"Em 08-11-83 foi realiZada no·.<a reunião com 
o Diretor da área de contabilidade, quando foram 
abordadas as irregularidades a seguir relacionadas 
e transmitidas recomendações especiais com vistas 
ao encerram_ento do Ba_lanço de dezembro/83". 

O -Supervisor conCluiu da seguinte forma: 

"Assim, entendemos que nenhuma outra provi
dência cabe junto ao Banco, razão pela qual propo
mos o arquivamento desse Relatório." 

"Pela importância que assumiu a carteira de 
"Open Market" nas operações e rentabilidade do 
Banco, entendemos indispensável o aprofunda
mento e conclusão da VE já em andamento. Por 
ocasião da VEAB deverá ser dada especial atenção 
às operações de crédito, especialmente congela
mentos e inadimplência; resultados não realizados 
em operações com empresas do Grupo; avaliação 
de Títulos de Renda Fixa não vinculados ao DEO
l'E." 

"Finalmente, endossamos as considerações dos 
fiscalizadores às fls. 12-A e 12-D, destacando o 
aumento conStante do prejuízo em operações de 
crédito, o volume de negócios ruinosos ao Banco, 
apontados em VEs; o crescimento de créditos ina
dimplentes e congelados; a descapitalização gerada 
pela distribuição de participações, dividendos e im
postos de renda sobre lucros inflacionários ou escri
turas. 

A seguir, em 98-11-83, consta um despacho do Chefe 
de Divisão de Fiscalização, em Porto Alegre, determi
nando o encaminhamento ao Departamento de Fiscali
zação (DEFIB), Brasília, da 2! via do relatório, perma
necendo a 1~ via em poder da Regional, com vistas 
a sua análise. 

Encerrando o processo, foi encaminhado excerto do 
relatório ao Departamento de Curitiba a fim de realizar 
in_speçâo sobre problemas relacionados com a área de 
open e equipamento do processo. 

Verificação Especial de Acompa:dhamento de Balanço 
(VEAB) nl 84/30 de 5-3-84, data-base 31-12-83. 

Dentre os vários pontos que constam da conclusão 
dos fiscalizadores, além de chamarem a atenção para 
os sérios problemas verificados na Carteira de Mercado 
Aberto, ficou registrado: 

"A exemplo dos vários semestres anteriores, as 
operaçóes concedidas ao denominado "Grupo de 
Empresários", continuam sofrendo sucessivas re
formas, sem que uma solução efetiva. para as suas 
liquidações seja apresentada ou conseguida pelo 
Banco. -

Segundo um último levantamento efetuado por 
esta Regional junto ao Grupo Sulbrasileiro~ no que 
respeita à tomada de créditos pelo Grupo de Em
presários, foi constatado que alcançavam, em 
31-12-83, a cifra de Cr$ 213.655 milhões. 

Sobre este assunto e outros, foram os créditos 
comentados e exemplificados no Relatório "Ante
cipação de VEAB". datado de 23-3-84." 

Da apreciação do Supervisor de Fiscalização, d3.
tada de 2-5-84, extraíram-se as seguintes manifes
tações: 

HResultado do semestre - Na análise do resul
tado apurado pelo Banco Sulbrasileiro, ratificamos 
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as observaçõ_es expendidas na Antecipaçfto do Re~ 
latório de 23-3-84, anexo. O resultado saneado, 
conforme apresentado no Relatório da VEAB, às 
folhas 12-A, passaria de um lucro lfquido de Cr$ 
2.564 milhões para Cr$_ 15.724 milhões de prejuízo, 
apenas com a elimina9ão dos vaJC?res mais significa# 
tivos. Conforme já Vem· oCoiTenaooeSde dezem
bro/82, em valores cada vez mais relevantes, o Ban
co apresenta prejuízo operacional, repousando to
do o seu lucro em resultado positivo de correção 
monetária e, neste balanço, na alienação de imó
veis de uso, com concomitante Lea:se-Back." 

"Fiscalizações futuras - Considerados todos os 
aspectos abordados no relatório de VEAB e nõs 
especiais, conclui-se ser indispensável o acompa
nhamento de fechamento de balanço do Banco, 
além de análises constantes e permanentes de sua 
atuação. A par disso, entendemos como igualmen· 
te necessárias: conclusão da verificação especial 
sobre operações de créditos, com ênfase para os 
créditos deferidos às empresas participantes do 
"Gropo de EmJ?resários", em andamento; ... " 

"Perspectivas - ........................ -.. -•. -.~--~~ç~'"'"-

embora ciente~ que a aplicação em wlores mobi
liários apresenta, em geral, rentabilidade superior 
às operações de crédito, preocupa-nos, além do 
desvio de objetivossociais do inspecionado, a fragi
lidade e inverdade contábil apresentada por seu 
balanço. Em março/84, 38% de suas aplicações es
tavam representadas por títulos vendido sem com
promisso fonnal de recompra, e sem registro con
tábil. 

Adicionando-se a isto os fatos de que no final 
do e;:;::erc(cio de 1983 solicitou a este BACEN au
mento de seu Capital destacado para operações 
a preços flxos, não tendo sido atendido, que tem 
sido constantemente interpelado por exceder os 
limites de aplicações em títulos, que seu balanço 
publicad6 informou somente Cr$ 30.947 milhões 
de ·:Responsabilidades Assumidas por Recompra 
ou Compras" quando o valor real é de Cr$ 60.435 
milh6es, e, por fim, que, sendO seu Cap-ital deSta
cado Cr$ 1.600 milhões, os seus "compromissos 
infprm~s" representam 240 vezes este capital já 
inteiramente comprometido, verifica-se o agrava
mento da situação apresentada na ant~cipação do 
relatório já menciriado, comprometendo sobrema
neira a situação econômico-financeir3 dO -Banco 
e do próprio Grupo do qual é caixa." 

A seguir, transcreve-se, por importante, a Ante
cipação do Relatório mencionada pelo Supervisor 
à fl. 35 retro: 

"19. Operações de Crédito - Conforme 
já abordado nos itens 3 e 4, desta, 33% das aplica
ções do Banco estão direcionadas para empresas 
participantes do chamado "Grupo de Empresá
rios". Na informação desta fiscalização, de 19~1~84, 
consta a maior parte das operações realizadas com 
o Banco Comercial. Dando continuidade àquele 
trabalho, buscamos conhecer o nível de endivida~ 
mente em outras empresas do Grupo, e consoliâar 
os dados do Banco. Neste exame~ verificou-se que, 
das empresas diretamente ligadas ao Diretor do 
Banco, Sr. José António Carchedi, nenhuma delas 
possui responsabilidades com as empresas finan
ceiras do Grupo Sulbra.~ileiro atualmente. Entre· 
tanto, verifica-se que as operações mencionadas 
em relatórios elaborados a partir de junho/80, mui
tas delas objeto da correspondência DEPALIRE~ 
BAN/SEFffi nY 84/0141, de 23·1-84, foram liqui
dadas através da concessão de outros empréstimos 
a empresas não diretamente ligadas. Alguns pontos 
que observamos ou tomamos conhecimento através 
de co_n__v_ersas informais com a administração do 
Banco ou de suas lígadas, também envolvidas nas 
operações, são: 
~ Nenhuma--das operações foi efetivameàte lí=""" 

quidada, com o ingresso de dinheiro, ocorrendo 
sempre uma nevação de dívida, em geral envol
vendo outras empresas, com liberação de uma par~ 
cela nova de recursos (em torno de 10%). 
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- As novas empresas devedoras e algumas anti
gas, quando não estão diretamente vinculadas ao 
"Grupo de Empresários", entram no esquema com 
o objetivo de receber recursos normais para seu 
funcionamento. Os maiores devedores sáo empre
sas da ár~a da construção civ~ •. segmento que passa 
atualmente por uma fase de crise acentuada, e não 

- ~~ham. out~as fontes de recur:sõs para continuar 
suã:s atividades. Dessa forma, aceitaram operações 
de crédito para liquidaça:o de dívidas de outras em
presas, mediante liberação de recursos para seus 
próprios einpreendimentos. 

h taxas praticadas em todas as operações são 
as habituais do Banco, à época do deferimento 
do crédito. 

-Embora nãÕ tenhiunos valores atualizados de 
repasses _efetuados pelo "Grupo de Empresários" 
ao MFM, através da Cia. Província de Participa
ções, sabemos que continuam existindo, e em igual 
nfvel da última verificação realizada. Para sua per
feita quantificação seria necessário o exame da con
tabilidade do Montepio da Família Militar, de suas 
ligadas Montepaci e Sulbrasileiro Participações Lt
da., uma vez que as operações de transferência 
de recursos estão disseminadas por toda a rede 
bancária de Porto Alegre. 

-Até essa data, o Banco ainda não respondeu 
a carta de interpelação sobre operações deferidas 
a esse Grupo. Solicitou proirogaçào de prazo pOr 

__ :-3 __ yez_e_s, sendo agora seu último prazo o de 9 de 
abril de 1984. 

-Segundo informações obtidas no Banco, até 
-· abril/84, quando da realização da Assembléia~GeM 

ral para aprovação das contas, e eleição de novos 
Diretores, deverão estar solucionados esses proble-
mas, uma vez que está em andamento negociação 
de parte do Capital do Banco. Acreditamos que 
esses pedidos de prorrogação para resposta ao Ba
cen mantém relação com os assuntos dessa Assem
bléia Geral, buscando o Ban~ ganhar tempo, pois 
já concluiu que, após a resposta, deverá ser reali
zada nova verificação especial do assunto, confir~ 
mando as justificativas fornecidas e atualizando a 
posição do "GrupO de Empresários". 

Continuou esta antecipação de Relatório, onde, r~u
midamente, informou que a parcela de Capital que estaM 
ria sendo negociada seria a do "Grupo de _Empresá
rios~'; que possivelmente não seria submetida ao BA
CEN por se tratar de negócio entre empresas não finan
ceiras; que conforme informações o MFM não cederia 
parcela do Capital porque é sua pretensão manter o 
controle do Banco e ratifica que o volume dos débitos 
dos empresários em 31-12-83 atinge o ~ontante de Cr$ 
213.65.5 milhões de cruzeiros. Informou; também, que 
···nao obstante tenha assumido a Diretoria da Captação 
em junho/83, o Sr. Alceu Francisconi, continua exer
cendo de fato essas f11nções, o Sr. David Weinstein, 
das quais foi afastado naquela data, devido a processo 
administrativo instaurado por este BACEN, em razão 
de graves irregularidades constatadas no Open, com 
proposta de inabilitação permanente em fase de exame 
final junto ao DEFIB" 

8 (oito J ~as após _a ap~eciação· do Supervisor, portan~ 
tõ, em 10~S~84,o Chefe da Divisão Regional doBACEN 
emite o seguinte despacho: 

"Senhor Chefe do DEFIB: 
Encaminhamos a V. S!, na forma das instruções 

vigentes, a segunda via da VEAB do Banco Sulbra
- sileiro S.A. 

A primeira via permanecerá em poder desta Dí
visáo-para exame-pelo Serviço Interno. 

As falhas e irregularidades apontadas nes~e Rela
tório, bem como outras identificadas em Verifi~ 
cações Especiais, estão abordadas no Relatório do 
Supervisor, cujo original estamos encaminhando, 
-nes~ã-data,.à ap:eciaçáo_de V. St 

A propósito da interpelação constante de nossa 
carta DEPAL/REBAN/SEFIB-84/0141. de 
23-1-84, cuja cópfa já remetemos a esse Departa
mento, registramos que a análise crítica da resposta 
oferecida pela Instituição, bem como o processo 
que lhe deu origem, será, tão logo concluída, enca· 
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minha da a V. S! Finalmente, iegistramos que se 
acha em fase fiOal de elaboração o relatório da 
Verific3.Ção -Espiciallevada a efeito·na Carteira 
de OPEN do Sulbrasileiro, o qual será oportuna
mente alçado a essa Chefia." 

4_ (quatro) dias após, 14-5-84, o Chefe Adjunto do 
DEFIB, em Brasília, dá seu visto no relatório e diz: 

"'Ao Sr. Chefe do DEFIB, parecendo-nos que 
pela situação retratada, deva a presente 2! via da 
VEAB do Sulbrasileiro (31-12-83) ser levada ao 
conhecimento dos Exm?s Srs. Diretores da DIMEC 
edaDIBAN". 

Deram, pois o seu "ciente" os Diretores José K.leber 
Leite de Castro, pela DIMEC (Diretoria da Área de 
Mercado de Capitais) e José Luiz Silveira Miranda, 
pela DIBAN (Diretoria da Área Bancária) em 18 e 
24-5~84, respectivamente. 

Estando sob análise a 1! via do mencionado relatório 
na Divisão Regional de Porto Alegre, paralelamente 
ao envio para arquivo da 2! via com os retrocitados 
pareceres internos e "cientes" dos Diretores Kleber 
e Miranda, foi emitido, em 23-5-84, um resumo do rela
tório pela Assessoria da Diretoria da Área de Mercado 
de Capitais. No versO de tal resumo, foram emitidos 
dois despachos, um do Diretor Miranda (Área Bancá
ria-DIBAN) e _outro do DirCtor K.leber (Área de Mer
cado de Capitais~DIMEC), que dizem: 

Do Diretor Miranda, de 4-6-84 

"Exm? Sr. Diretor da DIMEC 
Muito embora o Banco não seja habitual usuário de 

nossa assistênciã de liquidez, a freqüência com que são 
apuradas irregularidades administrativas leva-me a te
mer seriamente uma indesejável deterioração da estru
tura fmanceiiã-do Banco Sulbr3sileiro. Parece-me con
veniente que a atuação do DEFIB se tome mais enér
gica a fim de serem abortados problemas maiores de 
conseqüências desastrosas" 

Do Diretor Kleber, de 6-6-84 

.. Ao D EFIB, para propor procedimentos e medidas 
especiais, a fim de se prevenirem os riscos de deteria~ 
ração do Sulbrasileiro." 

Em 7-6-84, o DEFIB encaminhou à apreciação da 
Assessoria da DIMEC, citada na folha anterior, ao De
partamento Regional de Porto Alegre "para conheci
~ento e adoçáo das medidas que se impõem". 

Pelo que se vê, então. as medidas determinadas se
riam, c_omo diz o despacho do Diretor da DIBAN a 
"atuação mais enérgica do DEFIB" e o despacho do 
Diretor da DIMEC a de "propor procedimentos e medi
das especiais, a fim de se prevenirem os riscos de dete
rioração do Sulbrasileiro". 

Na Qlesma data, 7/6/84, o Chefe Adjunto do DEFIB, 
fez o registro ao Chefe do DEFIB, que, nada obstante 
o encaminhamento daquela mencionada apreciação ao 
DEPAL (Departamento Regional de Porto Alegre), 
certamente, por meio de seu segmento de fiscalização 
bancária, que já vinha mantendo, tomaria mais enérgica 
sua atuação. Entretanto, dentro de sua alçada normal, 
a fiscalização regional não apresentaria sugestões acerca 
dos "procedimentos e medidas especiais a que aludem 
o despacho do Exmo. Sr. Diretor da DIMEC"._ Toda
via, conforme disse aquele Chefe Adjunto, algumas 
medidas poderiam ser adotadas, tendo como base, ín
clusive, trabalhos oriundos da supervisão do Banco, 
por exemplo: suspensão de pagamento de dividendos; 
participação de empregados e administradores; adoção 
do programa de desmobilização de imóveis não de uso; 
etc. 

Ressalvou que, a recomendação de algumas dessas 
medidas implicaria na interveniência do BACEN nos 
assuntos internos da sociedade e p-oderia não encontrar 
respaldo na legislaçã-o vigente. Sugeriu, ~tão que antes 
se ouvisse o Departamento Jurídico. 

Encerrou seu Parecer, lembrando ao Chefe do De~ 
partamento de FísCãfizaÇão B"ancária (DEFIB) que: 

"na eventualidade de se configurar situação com 
a lembrada na parte final do despacho do Exmo. 

-Sr. Diretor da DIBAN, se inc1uiria entre os proce» 
dimentos e medidas especiais a que já nos referi~ 
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mos, a intervenção no Grupo Sulbrasileiro, na for
ma da Lei 6.024, como pro-vidência externa, segun
do entendemos, para a solução do problema e pro· 
teção do sistema." 

Em 8/6/84, o chefe do DEFIB deu o seu «~e acordo" 
e encaminhou o processo ao Diretor da DIMEC, Sr. 
José K.leber ,que,em 11/6/84,solicít0u de fonp.a "urgen
te", ao próprio DEFIB, informações através do Depar
tamento Regional de Porto Alegre, acerca dos ajustes 
que estavam em curso, envolvendo o SULBRASILEI
RO, o HABITASUL e o BRASILINVEST. 

O que se vê daí em diante, é uma troca de informações 
sobre o andamento das negociações entre,os três Grupos 
-sem interferência do BACEN- chegando-se poste
riormente a conclusão de que se deveria formar um 
GT (Grupo -de trabalho) para acompanhar as negocia
ções daqueles Bancos, GT que chC?gou a ser ~armado 
mas nunca atuou, até que definitivamente, foi desfeito 
mediante um parecer de um Assessot do DEFIB que 
se posicionou dizendo que: -

Considerando o papel de liderança exercido peM 
los respectivos bancos comerciais dentro de cada 
um daqueles grupos financeiros, Criou-se a expec
tativa de que este DEFIB estaria encarregado de 
centralizar os estudos relativos à formação do novo 
conglomerado, em decorrência do que as demais 
Unidades desta Autarquia passaram a remeter para 
este_ Departamento. todo e qualquer processo de 
alguma fonna relacionado com a matéria". 

Disse ainda que: 

"A referida expectativa carece de fundamenta
ção, não procedendo, portanto, a remessa a este 
DEFIB de processos referentes a assuntos fora do 
âmbito de sua competência, tanto mais que, ainda 
segundo estamos informados, aqueles grupos fiM 
nanceiros não implementaram _qualquer medida 
efetiva com vistas à formação "do novo conglome
rado, apes_ar da divulgaçã-o de notícias a respeito 
na imprensa." 

Fmalmente, sugeriu a devolução dos processos à sua 
origem. 

No que, obteve a concorrência do Chefe do DEFIB, 
que, por sua vez, em 6/12/84, encaminhou os autos 
ao Departamento Regional de Porto Alegre. 

Em 13/12/84, o Chefe do DEPAL emitiu o seguinte 
despacho: 

"Ao Sr. Chefe do DEFIB, conforme entendiM 
menta telefónico nesta data." 

Como se vê o processo _retomou ão DEÃB, em Bra
sília. 

Em 14/01/85, com a concordância do noyo Dirc;tor 
da DIMEC, Sr. Iran Siqueira Lima, que substituiu o 
Sr. José Kleber Leite de Castro, o processo foi nova
mente encaminhado a Porto Alegre pelo Chefe do DE
PIB ''para os exames_ de sua alçada que se fizeram necesM 
sários". 

Encerrou-se, assim, a Verificação Especial de Acom
panhamento de Balanço (VEAB) n? 84130, de 05/03/84, 
data-base 31112/83. 

Verificação Especial de Acompanhamento de Balanço 
(VEAB) nt 84/093, de 18/12/84, dataMbase 30/06/84. 

Às considerações finais do relatório do fiscalizador 
do Banco Central, abordam as reivindicações do Banco 
Sulbrasileiro com viStas ao encerramento do balanço 
de juobo/84. 

O Órgão fiscalizador em 25n/84_, pela carta DEPAL/ 
REBAN/SEFIB -84/1916, determinou a todas as insti
tuições financeiras que todos os débi~O!> de responsa
bilidade da CENTRALSUL - Central das Coopera
tivas de Produtores Rurais do Rio Grande do Sul Ltda, 
inclusive aqueles que estivessem em nome de suas filia~ 
das- vencidos ou vincendos- deveriam, no balanço 
de 30.6.84 ser inscritos na conta "Créditos em Liquida
ção", e que, por conseqüência, exigiria a c~onstituição 
de uma "provisão" equivalente com reduçao do lucro 

.a ser apresentado no balanço. No caso específico do 
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Banco Sul{)raslleiro S.A., tais valores atingiam a impor~ 
tância de Cz$ 75,7 bilhões de cruzeiros. Com isso, a 
previsão de resultado do- B~nco acusava u~ resul_tado 
negativo de aproximadamente 90 bilhões de cruzeiros. 

Diante dessa situação, o Sulbrasileiro entendeu que 
a a.presentãÇão ao público de um prejuízo daquela or
dem, lhe traria conseqüências irreparáveis, compromeM 
tendo seriainente até, a continuidade das atividades de 
todo o conglomerado. 

Em vi~tas dísso, através do expediente SEGED -
436/1.841, de.6/9/84, o Banco solicitou a reconsideração 
desSa determinação ao Banco Central do BrasiL Ainda 
cori:t VistãS ao enceriarriento do Bal~nço de junho/84, 
na mesma data, 6/9/84,pela carta SEGED -434/1.838, 
efetuou outras postulações, que bnplicavam no não reco
nhecimento de despesas, que contrariavam normas e 
regõlamneto vigentes, bem como a adequada aplicação 
da técnica contábil. Tratava-se enfim, de uma solicitação 
no sentido de fraudar as demonstrações financeiras que 
sedam apresentada aos investidores e analistas interes
sados nos negóciC?s da _Ins~~~?· 

Em 19/9/84, pelo expediente DEPAL/REF1SI
III-84/36, o Banco Central do Brasil indeferiu a totali
dade do pleito contido em ambas as cartas SE
GED-436/1.841 e 434/1.838. 

Não satisfeito com a decisão do Banco Central, solici
tou reexame do as.sl!nto ~través de novo expediente 
- SEGED-52212.473, em .23-10-84. O órgão fiscaliza
dor, ~~tão, pela carta DEPAL/REFIS-111-84/129, de 
24-10-84, atendeu à maioria das-postulações do Banco, 
à exceção da não inscrição em "Créditos em Liquida
ção" dos créditos titulados pela CENTRALSUL e 
COOPAVE. 

Tal decisão, mereceu novo pedido de reexame, tendo 
finalmente o Banco Central em -carta DEPAUREFIS
UI-84/167, de 9-11-84, deferido a postulação final do 
Sulbrasileiro, com alguns condicionamentos. Esta últi
ma concorâância do Banco central, teve como base 
a finalização do acordo firmado entre a CENTRALSUL 
e todos os seus credores. O fiscalizador, posteriormenM 
te, qu~ndo comentou sobre o resultado do Banco disse: 

"Çomo se demonstrou anteriormente, os números 
finais das demonstrações_ contábeis não represen
tam, com fidedignidade, a real situação patrimonial 
e financeira do .Banco, bem como o resultado do 
Banco." 

A seguir, apresentou o demonstrativo onde, se apli
cada corretamente a técnica contábil, o lucro üquido 
-apresentado de Cr$ 4,0 bilhões se transforma num pre
juízo de 92~ 7 bilhões __ de _cruzeiros. 

Encerra seu relatório registrando: 

"Perspectivas futuras - Os desajustes eviden
ciados ao Ioogp_deste trabalho inibem-nos quanto 
à pretensão de projetarmos o desempenho do Ban
co, ainda que a curto prazo, a rigor, todas as variáM 
veis índuzem~nos a uma expectativa extremamente 
pessimista, a permanecerem as condições adminis
trativas e operacionais vigentes, favorecendo a re
dução da sua rentabilidade (e do seu Património 
Líquido), bem como agravando a sua situação 
quanto a liquide_z." 

Da Apreciação do Supervisor, extraíram-se as 
seguintes declarações: 

--- ---=---'-'Se deste resultado final saneado negativo de 
Cr$108.829 milhões, exçluirmos os principais valo
res positivos que não apresentam qualquer perspec
tiva de liquidez, tais como: Rendas apropriadas 
sobre operações de créditos congeladas, por exem
plo, Grupo de Empresários e Atalla; resultado po
sitivo de correção monetária, de Cr$ 19.841 mi
lhões; avaliação de investimentos relevantes, de 
Cr$ 12.025 milhões, seria largamente absorvido o 
património líquido do Banco, de Cr$ 118.200 mi
lhões" 
·····--~·--·················-~-.............. , ... ::.:.: .......... . 
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SUGESTÃO DE PROVIDÊNCIAS A SE
REM ADOTADJ\S 

Das falhas apontadas na Súmuta de Irregulari
dades, entendemos que não deverá ser enviada 
qualquer correspondência ao Banco, considerando 
que, ou foram, tratadas verbalmente com a admi
nistração, ou foram conseqüência de autorizações 
especiais deste BACEN. ou optou-se pela aceitaM 
ção da prática." 

_____Se_mte-se três ocorrências de natureza contábil e 

"Razão - todos, assuntos tratados verbalM 
mente com a adminfstraçà9." 

Outras três ocorrências de idêntica natureza e 

"Razão- Foram autorizadas por nossa unidade 
central, ou conseqüência de suas autorizações espe-. 
ciais." 

Após, o sUperVisõi sugeriu uma séiie de Verificações 
especiais sobre diversos assuntos, sempre abordando 
aspectos contábeis que se encontravam irregulares. 

Tal relatório, não teve continuidade porque sobre
veio a intervenção no conglomerado em 8M2-85. 

Além das lnspeções acima comentadas, cópias de ou
tras 4 (quatro) foram encaminhadas a esta CPI. 

Duas delas, tratam de verificações que não interessam 
aos objetivos do presente trabalho, uma vez que visaram 
atender levantamentos sobre o sistema firiancdro como 
um todo. Quanto às demais (2)., extraiu-se pontos julgaM 
dos importa-nfes. São elas: 

Verificação Especial (VE)- 84~14, de 2-7-84- Carteira 
de Mercado Aberto- data~base: 31-10-83. 

Dos vários registres dos auditores, extraíram--se os 
seguintes: 

"Esquemas contábeis: 
O exame das operações diárias revelou uma das 

mais ~~~es irregularidades praticadas pelo banco, 
ou seja, a apuração de lucro pela manipulação do 
Preço Unitário (PU)." 

''. :;·p~;;-;;~-úd~-~ ·;á·ri~~-~~~t-~~~~·~~~-~~ ~~~p~~~ 
sáveis pelo setor de programação e de processaM 
menta eletrónico, com o objerivo de se adequar, 
às necessidades de trabalho, os relatórios preexis
tentes, bem como criar--se novos conjuntos de insM 
trumentos suficíentes à consecução dos própositos 
definidos pelo Roteiro de Fiscalização do Mercado 
Aberto. 

A certo passo, quase se esteve por abandonar 
a verificação, tantos os empecilhos criados. Com 
o concurso da supervisor~ do banco e, em reunião 
com o diretor responsável pela área, ficou acordado 
que todos os esforços seriam envidados com o escoM 
po de se conseguir os elementos mfnimos para se 
levar avante o trabalho." 

Os fiscalizadores quando se reportaram ao volume 
de compromissos de recompra de papéis assumidos pela 
mesa de "open" do Sulbrasileiro, registraram: 

R~fl~~~;;·························--~ ................. · ..... -. 
A este ponto, aSSalta à fiscalização, os contornos 

que a carteira financiada sem compromisso formal 
vem assumindo. Dois itens básicos podem ser desM 
tacadas no Sulbrasileiro: 

1) o crescimento vertiginoso que estas operações 
sofreram desde o primeiro tevantamento efetuado 
a 31-10-83, até a última posição apurada - Ju
nho/84." 

SegueMse um quadro comparativo, e continuou: 

"2) a vulnerabilidade a que _está submetido o 
Banco Sulbrasileiro, haja' visto o lastro utilizadO 
na garantia das operações, papéis privados. 

Desnecessário seria frisar, o risco corrido pela 
instituição, frente a uma mudança no perfil do mer
cado de papéis. 



4882 Sábado 6 

Em hipótese, inúmeras colocações poderiam ser 
feitas, como por exemplo: 

-deslocamento do dinheiro aplicado no "open" 
para o mercado acionári<fou-de poupança; 

-boatos sobre a saúde das instituições bancá
rias, etc. 

Caso uma das hipóteses aventaôas venha a se 
configurar, seguramente estaria determinada a 
"quebra" do banco, pela enorme corrida a que 
estaria submetido o seu caixa." 

Nas conclusões finais do relatório, destacam-se os 
seguintes comentários: 

"No que respeita à mecânica operacional e con
tábil, ficou por demais c6mprovado, no corpo deste 
documento, o total desrespeito aos mais elemen
tares princípios de contabilidade". 

Relativamente aos registras extracontábeis, co_
mo já disse, nenhum é merecedor de crédito, de
vendo todos eles ser exaustivamente examinados 
e comprovados." 

"Por diversas vezes esta fisCalização teve chama
da a sua atenção, no que dizia respeito às irregula
ridades encontradas, para os comentários que fa
ziam os funcionários ao setor, os quã:is atribuíam 
toda aquela situação, aos ex responsáveis pela car
teira, os Srs. João Alberto Bonamigo ex-chefe de 
departamento _e, David Winstein ex-diretor da área 
de captação. 

Foi demonstrado, inclusive, que a partir da no
meação dos mesmos para a área, toda a sistemátiCa 
da carteira fora mudada, também a contábil." 

"Outra constatação efetuada no Sulbrasileiro é 
aquela que diz respeito ao diretor da área de cap
tação: 

- inobstante o Sr. Alceu Francisconi haver assu
mido a diretoria de captação em junho/83, pouco 
ou muito pouco da sua atuação é sentida junto 
ao setor de mercado aberto. 

Verifica-se, isto sim, a interferencia direta, nesta 
área, dos Srs. Davi Weinstein e Maurício Strougo, 
ambos elementos ligados ao Diretor José Antônio 
Carchedi." 

Dando seguimento ao Rela,tó;:io,. consta das observa
ções da Supervisora da instituição: {13-7-84) 

" ... propomos: interpelação em conjunto de to
dos os excessos em re_l_ação aRes. 366 ..... " 

"instauração de processo adniiriistiativõ-ilO Caso 
de ser possível esta caracterização, já então com 
o precedente estabele_cidº-"; 

"instauração de processo administrativo nos ca
sos de informações indevidas, inexistência de conci
liação e manipulação do PU"; 

"interpelação do banco nas demais falhas'! 

Em atendimento às instruções vigentes, a H via per
maneceu na Regiop.al de Porto Alegre para estudo, 
enquanto a 2! via fÕi, em 13-3-84, encaminhada à Uni
dade Central de Fiscalização (DEFIB), em Brasília. 

Em 27-12-84, conclui-se a análise interna do Relató
rio, tendo sido elaborada minuta de ~bertura de Pro
cesso Administrativo. 

ConSiderando que em 8-2-85 sob_reveio a intetvençãQ 
no Conglomerado, em 21-3-85 foi dad_o um despacho 
propondo o arquivamento do processo, com a concor
dância do Chefe Regional de Fiscalização. 

Verificação Especial (VE) 841042, de 9-7-84- Assunto: 
Grupo Sulbrasileiro I BrasUinvest 
Refere-se a ocorrências no Sulbrasileiro a partir de 
abriV84. 

Neste relatório, foram' apresentados os fatos ocor
ridos a partir daquela data referentes ao endividamento 
do Grupo de Empresários, bem coino o acompanha
mento da forma como in&J;"essou no grupo ó Brasilinvest 
através do Sr. Mário GamérO. Tendo sido o mesmo, 
concluído da seguinte forma: 

"Vimos que são vários os aspectos irregulares 
dessa operação. O m·ãis grave, no entanto, é o 
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fato da concessão de 21 bilhões de cruzeiros para 
o Brasilinvest ingressar no Grupo de empresas que 
está direta ou indiretamente assumindo o controle 
acionário do Sulbrasileiro. 

Outro aspect_o negativo, é o a porte de_ recursos 
de repasse externo, concedido à empresas caril ve· 
daçãO expressa nos normativos vigentes, bem como 
a UHfiiaÇ_ã-0 dos recursos para a liquidàÇáo de em
préstimos de algumas empresas do "Grupo de Em
presários"- juntO à própria instituição e no BISB. 
Em outras palavras, é a "rolagem" da dívida com 
a simples troca de dev_edor. 

E o provável é que, com esse crédito de assunção 
- indireta de parte da dívida desse Grupo, o Brasilin
·veste está ingreSsando no Sulbrasileiro. Sem ingres
sos de divisas, portanto. 

A solidez do grupo, só uma análise de todas 
-as empresas do Brasilinvest poderá determinar." 

Em 11-7-84, o processo foi encaminhado ao DEFIB, 
Brasília, solicitando orientação a respeito da adoção 
de medidas a serem implementadas. 

Em 29-10-84, retornou à Divisão Regional de Fiscali
zação «com vistas ao exame da alçada das falhas opera
cionais objeto de comentários nos respectivos laudos 
quanto aos Bancos- Habitasul S.A_. e Sulbrasileiro S. 
A.". Nada mais consta no referido processo. 

5.54 Quanto às interpelações dos 2 (dois) últimos 
anos, também solicitadas por esta CPI através do expe
diente n~ OF. 001/85, foram encaminhadas pelo Banco 
centiã.l do Brasil, registra-se: 

A - Cartas DEFIBIDIFIBISEP AD-831229 a 234, de 
4-10-83 

Referem-se a Processos Administrativos instaUrados 
contra os diretores Hélio Prates da Silveira, José Anto
nio Carchedi, Alceu Francisooni, David Weinstein, Na
bar da_Rosa e Rubem Walter Heineck com base nos 
artigos 153 e 154 da Lei n~ 6.404n6, combinados com 
o artigo 44, § 4? da Lei 4.595/64. 

Assim se pronunciou o BanCo Central: 

"Em vistorias realizadas no Departamento Téc
nico "Operações a preços fixos" do Banco Sulbra
sileiro S.A., no período de 15-4 a 6-5-83, foram 
apuradas irregularidades de natureza grave, consis
tentes na realização de operações de compra de 
títulos de renda fixa que propiciaram a terceiros 
obtenção de "Comissões" e "lucrQs" em negócios 
que o Banco poderia ter efetuado diretamente. 
Agravando as ocorrências está o fato de que duas 
das empresas intermediadoras- corretora Weins
tein TVC Ltda e Sulbrasileiro S.A. CVMC- têm 
respectivamente como maiores acionistas os Srs. 
David Weinstein e José Antonio Carchedi, também 
Diretores do Banco Sulbrasileiro S.A." 

"2. Apenas nas nove operações a seguir descri
tas, verifica-se que o Banco sofreu uma perda da 
ordem de Cr$ 79.060.291." 

"3. Foi apurada, ainda, a realização de opera-
__ _9Ões de mercado aberto com evidente prejuízo para 

o banco, favorecendo a mencionada Corretora 
Weinstein- TVC Ltda., conforme a seguir descri
to: ...... com prejuízo, portanto, de __ Cr$ 

""224.775.000,00 ... 

. An~isada a defesa apresentada, o Departamento de 
F1scah~ação acolheu as justificativas dos Diretores, com 
o arqmvamento do processo, à exceção dos Srs. David 
We!nst~~ e José Anton~o Carchedi, sugerindo a pena 
de mabthtação temporána de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
Entre~t~, o Departamento Jurídico, em longo pare

cer, dectdiu ISentar também o Sr. Carchedi, mantendo 
a pena ao S~. 'Yeinstein. De!ise Parecer, destaca-se: 

"Pelas irregularidades detectadas, sem dúvida, 
o diretor David Weinstein figura como principal 
responsável, visto que, além de, juntamente com 
sua esposa, que, coincidentemente, é sua sócia-ge
rente, controlar urna das corretoras beneficiadas, 
o~upa, no banco, o cargo de titular da área de 
mercado aberto, ou seja, onde as falhas ocorre
ram." 
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"Por outro lado, porém, embora o diretor José· 
Antonio Carchedi fígure, juntamente com o Ban
co, como o principal acionista da Sulbrasileiro S.A. 
- CVMC {46%), o que induz_ à suspeita de que 
teria tido ingerência nos negócios realizados, a nos
so ver, não reUne nos autos provas nesse sentido. 
Prejudica a conclusão que tais suspeitas sugerem, 
os doc~mentos de fls. 95/6, onde o Banco declara 
~cion~ta majoritário da referida corretora e, por 
ISSO, titular do direito de indicar seu administrador 

· que, no caso; recaiu na pessoa do Sr. Hélio Victor 
Bins." 

Após mais alguns comentários decidiu-se pela aplica
ção da pena ao Sr. Weinstein de inabilitação temporária 
por 5 (cinco) anos. 

Em 25-1-85, através dos expedientes DEFIB/DIFIB/ 
SEPAD-85/044 a 049, o Banco Central comunicou a 
decisão aos diretoi-es do Banco. 

Em 11-2-85, com o Banco Sulbrasileiro S.A. já sob 
intervenção, o Sr. David Weinstein recorreu ao Conse
lho Monetário Nacional. 

B- Cartas DEFIBIDIFEBISEPAD-841358 a 373, de 
19-6-84 ~ 

Referem-se a procesSOS administrativos instaurados 
contra o Banco Sulbrasileiro S. A. e os Diretores José 
Truda "Palazzo, ·pedi-o Paulo Gomes de Castro, Mário 
Arthur Mentasi MOmbeli, José Antonio Carchedi, 
Eduardo Emilio Maurel Mü11er, Alceu Franconi, Hélio 
Prates da Silveira, Jorge Edgar Jochims, Rubem Walter 
Heineck, Nabor da Rosa, Lauro Figueredo Abranches. 
Alexandrino Gonçalves Moreira, Celso Mário Schmitz. 
Oaudio Eugenio Stanisçuaski e David Weisntein. 

Razões - constatação de: 

"procedimentos irregulares, consistentes na con
cessão de empréstimos sem atendimento aos princí· 
pios gerais da seletividade, garantia e liquidez, com 
a conseqüente inobservância das normas básicas 
de boa gestão e de boa técnica bancária. A recrimi
nável política de aplicações adotadas, caracteriza
da, também, pela concentração de operações em 
mãos de empresas classificáveis como de um grupo 
económico, eis que participam uma das outras e 
têm acionistas e administradores comuns; pelo regi
me de reformas em valores integrais ou parciais 
de maneira sistemática, ou renovações de opera
ções com.a incorpOração de_ encargos da transação 
anterior, vêm comprometendo a situação económi
co-financeira dessa Instituição, podendo levá-la a 
uma posição insustentável dentro do sistema ban
cário." 

A seguir é arrolado um grande número de ocorrências 
cujas datas vão do per(odo de jan/74 a mar/84, sendo 
que na sua maioria de junho/80 a março/84. 

Em 24-8-84, foi encaminhada defesa única assinada 
por todos os diretores. 

São estas as cópias dos documentos dirigidas a esta 
Comíssão, em atendimento ao Ofício 001/85, de 
21-3-85. ~ ~ 

O que se sabe a respeito desse Processo Adminis
trativo, é que foram aplicadas as seguintes penas: 

a) ao Sr. José Antonio Carchedi a pena de inabili
tação permanente; 

b) ao Sr. HéliO Prates da Silveira a pena de inabili
tação temporária, por 10 (dez) anos: 

c) aos Srs. Eduardo Emilio Maurel Milller e Alceu 
Francisconi a multa correspondente a 200 MVRs; 

d) aos Srs. José Truda Palazzo, Mario Arthur Mens
tasi Mombelli, Jorge Edgar Jochims, Rubem W!!lter 
Heineck, Nabor da Rosa, Laura Figueiredo de Abran
ches, Alexandrino Goriçalves Moreira, Celso Mário 
Schmitz e Claudio Eugenio Stanisçuaski, a pena de mul
ta ci:irrespondente a 100 MVRs; 

e) encerramento do processo: Pedro Paulo Gomes 
de Castro e David Weinstein; 

f) não aplicação de qualquer penalidade ao estabele
cimento. 

6. DEMAIS EMPRESAS DO CONGLOMERADO 
SULBRASILEIRO 

Como se fez referência ariteriormente, foram analisa
das, com detalhes, as ocorrênciãS_verificadas nas e:mpre-
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sas, tanto no caso do Sulbrasileiro como no caso do 
Habitasul, que levaram ambos os conglomerados à si~ 
tuação de insolvência. Assim, no primeiro, como se 
viu, foi o banco comercial o causador da quebra do 
sistema. 

Entretanto, para fins de registro neste relatório, vão 
relacionadas a seguir, a situação fi"nal das demais empre
sas do Grupo Sulbrasileiro, conforme conclusões das 
respectivas Comissões de InquéritOs- riomeadas pelo 
Banco Central do Brasil: 

I) Banco de Investimento Sulbrasileiro SIA 
- Patrimônio Líquido final: Cr$ 195.717.367 mil ne

gativo. 
- CompoSiçãO da Diretoria dos últimos 5 (cinco) 

anos: 
José Antonio Carchedi, Ernesto Paulo Biachi, João 

Carlos Chagas Marins, Eloi Wisniewski e Celso Mário 
Schmitz. 

-Conselheiro dos últimos 5 (cinco) anós: 
Hélio Prates da Silveira, José Antonio Carchedi, Enio 

Lippo Verlangieri, Arthur da Silva Lisboa, Júlio de 
Castilhos Cachapuz de Medeiros, Carlos Aloysio We~ 
ber, Saul Alves da Cunha, João Cláudio Chassot, Mário 
Tupinambá Coelho, Paulo Setembrino CarvalhO Cruz, 
José Mária Bastide Schneider, Irany de Oliveira SantA
nna, Pedro Einloft, Luiz de Souza Vignolo, Joaquim 
Franzoni Duarte e Brenno Dóglia de Britto. 

- Principais causas do Passivo Descoberto: Grande 
volume de operações deferidas à empresas insolventes 
pertencentes ao denominado "Grupo de empresários", 
a partir de agosto de 1983. 

ll) Sulbrasileiro Crédito Imobiliário S.A. (RS) 
-Património Líquido final; Cr$193.022.503-mil ne

gativo. 
-Composição da Diretoria nos últimos 5 (cinco) 

anos: ___ -
Arnaldo Gueller, Cyrino Machado de Oliveira, Ari

nos Martins Pinto, Pedro Alberto Gonçalves Carlomag-
no e Carlos Alberto Piasse. _ 

-Conselheiros dos últimos 5 (cinco) anos: 
Hélio Prates da Silveira, José Antonio Carchedi, Ar· 

thur da Silva Lisboa, Adroaldo Argeu Alves, Mário 
Tupinambá Coelho, João CláudiO Chassot, Brenno Dó~ 
glia de Britto, Saul Alves da Cunha, José Maria Bastide 
Schneider, Luii- de Souza Vignolo, Antonio Mendes 
Ribeiro, 'Irany de Oliveira Sant'Anna, -Pedro Einloft, 
Carlos Aloysio Weber, José Pedro Martins Gomes, Joa
quim Franzoni Duarte. 

-Principais causas do Passivo Descoberto: 
Concentração de empréstimos em empresas deficitá

rias. A Comissão de InquéritO foi cilfe-górica "Sem ris
co" de erro, deve-se imputar à gestão do Sr. Arnaldo 
Gueller (Diretor Superintendente da SBCI, de 1971 
a 4-1-82) grande parte da responsabilidade pelos negó
cios que culminaram por inviabilizar a Liquidanda". 

nl) Sulbrasileiro SP Crédito Imobiliário (SP) 
-Património Líquido final: Cr$ 152.577.747 mil ne

gativo. 
-Composição da Diretoria nos últimos 5 (cinco) 

anos: 
Arnaldo Gueller, Wils_on Goolart Grossmann, Luiz 

Fernando Trigo de Loureiro, Luiz Carlos Silveira Jú
nior, Américo Ribeiro Mendes Netto, Ivan Pedro Fer
nandes de Carvalho, Pedro Alberto Gonçalves Cario
magno e Egberto Penido. 

-Conselheiros dos últimos 5 (cinCo) anos: Hélio 
Prates da Silveira, Arthur da Silva Lisboa, Mário Tupi· 
nambá Coelho, João Cfáudio Chassot, Brenno Dóglia 
de Britto, Saul Alves da Cunha, José Maria Bastide 
Schneider, Antonio Mendes Ribeiro, Luiz de Souza 
Vignolo, Pedro Einloft, Irany de Oliveira Sant'Anna. 

-Principais causas do Passivo Descoberto: Concen
tração de empréstimos- em Cmp!esã:S de difícil situação 
económico-financeira. 

IV - Sulbrasileiro S/ A - Corretora de Valores Mobi
liários 

- Património Líquido final: Cr$ 4.128. 946 mil posi
tivo. 

- Composição da Diretoria nos últimos 5 (cinco) 
anos: Hélio Victor Bins, José Antollio Carchedi e- ElOY 
Wisniewski. 

V - Sulbrasileiro- Crédito, Financiament.o e Inves
timento S/ A. 

-Património Líquido final: Cr$ 54.155.790 mil posi
tivo. 
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-Composição da Diretoria nos últimos 5 (cinco) 
anos: Edy de Matto~_ Muniz, Paulo da Costa Neves, 
Luiz AntonioToffoli Schmitt, Virgílio Leitão de Abreu, 
José Pedro M!lrtins Gom_es e Júlio César da Silva San
tos. 

--.Conselheiro dos últimos 5 (cinco)· anos: Pedro 
Einloft, Poty Salgado Fieire-, João Cláudio Chassot, 
Irany ôe OHVerra·s-arii' Ailn·a; JliTio-d·e--Castilhos Cacha
puz de Medeiros, José Maria Bastide Schneider, Mário 
Tupinambá Coelho, Hélio Prates da Silveira, Arthur 
dª_Silva Lisboa, Saul Alves da Cunha, Avelino Angelo 
Andreis, José Antonio Carchedi, Carlos Aloysio We
ber, A_I_!~O!!.!Q 1\:fe!ldes Ribeiro, Brenno Dóglia de Britto 
e Jose Pedro Martins Gomes. 

=- _Conclusão da Comissão de Inquérito do Banco 
Central do Brasil: 

Foi lançado um voto de louvor à DiretOriii pelo exce
lente trabalho qu~re~lizou à testa da Financeira. 

VI ~ Sulbrasileiro S/ A - Distribuidora de Tits. e 
Vais. Mobiliários 

--:-- Patrimôriio Líquido final: Cr$ 3.746.112 mil posi-
tiVõ. · 

--:-·co~posiçãO da DíretOria-nos últimos 5" (cinco) 
anos: Jaime Ehlers, Iranyde Oliveira Sant'Anna e JoãO 
Emnio Gazzana. 

- Conselheiros dos últimos 5 (cinco) anos: Hélio 
Prates da Silveira, Júlio de Castilhos Cachapuz de Me
deiros, Adroaldo Argeu Alves, Mário Tupinambá Coe
lho, José Antônio Carchedi, Pedro Alberto Gonçalves 
Carlo_magn_o, Paulo Setembrino Carvalho Cruz e Celso 
Túlio Prates da Silveira. 

LCAUSAS DA QUEDA NO ENTENDIMENTO ~ 
DOS ADMINISTRADORES DA INSTITUIÇÃO: 

Hélio Prates da Silveira- Dentre as causas· da situa
ção de iliquídez apresentada pela instituição, apontou 
o-- grande número de operações da Resolução n~ 63, 
e que; com as sucessivas desvalorizações do Cruzeiro, 
acabaram por trazer dificuldades de monta tanto para -
ostomadorescomo para o banco; Concorda plenamente 
esta Comissão com a afirmação do Cel. Hélio Prates, 
só que um fato importante e decisivo está sendo omiti
do, qual seja, quase que a totalidade dos responsáveis 
pelo pagamento era integrante do chamado "grupo de 
empresários", e estes, mesmo em épocas de correções 
cambiais favoráveis, não liquidavam dívidas. Sempre 
se viram obrigados a praticar a "rol agem" de seus com
promissos, tendo _em vista suas péssimas situações eco
nómico-financeiras. 

Também apontou as responsabilidades do lAPAS pa
ra com o Sulbrasileiro, que, à época do Congelamento 
por parte do governo, representava 145% do capital 
do Banco. Concorda esta Comissão com o pesado ónus 
que foi imposto à instituição. Entretanto, não se pode 
deixar de comparar o valor deste encargo à data da 
int_e_t'Lenç_ã_o - em tomo de 75 bilhões de cruzeiros, 
confOrme ele próprio arirrhOü...:.. com aquele represen
tativo dos empréstimos deferidos às empresas ilíquidas, 
que, na mestrra: época, atingia montante próximo a 1 
trilhão de cruzeiros, se somadas todas as empresas do 
Grupo Sulbrasileiro. Assim, entende esta Comissão, 
que o fato apontado agravou a situação, mas nunca 
ao. ponto de dar-lhe o destaque de uma das· causas pre
ponderantes da queda. 

O-elevado custo da administração herdado, também 
mencionado como cau-sa--;-não prospera no entenderdes
ta Comissão pelos mesmos motivos retrocitados. 

A perda, fortemente identificada no open, por derra
dei[Q,_t_a!_D.b~m foi causa arr~lada. Ocorre que, no en
tendimento destã Comissão, dois pontos pareciam ine
vitáveis no estágio em que a insolvência se apresentou, 
ambos de responsabilidade exclusiVa da própria admi
nistração do Banco. São eles: a debilitada situação eco
nómico-financeira de pleno conhecimento dos diversos 
departamentos internos da instituição, cuja extrapola· 
ção ao domínio de terceiros era uma questão de mais 
ou menos tempo. Por outro lado, as perdas na mesa 
de open ficaram ·agravadas pelo excessivo volume de 
recompras assumido, cujos limites fixados pelas normas 
vigentes, portanto de níveis razoáveis, não eram obser
vados de longa data pelo Sulbrasileiro. Mais umas vez, 
desponta como origem do problema, a má qualidade 
de seus ativos, pois a não realização destes, teria que 
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ser, aterfhiadamente, substituído por outra fonte de 
recursos, no caso, o perigoso nfvel de captação no open. 

José António Carchedi - A disparidade de trata
mento rro caso da CENlRALSUL não chegou a ser 
comprovada, uma vez que não possui esta Comissão, 
elemento~ de outras instituições. A lhe contrariar, cons
tam os depoimentos dos representantes_do Banço_Cen
tral que, em' momento algum, admitiram a afirmaÇão. 
Entretanto, fato comprovado nas pesquisas realízadas, 
foram as solicitações do Banco .Sulbrasileiro ao Banco 
Central quando do encerramento do balanço de ju
nho/84, que contemplavam, além da não inscrição em 
créditos em liquidação (CL) as operações da CEN
TRALSUL, pedido de autorização para alterar os nú~ 
meros finais de seu balanço, através da adoção de vários 
procedimentos contrários aos elementares princípios de 
contabilidade. Em sua afirmação, portanto, omite estes 
fatos, o Sr. -carchedi. 

Quanto aos demais fatores responsáveis peta quebra 
do sistema apontadas e_ que se relacionam com o desfe
cho das negociações com os Grupos Habitasul e Brasi
linvest, não podem ser contestados, uma vez que tam
bém entende esta Comissão que os comentários a res~ 
peito nos círculos financeiros foram ãltamente preju
diciais à credibilidade da instituição. 

No que respeita às declarações do então Diretor da 
Área Bancária, Sr. José Luiz Silveira Miranda consta, 
unicamente, no depoimento deste, contestações no sen
tido de que, em momento algum, manifestou-se sobre 
o Sulbrasileiro ou qualquer outra instituição. 

8. ENVOLVIMENTO DE AUTORIDADES: 

_ _ Q _ _iorp~~a Delmar Marques, em seu ljvro _"O caso 
MFM Sulbrasileiro-Ascensão e Queda_ dos Coronéis", 
que é parte integrante de seu depoimento nesta CPI, 
relata que o grupo Sulbrasileiro contou com o beneplá
cito e o favorecimento das autoridades maiores deste 
País durante os governos da denominada Revolução 
de 1964, c!tando também, as gestões havidas por parte 
dos ex-Ministros Leitão de Abreu e Jarbas Passarinho, 
além do Sr. Dinar Gigante, ~x-Vice-Presidei]te do Ban~ 
co do Brasil, junto ao então Ministro Delfim Netto, 
tentando evitar a intervenção finalmente decretada pelo 
Banco Central. Essas mesmas autoridades foram tam
bém citadas pelo Sr. Hélio Prates da Silveira, ex-Pre
-sidente do Banco Sulbrasileiro, em seu depoimento nes· 
ta CPL 

Contudo, como nenhum inembro da Diretoria do 
Banco Central fez qualquer alusão a tais ocorrências, 
em seus depoimentos, apenas as registramos, deixando 
de considerá-las como fato de significaçâo preponde
rante. 

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS. 

A análise do problema Sulbraileiro, que serviu de 
base para que esta Comissão apresentasse com firme 
convicção o seu entendimento a respeito dos fatos que 
desembocaram no fatídico dia 8 de fevereiro de 1985, 
data em que as Autoridades Governamentais decidi
ram-se pela intervenção naquele conglomerado, funda~ 
mentou-se, não só nos depoimentos coletados e na do
cumentação encaminhada pelos principais responsáveis 
ga_ cqndy,ção dos negócios do Sulbrasileiro e pelas auto
ridades ligadas aos órgãos públicos encarregados de 
manter vigilância constante sobre o mercado financeíro, 
com também nos inúmeros relatórios emitidos pelas 
comissões de inquéritos nomeadas conforme a lei, que 
visaram, devidamente suportadas em farta documen
tação, à real e fidedigna apuração-dos fatos. 

A identificii;ão -das origens das dificuldades do Grupo 
Sulbrasileiro, não foi tarefa difícil para esta Comissão, 
pois tudo o que, atentamente se ouviu e se analisou, 
apontava com bastanTe- çlãreza, problemas já desde a 
própria criação do Sistema nos idos de 1973. Em mo
mento algum, evidenciou-se uma saudável perfonnance 
naquele importante conglomerado financeiro, que ser
visse de marco, perfeitamente identificável, que possibi· 
litasse a afirmação exata sobre qual o momento e quais 
cauSas tivessem reVertido o prOcesso. 

O Montepio MFM (ex-Montepio da Famt1ia Militar) 
na situação de controlador acionário, não teve êxito 
na condução de suas empresass financeiras integrantes, 
como se sabe, de um mercado altamente sofisticado 
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b) com mandato nos últimos cinco anos: 

-Artur Ferreira da Silva Moreira 
-José Plácido de Castro Nogueira 
-António Parissi 
-João Carlos Beovenutti Ezfrio 

4. Análise 

Habitasul Crédito Imobiliário 
Confronto de Depoimento: Srs. Nelson da Matta & 

Péricles Dru..:.k 
Basicamente, o Sr.- PéricleS Diuck refuta o SR. Nel

son da Matta nos seguintes pontos fundarnentias: 
a} não existência de passivo a descoberto ou déficit 

econ-c5mico; 
b) não ocorrência de irregularidades graves na condu

ção dos negócios da Habitasul C.I.; 
c) Conseqüentemente, não configuração dos pressu

postos legais para a liquidação extrajudicial da empresa 
{letras "b" e "c" do inciso I do artigo 15 da Lei 
6.024f74). 

Passaremos a analisar cada um destes pontos, à luz 
da documentação disponível nesta CPI. 

a) Não existência de passivo a descoberto ou déficit 
económico. 

Deixar-se-á de proceder uma análise mais acurada 
nas ressalvas feitas pelo Sr. Péricles Druck, em seu 
depoimento nesta CPI, ao contido na carta de inspeção 
enviada em 1/2/85, pelo BNH, ã Habitasul, porquanto 
os elementos ali contidos perdem significância - até 
por que defasados no tempo - se comparados com 
o relatório da Comissão de Inquérito, que melhores 
condições teve de aquilatar a situação económico-fi
nanceira da liquidanda. 

De posse não somente dos depoimentos dos Srs. da 
Matta e Druck, e documentos por eles entregues a esta 
CPI, mas também de cópia dos autos da Comissão de 
Inquérito il.Omeada pelo Presidente do Banco Central 
para apuração de responsab~lidade dos dirigentes da 
Habitasul Cl., será possível analiSáf,-em profundidade, 
um ponto vital em todo este questionamento, qual seja 
a avaliação das garantias dos empréstimos concedidos 
a empresas em volume superior ao permitido por suas 
respectivas capacidades de endividamento. 

Do total de sanearoentos efetuados no balanço de 
11-2-&5 (Cr$ 376 bilhões), Cr$ 300 bilhões referem-se 
à insuficiência de garantias em três modalidades de em
préstimos, a saber: 

insuficlêoda 
de garantias 

12.101- Empréstimos- a Em-
presários ............... 218.102 
12:108....:..... Empréstimos p/Pro
jetos 

de Cooperativas ... 17.5.41 
12.441-01-03-08 - Opers. de 
Créd. . -

-Fabca'Especial ... 64.06 
299.709 

Q..deslinde da questão situa-se, portanto, em demons~ · 
trar-se qual das avaliações evidenCia ser mais coófiável: 
a do Sr.-Pérides Druk ou ~quela ap_resentada_pela Ço
missão Cooidenad_ora de Avaliações, formada por en~ 
genheiro da Caixa Económica Federal, Banco Nacional 
da Habitação e Banco Central dQ Brasil e que serviu 
de base para os trabalhos da Coniissão de Inquérito. 

Infelizmente, apesar de ter-se analisado em profun
didade. a farta documentação à disposição desta CPI, 
não fot possível chegar-se a conclusões definitivas a 
respeito do_ valor dos ditos imóveiS, exceÇãO feita às 
avaliações dos corijuntos residenciais Jafdim Guana
bara e Princesa Isabel, apresenúidos peto Sr-. -Pérícles 
Druk e outros, acatados pela ~omissão de Inquérito, 
que procedeu as devidas rçtificaÇões acrescendo cerca 
de_ Cr$ 23 bilhões à sua avaliação. 

O laudo elaborado pela Bolsa de Avaliação de Imó
veis do Rio Grande do Sul Ltda. e tanlbém juntado 
pelos acusados, em sua defesa, começa informando-que: 

"Para avaliarmos os lotes urbanizados ou com 
urbanização incompleta, utilizaremos o método in
direto, pois nos municípios da denominada Região 
Metropolitana de Porto Alegre, inexistem lotes 
com urbanização idêntica o_u similar aos avalían-
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dos, no mercado imobiliário. O que há na reàlidade 
são lotes similares urbanizados com prédios (casas 
ou apartamentos) viabilizando assim a sua comer· 
cialização, uma vez que o valor do terreno urbani
,zac:J.o e d~s benfeitç>rias são financiados pelo SFH., 
pOis a fatxa.de renda média-baixa e baixa dificil

_meme possuirão uma poupança queJhes dê condi
~es de adquirir terrenos urbanizados)." 

Ora, se a venda dos terrenos só é viável juntamente 
com as casas e se estas ainda não foram construídas 
torn~se díf!cil aceitar avaliação que presume a sua exis: 
tên_c~ª?_ Sena voltar-se a admitir o "valor potencial de 
i~6veis'', de triste memória, em outros processos de 
conhecimento público. 

Não menos falhos são os laudos da denominada "Co
míssão Coordenadora de A vaiiaÇões", cjue co-nfessa que 
o trabalho não está caracterizado como uma avaliação. 
~r~nscre~e~-se, a seguir, algumas ressalvas feitas pela 
Ccl\.-âs suas próprias conclusões: 

- -- "Nenhum dos documentos a nós entregues pude
ram ser considerados fidedignos, pois esses eram 
em xerox, alguns com ausência de carimbo de apro
v?~ão dos órgãos competentes, o que nos impossi
bilitou che_car a relação das garantias com o real
mente vistoriado "in loco"." 

"Desconhecemos, por não nos ter sido forne
cida, a sit~aç_ão illrídica dos empreendjmentos por 
nós vistoriados. Nossa vistoria, de forma amostral, 
:~~?,u somente da parte física dos empreendimen-

"Constatamos o mercado imobiliário retraído e 
praticamente paralisado, o que, eventualmente 
acarretarác4ifícilli_quidez dos empreendimento~ 
por nós vistoriados." 

"Os valores e custos por nós forneCidos não se 
enquadram na NB-502 e nem tampouco nas prescri
ções normativas da ID-GDA-14n7- deste BNH 
- razáo pela qual este trabalho não está caracte
rizado como uma avalíação." 

"Eventuais atualizações dos valores apresenta~ 
dos_ não deverão,, necessariamente, acompanhar as 
vanaçáes das Umdades Padrão de Capital- UPC, 
ou qualq~er outro fator de corr~_ção tinear tendo 
em vista que- o mercado encontra-se em _.função 
descontínua." 

Impossfvel, pois, com as informações disponíveis, 
chegar-se ao valor patrimonial da Habitasul Crédito 
Imobiliário. 

Não obs!ante, .ten_do e__m _vista o contido na proposta 
de suspensao de hqu1daçao/mtervenções em instituições 
do .Grupo Habitasul, apresentada pelos seus controla
dores, que faz referências ao saneamento das empresas 
do ~po, há que se inferir que se tratavam de empresas 
com p-roblemas. 

5. Causas da Queda 

Embora o Sr. Péricles Druck, em seu depoi.mento 
nest~ __ CPI, tive~s-~ feito severas críticas ao ex-Presidente 
dp BNH, Sr. NelsondaMatta, responsabilizan-do-o pela 
queb~a da empresa de crédito imobiliário, ele próprio· 
faz _comentário, em sua defesa junto à Comissão de 
Inquérito nomeada pelo Banco Central, sobie a inviabi
lidade_ das sociedades de Crédito Imobiliário ind~pen
dentes ou ligadas a instituições financefras menores. 

Difícil acolher a acusação por ele feita nesta CPI 
de que a não-liberação de cerca de Cr$ 100 bilhões 
em recursos do F AL foi "flagrante violação de direito 
liquido e ce~o de saque, uma vez: que as normas por 
--ele _m~smo~cltadas e a seguir transcritas não confortam 
essa certeza. 
do~~o~uft~~ nr27/84, do Conselho de Administração 

"C?s e~prést~os de assistência financeira de liquidez 
destmados a atender, a critério do BNH, necessid:ide 
de liquidez de caráter transitório _e derivados de fatores 
::tlh~i9s _?_~~!)_ 4il ~p.t~~. pb~e;rvarã_o as _condições 
gerais estabelecidas neste item e aq_uelas a serem defini
das pela Diretoria de o BNH" (grifo nosso). 

Resolução da Diretoria RD-30/84, item 12: 
"O empréstimo de assistência financeira de liquidez 

a ser_c_gncedid_o c_o_mrec_ursos do FAL deverá ser prece
dido da assinatura pelo BNH e pelo Agente Financeiro 
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ínteressado, de convénio específico, e Obedecerá as se
guintes condições gerais: 

12.1- Objetivo -atender a necessidade de liquidez 
de caráter transitório e derivada de fatores alheios à 
ação da entidade, a critério do BNH:" 

Tran~crevemos,-a seguir, a análise feita pelo próprio 
Sr. Péncles Druck, das. causas da queda, contida em 
sua defesa apresentada junto ã Comissão de Inquérito 
do Banco Central. 

"1.1.4 Como Causas Mediatas Genéricas se podem 
catalogar, em primeiro lugar, o esfacelamento do Siste
ma Financeiro de Habitação- - SFH, especialmente 
pela defasagem entre os rendimentos dos mutuários 
e o reajustamento dos compromissos decorrentes dos 
financiamentos contratados, a chamada política de con
tigenciamento salarial, e que se manifesta especialmen
te no crescimento alarmante do nível de inadimpléncia. 

Em segundo lugar, ·a falta de competitividade da Ca
der~eta de Poupança- principal instrumento de capta
ção das Sociedades de Crédito Imobiliário- em relaçáo 
~os dema~s papéis do mercado, que operam a altas taxas 
livres reais, orquestradas pela necessidade do Governo 
de Rolar a Dívida Pública Interna - taxas essas à 
época, 4 a 5 vezes maiores- do que a da Cadern~ta 
de Poupança, único investimento com juros tabelados 
a 6% ao ano. 

A inviabilidade das Sociedades de Crédito Imobi
liário independentes ou ligadas a Instituições Finan
ceiras menores, inclusive, vem de ser reconhecida pelo 
Conselho Monetário Nacional que, através do Voto 
239/85, anexo, possibilitou-lhes uma saída honrosa, uma 
vez que tinham seu Caixa sustentado pelo BNH há 
quase dois anos. 

Por derradeiro, a falta de competitividade do Grupo 
HABITASUL, se tomou definitiva face_ ãs reiteradas 
negativas do Banco Central (ANEXO IV) em atendá 
pleitos seus, condenando-o a depender permanente
mente de outras redes bancárias para movimentação 
dos recursos de sua Sociedade de Crédito Imobiliário. 

1.1.5 As causas Media tas Específicas foram as reite
radas negativas do Banco_ Nacional da Habitação -
BNH em; atender os pleitos específicos da HABITA
SUL CREDITO IMOBI1.JÁRIO S/ A. 

Não se pode ignorar, também, os reflexos das su~s
sivas Intervenções, no início de 1984, em 7 (sete) Socie
dades de C:édito Imobiliário independentes, de perfil 
mercadológtco semelhante ao da HABITASUL CRÉ
DITO IMOBILIÁRIO, fator que provocou, como era 
natural, notável insegurança na clientela ao Conglo
me~ado HABITASUL, além de boatos, de origem no
tóna, de _que seu destino seria semelhante. 

A crise HABITASUL, em maio/junho de 1984, com 
"corridas" em Agê:ncias -de pleno conhecimento das 
Autoridades - culminou com a frustrada tentativa de 
associação com o Sistema Brasileiro Sulbrasileiro me
diante assinatura, amplamente divulgada, de um Proto
C?lo ~e Intenções, que, Il'!esmo não implementado, ser
Vlll para estancar a sangna. 

Importante ressa(tar que, desde aquela ocasião, a 
HABIT ASUL CRÉDITO IMOBILIARIO vinha soli
citando ao BNH os Refinanciamentos que lhe erarn 
devidos por se haver dedicado ao financiamento de ha
bitações de interesse sociat, recursos que lhe foram con
tinuadamente negados, e com os qUãis teria, de há mui
to, reposto_ os fundos repassados pelas demais Institui
ções do Grupo, e, inclusive, retornado ao Sul brasileiro 
a sustent.açãõ d~ Caixa que âele recebeu, tOrnando des
necessána a umficaçáo protocolada. 

1.1.6 Finalmente, como Causas Imediatas da crise de 
Hq~idez que atingiu o Grupo Habitasut como um todo, 
estao: 
-a queda do Grupo SULBRASILEIRO, a cuja ima
gem estava o Grupo HABITASUL ligado publicamente 
pelo Protocolo de Intenções firmado em 1984_, e de 
~~~.rr:: estava recebendo sustentação na Mesa de Capta-

-Na J?.egativa do Banco Nacional da Habitação
~NH, por ato de seu Presidente Nelson da Matta, de 
hbe~ar recursos, de propriedade da HABITASUL 
CR~DITO IMC?~ILIARlO S.A., disponíveis, que po

~::~:::::-~:r1~~~~i~~~~m absoluta tranqüilidade, supe" 

Não. s7 referiu o Sr. Péricles Druck, quanto às causas 
essenc1ats da queda, à política de aplicações com eleva-
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da concentração de recursos em favor de poucas empre
sas e em um único empreendimento; e-na cõ-iicessão 
de créditos superiores às respectivas caJfaCíáades do 
endividamento dos financiados. 

Embora tenhamos encontrado referências explícitas 
ou veladas do Sr. Péricles Druck de que teria havido 
por parte do BNH e particularmente de seu Presidente, 
Sr. Nelson da Matta, tratamento discriminatório contra 
o HABITASUL, classificando a intervenção de intem
pestiva, descabida e ilegal, a documentação existente 
não toma óbvia tal acusação. A correspondéncia troca
da pelo Grupo HABITASUL e SULBRASILEIRO 
com o BNH - cartas de 29-6-84 e _3-8_-84 que tratam 
da unificação da Habitasul Crédito Imobiliário com a 
Sulbrasileiro Crédito Imobiliário - demonstra a apa
rente boa vontade do BNH para com uma solução de 
mercado. Entretanto, a intervenção no Grupo SUL
BRASILEIRO alterou dramaticamente a situação de 
liquidez do sistema e particularmente da HABITASUL, 
colocando o BNH diante do seguinte dilema: aportar~ 
lhe recursos, até esgotar seus limites regulamentares, 
como vinha fazendo o Banco Central com o Banco 
comercial do grupo, ou decretar sua quebra imediata, 
ainda que sem condições de fazer um diagnóstico pre
ciso quanto a sua possibilidade de recuperação. O BNH 
optou pela segunda alternativa. Qaro fica a disparidade 
de tratamento dispensado pelas duas autoridades, po
rém foi legal a decisão do_ BNH, ainda que possa ter 
sido intempestiva e adruinistrativamente pudesse haver 
a adoção de outra alternativa. 

VII - Objetivos da CPI - Conclusões 

Esta CPI, conforme Resolução n? 2185, do Senado 
Federal, criada para investigar e analisar em profun~ 
didade as origens e as causas que determinaram a inter~ 
venção no Banco Sulbrasileiro S/ A e no Banco Habi~ 
tasul SIA teve os seguintes objetivos, adiante analisados 
uma um. 

a) Identificar responsabilidades, seja do se to r público, 
seja no setor privado, tspeclalmente nos órgãos de coo~ 
tro1e e flscafuaçáo bancária. 

A "quebra" do Grupo Habitasul foi decorrente de 
problemas na empresa de crédito imobiliário oriundos, 
basicamente, de causas extrínsecas- crise no mercado 
imobiliário - e intrísecas, referentes a seus adminis~ 
tradores - concentração de financiamentos em em~ 
preendimentos a empresas de alto risco. 

O órgão fiscalizador- BNH -, conforme declara~ 
ções de seu ex-Presidente, Sr. Nelson da Matta nesta 
CPI, só em maio de 84 concluiu um primeiro relato 
de inspeção que demonstrava a prática de irregulari
dades por ele entendida como, até certo ponto, graves 
e a existência de problemas patrimoniais. Houve, pois) 
uma tardia atuação da fiscalização do BNH, explicada 
pelo Sr. da Matta como decorrência da falta de inspe
tores. 

Quanto ao Grupo Sulbrasileiro, nada obstante os sé
rios problemas que se corporificaram em patrimônios 
líquidos negativos em suas empresas de crédito _imobi
liário e no seu banco de investimentos, foí -o banco 
comercial do sistema o principal causador da desconti
nuidade selada em 8 de fevereiro de 1985. 

Na identificação dos responsáveis atuantes no setor 
privado da economia, desponta, com certeza, o acio
nista controlador Montepio MFM, porquanto jamais 
mostrou condições de administrar o importante conglo
merado por ele mesmo constituído. Acercou-se dele, 
posteriormente, um grupo de empresários na condição 
de acionistas minoritários, cujas intenções de capitaliza
rem-se ou capitalizar a instituição sempre foi dúvida 
nos últimos cinco anos de atuação_ do_ Grupo Sulbra
sileiro. Também esses, se apresentam com parcela signi
ficativa de responsabilidade sobre as lamentávéis ocor~ 
rências que culminaram com a intervenção e liquidação 
decretadas pelas autoridades. __ 

Do lado do setor público, o Banco Central do Brasil, 
órgão fiscalizador, conforme atribuições que lhe foram 
dadas pela Lei n~ 4.595/64, falhou. Falhou, embora te
nha se mostrado sempre atuante, a nível de escalões 
intermediários, pois os sistemáticos e temtiestlvOs acom~ 
panhamentos de balanços, bem como as regulares fisca
lizações levadas a efeito, não foram suficientes- -para 
evitar, no tempo certo, o mal maior verificado. As ale-
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! gádas deficiências âa Jegrsraçáó são reais, porém, no 
: entender desta Comissão, -não ao ponto de justificar 
' a inoperância ante a quebra ocorrida, sem antes ter 
~ agido com a presteza que seria exig{vel. 
1 Então, com base no que se ouviu nos depoimentos 
i e se examinou na documentação encaminhada a esta 
: Comiss_ãº Parlamen~ar de Inquérito, ev_idenciaram-se 
'práticas de gestões irregulares com infrigências aos se
'1guintes normativos: 

'i NO SISTEMA FINANCEIRO SULBRASILEIRO: 

Resolução n~ 469/78 do Banco Central do Brasi~ M_a
nual de Normas e Instruções (MNI) do mesmo Urgao 
163.3.10, 16.7.2.1 "'a",l6.7.2.2."a", "c'", "d", "e" e 
"f", 16.7.2.17."a" TI! e IV, 16.9.7.2."b" e "c", e sem 
correspondentes no MNI, Título 18, e Lei n? 4.595/64, 
Art. 34 ln c. III e IV, que vedam: 

-abertura de crédito em conta corrente a desco
berto, isto é, sem garantias suficiente; 

-concessão de empréstimo a firmas sem ficha de 
cadastro atualizada e satisfatória; 
· -predominância de financiamentos a um mesmo se

ter de atividade económica; 
-reforma de operações de crédito por valor integral, 

ou mesmo reformas parciais em número excessivo e 
de forma sistemática; 

-renovação-de empréstimos com a incorporação de 
juros e encargos da transação anterior; 

-deferimento de operações de crédito, com inobser
vãncia dos princípios de seletividade, garantia, liqüidez 
e diversificação de riscos; 

- conceS&âO de empréstimos com a finalidade de per
mitir" a· sUbscrição de ações do próprio banco; 

-concessão de empréstimos às pessoas jurídicas 
Que p~rticipam com mais de 10% do canital do banco; 

-nãó coiltabilização, tempestivamente, de débitos 
em conta de depósitos; 

-concessão de adiantamento de depositantes abran
gidos pelas vedações legais e regulamentares, no tocante 
a empréstimos e adiantamentos. 

Responsá.veis: 
Impende registrar que, a exemplo do que concluiu 

a ComissãO _de Inquérito do Banco Central do Brasil, 
também é o pensamento desta CPI que nem todos os 
administradores concorreram da mesma forma para as 
causas que levaram o Sistema Financeiro Sulbrasileiro 
à Situação de insolvência, entretanto, legalmente, eram 
os seguintes os responsáveis pela gestão dos_ seus negó~ 
cios nos últimos 5 (cinco) anos, período em que se 
evidenciou a agudiza_ção do problema e a ocorrência 
de inúmeras falhas de irregularidades: 

Hélio Prates da Silveira - José Antonio Carchedi· 
- Eduardo Emiliá Maurell Müller - Ruben Walter 
Heineck - David Weinstein - Alceu Francisconi -
Laura Figueiredo de Abranches- Mário Arthur Men
tasti Mombelli-Nabo r da Rosa- Pedro Paulo Gomes 
de Castro_:.... José Truda Palazzo- Celso Mário Schmits 
-Alexandrino Gonçalves Moreira- Cláudio Eugenio 
Stanisçuaski - Júlio César da Silva Santos - Jorge 
Edgar Jochims - Breno Dógliã de Britto - Arthur 
da Silva Lisboa - José Maria Bastíde Schneider -
Júlio de Castilhos Cachapuz de Medeiros - Mário Ber
iúiido Garnero - Newton Chiaparini - Mário Tupi
nambá Coelho - João Claudio Chassot - Demétrio 
de Moura Lima - Cyrino Machado de Oliveira- Saul 
Alves da Cunha - Irany de Oli_veirã Sant'Anna -
Poti Salgado Freire- Adroaldo Argeu Alves- Ernes
to Paulo Biachi -João Carlos Chagas Marins - Eloi 
Weisniewski- Enio Lippo Verlangieri- Carlos Aloy
sui Weber- Luiz de Souza Vignolo- Joaquim Fran
zoni Duarte - Pedro Einloft - Paulo Setembrino de 
Carvalho Cruz - Am<!ldo Gueller - Arinos Martfns 
Pinto- Pedro Alberto Golnçalves Carlomagno- Car
los Alberto Piasse -Antonio Mendes Ribeiro- José 
Pedro Marins Gomes- L.ui1: __ Femando Trigo de Lou
reiro- Luiz Carlos Silveira Junior- Américo Ribeiro 
Mendes Netto - Ivan Pedro Fernandes de Carvalho 
- Egberto Penido - Wilson Goulart Grossmann. 

NO SISTEMA FINANCEIRO HABITASUL 

Infringência a certas· normas da boa técnica bancária 
80m a concessão e concentração de finãri.ciamentos em 
empreendimentos e empresas de alto risco. 
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· Responsáveis: 

Também, neste caso, cabe o registro de que, segundo 
o entendimento desta Comissão, nem todos os adminis
tradores concorreram da mesma forma para as causas 
que levaram o Sistema Financeiro Sulbrasileiro à situa
ção de insolvência. Eram dirigentes: 

Péricles de Freitas Druck- Eurito de Freitas Druck 
-'-Camilo Fortuna Pires -Moisés Oliveira Cohen -
Antônio Fernando Landell de Moura - Arthur Fer
reira da Silva Moreira - José Plácido de Castro No
gueira- Stélio Gostisa- José Luiz Eloi Pilotto. 

NO BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Infringência do art. 9? da Lei n?4.595, de 31 de dezem
bro de 1964, que diz: "Compete ao Banco Central do 
Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe 
são atribuídas pela legislação em vigor e as normas 
expedidas pelo Conselho Monetário Nacional", e ao 
art. 10, da mesma Lei, em seu inciso VIII, que diz 
ser competência privativa do Banco Central do Brasil 
"Exercer a fiscalização das instituições fmanceiras, e 
aplicar as penalidades previstas". 

Responsáveis: 

b) oferecer aitemativas para soerguimento da econo
mia do Estado do Rio Grande do Sul. 

As soluções encontradas para os dois grupos - Sul
brasileiro/Habitasul-, expostas no item, "d", concreti~ 
zaram alternativas de soerguimento da economia do 
Rio Grande do Sul. 

c) Avaliar os mecanismos de controle do Sistema Fi
nanceiro Nacional. 

Várias deficiências no mecanismo de controle do Sis
tema Financeiro Nacional foram apon.tadas pelas au_tori~ 
dades fiscalizadoras em seus depoimentos nesta CPI, 
a saber: 

- Dr. Nelson da Matta, ex-Presidente do BNH: O 
BNH não dispunha de equipes de inspetores suficiente 
para manter uma presença mais efetiva nas empresas 
que administram recursos da economia popular. Nossas 
leis são um pouco «enferrujadas" do ponto de vista 
da desenvoltura processualística, para as punições ne
cessárias e indispensáveis de casos como estes. 

Defendeu a reformulação do Sistema Financeiro para 
proteger melhor as economias populares, não só com 
a criação de fundos protetores dos credores, a exemplo 
do que o BNH já possui, oFGDLI, formado com contri
buiçóes dos agentes financeiros, mas também com 
maior eficiênci~ da ação fiscalizadora do governo e re
forma, profunda na nossa legislação punitiva, para evitar 
que esses processos se arrastem por 10, 15, 20 anos 
na Justiça. 

Dr. Iran Siqueira Lima, Diretor- de Fiscalização do 
Banco Central do Brasil: O processo administrativo; 
instrumento que poderia levar o mau administrador até 
uma inabilitação permanente para a gestão de empresas 
do sistemã financeiro demanda, em média, cerca de 
12 meses, e assim mesmo, se não houver recurso ao 
Poder Judiciário. As únicas maneiras rápidas de afastar 
o mau administrador são a intervenção e a liquidação 
extrajudicial. 

Outro aspecto importante é o limite legal da ação 
fiscalizadora do Banco Central, como, por exemplo, 
a impossibilidade de o Banco Central verificar os livros 
dos controladores e as empresas controladas não finan~ 
ceiras das instituições financeiras, ocorrendo, não raras 
vezes, que operações danosas praticadas por esses con
troladores, seja na qualidade de pessoas físicas, seja· 
na de pessoas jurídicas, acabam por trazer dificuldades 
para a própria instituição. Necessário se torna, assim, 
urgente aperfeiçoamento da legislação que trata do fun~ 
cionamento dessas instituições, sendo conveniente, até 
mesmo, que s_e_coloque, nessa legislação, procedimento 
igual ao adotado pela CVM, que lhe permite cornpa
_recerem todos os processos judiciários, pois, essa provi
dência facilitará em muito o trabalho exercido pelo Po
der Judiciário, com o pronto esclarecimento de opera
ções praticadas pelas instituições, o que tenderá a dimí~ 
nuir, inclusive, o tempo de duração dos regimes espe
ciais (intervençãofliquidação). 
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- César Rogério Valente, Presidente da FEDERASUL: 
Denfendeu a mudança nos critériOS- p-ara fixação da 
Presidência do Banco Central, que deve ficar imune 
a quaisquer pressões, seja de que ordem for. 
d) Sugerir medidas capazes de equacionar e oferecer 

solução para a situação de insegurança e intranqüilidade 
pela qual estão passando os empregados das duas empre-. 
sas mencionadas. 

No caso do Grupõliabitasul, os próprios contioladoreS 
apresentaram ao Banco Ce-ntral plano de recuperação 
e capitalização, que foi aprovado, propondo-se, basica
mente, a preservar o emprego dos funcionários, pagar 
60% dos créditos dos investidores, em dinheiro, corri
gidos monetariamente, e os restantes 40% em açóes 
ou debêntures da Cia. Habitasul de Participações e 
transferir, ao Banco Meridional, o controle acionário 
das instituições sob intervenção em dação em paga~ 
menta da dívida da Cia. Habitasul de Participações pe
rante aquele banco. 

Quanto ao Grupo Sulbrasileiro, o problema em tela 
ficou resOlvido com o advento da Lei n~ 7.315 de 24 
de maio de 1985. que autorizou a desapropriação das 
ações do conglomerado com a conseqüente criação do 
Banco Meridional do Brasil S/ A. A desapropriação pro
priamente dita, de vez que aquela simplesmente autori
zou, deu-se através do Decreto n? 91.290, de 3015/85. 
Complementando a legislação que possibilitou o inte
gral funcionamento do complexo Meridional do Brasil, 
ent 25/11/85, foi assinado o Decreto n~ 91.984. Com 
isso, restaurou~se a segurança e a tranqüilidade dos 
aproximadamente dezessete mil funcionários do ex-Sis
tema Financeiro Sulbrasileiro. 

RECOMENDAÇÓES 
- Aperfeiçoamento dos Mecanismos de Controle do Sis
tema Financeiro. 

Após a instalação desta CPI, ou até como conse
qüência desta., algumas medidas já foram implemen
tadas para superação das deficiências apontadas nos 
mecanismos de controle do sistema fíilanceiro. 

Assim, em 5-5-85, foi baixada pelo Conselho Mone
tário Nacional a Resolução nY 1.021 que, em seu item 
X prevê o seguinte: "caberá ao Banco Central, quando 
houver indícios de cometimento de infração incompa
tível com o exercício do cargo para o qual foi eleito 
ou nomeado, ao instaurar o çompetente processo ad
minstrativo, determinar à sociedade o imediato afasta
mento do administrador ou sócio~gerente indiciado, até 
a conclusão do aludido processo administrativo. Não 
concluído o processo no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, o administrador poderá ser reintegrado em suas 
funções". 

Por outro lado, já foi sancionado--Pelo Presidente 
da República projeto de lei aprovado pelo Congresso 
estabelecendo severas medidas para conter e punir os 
chamados "crimes do colarinho branco". T~l projeto 
incorpora, eni se-o. artigo 26, uma das medidas preconi
zadas por ex-Diretor do Banco Central, admitindo a 
assistência do Banco Central ao Ministério Público 
quando houver sido cometido crime na órbita de ativi
dade sujeita à sua disciplina e fiscalização. 

Não obstante tais medidas, recomendamos ao P_oder 
Legislativo a elaboração de legislação incorporando 
mais os seguintes aperfeiçoamentos: 

a) instituição do seguro pal'ã _ _P.~'?te_ção aos clientes 
de instituições financeiras; 

b) ampliação dos poderes do Banco Central, possibi
litando~ lhe estender sua ação fiscalizadora às empresas 
controladoras de instituições financeiras e do mercado 
distribuidor de títulos e valores mobiliários; 

c) alteração do artifo 14, da Lei n~ 4.595/64, que 
dispõe sobre a forma de nomeação da diretoria do Ban
co Central do Brasil, a qual passaria a ser escolhida 
pelo Congresso Nacional (ou, -alternativamente, por 
uma de suas Casas, ou pelo Conselho Monetário Nacio
nal, etc.), outorgando-lhe mandato por prazo determi
nado (por ex. 5 anos), não coincidente com o do Presi
dente da República, demissível apenas quando configu
rado o cometimento de falta grave na condução dos 
interesses da instituição. Tal alternativa tomaria a Dire
toria mais independente em suas decisões. 

Assim, após quinze meses, o que até pode ser rápido 
na história real da duração media das CPls, chega-se 
ao final d6te trabalho. Nele se buscou ouvir a todos 
quantos tivessem ligações, diretas ou indiretas, com os 
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antecedentes e com as conseqüências do evento em 
apuraçã~, bem como os possíveis e/ou prováveis respon
sáveis pelo ocorrido com os grupos Sulbrasileiro/Ha
bitasul, no verão de 1984. 

Não animou nosso espírito de relator, e proponente 
da Comissão, qualquer tipo de sentimento menor. Não 
foi um intuito policialesco o que marcou a trilha desta 
CPI. Não houve propósito de retaliações, ou intuitos 
menores. Nem podia, nem devia. 

Trabalhamos em cima dos itens que informaram o 
requerimento inicial, pleiteando a convocação. E trata
mos de apurar fatos, identificar participações, definir 
responsabilidades, quantificar valores, e buscar -
quando existissem-porquês, aliás, nem sempre encon
trados. 

Convém recordar que a CPI tinha, ademais de sua 
tarefa investigadora, um propósito de contribuir para 
o encontro de soluções da problemática decorrente de 
liqudações e intervenções, quer no plano de viabilizar 
novos caminhos para o sistema financeiro estaduaVre
gional, quer no sentido de preservar o mercado de traba
lho e, nele, o elenco de empregos, então ameaçados 
de supressão. 

Contribuímos, tenho plena certeza disso, para atingir 
aq1:1-ele~ _dois objetivos primordiais, posto que fizemos 
do ·árgão colegiado um centro de repercussão da luta 
pacífica pela implantação do Banco substitutivo que, 
se foi proposto pelo Executivo, tramitou como projeto 
de Jgi, decorreu de muitas reivindicações e pressões 
nascidas ou multiplicadas no Legislativo e, por este, 
depois de amplo debate nas suas duas Casas, foi apro
vado, com ajustes, aprefeiçoamentos e adaptações. 

Mais q_ueria e devia atingir a CPL Cabia-lhe identificar 
as medidas indispensáveis e mais urgentes para evitar 
repetições dos episódios sob investigação. Prevenir, pa
ra não remediar, na acaciana e verdadeira frase de todo 
o dia. E, ao concluir o trabalho, colocamos para exame 
da douta Comissão um elenco de medidas, basicamente 
de_ caráter legislativo que, uma vez adotadas, deverão 
evitar vazamentos decorrentes de incompetência, do 
descaso, ou da inidoneidade de fiscalizadores e fiscali
zados. Não entramos no detalhamento da elaboração 
dos anteprojetos porque entendemos que seria melhor. 

- primeiro, aprovar, se assim entender a douta Comissão, 
a idéia em si. Depois, acolhidos os critérios, aceitas 
as teses e entendidas como necessárias as providências 
pleiteadas e recomendadas, transformar-las, por ato de 
técnica legislativa, em projetas de lei, será tarefa que 
se realizará na "vacatio" que dista entre a decisão da 
Comissão Parlamentar de Inquérito e a apresentação 
do parecerem plenário. Entãso, seria ele acompanhado 
dos respectivos e autorizados projetas que formularía~ 
mos, em autoria conjUnta, integrantes da proória CPI, 
se a tanto se dispuserem e com as propostas concor
darem. 

Finalmente, resta o capítulo das responsabilidades 
individuais. Dissemos, e repetimos, que, no exame dos 
documentos- ainda que não de maneira flagrante -
na ouvida dos depoimentos, no convívio com a História 
de todo esse afTaire se pode concluir que as pessoas 
que tinham formalmente, posições similares ou iguais, 
nem sempre tiveram participação idêntica nos episó
dioS. Cargos do mesmo nível não caracterizam obrigato
riamente atitudes _e comprometimentos iguais, na práti
ca. De qualquer maneira, para poder transformar esse 
tipo de entenditnento, nascido das evidências presu
midas, em afirmartiva ob jetiva, careceríamos de um 
trabalho que não é propriamente o da CPI, mas de 
uma operação policíalesca. E esta deve ter um outro 
cenário, é competência de outrem e deve -se enten
dida necessárias - ser etapa posterior e conseqüente. 

Não há como negar que há diferenças claras entre 
a situação do Sulbrasileiro e a _do Habitasul, tanto assim 
que um teve o seu fim ditado por ato governamental, 
e o outro fechou as portas, por decisão de seus dirigen
tes, ante um momento de sério aprêmio. Não há como 
esquecer que as entidades financeiras tinham diferenças 
evidentes quanto à origem e dimensão de seus proble
mas: um, padecendo de uma enfermidade que se mos~ 
trava crescente e malignamente dissemínada, num pro
cesso continuado e ininterrupto; o outro, sofrendo a 
agudização, recente e de atingimento muito forte mas 
parcial, de um tipo de dor e doença, que poderia quem 
sabe, ainda sobreviver, extirpando órgãos, realizando 
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traumatizante cirurgia, talvez com alguma medicina for
te, nova. Quem sabe ... 

De tudo isso, de diferenças e analogias, de formais 
igualdades e reais distinções, quer no plano institucio
nal, quer nas ações pessoais, evoluímos, também, para 
a necessidade de recordar e enfatizar que culpas e 
erros, aparências e omissões suscetíveis de investigações 
mais aprofundadas por órgãos competentes e capazes 
de encaminhar o processo punitivo também vimo~, cla
rarilente, ria área pública. Quem tinha de fiscalizar, 
prevenir, impedir a ocorrência de certos fatos e coibir 
irregularidades não o fez. Inclusive, quando escalões 
hierarquicamente ínferíorês identificaram as situações 
inadequadas, e os titulares de mando superior silencia~ 
ram, parecendo esquivar-se, pelo silêncio, de tomar 
as decisões punitivas compatíveis, numa omissão incom
preensível. 

Assim, entendemos que melhor seria listar tantos 
quantos tiveram funções de direção, ou compuseram 
conselhos das entidades sob intervenção ou passíveis 
de liquidação. Trunbém por esse mesmo motivo não 
excluímos do relatório em pauta o nome de qualquer 
das autoridades, à época, do Banco Central que, desde 
os presídentes até os seus diferentes diretores, envolve
ram-se nos episódios de uma maneira ou de outra. 

Está, pois, concluída a radiografia de corpo inteiro. 
Naaa foi escondido. Nada foi precocemente motivo de 
julgamento. Não se condenou nem absolveu. Os fatos 
estão expostos, as eventuais justificativas arroladas, as 
irregularidades apontadas e dado o nome de quem apa
rentemente, não deveria cometê-las, e de quem deveria 
impedi-las. 

A Comissão, para que, analisando este relatório e 
o enorme conjunto de documentos que lhe serviram 
de subsísdio, dê o seu voto final, a fim de que a CPI 
possa encaminhar o seu parecer ao plenário, visando 
a que dele decorram novas leis, e, se for o caso, o 
en_caminbamento do rol de irregularidades à autoridade 
competente para, identificando responsáveis, subme
tê-los se entender cabível, à apreciação dos órgãos judi
cantes competentes. 

Saladas Comissões, 1~dedezembrode 1986. -Octá
vio Cardoso, Presidente - Carlos Cbiarelli, Relator
Gastão MüUer - Jorge Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre_ a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo 
Sr. 1Y-Secretário. 

Sáo lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENAJlO 
Nt 278, de 1986 

Isenta do imposto de renda os proventos de apo-
sent9doria, transferência para a reserva remUPe
rada ou reforma. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Ficam isentos do imposto de renda os proven

tos de aposentadoria, transferência para a reserva remu
nerada ou reforma. 

Art. 2~ Esta Lci entra em vigor na data de su'a publi
cação. 

Art. 3?.Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificaçlo 

O imposto sobre a renda é, dentre todos os tributos, 
o que melhor se presta à realização da justiça fiscal. 
Com efeito, ao mesmo. tempo em que as estatísticas 
o revelam como ótimo produtor de receita, tem sido 
também excelente instrumento de distribuição de ren
da. Por isso, não se compreende continue gravando 
os proventos de aposentadoria, quando se sabe serem 
tais rendimentos invariavelmente inferiores aos perce
bidos na atividade. Após uma vida inteira de trabalho, 
aqueles que por longos e longos anos contribuíram com 
uma parcela de seus salários para os cofres públicos 
- sejam na forma de contribuições previdenciárias. 
seja na forma do próprio imposto de renda -continuam 
a ser penalizadas pOr esse imposto. Além de injusta 
a incidência tributária sobre os proventos de aposen
tadoria é tecnicamente incorreta. Ora, é princípio de
fluente da própria natureza do imposto de renda a não
tributação das indenizações em geral - e os' proventos 
de aposentadoria constituem retribuição análqga, devi-
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dos que são em virtude das contribuições pagas pelo 
trabalhador do mesmo modo que as índenízações de 
seguros decorrem dos prêmios pagos pelo segurado. 
Não é sem razão que o contribuinte previdenciário é 
também designado "segurado". 

A própria legislação específica, aliás, tem reconhe
cido essa realidade, ao contemplar vári<V3 hipóteses de 
isenção de proventos de aposentadoria, podendo-se ci
tar, dentre elas, a isenção dos proventos de aposen
tadoria ou reforma motivada por acidente em serviço 
ou por moléstias diversas (Lei n~ 1.711/52, art. 178, 
m; Lei n~ 4.506/64, art. 17, UI; Lei n~ 5.678/71, art. 
l!; e Lei n! 6.48tm, art. l!); e a isenção dos proventos 
da inatividade recebidos em decorrência de aposenta
doria, transferência para a reserva remunerada ou refor~ 
ma, pagos por pessoa jurídica de direito público, até 
o valor de Cz$ 25.620,00 anuais, desde que o contriM 
buinte tenha 65 anos de idade ou mais, ao término 
do ano~base cqrrespondente (Decreto-lei n~ 1.642178, 
art. 15). Tais exceções, mais do que procedentes, são 
justíssimaS. Então, por que não estendê-las ao universo 
dos contribuintes aposentados ou reformados? É o que 
se impõe, com toda a urgência, em nome de outro 
grande princípio da tributação - a isonomia fiscal. 

Sala das Sessóes, 5 de dezembro de 1986 . ..., Jorge 
Kalume. 

(Às Comissóes de Constituiçdo e Justiça e de Fi
""">as.) 

PROJETO DE LEI 
N! 279, de 1986 

Isenta do pagamento do Imposto de Renda e Ter
ritorial Urbano- lPTU - os proprietários de imó-
veis populares, adquiridos através do Sistema Fi
nanceiro de Habitação. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. H Ficam isentos do pagamento do Imposto so

bre a Propriedade Predial e Territorial Urbana os pro
prietários de imóveis populares adquiridos através do 
Sistema Financeito de Habitação. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei! conside
ra-se imóvel ou habitação popular a construção residen· 
cial com até sessenta (60) metros quadrados. 

Art. 2~ Esta lei entrará em vigor na data de sua publi· 
cação, . _ _ ______ _ 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Minha iniciativa aiil.para-senõ att. 19, § 2~, da Cãrta 
Magna, o qual permite a inseção de impostos eStaduais 
e municipais diante de relevante interesse social ou eco~ 
nômico nacional. De outra parte, versa o ProJeto sobre 
matéria tnôutária e não financeira, razão por que se 
encontra a sal v o da proibição íncrustrada no art.S7, 
I, da tnesma Constituição Federal. 

Salta aos olhos de qualquer observador atento ajuste
za da isenção proposta. Na verdade, todos reconhecem 
o cruCial esforço a que se submetem os trabalhadores 
brasileiros para obterem a realização de um dos direitos 
fundamentais do homem, qual seja a aquisição da casa 
própria. Nesse sentido baldados têm sido os e;sforços 
govemamentais, haja vista- o- CãSo do Banco Nacional 
da Habitação - BNH, agora extinto. 

Ao Estado, encarregado do bem-estar da sociedaQe, 
cumpre ajudar o cidadão na obtenção de uma moradia 
co~digna e, ainda, eximi-lo de algumas exigências fis
Cais. 

Face ao alcance social de que se reveste, tenho convic
ção de que a Proposição, ora submetida aos ilustres 
Pares, haverá de encontrar o respalda necessário à sua 
r~pida tramitação. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. - Jorge 
Kalwne. 

(Às Comissões de Constituiçdo ~Justiça e de Fi
nanças.) 
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O SR. PRESIDENl'E (José Fragelli) -Os projetos 
serão publicados e r.emetidos às Comissões competen
tes. 

o· SR. PRESIDENl'E (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
requerimentos que-serão lidos pelo Sr. H-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N! 618, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 503, 

de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Vitória- ES. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. - Alfredo 
Campos - Carlos Chiarellf - Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N! 619, de 1986 

' Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea -
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n? 506, 
~e 198~, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Vítóriã-ES. 

Sàfã.-dlis Sessões, 5 de dezembro de 1986.- Alfredo 
Campos - Carlos Chiarem - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, 
nos termos do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME -(PDS - AC. Pronuncia 
-oseguinte disCurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

-El:lcaminbei à consideração da Mesa dois projetas, 
um de n~ 279 que isenta do Imposto de Renda os proven
tos de aposentadoria, a transferência para a reserva 
remunerada ou reforma, e o de n? 280 que isenta do 
pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) os proprietários de imóveis populares adqui
ridos através do Sistema Financeiro de Habitação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de aprovettar 
a oportunidade para dizer que chegamos ao fmal dos 
nossos trabalhos legislativos sob os m~lhores auspícios. 

Os resultados foram positivos apesar do ano eleitoral, 
quando quase dois terços dos Senhores Senadores dis
putaram suas eleições. E esse fato me faz acreditar 
na necessidade de manter prestigiada esta Ca._sa~ parte 

--mregrànte do Poder Legislativo. 

_ _ Q povo brasileiro, que confiou em seus partamen
tàres, deve estar exultante por sentir que o Congresso 
Nacional não titubeou em busca de soluções para os 
problemas que o afligem. 

Imperou o bom entendimento, mesmo nas horas niais 
di.íiceis das vida parlamentar, ficando patenteado ser 
o diálogo a atm.a do triunfo entre as pessoas, especial

-- mente entre os políticos. 

COm a minha convivência nestes oito anos, pude are~ 
rir a grandeza dC?_S temas aqui tratados. Ninguém se 
omitiu; todos der~ a sua participação nos debates dos 
assuntos dos tna~s Variad_os matizes. 

Posso registrar que imperou a chama do civismo, 
tão _bem definida pelo saudoso Coelho Neto: _"Civismo 
é a atitude moral, o procedimento honesto do verda
d~fro patriota, e coiisíste não só no .cumprimento exato 
dos cJ..everes que a lei impõe e a sociedade exige, na 
cortesia recíproca entre os homens, como também no 
de prestigiar a Pátria no seu nome augusto e nos símbo
los que a representam) zelar pela pureza do idioma 
e.dos.costumes herdados, venerar a ordem, concorrer 

-- para a d.iscipina e boa harmonia social, correspondendo 
~ -a- todo o apelo que se lhe faça em obediência a deveres 

cívicos. . 
O cumprimento de tais deveres importa a garantia 

dos direitos do cidadão e, quanto mais próspera, mais 
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tranqüila, mais honrada e mais forte for a República, 
tanto maior será o prestígio do seu nome e, por ele, 
se medirá no mundo o valor dos seus filhos". 

Saúdo todo~ os meus companheiros com os votos 
de contínuo sucesso nas suas lides parlamentares e na 
certeZa de qite a amizade que me devotaram será corres· 
pendida com o eterno reconhecimento. 

E os funcionários da Casa, os v_erdadeiros apóstolos 
em bem servir. o que dizer-lhes? 

Direi que essa conduta nos motivou e contribuiu para 
facilitar a nossa missão aqui. 

Resta-me afirmar-lhes, com lealdade, muito obriga~ 
do. 

Mas, Sr. Presidente, gostaria de recordar que durante 
o período que aqui passei tive a honra de ver esta Casa 
presidida primeiramente pelo insigne Escritor Luiz Via
na Filho; posteriormente, pelo estimado Senador Jarbas 
Passarinho - que dentro em breve estará aureolando 
esta Casa; em seg~ida,_pelo saudoso Senador Nilo Coe~ 
lho, assumindo, com o seu falecimento, as rédeas desta 
Casa, o nobre colega do Espírito Santo, Moacyr Dalla, 

-e, atualmente, sob o pulso fume e inteligente, também 
~o nobre Senador, que agora nos preside, nascido em 
Mato grosso do Sul, ·que soube, como seus antecessores, 
honrar os trabalho-s legislativos. 

Encerro, Sr. Presidente, invocando Deus, eu, que 
fui autor do Projeto de Resolução n~ 58, apresentado 
em 1980, promulgado em 7 de agosto do mesmo ano, 
com o número 63/80, com o qual o Senado, a partir 
da promulgação, passou a abrir os seus trabalhos invo
cando Deus com a seguinte frase: "Sob a proteção de 
Deus, iniciamos noSsos trabalhos". E foi sob a proteção 
de Deus que todos nós trabalhamos aqui. 

Neste momento, quero mais uma vez pedir a Deus 
que continue protegendo todos os meul; Pares, indistin· 
tamente. 
_ ~!flltl estas as palavras que eu tinha a dizer, Sr. Presi~ 

- gente e_Srs. Senadores. (Muito bemt Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José FragellÍ) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

OSR. BENEDITO FERREIRA (PFL-GO. Pronun· 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há poucos dias, qtiãndo a"qui esteve o Sr. Ministro 
da Fazenda, dada a ex:igüidade do tempo para o depoi
mento do Ministro ~ o seu horário para a viagem ao 
exteriõr, a Mesa foi obrigada, de certa forma ferindo 
o Regimento, mas de m~eira bastante compreensível 
e aceitável, em face a circunstância, cancelar a inscrição 
de muitos dos Srs. Senadores inscritos. para interpelar 
o Ministro da Fazenda. Dentre eles, Sr. Presidente, 
como foi ressaltado por mim na oportunidade, eu esta
va. 

Era meu propósito, Sr. Presidente, em resposta aos 
anseios da grande parcela da economia goiana> apre
sentar ao Ministro da Fazenda algumas preocupações. 
e consignar nos Anais do Senado algumas sugestões. 
T"mha,até ~m parte,levado algumas delas pessoalmente 
ao Sr. Ministro da Fazenda, visando a solução do impas
se, que particularmente interessa muito aos goianos, 
a que chegou o problema da carne bovina, 

E aceito, Sr. Presidente, pelos autores do pacote, 
como de resto por todos os que têm bom senso neste 
País, que o Congelainentó é uma medida drástica e que 
não pode ser permanente, até mesmo porque viola todo 
o princípio da F!Sica. E o homem comum, o homem 
do povo, por experiência, por acompanhar as coisas 
do dia-a-dia, percebeu há muito tempo que ao se enges
sar qualquer um dos membrOs do nosso corpo, no caso, 
para a recuperação de uina fratura, esse membro nor
mahneJ?.te atrofia. Isso poderia ocorrer numa economia 
com_congelamento de preços permanente. Sr. Presi
dente, o prolongamento dessa medida foi justificada 
pelo Executivo como condição para extirpar a cons
ciên~ia inflacionária que já dominava a mente do povo 
brasileiro, que já estava ptolongando por muito te.II}-po. 
Em conseqüência, em não corrigindo as distorções pro
duzidas algu~n:as delas até mesmo já como fruto do 
congelamentO, apar-aa:gànãncia e da especulação que 
lamentavelmente existe e não é um fenômeno brasi
leirO, mas ela existe em todas as latitudes da terra, 
o congelamento jã vem produzindo também a escassez, 
a inviabilização de de.terminadas atividades económi
cas. 
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E no caso particular do boi, Sr~ Presidente, eu, que 
a exemplo de muitos de meus Pares nesta Casa, que 
versou por muitos e muitos anos tentando chamar a 
atenção do Pafs e de modo particular dos homens do 
Executivo para o problema da carne, para o problema 
da pecuária de corte, da pecuária de leite, confesso, 
Sr. Presidente, que não me fustiga a consciência o peca
do da omissão, vez que reiteradamente insisti para levãr 
aos tecnocratas a compreenSão de que o que aí está 
hoje outra coisa não é senão o fruto do descaso, o 
fruto do desinteresse e da demagogia de querer-se fazer 
custo de vida barato exclusivamente às custas do setor 
da economia mais vulnerável, mais fraco, no caso a 
economia rural. 

Chegamos ao absurdo de apontar aqui, Sr. Presi
dente, a came custando aqui em BrasJlia, no varejo, 
70% do preço de um quilo de feijão. E é desnecessário 
dizer, como o fiz naquelas oportunidades. E cha.mava 
a atenção para o fato de que se leva cinco anos para 
fazer um quilo de carne b_ovi_na, enquanto que um quilo 
de feijão se produz em 120 dias. Mas insistiu-se, Sr. 
Presidente, em manter essa política e fornecer dinheiro 
aos frigoríficos, através da COBAL, para o demagógico 
estoque regulador. Fomos asfixiando o criador, o pro
dutor de bezerro, enquanto que os invernistas, realmen
te, ganhavam dinheiro ainda, vez que, na medida em 
que se mantinha baixo o preço do boi, eles resolviam 
o seu problema de reposição nas invernadas, achatando 
o preço do bezerro. O resultado é que nos últimos 
anos as estatísticas, até mesmo as oficiais estão a proje
tar o abate criminoso e indiscriminado de matrizes. Mas, 
ainda assím, os nossos tecnocratas não descobriram que 
o único bicho que produz bezerro é a vaca. Então conti
nuou-se a matar vaca, para se ter carne barata para 
cortejar as populações urbanas. Pois bem, Sr. Presi
dente. O congelamento alcançou o boi a um preço nomi
nalmente avultado, mas que, em realidade, não repre
sentava os custos de produção. O boi alcançou o preço 
de 210 cruzados a arroba, quando do congelamento. 
Mas_ o bezerro,_ àquela altura, Sr. Presidente, estava 
de SOO a 1.000 cruzados, o bezerro de ano. Matou-se 
os bois. De repente, descobriu-se que não havia bezerro 
para reposição, descobriu-se que a vaca, que foi vendida 
naquele período a 2.000 cruzados, e que foi abatida 
era como que os últimos remanescentes de nossas matri
zes que iriam produzir bezerros e, conseqüentemente, 
promover a reposição das invernadas. Fez-se um arran
jo. Sr. Presídente ..,....-e nesse ponto gostaria de chamar 
a atenção do Senado Federal, porque esse fala muito 
de perto à nos-sa condição de representantes das unida
des federativas, razão única, aliás, para a existência 
do Senado - fez-se um arranjo_ tributário onde a U 
ião indenizaria aos Estados 11% do ICM e os frigoríficos 
recolheriam 1%. Isso porque, a essa altura, o CON
FAZ, através de um convênio, já tinha reduzido a alí
quota do !CM da carne dos 17% para 12%. Pois bem, 
através dess.e arranjo foi acordado um preço de 280 
cruzados a arroba para o boi, com a redução do ICM 
mais a elevação do preço. 

Ora, Sr. Presidente, sabe V. Ex!, como sabe a Casa, 
que o boi de 16 arrobas, vendido a 280 cruzados, resul
taria em Cz$ 4.480,00. Ocorre que, àquela altura, o 
bezerro, em face da escassez total, porque ainda não 
inventaram o processo de produzir bezerros em labora
tórios, ele já atingia o preço entre Cz$ 3.000,00 e Cz$ 
3.500,00. Sabe V. Ex!, Sr. Presidente, sabe a Casa, 
que ninguém iria colocar o bezerro nos pastos por dois 
anos, apropriando um preço irrisório do aluguel do pas
to a cem cruzados por cabeça - que é o preço corrente, 
porque hoje sobra pastos; as invernadas estão despo
voadas - só um aluguel de um ano já elevaria esse 
bezerro no seu primeiro ano, nà fase de recria, a um 
preço superior ao preço corrente para o boi gordo. 
Logo, Sr. Presidente, mais um artifício como quer ban
car as permanentes avestruzes, escondemos a cabeça 
e deixamos o resto de fora. 

A carne importada resultado _de um estoque feno
menal que havia na Europa, decorrente da gran_de seca 
que assolou a Austrália, que provocou um· abate na 
base para aproveitar o que pudesse, inclusive o couro, 
saturou o mercado europeu de carne, que resultou na 
importação dessas carnes como de resto desses outros 
alimentos que nos comeram três bilhões de dólares de 
nossas reservas; mas o certo é que não há perspectiva 
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paia o ano vindourO de importar carne se não pelo 
qiplo ou pelo quádruplo do preço que foi pago este 
ano. E o que é mais grave, náo temos divisas, nem 
reservas e nem como buscá-las para importar essa carne. 

Ora, Sr. Presidente, então, há de se chamar a atenção 
pata o fato de que temos que buscar uma nova fonte 
de proteína que possa ser gerada num espaço de tempo 
menor do que aquele que se leva para fazer um boi. 
EnquãntOiiiso;-sr. Presidente, teríamos que tomar algu
mas medidas para que encorajasse o investimento no 
setor. A alternativa que propusemos ao Sr. Ministro 
da Fazenda, se no ente.nd_er do Executivo houvesse ne
cessidade ainda da tutela dos preços foi de tutelar os 
preços dentro da filosofia do segundo pacote· do Plano 
Cruzado, ist9 é, ter em vísta tutelar os menos favore
cidos e liberando ou gravando aqueles que podem pagar 
-mais. No caso da carne, estamos tutelando os coroe
dores de filé. 

Ú SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar 
a campainha.)- Solicito a V. Ex~ que seja breve, pois 
seu tempo está se esgotando. 

O SR. -BENEDITi::i FERREIRA- Esiou-caminhando 
para o fmal do meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, preferimos, realmente, cortejar a po
pulação urbana, porque é mais bem estruturada, porque 
é mais bem organizada, porque tem à sua disposição 
os-meios de comunicação e tem até os bens públicos 
para· incendiar e para quebrar quando manifestam o 
seu desagrado. E temos o roceiro para continuar traba
lhando e pagando imposto, para sustentar o desper
dício, a orgia e o vandalismo da área urbana. É a técnica, 
Sr. Presidente, do velhaco, do boi malandro que sempre 
procura o lado mais fraco da cerca do curral para arro
bar. Continuamos arrombando a cerca fraca do roceiro 
ou a porta fraca do roceiro, porque ela está sempre 
esca. ~arada e sempre aberta, porque nem tramela, 
quanto mais tranca ele pode comprar para colocar nelas. 

A verdade, Sr. Presidente, é que nós propusemos 
e cõnfinuamos-insistindo: se se quer continuar tutelando 
o horilem da zona urbana, façamos, já qu~ !ião tutela
mOS e não protegemos o homem da roça, já que é 
realmente imprescindível para a sobrevivência das nos
sas instituiÇôeS- entre aspas- democráticas, que con
tiriUeriloS"ã:Tutelar. Mas no caso dos menos favorecidos, 
nãõ-vejo por que tutelar a custa do roceiro aquele que 
exíge e só consome carne de primeira. Então, que libe
rássemos a carne de primeira a preço de mercado, e 
mantivéssemos congelado a carne de segunda, no caso 
a carne do traseiro. 

A outra alternativa, Sr. Presidente, que poderia e 
deveria ser exam~da e que não é uma solução, seria 
uma te~ap~a paliativa, também, seria a adoção daquilo 
que fot fetto à época do Presidente Castelo Branco: 
"o sistema do custo, despesa e lucro", o CDL, cujo 
mecanismo seria acompanhado, a exemplo do que a 
SUNAB faz_hoje,.com as suas tabelas, com o seu conge
lamento rígido, mas que permitiria, a esses setores que 
estão asfixiados, esses setores _que não há magia que 
se possa produzir nos gabinetes de Brasfalia para resol
ver. Aí seria preciso mais do que um milagre, Sr. Presi
dente, o chamado milagre económico, buscannos real
mente. um milagre teológico para resolver o problema 
da multiplicação dos bezerros e dos bois dos patos. 
Seria uma forma, nesse_caso, a sistemática do custo/des
pesa/lucro, uma alternativa a ser examinada. Não sei 
se nossos homens do Poder Executivo teriam humildade 
bastante para rever as suas posições, mas há que se 
pedir até a intervenção divina, Sr. Presidente, porque 
não adotado o mínimo de humildade, não vejo como 
vamo_s sair desse emaranhado, desse cipoal em que esta
mos no_s_ metendo, em querer manter a economia ges
sada. 

Um outro aspecto -e conclua af- talvez seja o 
fulcro. da minha preocupação mais imediata, é o proble
ma_das finanças dos Estados, Sr. Presidente._ No caso 
daqueles que vivem, que custeiam a sua administração 
com a receita gerada do JCM na agropecuária, como 
é o caso de Goiás, vítima deste convênio- e vou expli
car o por quê - porque o preço real do boi - hoje 
todo mundo sabe - é entre quinhento.:; e quinhentos 
e .cinquenta cruzados por arroba, mas ele está sendo 
contabilizado, ou melhor, estão recolhendo o ICM do 
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boi a duzentos e oitenta cruzados a arroba, sob pena 
de sanções e até de prisão por parte da SUNAB, e 
o Estado recebe 1% sobre esse boi mas, no caso, sobre 
Cz$ 280,00. E a União está indenizando 11%, mas não 
sobre o preço real, mas sobre o preço de mentirinha, 
_que é preço da tabela, o preço de Cz$ 280,00. 

Então temos aí, Sr. Presidente, os Estados produtores 
de boi abrindo mão, compulsoriamente, por este artifi· 
cialismo do congelamento de mais de 40% do seu !CM 
líquido. 
_ _E eu não vejo como, Sr. Presidente, sustentar tal 

quadro, até mesmo porque todas as indústrias organi
zadas do setor, todas, Sr. Presidente, sem exceção, fo
ram obrigadas a fechar suas portas, encerrar as suas 
atívidades ou, então, passar o recibo de estarem com
pt·ando por fora e vendendo por fora, vale dizer, confes
sando diante de nossas autoridad_es tribu_tárias que têm 
o caixa 2, 3, 4 etc., porque, na realidade, só os marginais 
do setor, só aqueles que não oferecem um mínimo de 
segurança para os produtores da agropecuária é que 
continuam na chamada economia invisível, como verda
deiros contra ventares, comprando e vendendo por pre
ços não contabilizados, isto é, proibidos de serem conta
bilizados_ pelo chamado congelamento. 

É por tudo isto, Sr. Presidente que, antevendo as 
dificuldades que já se desenham no horizonte, esse su
porte para a industrialização do nosso boi, tão dura
mente construido, e que custou tanto esforço para todo 
o Pais, inclusive rriuito dinheiro subsidiado, muito di
nheiro oficial, Sr. Presidente, foi dado para a implan~ 
tação da indústria frigorífica no Brasil; é dinheiro e 
suor do contribuinte, e esse dinheiro agora, Sr. Presi
dente, está sendo todo jogado pela janela porque essas 
indústrias estão todas virando ferro·velho. 

É tempo pois, Sr. Presidente, é tempo e se faz mais 
do que tardio até, que repensemos essa política, até 
porque, repito, não haverá mágica Sr. Presidente, a 
não ser, eu repito, o milagre teológico, que as nossas 
vacas passem a parir três ou quatro bezerros por ano. 
Caso contrário, Sr. Presidente, dentro de sete ou oito 
anos, só então, se adotarmos uma política de estímulo, 
pelo menos uma política realística, teremos solucionado 
o_ problema de abastecimento de carne bovina. 

Concluo, insistindo, Sr. Presidente, se se quer real
mente favorecer os menos favorecidos, no caso da área 
urbana, os assalariados, que se liberar a carne de primei~ 
ra consumida pelos abastados, e mantenha-se o congela~ 
mento da carne de segunda. 

Se se quer proteger os menos favorecidos Sr. Presi
dente, que se voltem as vistas e as atenções governa
mentais para a agropecuária, os deserdados da ag_rope
cuária, porque só assim, Sr. Presidente, o Brasil deixará 
dessa_ condição hum1lhante, que eu espero em Deus, 
sejã transitória, da importação de gêneros alimentícios, 
e-venha exercitar~ grande p~pel que lhe está reservado, 
de ser o mitig?-dor da fome mundial. __ __ _ 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo- a 
palavra, para uma comunicação urgente, ao nobre Sena· 
dor Marcondes Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL- PB. Para 
uma cámunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente,_Srs- Senadores: 

Há três dias passados, o Deputado Federal e Vice
Governadores eleito da Paraíba Raymundo Asfóra as· 
somou à tribuna da Câmara para o que parecia ser 
um discurso de despedida. 

Esperava-se, Sr. Presidente, uma fala inspir?cion_al 
_e elegante,_como a qui produzida ontem, por exemplo, 
pelo nobre Senador Pedro Sinion, quandO, de repente, 
como um raio em céu sereno, o Deputado assacou uma 
violentíssima catilinária contra o Governador Milton 
Cabral, vazada toda numa linguagem odienta, onde re
pontavam adjetivos como "amoral", "negocista", "cri
minoso" e outros insultos que, no mínimo, atentavam 
contra o próprio decoro _parlamentar, afora o fato de 
agredir o mais comezinho, o mais elementar s~JJ.timento 
de justiça de que todo homem é portador. 

O Sr. Asfóra falava, entretanto, Sr. Presidente, a ban
deíras despregadas. Falava levianamente pelo gosto da 
sonoridade das palavras, como se es~as não tivessem 
nenhum sign_ificado, como se_ não ferissem, como se 
não magoassem, como se o dicionário dos políticos fosse 
diferente do senso comum, ou como se a alma da vítima 
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da Paraíba em caráter de interinidaçle. Um dia, certa
mente, o Sr. Governado! Tarcfsio Burity haverá de 
lhe passar às mãos as ré_dcas _cJo _Estado em caráter 
interino. O que eu gostaria, Sr. Presidente, o que peço 
aos céus, é que o Sr. DeputadoRajrmundo Asfóra quan
do no exercício da interinidade como Governador do 
Estado se aplique com a tnesma_ garra, _com a _mesma 
disposição, com o mesmo amor ao trabalho, como se 
tem revelado Milton Cabral nestes últimos tempos. 

Sr. Presidente, a obra administratíva de Milton Ca
bral, em apenas dez meses de Governo há de ser ~m 
desafio permanente, há de ser um marco, um referenc1al 
que duvidamos seja superado em igual tempo por qual
quer governador. 

Quero dizer ao Sr. Raimundo Asfora, a esta Casa, 
ao País inteiro e à Paraíba que Milton Cabral perma
necerá à frente dos destinos da Paraíba até o último 
dia, até o Ultimo minUto, até o Ultimo segundo com 
a mesma convicção de que está re~lizando uma obra 
perene e definitiva e que em nenhum_mamento largará 
a convicção que tem de que os trabalhos das obras 
públicas do Estado não podem sofrer solução de conti
nuidade. 

Peço a V. EX! que registre a defesa do Governador 
da Paraíba. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTJ;: (José Fragelli)- V. EX! será 
atendido. 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR 
MARCONDES GADELHA EM SEU DISCUR
SO) 

RESPOSTAS ÀS ACUSAÇÕES FEITAS AO 
Gq_veroo da Paraíba pelo 

Senhor Raymu.ndo Asfól"t 
1 - Quando disse o Sr. Raimundo Asfora que foi 

retirado do Tribunal de Contas do Estado o poder de 
fiscalização e que este só poderá auditat qualquer ato 
ou procedimento administrativo através da área do Go· 
vemo, se solicitado pelo próprio Governo, aí ele desen
volve uma série de considerações para dizer que o Tribu
nal foi cassadO, o que é uma mentira, a minha resposta 
é: 

-A principal prerrogativa do Tribunal de Contas, 
de fiscalizar o Governo e as contas do Estado, _está 
no artigo 23 da Lei n! '3.627, de 31_-8-70, que trata da 
competência do Tribunal e que está em vigor, como 
sempre esteve. As inspeções ordinárias subseqüentes 
são previstas no parágrafo 4! do referido artigo 23 da 
Lei n! 3.627 ~ As inspeç6es extraordinárias e especiais, 
prévias ou concomitantes, é qui" passaram a depender 
de autorização da Assembléia Legislativa e agora foram 
restabelecidas, após as eleições. O Governo foi compe~ 
lido a fazer esta modificação temporária devido a dois 
fatores'; H-Alguns Conselheiros do Tribunal de Con
tas estavam repetidamente transformando as inspeçóes 
em instrumento polftico~partidário, querendo apontar 
irregularidades sem a devida comprovação e dando a 
elas caráter de corrupção, embora, posteriormente, não 
fossem confirmadas. Isto vinha acontecendo impune
mente, sem qualquer reação dos demais Conselheiros. 
Passado o período pré-eleitoral, o Governo enviou 
mensgem à Assembléia Legislativa, propondo as inspe
ções extraordinárias e especiais. 2! -Entendeu o Go
verno de melhor aparelhar-se para o melhor controle 
interno sobre o processo burocrático, a fim de tomá-lo 
transparente e inquestionável. Com o apoio da maioria 
da Assembléia Legislativa foi criada a Secretaria Espcial 
de Controle Interno, que está sendo implementada. 
Durante os 70 dias que prevaleceu a subordinação das 
inspeçóes extraordinárias à prévia autorização da As
sembléia Legislativa, o Tribunal de Contas procedeu 
a diversas fiscalizações, de caráter extraordinário, sem 
encontrar qualquer recusa por parte das Secretarias, 
objeto de suas indagações e viStas de documentos. Por
tanto, é mentira quando afirma o Sr. Raimundo Asfora 
que o Governo impediu o Tribunal de Contas de fisca
lizar as contas do Governo. 

2 - Disse ele, no discurso, que o objetivo desse 
cerceamento ao Tribunal de Contas era deixar o Go
verno à vontade, para praticar falcatru_as e investidas 
contra os interesses gerais. Disse, ainda, que foram 
feitas portarias de nomeações e distribuídas aos elei
tores. 
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-É ~_entáa. Se surgiram portarias, como ele acusa, 
eram falsas, absolutamente falsas. E, naturalmente, 
seus distribuidores são os únicos responsáveis. Nada 
tem o Governo a ver com isso. 

3 - Outra aJegaçáo: apesso asfáltico ao lotéamento 

:'c!:ris:~d~~:~h~~~~· _sob_ o pretexto de que ali 

.:__Na verdade, o aCessO ao local onde será construído 
o hotel faz parte da natural e melhor conexão entre 
a BR230 e a_entrada da cidade, cujo projeto, do DNER, 
será implantado em área de 15 hectares, pertencente 
ao Estado, área esta selecíonada e desapropriada pelo 
Senhor Tarcfsio Burity, para nela ser construído um 
hoteL Esse hotel terá a s:ua _ _ç_onstrução iniciada no meu 
GOverno, por ser uma Velha aspiração de Campina 
Grande. 

4 - Outra acusação. A edificação de nada menos 
Que 8 hotéis 5 estrelas em t~rras do Estado~ sobre um 
pomposo ponto turístico. De onde tiiar tecursos para 
fazê-lo ninguém sabe, ninguém adivinha. 

-O Senhor Raymundo Asfóra critica um projeto 
que ele não conhece. Nwica viu. Trata-se do melhor 
projeto elaborado por arquitetos_ da melhor reputação 
profissional. Além de poder contar com recursos do 
EStado, o Governo -receberá complementação pelas li
nhas de crédito existentes na EMBRATUR, BNDES 
e CaiXa Ecqnômica F~deral. Nada foi plenejado na Pa
:ratbã. com :maiOr seriedade._ Espero iniciar a execução 
das obras de urbanizaçao no próximo ttlês de janeiro. 
Deixarei para o futuro Governador a responsabilidade 
de concluír e dar à Parl;J.Jba o melhor centro turístico 
do Nordeste, com possibilidade de oferecer20 mil novos 
empregos diretos e grande repercussão no comércio 
de João Pessoa. 
5-Diz o Senhor Asfóra, no discurso, que na sua 

volúpia de negociata, o Se_nhor Milton Cabral pede à 
sua Bancada, na Assembléia Legislativa, autorização 
para alienar ações ~-a Petrobrás para uma venda que 
produzirá resultados de Cz$ 50 milhões, talvez para 
pagar o que já seja quantia ínfima em relação ao que 
devef em tennos de sua propaganda pess_oal. 

-::-Eu dOu a sc!g~te resposta a esta acusação leviana. 
A _venda ~~ 40% das ações da Petrobrás, que são filho
tes;e verd3deira. E por lei o produto gerado se destinará 
à construção do Hospital Pronto-Socorro, do Hotel e 
do Centro de Exposição da Microempresa, sendo todos 
os três em campína Grande. O Hospital e o Centro 
de Exposição de Microempresa serão realizados em 
cooperação com a Prefeitura de Campina Grande, Pre
feitura do PMDB, conforme acordo acertado logo após 
a minha posse e de geral conhecimento do povo campi
nense, menos da má fé e do eleitorismo barato praticado 
pelo Senhor Asfóra. 
A.parte dÓ Deputado Alu&lo Campos 

Diz o Deputado Campos: não só procuraremos ime
diatamente adotar todos os meios, inclusive judícíais, 
para impedir que essa clamorosa sangria seja feita con
tra os recursos naturais da nossa Capital, tais como 
as belas matas de Buraquinho, que circundam Cabo 
Branco, dizendo ser o Governo. boje, caracterizado 
como um- cóvU de marginais. 

Então ele faz referência à venda das açóes da Petro
biás, já explicadas e à consrl-ução do pólo turístico. 

-O Sr. Aluízio Campos, como sempre, fez, co
menta fatos_ e coisas que não conhece. Os recursos 
naturais, com~ as matas do Buraquinho, não cir
cundam o Cabo Branco. Elas estão bem distante 
do Cabo Branco, pelo menos a uns 5 Km_ E as 
áreas que circundam o Cabo Branco estão sob o 
direto controle da Prefeitura Municipal, que é uma 
Yrefeifura do PMDB. E quando diz que o Governo 
de hoje, caracterizado por um covil de margínais, 
esta afirmação tem retrato na postura que o Depu~ 
tado Aluísio Campos empresta aos conceitos que 
ele faz,levianámente, porque ele me conhece mui
tO bem. E pessoalmente. É inacreditável que o 
fanatismo exagerado o tenha levado a· cometer tão 
_grOSseírá ag:te'ssão. Felizmente o povo da Paraíba 
conhece muito bem o Sr. Aluísio Campos e conhece 
também Milton Cabral. 

ó.- Diz Asfóra: a construção de obr~ sem_licitação 
e servit;os são feitos ã revelia de todas as regras legais. 
E destaca obras de interesse público duvidoso e de meu 
interesse particular. 
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-Ora, eu não fiz nenhuma obra sem licitaçáo 
e as que foram iniciadas, pouquíssimas, na minha 
administração foram todas rigorisamente dentro da 
lei e obedecendo a todas as exigências. Quanto 
às obras de interesse público duvidoso, certamente 
eu não as conheço, porque as obras que eu dei 
início é de construção de estradas pavimentadas 
(pequenos trechos), a ·construção do Hotel, do 
acesso ao Hotel, a reconstruçao do Colégio Esta
dual de Campina Grande, enfim outras obras~ são 
muito poucas. Portanto, trata-se de uma acusação 
absolutamente falsa. 

Diz o Sr._ Asfóra que desde que o Governo 
Milton Cabral assumiu não repassou um centavo às 
Prefeituras, daquelas contas referentes aos ICM e ao 
Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis e Imposto 
de Veículos Automotores. · 

-É mentirosa a afirmação. O lCM sempre este
ve regular todos os meses do meu Governo. Apenas 
em novembro houve um atraso de 2 ou 3 dias, 
fora isto todos os meses os municípios receberam 
o ICM. Quanto ao IPVA (Imposto sobre Veículos 
Automotores) e o ITBI (Imposto de Transmissão 
sobre Bens Imóveis), ambos de pequena monta, 
ambos inexpressivos, não foram repassados at6 este 
mês porque não se cOmpletou o processo de con~ 
trote dessas transferências, cuja implantaçio, como 
no caso do IPV A não teve o controle por não dispor 
o DETRAN de programa de computação, sendo 
esse serviço contratado em Recife, onde está sendo 
concluído. Espera a Secretaria de Fmanças encer
rar o exercício de 1986 com as transferências liqui
dadas. Portanto, verifica-se que não há nenhum 
ato que possa denegrir ou envergonhar a adminis
tração pública do Estado e, ao contrário disso, o 
Governo realiza a sua administração com .inteira 
e total transparência das suas contas e que do 
inquestionáveis, porque até hoje em nenhum sd 
dia o Tribunal de Contas do Estado deixou de rellli~ 
zar as suas inspeções e todas as decisões foram 
tomadas com base na legislação, atendendo a todas 
as exigências legais, portanto eu não tenho nada 

- de que me envergonhar, porque realmente o que 
fiz e estou fazendo tem sem processado dentro da 
lei, rigorosamente atendendo às. exigências legais. 

O que é se lamentar profundamente é que Ray
mundo Asfóra que me conhece desde a infância, 
meu companheiro de numerosas lutas, sem qttal
que_r_ indagação a mim e sem procuntr saber a verda
de, tenha feito um discurso da tribuna da Câmara 
dos Deputados e recebido esse aparte do Deputado 
Aluísio Campos que tainbém me conhece desde 
a infância, fazendo acusações cujas respostas estou 
dando, as quais são absolutamente verdadeiras, ri
gorosamente corretas, e para todas as respostas 
o Governo, e -eu pessoalm.erite, estou absolutamen
te documentado para qualquer tipci de inspeçáo. 
O que tenho alamentar profundamente é este com
portamenteo aético e que não engrandece aqueles 
vencedores da eleição. O que era de se esperar 
é que eles tivessem outro tipo de atitude. ' 

Afirmam que eu fiz milhares de nomeações e 
que elevei em dezenas e milhóes a folha de paga
mento do Estado o que é absolutamente falso e 
mentiroso. Durante os meses que estou no_ Gover
no, desde o dia 16 de junho de 1986 até boje, 
o Governador não assinou e nem autorizou e nada 
fez para que fosse nomeado uma só pessoa, talvez 
uma única nomeação. E eu disse isso ao Presidente 
José Sarney. São absolutamente mentirosas as ale
gações_. As variações que possam ter havido na 
folha de pagamento devem corresponder, possível
mente, as acréscimos resultantes da atualização dos 
pagamentos e funcionário"s do Estado, que há mais 
de dois anos recebiam com ,desconto. Ou seja, fun
cionários que ganhavam 200, 300, 400 cruzados 
por mês e que passaram a ganhar o salário mínimo, 
Cz$ 816,00 e com esse salário estão milhares de 
funcionário públicos, que vivem na miséria. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
Ordem do dia. 

Discussão, em turno 1ÍD.ico, do ,Projeto de Reso
lução n~ 13, de 1985, de autoria do Senador Alfredo 
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Campos, que denomin_a corredor do anexo II do 
Senado Federal "Ala Senador Tancredo Neves", 
tendo 

PARECERES, sobn~s 1.124e 1.126, das Comis· 

sõ~ de ConstituiçãO e-J~;ttÇ~, pela constitucio
nalidade e juridicidade; 
-de ~_Educaçio e Cultura e Dirttora, favoráveis_. 

Em discussão o projeto. (Pa.usa.) -. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá ã Comissão. de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José FragÓlli) -_Passa-se à 
apreciação do Requerimento n~ 618, de_urgência, lido 
no Expediente para a Mensagem n? 503, de 1986, rela
tiva a pleito da Prefeitura Municipal de Vitória- ES. 

Em votação o requerimettto.-

Os Srs. S~nadorês que_ o _aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado _o_ requerimento, passa-se à apreciação ?a 

matéria que foi despachada às Comissões de Econom1a, 
de Constituição e Justiça e de Munfcfpios. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Economia, 
que será lido pelo Sr. H Secretário. 

É lidQ o seguinte 

PARECER 
N! 1.208, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
nt 503, de 1986 (nt 718/86, na origem), "do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal proposta para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Vitória-ES a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 460.835,00 OTN". 

Relator: Senador Arno Damiani 

Com a Mensagem n? 503/8-6, o Senhor Preisdente 
da Repúbl~ca submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Vitória-ES que obje
tiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fu~do de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS, a seguinte operação de cré
dito: 

Características da operação: 
!. PROPONENTE 
1.1 Denominação: Município de Vitória 
1.2 Localizaç-ão- (sede): Av. Marechal Mascarenhas de 
Morais, 1.927 Vitória-ES 
2. FINANCIAMENTO 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 460.835,00 
OTN. 
2.2 Objetivo: Urbanização da favela, aterros e drena
gem. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (tr:ês) anos. Amortização: 
12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 2% ao ano, cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o indice de variação das 01N. 
2.5 Condições de Liberação: O financiamentO será libe
rado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser 
apresentado. 
2.6 Garantia: Vinculação de parcelas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias- ICM. 
l.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n? 3.381/86, de 
9 de setembro de 1986. 

ConSiderando os aspectos social, económico-finan~ 
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun~ 
do a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos tennós do seguinte: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 326, DE 1986 

Autorb;a a Prefeitura Municipal de Yitória-ES a 
COntratar-operação de crédito no valor coriespon~ 
deDte, em cruzados a 460.835,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
_ Ax:t. 1~ É a Prefeitura Municipal de Vitória-ES, nos 
termos do artigo 2? da Resolução n? 93, de 11 de outubro 

..de..19:'Z6, do Senado Federal, autorizada a contratar 
- operação de crédito no valor correspondente, em cruza-
- dos, a 460.835,00 OTN_. junto à Caixa Económica Fede-

ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de apoio 
ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado a finan
ciar urbanização de favela, aterros e drenagem no Muni

..cípio. 
M. Z.~ Es_ta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986. -

Álvaro Dias, Presidente -Amo Damiani, Relator -
Carlos Lyra - Cid Sampaio - Mario Maia - Gabriel 
Hermes. 

O SR. PRJ;;SIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n? 326/86, que autoriza aPre
feitura Municipal de Vitória-ES a cOntratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
460.835,00 Ol'Ns, para os finS que especifica. 
--~Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Constítuição 
e Justiça, que será lido pelo Sr. !?-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N! l.209, de 1986 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução nt 326, de 1986 da Comissão 
de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de Vitória-ES a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 460.835 
OTN". 

Relator: Senador José Ignácio Ferreira 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
- Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 

Parecer sobre a Mensagem n~ 503/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Vitória-ES a contratar empréstimo no valor corres
pondente, em cruzados, a 460.835,00-0TN, destinado 
a financiar urbanização de favela, aterros e drenagem 
no Município. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2? da Resolução n? 93, de 
1976, parc~almente modificado pela Resolução n? 
140/85, ambas do Senado Federal, implicando, por con
seguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 
2X da Resolução n? 6_2, de 1975, também do Senado 
Federal, haja vista que os recursos a serem repassados 
se!ã~ provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvol
vinienfõ-Sãcial- FAS. 

Assim, verifica-s_e que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécTe; merecendo, por isso, O nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

·Sala' das Comissões, em l! de dezembro de 1986. 
-Nelson carneiro, Presidente eventual- José Ignácio 
YerTeinl, Relator - Moacyr J>alla - Luiz Cavaleante 
- Aloysio Cbaves- Odacir Soares_- Américo de Souza 

-- =.. Martins Filho. 

_ --0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para emitir 
o parecer da Comissão fie Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O projeto oriUndo da COii,líssãõ ·cte Economia, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, do ~pírito 
Santo, com base no que estabelece o § 2? do art. 2~ 

Dezembro de 1986 

da, __ Resolução n~ 93176, alterada r:tela Resolução _n~ 
-140/85, ambas do Senado Federal, a contratar operação 

de crédito no valor correspondente em cruzados 
460.835,00 OTN, juntO à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Socjal (FAS), destinada à urbaniza
ção de favelas aterroS e drenagem, de conformidade 
com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de EstScdo da Fazenda. 

Por parte desta Comissão, devo acrescentar que esta
mos de pleno acordo. 

É o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRI;;SIDENTE-(José Fragelli) -'Os pareceres 
são favoráveis. 

Cqnipletada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
--- Em votação. . 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permancer 
sentados. (Pausa,) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de- Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa 
o parecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. H-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N!l.210, de 1986 

D&-COiDJssãO de Redução 

Redação final do Projeto de Resolução nt 326, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldallha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 326; de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Vitória (ES) a Contratar Operação de cré· 
dito no valor correspo-ndente, em cruzados, a 
460.835,00 OTN.- Martins Filbo, Presidente -Salda
nha Derzi, Relator - Mata-Machado. 

ANEXO AO PARECER 
Nt 1.210, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n! 326, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. nos termos 
do artjgo 42, inciso VI, da Cons_tituição, e eu, 

Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Esta~ 
do do Espírito s-anto, a contratar operação de cré~ 
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
460.835,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal res_olve: 
Art. 1? E a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado 

do Espírito Santo, nos termos do artigo 2? da Resolução 
n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de m 
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 460.835,00 Obii.gações 
_do Tesol.lfo Nacional OTN, junto ã Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à urbanização de favela, aterros e drenagem, no Muni
cípio. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

-O SR. PRESIDENTElJ o sé Frag_em) -Em discussão 
a redação fi~al que acaba de ser lida. (Pausa.) 
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Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

En votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta· 

dos. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa·se ago· 
ra à apreciação do Requerimento n~ 619 de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n~ 506/86, relativa 
a pleito da Prefeitura Municipal de Vitória, Espírito 
Santo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa--se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
Constituição e Justiça e de Municípios. 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Economia, 
que será lido pelo Sr. H..Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N! 1.211, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
nt 506, de 1986 (n! 721/86, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo t\ aprovação 
do Senado Federal proposta pant que seja autori
zada a Prefeitura MUDidpal de Vitória (ES) a eon
tratar operação de credito no valor correspondente, 
em cruzados, a 464.984,00 OTN". 

Relator: Senador Amo Damiani 
Com a Mensagem n? 506/86, o Senhor Presidente da 

República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Vitória (ES) que obje
tiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Sociai-FAS, a seguínte operação de cré
dito: 
Características da operação: 
1. PROPONENTE 
1.1 Denominação: Município de Vitória 
1.2Localização (sede): Av. Marechal Mascarenhas de 
Morais, 1.927- Vitória-ES. 
2. FINANCIAMENTO 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 464.984,00 
OTN. 
2.2 Objetivo: Urbanização de favela, aterros e drena
gem. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização. 
12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 2% ao 3no, cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das OTN. 
2.5_CondiÇões de Liberação: O financiamento será libe
rado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser 
apresentado. 
2.6 Garantia: Vinculação de parcelas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias - ICM. 
2 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n? 3.381186, de 
9 de outubro de 1986. 

Considerando os aspectos social, económico-finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa EconOmica Federal, enquadrando-se nas 
nonnas Operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS. 

Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N? 327, DE 1986. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória (ES) 
a contratar operação de créc:J.lto no valor correspon
dente, em cruzados, a 464.984,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: ___ _ 
Art. H É a Prefeitura Municipal de Vitória (ES), nos 

tennos do artigo 2? da Resolução n~ 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado F~deral, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 464.984,00 OTN, junto à Caixa EconOmica Fede-
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fã.l, esta na qualidade .cte gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- F AS, destinado a urbani

-~çáo de. favela, aterros e drenagem no Município. 
Art. ~Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986. -

- Álvaro Dias, Presidente - Arno Damiani, Relator -
Carlos Lyra - Cid Sainpaio - Mário Mala - Gabriel 
Hermes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 

_de Projeto de Resolução, n? 327/86, que autoriza aPre
feitu_ra _Municipal de Vitória a contratar operação de 
crédito no valor correspondente .em cruzados a 464.984 
OTNs, para os fins que especifica. 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça, que será lido pelo Sr. H-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.2U, de 1986 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Itesolução nt 327, de 1986, da Comissão 
de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de Vitória (ES), a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 464.984,00 
OTN. 

Relator: Senador José lgnácio Ferreira 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n! 506/86, do Senhor Presi
d~nte da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
ae Vitória (ES), a contratar empréstimo no valor corres
pondente, em cruzados, a 464.984,00 OTN, destinado 
a financiar_ urbanização de favela, aterros e drenagem 
no Município. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no art. 2~ da Resolução n~ 93, de 1976, 
parcialmente modificado pela Resolução n~ 180/85, am
bas do Senado Federal, implicando a não observância 
dos limites fixados no art. 2Y da Resolução n~ 62, de 
1975~. também do Senado Federal, haja vista que os 
recursos repassados serão provenientes do Funóo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona

__lidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Sala das Comissões, 1~ de dezembro de 1986.- Nel~ 

son Carneiro, Presidente eventu~d - José Ignácio Fer
reira, Relator - Moacyr Dalla - Lufz Cavalcante -
Aloysio Chaves "':'" Odacír Soares - Américo de Souza 
- MartinS Filho. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao 
nobre Senador Jorge Kalume o parecer da Comissão 
de Municfpios. • 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O Projeto de Resolução, oriundo da Comissão de 
Economia, vem à Comissão de Municípios, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Vitória, do Estado do Espírito 
Santo, com base no que estabelece o § 2~; do art. 2?, 
da Resolução n~ 93/76, alterada pela Resolução n~ 
140185, ambas do Senado Federal, a contratar oper~ão 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
464.984,00 OTN, junto à Caixa Econômica Federal 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio d~ 
Desenvolvimento Social, F AS, destinada à urbanização 
de favelas, aterros e drenagem, de conformidade com 
a inclusa Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Esta
do da Fazenda. 

O projeto, Sr. Presidente, está dentro da técnica legis
lativa e nada temos a opor. 

O nosso parecer é favorável. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráeis. Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a discusc.. 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada, 
Aprovado a matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
o parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. !?-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N! 1.213, de 1986 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 327, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi. 
A Comissão apresenta a Redação Final do Projeto 

de Resolução n~ 327, de 1986, nue autoriza a Prefeitura 
Municipal de Vitória (ES) a co~tratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
464.984,00 OTN. -Martins Filho, Presidente......:. Salda
nha Derzf, Relator - Mata-Machado. 

ANEXO AO PARECER 
N? 1.213, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução o! 327, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presi-
dente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO 
N? , DE 1986 

A_utoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Esta
do do Espírito Santo, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
464.984,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. ~ 

O Senado Federal resolve: 
Are 1? É a Prefeitura Municipal de Vitóris, Estado 

do Espfrito Santo, nos termos do artigo 2? da Resolução 
n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n? 
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 464.984,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao desenvolvimento Social - FAS, destinada 
à urbanização de favela, aterros e drenagem, no Muni
cípio, 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo queffi peça a palavra encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam queíram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
a redação final da proposição aprovada na Ordem do 
Dia da presente sessão e que, nos termos do Regimento 
Interno da Casa~ se não houver objeçáo dp Plenário, 
será lido pelo Sr. !~-Secretário. (Paus~.) 

É lida a seguinte 
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PARECER 
N! 1.214, de 1986 

Da Comissão de Redação 

Redução final do Projeto de Resolução nt 13, de 
1986. 

Relator: Senador José Ignácio Ferreira 
A Comissão apresenta a redaçã:o -fiilãl do Projeto 

de Resolução n? 13, de 1986, que denomina corredor 
do Anexo II do Senado Federal "Ala Senador Tancredo 
Neves". 

Sala de Reunião da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. - Octávio Cardoso, Presidente - José Ignáclo 
Ferreira, Relator- Saldanha Derzf. 

ANEXO AO PAREÇE& 
N' 1.214, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução nt 13, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 52, item 30, do Regi· 

mento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N' , DE 1986 

Denomina corredor do Anexo II do Senado Fede
ral "Ala Senador Tancredo Neves". 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ O corredor do Anexo II do Senado Federal, 

onde se situam a Primeifi-Secretaria e Gabinetes de 
Senadores, passa a denominar-se "Ala Senador Tan
credo Neves"_ 

Art. ~Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1~-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N: 620, de 1986 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e 
votação, da redação fmal do Projeto de Resolução n~ 
13, de autoria do Senador Alfredo Campos, que deno
mina corredor do Anexo II do Senado Federal "Ala 
Senador Tancredo Neves". 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Aprovado 
o requerimento, passa-se a redação fwal que acaba de 
ser lida. (Pausa.) 

Nâo havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O Ministro de Estado da Justiça, Senador Paulo Bros-
sard, vem caracterizando o seu desempenho pelo ex-
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traordinário desassombro de atitudes no exercício das 
suas imensas responsabilidades no que tange à defesa 
da Cons~ituição, da Ordem Jurídica e da Legalidade, 
em geral, aonde quer que se torne necessária a sua 
intervenção. 

Ainda recentemente percorreu áreas dos Estados em 
que estavam ocorrendo conflitos relativos aos proble
mas fundiários, notadamente, crimes e explosões de 
violência rural, geradas pelos temores do _advento da 
Reforma Agrária preCOnizada pelo Governo. 

A enérgíca, conciliadora e inteligente atuação do Mi-
-nistro Paulo Brossard, fazendo prevalecer os postulados 

e imperativos da lei, da ordem e do respeito aos direitos 
de proprietários, ou posseiros, demonstrou, insofisma
velmente, a essencialidade da patriótica campanha que 
vem desenvolvendo, através do_ Ministério da Justiça, 
condensada no "slogan" "Vamos viver sem violência". 

A Nação brasileira felicita o eminente Ministro Paulo 
Brossard pelo êxito que essa Campanha vem obtendo 
e se regosija com os resultados obtidos. 

Além de revelar a excepcional consciência jurídica 
do Ministro da Justiça, a campanha "Vamos viver sem 
violência" corresponde aos mais profundos anseios da 
sociedade brasileira, nesta fase difícil que a Nação atra-

- --ve~a, quando conflitos de toda ordem - tanto nas 
grandes aglomerações urbanas como nas zonas rurais 
- ameaçam a estabilidade das instituições, gerando 
ameçadoras perspectivas de ruptura e caos, perturban
do o desenvolvimento econômico e social do País. 

Cumpro, por conseguinte, o dever de enaltecer o 
eminente Ministro Paulo Brossard e sua valiosa equipe, 
pela iniciativa da mencionada campanha que merece 
a integral solidariedade e os aplausos de toda a Nação, 

_:ao mesmo tempo em que agradeço o telegrama que 
me enviou, dando notícia sobre o desenrolar da campa
nha, a qual dou o meu irrestrito apoio. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ...,- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Maurício Leite. 

O SR. MAURÍCIO LEITE (PDS - PB. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Neste fim de Legislatura, tenho a honra de ocupar 
esta tribuna para falar aos meus pares. 

Sr._Presidente, da continuidade da ação política não 
pOSSo desvencilhar-me, pelo dever de cidadania e, so
bretudo, pela vocação e pela força da solidariedade 
com que 330.000 paraibanos me deram seu voto de 
confiançanas últimas eleições. A contingência eleitoral, 
sabem Ex~s. é algumas vezes onda cíclica, modismo, 
tantas outras, mas é também, com segurança, o ir e 
vir dialético do processo político que aproveita os fluxos 
e defluxos para a necessária revisão de posicionamen
tos, para a renovaçã-o das idéias, para a construção 
de alianças mais autênticas e atuais correspondendo 
às aspirações populares manifestadas nas urnas. Em 
sã consciência, jamais o político é derrotado porque 
a democracia constrói-se e alicerça-se com essas contin
gências. A expressividade eleitoral que recebi anima
me, por conseguinte, a vir até aqui a esta tribuna de 
tantas tradições, afirmar que prosseguirei na joinada 
de defensor do povo paraibano e do meu Estado de 
tantas tradições políticas. 

_ No exercício do meu curto mandato, fiz-me paladino 
da Paraíba no uso de prerrogativas regimentais. Com 

___ efeito, Sr. Presidente, nobres Senadores, respondam
me Vossas Excelências, como deve-se proceder diante 
do arrocho interesseiro e politiqueiro da insensível 
maioria parlamentar que negou e renega ao meu Estado 
o seu quinhão de direito na participação do bolo das 
receitas federativas? Desgraçadamente é a insensibi
lidade de tantos, a força da arrogância que dita, pela 
reação natural da física, das tensões políticas e sociais, 
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a resposta do mesmo tamanho, o instrumento antipá
tico, mas necessário, da obstrução do processo legis
lativo. 

O mecanismo legal de ação legislativa que fiz uso, 
Sr. Presidente, nada mais é do que, por ironia, aquele 
mesmo dispositivo de que, à fartura, lançou mão este 
mesmo PMDB agora e provisoriamente majoritário no 
Congresso Nacional. Entretanto, o exemplo é sempre 
dever dos fracos, imposição dos que enxergam o cisco 
no olho alheio e jamais a trave do seu. 

Este Senador modesto não tem de que penitenciar-se 
porque -nada mais fez do que cumprir o seu dever, ser 
fiel às suas convicções e ao seu mandato, leal aos seus 
correligionários. Este Senador nordestino finda o seu 
mandato dagora de consciência altaneira, de cabeça 
alevantada porque nada reivindicou para si mesmo ou 
para os seus. Antes, foi zeloso com a coisa pública, 
foi defensor das prerrogativas constitucionais que, na 
verdade, sabem Ex~. são de todos os meus pares·, são -
disposições corporativas e nunca privilégio pessoaL 

Nas tarefas senatoriais, apresentei à consideração 
desta Casa, dois Projetas de Lei de grande interesse 
público. Um, obrigando as empresas que vendem mer
cadorias através de carnês de poupança popular a apli
car parte de suas reservas em cadernetas de poupança; 
outro, disciplinando as inovações ilusórias com que os 
fabricantes de veículos automotores iludem a boa fé 
dos consumidores e as vistas fracas do controle de pre
ços. Não pude vê-los aprovados, infelizmente, mas con
tinuarei a luta pela ação política da solidariedade, pela 
militância partidária, pela renovação que pelas mesmas 
razões antes consideradas haverão de favorecer-me e 
a tantos outros ilustres colegas que despedem-se deste 
Plenário. 

Quero deixar aqui consignado, Sr. Presidente, o meu 
agradecimento a V. Ex! e aos demais componentes da 
Mesa Diretora. Com a sinceridade mais profunda do 
meu coração, d~ixo o Senado Federal mais amadurecido 
pelas lições aprendidas. 

Despeço-me sensibilizado pelo apoio de seus funcio
nárioS tantas vezes injustiçados pelos padrões remune
rativos que não lhes corresponde à competência nem 
aos valores ilusórios com que a má fé costumeira do 
desrespeito ao Senado Federal lhes atribui. 

Novas lutas me aguardam, outras campanhas virão. 
Estarei mais forte, mais -engrandecido para enfrentá-las 
pela convivência rica qUe V, Ex~s., me proporcionaram. 

Até breve. (Palmas.) 

O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli) -A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje às 15 
horas e 55 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em prinleiro turno, dO Projeto de Lei do 
Senado n? 150, de 1984, de autoria do Senador Nelson 
Cariieiro, que -acresc-enta dispositivos à Lei n? 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, com vistas ao estabele
cimento de mais restrições ao desmatamento, tendo 

PARECERES, Sob ii~ 1.103 e 1.104, de 1986, das 
Comissões 

de Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade e juridicidade e, no mérito, favorável; 

-de Agricultura, favorável. 

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli) -Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 48minutos.) 
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Ata da 354! Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

- Extraordinária -

ÀS 15 HORAS E 55 MiNUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário ~aia -Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacrr Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo -
Cesar Cais- Dias Macedo- Afonso Sancho- Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista- Passos Pôrto - Jutahy Maga-
lhães- Luiz Viana -José Ignácio_Ferreira- Nelson 
Carneiro- Jamil Haddad- Mata-Machado- Alfre
do Campos - Fernando Henrique Cardoso - Severo 
Gomes- Benedito Canelas- Gastão Müller- José 
Fragelli -Saldanha Derzi - AffoD.So Camargo - Ál
varo Dias - Enéas Faria - Arno Damiani - Ivan 
Bonato- Carlos Chiarelli -Pedro Simori :...._Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabafhoS. 
· Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos pelo 
Sr. l't Secretário. -

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
n: 621, de 1986 

Requeremos urgê~cia, rios termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n! 528, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Natal (RN). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Afonso Sancho - Carlos ChiareUi. 

REQUERIMENTO 
nl 622, de 1986 

Requeremos urgência, nos teirilOs do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n? 547, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
ltabuna (BA). 

Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1986. -
Alfredo Campos- Octávio Cardoso- Carlos ChlareiU. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia. (Pau
sa.) 

Passa-se â 

ORDEM DO DIA 

Item 1: Discussão, em Prlirúiiro turiio, do Projeto 
de Lei do Senado n~ 150, de 1984, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que aCrescenta disposi
tivos ã Lei n~ 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
com vistas ao Estabelecimento de mais restrições 
ao desmatamento, tendo_ 

Pareceres, sob n~s 1.103 e 1.104~----:de 198-6,- das 
Comissões 

- de Constituição e Justiça, pela- constitucio
nalidade e juridicídade e, no mérito, favorável; 

-de Agricultura, Favorável, 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 

Presidência do Sr. José Fragelli 

Em votação. 
-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penna

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
O projeto voltará oportunamente â Ordem do Dta 

para o segundo turno regimentaL. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N! 150, de 1984 

Acrescenta dispositivos à Lei n: 4.771, de IS de 
setemb['O de 1965, com vistas ao estabelecimento 
de mais restriç~ ao desmatamento. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? São acrescentados ao art. 10 da Lei n~ 4.771, 

de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), os seguin· 
tes §§ 1? e 2~: 

"§ 1? Obedecidos os preceitos e exigências desta 
lei, somente será pennitida a derrubada de florestas 
localizadas em áreas que estejam devidamente ins
critas no registro imobiliário competente, devendo 
o pedido ser formulado em nome do titular do 
domínío. 

§ 2~ Nos casos de arrendamento, o pedido pode
rá ser formulado pelo arrendatário, mas terá que 
ser acompanhado de consentimento expresso do 
proprietário." 

Art. 2~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário~ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento de urgência n? 621/86, lido 
no expediente, para a Mensagem n~ 528/1986, relativa 
a pleito da Prefeitura Municipal de Natal, no Rio Gran
de do Norte. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Papsa.) 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada ãs Comissões de Economia, 
Constituição- e Justiça e de Municípios. 

Estando a matéria dependendo de parecer da Comis
são de Economia e verificando-se a ausência temporária 
da maioría-·dõS-Seus representantes, designo o nobre 
Sr. Senador Jutahy M~galhães substituto eventual na 
referida Comissão. 

Solicito de S. Ex~ o parecer da Comissão de Eco
nomia. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 528/86, o Senhor Presidente 
da República submete â deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Natal (RN) que obje
tiva contratar jUnto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS, a seguinte operação de cré-
dito: · 
!. PROPONENTE 
1.1 Denominação: Município de Natal 
1.2_Lo_calização (sede): Palácio Felipe Camarão 
Rua Ulisses Caldas7 84 
Natal-RN 
2. FINANCIAMENTO 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 32.448,00 
OTN. 
2..2-0bjetivo:· implantação de centros de saúde. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. 

Amortização: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das OTN. 
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será libe
rado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser 
apresentado. 
2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo de Partici
pação dos Municípios- FPM. 
2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 3.460, de 12 
de setembro de 1986. 

considerando os aspectos social, económico-finin
ceiro e legal, a opeiação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- F AS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensa
gem, nos tennos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nt 328, de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 32.448,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Natal (RN), nos 

termos do artigo 2~ da Resolução n~ 93, de onze de 
outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 32.448,00 OTN, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 

- de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, destinado â implantação de centros de 
saúde. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Economia- cOnclui pela apresentação 
de projeto de resolução que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Na tal a contratar operação de cré_dito no valor 
correspondente em cruzados de 32.448 OTN. para os 
fins que espeCifica. 

Solicito ao nobre Sr. Senador Hélio Gueiros o parecer 
da ComisSão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (Para emitir parecer.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem n? 528/86, do Senhor Presi
dente _da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Natal (RN) a contratar empréstimo no valor corres
pondente, em cruzados, a 32.488,00 OTN, destinado 
a financiar a implantação de centros de saúde. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no art. 2? da Resolução n? 93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fixados no art. 2? da Resolução 
n2 62, de 1975, também do Senado Federal, haj~ vista 
que os recursos a serem repassados serão proveruentes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspecto~ de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislatlva. 

É o parecer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao 
nobre Senador Maurício Leite o parecer da Comissão 
de Municfpios. 
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O SR. MAURÍCIO LEITE (PDS - PB. ,Para emitir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: sob exame 
o Projeto de Resolução n~ 328, de 1986, de autoria 
da Comissão_ de Economia do Senado Federal, que ob~ 
jetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Natal (RN) 
a contratar operação de crédíto no valor correspon
dente, em cruzados, a 32.448,00 OTN, destinada à im
plantação de centros de saúde. 

A matéria foi apiedada pelã. Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constit_u_içãQ_ e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridiCídade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, teiido -em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da Concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único me_ç_anism_o de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. Esse é 
o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores_ que o aprovam, queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) _ 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de ~edação_ que será lido pelo 
Sr. H-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N:1.21S, de 1986 

(Da Comfssllo de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução nt 328, 
de 1986. 

Relator: Senador Aloysio Chaves 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n~ 328, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor correspon· 
dente, em cruzados, a 32.448,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. _ __ _ _ _ _ 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de dezembro de 
1986. - Jorge Kalu.me, Presidente - Aioysio Chaves 
- Relator - Gastão Müller. 

ANEXO AO PARECER N• 1.215, DE 1986 

Refação final do Projeto de Resolução n~ 328, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presídente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÁO N! de, 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado 
do Rio Grande do Norte, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
32.448,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

Art. H É a Prefeitura Municipal de Natal, Estado 
do Rio Grande do Norte, nos-termos do artigo 2? da 
Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela de n! 140, de S de dezembro de 1985, ambas do 
Sen~do Federal, autorizada a contratar operação de 
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çrédiio _no valor correspondente, em cruzados, a 
32.448,00 Obrigaç6es do TesourO NacioÍlal- OTN, jun
to à Caixa Económica Federal, e~ta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinada à implantação de Centros de Saúde, 
no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
~O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Em discussão 

a redação fmal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
AProvada. · 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, ago

ra, à apreciação do requerimento n! 622/86, de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n~ 547, de 1986, 
relativo a pleito da Prefeitura Municipal de ltabuna, 
Bahia. _ 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se ã apreciação da 

D)atéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
Constituição e Justiça e Municípios. 

_Estando a matéria dependendo do parecer da Comis
são de Economia e verificando-se a ausência temporária 
da maioria dos seus integrantes, esta Presidência desig

_iiã_o_n~bre Senador Jutahy Magalhães, substituto_ even
tual na refezj_da Comissão, para proferir o parecer. 

OS~. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Para 
elm_tir parecer.)- Sr. Presidénte, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n? 547/86, o Senhor Presidente 
dà. República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da_ Prefeitu_ra Municipal de Itabuna (BA) que 
objetiva contratar junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação 
de crédito: 
Características da operação: 

l.PROPONENTE 
1.1 Denoininação: Município de Itabuna/BA 
1.2 Localização (sede): Praça José Bastos, s/n~ Itabuna 
-BA. 
2. FINANCIAMENTO 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 199.624,06 
OTN. 
2.2 Objetivo: Implantação de Núcleo Cultural no Muni
cfpio. 
Z:3 Prazo: Cai"ência: até 03 (três) anos. Amortização: 
10 (dez) anos. . 
2.4_ Encargos: Juros de 1% a_o ano, cobrados trimestral~ 
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das OTN. 
2.5 Condições de Liberação: O financiamento será libe· 
rado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser 
apresentado. 
2.6 Gar~ntia: Vinculação de parcelas do Imposto sobre 
circulação de Mercadorias- ICM. -
2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n? 1.356/86, de 
19 de setembro de 1986. 

Considerando os aspectos social, económico-finan
Ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do _a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS. 
~ Assim sendo, concluímos pelo acQlhimento da Men· 

sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÁO 
N• 329, DE 1986. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltabuna -
BA a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 199.624,()6 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
_ A,.rtigo 1? É a Prefeitura Municipal de Itabuna- BA, 

nos tenn:os do artigo 2~ da Resolução rtl 93, de onze 
de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado 
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Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados~ a 199.624,06 OTN, 
junto à Caixa Eoonômica Federal, esta na qualidade 

_ d_e gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- F AS, destinado à implantação de núcleo cultu
ral no Município. 

Artigo 2~ Esta Resolução entra. em vigor na data de 
sua publicação. 

Esse é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
de projeto de resolução que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Itabuna, Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente em cruzados a 199.624,06 
OTNs, para os fins que especifica. 

Solicito ao nobre SenaPor Hélio Gueiros o parecer 
da Comissão de Con_stituição e·Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEJROS {PMDB - PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Presente projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do ~enado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n? 547, do Senhor PreSidente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de !tabu
na (BA) a contratar empréstimo no valor correspon
dente em cruzados, a 199.624,06 OTN, destinado a fi~ 
nanciar um Núcleo~ Cultural n_o Município. 

O pedido de autori.zação_ foi formulado nos termos 
p_erceituados no artigo 2? 93, d~ 1976, do Senado Fede~ 
ra.l, implicando por conseguinte, a não observância dos 
limites fixados no artigo 2~ da Resolução n~ 62, de 1975, 
também do Senado Federal, haja vista que os recursos 
a serem repassados serão provenientes do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi eleborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie7 merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Estando a 
matéria dependendo de parecer da Comissão de Municí
pios, e verificando-se a ausência temporária da maioria 
de seus integrantes, a Presidência designa o nobre Sena
dor Maurício Leite, substituto eventual na referida C_o.. 
missão para proferir a leitura do parecer. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS -I'B. Para emitir 
parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n~ 329, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Itabuna (BA) a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 199.624,06 OTN, desti
nada à implantação de núcleo cultural no município. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no _que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aSpectos que- competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do propa;to 
pela Comissão de Economia. 

Esse é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os pareceres 
são favoráveis. Completa a instrução da matéria1 pas
sa-se __ à di~ssão d_o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. H-Secretário. 

É lido o seguinte 
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PARECER 
N! 1.216, de 1986 

(Da Comlsslio de Redação) 

Redaçào final do Projeto de Resolução nt 329, 
del986. 

Relator: Senador Saldanha Derzf 

A Comissão apresenta a redaçáo final do Projeto 
de Resolução n~ 329, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Itabuna - (BA) a contratar operação 
de crédito no valor .correspondente, em cruzados., a 
199.624,06 OTN. 

Sala de Reuniões da Comissão, -s de dezembro de 
1986. - Jorge Kalume, Presidente, Saldanha Derd, 
Relator - Laysio Chaves. 

ANEXO AO PARECER N! 1.216, DE 1986 

Redação firnll do Projeto Resolução n: 329, de 
1986. 

faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N! , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltabuna -
BA a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 199.624,06 Obrigações 
do Tesouro Nacionai-OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. H É a Prefeitura Municipal de Itabuna, Estado 
da Bahia, nos termos do artigo 2'!' da Resolução n~ 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n'! 140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 199.624,06 Obrigações 
9o Tesouro Nacional-ONT, jun~o à_ Caixa Económica 
Federal, esta na. qualidade de geStora do fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social-:" FAS, destinada à implan
tação de n~l~_o cultura, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Nã_o havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 
são. 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 16 
horas e 10 minutos, com á seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado o~ 75, de 1982, de autoria do Senador 
Lázaro Barboza, que acrescenta parágrafo ao art. 
552 do código de Processo Civil, tendo 

Parecer, sob 11~ 1.012, de 1985, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constituciona· 

lidade e juridicidade e, no mérito. favorável, com 
voto vencido do Senador Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer
rada_a sessão. 

..:( (Levanta-se a sessão às 16 horas e 8 minutos.) 

Ata da 355! Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4! Sessão Legislativa Ordinária, da 47! Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

)S 16 HORAS E~(/. AMJNUTQ_S, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. fEfSL'.Pf)RES: 

".'I'' 
Jor~e ~alume J-,AI~-rjr teai- Mário Maia- Euni· 

ce M1chiles - «!ilÍl.YãQ ~desto .- Odacir Soares -
Aloysio Chaves -"G~brii:::l Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa -·João Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvíclio Nunes - João Lobo -
Cesar Cais -Dias Macedo -Afonso Sancho -Moa· 
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - i.uiz Cavalcante 
- Lourival Baptista - Passos Pôrto --Jutahy Maga· 
lhães- Alaor Coutinho- Luiz Viana- José Ignácio 
Ferreira -NelSon Carneiro - J amil Haddad -Mata
Machado - Alfredo Campos - Fernando Henrique 
Cardoso -Severo Gomes -Benedito Ferreira- Gas· 
tão Müller -José Fragelli- Saldanha Derzi- Affon· 
so Camargo -Álvaro Dias - Enéas Faria - Arnor 
Damiani - Ivan Bonato - Carlos Chiarelli -Pedro 
Simon - Octávio CardosO. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossOs trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. 1?-Secretário. 
São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N! 623, de 1986 

Requeremos urgência) nos termos -do art. :371, alínea 
"b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do 
Senado n~ 242, de 1984, de autoria do Senador João 
Lobo, que dá nova redação ao art. 7~, da Lei n'! 5.692, 
de 11 de agosto de 1971, que fixa as diretrizes e bases 
para o ensino de H e 2! graus. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N: 624, dé 1986 

Requeremos urgência, nos termos do 3rt: 371, alÍnea 
"b", do Regimento Interno, para o Ofício o? s/29, de 

Presidência dos Sr. José Fragelli 

1986, relativo a pleito da Prefeitura Municipal de São 
Paulo, SP. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 198Q. -Alfredo 
CBniJ)os - Octávio Cardoso - Carlos ChiareUi. 

0 SR. PRESIDENTE {José Frageili) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do Regimento Interno. 

O SR. PRES!DENTfl:(José Fragelli)- Passa-se à 

ORDEM..DO DIA 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n! 75, de J982, de autoria do Senador 
Lázaro Barbo_za, que acrescenta § ao art. 552 do 
COdíg~_ ~-e Processo qvil, tendo Pareceres sob o 
n~ 1.012, de 1985, da Comissão de Constituição 
e Justiça_pela_constitucionalidade e juridicidade, 

'e do méritg favorávél, com voto vencido do Sena~ 
dor Leno~ Vargas. 

Em discussão o projeto,-em Segundo turno. (Pausa.) 
-Não havendo quem peça a palav-ra, encerro a discus-

são. -
Encerrada a discussão, o projeto é dado como defi~ 

nitiviunente aprovado, nos termos do Regimento Inter-
no. _ 

A matéria vai à Comissão de R.edação. 
É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
.. N!75, DE 1982 

AcresCenta parágrafo ao art. 552 do Código de 
Processo Civil. 

O-Congresso Nacional decreta: 
Ar~ H Q--~----'--$52 do Código de Processo Civil (Lei 

n~ 5~869, de 11 dejaneiro de 1973, CQm as alterações 
poster:-róres) é acrescido do seguinte parágrafo: 

"Art. 552 ...... , .................. ,,, ..................... . 

§ 4~ Quando houver pedido de vista, com inter
_rupção do julgamento, este só poderá se dar me~ 
diante nova publícação de pauta, com observância 
dp dísposto no § 1? , " 

Art. _ 2~ Esta lei entrará em vigo:r na data de sua publi
cação. 

Art. -3? São revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- Passa~se, ago· 
ra, à apreciação do Requerimento n~ 623, de urg8ncia, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei do Senado 
n? 242, de 1984. 

Em votação. 
O Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apreciação da matéria que foi distribuída, em segundo 
turno, com a apresentaç~.o de uma emenda em plenário, 
retornando às Comissões competentes. 

Votaçáo, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n? 242, de 1984, de autoria do Senador 
João Lobo, que dá nova redação ao art. 7'? da Lei 
n? 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixa as dire
trizes e bases para ensino de 1~ e 2~ graus, tendo 
pareceres sob n~ 447, de 1986, da Comissão de 
Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e Educação e Cultura, sobre 
a Emenda n~ 1, de Plenário. 

Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) - Sr: !':residente e Srs+ Senadores: 

O projeto-sob exame visa a oferecer ao art: 7! da 
Lei n~ 5.692/71 nova redaçãO, incluindo nesse dispo· 
sitivo legal a- dança como componente obrigatório do 
currículo pleno das escolas de 1? e 2~ graus. 

Aprovada em primeiro turno regimental, a propo· 
sição foi emendada em plenário, por seu ilustre Autor, 
Senador João Lobo, reincluindo a expressão "educa
tiva" após o vocábulo "dança", que havia sido supri
mido pela Emenda n~ 1, d~ Comissão de Educação 
e Cultu_ra. . 

No que respeita ao projeto, reiteramos o Parecer 
da Comissão _de Constituição e Justiça de n~ 872, de 
1985, por nós relatado, não vislumbramos qualquer óbi~ 
ce à sua aprovação. 

No tocante à Emenda n? 1 de plenário, apresentada 
pelo nobre Senador João Lobo, também somos por 
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sua aprovação, porquanto não viola o texto da Magna 
Çart~. - - --

Observamos, no entanto, a- ocorrência do equívoco 
na redação do vencido, no que diz respeito à referência 
à legislação citada pelo art. 7~ da Lei n! 5.681171, objeto 
de alteração, equívoco esse, aliás, que remonta ao texto 
original do Projeto de Lei. De fato, enquanto o dispo
sitivo normativo alterado refere-se ao Decreto-lei n! 
369, de 12 de setembro de 1969, a redação do vencido, 
oferecida pela Comissão -d...e~Redação, transformou-o 
em Decreto-lei n? 869, de 12 d setembro de 1%9, mister 
faz-se, por conseguinte, a correçio desse lapso. 

Por todo o exposto, somos pela aprovaça.o da Propo
sição e da Emenda n! 1 de Plenário, com a seguinte: 

Subemenda nt 1 - CCJ 
Dê-se ao artigo H a seguinte redaçáo: 
"Art. 1? O art. 7~ da Lei n? 5.592~ de 11 de __ agosto 

de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 7? Será obrigatório a inclusão de Educação Mo

ral e CíviCa; Educação Ffsica, Educação Artística, Dan
ça Educativa e Programas de SaJ.ide n.o~ currículos ple
nos dos estabelecimentos de 1? e 2~ graus, observado, 
quanto à primeira, o -disposto no Decreto-lei n~ 369, 
de 12 de setembro de 1969." 

O SR. !'RESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
é favorável à eme:D.da nos termos da subemenda que 
apresenta. 

Solicito ao nobre Senador Maurício Leite para emitir 
o parecer da Comissão de Educação e Cultura. 

O SR. MAURíCIO LEITE (PDS- PB. PMa emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Comissão de Redação apresentou a redação do 
vencido para o segundo turno do Projeto, em virtude 
do recebimento de emenda nc;t Comissão de Educação 
e Cultura, em 10 de junho Peste ano_. 

No dia 18 de junho, o Projeto teve a sua discussão, 
eni segundo turno, encerrada, com a apresentação de 
emenda em Plenário, motivo pelo qual foi, novamente, 
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça. 

Aquela Comissão, ao emitir parecer sobre a referida 
emenda, conclui pela apresentação de uma subemenda 
tendente a "corrigir lapso" da Comissão de Redação, 
justificando o SegUinte: -

Observamos, no entnato, a ocorrência de equí
voco, na redação do vencido, no que diz respeito 
à referência à legislação citada pelo artigo 7~ da 
Lei n~ 5.681n1, objeto de alteração, equívoco e_sse, 
aliás, que remonta ao texto original do Projeto 
de Lei. De fato, enquanto o dispositivo norrilativo 
alterado refere-se ao Decreto-lei n~ 369, de 12 de 
setembro de 1969, a redação do vencido, ofercicida 
pela Comissão de Redação, transformou-o em De
creto-lei n~ 869, de 12 de setembro de 1969. Mister 
faz-se, por conseguinte, a correção desse lapso. 

Ocorre que a Lei objeto de alteração pelo Projeto 
em exame é a de n~ 5.692, de 11 de agosto de 1971, 
e, não a de n~ 5~681, de 20 de julho de 1971, conforme 
consta do Parecer da doUta ComissãO de ConstituiçãO 
e Justiça> pois esta - a de n~ 5.681/71 - "altera a 
redação de dispositivos da Lei n'! 4.215, de 27 de abril 
de 1963 (Estatuto da Ordem dos AdVogados do Bra
sil)". 

Ocotre, ainda, que o Decreto-lei a que refere o art. 
7?daLein?5.692, de 11 de agosto de 1971, é, realmente, 
o de n~ 869, de 12 de setembro de 1969, e não foi 
transformado em 869, como afirma o Parecer da Comis
são de Constituição e Justiça. 

Ocorre, também, que o Decreto-lei a que se refere 
o citado Parecer como sendo o correto, além de não 
datar de 12 de setembro de 1969, e, sim, de 19 de 
dezembro de 1968, "dispõe sobre a realização do vrn 
Recenseamento Geral do Brasil em 1970", assunto esse 
a que não se refere o Projeto em exame. 

Diante do expos.to e prestados os devidos esclareci
mentos, esta Comissão, Da--forma do art. 154, § 6~ do 
Regimento Interno, conclui contrariamente à subeinC:ii
da da Comissão de Constityição e Justiça, e apresenta 
a seguinte subemenda à emenda de Plenário: 

Subemenda Substitutiva da Comissão de Educação 
e Cultura: 

Proje~o de Lei do Senado n~ 242, de 1984. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. HO artigo 7? da Lei n~ 5.692, de_ 11 de agosto 

de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7~ Será obrigatória a inclusão de Educação 
__ ,Mõi'ã:I e Cívica, Educação Física, Educação Artís~ 

tíca, Dança Educativa e PrOgramas de Saúde nos 
currículos plenos dos estabelecimentos de 1 ~ a 2~ 
graUs, observado, quanto à primeira, o disposto 
no Decreto-lei n~ 869, de 12 de setembro de 1969." 

-Ap.. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art.- 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. l'~SIDENTE (José Fragelli) -:- O parecer 
é contrário à subemenda da Coniissão de. Constituição 
e Justiça, concluindo pela apresentação de subemenda 
substitutiva. 
- Completada, assim, a instrução da matéria, passa-se 
à votação da submenda da Comissão de Educação e 
Cultura, que tem preferência regimental. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam essa subemenda, 

q11:eiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Fica prejudicada a subemenda da Comissão de Cons

tituição e Justiça. Fica atendida a Emenda n~ 1, do 
Plenário, apresentada em segundo turno. Volta, portan
to, o projeto à sua redação original. 

A matéria vai à Cc~missão de Redação. 

OSR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
parecer da ComissãO de Redação que será lido pelo 
Sr. 1?-Secretáriõ. -

É lido o seguinte 

PARECER 
N! 1.1217, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Lei do Senado nt 
242, de 1984. 

Relator: Senador Aloysio Chaves 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Lei do Senado -n~ 242, de 1984, que dá nova redação 
----~a&-artigo 7? da Lei n? 5.692, de 11 de agosto de 1971, 

que fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1~ e 
2? Graus. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. -Jorge Kalume, Presidente - Aloysio Chaves, 
Relator - Marcondes Gadelba. 

ANEXO AO PARECER N! L217, DE 1986 
Reda~ão final do Projeto de Lei do Senado nt 

242, de 1984, que dá nova redação ao artigo 7t 
da Lei nt 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixa 

----as diretrlzl!s e ~ases para o ensino de 1t e 2: Graus. 
O Congresso Nacional decreta: ' 
Art. 1? O artigo 7f da Lei n? 5.692, de 11 de agosto 

de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação: 
____ ____:__'A:r:t._ 7~ Será obrigatória a inclusão de Educação 

Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artís
tica, Dança Educativa e Programas de Saúde nos 
currículos plenos dos estabelecimentos de 1? e 2~ 
Graus, observado, quanto à primeira, o disposto 
no Decreto-lei n~ 869, de 12 de setembro de 1969!' 

Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

M. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. !'RESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apteciação do Requerimento n~ 624 de urgência, lido 
no Expediente, para o Ofício s/29, de 1986, relativo 

-a pleito da Prefeitura Municipal de São Paulo, SP. 
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Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Finanças~ 
Constituição e Justiça e Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Maurício Leite _a parecer 
da Comissão de Finanças. 

O SR. MAURíCIO LEITE (PDS - PB. Para emitir 
parecer.) -Sr. Presidente Srs. Senadores: 

O Senhor Prefeitp do Município de São Paulo solicita 
ao Senado Federal, nos termos do art. 42, item IV, 
da Constituição, a competente autorização para que 
aquele município possa contratar uma operação de em
préstimo externo, no valor deUS$ 80,000,000.00 (oiten
ta ói1lhões de dólares norte-americanos), destinada a 
financiar o Programa de investimentos do município 
com amparo na Resolução n~ 10.043, de 28-2-'86, da 
Câmara Municipal. 

Consta dO prOcessado O A viso de Prioridade n~ 1.404, 
de dezembro de 1986, do Sr. Minlstro Chefe da Secre
taria de Planejamento da Presidênciá (la República, 
dirigido ao Sr, Prefeito, no qual são reconhecidas a 
prioridade do Programa e. a capacidade de pagamento 
do município; e::<posição de motivos do_Senhor Ministro 
da Fazenda e demais exigi!ncias legais t5ara concreti-
zação do empréstimo. ....... ~ 

As condições financeiras da operação deve~o ser 
sujeitas à aprOvação do Banco Central· do Brasn,...ç. o 
empréstimo será garantido pelo 'fesouro Nacional. · 

Contando o Poder Executivo Municipal com a neces
sária autorização do Legislativo, somos pela aprovação 
do pedido, nos termos do seguinte: : 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 330, DE 1986 

Autoriza o prefeito do MunicíPio de São Paulo a 
realizar operação de empr-éstimo externo no valor 
de US$ SO,OOOlOOO.OO (oitenta mllhões de dólares 
norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? É o prefeito do Município de São Paulo auto

rizado a realizar, com a garantia da União, uma opera
ção de empréstimo externo no valor de US$ 
80,000,000.00 (oitenta ru1hões de dólares norte-~e
ricanos) ou o equivalente em outras moedas, de princi
pal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada 
ao programa de microdrenagem daquele município. 

Art. 2? A operação realizar-se-á nos termos aprova· 
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame 
das condições creditícias da operação a ser efetuada 
pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 1?, item II, do 
Decreto nf74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas 
as demais exigências dos órgãos encarregados da execu
ção da política económico-financeira do Governo Fede
ral e, ainda, o disposto na Resolução Municipal n~ 
10.043, de 28 de fevereiro de 19S6, autorizativa da ope
ração. 

Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. !'RESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Finanças conclui pela apresentação de 
projeto de resolução que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de São Paulo a contiãtili Operaçáo de empréstimo 
externo no valor de 80 milhões de dólares norte-ame· 
ricanos, para os fins que especifica. 

Dependendo de pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB - PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de 
Finanças do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer sobre o Oficio n~ 29/86, do Senhor Prefeito 
do Município de São Paulo, autoriza aquela Prefeitura 
a contratar empfésfimo externo no valor de US$ 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte-ame
ricanos). 
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O pedido de autorização foi formufado-nos termos 
do preceituado no item IV do artigo 42 da Constituiçélo 
Federal e cujo mérito foi aprecüido pela douta Comissão 
de Finanças. 

Assim, verifica-se que a prOposição foi elaborada con
soantes as prescrições legais e regimentais aplicáveís 
à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha
mento favorável, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao 
nobre Senador Benedito Ferreira o parecer da Comis
são de FinanÇas. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n~ 330, de 1986, 
de autoria da Comissão de Finanças do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de "São 
Paulo a contratar operação de crédito externo no valor 
deUS$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte
americanos), destinada ao program_a micr?_drenagem 
daquele Município; -

A matéra foi apreciada pela Comissão de Finànças 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timno e a capacidade de pagamento do solicitante-. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (José Fra&eiH) -OS pafeceres · 
são favoráVeis. 

Completada a instrução da matéria, passa~se à discus
são do projeto; e-m turno Uriicõ. - --

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadoies deseja fazer uso da 

palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComiSsão de Redação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NJ\CIONAL (Seção II) 

O_~R. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
pãre&r da Comissão de Reda_ção que será lido pelo 
Sr. H-Secretário. 

É fido o seguinte 

PARECER 
N! 1.218, de 1986 

o:>a C~o de Redação) 

R.~açA_g final do Projeto de Resolução nt 330, 
de 1986. 

Relator: Senador Aloysio Chaves 

A Coniissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 330, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Paulo a contratar operação de emprés
timos externo no valor de Us$ 80,000,000.00 (oitenta 
milhões de dólares). 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. --Jorge Kalume, Presidente- Aloysio Chaves, 
Relator - Marcondes Gadelha. 

. ANEXUAOPARECERN!l.218,DE 1986 
RedaçAo f"mal do Projeto de Resolução n! 330, 

de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso IV, da Constituição, e eu, PresiM 
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N? , de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, 
Estado de São Paulo, a J:"e8,lizar operação de emprés
tl!no externo no valo~:' de (J$$_ 80,000,000.00 (oitenta 
milh~ de dó_l~__L;uueti~nQS). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? É ã Prefeitura Muilicipal de São Paulo, Esta

do_ de São Paulo, autorizada a realizar, com a garantia 
da União, uma openi.ção de empréstimo externo no 
valor de tr_S$ 801900,000.00 (oiteg_ta_milhões de çlólares 
americanos) ou o equivalente em outras moedas~ de 
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principal, junto a grupo financiador a ser indicado, des
tinada ao programa de Diicrodrenagem daquele Muni
cípio. 

Art. 2TA operação realizar-se-á nos moldes aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame 
das condições creditícias da operação a ser efetuada 
pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 1?, item II, do 
Decrefo-:n?74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas 
as demais exigências dos órgãos encarregados da execu
ção da potftica económico-financeira do Governo Fede
ral e, ainda, o disposto na Resolução Municipal n? 
10.043, de 28 de fevereiro de 1986, autorizadora da 
operação. 

Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final. 

Se nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer uso da 
palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 16 
horas e 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do 

Senado n? 91, de 1984, de autoria do S_enador Fernando 
Henrique Cardoso, que dispõe sobre contagem de tem
pode serviço público e de atividade privada, para efeito 
de aposentadoria pelo INPS, tendo 

Pareceres, sob n':'s 493 e 494, de 1985, das Comissões: 
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 

e juridicidade, com voto vencido dos Senadores José 
Fragelli e Jutahy Magalhães; e 

-De Legis1ação SoCial, favoiaVel. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 25 minutos.) 

Ata da 356! Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4! Sessão Legislativa Ordinária, da 47! Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

As 16 HORAS E 30 MINUTO~ ACHAM·SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORE>!:--

Jorge Kalume- Altevir Leal-Mário Maia- Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
-Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo -
Cesar Cais -Dias Macedo -Afonso Sancho - Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista -Passos Pórto .....:: Jutahy Maga-
lhães- Luiz Viana -José Ignácio Ferreira- Nelson 
Carneirá .,;:_ Jamil H3.ddad --Mata-Machado- Alfre~ 
do Campos -Fernando Henrique Cardoso- Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gast<io Müller- José 
Fragelli - Saldanha Derzi - Affonso Camargo -:- Ál
varo Dias - Enéas Faria - Amor Damiani - Ivan 
Bonato - Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octávio 
Cardoso. 

Presidência dos Sr. Mário Maia 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamoS nossos trabalhos-. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr: 1~-Seaetário. 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N! 625, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
h; do Regimento Inte_g1~,_ para._o Projeto de Lei da 
Câmara n~ 158, de 1986, de iniciativa do Senhor Presi
dente da República,~~ dispõe sobre a liquidação de 
débitos previdenciáf!os de órgãos e entidades da Admi
nistração PúQiica federal, estadual e municipal e suas 
respeçtivas fundações. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. - Hélio 
Guelros - Jorge Kahmie - Banedlto Ferreira. 

REQUERIMENTO 
N! 626, de 1986 

Requeremos urgéncia, nos termos do art. 371, alínea 
bj do Regimento Interno, para a Mensagem n? 493~ 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municípal de 
Inhumas (GO). 

Sala das Sessões~ 5 de dezembro de 1986. - HéUo 
Gueiros - Jorge Kalume - Benedito Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão votados após 
a Ordem do Dia, na forma do art. 375, II, do Regimento 
lnternno. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Concedo a 
palavra 3o nobre Senador Nelson Carneiro; para uma 
breve comunicação. 
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O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os fatos sociais têm força bastante para vencer os 
preconceitos_. Isto acaba de sçr provado, agora, na vizi
nha República da Argentina. Durante anos lutam os 
argentinos pela instituição no_s seus textos constitucio
nais do divórciO", entretant-o, ~s .dificuldades surgidas 
têm impedido que o Senado da República aprove propo
sição apresentada e já vitoriosa na Câmara dos Deputa
dos. Mas a força do fato social foí Dl:aior que a resistência 
imposta aos integrantes da Câmara dos_ Deputados da 
Argentina .. 

O Sr. Benedito Ferreira- _Permite V. Ex!_ um_ apart_e? 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O- Senador 
Nelson Carneiro está fazendo uma breve comunicação 
não sendo permitidos apartes. 

O SR. NELSON CARNEIRO --,.-.aos membros do 
Senado Fede_rat na Argentina. Agora, atendendo a um 
clamor que se generaliza na república vizinha, em defesa 
da integridade da família argentina, a Suprema ·corte 
se sobrepõe às disposições legais e ela própria toma 
a iniciativa de permitir que um casal, separado judicial
mente, que no Brasil se chamaria de desquitado, possa 
contrair segundas núpciàs. É uma vitória do bom senso, 
é a vitória do fato social sobre a hipocrisia e sobre 
a insensibilidade dos hom_ens.-

Neste momento,_ querOdeTW registra-dO o meu 
aplauso a essa atitude da magistratura da nobre nação 
vizinha. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mário N{_aia) --:~assa-~ à 

ORDEM DO DIA 

Discus_são, emsegundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~ 91, de 1984, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre 
contagem de tempo de serviço público e de_ ativi
dade privada, para efeito de aposentadoria pelo 
INPS, tendo 

PARECERES, sob n~5 493 e 494, de 1985, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade e juridicidade, com voto vencido dos Sena
dores José Fraeelli e Jutahy Magalhães; e 

- de Legislação Social, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -:Em discussão 
o projeto. (Pausa.) --

Não havendo quem peça a palavra, encerro a clisçQs
são. 

Encerrada a discussão o projeto é dado como definíti
vamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regi
mento Interno. 

O projeto irá à Comissão de Reda_ç-J.o. 

É o seguinte o projeto aprov-ado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N! 91, de 1984 

Dispõe sobre contagem de tempo de serviço públi
co e de atividade privada, para efeito de aposen
tadoria pelo INPS. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. H Observadas as demais regras da Lei n~ 

6.226, de 14 de julho de 1975, o tempo de sezyiço público 
dos segurados do INPS será computável para fins de 
aposentadoria proporcional a que se refere o art. 10, 
item I, letra a, da Lei n<: 5.890, de 6 de junho de 1973. 

Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa-se à 
apreciação do Requenmento n? 625, de urgência, lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei_ da Câmara n~ 
!58186. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Em votação o requerimento. 
Qs Srs. .. Senadores que o aprovam queiram penna· 

necer sentados_. _(Pausa.) 
_Aprovado. 

Passa-se à discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n? 158/86, n~ 8383!86, na Casa 
de origem, de inicia_tiva do Sr. Presidente da Repú
blica, que di~õe sobre a liquidação de débitos pre
videnciários de órgãos e entidades da Administra
ção Pública Federal, Estadual e Municipal, e suas 
respectivas fundações, dependendo de pareceres 
das Comissões de Legislação Social e de Finanças. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente, 
peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Ouço V. EX!, 
SeD.ãâor Benedito Ferreira, 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex~ coloca em discussão 
uma matéria que, salvo melhor juízo, não foram distri
buídos a.vulsos. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O ProjetO 
que estou lendo, nobre Senador, é o da urgência, que 
não consta da Ordem do Dia, em virtude de ser matéria 
de urgência. 

O Sr. Benedito Ferreira - Estou sendo informado 
que não tem avulso, agora, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Por ser matéria 
de urgência. Inclusive vamos pedir a cooperação de 
V. Eld, porque a matéria está em regime de urgência 
e depende de parecer da Comissão de Legislação Social. 
Verificando-se a ausência temporária da maioria dos 
seus integrantes esta Presidência, nos termos do § 1? 
do art. 90 do _Regimento Interno, designa o nobre Sena
dor Benedito Ferreíra para substituto eventual da refe
rida ComissãO~ 

O Sr. Benedito Ferreira- Pediria a V. Ex~ que me 
poupasse, porque nem fica bem eu relatar uma matéria, 
mesmo como substituto eventual, de um projeto sobre 
o qual eu estou reclama_ndo a sua dístribuição de ayulso. 
É um assunto que realmente interessa muito, ao Sellado 
e a:o País, mas que dele eu não tenho conhecimento 
algum. Pediria a V. EX! que me poupasse da designação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) A alegação de 
-v.~~X! ptocede. A Presidência vai susperider, por cinco 
mimitQS, a seSsão, e pedir a secretaria da Mesa que 
providencie os avulsos reclamados por V. Ex! 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está suspensa 
a sessão. 

- (Suspensa às 16 horas e 46 minutos, a sessão~ reaberta 
às 16 horas e 54 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Éstá rea-
berta a sessão. · 

Os_avulsoS foram distribuldos e, estando a matéria 
dependendo de parecer da Comissão-de Legislação 
Social, e verificando-se a ausência temporária da 
maioria dos seus integrantes, esta Presidência, nos 
termos do § 1?, do Art. 90 do Regimento Interno, 
designa o nobre Senador Hélio Gueiros, substituto 
eventual na referida Comissão, para emitir o seu pare
cer. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Poder Executivo, por intermédio de Projeto de 
Lei submetido à apreciação do Congresso Nacional, 
objetiva equa~onar o débito previdenciário de entida
:<J~_s-da adminístraçã_o pública, em seus três níveis. 

Nesse sentido faculta aos órgãoS e entidades dessas 
administrações, mediante contrato ou convênio, saldar 
esses débitos pela prestação de serviços. 

A Proposição ressalta ainda que esses serviços devem
se ca_rat:;terizar pela natureza complementar às ativi
dades dos--órgãos que compõem o SINPAS - Sistema 
Nacional de Previdência e Assistência Social. 

NetO PQUco expressivos são os desequilíbrios finan
ceiros que afligem os Estados e Municípios, quer em 
virtt•de de LJJna exçessiva concentração orçamentária 
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a nível da União, quer em virtude do elevado grau 
de endividamento dessas diversas entidades. Isto com
promete tanto a própria execução d_e tarefas típicas des
sas unidades, quanto sobremaneira os demais encargos 
não-vinculados diretamente às atividades dessas admi
nistrações. 

Ademais, como expressa a própria Exposição de Mo
tivos que acompanha a Mensagem tal medida "reduzirá 
substancialmente_ os _custos operacionais com a cobrança 
dos débitos, além do previsível reflexo positivo na reali
zação da receita previdenciária". 

Po:r_fim, há de ressaltar que a forma prevista para 
a liquidação dos débitos, ou seja, por intermédio de 
serviços complementares aos programas no âmbito do 
SINPAS, representam de fato uma modalidade que con
tribui para a ampliação da oferta dos serviços previden
ciários e de assistência social às populações. 

Nestes termos, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara n~ 158, de 1986. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir 
o Parecer da Comissão de Finanças. 

O SR.~ JORGE KALUM,E (PDS·AC. Para emitir pa· 
recer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Da Comissão 
de Einanças sobre o Projeto de Lei da Câmara n? 158, 
de 1986 (n' 8.383·A, de 1986, na origem), que "dispõe 
sobre a liquidação de débito previdenciário de Órgãos 
e Entidades da Administração _Pública Federal, Esta
dual e Municipal e suas respectivas fundações." 

Relator: ~orge Kalume 

A Proposição em exame, encaminha pelo Poder Exe
cutivo, tem por objetivo estabelecer critérios para a 
liquidação de débitos previdenciários de responsabili
dade de entidades e órgãos da Administração Pública 
Federal, Estadual e Municipal assim como de suas res-
pectivas fundações. · 

Acolhida a matéria na Casa de origem e encaminhada 
à revisão do Senado Federal, nos termos do art. 58 
da ConstituiçãO, cabe-nos, nesta oportunidade, a sua 
apreciação sob a ótica financeira. 

O Projeto, em síntese, visa a autorizar que as mencio
nadas pessoas jurídicas de direito público interno ve
nham a liquidar seus débitos perante a Previdência So
cial oficial mediante a prestação de serviços, mediante 
a interveniência do SINP AS, que passará a ser respon
sável pela sua promoção. 

Os débitos suscetíveis de liquidação pela prestação 
de serviços serãp aqueles vencidos até 30 de setembro 
do corrente ano, matendo-se o respectivo convênio ou 
contrato sob a dependência do regular recolhimento 
das contribuições vincendas a partir da competência 
do mês da assinatura do acordo. 
A medida ora proposta busca a regularização da situa
ção de grande número de entes públicos devedores da 
Previdência e que não se encontram em condição de 
satisfazer tais com-promissos. 

Por outro lado:evidencia-se o caráter social da me
dida que há de proporcionar à Previdência Social maio
res condições na prestação de serviços a seus segurados 
ao se utilizarem dos serviços de terceiros. 

Tendo em vista que o saneamento das finanças da 
Previdência Social tem apresentado significativos resul
tados, parece-nos que a providência em apreço somente 
há de beneficiar o referido sistema previdenciário, não 
lhe trazendo qualquer ânus. 

Opinamos, por este motivos, pela aprovação do Pro
jeto de Lei ora em análise. 

Sala das Comissões, 5-12-86, , Presidente, 
Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Os Pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da máteria, passa-se à sua 
apreciação. 

Em_discussão o projeto em turno únicn. (Pausa.J 

O Sr. Benedito Ferreira - Peço a palavra, Sr. Presi
dente, para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - concedo a 
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para dis
cutir. 
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O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: para fundamentar a minha preocupação 
quanto à distribuição do avulso, vez que, tenho consta
tado a maneira pouco parcimoníosa com que senipré 
foram tratados os recursos da Previdência Social. Em
bora seja pacífico o entendimento, até porque a própria 
Constituição Federal assim o estabelece, não há como 
se imaginar uma despesa sem o fun~_a_mental, que seria 
a respectiva receita. E, no caso da Previdência Social, 
sabe bem V. Ex.! que a maioria desses débitos, das 
instituições públicas para com a Previdência Social re
sultam, muitas vezes, não só na parte da própria institui
ção, que não foi recolhida, mas, até mesmo, de parcelas 
ponderáveis daquilo que foi descontado do segurado 
- no caso os servidores dessas instituições - e que 
não foi, malandra e espertamente por parte dos gestores 
desses órgãos, dessas instituições, recolhido aos cofres 
da Previdéncia Social. 

É verdade, Sr. Presidente, que se precisava buscar 
uma fórmula, um meio para ressarcir a Previdência So~ 
cial e, até mesmo, libertar as administrações, especial~ 
mente municipais, do jugo desses créditos contrafdos 
e consumados por gestões anteriores. Esses créditos 
vêm num crescendo uma bola de neve, face às penali· 
dades, face à compulsoriedade da aplicação da correção 
monetária dos juros e multas, porque os encargos da 
Previdéncia Social sem dúvida alguma acompanham pa
ri passu os custos, a pronta prestação de serviços, que 
são os encargos da Previdência Social, que crescem no 
curso do tempo também como uma verdadeira bola 
de neve. 

E, Sr. Presidente tenho receios porque a cada anistia 
que se promove, nós estamos estimulando a reincidên· 
cia. Hoje estamos aqui, de maneira disfarçada, conce· 
dendo uma espécie de anistia porque seria permitir ãs 
administrações relapsas, através de convênio e com o 
SINPAS, prestar serviços para liquidação desses dé~ 
bitos. 

Ora, Sr. Presidente, qual é o limite, qual é a capaci
dade de desembolso da Previdência Social que seria 
alcançada por este montante destes débitos, que são 
sem dúvida nenhuma receitas do SINPAS, do Minis-

·- '\ tério da Previdência Social, inas que não poderiam e 
•'lt: não podem, pela própria estrutura administrativa do 

Ministério, do nosso Sistema Nacional de Previdência 
Social, ter em vista só a parte de assistência Médica, 
só a parte de saúde. Até mesmo porque com o crescendo 
do número de aposentados, com o crescendo do número 
dos segurados, nós sabemos que o MiiUstério, em face 
da limitação de recursos, vem se sujeítando aos hospitais 
da rede privada, a uma tabela de preço que não corres
ponde nem de longe aos custos dessas instit~ições para 
prestação destes serviços à Previdência Social. De sorte 
Sr. Presidente, que tenho receios de que essa meia anis
tia que hoje se concede poderá abrir a comporta dos 
recursos dos nossos trabalhadres recolhidos na Previ
dência Social, para favorecer outras administrações que 
venha a reincidir nesse mais que criminoso peculato, 
que é apropriar~se dos descontos dos seus servidores, 
dos seus empregados, e não recolher aos cofres da Previ
dência Social. Por fim, Sr. PreSidente, já que há_ essa 
liberalidade, por que não pensar na mais r~spe_itada 
das instituíç6es que sâo aS nossas Santa Casa da Miseri~ 
córd.ia, que aí estão, e outras entidades filantrópicas 
que af estão a carecer desse tipo de C?nvênio, para 
ressarcimento, para resgate de seus débitos com a pró~ 
pria Previdéncia Social? Instituições essas que têm, mais 
meio, a prestação de serviço até mesmo à própria Previ· 
dência Social, através de outros convênios, na busca 
de recursos para atender outros que não são segurados 
mas que dependem da caridade pública. 

De qualquer forma, Sr. PreSidente, eu não vou obsta· 
cularizar a tramitação da matéria. Ma espero que aque
les que venham nos suceder no Senado tenham a oportu~ 
nidade que, lamentavelmente, não nos foi possível, tal 
a maneira da tramitação dessa matéria, em regime de 
urgência, urgentíssima, tenham oportunidades, na es~ 
teira de um desses projetas do Executivo, de fazer a 
emenda que deixo de fazer nesta oportunidade, que 
seria contemplar a Santa Casa de Misericórdia, elas 
que merecem e precisam muito mais do que a maioria 
das administrações municipais e estaduais, que estão 
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sendo contempladas nessa anistia disfarçada sob a rubri~ 
ca de convênios. 

Isto posto, Sr. Presidente, peço a V. Ex! que me 
releve ter me alongado tanto, mas eu não podia deixar 
pass~ar-a~op:ortunidade que me foi propiciada por V. 
E!! e consignar essa minl!a preocupação. 

Era o qUe tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Continua em 
discussão a matéria. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
O Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N! 158, de 1986 

(n~ 8.383/86, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a liquidação de débitos prevfden· 
dários de órgãos e entidades da Administração Pú· 
blica federal, estadual e munidpal e suas respectivas 
fundações. 

O "Congresso Nacional decreta: 

Art. -lY Os órgãos e as entidades da Administração 
Pública federal, estadual e municipal e suas respectivas 
fundações poderão liquidar seus débitos previdenciários 
vencidos prestando serviços, mediante contrato ou con~ 
vé:nio, firmados com a interveniência da entidade do 
Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 
~SINPAS, responsável por sua promoção. 

Parágrafo único. Somente poderão ser objeto de apli
cação do disposto nesta lei os débitos previdenciários 
vencidos até 30 de setembro de 1986. 

Art. 2~ Os créditos dos órgãos e entidades de que 
trata o art. H desta lei deveráo ser representados por 
serviços complementares ao -desenvolvimento de pro· 
gramas de quaisquer das entidades que compõem o 
SINPAS. 

Art. 3~ A manutenção do respectivo aootdo ficará 
na dependência da comprovação do recolhimento regu
lar das contribuições vincendas a partir da competência 
do mês em que este for assinado. 

Arf. 4! O Poder ExecUtivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 5~ Esta lei entra em vigor na data de sua pubti· 
caçáo. 

Art. 6! Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Passa-se, ago· 
rá, à apreciação do Requerimento n! 626 de Urgência, 
lido no Expediente para a Mensagem n? 493, de 1986, 
relativa ao pleito da Prefeitura Municipal de Inhumas, 
Goiás. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma· 

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa·se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Estando a matéria dependendo de parecer da Comis~ 
são de Economia, e verificando"se a ausência tempo· 

_ rária da maioria dos seus integrantes, esta Presidência, 
nos termos do§ 1~. do art. 90, do Regimento Interno, 
designa o nobre Senador Benedito Ferreira substituto 
eventual na referida Comissão. 

Solicito ao nobre Senador Benedito Ferreira o pare~ 
cer da Comissão de bconomia. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 493/86? o Senhor Presidente 
da,_ República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Inhumas (GO) que 
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objetiva contratar junto à Caixa Eco"nômica Federal, 
a seguinte operação- de crédito: 
Características da operação: 
A- Valor: CZ$ 8.512.000,00; 
B-Praz_os: 
1-de carências: 30 meses, 
2- de amortização: 240 meses; 
C-EnC8Jllos: 
1- juros: 5% a.a., 
2- taxa de administração: 2,0% sobre cada desem· 

bolso; 
D- Garantia: vinculação de quotas~partes do Imposto 
sobre Girculação de Mercadorias (ICM); 
E- Destinação dos recursos: execução de obras de 
infra~estruturas urbana e de equipamentos comunitários 
referentes ao Plano Integrado de Apoio aos Munidpios 
(PROMUNICÍPIO). 

Segundo o parecer a_E~esentado pela Caixa Econô~ 
õ:rica Federal, a operação sob exame é viável técnica, 
econômica e financeiramente. 

Assim sendo, _concluímos pelo acolhimento da 
mMensagem, nos termos -ao seguinte: 

É o nosso parecer, Sr. Presidente. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 331, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lnbumas 
(GO) a contr8.far operação de crédito no valor de 
CZ$ 8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze 
mil cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Artigo 1? É a Prefeitura Municipal de Inhumas 

(GO), nos termos do art. 2~ da Resolução n~3. de 
onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor de CZ$ 8.5U.OOO,OO (oito milhões, 
quinhentos e doze mil cruzados), junto à Caixa Econó
mica Federal esta na qualidade de Agente Financeiro 
do BNH, observado o Decreto~lei n~ 2.291, de 21~11-86 
destinado à execução de obras de infra-estrutura urbana 
e de equipamentos comunitários referentes ao Plano 
Integrado de Apoio aos Municípios (PROMUNIC{
PIO). 

Artigo 2? Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, __ 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - 0 parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
de projeto de resolução que autoriza a Prefeitura Muni· 
cipal de Inhumas (GO) a contratar operação de crédito 
no valor de CZ$ ?~512.000,00, para o fim que especifica. 

Dependendo de pareceres das Comissões de Consti· 
tuição e Justiça e de M;unicfpios. 

Solicito à.o nobre Senador Hélio Gueiros para proferir 
o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEffiOS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comíssão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem n! 493/86, do Senhor Presi~ 
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Inhumas (GO) a contratar empréstimo no valor de 
CZ$ 8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos. e doze mil 
cruzados) destinado a financiar a execução de obras 
de infra~estrutura urbana e de equipamentos comuni~ 
tários referentes ao Plano Integrado de Apoio aos Muni
cípios (PROMUNICfPIO). 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no art. 2~. da Resolução n? 93~ do Senado 
Federal, implicando, por conseguinte, a não observân
cia dos limites fixados no art. 2~, da Resolução número 
62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 

d~e ~:n~:~~~ns~r~~ ~~~~::~~~. s~Í,~~~r:J~~e§t~~ 
do art. l<t do Decreto· lei n'!. 2291. de 21~1l.S6. 

Assim, verifica·se que a p-roposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, inereCendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legisladva. 

É o nosso parecer, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (MáríO Maia) - Solicito ao 
nobre Senador Jorge Kalume o parecer da Comissão 
de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto1 de Resolução n'? 331, de 1986, 
de autoria da ComissãO de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Inhumas (GO) a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze 
mil cruzados), destinada ã execução de obras de infra
estrutura urbana e de equipamentos comunitários refe
rentes ao Plano Integrado de Apoio aos Municípios 
(PROMUNICÍPIO). 

A matéria foi apieciada pela ComiSSãO de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeirOS, a quã.l 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade de programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamehto do solicit3.D.te. -

A Comissão de Constítuição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com qUe se-defrOnta a maioiia dos 
.municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Os pareceres 
são favoráveis. 

Coinpletada a instrução da matéria, passa-se ã discus
são da matéria em primeirO TUrno, 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria irá à Comissão de Redação. 

O SR: PRESIDENTE (Mário Maia) -Sobre a mesa, 
o parecer da Comissão_ de Redação que será lido pelo 
Sr. !?-Secretário. 

É Udo o s-eguinte: 

PARECER 
N! 1.219, de 1986 

(Da ComissAo deRedaÇ;io) 
Redação final do Projeto de Resolução. n! 331, 

de 1986. 
Relator: Senador Aloysio Chaves 

A Coinissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n! 331, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Inhumas (GO) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente a Cz$ 8.512.000,00 (oi
to milhões e quinhentos e doze mil cruzeiros). 

Sala de Reuniões da Comissão~ 5 de dezembro de 
1986. - Jorge Kalume, Presidente - Aloysi_o Chaves, 
Relator - Afonso Sancho. 

ANEXO AO PARECER N• 1.219, DE 1986 
Redação final do Projeto de Resolução nt 331, 

de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, iricisO VI, da Consçituiçáo, e eu, -- , Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Inhumas, Es
tado de Goiás, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos 
e doze mil cruzados). 

O Senado Federal resolve; 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de InhumaS:~ Estado 

de G_oiás, nos termos do artigo 2~ da Resolução n~ 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n~ 
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede-
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ral autorizada a contratar operação de cr_édito no valor 
de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze 
mil cruzados), junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de agente financeiro da operação, desti
nada a execução de obras de infra-estrutura urbana 
e de equipamentos comunitários referentes ao Plano 
Integrado de _Apoio aos Municípios (PROMUNICÍ
PIO). 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
-Aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Esgotada a 
matéria co:riSfánte da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
_Concedo a palavra ao nobre Senador Enéas Faria. 

O SR. ENÉAS FARIA (PMDB -PR. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Os dois últimos anos da história política do nosso 
Pa(s abrangem um conjunto memorável de eventos, 
na perspectiva de redemocratização das instituições. 
Foi, tenho certeza, gratificante para todos nós que ama
mos esta grande Pátria, vivenciar esse período e acom
panhar os importantes passos que foram dados no senti
do de recuperar para o Legislativo as prerrogativas que 
por direito lhe cabem no âmbito de sistemas democrá
ticos. Há, porém, um longo caminho ainda a ser percor
rido. 

De nossa parte, extremamente honrados pela escolha 
dos ilustres pares para integrar a Comissão Diretora 
da Casa, tudo fizemos para apoiar o processo de recupe
ração de prerrogativas, desde a formulação de políticas 
indutoras dos comportamentos desejados até o equacio
namento de medidas concretas no plano da estrutura 
de meios e processos relacionados com as atividades 
meio e fim, como se acha expresso ao longo desta abor
dagem. 

Tais açoes, empreendidas com o respaldo e apoio 
da Comissão Diretora, fundamentaram-se nos valores 
esposados em toda a nossa vida pública. Como temos 
salientado, cremos no trabalho, no patriotismo de nossa 
gente, na capacidade dos nossos profissionais e na serie
dade da maior parte dos agentes públicos de todos os 
níveiS- fre(Jüentemente injustiçados pela maledicência 
de pessoas mal intencionadas - como instrumentos 
básicos para a edificação da nova ordem que todos dese
jamos. Não acreditamos no ódio, no revanchismo e 
na crítica sistemática aos fatos do passado, pois são 
ferramentas perigosas e de pouca eficácia em qualquer 
processo edificante, visto que aprofundam feridas, atin
gem inocentes e afastam valiosos colaboradores; des~ 
pendendo, improdutivamente, energias preciosas e in
-diSpensáveis à construção do presente e do porvir. 

E por isso que temos acolhido, como política de admi
nistração, tudo que assegure um tratamento digno e 

_ uniforme aos nossos servidores, devidamente conside
iado o princípio do mérito·; que contribua para perfeito 
funcionamento da máquina administrativa, de sorte a 
melhorar a prática legislativa - em sua coridição de 
atividade fim do Senado Federal; e que auxilie no forta
lecimento do Senado Federal como instituição. Nossa 
orientação foi, sempre, a de não discriminar ninguém 
com base_ emsimples rotulações pejoratiVas- sabemos 
que estas, no mais das vezes, não passam de recursos 
escusas de individues inescrupulosos - mas, não nos 
omitimos diante das situações que exigiram a apuração 
de responsabilidades, não obstante cientes dos seus efei
tos desgastantes, dada as interrelações humanas e so
ciais que lhes são peculiares. 

Na perspectiva institucional tem sido nossa crença, 
a de que o Poder Legislativo só tem razão de existir 
na medida em que assumir, com suficiente indepen
dência, o exercício pleno das suas prerrogativas, funcio-
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nando não como mero referendador de decisões do 
Executivo, mas sím como freio e contrapeso do sistema 
democrático, induzindo e promovendo o equilíbrio en
tre os Poderes. Para tanto é indispensável que se promo
va o ajustamento das estruturas dos seus órgãos, para 
que operem com maior efetividade e convergência, e 
se promova a adequação dO ordêmamento constitucional 
do Pafs, de modo a possibilitá-lo. 

Ao darmos contas do desempenho dos órgãos da es
trutura do Senado Federal, ao final do ano passado, 
preocupamo-nos em apontar o conjunto de pressupos
tos e valores que haviam norteado as nossas ações e 
decisões frente às responsabilidades da Primeira-Secre
taria do Senado Federal. Enfatizamos, a ocasião, a im
portância da prática democrática de prestar contas do 
trabalho desenvolvido, a cada ano, como responsabi
lidade fundamental dos agenste investidos em mandatos 
públicos perante a comunidade outorgante. Tínhamos, 
desde então, consciência de nossa dupla responsabi
lidade, primeiro, perante os nossos eleitores e, segundo, 
perante os nobres pares que nos honraram com a sua 
escolha para compor a Comissão Diretora em tão rele
vante função. 

É em respeito a tais princípios e considerações que, 
novamente, tomamos a iniciativa de dar contas dos prin
cipais resultados obtidos pelas unidades setoriais da Ca
sa no decorrer do ano que estamos encerrando. Devo 
reafirmar porém, sem qualquer conotação de evasiva, 
que em razão da singularidade de muitos dos produtos 
da instituição, uma grande parte de sua atuação não 
poderá ser capturada em indicadores ou expressa atra
vés de resultados bem determinados. 

A nossa perspectiva é de que os órgãos públicos de
vem valer pela sua efetividade, pela sua eficácia, pelos 
valores que assumem e pelos saberes que incorporam 
aos seus produtos. Foi a partir desse pressuposto, que 
articulamos um conjunto de poüticas setoriais - sufi
cientemente delineadas no relatório inerente a 1985 -
por meio das quais levamos os órgãos e integrantes 
da Casa a questionar-se; de forma sistemática, sobre 
a qualidade da atuação dos seus serviços e integrantes, 
nos planos · · e parlamentar, e 
sobre com . Por inter-
médi , no sentido 
de acelerar o processo de adequação das estruturas e 
comportamentos, com vistas à elevação dos níveis de 
eficácia organizacional. A comprovação do efeito de 
tais polítícas, com certeza percebidos no decorrer de 
todo o período, pode ser verificada pelos resultados 
apontados a seguir, com caráter meramente referencial, 
visto que o detalhamento completo das realizações rele
vantes se acha efetuado no relatório setorial. 

As polCticas de auteridade, legalidade, eqüidade e 
transferência nos atos e de controle sobre custos e zelo 
pelo património público, explicitam, na verdade, deve
res fundamentais dos gestores da coisa p6blica, porém, 
nem sempre lembrados. Sua explicitação visou, sobre
tudo, marcar a postura assumida pela Comissão Dire
tora, de modo a induzir condutas consentâneas por par
te das chefias dos orgãos, levando a reduções nos custos, 
à fiscalização sObre o efetivo cumprimento dos contra
tos,_ â supressão de gastos evitáveis e ao máximo apro
veitamento dos recursos existentes. O respeitO às mes
mas, também em 1986, se acha expresso por ações co
mo: 

-modificações na sistemática de compras, inclusive 
modernizando os. procedimentos licitatórios no âmbito 
do órgão, reduzindo as exigências formais de pouca 
efetividade e atribuindo abrangência nacional às licita
ções, com apreciáveis reduções de custos e ganhos quali
tativos. 

-implantação, no âmbito do Centro Gráfico- CE
GRAF, de novos métodos gerenciais da produção, com
pra de materiais e administração de estoques. 

-racionalização das atividades de reprografia, espe
cialmente no âmbito das Subsecretarias de Ta-quigrafia 
e de Pessoal, reduzirido em cerca de 100.000 cópias/mês, 
ou seja, em cerca d_e 50% da média anterior. 

-provimento de vagas através de concurso público, 
com destaque para o preenchimento de 9 (nove) vagas 
de taqufgrafo legislativo, procedimento que não era exe· 
cutado há 14 anos. -
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-reformulação da seção de contratos, propiciando 
melhor controle e fiscalização sobre a execução dos 
contratos e corrigindo distorções e irregularidades nos 
serviços de manutenção de sistemas e de assistência 
técnica; --

- cadastramento de todas as máquinas e equipamen
tos em funcionamento na Casa, em banco de dados 
específico, propiciando adequado gerenciamento dos 
recursos alocados, especialmente sobre os equipamen
tos de :reprodução de. cópias; 

-redução da frota de carros oficiais do Senado, com 
simultânea substituiçáo por Veículos de menor potência 
e com :motores a álcool; 

-alienação, através de leilão público, fracionado em 
pequenos lotes, de grande qu~ntidade de móveis, ma
quinários e outros objetos inservíveis; 

-estabelecimento de normas complementares, fun~ 
dadas no princfpio de igualdade de direítos, paia O disci
plinamento do acesso aos planos de assistência médica 
e social pelo Ato n~ 9, de 1986, da Comissão Diretora 
criando o mecanismo da cc-participação dos servidores, 
inversamente proporcional aos seus ganhos, corno me~ 
canisrno de controle e cc-responsabilidade; 

-moralização do sistema de internação hospitalar, 
através da criação e normatizaçã_o da perfcia médica; 

-contratação de serviços com a Casa de Saúde Santa 
Lúcia, para atendimento aos servidores da Represen
tação do Senado no Rio de Janeiro. 

A política de Valorização da Competência, Idonei
dade e Engajamento, fOi definida a partir da nossa con
vicção de que as organizações públicas só podem funcio
nar bem quando administradas convenientemente por 
pessoas preparadas para os cargos e funções, dotadas 
de requisitos de caráter e de idoneidade para merecer 
o respeito dos liderados e motivados para a obtenção 
de níveis elevados de desempenho e excelência org:ani~ 
zacional. A comprovação prática de sua aplicação se 
acha evidenciada pela maneira como tem sido efetuado 
o preenchimento de cargos e funções; pela fixação de 
critérios objetivos para a liberação de servidores para 
participação em Congressos; Seminários, _Simpósios e 
Encontros, exigindo-se, em qualquer caso, que o evento 
seja de interesse do Legislativo; e pela adoçáo dos con
cursos internos para a ascensão funcional. 

No âmbito da política de Intolerância a Ações Incom
patíveis com a dignidade da Casa, de inequívoca impor-

tância para a consolidação de uma imagem adeqÚada 
do Senado Federal como instituição, demos seqüência 
às açõ~s de aprimorrunento dos serviços de polícía e 
segurança interna, obstrução a consignações questio
Uli:Veis em folha de pagamento de servidores, aprimora
mento dos processos licitatórios com vistas a uma abso~ 
luta idoneidade nos processos _de compra da Casa e 
democratização do acesso aos planos de benefícios pro
piciados pela Instituição, franqueando-os a todos os 
servidores. -

Dentre as políticas implementadas, afigura~e como 
da maior prioridade a de melhor aproveitamento dos 
recursos humanos existentes, calcada na consciência de 
que a revalorização do Poder Legislativo passa, inevita
velmente, pelo aprimoramento do seu quadro de pes~ 
soaL Fundamentou-a, igualmente, a convicção da abso
luta necessidade de se corrigírem as distorções nas estru
turas Ocup-acionais e se criarem mecanismos para o me
lh!Jr apro~ei~amento dos servidores, colocando~os onde 
posSam executar um trabalho gratificante em termos 
pessoais e produtivo para a Instituição. Dentre as inicia
tivas estabelecidas em consonância com essa polftíca, 
cumpre ressaltar: 
~manutenção da diretriz de taxativa vedação à am

pliação nos quadros de servidores, dada a convicção 
do alto nível de qualidade dos recursos humanos do 
Senado e da sua suficiéncia numérica; 

_:_·-ctüiÇãCf do CEF AL - Centro de Formação em 
Admin"iSirãção Legislativa, órgão especializado em trei
namento para o Senado Federal e de apoio a outras 
,instituições legislativas, cuja implementação plena, a 
apartir do início do próximo ano, há de produzir impor
tantes frutos em benefício da Instituição; 

-elaboração de fundamentadas propostas de refor
ma administrativa, destinada a adequar as estruturas 
e planos de cargos às novas necessidades da Casa, rein~ 
traduzindo o sistema do mérito como meio de progres
são funcional e limitando as condições para a ampliação 
de empregos e cargos; 

-ampliação dos programas de treinamento, aperlei
çoamento e especialização, com vistas ao melhor desem~ 
penha funcional e maior realização profiSsioilal aos ser
vidores. Em 1986 um total de 1.069 servidores do Sena
~o, PRODASEN e CEGRAF passaram por programas 
de treinamento relacionados com suas áreas de ativida
des, a saber: 

curso de Especialização em Orçamento PÚblico_ 
Cursos de Administração Legislativa 

3l servidores 
118 servidores 
103- servidores 
-38 servidores 
22 servidores 
85 servidorés 
23 servidores 
18 servidores 

113 servidores 

CUrsos de LÍngua Portuguesa 
Curso de Brigada: de tncên:l.io 
Curao de Direi t.o de Processo D~scipli.nar 
Curso Preparatório ao Processo(5el:etivo Interno 

• cursos c:le c:per~ de Te:r:minais 
- curso de Formação de Instrutores 
_ Cursos em Processamento de Dados (PROOASEN) 
• CUrsos no canpo Mninistrativo (PROOASEN) 60 servidOres 

183 sexvidores 
275 servidores 

- Cursos em Técnicas Industriais (CEX:;RAF) 
• CUrsos nas Áreas Jldministrativas (CEX;RAF) 

- realização de urn Ciclo de Estudos Avançados 
na área de Orçamento Público, compreendendo a reali
zação de 27 palestras para assessores e assistentes do 
Senado Federal e Câmara dos Deputados. 

-promoção do Seminário sobre o Assessoramento 
à Constituinte, compreendendo a realização de 45 pales~ 
tras sobre temas sociais, econômicos e institucionais 
da maior relevância. 

A preocupação com o maior controle sobre os gastos 
e simplificação burocrática levou à articulação de uma 
política específica nesse sentido. Sua fixação derivou, 
também, da percepção de que a existência de controles 
formais, ainda que sobrepostos, não significa necessa
riamente a existência de controle substantivo sobre a 
gestão da coisa pública. Freqüentemente o controle cen~ 
tra.do na prestação de orientação -além de mais econô
mico é mais eficaz do que o punitivo. Dentre as realiza
ções consonantes com essa política merecem destaque: 

-consolidação da sistemática de suprimentos de fun
dos, mediante o estabelecimento de normas comple
mentares para o emprego deste instrumento de flexibi
lidade administrativa pelos órgãos da Casa, sem pre
juízo ao controle. 

- reestruturação da metodologia de elaboração e 
execução orçamentária do Senado Federal, de modo 
a gerar propostas consistentes, fundadas em príncípios 
de programação e de verdade orçamentária, e explicita
claras dos programas de trabalho estabelecidos setorial
mente. 

-criação do Fundo Especial do Senado Federal -
FUNSEN, através de Lei, como meio de assegurar, 
pela via levai, que os ganhos obtidos com as economias 
na administração do orçamento da Instituição, revertam 
em benefício de sua permanente modernização e reequi~ 
pamento, corrigindo a distorção da conta n? 9.000. 

- implantação do Sistema SICAD - Sistema de 
Informações para o Controle e Acompanhamento de 
Documentos, como instrumento do Protocolo Adminis
tratiVO, raciona1izando procedimentos, simplificando as 
operações e ampliando o controle e velocidade de trami
tação dos processos. 

- implementação de uma política de estoques no 
âmbito da SSPATR, com vistas a dimensionar o pro
cesso de compras à estrutura da demanda e a promover 
o controle sobre consumos acima das médias. 
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-implantação da sistemática de auditoria prévia ao 
pagamento sobre faturas de hospedagens autorizadas, 
solicitações de ressarcimento e prestações de contas de 
tratamentos de saúde_ 

-operacionalização de auditorias periódicas sobre 
as folhas de pagamento, despesas descentralizadas e 
sobre os sistemas de material e património da Casa. 

A tendência c:iue possuem os órgãos pUblicas de ocu
parem todos os espaços vazios de que resultem a sua 
valorização pelos públicos com que interagem, mesmo 
em detrimento de suas atribuições regulamentares, foi 
controlada através da fixação da política de conformi
dade entre atribuições legais e as desempenhadas. De 
sua operacionalização resuJtaram ações como: 

-reorientação das atividades do CEGRAF, confe
rindo-se prioridade aos serviços do Senado Federal, 
com o que se reduziu o atraso na produção do Diário 
do Congresso Nacional para menos de 72 horas e pratica
mente foram colocadas em dia as publicações dos parla
mentares. 

- centralização dos pagamentos a fornecedores na 
Subsecretaria de Administração Financeira. 

- implementação, no âmbito da Subsecretaria de 
Arquivo, do projeto especial de Preservação da Mem6-
0a do Senado Federal - orientado para documentos 
originais que vêm desde !826-envolvendo restauração 
de documentos mais antigos e adoçâo de medidas espe
ciais de preservação, além da microfilmagem. 

-reestruturação interna da Subsecretaria de Enge
nharia, organizando-a para a sístemática de adminis
tração por projetas. 

- reestruturação da Coordenação de Informática do 
PRODASEN sob a sistemática de "gerência de contas''. 
personali~ando e dinamizando o atendimento. 

O fato de que o exercício pleno das prerrogativas 
do Legísl~tivo exige, sem dúvida, a sua apropriada ins
trumentalização, determinou o estabelecimento da polf~ 
tica de Adequação das Instalações e Equipamentos às 
Necessidades. Sua orientação básica é no sentido do 
equacionar as necessidades de áreas para o funciona
mento dos seus órgãos e serviços e para a superação 
a:as carências em equipamentos. Como ações conexas 
a tal política podem ser apontadas: 

-contratação dos projetas arquitetônico e estrutural 
- inclusive com variante para execução em etapas -
e viabilização dos recursos junto à SEPLAN para a 
construção do Anexo 111 do Senado Federal. 

-conclusão da instalação dos "termo-brises" na fa
chada do Anexo I do Senado, melhorando as condições 
de trãhalho dos servidores, gerando recursos adicionais 
de segurança e propiciando economia, dado que a me
dida além de contribuir para a preservação das esqua~ 
drias reduzirá os gastos com ar refrigerado'. 

--refóriaa, reequipamento e modernização opera~ 
cional dos serviços de taquigrafia, com reflexos positivos 
nos de Ata e produção gráfica, suprimindo várias dupli~ 
cidades em retação_ ao métoc;fo anterior. O taquígrafo 
passa a traduzir seus apanhados diretamente em termi
nal de computador. os quais revisados na própria tela 
-com grandes ganhos em tempo e material- passam, 
eletronicamente, para a Subsecretaria da Ata, donde. 
efetuadas as indexações e arquivamentos devidos, o 
textO é repassado ao CEGRAF, alimentando, direta
mente, os equipamentos de composíção e impressão. 
Alént disso, no novo sistema o taquígrafo pode realizar 
pesquisas e obter subsídios para o bom desempenho 
de suas atívidades, sem sair do local, acessando bancos 
de dados a partir do seu próprio terminaL 

- recuperação das esquadrias metálicas do Bloco 
A do Anexo II do Senado Federal (Gabinetes dos Sena
dores). cuja oxidação exigiu a providéncia. 

-reorganização do Uso dos espaços anexos ao Plená
rio mediante a implantação de instalações adequadas 
para o Café dos Senadores, a recomposição do Salão 
Nobre e o redimensionamento do posto de atendimento 
médico de emergência. 

-expansão do parque computacional do PRODA
SEN, duplicando o potencial de processamento do equi
pamento central e elevando a capacidade de armazena
mento em disco para 23,2 bilhões de caracteres, bem 
como viabilizando a ampliação da rede de teleproces
samento de 350 terminais em fins de 1984 para 900 
terminais ao final de 1986. 

- rnodernizaçáo dos softwares, com vistas à amplia
ção da produtividade do PRODASEN e ?nplantação 
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de sistemas de processamento descentralizado através 
da utilização de microcomputadores. 

-1-. reforma a reequipamentos no 14": andar do Anexo 
I, com vistas a adequá-lo para a instalação de restau
rante para uso pelos servidores da Casa. 

-Complementação das instalações físicas do Serviço 
de Transportes e Pavimentação das vias de acesso aos 
prédios das atividades de apoio e dos respectivos esta
cionamentos. 

- Contratação dos projetas técnicos para o redimen
cionamento dos sistemas de ar condicionado da Subse
cretaria de Taquigrafia, Café dos Senadores, Salão No
bre, Gabinetes do Edifício PrinCipal, ECT e Banco do 
Brasil. 

-Implantação de sistema de refrigeração à base de 
"sel-contained" a ar na Central Telefónica, eliminando 
o risco de pane geral do sistema por inadequada clima-
tização., ,. __ 

-Desmembramento da alimentação de energia elé
trica do PRODAS_EN çlo quadro geral do Anexo II 
do Senado Federal. 

-Estruturação do Plano de J\_ção Bienal para o 
PRODASEN) a partir de um conjunto de políticas seta
riais estabelecidas pela Comissão Diretórã. inclusive es
tabelecendo prioridades e hierarquização para o atendi
mento a usuários e criando Urt;la base de: planejamento 
e controle para o órgão. 

-Recuperação dos equipamentos gráficos -do-CE--· 
GRAF, providência que vinha sendo adiada há vários 
anos e reequipamento de suas unidades ip.dustriais, vi
sando um atendimento mais eficiente e qualificado ao
Congresso Nacional. 

-Redimensionamento da central telefônica, am
pliando as entradas em 27 troncos, as _saídas em 30 
troncos, bem como elevando para 100-com ampliação 
de 20 - o número de enlaces de conversação interna. 

-Aquisição de eqUipamentos complementares para 
o serviço médico, merecendo destaque o aparelho de 
Raios-X de 500mA- que substitui equipamento obso
leto com mais de 20 anos de usQ, a processadora automá
tica de radiografias. os 2 eletrocardiógrafos portáteis 
e vários equipamentos odontológicos. 

- Remanejamento das áreas físicas do serviço médi
co, propiciando a instalação de mais 3 consultórios mé
dicos, a ampliação do posto de enfermagem - com 
local adequado para a realização de nebulizações -
a ampliação de 3 para 5 gabinetes odontológicos e a 
implantação do gabinete de_ psicoterapia infantil. 

-Modernização das instalações e equipamentos da 
Secretaria de Divulgação e Relações Públicas~ órgão 
responsável pela edição do __ noticiário A Voz do Brasil 
e realização de licitação internacional para a aquisição 
de equipamentos para a instalação da central de video-
tape. __________ _ 

-Renovação de parte da frota de Ónibus de trans
porte de servidores do_ Senado Federal, através da aqui
sição de 3 novas unid~des para substituição daqueles 
com mais de 15 anos de uso. após estudo comprobatório 
de sua maior economicidade em relação à _contratação 
de serviços usada por outros órgãos públicos. 

-Aquisição de equipamentos autónomos para edi
ção de textos, com base nos ótimos resultados obtidos 
com a experiência piloto, para instalação na Diretoria
Geral, Secretaria-Gera~ da Mesa, Copsu)toria-:Geral, 
Assessoria, Subsecretaria de Edições Técnicas, Subse
cretaria de ComiSsões e _S_ubsecre~ari.a de PessoaL 

A ampliação da efetiVidade dos ór&ãoS fms dil fu.Stituí· 
ção mereceu, como é natural, atenção especiaL Pode~ 
mos afirmar_ que toâas as demais políticas somente se 
justificam neSta persp-ectiva. O pressuposto desta polí
tica básica é de que a legitinlãção do Senado Federal 
depende da qualidade dos r_esultados que gerar no de
sempenho de suas funções legislativas, fiscalizadoras 
e parlamentares. Não pode ser negci.do que as ativida
des-meio, por importantes que sejam, .não produzem 
resultados para a sociedade. Dentre as ·ações realizadas 
em consonância com esta -política básica, merecem par-
ticular destaque: _ "- __ 
-A criação do Projeto ConstitUinte - fielo cjU:al 

serão indexados cerca de 300~000 sugestões e idéias 
para a nova Constituição -·caracterizado com um re
curso de apoio e informação aos parlamentares e asses

_sores envolvidos nos trabalhos de elaboração da noya 
Constituição. Constitui ele, por outro lado, um canal 
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aberto para que os cidadãos participem do processo, 
através de formulários enviados gratuitamente pelo 
Correio. expressando, representativamente, as tendên~ 
cias, pensamentos e aspirações da sociedade brasile~ra. 

_,. Editoração de publicações relacionadas com a his~ 
tória e a atuação das Constituintes Brasileiras, taís co~ 
mo: 

-., Regimentos das Assembléias Constituintes do 
Brasil 

- •- ConstitUição da República Federativa do Brasil 
- Quadro Comparativo 

• Cof.1Stituição do Brasil (2 volumes) 
• Constituição do Brasil e Constituições Estran· 

geiras (3 volumes) 
_..:.....implantação de um sistema especial de indexação 

de recortes e matérias sobre a Constituinte. 
~O respaldo institucional" ao funcionamento das Cow 

miss_ões TécniCas, Mistas e Especiais, bem COmo premo~ 
-çã_o_ __ çle avaliações sobre_ a sua estrutura e.sistemática 
de funcionamento, com vistas a obter maior eficiência 
e produtividade em sua operação regular. 
-A organização e execução, com o apoio da Embai

xada dos EUA, do simpósio «Democratização da Eco
nomia" (de 19 a 21 de ,agosto de 1986), com a partici
pação de destacados c:onferencistas de: pais e do exte
rior. 

-Aperfeiçoamento ·da sistemática de apreciação de 
Projetos sol:;lre matérias orçamentárias, passando a e:n

. - --volver .Pa m~sma os Assessores d~s áreas _especializadas 
que tenham relação com o tema apreciado. 
~Ampliação das atiVidades de geração de trabal.hos 

originários pela Assessoria e implantação de _síst~mas 
de annazenamerito, indexação e recuperação dos mes

-mos ein computador. 
--:- Cfiã_ção de um novo sistema de pesquisa sobre 

aTnterpretação de normas jurídicas a partir de acórdãos 
do Supremo Tribunal Federal, com apoio do mesmo. 

:...._Estabelecimento de sitema de CQIDl.J.Qjcaçã_o díreta 
entre a Subsecretaria de Comissõe_s e os autores e relato
res de processos-: 
-0 estreitamento de relações entre os órgãos de 

assessoria-do Poc:ier Legislat~vo e_de instituições demo
-cráticas de ~:mtroS pafses, enviando-se três grupos aos 
EUA (fe'{ereiro, __ Qlarço e julho) - com o apoio do 
'USIS e do National Democratk Instittite~ NDI - e 
dando início à articulação de programas de intercâmbio 
com o Legislativo da França e Alemanha. 

- o apoio ao III AND AL - Encontro Nacional 
da Associação Nacional de Desenvolvimento de Ativi
dades Legislativas, realizado em São Paulo de 19 a 24 
de outubro de 1986, com a presença de representantes 
da National Conference of State Legislatures- NCSL. 

A política de adequação das estruturas de suporte 
à ação parlamentar foi objeto de particular atenção, 
inclusive pelas razões que levaram à sua fixação. Esta 
política, como é sabido, decorreu da percepção de que, 
além das missões legislativas e fiscalizadoras incum~ 
bidas à Instituição, cabe aos Senhores Senadores, as 
missões parlamentares, associadas diretamente com as 
responsabilidades de representação regíonal e partidá
ria e com a defesa dos _interesses das instituições e comu~ 
nidades de origem. Com vistas ao aprl.moramento das 
estrutUras de suporte às demandas características de 
tais missões foram estabelecidas ações como as seguin
tes; 

-ampliação do acervo da Bibliotec;a.do Senado Fe
deral - especialmente no campo de Direito Constitu
cion·at e assuntos correlatas-, inclusive através da ope
racloti.ãliZaÇão de acordos e convénioS ·com o -Arquívo 
Nacional e Fundação Pró~Memória, tOmando dispo~ 
níveis em· Brasília microfilmes de jomaís e outros perió
dicos antigos, relatórios ministeriais e de presidentes 
de Províncias. 

\ implementação das medidas orientadas para a ins
talação e ativação da Rádio do Congresso Nacional 
e Central de Víde_o-tape. 

- complementação e modernização -de equipamen
tos, especialmente os de reprografia e de informática 
alocados_nos gabinetes, elevando para 90 (noventa) os 
terminais instalados com acesso a sistemas de apoio 
-parlamentar (bases de dados com informações estatís
ticas, regionais, setoriaís, etc.) e de apoio pesSoal aos 
Senadores (mala direta, processamento de textos, ar
quivos pessoais, sinopses de notícias, bancos de dados 
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com informações econômicas, sociais e políticas. entre 
outros). 

- realização de estudos orientados para a fixaçãO 
de critérios para a efetivação de despesas com corres
pondênca postal e telegráfica, de modo a oferecer a 
todos os parlamentares uma disponibilidade de recursos 
para tais gastos prOporcion-al à base representada, den
tro de limites razoáveis. 

- promoção de estudos sobre a distribuição de li
nhas e ramais telefônicos, com vistas à padronização 
do atendimento e fixação de cotas condizentes com as 
necessidades da ação parlamentar. 

- implantação, em respeito aos visitantes que aoor~ 
rem à Casa, de um sistema de sinalização interna mo
dernQ e de fácil__entendimento, contribuindo para uma 
fácil e rápida localização dOS órgãos de seu inte_resse. 

Esperamos que ao orientar a atuação dos órgãos da 
Casa, segundo_ estas diretrizes e valores, tenhamos agido 
em consonânci-a com o que interpretamos ser o clamor 
da sociedade brasileira e as expectativas dos ilustres 
pares. Temos c_onsciência dé: que e~ecutamoS menos 
do que pretendíamos, em especial no que tange à estru
turação_ de processos inovadores, implementação de 
medidas modernizantes e desencadeamento de todas 
as obras. identificadas como necessárias. No entanto, 
estamos legaildo à M~sa J?!retora que nos suc_e~erá 
em breve um conjunto de projetas básicos. estudos e 
especificaç~es, sW.icientemente viabilizados orçamenta
riamente para -imediato desencadeamento, além de vá
rios empreendimentos em fase final de execução. como 
o c~:mjunto de_ obras no ServiçO de Transportes. 

Deve ser salientado._poroutro lado, que a Comi_ssáo 
Diretora que Vossas Excelências elegeram, sob a moti
vação e impulso do compromisso público com a imple· 
mentação de mudanças, honrou a Vossa confiança. Não 
titubeamos em mexer com os alicerces da InstitUição, 
tomando a pulso a responsabilidade de Administrá~la 
·com a adoção de atitudes inovadoras sempre que conve
niente, mesn1:o sabendo de suas onerosas conseqüên~ 
cias. Se é verdade que muitas realizações ficaram por 
fazer ou apen~s iniciadas, também o é que se teve a 

·coragem de atacar muitas frentes que o requeriam, num 
perfodo difícil pela intensa agenda de compromissos 
políticos dos parlamentares. 

·Somos gratos aos Excelentíssimos Senhores Senado~ 
res que com sua cooperação tornaram menos onerosa 
a difícil tarefa. da Primeira-Secretaria, de administrar 
os recursos da Casa, nem sempre tão disponíveis ou 
abundantes como freqüentemente interpretados. 

Ao-Senhor Diretor-Geàd do Senado Federal, ao Di· 
retor-E_xecutiy_ç dO Ce_gtro Gráfico, ao Diretor-Execu
tivo do PRODASEN, aos memhrOs do Conselho de 
Administração do Senado e dos Conselhos de Super~ 
visão do CEGRAF e PRODASEN o nosso profundo 
reconhecimento. Muito pouco teria sido possível reali
zar sem o concurso de sua capacidade de coordenação 
altamente profissionãl, disposição para o trabalho e de
dicação aos superiores interesses do Legislativo. 

As Senhores Diretores dos Órgãos de Assessoramen~ 
to Superíor, das Secretarias e Subsecretarias, o nosso 
agradecimento espeial; a obra realizada é, sobretudo, 
produto de seu trabalho e capacidade de organizar es~ 
forças rumo ao atiQgimento dos objetívOs fixados. 

Agradecemos, igUalmente, aos servidores cuja dedi~ 
cação, esforÇ<fe-diligente trabalho foram de fmportância 
fund~~~~-tal para a obtenção dos resultados produzidos 
no decorrer destes dois anos de nossa gestão. Temos 
certeZa de qUe-nosSo trabalho há de produzir frutos 
em benefíçio da .autonomia do Legislativo e consoü
daçã6-deste como ínstituiução democrática. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. Coin.o sabem, estou 
encerrando _o_ {O,~u manda!o,_ faço-o com tranqüilidade 
e a certeza de tê-lo .exercido com honra e dedíca.Ção, 
e ao~ fazê-lo representado, com adequada dignidade, 
o_ grande E~~do e a laboriosa gente do Paraná. Não 
poderia despedír-me,- entretanto, sem deixar assinala
das algumas conSiderações que julgo relevantes nestes 
momentos que_antecedem a instalação da Assembléia 
Nacional Constituinte. 

- urge que se restaure o ·poder de iniciativa do Con
gresso Nacional em matéria legislativa, boje ainda tre
mendamente cerceado, pois somente na medida em que 
.este seja exercido autonomamente é que o Legislativo 
se caracterizará como efetivo Poder, digno de respeito 
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e acatamento como ocorre nas Nações com maior tradi-
ção democrática. - - --

- é imprescindível que se promova uma ampla redis
tribuição de recursos e encargos. transferindo para os 
Estados e municípios-maiS próximos de onde ocorrem 
os fatos e problemas - aqueles que hoje se acham 
injustificadamente na órbita da União, normalmente 
em sobreposição a equivalentes- mantidos pelos outros 
níveis de governo com menor custo e maior efetividade. 

-O Legislativo não pode continuar na condição de 
mero referendador das proposições programáticas, or
çamentos_e normas fiscais_ do Executivo. Nesse papel 
diminuto ele se esvazia de conteúdo_ e assume a caracte
rização mais precisa de uma simples marionete, impul
sionada ao sabor dos manipuladores dos cordões. Não 
é isso que o cidadão nacional espera dos órgãos legisla
tivos, pois tal é a negação de seu papel de autorizar 
programas e gastos e fiscalizar a ação dos geStores da 
coisa pública; 

-para a conquista de total autonomia do Legislativo 
como Poder, seria muito iinportante que a Constituinte 
definisse um percentual da receita tributária da União 
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a ser carreada automaticamente para cada Poder, como 
_ já se fez, pioneiramente, na Constituição do Estado 

do Paraná. Amedida teria a propriedade, além de refor
çar a noção de autonomil_! entre os Poderes, de pôr 
termo ãs sensacionalísticas e maldosas alegações de ele
VãdóS gaStoS do Legislativo, tema objeto de freqüente 
exploração por repórteres carentes de matérias de maior 
sustentação. A verdade, como sabem, é que no Plano 
Federa_(,_ os_ @~t9s- _do Legisl~tivo se têrp. situado, em 
todos ás anos- da presente década, abaixo de 1,5% (um 
e meio por cento) da receita tributária da União; 

...:.:.. os partidos que têm lutado pela plenitude da demo
cracia, pela livre iniciativa e pela supressão do arsenal 
de instrumentos dos governos autoritários terão, na 
Constituinte, o ambiente adequado para pugnar pela 
inclusão no_ novo _texto _constitucional dos dispositivos 
que o assegurem; 

-todos nós, da classe política, especialmente os que 
integraram a Constituinte, temos o dever de trabalhar, 
influir e interferir no sentido de que se produza uma 
nova ConstituiçãO mOderna, realista e diiiadoura, como 
astJira o cidadao desta grande Nação em sua condição 
de potência emergente. 
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Temos o privilégio de viver num tempo novo, tempo 
de ruptura com tradições e procedimentos arcaicos e 
de compromisso com as novas gerações, no sentido da 
construção de uma ordem mais justa que. longe das 

_formulações utópicas, contemple as soluções comprova
damente viáveis pelos regimes democráticos mais con
solidados, como merece, almeja e espera a nossa grande 
Nação. 

Muito obrigado. _ _(Muito bem!) 
O S:R.-PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência 

convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje. às 17 
horas e 12 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n? 362, de 1979, de autoria 
do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo 
da Lei •; 6.718, de 12 de novembro de 1979. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 09 minutos.) 

Ata da 357! Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

AS !7 HORAS E !2 MINUTOS, ACHAM·SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES.' 

Jorge Kalume -Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles -Gaivão Mõdesto - Odacir Soares--
Aloysio Chaves - Gabriel He~mes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
-Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo -
Cesar Cais- Dias Macedo- Afonso Sancho- Moa
cyr Duarte - Martins FilhQ - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- MauríciO Leite -José Urbano 
- Cid Sampaio ..;_ Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourivai Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Maga-
lhães.- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira- Nelson 
Carneiro- Jamil Haddad- Mata-Machado- Alfre
do Campos -Fernando Henrique Cardoso·- Severo 
Gomes- Benedito Ferreli'a- Gastão MüJier -José 
Fragelli- Saldanha Derzi- Affonso Camargo....;... Ál
varo Dias - Enéas Faria - Amo Damiani - Ivan 
Bonato- Carlos Chiarelli -Pedro Simon - Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciãmos· nossbs trabalhos. 
O Sr, 1 ~-Secretário irá proceder à leitura do Expe

diente. 

É lidQ o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado: 
N? 552!86 (n~ 771186-, na origei:n), de 5 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei da_Câmara n~ 143, de 1986 
(n? 8.386/86, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a aplicação do disposto no Decreto-lei n? 2.251, de 26 
de fevereiro de 1985, aos servidores policiais dos Terri
tórios Federais. (Projeto que se transformou na Lei 
n? 7.548, de 5 de dezembro de 1986). 

Presidência do Sr .. Mário Maia 

OFíCIOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N~ 476/86, --~e 5 do corrente, comunicando a aprova
ção, sem emendas, do Projeto de Lei do Senado n~ 
67, de 1986 (n? 7.792/86, naquela Casa), que dá nova 
redação ao art. 237 do Código Eleitoral, dispondo sobre 
abusos do poder económico nas eleições. (Projeto en
viado ã sanção em 5-12-86). 

tf~ 477/86, de 5 do corrente, comunicando a aprova
-çao, sem emendas, do Projeto de Lei do Senado n? 
212,· de _1~86 (n? 8.505186, naquela Casa), alterando 

_a Lei n~ 7.087, de 29 de dezembro de 1982, que "dispõe 
sobre o Instituto d~ P~evidência dos Congressistas -
IPC". (Projeto enviado à sanção em 5-12-86). 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

O SR. PRE;Sl_DENTE:_(Mário Maia)- A Presidência 
comunica ao plenário que nos termos do art. 77, inciso 
II, combi~ado com o art. 178, do Regimento Interno, 
pelo térmmo do respectivo prazo_, extingue-se nesta 
data, a Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela 
~esolução n~ 52, de 1980, destinada a investigar o fun
CIOnamento do mercado financeiro do País. 

O SR:-PRESIDENTE (Mário Maia) -Sobre a mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo .Sr. H-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 627, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n? 157, de 1986 (n'! 8.035/86, na Casa de origem) 
que cria o Fundo de Prevenção, Re_cuperação e de Com
bate ãs Drogas de Abuso, dispõe sobre os bens apreen
didos e adquiridos com produtos de tráfico ilícito de 
dr~gas ou atividades correlatas, e dá outras providên
cias. 
· Sala das Sessões, 5 doi-dezembrO de 1986. -Hélio 
Gueiros -- Jorge Kalume - Benedito Ferreira. 

REQUERIMENTO 
N! 628, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 537, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Vitória da Conquista (BA). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. - Carlos 
Chiarelli - AlfredO CarilpoS - Octávio Cardoso. 

O SR. -PRESIDENTE (Mário Maia) - Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão votados após 
a Ordem do Dia, na forma do art. 375, II, do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência 
recebeu as mensagens n?s 553 a 555, de 1986, pelas 
quais o Senhor Presidente da República, nos termos 
do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo com 
o art. 2~ da Resolução n~ 93176, do Senado Federal, 
solicita autorização para que as Prefeituras Municipais 
de Utuverava (SP) e Montes Claros (MG) possam con· 
tratar operação de crédito para os fins que espeCificam. 

As matérias Serão despachadas às Comissões de Eco
nomia, de ConstittiTÇãó e Justiça e de_ Municípios. 

O SR. PRESIDENTE ~Mário Maia) -Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n? 362, de 1979, de autoria 
do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo 
da Lei n~ 6.718, de 12 de novembro de 1979. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea b, do 
Regimento Interno, declara prejudicado o Projeto de 
Lei do Senado n? 362, de 1979, uma vez que seus obje
tivos já foram alcançadoS pela Lei n'/"7 .430, de 17 dezem
bro de 1985. 

O projeto de Lei do Senado n? 362, de 1979, vai 
ao Arquivo. 

Ê o seguinte ó projeto arquivado 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 362, DE 1979 

Altera dispositivo da Leint6.71S, de 12denovem~ 
bro de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. H O art. 4~ da Lei n? 6.718, de 12 de novembro 

de 1979, que "dispõe sobre a duração da jornada de 
trabalho do pessoal da Caixa Econômica Federal" passa 
ter a seguinte redação: 

"Art. 4~ A opção pela jornada de trabalho preM 
vista nos arts. 224, 225 e 226 da Consolidação das 
Leis do Trabalho será irretratável, após o decurso 
do prazo de 2 (dois) anos." 

Art. 2! Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3! Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Passa-se agora 
à apreciação do Requerimento n~ 627, de urgência,lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n? 
157, de 1986. 

Votação do requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passaMse agora- à apreci3-~ -

ção da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n! 157, de 1986 (n! 8.035/86, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senb_or Presidente da 
República, que cria o Fundo de Prevenção, Recu
peração e de Combate às Drogas de Abuso, dispõe 
sobre os bens apreendidos e adquiridos com produM 
tos de tráfico ilícito de drogas ou atividades correM 
latas, e dá outras providências (dependendo de pa
receres das Comissões de Constituição e Justiça 
e de Saúde). 

Concedo_~ palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, 
para profenr o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB·PA- Para emitir 
parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De iniciativa do Poder Executivo, vem a exame deste 
órgão o Projeto de Lei da Câmara n'l 157, de 1986 
{n? 8.035-A, de 1986, na orígem), qUe "cria o Fundo 
de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas 
de Abuso; dispõe sobre os bens apreendidos e adqui
ridos com produtos de tráfiCo ilícito de drogas ou ativi
dades correlatas e dá outras providências." 

O Fundo, a ser gerido pelo ConSelho Federal de En
torpecentes- CONFEN, terá os recursos especificados 
no artigo 2? É~ ainda, concedido benefício fiscal aos 
doadores do Fundo. Outras disposições completam o 
Projeto. 

O objetivo, expresso na Exposição de Motivos do 
Senhor Miriistro da Justiça, é firo ver o Conselho Federal 
de Entorpecentes "dos recursos financeiros necessáriOs 
ao desenvolvimento de uma política m3is eficaz no com
bate ao uso de tóxicos de abuso, não só no campo 
~~~.~essivo, mas, principalmente, no campo preventi-

0 Projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados. 
cabe lido, em Conseqüência, a este órgão àpütar, apenas, 
sobre o mérito. 

A oportun~dade e a conveniência da Proposição sã_o 
patentes. O crescente consumo e o tráfico de drogas 
constituem preocupação constante dos agentes públi
cos, sobretudo pelos efeitos nocivos que causam à saú· 
de, em. especial, dos jovens, principais alvos de trafiM 
cantes mescrupulosos. 

Pela aprovação do projeto. 
É o parecer, Sr. Presidente. 

.O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Estando a 
matéria em regime de urgênci~ ~ependendo de parecer 
da Comissão de Saúde e verificando-se a ausência tem-
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po-r~ria _da maioria dos seus integrantes, esta Presidên
ciã; nos termOs do§ H do art. 90 do Regimento Interno, 
deSigna--o nobre Senador Gastão Müller, substituto 
'?-ventual da referida comissão para proferir o parecer. 

O SR. GASTÃO MÚLLER (PMDB·MT. Para emitir 
parecer.) -O presente Projeto de Lei da Câmara n~ 
157, de 1986 (n' 8.035-A, de 1986, na origem), oriundo 
-do Pod~r Executivo, institui o FUNCAB -Fundo de 
Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de 
Abuso, no âmbito do Ministério da Justiça, a ser gerido 
pelo Conselho Fed_e~~l de Ent~rpecentes, definindo os 
reCursos do Fundo, a concessão de b~neTício _fiscal para 
aqueles que fizerem doações ao mesmo e a destinação 

-dos recursos. 
Existe consenso de que o desenvolvimento de uma 

política eficaz depende da disponibilidade de recursos 
financeiros para a sua execução. Tal constatação em 
si já justifica a criação do Fundo. Em se considerando, 
ademais, a_complexidade crescente do problema do trá
fico de drogas de abuso e O incremento do consumo 
das mesmas, com efeitos deletérios sobre a saúde, espe
cialmente da juventude, levando a danos individual e 
socialmente intoleráveis. 

Somos pela aprovação do projeto, no âmbito da Co
missão de Saúde. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Os pareceres 
-são favoráveis. c 

-Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 
apreciação. 

Discussão do projeto, em tu~no ú~ico. 

O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, peço a -
palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para disM 
cutir. 

O SR. PRESIDENTE (PFL·GO. Para discutir. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Sendo matéria em regime de urgência-urgentíssima, 
e poucas matérias estão tramitando nesta Casa a mere
~r este caráter, como é o caso 4este P:rºjeto de Lei 
da Câmara n? 57, de 1986, de qualquer forma não podeM 
ria deixar de consignar, aqui, o quanto eSte projeto 
poderia ser aprimorado não viesse ele nesse toque de 
caixa com que o estamos apreciando. 

Vejamos o art. 4~: 

"Todo e qualquer bem de valor económico 
apreendido em decorrência do _tráfico de drogas, 
de abuso ou utili~ados de qualquer forma em ativi
dade ilícita, de produção comercial abusiva ou ain
da que haja sido adquirido com recursos prove
nientes do referido tráfico," 

Sr. Presidente, isso é o que se vai integrar ao 
património da FUNCAP, que poderia ser muito 
mais reforçado e formado, de maneira a atender 
aos objetiVos dessa lei, se aqui tivesse sido cOintem
plada a possibilidade do confisco de todos os bens 
possuídos pelos indivíduos traficantes, e até mesmo 
daqueles seus parentes mais ligados deveriam estar 
sujeitos ao confisco. 

Seria uma pena mínima, Sr. Presidente, porque, 
se há algo que justifique perfeitamente a pena de 
morte seria a sua aplicação aos traficantes de entor
pecentes. De qualquer forma, como disse, este ProM 
jeto não pode ter o seu curso interrompido, precisa 
ser aprovado no regime que tramita, mas merece 

-este tipo de reparo, que espero seja feito no-menor 
espaço de tempo pelo Senado Federal. 

Era o que tinha a diz~r. Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Continua 
em discussão o projeto. (Pausa.) 
~i~!~sã~~vendo _quem peça a palavra, encerro a 

Em votação. 
-Os Srs. Sena4ores que o aprovam queiram per

manecer sentados.(Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai ã sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~ 157. DE 1986 

(Nt 8.035, na Casa de Origem) 

Cria o Fundo de Prevenção, Recuperação e de 
Combate às Drogas de Abuso, dispõe sobre os beos 
apreendidos e adquiridos com produtos de tráfico 
ilícito de drogas ou atividades correlatas, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. H Fica instituído, no âmbito do Ministério 

da Justiça, o Fundo de de Prevenção, Recuperação 
e de Combate às Drogas de Abuso. FUNCAB, 
a ser gerido pelo Conselho Federal de Entorpe· 
centes - CONFEN. 

Art. 2~ Constituirão recursos do FUNCAB: 
1- dotações específicas estabelecidas no orça· 

menta da União; 
II -doações de organismos ou entidades nacio· 

nais, internacionais ori estrangeiras, bem como de 
pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou estrangei
ras; 

nr - recursos provenientes da alienação dos 
bens de que trata o art. 4~ desta lei; 

IV -recursos provenientes de emolumentos e 
multas arrecadados no controle e fiscalização de 
drogas e medicamentos controlados, bem como de 
produtos químicos utilizados no fabrico e transfor-

. mação de drogas de abuso. 
Parágrafo Unico. Os saldos verificados no final 

de cada exercício serão automaticamente transfe
ridos para o exercício seguinte, a crédito do FUN
CAB. 

Art. 3~ As doações em favor do FUNCAB, efetuadas 
por pessoas físicas ou jurídicas declarantes do Imposto 
de Renda nos termos da legislação em vigor, serão dedu
tíveis da respectiva bas.e de cálculo de incidência do 
referido imposto, desde que devidamente comprovado 
o recebimento pelo CONFEN. 

Art. 4~ Todo e qualquer bem de valor económico, 
apreendido em decorrência do tráfico de drogas de abu
so ou utílizado de qualquer forma em atividades ilícitas 
de produção ou comercialização de drogas abusivas, 
ou ainda, que haja sido adquirido com recursos prove· 
nientes do referido tráfico, e perdido em favor da União 
constituirá recurso do FUNCAB, ressalvados os direitos 
do lesado ou áe terceiros de boa-fé e-após- decisão judi
cial ou administrativa tomada, em caráter definítiVo. -

Parágrafo único. As mercadorias a que se refere o 
art. 30 do Decreto-lei n~ 1.455, de 7 de abril de 1976, 
que estejam relacionadas· com o tráfico de drogas de 
abuso, sofrerão, após sua regular apreensão, as comina
ções previstas no referido Decreto-lei, e as mercadorias 
ou o produto de sua alienação reverterão em favor do 
FUNCAB. 

Art. 5~ Os recursos do FUNCAB serão destinados: 
I - aos programas de formação profissional sobre 

educação, prevenção, tratamento, recuperação, repres
~ão, controle e fiscalização do uso ou tráfico -de drogas 
de abu_so; 

II - aos programas de educação preventiva sobre 
_o uso-de droga~_ de abuso; 

III- aos prograinas de esclarecimento ao público; 
IV - às organizações que desenvolvam atividades 

específicas de tratamento e recuperação de usuários; 
V - ao reaparelhamento e custeio das atividades 

de fiscalização, controle e repressão ao uso e tráfico 
ilícitos de drogas e produtos controlados; 

VI - ao pagamento das cotas de participação~ a que 
o Brasil esteja obrigado _como me_mbro de organismos 
internacionais ou regionais que se dediquem às questões 
de drogas de abuso; 

VII - à participação de representantes e delegados 
em eventos realizados no Brasil ou no exterior que 
versem sobre drogas e nos quais o Brasil tenha de se 
fazer representar; -

VITI - aós custos de sua própria gestão. 
Art.· 6? O FUNCAB será estruturado de acordo com 

as normas de contabilidade pública e auditoria estabe
lecidas pelo Governo, devendo ter sua programação 
aprovada na forma prevista pelo Decreto-lei n~ 1.754, 
de 31 de dezembro de 1979. 

;, 
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Art. 7?. O Poder Executivo baixará os atas necessá
rios à regulamentação desta lei. 

Art. 8? Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 9~ Revogam-se as disposições em contrário, es
pecialmente o § 2~ do art. 34 da Lei n? 6.368, de 21 
de outubro de 1976. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa--se, a 
seguir, ã apreciação do Requerimento n~ 628, de urgên
cia, lido no Expediente, para a Mensagem n~ 537, de 
1986, relativa a pleito daPrefeituraM1,micipal de Vitória 
da Conquista (BA). 

Em votação o requerimento. - _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada ãs Comissões de J;cono
mia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Verificando-se a ausência temporária da maioria dos 
integrantes da Comissão de Economia, concedo a pala
vra ao nobre Senador Benedito Ferreira, substituto 
eventual da referida Comjssão, para ·relatar o pã.recer. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 537/86, o Senhor Presidente 
da República submete _à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
- BA, que objetíva contratar junto à Cãixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do F:undo de 
Apoio do Desenvolvimento Social - F AS, a-seguinte 
operaçaão de crédito: 
I. PROPONENTE~~~~~~~~--~ 

1.1 Denominação: Município de Vitória da Conquis
ta/BA 
1.2 Localização (sede): Praça Joaquim Correia, n~ 55 
Vitória da Conquista - BA 

2. FINANCIAMENTO 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 139.625,29 

OTN. 
2.2 Objetivo: Implantação de drenagem, calçamento, 

me:ios-fios e sarjetas. 
2.3 Prazo: Carência: até :r (três) anos. 

Amortização: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados trimes

tralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das OTN. 

2.5 Condições de Liberação:_ O Írnanciamento será 
liberado em parcelas, de acordo com o cronogtama 
a ser apresentac:'!o. _ 

2.6 Garantia: Vinculação de quotas do Fundo de Par
ticipação dos Mun~cípios -:-_Ff'M._ 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n?378/86, de 
5-9-86. 

Considerando os aspectos sOci~I. econômico-fmanM 
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do FundO de Apoio ao Desenvol
vimento Social-FAS. 

Assim sendo, concluimos pelO acolhimento da Menw 
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N? 332, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da 
Consquista -- BA, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 244.021,00 
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? b a Prefeitura Municipal de Vitória da ConM 

quista - BA, nos termos do art. 2? da Resolução n? 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, ~ 244.021,00 OTN, junto à Caixa 
Económica Fe"âeral, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -.FAS, 
destinado à implantação de um Hospital Geral naquele 
Município. 
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Art. 2? Esta Resolução entra em vigQ_r na data de 
sua publicação. - -

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n? 332, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 244.021,00 OTN, para os 
fins que especifica (dependendo de pareceres das Co
missões de ConstituiçãQ e Justiça e de Municípios. 
-Solicito do nobre Senador Hélio Gueiros o Parecer 

da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB - P A Para emitir 
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
E.arecer sobre a Mensagem n? 537, do Senhor Presidente 
da República, autoriza a Preifeitura Municipal de Vitó
ria da Conquista - BA a contratar empréstimo no 
valor correspondente, em cruzados, a 244.021,00 OTN, 
destinado a financiar a implantação de um Hospital 
Geral, naquele Município. 

O pedido de autorização foi_ formulado nos _termos 
do preceituado no art. 2~. da Resolução n~ 93, do Senado 
Federal, implicando, por conseguinte, a não observân
cia dos limites fixados no art. 2?, da Resolução n? 62, 
de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a serem repassadQs serão provenientes do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento ~ocial-FAS. 

Assim, verif!ca~se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
_lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Este é o parecer, Sr. Presidente. 

-0 SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Solícito ao 
nobre Senador Benedito Ferreira o parecer da Comis
são de Municípios. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

- -Sob ~e o projeto de Resolução n~ 332, de 1986, 
de autoria da Comissão do Senado Federal, que objeti_va 
autorizar a Prefeitura Municipal de Vitória da Con
quista - BA a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 244.021,00 OTN, desti
nada à implantação de um.Hospital-geral, naquele Mu-
nicípio: -- - - . 

A matéria foi apreciada pela Comissão d~ Economia, 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagameqto do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tan~ aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. 

É o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto, em turno único. (Pausa.) 
-NãO havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação .. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penna

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Sobre a mesa, 
pã.reCer dtt" Comissão de Redação, que vai ser lido pelo 
Sr. !?-Secretário. 

É lido o seguinte 

Sábado 6 4907 · 

PARECER 
Ni 1.220, de 1986 

(Da Com!ssiio de RedaçAo) 

Redação final do Projeto de Resolução nt 332, 
de 1986 

Relator: Senador Afonso Sancho 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n? 332, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Vitória da Conquista (BA) a contratar 
operação de crédito no va1or correspondente, em cruza
dos, a 244.021,00 OTN. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. -Maurício Leite, Presidente -Afonso Sancho, 
Relator - Benedito Ferreira. 

ANEXO AO PARECER N! 1.220, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n! 332, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso_ VI, da Constituição, e eu, , Presi-
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N! , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da 
Conquista~ Estado da Babia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 244.021,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. H É a Prefeitura Municipal de Vitória da Con
quista, Estado da Bahia, nos termos do art. 2~ da Reso
lução n? 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
de n? 140, de 5 de dezembro de 1985, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 244.021,00 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen~ 
volvimento Social_..:::.. FAS, destinada â implantação de 
um Hospital Geral, no Município. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à pro-mulgaÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência ~ 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 17 
horas e 40 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno ilniCo,- do Projeto de Lei 
da Câmara n? 157, de 1985 (n~ 1.888/83, na Casa 
de origem), que dá denominação ao Aeroporto 
Internacional de Campiilas, tendo 

PARECER F A VORÃ VEL, sob n! 726, de 1986, 
da Comissão 

- de Transportes, Comunicações e Obras PúM 
blicas. 

O SR. PRESIDENTE (MáriO Maia)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão ás 17 horas e 38 minutos.) 
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Ata da 358~ Sessão, em 5 de novembro de 1986 

4! Sessão Legislativa Ordinária, da 47! Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 17 HORAS E 40 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto-- Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gab.riel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo -
Cesar Cais- Dias Macedo- Afonso Sancho- Moa
cyr Duarte - Martins Filho -Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
-Cid Sampaio- Carlos Lyra_- Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista....- Passos Pórto- Jutahy Maga-
lhães- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira- Nelson 
Carneiro- Jamil Haddad- Mata-Machado - Alfre
do Campos -Fernando Henrique Cardoso --Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Müller- José 
Fragelli- Saldanha Derzi --Affonso Camargo- Ál
varo Dias ..;_ Enéas Faria - Atnor Dam.l.arti ....:... Ivan 
Bona to- Carlos Chiarelli- Pedro Simon -Octávio 
Cardoso~ 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimetos que serão lidos pelo Sr. 

1?-$ecretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N! 629, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n? 481, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Açu(RN). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Hélio 
Gueiros - Octávio Cardoso - Benedito Ferreira -
Carlos Alberto. 

REQUERIMENTO 
N! 630, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos d9 art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n? 516, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Araçuaf (MG). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. - Jorge 
Kalume - Hélio Gueiros - Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Os requeri
mentos lidos serão votados _após a Ordem do Dia, na 
forma do art. 375, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno- únícO, do Projeto de Lei 
da Cámara n? 157, de 1985 (n? 1.888/83, na Casa 
de Origem), que dá denominação ao Aeroporto 
Internacional de Campinas, tendo 

Parecer Favorável, sob n~ 726, de 1986, da Co
missão 

Presidência do Sr. João Lobo 

- de Transportes, Comunicações e Obras Pú~ 
blica_s. -

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

sãei. 
Em Votação. 
Os Srs. _Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

---o projeto irá à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N? 157, de 1985 

(Nt 1.888/83, na Casa de Origem) 

Dá denomi_nação ao Aeroporto Internacional de 
Campinas. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1~ O Aeroporto Internacional de-. Campinas, no 

Estado de São Pa_ulo, passa a denominar-se "Aeroporto 
Internacional de Viracopos- Campinas". 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na dafa de sua publi
cação. 

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Passa-se à apre
ciação do Requerimento n? 629, de urgência, lido no 
Expediente, para a Mensagem n? 481/86, relativa a plei
to da Prefeitura Municipal de Açu (RN). 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Municípios. Entretanto, 
estando a matéria dependendo de parecer da Comiss.áo 
de- ECorioniia e verifíca-iido-se a ausência temporária 
da maioria dos seus integrantes, esta Presidência, nos 
f6iiri0s óo-Ç1? aoarr:----90 do Regimento Interno, designa 
o nobre Senador Benedito Ferreira, substituto eventual 
da referida ComisSão, para emitir o seu parecer. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL- GO. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 481/86, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito_ da Prefeitura Municipal de Açu (RN) que obje
tiva contratar junto ao Banco -do Nordeste do Brasil 
S.A, na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação - BNH, a seguinte operação de cré
dito: 

Características da operação: 
A- Valor: C:ZS 7.443.152,00, mediante a utilizaÇãO de 
re:çu.rsos 0-os.ProjetQ:>_a sab~r: 
1-Cura: CZ$ 6.512.758,00, 
2- Promorar: CZ$ 930.394,00; 
B-Prazos: 
1-de carência: 30 meses, 
2- de amortização: Cura: 240 meses, 
Promorar: 360 meses; 
C - Encargos: 
l-Juros: Promorar -1,0% a.a.; Cura: 3,5% a.a. 
2- dei credere do Agente: I% a.a. 
3- taxa de administração incidente sobre cada desem
bolso: Promorar -1%; Cura -2%; 
D - Garantia: quotas do Fundo de Participação dos 
Municípios- FPM; 

E- Destinação dos recursos: pavimentação de vias pú
blicas, construção de unidades habitacionais, postos de 
saúde e lavanderias (execução do Promunicípio). 

O Banco Central do Brasil, examinando as finanças 
ihu:fiicipais;Con.cluiu que, não obstante o caráter extra
limíte-d"e operações, o endividamento consolidado inter
no da Prefeitura permaneceria contido nos limites le
gais. 

A operação apresentou viabilidade, segundo o Banco 
do Nordeste do Brasil S.A., enquadrando-se nas nor
mas operacionais daquela Instituição. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos_ termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
M 333, DE 1986. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aço (RN), 
a contratar operação-de crédito no valor correspon
dente a Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, quatrocen
tos e quarenta e três mil cento e cinqüenta e dois 
cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Artjgo 1? É a Prefeitura Municipal de Açu (RN), nos 

termos do artigo 2~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente a Cz$ 
7.443.152,00 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e 
três niil, cento e dois cruzados do Banco do Nordeste 
do Brasil S.A., destinado à pavimentação de vias públi
cas, construção de unidades habitacionais, postos de 
saúde e lavanderias, observado o disposto no art. 1? 
do Decreto-lei n~ 2.291, de 21.11.86, e obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
processo respectivo. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. )'RESIDENTE (João Lobo)- O parecer da 
Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n? 333!86, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Açu (RN) a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 7.443.152,00, para os fins que 
especifica, dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Municípios. 

Solicito do nobre Senador Hélio GudroS o pareCer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O presente projeto de resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem n? 481186, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Açu (RN_) a contratar empréstimo no valor corres
pondente a Cz$ 7.443.152.,00 (sete milhões, quatrocen
tos e quarenta e três mil, cento e cinqüenta e dois cruza
dos). 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no art. 2~ da Resolução n': 93 do Senado 
Federal, implicando, por conseguinte, a não observân
cia dos limit(!S fixados no art. 2~ _da -Resolução n? 62, 
de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
os recursos_ a serem repassªdos serão provenientes do 
Banco Nacional da Habitação - BNH. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regiment~is apliç;áveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que __ t_ange aos aspectos de coõstituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Solicito ao no· 
bre Senador Octávio Cardoso o parecer da Comissão 
de Municípios. 

O SI_t. OCTÁVIO CARDOSO (Pbif__.-RS. Para emi· 
tir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução nY 333, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Açu (RN) a contratar ope:raçáo de crédito no valor 
correspondente a Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, qua
trocentos e quarenta e três mi], cento cinqüenta e dois 
cruzados), destinada à pavimentação de vias públicas, 
construção de unidades habitacionais, postos de saúde 
e lavanderia. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia, 
no que diz respeito aos aspectos·- fimi.rtceiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pi:!lo emprés~ 
timo e a capacidade de pa_garnento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou~se 
pelo encaminhamento favorável, no que tang~_aos as~ 
pectos de constitucionalidade, juridic:idade e técnica le~ 
gislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente: 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa~se à discus~ 
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma~ 

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . _ _ ___ _ 
A matéria vai à Comissão de Redaçâo. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Sobre a mesa, 
o parecer da Comissão de Redaç§o, que será lido pelo 
Sr. H-secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER 
N: 1.221, de 1986 

(Da Cõmissão •re-ltedaçáo) 
Redaçáo final do Projeto de Resolução nt 333, 

de 1986. 
Relator: Senador Gastão Müller 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n? 333, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Açu (RN), a contratar operação de crédito 
no valor correspondente a Cz$ 7.443.1~2,00 (sete ~i~ 
lhões, quatrocentos e quarenta e três md, cento e cm
qüenta e dois cruzados). 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986~- OctliviO Cardoso~ PCeSídente -Gastão Müller, 
Relator - Benedito Ferreira. 

ANEXO AO PARECER N• 1.221. DE 1986 

Redaçio final do Projeto de Resolução n~ 333, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N(~ .-DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aço, Estado 
do Rio Grande do Norte, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, 
quatrocentos e quarenta e três mil, cento e cinqüenta 
e dois cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. H É a Prefeitura Municípar de AçU; EStado do 

Rio Grande do Norte, nos termos do artigo 2~ da Reso
lução o? 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
de n! 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 7.44:3.152,00 (sete milhões, quatrocentos 
e quarenta e três mil, cento e cinqüentae dois cruzados), 
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junto ao Banco do Nordeste dÕ Brasil S.A., este fla 
-qualidade de agente :financeiro da operação, destinada 
à pavimentação de vias públicas, construção de unida
des habitacionais, postos de saúde e lavanderias (execu
ção do PROMUNICÍPIO). 

A.tt. 2'?- Esta_ Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) ----,_Em discussão 
a redaçáo final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram penna~ 

_necer _sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

OSR. PRESIDENTE (João Lobo) -Passa-se, agora, 
à apreciação do Requerimento n~ 630 de urgência, lido 
no expediente, para a Mensagem n~ 516, de 1986, rela
tiva a pleito da Prefeitura Municipal de Araçuaf (MG). 
---Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma~ 
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Econo
mia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Estando a matéria dependendo de parecer da Comis
são de Economia e ve_rificando-se a aus_ência temporária 
da maioria dos seus integrantes, esta Presidência, nos 
termos do§ JYdo art. 90do Regimento Interno, designa 
o nobre Senador Benedito Ferreira, substituto eventUal 
da referida Comissão, para emitir o seu parecer. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL ,-c GO. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n! 516/86, o Senhor Presidente 
da República submete à de1iberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Araçuaí- MG, que 
objetiva contratar junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade_ de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação 
de crédito: 

Características da operação: 

1.1. Denominação: Município de Araçuaf 
1.2. Localização (sede): Praça Belo Horizonte, s/n~ Ara
çuaf-MG. 
2. FINANCIAMENTO 
2.~ Valor~ Equivalente, em cruzados, a até 11.189,33 
OTN. ~ 

2.2. Objetivo: Impl~u1tação de postos de saúde na zona 
rural 
2.3. Prazo: Carência: ãté 03 (três) ános. 
Amortizaçáo: 12 (doze) anos. 
2.4~ Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados trimestral~ 
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das 01N. 
2.5. Condições de Liberação: O financiamento será li
berado em parcelas, de acordo com o cronograma a 
ser apresentado. 
2.6. Garantia: Vinculação de quotas do Fundo de Parti~ 
cipação dos Município~-FPM. 
2.7. Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 136/86, de 
4 de junho de 1986. 

Considerando os aspectos social, económico-finan
ceiro· e legal, a operação apresê'ntou viabilidades, segun
do a Caixa EconOrilica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS. 

Assim sendo, concluínlos pelo acolhimento da Men~ 
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 334. DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araçuaí -
MG a contratar operação de cúdito no valor corres
pondente, em cruzados, a 11.189,33 OTN. 

O senado Federal resolve: 

Art. 1! É a Prefeitura Municipal de Araçuaí- MG, 
nos termos do art. 2? da Resolução n? 93, de 11 de 
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outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a con~ 
tratar operaçãO de crédito no valor corre-sPondente, 
em cruzados, a 11.189,33 OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Désenvolvimento SOcial- F AS, destinada 
à implantação de postos de saúde na zona rural. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O parecer da 
Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n? 334, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Araçuaí, Estado de Minas 
Gerais, a_ contratar operação de crédito no valor corres~ 
pendente_, em cruz~dos, a 11.189,33 OTN, para o fim 
que especifica, dependendo de pareceres das Comissões 
de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Solicito do nobre .Senador Hélio Gueiros o parecer , 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: O Projeto 
de Resolução, da Comissão de Economia do Senado 
Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensa~ 
gem n~ 516/86, dO senhor Presidente da República, au
toriza a Prefeitura Mu_nicipal de Araçuaí-MG a contra~ 
tar empréstimo rio valei' correspondente, em cruzados, 
a 11.189,33 OTN, destinado a financiar a implantação 
de postos de saúde na zona rural. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no art 2~ da Resolução n? 93, d~ 1976, 
do Senado Federal~ implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limiteS fixados no art. 2?_ da Resolução 
n? 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-F AS. 

Assim, verifica-se que a proposição foíelaborada con~ 
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O nosso encaminhamento é favorável, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Concedo a pala
vra ao nobre Senador Octávio Cardoso, para proferir 
o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Sob exame o· Projeto de Resolução n? 334, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede~ 
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Araçuaí-MG a contratar operação de crédito no valor 
CQrrespondente, em cruzados, a 11.189,33 OTN, desti~ 
nada à implantação de postos de saúde na zonã rural. 

A matéria foi apreciada pelei Comissão de Economia, -
no que diz respeito aos aspectos financeiros-, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser cuteado pelo emprés· 
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou~se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e ténica le~ 
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
riiôs- pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único mecanismo de que dispõem 
para implementar os programas de trabalho. 

O parecer é favorável, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, pas...c;a..se à discus
são do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penna-. 

necer sentados. (Pausa.) f:-
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Aprovado. 
A matéria vai à Comissão d.e Redação. 
o SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Sobrea mesa, 

0 parecer da Comissão de Redação, que será hdo pelo 
Sr. 1':!-8ecretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N! 1.222, de 1986 

(Da Comissão de Redaçiio) 
Redação final do Projeto de Resolução nt 334, 

dt 1986. 
Relator: Senador Saldanha Derzi 
A ComisSão apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n? 334, de 1986, que auto~a a Prefeitura 
Municipal de Araçuaí (MG) a contratar 9peraçáo de 
crédito no valor _correspondente, em cruzados, a 
11.189,33 OTN. 

Sala de Reuniões_da_ CQmissão, 5 de dezembro de 
1986.- Octávio Cardoso, Presidente~ Saldanha Der
zf, Relator -:- Gastão Müller. 

ANEXO AO PARECER N? 1.222, DE 1986 
Redação final do Projeto de Resolução nt 334, 

de 1986. 
Faço saber que o Senacj.o Federal aprovou, nos 

termos do artigo 42, inciso VI, da Constítuição, 
e eu, , .Presidente, promulgo a seguinte: 
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RESOLUÇÃO N' , DE 1986 

Autoriza a Prefeltu~ Municipal de Al'açuaí, Es
tado de Minas Genis, a contratar operação de cré

~ --- dito no valor coiTespondente, em cruzados, a 
11.189,33 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Araçuaí, Estado 

de Mínas Gerais, nos termos do artigo 2? da R~solução 
n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n? 
140, de 5 de dezembro de 1985, antbas do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operaçáo de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 11.189,33 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica 
Federal, esta. na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada 
à iinplantação de postos de saúde na, zona rural, no 
município. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Em discussão 
a_i_edação final. _(Pausa.) 
- Não havendo quem peÇã a palavra, encerro a discus
são. 
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Em votação. 
Os Srs. senadores que· a aprovam queiram perma

necersentados. (Pausa.} 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - A presidência 
convoca sessãO extraordinária a realizar~se hoje, ãs 18 
horas e 5 minu_tos, com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~ 13, de 1985 (n~3.413f80, na Casa de origem), 
que instituí a obrigatoriedade de seguro, nos finam:i<~.
mentos de investimentOs rurais, CObrindo o risco de 
morte ou invalidez permanente, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n?s 1.052 e 
1.053, de 1985, das Comissões: 

-de Economia; e 
-de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 18 horas e 2 minutos.) 

Ata da 359~ Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS 18 HORAS E 5 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal- Mário ~aia-Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacrr Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo -.,... 
Cesar Cals- Dias Macedo- Afonso Sancho- Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista -Passos Pôrto - Jutahy Maga-
lhães- Luiz Viana- José lgnácio Ferreira- Nelson 
Carneiro -Jaroil Haddad- Mata-Machado- Alfre
do Campos- Fernand_o _Henrique Cardoso -Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Mü!ler -José 
Fragelli -Saldanha De~Zi - Affonso Cã.f?ar?o_ - Ál_R 
varo Dias- Enéas Fana -_Amor J?amtam- Iv~n 
Bonato ::-Carlos Chiarelli - Pedro Sunon - OctáVJ.o 
Cardoso. 

O SR. !'RESIDENTE (Mário Maia) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de SD -~rs. Senado~es. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessao. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos~_ 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. H-Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N! 631, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b do Regimento Interno,_ para·a Mensagem nt 518, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Cor
dislândia (MG). 

Sala das Sessões, 5 de d~z.emb_ro_ de 1986. -Jorge 
Kalume - Benedito Feneira - Hélio Gueiros. 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Mário Maia 

REQUERIMENTO 
N! 632, de 1986 

Requeremos urgéncia, nos termos do art. 371, alínea 
b do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 539, de 
1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Vitória 
da Conquista (BA). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Carlos 
Chiarelli - Alfredo Campos - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIPENTE (Mário Maia) - Os requeri· 
~entos lidos serão votados após à Ordem do Dia, na 
forma do art. 375, II, do Regimento Interno. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Discussão em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmara n{ 13, de 1985 (3.413180, na Casa de ori· 
gem), que institui a obrigatoriedade de seguro, nos 
financiamentos de investimentos rurais, cobrindo 

o ns~~~~;;~ ~n;~~~z.l~;~:~~e~f~er.~~z 
e 1.053, de 1_985, das Comissões: 
- de Economia; e 
- de Finanças. 

Em discussão. (Pausa.) 

O Sr. Ben~to Ferreira - Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para dis
cutir. 

O SR. BENEPITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e 
Si"s. Senadores: 

Em face_ da magnitude do projeto e por implicar o 
meSmo, encargos -para o produtor rural, requeiro a V 

Ex~ o adiamento da votação desta matéri.a, vez que 
entendo precisa ser reexaminada com mawr profun
didade. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Solicito a V. 
Er! encaminhe o requerimento à Mesa, formalizando 
seu pedido. (Pausa.) 

()SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Sobre~ Mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1~-Secretáno. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N~ 633, de 1986 

Nos termos dO -art. 310. alínea "c". do Regimento 
Interno, :requeiro adiamento_ da discussão do projeto de lei da Câmara n~ 13/85 por 10 dias. 
- Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1986. -

Benedito Ferreil'&.. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Aprovado o 
requerimento, a matéria sairá da Ordem do Dia, para 
a. ela retornar na data fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa-se à 
apreCiação do Requerimento n~ 631, de urgência, lido 
no expediente, para a Mensagem n~ 518, de 1986, rela
tiva a pleito da Prefeitura Municipal de Cordístân_dia, 
(MG). -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
AprC?vado o requerimento, passa-s: ã apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comtssóes de Econo
mia, de ConstituiÇão e Justiça e de Municípios.__ _ __ 

Estando a mat~ria dependendo do parecer da Comis
são de Economia e verificando-se a ausência temporária 
da maioría dos seus integrantes, esta presidêncía, nos 
termos do§ l~do art. 90, do Regimento Interno, designa 
o nobre Senador Benedito Ferreira para proferir o pare
cer. 
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O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
proferir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n? 518/86, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Cordislãndia-MG que 
objetiva contratar junto à Caixa Ecort6mica Feder_al, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social-FAS, a seguinte operação de 
crédito~ 

!. PROPONENTE 
1.1 Denominãção: Município de Cordislândia 
1.2 Localização (sede): Praça Sãgrado Coração de Je
sus, 12 Cordislãndia-MG. 

2. FINANCIAMENTO 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 16.205,28 
OTN. 
2.2 Objetivo: calçamento em poliédrico de vias públi
cas. 
2.3 Praz_o:_Carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: 8 (oito) anos. 
2.4 Engargos: juros de 4% ao ano, cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das OTN. 
2.5 Condições de Liberação: o financiamento será libe
rado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser 
apresentado. 
2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo de Partici
pação dos Municípios-FPM. 
2.í Dispositivos Legais: Lei Municfpal n~312, de 3 de 
julho de 1986. -

Considerando os aspectos social, económico-finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N! 335, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cordisllin
dia-MG a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 16.205,28 OTN. 

O Senãdo Federal resolve: 
Artigo 1? É a Prefeitura Municipal de Cordislândia

MG, nos termos do artigo 2f da Resolução n! 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 16.205;28 OTN, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS, des
tinada a calçamento em poliédrico de vias públicas, 
naquele município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 

da Comissão de Ec_onomia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n? 339, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Cordislândia (MG) a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 16.205,28 OTN, para os fins que especifica, 
dependendo de parecer das Comissões_ de ConStituição 
e Justiça e de Municípios. 

Solicito do nobre Senador Hélio Gueiros-o parecer 
da Comissão de ConstituiçãO-e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB·PA. Para proferir 
parecer)- Sr. Presidente, Srs._ Senadores: 

O presente Projeto de ResOlução, da Comissão de, 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n': 518/86, do Senhor Presi~ 
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Cordislãndia-MG a contratar empréstiniO ilo valor 
correspondente, em cruzados, a 16.205,28 OTN, desti
nado a financiar projeto de infra-estrutura urbana, na
quele município. 

O pedido de autorização foi forriuilado nos termos 
do preceituado no art. 2~ da Resolução n? 93 do Senado 
Federal, implicando, por conseguinte, a não-observân~ 
cia dos limites fixados no art. 2? da Resolução n? 62, 
de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a serem repassados serão provenientes do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição for elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
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favorável, no que tange aos aspectos de cotrstituciona~ 
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

b o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir 
o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
parecer)- Sr._ Presidente, Srs. Senadores: sob exame 
o Piojeto de Resolução n~ 335, de 1986, de autoria 
da Comissão de Economia do Senado Federal, que ob
jetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Cordislãn
dia-MG, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 16.205,28, destinada a fi
n_anciar.calçamento, naquele município. 
- A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia, 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Os pareceres 
são favoráveis. 

Completãda a instrução da matéria, passa-se à sua 
apreciação. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Sobre a mesa, 
---parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 

Sr. H-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.223, de 1986 

(Da Comtssão de Redaçfio) 

Redação final do Projeto de Resolução nt 335, 
de I986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 335; de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cordislândia (MG) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
16.205,28 OTN. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
i98f)~:.... JOig-e Kã-lume, Presidente --=-Octávio Cardoso, 
Relator - Eunice Michiles. 

ANEXO AO PARECER N? 1.223, DE 1986 

_ Redação final do Projeto de Resolução n! 335, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu; 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N1 , DE 1986 

Autortza:-a Prefeitura Municipal de Cordislândia, 
Estado de Minas Gerais, a contraqtr operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados a 
16.205,28 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~ É a PrefeituraMunicipalde Cordislândia, nos 
termos do artigo 2~da Resolução n?93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela de n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federãl, autori:z;ada a realizar 
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operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 16.205,28 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN, junto ã Caixa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- F AS, destinada a calçamento em polié
drico de vias públícas, no Município. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Em discussão 
a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa) 
AprOvada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENfE (Mário Maia)- Passa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento n~ 632, de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n~ 539, de 1986, 
relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Vitória da 
Conquista (BA). 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Econo
mia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

EstaD.do a matéria dependendo de parecer da Comis
são de Economia e verificando-se a ausência temporária 
da maioria dos seus integrantes, esta Presidência, nos 
termos do§ 1? do art. 90 do Regimento Interno, designa 
o nobre Sr. Senador Benedito Ferreira substituto even
tual na referida Comissão, para proferir o parecer. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 539/86, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municípal de Vitória da Conquista 
- BA, que objetiva contratar, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte 
operação de crédito. 
Características da operaçlo: 
!. PROPONENTE 
1.1 Denominação: Município de Vitória da Conquista 
-BA 
1.2 Localização (sede): Praça Joaquim Correia, n~ 55, 
Vitória da Conquista - BA 
2. FINANCIAMENTO 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 244.021,00 
OTN. 
2.2 ObjetivO: ImplantaÇãO de um hospital-geral. 
2.3 Praz_o: Carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano. cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das 01N. 
25 Condições de Uberação: O financiamento será libe
rado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser 
apresentado. 
2.6 Garantia: Vinculação de quotas do Fundo de Parti
cipãção dos Municípios- FPM. 
2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 380/86, de 
30·10·86 

Considerando os aspectos social, económico-finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- F AS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, rios termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 336. DE 1986 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da 

Conquista- BA, a contratar operação de crédito, 
no valor correspondente, em cruzados, a 139.625,29 
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Vitória da Con

quista - BA, nos termos do iiit. 2~ da Resolução n~ 
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93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autoriM 
zada a contratar operação de crédito no valor corresponM 
dente, em cruzados, a 139.625,29 OTN, junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ·ao Desenvolvjmento Social- FAS, 
destinada à implantação de drenagem, calçamento, 
meios-fios e sarjetas. - -

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
de Projeto de Resolução n~ 33~, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Vitóiia da Co..nquista (BA) 
a contratar operação de crédito, na valor correspon
dente em cruzados, a 139.625,29 OTN, para o fim que 
especifica, dependendo de pareceres das Comissões de 
Cons!i_tuição e Justiça e de Municípios. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, 
para proferir o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS - (PMDB - PA. Para 
emitir parecer!)- Sr. Pre~,idente e Srs. Senadores: 

O presente Projeto de R;esolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federill, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n? 539/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Vitória da Conquista- BA, a contratar empréstímo 
no valor correspondente, em ,cruzados, a 139.625,29 
OTN, destinado a fmanciar a implantação de drenagem, 
calçamento, meios-fios e sarjetas. -

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no art. 2~ da Resolução n? 93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fixadoS -no art. 2~ da Resolução 

. n~ 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recu~os a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de_ A paio ao D_esenvolvimento Social-F AS. 

Assim, verifrca-se que a pTOpósiçãO fói elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais ap1icáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. É o parecer, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir 
o parecer da Comissão de M\lllicfpios. . 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitfr 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n? 336, de 1986, 
de autoria da Comissão de Econ9mia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Vitória da Conquista a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 139.625,29 
OTN, destinada a financiar a iriip1áritãçáo de drenagem, 
calçamento, meios-fios e sarjetas. 
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A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia, 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
COncluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
~o e a ~pacidade de pagarriento_ do solicitante., 
- A ComisSão de Constituição e Justiça pronunciou-se 

- pelo etican'J.inhamento favorável, no que tange aos as-
pectOS "de Constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 
_ Nos aSpectos que competem a esta Comissão, o·pina

mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a iifvel da UiiiãO, ·e-·ser o instituto 
do endividamento o único mecanismo de que dispõem 
para implementar os programas de trabalho. 

É. o parecer, Si:. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à apre
ciação do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os srs.- Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. 1~-Secretário . 

f: lido o seguinte 

PARECER 
N! 1.224, de 1986 

(Da Comissão de Redaçáo) 

Redação final do Projeto de Resolução nt 336, 
de 1986. 

Relator: Senador S3Id8nba Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução o! 336; de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Vitória da Conquista- (BA) ã contratar 
Opei'ação de crédito no valor correspondente, em cruza-
dos, a 139.625,29 O'TN. · · 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986.- Jorge Kalume, Presidente- Saldanha Derzi, 
Relator - Octávio Cardoso. 

Dezembro de 1986 

ANEXO AO PARECER N' 1.224, DE 1986 

Redação final do Projeto-de Resolução nt 336; 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do_ artigo 42, inciso Vf, da ConstitUIÇão, ~ eu, , Presi
dente, -promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da 
Conquista, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 139.625,29 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? É a PrefeitUra Muriicipal de Vitória da Con

quista, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2! da 
Resolução nY 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
139.625,29 Obríga:ções do TesoUro Nacional - OTN, 
juiJ.to à Caixa EcOi:iéimica .Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, destinada à implantação de drenagem, 
calçamento, meios-fios e sarjetas, no Município. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Ezn YQtaçãQ.__ _ __ __ .. _ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer Sei:t.tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Presidência 
convoca sessão e~ordinária a realizar~se hoje, às 18 
horas e 30 minutOil com a Seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~ 10, de 1984 (o~ 3.304n7, na casa de origem), 
que altera o plano nacional de viação, aprovado pela 
Lei n~ 5.917, de 10 de setembro de 1973, modificando 
o traçado da BR-080, tendo 

Parecer Favorável, sob n'? 918, de 1984, da Comissão 

- de Transportes,-Comunicações e Obras Públicas. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Está encerrada 
·a-sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.) 

Ata da 360~ Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes -- Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João_ Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo -
Cesar Cals -Dias Macedo - Afonso Sancho - Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra ......; Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Maga-
lhães- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira- Nelson 

Presidência do Sr. Hélio Gueiros 

Carneiro- Jamil Haddad- Mata-Machado- Alfre
-do Campos - Fernando Henrique Cardoso - Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Mü11er- José 
Fragelli -Saldanha Derzi_- Affonso Camargo- Ál
varo Dias - Enéas Faria ~ Amo Damiani - Ivan 
Bonato -Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueíros) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
-Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. H-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
n: 634, de 1986 

RequereniOúirgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 521, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Fronteira (MG). 

Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1986. -
Hélio Gueiros- Octávio Cardoso- Benedito Ferrtira. 
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REQUERIMENTO 
n! 635, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n? _540, _ 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Vitória da Conquista (BA). 

Sala das Sessõ_es, em 5 de .dezembro de 1986. -
Carlos Chiarelli- Alfredo Campos- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Os reque"rí
mentos lidos são votados após a Ordem do -Dia, na 
forma do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Héllo Gueiros) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para uma 
breve comunicação. 

O SR. NELSON CARNEIRO'-- (PMbll - ÍÚ. Pro· 
nuncia o seguinte discurso) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: num breve registro, para evocar duas grandes 
vidas que desapareceram nestes últimos dias, no Rio 
de Janeiro. Ado homem de letras, do estadista, Ademar 
Vida I, e a do homem de sociedade, do advogado bri
lhante, do antigo diretor da Ligth do Rio de Janeiro, 
António Galotti. Duas grandes perdas recordadas em 
tão poucos insta'ntes.-·Mas são as homenagens, que, 
neste momento e neste frm de sessão legislativa, devem 
ser prestadas à memória desses grandes homens que 
serviram ao Rio de Janeiro e ao País. Era o que tinha 
a dizer. -

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -Passa-se 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em fumo único, do Projeto de Le-i 
da Câmara n~ 10, de 1984 (n~ 3.3Q4/77, na Casa 
de Origem), que altera o PI~no Nacional de Viação, 
aprovado pela Lei n? 5.917, de 10 de setembro 
de 197:3, modificando o traçado da BR-080, tendo 

Parecer Favorável, sob m 918, de 1984, da _Co
missão 

- De Transportes, Comunicações e Obras Pú
blicas. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quero peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto irá a sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N! 10, DE 1984 -

(Nt 3.304/77, na Casa- de origem) 

Alters o Plano Nacional de Viação, aprovado pela 
Lei ntS.917, de 10 de setembro de 1973, modificando 

Características da operação: 

O Congfes!:fÕ NãciOnal decreta: 
Art. H O Plano Nacional de Viação, aprovado pela 

Lei n~ 5.917, de 10 de set!!'m~r:o de 1973, na _parte refe
rente à Relação Descritiva (.h; Ro-dovias do Sistema 
Rodoviário Federal, passam a ter a se-guinte redaçáo: 

"2.22 ~ Relação Descritíva das Rodovias do 
Sistema Rodoviário-Federal: 

Rodovias Radiais -

BR-080 ~ Brasl1ia - Uruaçu - Sáo Miguel 
do Araguaia- Entroncamento c/BR-158." 

Art. 2? Esta Lei entra em vigor na--data de sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n? 634/86, de ur
gência, lido no Expe-diente, para a Mensagem n~ 521, 
de 1986, relativo a pleito da Prefeitura Municipal de 
Fronteira. 

·Em votaçã:o o requerimento. 
- Os Sts. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. -
Passa-se à apreciação da matéria, que foi despachada 

ãS Comissões de Economia, de Constituição e Justiça 
e de Municípios. 

YerificandQ _a a~sência temporária da ma i 1 1 

integrantes da Comissão de Economia. con 111 • .1 
vra ao nobre Senador Benedito Ferreir · ,uh 
eventual da referida Comissão, para rela n p ·· 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL GO 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. ~--

Com a Mensagem n~ 521186, o Senhor r, 
da República submete à deliberação do Senado f ~.k . 
pleito da Prefeitura Municipal de Fronteira - M< 
que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Fed~ 
ral, esta na qualidadadede gestora do Fundo de Apo~> .. 
ao Desenvolvimento Social~ F AS, a seguinte operação 
de crédito: 

Características da operação; 

!. PROPONENTE 
1.1 Denominação: M~:~_nicípio de Fronteira 
1.2Localização (sede): .\· ,.,.,-;Gerais, 141. Frontei-
ra~MG. 
2. FINANCIA ME. r o 
2.1 Valor: equlval te. ~m ·:lUlJL• :-..a até 14.097,74 
OTN. 
2.2 Objetivo: Impl · ~.::.lo 1.~ ,··1' rnl.!nto, meios-fios 
e galerias pluviiiis. 
2.3 Prazo: Carência: att.i 11·, 1 _. .. ) .-\m · 'll'ilO; 

12 (doze) anos. 
~.4 Encargos: !uros de 3% ao ano, :·'·' r1' 11 
mente,- sendo o saldo devedor rç,,,.l. i} tlt: t-;c_,j, 

com o índice de variação das OTN. 
"2.5Condições de Liberação: O finanda !1) .. _ rj I I 
fãdo em parcelas, de acordo com o cruu. __ . 
apres'eritado. 
2.6 Garantia: VinCulação de quotas do Fundo de l)a1 tici
paçáo dos Mu!Jicfpios_-:- FPM. 
2.7 DispositiVos-Legais: Lei MuniciPal n? 529/86, de 
4-9-86. 

Considerando os aspectos social, econômico-finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, enqua
_drando·se nas normas operacionais do fundo de Apoio 

·a-cfDesenvolvímento Social- FAS. 
· Assinl s-endo, concluímos pelo acolhimento da Men
sageni, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N? 337. DE 1986 

-Autoriza a PrefeituTD Municipal de Fronteira -
MG a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 14.097,74 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. ]? É a Prefeitura Municip~! de Fronteira 

--M G, nos termos do art. 2~ da Resolução n·: 
93, df: 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor 

-COrr~spondente~ em crUzados, a 14.097,74 OTN, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na quali
-dade de gestora do Fundo d~ Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS, destinada à implantação 
de calçamento, n:teio_s-fios e galerias _pluviais. 

Art. 2? Esta ResOlução entra em vigor na data 
o de sua publicação. 

o~ sR. -PRES.iDEN'i'E (Hélio-G~eúos)- A matéria 
vai à Comissão _ii~ Co.!lstituiçãº-~Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Helvídio Nunes para profe
-rir o pa"rc~cer. 

O SR.]IELVÍDIO NUNES (PDS- Pl. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: o pre~ente 
projeto~ resolução, da Comissão de Econom1a do 
Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre 
a Mensagem n? 521/86, do Senhor Presidente da Repú-
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blica, autoriza a Prefeitura Municipal de Fronteira -
MO a contratar empréstimo no valor correspondente, 
em cruzados, a 14.097,74 OTN, destinado a financiar 
a implantação de calçamento, meios-fios e galerias plu
viais. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no art. 2~ da Resolução n~ 93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a náo 
observância dos limites fixados no art. 2? da Resolução 
n•: 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim. verifica-se qUe a proposição foi elabo-rada con
~oante as prescrições legais e regimentais aplicáv~ls à 
'"pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
· .tvorável, no que tange aos aspectos de constituciona

::.nk, iurididdade e técnica legislativa. 
n parecer, Sr. Presidente. 

1: -~!DENTE (Hélio Gueiros)- O parecer 
"'(11 .l · •• • "Lité-ria vai ã Comissão dos Municípios. 
·!lit-•i·' d•J r· 1'1.: Senador Jorge Kalume o parecer 
··'t"'"j" d-- '.l•:nicípios. 

"lL Jí 1: . K~\.LUME (PDS -AC. Para proferir 
Pn:sidente, Srs. Senadores, sob exame 

I• '" d. !~.:solução n~ 337, de 1986, de autoria 
dJ ..:mn,:-.,;.i•J Jc Economia do Senado Federal, que ob
jetiva ~utorizar a Prefeitura Municipal de Fronteira
MG a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados., a 14.097,74 OTN, destinada a fi
nanciar a implantaç-ão de calçamento, meios~f~~s e gale-
rias pluviais. · 

A matéria foi apreciadã pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constituci_onalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o inStituto 
do endividamento o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

Este é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Héllo G~eiros) - Os pare· 
ceres são favoráveis. Completada a instrução da maté
ria, passa-se à discussão do projeto em turno único. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Redação 

que será lido pelo !~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.225, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução nt 337, de 
1986. 

Relator: Senador Helvídio Nunes 
A Comissão apresenta a redaçáo final do Projeto 

de Resolução n~ 337, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Fronteira (MG) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
14.097.74 OTN. 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de dez~mbro de 
1986. ~ Jorge Kalume, Presidente ~ Helvídio Nunes, 
Relator- Gastão Müller. 
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ANEXO AO PARECER N! 1.225, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução nt 337, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituiç3o, e eu, , Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N1 , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fronteira, 
Estado de Minas Gerais, a -Contratar operação de_ 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
14.097,74 Obrigações do Tesouro Nacional
OTNs. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Fronteira, Estado 

de Minas Gerais, nos termos -do artigo 2? da Resolução 
n? 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n? 
140, de 5 de dezembro de 198_5, ambas do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 14.097,74 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTNs, junto à- Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ap Desenvolvimento Social- F AS, destinada 
à implantação de calçamento, meios-fios e galerias plu
viais, no Município. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE(Hélio Gueiros) -E~ discus
são a redação. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. ·- _. ~ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Passa-se 
agora à apreciação do Requerimento nY 635/86, de ur
gência, apresentado no Expediente. relativo à pleito 
da Prefeitura de Vitória da Conquistã, Bahia. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
de Constituição e Justiça e de Município. 

Solicito ao nobre Senado_r__Benedito Ferreira proferir 
o parecer da Comissão de Economia. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PPS- GO. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
com a Mensagem n? 540/86, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
- BA, que objetiva contrãtar .-iunló ã CaiXa_Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte 
operação de crédito: 

Características da operaçãõ- -

!. PROPONENTE 
1.1 Denominação: MunicípiO de Vitória da Conquis-
ta/BA ... · -··~ 

1.2 Localização (sede): Praça Joaquim Correia, n~ 55 
Vitória da Conquista - BA 
2. FINANCIAMENTO 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 107.756,20 
OTN. 
2.2 Objetivo: Ampliação da rede de ensino, com im
plantação de escolas e biblioteCa.-
2.3 Prazo: Carência: ·até 03 (três) anos. Amortização: 
12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 2% ao ano, cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acorodo 
com o índice de variação das OTN. 
2.5 Condições de Liberação: O financiamento será libe
rado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser 
apresentado, 
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2:6 Garantia: Vinculação de quotas do Fundo de Partici
pação dos Municípios- FPM. 
2. 7_ Dispositivos legais: Lei Municipal n~ 372/86, de 
04.07.86. 

Considerando os aspectos social, económico-finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N! 338, DE 1986 

Autorb;a _a Prefeitura Municipal de Vitória da 
Conquista a contrãtar operação de ciédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 107.756,20 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeftura Municipal de Vitória da Con

quista - BA, nos termos do art. 2~ da Resolução n? 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 107.756,20 OTNs junto à Caixa 
Econômíca Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, 
destinado à ampliação da rede de ensino, com a implan
tação de escolas e b_ibliotecas, naquele Município. 

Aí't. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
SU!l_publicação. _ 

Est~~é_o parecer, Sr. Presidente. 

O_ SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -A matéria 
vafà Comissão de Constituição e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador Halvídio Nunes o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HEL VÍDIO NUNES (PDS -PI. Para proferir 
o parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n? 540, do Senhor Presidente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Vitó
ria da Conquista a contratar empréstimo no _valor cor
re.'q'ondente, em cruzados, a 107.756,20 OTN,-desti~ 
nado a financiar projetas de interesse daquele Muni~ 
cípio. - · · -

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2~. da Resolução n~ 93, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fixados no artigo 2?, da Reso
lução ni.Í.mero 62, de 1975, também do Senado Federal, 
haja vista que os· recursos a serem repassados serão 
provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS. 

Assim, verifica-se que-a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favoráVel, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o nosso parecer, Sr. Preside~te. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- O projeto 
vai à Comissão de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume o parecer 
da Comissão de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
o parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto_ de Resolução n~ 33_8, de 1986, 
-de autoria da ComissãQ .d_e__Economia. do Senado Fede
ral, que _objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Vitória da Conquista - BA, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
107.756,20 OTN, de@nada à ampliação da rede de es
colas e biblioteca, na'qúele Município. 

A matéria foi apre~ada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
tim9 e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável no que tange aos aspec-
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tos de constitucionalidade, juridiciCÍade e iécnica legis
lativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
IIlO~ pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. 

É o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Os pare
ceres são favoráveis. Completada a instrução da maté
ria, passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discu_s
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissãci de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão de Redação que será lido 
pelo Sr. H-Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER 
N! 1.226, de 1986 

(D~_ Colnissão de Reda~) 

de ~=:~ão tinal do Projeto de Resolução nt 338, 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Proj~to 
de R~~olução n! 33~, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Mumc1pal de V1t6na da Conquista- (BA) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 107.756,20 OTN. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. -Jorge Kalurne, Presidente -Saldanha Derzi 
Relator - Helvídio Nunes. ' 

ANEXO AO PARECER N• !.226, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução nt 338, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do ~rtigo 42, incíso VI, da ConstituiçãO, -e eU, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da 
Conquista, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 107.756,20 Obrigações do Tesouro Nacional
OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Vitória da Con
quista, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2? da 
Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor _correspondente, em cruzados, a 
107.756,20 Obrigações do Tesouro Nacional- OTNs, 
juritCi à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- F AS, destinada à ampliação da rede de ensino, 
com implantação de escolas e bibliotecas, no município. 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - Em discus
são o parecer. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
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Os SrS. Senadores que o aprovam queiram perma-
necer sentados. 

Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros):..._ A presi· 
ciência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, 
ãs 19 horas e 10 minutos com ã. se&Ufute 
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ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n? 25, de 1983 (n~ 4.979181, na Casa de origein}, 
que acrescenta parágrafÕ ao art. 33 da Lei n? 5.197, 
de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção 
à fauna e dá outras prov!dências, tendo_ 
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PARECER FAVORÃ VEL, sob"' 576, de 1985, da 
Comissão 

- de Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Está encer· 
rad_a _a sessão. 

(Levanta-se a sessáo às 19 horas e 8 minutos.) 

Ata da 36H Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

As 19 HORASB TO MINUTOS, ACHAM-SEPRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal- Mário Maia- E uni-_ 
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves -:-:-Gabriel Hermes_-_ Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João _Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvfdio Nunes - João Lobo -
Cesar Cals-Dias Macedo- AfOnSõ-Sancho- Moa
cyr Dua{tc;:: -Martins Filho_ -:-=-_Hit_mb~_rto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista -Passos Pôrto - Jutahy Maga-
lhães- Alaor Coutinho - Luiz Viana- José lgnácio 
Ferreira.....:.... Nelson CarneirO ..:...Jamil Haddad .:...._Mata
Machado - Alfredo Campos - Fernando 1-tinrique 
Cardoso ....;.. Severo Gomes-Benedito Ferreira- Gas
tão Müller - 1 o sé Fragelli -Saldanha Derzi - Affon
so Camargo - Álvaro Dias - Enéas Faria - Amor 
Damiani - Ivan Bonato - Carlos Chiarem - Pedro 
Simon- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senãdores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniCüúrios noSsos trabalhos. 
Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. 1 ~-Secretário 
São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N! 636, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371! alínea 
b, do Regimento Interno, para Mensagem oOfícxo S/20, 
de 1986, relativo a pelito do Goverbo do Estado do 
Piauí.. - ~ 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 19&6_,- Carlos 
Chiarelli- Benedito Ferreira - Jorge Kalume. 

REQUERIMENTO 
N! 637 ~ de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para Mensagem n~ 499, de 
I986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Oeiras 
-PI. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -l:lélio 
Gueiros - Octávio Cardoso - Benedito Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE José Fragelli) -Os requeri· 
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
fonlla do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único';- do Projeto dé Lei da 
Câmara n~ 25, de 1983- (N! 4.979/81, na Casa de Ori
_gem), que acrescenta parágrafo ao art. _3_3_da Lei N? 

Presidéncia do Sr. José Fragelli 

5~197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a 
proteção à fauna e dá ol!tras providências, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob"' 576, de 1985, da 
Cóiníssão -

- de AtirfCultura. 
Em discussão (Pausa.) 
Não h_avendo qu~m peça a palavra, encerro a dis

cussão · 
Em votação. 

---os Srs. ·seriadores que o aprovam, queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N! 25, de 1983 

(Nt 4.979/81, na Casa de origem) 
Acrescenta parágrafo ao art. 33 da Lei nt 5.197, 

de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a prottção 
-à raiana, e dá Outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. H O art. 33 da Lei nY 5.197, de 3 de janeiro 

de 1%7, passa a vigorar com ·o acréscimo de um pará
grafo numerado como § 2~, passando o atual parágrafo 
único a constituir o § 1? com a seguinte redação: 

"Art. 33 ....................................................... . 
§ H ......... ~ ........ ~ ................................ _ ........ . 

§ 2? o· material não-perecível apreendido, após 
a liberação pela autoridade competente, terá o se
guinte destino: 

I -Animais - serão libertados em seu habitat 
e ou destinados aos jardins zoológiCos, fundações 
ou entidades assemelhadas, desde _que fiquem sob 
a responsabilidade de técnicos habilitados; 

II- Peles e outros produtos -serão leiloados 
ou entregues a museus, órgãos congéneres registra~ 
dos ou de fins filantrópicos; 

III- Armas -serão vendidas em hasta pública, 
revertendo ao Instituto de Desenvolvimento Flo
restal- IBDF, o produto da venda; 
IV-Embarcações, veículos, aeronaves ou ou

tro tipo de transporte - deverão ser utilizados 
pelo Instituto Brasileiro de desenvolvimento Flo
restal- IBDF, se conveniente, alienados em hasta 
pública, revertendo ao órgão o produto de venda." 

Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
-cação: - ··- ·- -· - · -

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 

apreciação do requerimento n? 636/86, de urgência, lido 
no Expediente, para o Ofício n~ s.20, de 1986, relativo 
ao Governo do Estado do Piauí. 

Em votaçao. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa~se à apr~~iaç~_o -~ matéria, que foi despachada 

às Comissões de Finanças e de Constituição e Justiça. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Conce<lo a 

palavra ao nobre senador Jorge Kalume, para proferir 
o parecer-da Comissão de Finanças. 

O SR. JORGE KALUME (PDS. AC. Para piolerir 
o Parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Sc;n_h_or Governador do Estado do Piauí solicita, 
nos termos do artigo 42, IV, da_Constitui9ão Federal, 
a competente âutoiização do senado Federa-I para que
aquele Estado possa contratar empréstimo externo no 
valor de US$ 9,6 milhões, destinado ao seu Programa_ 
de F"manciamento da Dlvida Externa, com amparo na 
Lei Estadual n~ 4.056, de 1? de julho de 1986. 

Constam do Processado o A viso n~ 578/86, do Minis
tro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República, no qual é reconhecida a prioridade do 
Programa referido acima, além dos documentos indis
pensáveis ao conhednle!iltó da operação de sua finali
dade e dos recursos necessários à satisfação dos compro
missos com a mesma. 

As condições financeiras da contratação, que contará 
com a garantia do TeSOuro Nacional, sujeitar-se-á à 
aprovação do Banco Central do Brasil. 

Nestas condições, somos pelo acolhimento do pedido, 
nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 339, DE !986 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
9,600,000.00 (nove milhões e seiscentos mil dólares 
norte-americanos). 

O SenadO Federal resolve: 
Art. H É o Governo do Estado do Piauí autorizado 

a realizar, com a garantia da União, operação de em~ 
préstimo _externq, no valor de US$ 9,600,000.00 (nove 
milhões. e seiscentos mil dólares norte-americano) ou 
o equivalente em outras moedas, de principal, junto 
a grupo financiador a ser indicado, destinada à aplicação 
em seu Programa de Refirianciamento da DíVida Ex
terna. 

Art. 2~ A operação realizar-se-à nos.termos aprovra
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exáme 
das suas condições creditícias, a ser efetuado pelo Minis
tério da Fazenda em articulação com o Banco Central 
do Brasil, nos termos do artigo 1?, item II, do Decreto 
n~ 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da polí
tica económico-financeira do Governo Federal, e, ain
da, o disposto na Lei Estadual n~ 4.056, de H de julho 
de 1986, au~Q_rizat~ya _da operação. 

Art. 3? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, para proferir 
o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HEL VÍDIO NUNES (PDS -PI. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Co~ssão de 
Finanças do Senado Federal, como conclusao de seu 
Parecer sobre o Offcío S/20, do Senhor Governador 
do Estado do Piauí, autoriza o Governo· do. Estado 
a contratar empréstimo externo no Valor d~ ~S$ 9,6 
milhões destinado a seu Programa de RefinanClamento 
da Dívida Externa. 
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O pedido foi formulado nos termos do artigo 42, 
IV, da Constituição Federal, e está instr\lído com todos 
os documentos necessários ao conhecimento da opera
ção exigidos pelo Regimento In,terno ~o Sena~o Fe-
deral. · · · · ---- -- --

0 mérito da matéria foi- apreciado pé la ComiSsão 
de Finanças que concluíu pela aprovação do pedido. 

Assim, verifiCa-Se que ã prOposiçâo foí elaborada con
soante as prescriçóes legais e regimentais aplicáveis, 
merecendo nosso encaminhamento favo??vel, no que 
tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) - O parecer 
é favorável. Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do Projeto em turng único,_ (Pausa.) 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penna~ 

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. • 
A matéria vai à Coniissão de _Re_da-çáo~ 

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli)- Sobre a mesa 
parecer da ComisSão de Redação que será lido pelo 
Sr. !":-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N! 1.227, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 339, 
de 1986. 

Relator: Senador José Ignácio Ferreira 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n~ 339, de 1986, que autoriza o Govenio 
do Estado do Piauí a contratar operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 9,600,000.00 (nove Jiiilhóes 
e seiscentos mil dólares). 

Sala de Reuniões da Comissãp, em 5 de dezembro 
de 1986. - Jorge Kalume, Presidente - José Ignácio 
Ferreira, Relator- Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PA.RECER 
N? 1.227, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução nt 339, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprov_ou, nos termos 
do artigo 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N', DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí, a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de 
US$ ••.. 9,600,000.00 (nove milhões e seiscentos mil 
dólares americanos) destinada ao Programa de Refi
nanciamento da Dívida Externa daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. H É o Governo do Estado do PiaUí autÕrizado 

a realizar, com a garantia ~a .União~ uma operação 
de empréstimo externo no valor deUS$ 9.600.,Cl00.00 
(nove milhões e seiscentos mil dólares americanos), ou 
o equivalente em outras moedas, de principal, junto 
a grupo financiador a ser indicado, destinada a refinan
ciar o Programa da Dívida Externa daquele Estado. 

Art. 2~ A operação realizar-se-á nos moldes aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame 
das condições creditfcias da operação, a ser efetuado 
pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos da Decreto n~ _74_.157, 
de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigénciã.s 
dos órgãos encarregados da execu_ção da Política econô
mico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as dispo
sições da Lei Estadual n~ 4.056, de 1~ de juiho de 1986, 
autorizadora da operação. 

Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Em discussão 
redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 
são. __ 

Em votação. 
US _ S-rs. SeQ:~~oi'eS- qu~ a aprovam queiram perma

necer senta_dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto aprovado vai à promulgação. 

- O"SR. PlffiSIDEN_TE (José Fragelli) - Passa-se, á 
apreciação do Requerimento n~ 637/86, de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n~ 499/86, relativa 

-a pleltO da PrefetturaMunicipal de Oeiras, Piauí. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores qu_e o aprovam queiram perma~ 

necer sentados, (Pausa.) 
·- Aprovado. 

Aprovado o requérimento, passa~se à apreciação da 
matéria;· que foi despachada às Comissões de Econo~ 
mia, Constituição e Justiça e de Municípios. 

_ Verifican~o-se a ausência temporária da maioria dos 
integrantes da Comis~ão de Economia, cori:cedO a pala
vra ao nobre Senador Benedito Ferreira, substituto 
eventual da referida Comissão, para relatar o parecer. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 499/86, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Oeiras (PI) que obje~ 
tiva contratar junto ao Banco_ do Nordeste do Brasil 
S.A. a seguinte operação de crédito: 
Características da operaçao: 

A- Valor: Cz$ 7.443.152,00; 
B -Prazos: 
1-de carência: até 30 meses; 
2 ~de amortiz~~ão: 240 mese_s (_cz$ 4.186.773,00) e 216 
meses (Cz$ 3.256.379,00); 
C- Encargos: 
1-juros: 3,5% ·a. a. s/Cz$6.187.120,10, 1,5% a.a. si 
Cz$1.256.031,90 e-1% para o Agenté Financéiro; 

-2 ..-...taxa de administração: 2% a.a: sobre cada desem-
bolso; -- - -
D- Garantia: vinCulação de quotas do Fundo de Parti~ 
cipação dos Municípios - FPM; 
E-Destinação dos recursos: execução de Projetas vi~ 

- - sando à pavimentação de ruas e à melhoria das condi~ 
ções de moradia, higiene, saneamento, cultura e Jazer 
na sede do Município. 

Segundo parecer apresentado pelo Banco do Nor
deste do Brasil S/A, a operação sob exame é viável 
técnica, económica e financeiramente. 

As-siiif senãO, Conclufnios pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N? 340, DE 1986. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Oeiras (PI) 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
7.443.152,00 (sete mUhões, quatrocentos e quarenta 
e três mil, cento e cinqüenta e dois cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art~ 1~ É a Prefeitura Municipal de Oe;iras (PI), nos 
termos do artigo 2? da Resolução n~ 93, de onze. de _ 
outubro de mil novecentos setenta e seis, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, quatrocentos 
e quarenta e três mil, cento e cinqüenta e dois cruzados) 
junto ao Banco do Nordeste .dQ Brasil S/ A, destinado 
à execução de projetas visando ã pavimentação de ruas 
e à melhoria das condições de moradia, higiene, sanea~ 
mento, cultura e lazer, na sede do Município. 

Art. ~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução que autoriza a Prefeitura M_u-
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nicipal de Qeiras (PI) a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 7.443.152.00- (sete milhões, quatro
centos e quarenta e três mii, cento e cinqüenta e dois 
cruzados), para os fins que especifica. Solicito ao nobre 
Senador Helvídio Nunes o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. HELVÍDIO NuNÉS (PDS - PL Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Semft:lores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem n~ 499/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Oeiras (PI) a contratar empréstimo no valor de Cz$ 
7.443.152,00 (sete milhões, quatrocentos quarenta e 
três mil, cento cinqüenta e. dois cruzados) destinado 
a financiar a execuçãO de projetas visando à paviÍ'aen~ 
tação de ruas e â melhoria das condições de moradia, 
higiene, saneamento, cultura e lazer na sede do Muni
cípio. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
_ preceituado no artigo 2~ da Resolução n? 93, de 1976, 

d-o Senado Federal, itnpJicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fiXados no artigo 2? da Reso~ 
lução n? 62, de 1975, também do Senado Fe~eral._ 

-Assim, verifi"ca-Se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplícáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona~ 
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -·Solicito ao 
nobre Senador Jorge Kalume o parecer da Comissão 
de Municípios, 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente,. Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n? 340, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Oeiras. (PI) a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 7.443.152,00 {sete milhões, quatrocentos e qua
renta e três mil, cento e cinqüenta e dois cruzados), 
destinada à execução de projetas visando a pavimen
tação de ruas e à melhoria das condições de moradia. 
higiene, saneamento, cultura e lazer na sede do Muni· 
cípio. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal? tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A ComisSão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo ehcarilihbamento favorável, no que tange aos as~ 
pectos de- constitucionalidade, juridicidade e técnica le~ 
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva cóin que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o linico mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

É o parecer) Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto. em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra. encerro a discus· 
são. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma~ 
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
o p3recer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. 1 ?·Secretário. 
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É lido o seguinte 

PARECER 
N! 1.228, de 1986 

(Da ComlssAo de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução nt 340, 
de 1986. 

Relator: Senador Helvídio Nunes 
A Comissão apreserita a- redaçáo final do Projeto 

de Resolução !1~ 340, de 1986,_que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Oeiras (PI) a contratar operação de cré
dito no valor correspondente a Cz$ 7.443.152,00 (sete 
milhões, quatrocentos e quàrenta e três m.íl, cento e 
cinqüenta e dois cruzados). 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de dezembro de 
1986. - Jorge Kalume, Presidente - Helvídio Nunes~ 
Relator - Odacyr Soares. 

ANEXO AO PARECER 
N• 1.228, DE !986 

Redação final do Projeto de Resolução nt 340, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal ?provou, nos termo_s 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N? , DE !986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Oeiras, Esta
. do do Piauí, a-contratar ·opei:'ação de crédito no 
valor de Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, quatro· 
centos e quarenta e três mil, cento e cinqüenta e 
dois cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1! É a Prefeitura Municipal de Oeiras, Estado 

do Piauí, nos ten:itos do artigo 2~ da Resolução n~ 93, 

. DlÃR!O bO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n? 140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$_7.443.152,00 (sete milhOes, quatrocentos e qua
renta e três mil, cento e cinqüenta e dois cruzados), 
junto ao Banco _do Nordeste do Brasil S.A., este_ na 
qualídade de agente financeiro da operação, destinada 
à execução de projetas visando à pavimentação de ruas 
e à~ihliHhOriil -aas condições de moradia, higiene, sanea
mêDto;-cuttura e-TaZer ila sede do Município. 

--Art.- 2~ Esta resoluçã~ entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli} -Em discussão 
a r_edação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, e:cicerro a discos-
sã~.--- -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto v aí à proiriulgação. 

O Sr. Helvídlo Nunes- Sr. Presidente, peço a palavra 
para "uihã breve comunicação.! 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, para uma 
breve comunicação.-

6 SR. HELVÍDIO- NUNES (PDS - PL Para 1lma 
breV!!_ G.omunicá_çâo._ Se!D- revisão do orador.) -Sr. 
Presidiiite e s!S. Senadores: 

Sábado 6 4917 

Pedi a palavra para, simplesmente, deixar consignado 
nos Anais do Senado Federal que, após o término de 
dois mandatos consecutivos, os dois último~ atas que 
pratiquei nesta <_:asa fOram em favor de Oeiras - a 
primeira Capital do meu Estado - e em obséquio do 
meu Estado - o Piauí. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessáo, convocando 
para a extraordinária a realizar-se às 19:27 horas a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

. __ .Ois.cus~são, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 226, de 1981, de autoria do Senador Itamar 
Francó, que dispõe sobre a obrigatoriedade da existên
cia de um departamento de educação física nos nosocô
mios psiquiátricos, tendo 

PA-RÉCERES, sob n?' 639 a642, de 1982, das Comis· 
sões: 

-de Constituição e Justiça, constitucionalidade, juri-
dicidade; _ _ 

.:_de ltducaçAo e Cultura, Favorável; 
-de Saúde, Favorável; e 
de Finanças, Favorável. 

Q_,SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer· 
i"ã-daa:sessão. 

(Levanta_-~e ÇJ. s_essãÇ}_às_ 19 horas e 23 minutos.) 

Ata da 362! Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislattua 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 19 HORAS E 27 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORF:So 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Míchiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves___:, Gábdei -Hermes -Hélio Gueiros 
- :Alexandre Cos~a ---:-Jõã~_ Ça~telo_ - Bello Parga 
- Alberto Silva ......:-Helvfàio -NUnes - João Lobo -
Cesar Cals- Dias Macedo- Afonso Sancho- Moa
cYr Duarte - Martins Filho -Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite -José Urbano 
-Cid Sampaio- Carlos t.;yr"a --Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista - ~assas Pórto - Jutahy Maga~ 
lhães - Luiz Viana -José Ignácio Ferreira - Nelson 
Carneiro- Jamil Haddad- Mat(!~Machado- Alfre
do Campos - Fernal).do _ _.H_enrigue Cardoso -Severo 
Gomes- Benedito Ferreira---..:. Gastão Mül!er -José 
Fragelli -Saldanha Derzi :....:: _ÃffOnsOC Cama~go ~ A-1~ 
varo Dias - Enéas--Faria - Àri1or Damiani - Ivan 
Bonato - Carlos Chiarelli -Pedro Simon - Octá~io 
Cardoso. -- - -

O SR. PRESIDENTE (Jos_é_ Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento-de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número re~gíment~_, deslaro_ abert~ a sessão. 

Sob a proteção de Deus -iniCíaiiiOSi:iOSSos tiabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos _p~~o 

Sr. 1! Se_cretário_. -~~ 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
Nl 638, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. "371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n! 496, 

Presidência do Sr. José_Fragelli 

de"-f98§, relativa a_ pleito da Prefeitura Municipal de 
Novo Hamburgo (RS). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro ~e 1986. --Hélio 
Gueiros ·-OCtávio" Cardoso- Benedito Ferreira. 

REQUERIMENTO 
. Nt639, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimen"to Interno, para a _Me~sage~ -~?_ 504, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Mumctpal de 
Aracajú- SE. 

Sala das Ses.sdes, 5 de dezembro de 1986. -Hélio 
Gueiros - Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso. 

. O .SJl. .. PR!l.1!IDJ>NTE (José Fragelli) - Os requeri· 
mentos_serão v9tadp~ após a Ordem do Dia, na forma 
do Regimento Interno. (Pausa.) 

-passa-se à 

ORDEM DO DIA 
c Discussão, em primeirO turn-o,_-aO_Pr~je!O ~e Lei 

do_ Senado n~ 226, de 1981, de autoria do Senador 
--Itamar Franco, qUe_dispõe sobre a obrigatoriedade 
~aa eXfs-fêiida: -de_ um departamento de Educação 
Física nos ilOsocómios psiquiátricos, tendo 

PARECERES, sob n?s 639 a 642, de 1982, das 
Comissões: 

-___ :~--de Constituição e Justiça, pela constitucio
nalidad~ e ji,!Jj.dici_dade_; 

- d~ Educação e Cultura, favorável; 
___ ,----~ de_Saúde, favorável; e 

- de Flnançu, favorável. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a discus

são. 
Em_:v_Qt_<lÇáo~ 

~- Qs. SrS. Seriadores que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 
~ Aprovado. 

O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia 
para o segundo turno regimental. 

Ê o seguinte o projeto aprovado: 

·PROJETO DE LEI DO SENADO 
N: 226, de 1981 

Qispõe sobre a obrigatoriedade da existência de 
um departamento de educação física nos nosocômios 

· -·-psiqUiü.tricos . 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? :É obrigatória a existência de_ um departamen

to de educa,_ção física nos nos_acôínios psiquíatricos cre
-denciados pelo sistema prev-ldenciário oficial. 

Art. 2~ O Poder Executivo regulame_ntará,a presente 
L~i no _prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 3?Esta lei entra em vigor na data de_ sua publi
cação. 

Art. 4~São revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José F_rigeni)- Passa-se ago
ni à apreciação do Requerimento n? 638, de urgência, 
lido no expediente para a Mensagem n~ 496/86, relativa 
a pleito da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, 
Rio_ Grande do Sul. 
E~ vOtaÇão o requerimento. 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram perma~ 

necer sentados. (Pausa.) 
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Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que· foi despachada às Combsó~s de_ Econo
mia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio 
para pro(erlr o parecer da Comissão de Economia. 

O SR. CID SAMPAIO (PMDB - PE. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 496/86, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberaç;ío do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo -
(RS), que objetiva contratar junto à Caixa Econômica 
Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qual_idade de 
agente financeiro do Banco Naciona[ da Habitação -
BNH, a seguinte operação de crédito: 
Características da operação: 
A- Valor: Cz$ 25.536.ÓOO,OO 
B-Prazos: 
1-de carência: 30 meses; 
2 -de amortização: 240 meses. 
C- Encargos: 
1- juros: 8,5% a.a. 
2 ......--taxa de administração: 2,0% sobre o valor de cada 
parcela liberada. 
D -Garantia: vinculação das quotas partes do Muni
cipio no produto da arrecadação do Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias- I CM:. 
E -Destinação dos recursos: Promover _a execução in
tegrada de obras referentes aos projetas específicos de 
Sistema Viário, Esgoto Pluvial, Iluminação Pública, 
Educação e Cultura, Serviço SociaL 

Segundo o parecer apresentado pela Caíxa Econô· 
mica Estadual do Rio Grande do Sul, a operação sob 
exame é viável, técnica, económica e financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N? 341, DE 1986. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Novo Ham
burgo - RS, a contratar operação de crédito no 
valor de C:r:$ 25.536.000,00 (vinte e cinco mDhões, 
quinhentos e trinta e seis mil cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. H É a Prefeitura Municipal de Novo Ham

burgo (RS), nos termos do art. 2~ da Resolução n~ 93, 
de 11 de outubro de 1976 do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de créd_ito no valor de Cz$ 
25.536.000,00 (vinte e cinco milhões, quinhentos e trinta 
e seis mil cruzados), junto à Caixa Econôrnica Estadual 
do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH 
destinado a promover a execução integrada de obras 
referentes a projetas espec(ficos de Sistema Viário, Es
goto Pluvial, Iluminação Ptiblica, Educação e Cultura 
e Serviço Social no Município, observado o disposto 
no art. 1~ do Decreto-lein~2.291, de 21-11-86, e obede
cidas as condiÇÕC$ admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Coniissãõ-de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n~ 341/86 qUe aUtOriza a Prefei
iura Municipai àe Novo Hãm.burgo (RS)- a contratai 
operação de crédito no valor de Cz$ 25.536.000~00 para 

· o fim que especifica. -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- SolicitO ao n·o
bre Senador Odacir Soares o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. ODACffi SOARES (PFL- RO. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: O presente 
Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do 
Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre 
a Mensagem n~ 496/86, do Senhor PreSidente da Repú
blica, autoriza a Prefeitui~ Municipal de Novo Ham
burgo (RS) a cOntratar e-mpréstimo no valor de Cz$ 
25.536.000,00 (vinte e cinCO milhões, quinhentos e trinta 
e seis mil cruzados) destinado a financiar ã execução 
de obras referentes a projetas específicos de Sistema 
Viário, Esgoto Pluvial; Iluminação Pública, Educação 
e Cultura e Serviço Social no Municfpio. ~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2? da Resolução n? 93, de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, 
a não observância dos limites fixados no art. 2? da Reso· 
lução n~ 62, de 1975, também do Senado Federal, haja 
visia que os recursos a serem repassados serão prove
nientes do Banco Nacional da Habitação- BNH. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis 
à ~pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha
mento favorável, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. É o pare
cer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Dependendo 
a matéria de parecer aa Comissão de Munjcípio e verifi
cando-se a ausência temporária da maioria dos seus 
integrantes, a Presidência designa o nobre Senador Be
nedito Ferreira para substituto eventual na referida Or 
missão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Fer
-reira, para proferir o parecer da Comissão de Muni
cíoios. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de ResOlução n~ 341, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede

-ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Novo Hamburgo (RS) a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 25.536JJOO,OO (vinte e cinco milhões, 
quinhentos e trinta e seis mil cruzados), destinada à 
execução integrada de obras referentes aos projetas 
específicos de sistema viáriO, esgotó pluvial, iluminação 
pública, educação, cultura e serviço social, no Muni
cfpio. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
conclui pelo presente diploma le~al. 

A Comíssão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competein a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. É o parecer, Sr. Presi
dente. 

o SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os pareCeres 
são favoráveis. Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à apreciação do projeto, em turno único. 

__ Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a disqJ.s
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

b SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo 
Sr. H-Secretário. 

PARECER 
N! 1.229, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução nt 341, 
de 1986. 

_Rela_tor: Senador Alberto SUva 
A Comissão apresenta ã redação final do Projeto 

de Resolução n~ 341, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Novo Hamburgo (RS) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente a Cz$ 
25.536.000,00 (vinte e cinco milhões, quinhentos e trinta 
e seis mil cruzados). 

Sala de Reuniões da Com_issão, 5 de dezembro de 
1986. - Odacir Soares, Presidente _: Alberto Silva, 
Relator - Hélio Gueiros. 
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ANEXO AO PARECER 
N? 1229, de 1986 

Redação final do Projeto de Resolução nt 341, 
de1986. · 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, incísó VI, da Constituição, e eu · , Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Novo Ham
burgo, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 25.536.000,00 
(vinte e cinco milhóes, quinhentos e trinta e seis 
mil cruzados), 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Novo H8.mburgo, 

Estado do Rio Grande do Sul, nos termo do artigo 
2? da Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela de n? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 25.536.000,00 (vinte e cinco 
milhões, quinhentos e trinta e seis mil cruzados), junto 
à Caixa Económica Estadual do Rio Grande do Sul, 
esta na qualidade de agente financeiro da operação, 
destinada a promover a execução integrada de obras 
referentes aos projetas específicos de sistema viário, 
esgoto pluvial, iluminação pública, educação e cultura 
e serviço social, no municfpio. 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em ·votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n~ 639, de urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n~ 504/86, relativa 
a: pleito da Prefeitura Municipal de Aracaju {SE). 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Econo
mia, Constituição c. Justiça e Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra aO nobre Senador'Cid Sampaio, para proferir 
o parecer da Comissão de Economia. 

O SR. CID SAMPAIO (PL - PE. Para proferir o 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n? 504/~6, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura-Municipal de Ar:acaju (SE), que 
objetiva contratar junto à Caixa Económica Federal, 
eã.I<! ·na-quaíidade-de-gestora--dõ--Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação 
de crédito: 
Caracteristicas da operação: 
!. PROPONENTE 
1.1 DenominaÇão: Município de Aracaju 
1.2 Localização (sede): Palácio Inácio Barbosa 
Praça Olfmpio Campos, 180 
Aracaju- SE. 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 418.81'2,09 

OTN. 
2.2 Objetivo: Implantação de sistema de drenagem. 
2.3 Prazo: Carência: até 3. (três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 
2A Encargos: Juros de 2% ao ano, cobrados trimestral

mente, sendo o saldo devedor reajustado 
de acordo com o índice de variação das 
OTN. 
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2.5 Condições de Liberação: o financiamento será libew 
rado em parcelas, de acor
do com o cronograma a ser 

. apresentando. 
.G.tl Garantia: Vinculação de quotaS do Fundo de Parti

cipação dos Municípios - FPM. 
2.7 Disposições Legais: Lei Municipal n~ 1.198/86, de 

18 de setembro de 1986. 
Considerando os aspectos social, económico-financeiro 
e legal, a operação apresentou viabilidade, segundo a 
Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas normas 
operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS. 

Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N? 342, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE), 
a contratar operação de crédito, no valor correspon
dente, em cruzados, 11 418.812,09 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE), 

nos termos do artigo 2~ da Resolução n~ 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal. autorizada a con
tratar operação de crédito no valo~ correspondente, 
em cruzados a 418.812,09 OTN, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinado 
à implantação de sistema de drenagem. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pe.la apresentação 
do Projeto de Resolução n? 342186, que autoriza a Pre
feitura Municipal de Aracaju (SE) a cDntratar operação 
de crédito no valor C()rrespop._dente_, em cruzados, a 
418.812,09 OTN, para os fins que especifica. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir SOares 
para proferir o parecer da Comissão de Constituição 
eJustiç~ 

O SR. ODACffi SOARES (PDS RO, Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senador~s: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n? 5.0_4/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Aracaju (SE) a contratar empréstimo no valor cor
respondente, em cruzados, a 418.812,09 OTN, desti
nado a financiar a implantação de sistema de drenagem. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2~ da Resolução n? 93, de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, 
a não-observância dos limites fixados n_o artigo 2? da 
Resolução n'l 62. de 1975, também do Senado Federal, 
haja vista que os recursos a se:rem repassados serão 
provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie. merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR, PRESIDENTE (José Fragelli) - Estando a 
matéria dependendo de pare~er da Comissão de Muni
cípios e verificando-se a ausência temporária da maioria 
dos seus integrantes, a Presidência designa o nobre Se
nador Benedito Ferreira substituto eventual na referida 
Comissão. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Concedo_ a palavra ao nobre Senador Benedito Fer
reira parã proferir o parecer da ·comissão de Muni
cípios. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL GO, Para pro· 
ferir parecer.)- Sr. Presidente, Sfs, Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n? 342, de 1986. 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Aracaju (SE), a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 418.812,09 OTN, desti
nada ã implantação de sistema de drenagem. 

A matéria foi ãpreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
giSlativa. 

'"Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela ComiSsão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos 
inunicípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

É o parecer. 

O SR, PRESIJ)ENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à apreciação do projeto, em turno único. 

Em discussão. (PaUsa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 

13m votaçã.o. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 

,A-prOvãdo. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

OSR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobr~ a mesa, 
parecer da Comissão de Redação que será hdo pelo 
Sr. !?..Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N! 1.230, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n! 342, 
de 1986, 

Relator: Senador Alberto SUva 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução nY 342, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Aracaju (SE) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
418.812,09 OTN.-

Sala de- Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
f986. - Odacir Soares, Presidente - Alberto Silva, 
Relator - H~llo Gueitos. 
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ANEXO AO PARECER 
N! L230, DE 1986 

RedaçãO final do Projeto de Resolução n! 342, 
de1986, 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N? , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de A['acaju, Es
tado de Sergipe, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 418.812,09 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Aracaju, Esta
do de Sergipe, nos termos do art. 2Y da Resolução nY 
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n~ 140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em·cruzados, a 418.812,09 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimeoto Social - FAS, destinada 
à implantação de sistema de drenagem, no Município. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José FragelH)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

EJ:Q. votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje às 19 
horas e 55 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, enf priinéiio turno, do Projeto de Lei do 
Senado N~ 241, de 1981, de autoria do Senador Roberto 
Saturnino, que modifica dispositivo do vigente Código 
Florestal (Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965), 
para o fim de dar destinação específica a parte da receita 
obtida com a cobrança de ingressos aos visitantes de 
parques nacionais, tendo 

PARECERES, sob n?s634a 637, de 1985, das Comis
s6es: 

-De Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 
e Juridicidade; e 

-De Agricultura; 
- De Transportes, Comunicações e Obras Públicas; 

e 

- De Finanças, favoráveis. 

O SR. PRESIDENTE (JOsé -Fragelli)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 47 minutos.) 
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Ata da 363~ Sessão, em 5 de dezembro de 1986 

4! Sessão Legislativa Ordinária, da 47! Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 19 HORAS E 55 MINUTOS, ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: -

Jorge Kalume -Altevir Leal- Mário Maia -Euni
ce Michiies -Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
--Alexandre Co~ta - João Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvfctio Nunes -João Lobo -
Cesar Cais -Dias Macedo -Afonso Sancho - Moa
cyr Duarte -Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista -Passos Pôrto - Jutahy Maga-
lhães-- Luiz Viana --José Ignácio Ferrei(3._- Nel
son Carneiro - Jamil Haddad --Mata-Machado -
Alfredo Campos -Fernando Henrique Cardoso -
Severo Gomes - Benedito Ferreira - Gastão Müller 
-José Fragelli-Saldanha Derzi -Affonso Camargo 
-Álvaro Dias - Enéas Faria --Anio Damiani -
Ivan Bonato - Carlos Chiarelli - Pedro Simon -
OctáVio -Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro abena a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamOs Do"Ssos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lldos pelo 

Sr. 1~-8ecretário. --

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
Nt 646, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do RegimentO Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n~ 164, de 1986, de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que dá nova redação ao artigo 
110 da Lei n~ 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Carlos Cbiarelli --Afonso Sancho. 

REQUERIMENTO 
N! 641, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aünea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n? 502, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Santa Cruz Cabrália -:--: BA. - - ---

Sala das Sessóes, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Octávio Cardoso - Benedito Fer~ira 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão votados após 
a Ordem do Dia, na -foram- ao Regimento Interno da 
Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em primeiro turno, dó Projeto de Lei 

do Senado o~ 241, de 1981, de autoria do Senador 
Roberto Saturnino, que modifica dispositivo do vi~ 
gente Código Florestal (Lei TI! 4.771, de I5 de se
tembro de 1965), para o fim de dar destinação 
específica a~ da receita obtida com a C<?br!!J-Ça 
de ingressos aos Vl.SitaD.tes de Parques NaCionais, 
tendo 

Presidência do Sr. José Fragelli 

PARECERES, sob n?s 634 a 637, de 1985, das 
Coniissões: 

;....;., de Constituição e Justiça, pela constituciona~ 
~ ___ Jidade e juridicidade; e 

--de Agricultura; 
- de Transportes, Comunicações e Obns Públi~ 

cas; e 
- de Finanças, ~varáveis. 

Em discussão do projeto~ em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a _palavra, encerro a discos~ 

são. · -
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia, 

para o segundo turno regimental 

É o" seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N! 241, de 1981 

Modifica dispositivo do vigente Código Florestal 
(Lei nt 4. 771, de 15 de setembro de 1965), para 
o fim de dar destinação específica à parte da receita 
obtida com a cobrança de lngresso aos visitantes 
de parques nacionais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. H O parágrafo único do art. 5~ da Lei n~ 4.771, 

de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. Ressalvada a cobrança de in
gresso a visitantes, cuja receita será destinada em 
pelo menos 50% (cinqüinta por cento), ao custeio 
da manutenção e fiscalização, bem como de obras 
de melhoramento em cada unidade, é proibida 
qualquer forma de exploração dos recursos naturais 
nos parques e reservas biológicas criados pelo po
der público na forma deste artigo." 

Art. 2~ Esta lei ·entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contráriO. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se à 
apreciação do Requerimento n? 640, de urgência, lido 
no expediente, parã. o Projeto de Lei da Câmara n~ 
164, de 1986. 

-Em votação o requerimento. 
-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer -sentadOs; {Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se â apreciação da 

ma~ria. 

Discussão, em turno úriícó,-do Projeto de Lei 
da Câmara n? 164, de 19g6 (n? 8.415, de 1986, 
na Casa de orig"em), de iniciativa do Senhor Presi
dente da Repúbica, dando nova redação ao art. 
110, da Lei n~ 6.880, de 9 de dezembro de 1980, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 

O projeto foi distribuído às Comissões de Segurança 
Nacional e de Finanças. 

Concedo ~ palavra ao nobre Senador Benedito Fer
reira paia prOferir o parecer da Comissão de Segurança 
Nacional. 

O SR. BENEDITO FEitREIRA (PFL - 00. Para 
proferir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Através da Mensagem o~ 712, de 1986, o Excelen
tíssimo Senhor Presi~ente da República submete à apre
ciação do Congresso Nacional, o Projeto de Lei que 
dá nova redação ao artigo 110 da Lei n? 6.880, de 9 
de dezembro de 1980, que-dispõe sobre o Estatuto dos 
Militares. 

O Senhor Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior 
das Forças Armadas, na exposição de motivos, salienta 
que 

"O militar da ativa julgado incapaz definitiva
mente; por um dos motivos constantes dos itens 
Te II"do artigo 108, da Lei 6.880/80, Estatuto dos 

- Militares, é reformado com a remuneração do grau 
hierárquico imedíato ao que possuir na ativa, de 
acordo com o artigo 110 do mesmo estatuto. 

O militar da reserva renumerada julgado incapaz 
definítiv3mente poi" um dos motivos constantes dos 
itens I e II do citado artigo 108, vem sendo refor
mado com a remuneração correspondente ao se 
grau hierárquico." 

DC:stã.canios, ainda, da expoSição de motivos que, 
o presente projeto de lei, tem, por finalidade, reparar 
uma situação funcional, cuja situação se coiúigura uma 
abrangência imcompleta e injusta da mencionada Lei 
n~ 6.880, de 1980, no seu artigo 110. 

Na ~âmara dos Deputados, o projeto, ora em discus· 
são nesta Casa, mereceu aprovação nas comissões técni
cas competentes, obtendo unanimidade em plenário. 

No á.m__bito desta _comissão, nada vemos que possa 
impedir sua tramitação. 

Pelo exposto, opinamos pela sua aprovação. 
É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da ComiSsão de Segurança Nacional é favorável. 

Solicito ao ·nobre Senador Jorge Kalume o parecer 
da Comissão de Finanças. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A proposição em tela tem por finaliddae alterar a 
redação do art. 110 Qa Lei o~ 6.880, de 9 de dezembro 
de 1980 (Estatuto dos Militares), no sentido de estender 
aos nn1itares da reserva os benefícios relacionados com 
a remuneração em razão de incapacidade definitiva por 
um dos motivos--constantes dos itens I e II do art. 108 
do referido diploma legal. 

Na Câmara dos Deputados, foi a providência apro
vada em plenário, cabendo a esta Casa revisora a apre
ciação da matéria, nos termos do art. 58 da Constituição 
Federal. 

Como já ficou esclarecido, a medida destina-se a har
monizar a situaçáo dos militares julgados incapazes defi
nitivamente para o serviço ativo quando já se encon
travam na reserva, conferindo~lhes o mesmo tratamento 
já atribuído àqueles que se achavam em atividade. 

Trata-se de fixar no critério do cálculo da remune
ração ·o valor do saldo correspondente ao grau hi~ár
quico imediato ao que possufa. 

A concessão do b~ne_ffcio _çiar-se-ia mediante requeri
mento -do Uiteressado e seus efeitos financeiros emer
girão a parti! da vigência da lei que criou o referido 
direito. 

No âmbito das finanças públicas nada há que possa 
obstaculizar a adoção da medida proposta, uma vez 
que os reCutsóS -necessários deverão advir das dotações 
orçamentárias próprias de cada Ministério Militar. 
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Opinamos, por estas razões, pela aprovação do pro
jeto. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matépa, passa-se a sua 
apreciação. 

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.) . 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o _seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N! 164, de 1986 

(N! 8.415/86, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Dá nova redação ao art. 110 da Lei nt 6.880, 
de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Esta
tuto dos Militares. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? O caput do art. 110, da Lei n? 6.880~ de 9 

de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Militares, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 110. O mílitaiOa-ativa-ou da. reseiva re
munerada,julgado incapaz definitivamente por úm 
dos motivos constantes dos incisos I e 11 do art. 
108, será reformado com a remuneração calculada 
com base no soldo correspondente ao grau hierár
quico imediato ao que possuir ou que possuía na 
ativa, respectivamente ... 

Art. 2~ As disposições do art. 110 da Lei n? 6!880, 
de 9 de dezembro de 1980, são eXtensivas aos militares 
que na vigência desta lei já se encontrem na reserva 
remunerada e que tenham sido reformados com base 
nos incisos I e II do art. 108. 

Art. 3? O aumento da remuneraçãO decorrente da 
aplicação do artigo anterior_ será concedido a partir da 
vigência desta lei, a requerimento do interessado. 

Art. 4? O Poder Executivo regulamentará a aplicação 
desta lei de conformidade com as peculiaridades de 
cada Força. - - - -

Art. S?Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i) ,.,- Passa·se à 
apreciação do Requerimento n? 641, de urgência lido 
no expediente para a Mensagem n~ 502, de 1986, relativo 
a pleito da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Ca
brália (BA). 

Em votação o requérirnento. 
Os Srs. sei1.adores que o aprovam queiram perma~ 

necer sentados. (Pausa.) Aprovado. 

O Sr. Carlos Lyra -Sr. Presidente, peço verificação 
de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- É regimental 
o requerimento de V. E~ Será feita a verificação solici~ 
tada pelo nobre Senador Carlos Lyra. __ 

A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos, 
acionando as campainhas para a ch_amada dos Srs. Sena-
dores a plenário. -

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 20 horas e 2 minutos, a sessao é rea
berta às 20 horas e 12 minutos.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Está reaberta 
a sessão. 

Reaberta a sessão para processar~se a verificação, 
constato que não se encontra em plenário o nobre Sena
dor requerente do pedido de verificação. 

De acordo com o Art. 327, Inciso VIII, não estando 
S. _g_x~ presente, vou deixar de proceder à verificação 
considerando como se dela S. Ex'!, houvesse desistido. 

Vamos prosseguir aos trabalhos da Casa. 

0-~SR.-PRESIDENTE (José Fragelli) - Aprovado 
o requerimento, passa-se à apreciação da _matéria, _qu~ 
foi despachada às Comissões de :Ecc::>nC!mta, _Constltm~ 
ção e Justiça e Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sampaio, para proferir 
o parecer da Comissão de Economia. 

O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n? 502/86, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália 
(BA), que objetiva contratar, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte 
operação de crédito: 
!. PROPONENTE 
1.1 Denominação: Município de Santa Cruz Cabrália 
1.2 Localização (sede): Rua Campos Tourinho, s/n?. 
Sanfa Cruz Cabrália - BA 
2. FINANCIAMENTO 
2.1 Valor: 
equivalente, em cruzados, a até 120.000,00 OTN. 

2.2-0bjetivo: Implantação de canal de drenagem do 
Córrego Gravatá. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. 
~ortização: 12 {doze) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das OTN. 
2.5 Condições de Liberação: O financiamento seiá libe
rido em parcelas, de acordo com o cronograma a ser 
apresentado. 
2.6 G<iranilii.: Vinculação de quotas do Fundo de Partici
pação dos Municípios -;..__ FPM. 

--2,7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 071/86, de 
2 de julho de 1986. 

Considerando os aspectos social, econômico-finan~ 
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do ·a-Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Funde de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men~ 
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 343, DE 1986 

Autoriza a Prefeit~ra Municipal de -Santa Cruz 
Cãbrália (BÁ) a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 120.000,00 
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Santa Cruz Ca

brália (BA), nos termos do art. 2? da Resolução n~ 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação Qe crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 120.000,00 OTN junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destfuado à implantação de canal de drenagem do Cór~ 
rego Gravatá. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O~ SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O Parecer 
da Comissão de Economia co_pdui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n? 343186, que autoriza aPre
feitura Municipal de Santa-Cruz Cabrália (BA) a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 120.000,00 OTN, para os fins que especifica. 

Concedo i palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, 
p~a_ proferir o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça. 
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O SR. HÉLIO GVEIROS(PMDB- P A. Para profe· 
rir pãrecer.) - Sr. Presidente e~ Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n? 502/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Santa Cruz Cabrália- BA, a contratar empréstimo 
nQ valor correspondente, em cruzados, a 120.000,00 
OTN, junto à Caixa Económica Federal, destinado a 
financiar ã implantação -~e canal de drenagem do Cór
rego -oraVatá. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no art. 2? _da Resolução n? 93, de 1986, 
alterado pela Resolução n? 140/85, do Senado Federal, 
implicando, por conseguinte, a não-observância dos li~ 
mites ftxados no artigo 2~ da Resolução n? 62, de 1975, 
também do Senado Federal, haja vista que os recursos 
a serem repassados serão provenientes do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS. 

Assim, verifica-seque a proposição foi elaborada con
soante as prescriç~e~ _legais e regimeintais aplicáveis 
ã espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha
mento fa.vorável, no que tange aos aspectos de constitu~ 
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir 
o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS. AC. Para proferir 
o Parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob.exame o Projeto de Resolução n~ 343, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Santa Cruz Cabrália - BA, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
120J)00,00 OTN, destinada à implantação de canal de 
drenagem do Córrego Grava_tá. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de_ pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constítuição e Justiça pronundou~se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le~ 
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do envididamento o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os Pareceres 
-são favoráveis. Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa,) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados_ (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
Parecer da Comissão de Redação, que vai ser lido pelo 
Sr. !?~Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1.231, de 1986 

(Da Comissão de Redaçáo) 

Redação ímal do Projeto de Resolução n~ 343, 
de 1986. 

Relator: Senador Jorge Kalnme 

A Comissão- apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n? 343:. de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santa Cruz Cabrália (BA) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente em cruza
dos a 120.000,00 OTN. 
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Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. -=-octévio Cardoso, Presidente -Jorge Kalume, 
Relator -Gastão Müller. 

ANEXO AO PARECER N' 1.231, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n: 343, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N! , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz 
Cabrália, Estado da Babia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 120.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. H É a Prefeitura Municipal de Santa Cruz Ca

brália, Estado da Bahia, nos termos do art. 2~ da Reso-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Lução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
120.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, 
junto ã Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS, destinada à implantação de canal de 
drenagem do c6rrego Gravatá, no município. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final. (Pau~a.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discu!t
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

ne:cer sentados. (Pausa.) 
Apl-ovada. 
A matéria vai à. promulgação. 

Dezembro de 1986 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) A Presidência 
convoca sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 
20 horas e 20 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão; em primeiro tufriõ, do Projeto de Leí do 

Senado n~ 78, de 1983, de autoria do Senador Álvaro 
Dias, que dispõe sobre a remuneração dos dirigentes 
das empresas públicas e sociedades de economia mista, 
tendo 

PARECERES, sob n~s 496 a 498, de 1986, das Comis
sões: 

- de Constitui~ e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, favorável; 

- o Serviço Público Civil, favorável; e 
- de Finanças, contrário, com voto vencido, em se-

parado, dos Senadores Cid Sampaio e César Cais. 

O SR: PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer
rada a sessão 

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 16 minutos) 

Ata da 364! Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4! Sessão Legislativa Ordinária, da 47! Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 20 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM·SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia -E uni~ 
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
-Alberto Silva - Helvídio Nunes -João Lobo -
Cesar Cais- Dias Macedo~ Afonso Sancho- Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista- Passos Pórto - Jutahy Maga-
lhães- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira- Nelson 
Carneiro- Jamil Haddad- Mata-Machado-:"': Alfre
do Campos- Fernando Henrique Cardoso -Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Müller- José 
Fragelli- Saldanha Derzi- Affonso Camargo- Ál
varo Dias - Enéas Faria - Amor Damiani - Ivan 
Bonato- Carlos Chiarelli- Pedro Simon- Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. senadores. 
Havendo nUmero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus inicianios nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. H-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
Nt 642, de 1986 

Requeremos urgéncia, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n? 153, de 1986, que dispõe sobre as compen
sações dos municípioS detentores de potenciais de ener
gia hidráulica, explorados por concessionárias com sede 
em Estado diverso, e determina outras providências. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Jorge Kalume. 

REQUERIMENTO 
N! 643, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensa~em n? 526, 

Presidência do Sr. Josê Fragelli 

de 1986; relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Mogi Mirim (SP). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. - Hélio 
Gueiros - Jorge- Kalume - Benedito Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os requeri
mentos lidos serão Votados após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa·se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~ 98. de 1983. de autoria do Senador 
Álvaro Dias. que dispõe sobre a remuneração dos 
dirigentes das empresas públicas e sociedades de 
economia mista. tendo 

PARECERES, sob n!S 496 a 498, de 1986, das 
Cómíssões: . __ 

- cie Constituição e Justiça, pela constitucioiia
lidade. juridicidade e, no mérito, favorável; 

· -de Serviço Público Civil, favorável; e 
- d~ Finanças, cop.trário, com votO vencido, em 

- Se.fa:fãdo;-dos. SenadOrC?s _Cid Sam _paio e César 
Cais. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Discussão do 
Piõjetô~ em primeíro turno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peima

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado, o projeto voltará oportunamente à Ordem 

do Dia para o segundo turno regimental. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 98, DE 1983 

Dispõe sobre a remuneraçao dos dirigentes das 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mis
ta. 

O Congresso Nacional decreta: 
_ :t\.rt. 1? A remuneração dos dirigentes das Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista, nefils incluí-

das as gratificações ou adicionais de qualqu.er natureza, 
ilão poderá ser superior ao Vencimento Oe Chefe de 
Estado. 

Art. 2? Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação. 

Art. 3'? Revogam-se as disposiçõ~ em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento de urgência, lido no Expe
diente, para o Projeto_ de Lei da Câmara n~ 153/86. 

Em votação o reque"rititento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apr~ação 
do projeto. 

"Discussãõ, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n? 153/80(n'I797-A, na Casa de Origem) 
que dispõe sobre as compensações aos municípios 
detentores de potenciais de energia hidráulica, ex
plorados por concessionárias com sede em Estado 
diverso, e determina outras providências, depen
dendo de pareceres das Comissões de Economia 
e de _Minas e Energia." 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio, 
para proferir parecer da Comissão de Economia. 

O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Para proferir 
parecer) -Sr. Presidente, este projeto não pode ser 
aprovado. neste inomento. Hoje existe uma interligação 
em todas as instalações de energia elétrica no Estado 
e no País e essa interligação vai obrigar, então, uma 
barragem em qulquer lugar do BraSil, se a turbina esti
ver em outm Estado, a dar 5% de energia elétrica. 
Não! 

O parecer é contrário,-Sr. Presidente. 

O Sr. Benedito Ferreira- Peço a palavra pela ordem, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Benedito Fer
reira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- (PFL- GO. Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, pediria a V. Ex~ que me 
permitisse a formalização de um requerimento pedindo 
o adiamento desta matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Senador 
Benedito Ferreira, regimentalmente, com ur~ência 
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aprovada não cabe o pedido de adiamento. Pode-se 
votar a favor ou contra. 

O Sr. Enéas Faria- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra pela ordem, ao nobre Senador Enéas Faria. 

O SR •. ENÉAS FARIA - Por quais Comissões deve 
tramitar este projeto? 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)-:- Pelas Comis
sões de Economia e de Minas e Energia. 

O SR. ENÉAS F ARJA - Sr. Presidente, se V Ex! 
me permite, parece que a matéria que até aqui merecia 
aprovação e recebia, no entendimento de todos um, 
encaminhamento favo~ável, repentinamente toma ou
tro rumo. O projeto, Sr. PreSidente~ é bom, tem méri
tos; é originário da Câmara dos Deputados, eu o conhe
ço, tendo sido apresentado por um Deputado do meu 
Estado do Paraná. A Câmara dos Deputados o aprovou, 
lá não houve nenhum contratempo, ninguém se opôs. 
E quando chega agora ao Senado, à Casa dos Estados, 
quando se quer compensar o Estado, quando se quer 
restituir ao Estado parte daquilo que lhe é retirado 
em razão dessas obras, em razão dessas barragens, é 
aqui no Senado que ele começa a sofrer alguns entendi
mento diversos e contrários. 

Eu sugeriria,-sr. Presidente, para que nós não derru
bássemos o projeto, nem a sessão, que enco_ntrássemos 
um remédio regimental, pedindo aos Srs. Lídere~ de 
Bancada que retirassem a urgência que pesa -sobre o 
projeto, para que possa o Senado, com mais vagar, 
com mais tempo, em nova época, reanalisar essa ques
tão. 

Sugiro portanto, aos Líderes, que venham nos socor
rer na emergência surgida agora. 

O Sr. Cid Sampaio- Sr. Presidente, peço a palavra 
para um esclârecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sampaio, para um escla
recimento. 

O SR. CID SAMPAIO- (PL- PE. Para esclareci
mento. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) -.Sr. Presidente~ Srs. Senadores: 

Os cursos dágua no Brasil são longos: o do São Fran
cisco, o do Paraná, o do Amazonas. E as barragens 
em série, para regularização desses_rios, pará" o aprovei
tamento energético, principalmente com a integração 
que se está fazendo no sentido internacional, interli
gando, inclusive, os potenciais hidráulicos de diferentes 
países, se sairmos procurando todas as áreas inundadas 
para se dar 5% de indenização do valor da energia, 
as empresas elétricas vão à falência e o processo de 
integração será interrompido. Esta foi a razão por que 
apresentei parecer con~rário, pois acho que o projeto 
é contrário ao interesse nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os Srs. Líde
res deveriam retirar a Urgência, mas, P?r favor, assinem 
o requerimento. 

O Sr. Benedito Ferreira- É o requerimento do adia
mento. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. H-Secr_etário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
N! 644, de 1986 

Nos termos do art. 387, inciso II, do Regimento Inter
no, requeremos a extinção da urgência concedida para 
o Projeto de Lei da Câmara n~ 153, de 1986. 

Sala da Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Jorge 
Kalome - Benedito Ferreira - Alfredo Campos. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- De acordo com 
a deliberação do Plenário 6 retirada a urgência e o 
projeto volta à sua tramitação normal. 

DIÃIHO DOCONdRESSO J:o!ACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) .- Passa-se à 
-apreciação do Requerimento n~ 643, de urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n? 526, de 1986, rela
tiva a pleito da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, 
São Paulo. 

Em votação ~r-re-querimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
COnstituição e Justiça e Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio, o parecer 
da Coxp.issão de Economia. 

O SR. CID SAMPAIO PL- PE. Para emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores~ 

Com a Mensagem n? 526/86, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim - SP, 
que objetiva contratar junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- F AS, a seguinte operação 
de crédito: 

Características da operação: 

!. PROPONENTE 

1.1 Denominação: Município de Mogi Mirim 
1.2 Localização (sede): Rua Dr. José Alves, 129-

Mogi Mirim- SP 

2. FINANCIAMENTO 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 86.746m52 
OTN. 

2.2 Objetivo : Implantação de Centros ComUnitários 
Integrados. 

2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização: 
10 (dez) anos. 

2.4 Encargos: Juros de 4% ao ano, cobrados trimes
tr8.lineD.te, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das OTN, 

2.5 Condições de Liberação: O financiamento será 
liberado em parcelas, de acordo com o cronograma 
a ser apresentado. 

2.6 Garantia: Vinculação de parcelas do Imposto so
bre Circulação de Mercadorias- ICM. 

2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 1.582, de 
4 de julho de 1986. 

Considerando os aspectos social, econômico-finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS. 

Assim sendo, concl$os pelo acolhimento da Men
sagem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÁO Nt 344, de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim 
__ SP, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 86.746,52 OTNs. 

O Senado Federal resolve: 
Art. H É a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim -

SP, nos termos do art. 2Y da Resolução n~ 93, ~e 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autonzada 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 86.746,52 OTNs, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinado ã implantação de centros comunitários inte
grados. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui peta apresentação 
do projeto de resolução, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Mogi Mirim - SP. a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
86.746,52 OTN, para os firis que especifica. 

Solicito ao nobre Senador Odacir Soares o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sábado 6 4923 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O pre~ente Projeto de Resolução, da Comissão_ de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n? 526/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Mogi Mirim - SP a contratar empréstimo no valor 
correspondente, em cruzados, a 86.746,52 OTNs, desti
nado a financiar a implantação de Centros Coínunitários 
Integrados. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no art. 2~ da Resolução n? 93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não
observância dos limites fixados no art. 2? da Resolução 
n~ 62, de I975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-F AS. 

Assim, verifica-se que a-Proposição foi elaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis 
â espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha
mento favorável, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade,_juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao 
nobre Senador Jorge Kalume o parecer da Comissão 
de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS. AC. Para emitir 
parecer.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n? 344, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Mogi Mirim - SP a contratar operação de carédito 
no valor correspondente, en1 cruzados, a 86.746,52 
OTNs, destinada à implantação de Centros Comuni
tários Integrados. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa ser custeado pelo empréstimo 
e a capacidade de pagamento do solicit~te. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão. de Economia, tendo em vísta a_sit~ação 
firanceiia aflitiva c_om que se defronta a ma10na dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à. sua 
discussão, em turno único. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discutí-la, vou 
encerrar a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai ã Comissão de Redação. 

OSR. PRESIDENTE (José Fragelli)-Sobre a mesa, 
o parecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. H-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N! 1.232, de .1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resoluç:ilo nt 344, 
de 1986. 

Relator: Senador Odacir Soares 
A Comissão apresenta a redaçâo final do Projeto 

de Resolução n~ 344, de 1986. aue autoriza a Prefeitura 
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Municipal de Mogí Mirim (SP). a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados. a 
86.746,52-0TN. _ 

Sala de Reuniões da Comissão,_ enl 5- de dezembro 
de 1986. -Jorge Kalume, Presidente - Odaclr SOares, 
Relator - Lourival Baptista 

ANEXO AO PARECER N? 1.232, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução nt 344, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos ter~ 
mos .do art. 42., inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N? , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de cré~ 
dito no valor correspondente, em cruzados a 
86.746,52 Obrigações do Tesouro Nacional--OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. _H É a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Es

tado de_São Paulo, nos term'?s do art .. 2? da Resolução 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução 
n~ 140, de S de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 86.746,52 Obriga· 
çõés.âo Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qua\idade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social-F AS, destinada 
à implantação de Centros Comunitários Integrados, no 
Munidpio. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelh)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não haven~o· quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

Dezembro de I 986 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidéncia 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 21 
horas, neste plenário, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~ 296, de 1983, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que dispõe sobre abatimentos, 
da renda bruta, de despesas com empregados do
mésticos, tendo 

PARECERES, sob n?s 18 a 20, de 1986, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade e juridicidade e, no mérito, favorável; 

· - de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, contrário, com voto vencido do 

Senador Helvídio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 55 minutos.) 

Ata da 365~ Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4! Sessãó Legislativa Ordinária·, da 47~ Legislatura 

ÀS 21 HQRAS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal-Mário Maia-Euni
ce Michlles .....:.... Gaivão Modesto - Odacir Soares -=
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes ....:.-.-Hélio Gueirós 
- Alexandre Co.st(- João. Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo -
Cesar Cals- Dias Macedo- Afonso Sancho- Moa
cyr Duarte - Martins FilhO -· :f:Illl!lberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite -José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista- Passos Pôrto - Jutahy Maga-
lhães- Luiz Viana- José Ignácio Ferreíra- Nelson 
Carneiro - Jamil Haddad - Mata-Machado - Alfre
do Campos -Fernando Heilrique Cãtdoso ---:-Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Múller- José 
Fragelli -Saldanha DerZi - AffClnso Camargo - Ál
varo Dias - Enéas Faria - Amor t>amiani - Ivan 
Bonato- Carlos Chiarem- Pedro Simon --"OctáviO 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nos~os t!abalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serao hdos pelo 

Sr. !?-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
Nt 645, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 480, 
de 1986, relativa a pleito do Governo do Estado de 
Santa Catarina. 

Sala das Sessões, S de dezembro de_l986. -Alfredo 
Campos - Carlos Chiarem - Octávio Cardoso. 

REQUERIMENTO 
N! 646, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos ~o art. 371, alín:a 
b, do Regimento Interno, para o ProJeto de Resoluçao 

n~ ~:f; ~:/:~s.ões, 5 de dezembro de 1986. -Gastão 
Müller - Odacir Soares - Jorge Kalume. 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. José Fragelli 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma d~ Rci&ifnentõ Interno da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!Ji) -Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~ 296, de 1983, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que dispõe sobre abatimentos, 
da renda bruta, de despesas com empregados do~ 
mésticos, tendo 

PARECERES, sob n?s 18 a 20, de 1986, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionav 
lidade e juridkidade e, no mérito, favorável; 

-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, contrário, com voto vencido do 

Senador Helvidio Nunes. 
Sobre...a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 

!~-Secretário. 

É?do e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
Nt647, de 1986 

- Nos termos.dÕ-;rt. 310, alínea_c, do Regimento Interv 
ilo, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei 
ôo Senado n~ 296/83, por 10 dias. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Aprovado 
o requerimento, a matéria voltará à Ordem do Dia 
na data fiX.á.iã:ilCi.t'equerirnento. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se ago
ra ·à apreciaçãO do Requerimento n~ 645, de urgência, 
lido no Expediente, pata Mensagem n~ 480/86, relativo 
a pleito do Estado de Santa Catarina. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. Estando a matéria depenv 
dendo de parecer da.Comissão de Economia e verífican
dovse a ausência temporária da maioria de seus integran~ 
tes, a Presidência designa o·nobre Senador Jorge Kaluv 
me substituto eventual da referida Comissão, e solícita 
de S. Ex! o parecer da mesma. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 480, de 1986, o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado 
Fed.eral pleito do Governo do Estado de Santa Catarina, 
que objetiva registrar em emissão de Obrigações do 
Tesouro do Estado de Santa Catarina (OTC), nas se
guintes condições_: 

~)Caracter.tst~s dos títulos: 
7 .· ~ 

PRAZO J·u·R--o s MODALIDADE 

TA X A I PERIODICIDADE 

DE PAGAMENTO 

12 meses 9% a.a. j semestral escritura! 
. 

e_) c:ronoqrama de _coloca76 ~ vencimentos: 

~ 

VENCIMENTO QUALIDADE 

15~11.87 1. 391.222 
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c.- Fóhna de Colocação: através de ofertas públicas, 
nds'termos da Resolução n! 565, de 20.09.79, do Canse~ 
lho Monetário Nacional, divulgada por este Banco Cen~ 
trai: 

d)Autorização legislativa: Lei n~ 5.165, de 27.11.75 
e Decreto n? 692, de 13.05. 76. 

O. Banco Central do Brasil declara que a assunção 
de tal compromisso não deverá trazer àquele Estado 
maiores pressões na execução dos seus presente e futu~ 
ros exercícios. 

Assim sendo, concluúnos pelo acolhimento da Men~ 
sagem, nos tennos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
n! 345, de 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina 
a contratar operação de cr~dito no valor de Cz$ " 
148.026.020,80 (cento e quarenta e oito milhões, 
vinte e seis mO, vinte cruzados e oitenta centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1-:: É o Governo do Estado de Santa Catarina 

autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros 
fixados pelos itens I e III, do art. 2\" da Resolução n~ 
62 de 28 de outubro de 1975, com as alterações introdu
zidas pelo art. 1~ da Resolução n~ 93, de 11.10.76, e 
pela Resolução n? 64, de 28.06.85, todas do Senado 
Federal, a fim de que possa elevar em Cz$ 
148.026.020,80 (cento e quarenta e oito milhões, vinte 
e seis mil, vinte cruzados e oitenta centavos), ? mon
tante de sua dívida consolidada interna, med1ante o 
registro de unta emissão de Obrigações do Tesouro_ do 
Estado de Santa Catariria (OTC) de igual valor, destma
dos ao giro de sua dívida consolidada interna mobiliária. 

Art. 2? Esta Resolução entrã. -em vigor na data de 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução nY 345, de 1986, que autoriza 
o Governo do Estado de_ Santa Catarina a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 148.026.020,80 
cruzados, para fins que especifica. 

Solicito ao nobre Senador Octávio Cardoso o parecer 
da Comissão d~ Constituição e Justiça. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS -RS. Para pro· 
ferir parecer)-:- Sr. Presidente,_Srs. Senadores: o pre
sente Projeto de Resolução, da Comissão da Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer 
sobre a Mensagem n~ 480186 do Senhor Presidente da 
República, autoriza o Governo no Estado de Santa Ca
tarina a contratar empréStinfO no-Valor Cz$ 
148.026.020,80 (cento e quarenta e oito milhões, vinte 
e seis mil, vinte: cruzados e oitenta centavos), destinado 
a financiar o giro de sua dív_ida consolidada interna 
mobiliária. 

O Regimento Interno estabelece, no art. 415, letra 
b, que, por proposta do Presidente ~a R,epública, cabe 
ao Senado Federal "fixar limites globais para o mon
tante da dívida consolidada interna dos Estados e Muni
cípios (Constituição, art. 42, Vl)" e, no art. 415, "que 
tal matéria será objeto de Resoluçáo do Senado, com 
tramitação própria dos. projetas dessa natureza. 

De fato, a Constituição Federal, em seu art. 42, item 
VI, prescreve como competência privativa do Senado 
"fixar, por proposta do Presidente da República e por 
resolução, limites globais para o montante da dívida 
consolidada dos Estados e dos Munícfpios ... " 

O Poder Executivo! como já -salientado, tomou a 
iniciativa Constitucional de piopor a altciraçio dos limi
tes da Resolução n? 62 de 1975, modíficada pela n? 
93, de 1976, ambas do Senado Federal. 

A Comissão de Economia da Casa, apreciando a ma
téria, no âmbito de sua competência regimental, apre
sentou e aprovou o presente projeto de resolução, que 
ora é submetido ao estudo deste Órgão Técnico, 

Trata-se, como se v!, de proposição elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il) 

fª_vorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Completada 
a in_stru~o da ma~éria, passa-se à su_a apreciação, em 
turno'únicd. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são, 
Em votação. 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. 
Aprovado. 
A matéria Vai a Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
Redação Final que será lida pelo Sr. H-Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER 
N: 1.233, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projet9 de Resolução nt 345, 
de 1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n~ 345, de 1986, que auto·riza o Governo 
do Estado de Santa Catarina a elevar ero Cz$ 
148.026.020,80 (cento e quare~ta e oito milhões, vinte 
e seis mil, vinte cruzados, e oitenta centavos) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. -Jorge Kalume, Presidente -Saldanha Derzi, 
Relator - Marcondes G;adelha. 

ANEXO AO PARECER N? 1.233, DE 1986 
Redação final do Projeto de Resolução nt 345, de 
1986. 

Faço ~aber que o Senado Federal aprovo:u, nos termos 
do art1go 42, inciso VI. da Constituição, e eu 

, Presiàente, promulgo a s_eguin!e ' 

RESOLVÇÃÕ N! , DE 1986 
Autoriza o Governo do EstadO de Santa Catarina 

a ~levar em Cz$ 148.026.020,80 (cento e quarenta 
e oito mUhões, vinte e seis mil, vinte cruzados e 
·oitenta centavos) o montante de sua dívida conso~ 
lidada. 

O Semi.do Federal resolve: _ 
Art. 1~_É o Governo do Estado de Santa Catarina 

autorizado a elevar, temponiriamente, os parâmetros 
estabelecidos na Resolução n? 62, de 28 de outubro 
de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa realizar 
operação de crédito no valor de Cz$ 148.026.020,80 
(cento e quarenta e oito milhões, vinte e seis mil, vinte 
cruzados e oitenta centavos), destinada ao giro de sua 
dívida consolidada mobiliária. 

Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR: PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-
são. -- - · 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

- n.ecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n~ 646, de urgênciaj lido 
no Expediente, para o Projeto de Resolução n~ 279, 
de -1986. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada à Comissão de Constituição 
e Justiça. 
. J:Q.ncedo a p3.Iavra ao nobre Senador Octávio Cardo
so, para proferir o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça, 
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O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS -RS. Para pro· 
ferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A presente Proposição, elaborada pela douta Comis· 
são Díretora, tem como objetivo o abono de faltas n~p 
justificadas, até o limite de 15 (quinze), dentro do perío
do compreendido entre 30 de outubro de 1975 e a data 
em que entrar em vigor a Resolução nele preconizada. 

Idêntica Resolução, de número 47, de 1975, foi apro
vada por esta Casa. 

Cumpre destacar que o abono em apreço náo dará 
direito ao ressarcimento de vantagens financeiras even
tualmente deixadas de usufruir pelos faltosos, nem mo
dificará quaisquer atas administrativos em que as faltas 
fen11arii se -Constituído elementos de avaliação. 

Os propósitos da medida constituem uma adesão aos 
fundamentos da boa vontade e da concórdia, advindes 
do ideário que inspirou o presente Ato Internacional 
da Paz, 

Cremos que não existe óbice de natureza legal ou 
constitucional à aprovação do Projeto, o qual se ajusta, 
por outro lado, às normas regimentais e aos ditames 
da boa técnica legislativa. 

Pela aprovação. 
É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça é favorável. 

Completada a instrução da matéria, passa·se à discus
são do projeto em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
redação final que será lida pelo Sr. !~-Secretário. 

:É lido a seguinte 

PARECER 
N: 1.234, de 1986 

(Da Comissão de Redaçáo) 

Redaçáo ftnal do Projeto de Resolução n! 279, 
de1986 · 

Relator: Senador Aloysio Chaves 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 279, de 1986, que dispõe sobre o abono 
de faltas não justificadas de servidores do Senado Fe
deral. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. -Octávio Cardoso, Presidente- Aloysio Cha
ves, Relator - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER N! 1.234, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 279, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
, Presidente, nos termos do art. _52, 

item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N! , DE 1986 

Dispõe sobre faltas não justificadas de servidores 
do Senado Federal. 

Art. 1? São abonadas as faltas náo justificad~, "de 
servidores do Senado Federal, até o limite de 15 (quin
ze), ocorridas no período compreendido entre 30 de 
outubro de 1975 e a data de entrada em vigor desta 
Resolução. 

§ 1? O abono das faltas de que trata este artigo não 
dará direito ao ressarcimento de vantagens financeiras, 
nem anulará ou modificará qy.aisquer atos 'administra
tivos. 
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§ 2? A Subsecretaria de Administração de Pessoal 
cancelará, eK~officio, as faltas a que se refere este artigo. 

Art. 2'! Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Sep.adores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausá.) 
Aprovada. 

·O projeto vai ã promulgação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje às 21 
horas e 20 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 336, de 1985, de autoria do Senador Amaral 
Furlan, que altera a redação do caput do art. 3~ da 
Lei n~ 6.530, de 12 de maiO de 1978~ que dá nova regula
men~ação à profissão de corretor de imóveis, discipH-

Dezembro de 1986 

nando o funcionamento de seus órgãos de fiscalização 
e dá outras providéncias, tendo 

PARECERES; sob nes 324 e325, de 1986, das Comis· 
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade e, no mérito, favorável; e 

- de Legislação Social, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão ás 21 horas e !5 minutos.) 

Ata da 366~ Sessão, em 5 de dezembro de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. José Fragelli e 

AS 21 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM·SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kaiume- Aitevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes-~ Hélio Gueiros 
-Alexandre Co_sta -João Castelo -:-: Alberto Silva 
- Helv-ídio Nunes- João Lobo --Cesar Cais- Dias 
Macedo -Afonso Sancho - Moacyr Duarte- Mar
tins Filho - Humberto LuCena - Marcondes Gãdelha 
-Maurício Leite -José Urbano -Cid Sampaio .....:....:. 
Carlos Lyra - Luiz Cavalcante_ - Louríval _Baptista 
- Passos Pôrto - Jutahy Magafhães - Luiz Viana 
-José Ignácio Ferreira -= Nelson Carneiro -- Jamil 
Haddad- Mata-Machado- Alfredo Campos - Fer
nando Henrique Cardoso -Severo Gomes- Benedito 
Ferreira -Gastão Múller - José Fragelli -Saldanha 
Derzi - Affonso Camargo - Álvaro Dias - Enéas 
Faria- Amor Damiani- Ivan Bonato -Carlos Chia~ 
relli- Pedro Simon- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparec:im_ento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -O Sr. H-Se
cretário irá proceder a leitura do Expediente. 

b lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

LISTA 005 DE 1986 
em 5 de dezembro de 1986 

MANIFESTAÇÓES FAVORÁVEIS AO PLC Ne 
124/85 (Proíbe a pesca de cetáceo nas águas jurisdi~ 
cionais brasileiras e dá outras providências): 

Da Senhora Marta S.T. Cailho- Ilhéus.- BA; da 
Prefeitura Municipal de Piatã- BA; do Senhor Ales
sandra _Silva Freitas --=Salvador - BA; do Senhor 
"Jorge Luiz da Silva Guimarães - Salvador - BA; 
do Senhor Cláudio CandiQta- Brasilia- DF; do Se
nhor Wander Nunes Frota- Fortaleza -CE; do Se
nhor Prefeito Primo Bitti- Aracruz- ES; do Senhor 
Carlos Magno C. Kuster - Jucutuquara - ES; do 
Senhor Rodrigo Soneghet Batalha -Vitória - ES; 
do Senhor Prefeito Jorge Eduardo Vieira de Oliveira 
- Machado - MG; da Câmara Municipal de Ara
pongas- PR; do Senhor Jorge Leonardo Salache Bro
quetas - Curitiba - PR; da Câmara Municipal de 
Foz do Iguaçu- PR; da Câmara Municipal de Porecatu 
-PR; do Senhro Albertino da Silva- Jpojuca
PE; da Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha 
-RS; da Senhora Ana Cristina de Brito Viann_a,-

Niter6i.......:. RJ; da Senhora Irina Gomes Moita- Niterói 
~RJ; da Senhora Mónica- Niter6i- RJ; do Senhor 
Damazio Pinto - Rio de Janeiro - RJ; da Senhora 
Leia Maria A. Pinto- Rio de Janeiro - RJ; da Senho
ra Maria Aparecida A. Pinto- Rio de Janeiro - RJ; 
da Senhora Maria Regina A. Pinto - Rio de Janeiro 
- RJ; da Senhora Tania Cristina Travasses -Rio 
de Janeiro- RJ;- da Câmara Municipal de Porto Velho 
- RO; da Câmara MrinlCTpat de Ascurra -SE; do 
Senhor Antônio .Henrique de Almeída·....:.... Aracaju -
SE; da Câmara Municipal de Barretos-SP; do Prefeito 
José de Lima - Bragança Paulista - SP; da Câmara 
Municipal da Estância de Bragança Paulista - SP; do 
Senhor Ednilson Zanini -Campinas-SP; da Senhora 
Jeanete Florinda Sove- Campinas - SP; da Câmara 
Municipal de Ferraz de Vasconcelos--:- SP; do Senhor 
Edevaldo Franzohi - Guaianazes - SP; da Câmara 
Mumcipal de Lins- SP, da Senhora Luciane Grepore 
- Nova Petrópohs - SP, da Câmara Mumctpal de 

- Paraguaçu Paulista-SP; do Senhor Cyd Me_rz da Silva 
-Santos - SP; do Senhor Emerson Murara -Santos 

. ==- SP; da Câmara Municipal de Santa Cruz das Palmeiw 
ras- SP; da Prefeitura Municipal de Santa Genrudes 
:-- S_f_; da Senhora Lícia Silva Miranda - Sorocaba 
-:- SP; do Senhor João- Pfetel- São Simão - SP; das 
Jovem Ana Priscila -São Paulo - SP; da Jovem Clau
dia -São Paulo - SP; da Senhora Edinéía Gonçalves 
-São Paulo -SP; da Senhora Eliana Ambrojini Brenn 
-São Paulo - SP; da Jovem Emilia Leite Pereira 
Bueno -São Paulo - SP; do Senhor Evandro Luiz 
Belve_dere - São Paulo - SP; do Jovem Fernando 
Rodrigues Alves - Sã.o Paulo - SP; da Jovem Jeane 
";,;-._São Paulo- SP; do Senhor João Kasumura- São 
Paulo- SP; do Jovem Leonardo Mattos- São Paulo 
- SP; do Senhor Márcio Piolant -São Paulo - SP; 
da Jovem Mariana - São Paulo - SP; da Senhora 

- Gr!iúole - São Paulo - SP; da Senhora Mônica Cris
iani D'ancora - São Paulo - SP; da Jovem Patrícia 
-São Paulo - SP; da Senhora Rosa Francesa -São 
Paulo - SP; da Senhora Romsamaria B. de Souza -
São Paulo - SP; do Jovem Rodrigo Bo_ergem -São. 
Paulo- SP; do Jovem Rodrigo- São Paulo- SP; 
da Jovem Sarrisa- São Paulo- SP; da Jovem Simone 
A. Cassa-São Paulo-SP; da Senhora Valéria Cecília 
- São Paulo - SP; do Senhor Yuri Bozchi - São 
Paulo - SP; da Prefeitura Municipal de São Roque 
- SP; da Câmara Municipal de Taubaté -São Paulo 
--SP. 

MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS AO PL N' 
6.655!85 (Dispõe Sobre aposentadoria dos bancários aos 
25- anos de serviço): 

Da Senhora Celidalva Vieira --:- Jtabuna - _BA; do 
Senhor João Martins de Freitas - Feira de Santana 
-; BA; dos Funcionários do Banestado - Campina 
da Lagoa-PR; da Senhora Marcia Roseli G. Del_ga<io 

- Centenário do Sul --PR; do Senhor Marques Neto 
- Centenário do Sul - PR; da Câmara Municipal 
de Jandaia do Sul- PR; do Senhor Alberto Magno 
de Andrade- Natal- RN; do Senhor Aurino Alves 
dos Santos- Natal- RN; do SenhOr Carlos Alberto 
de França - Na tal - RN; do Senhor Editson Lopes 
Maia- Natal- RN; do Sen!tor Ejosivan Rodrigues 
de Macêdo- Natal- RN; da Senhora Etna Batista 
Coitez - Natãl - RN; da Senhora Fátima Cristina 
de Lara -Natal - RN; do Senhor Ministro Maia 
da Silva- Natal - RN; do Senhor Getúlio Parente 
de -M. Juca _-Natal- RN; do Senhor Henrique José 
da Costa- Natal- RN; da Senhora Inácia Medeiros 
de Mello- Natal- RN; do Senhor João Basco Gomes 
da Silva- Natal- RN; do Senhor Jocelin Marques 
Campos- Natal- RN; do Senhor Jorge Adalberto 
F. de Mello -Natal - RN; do Senhor José Alves 
de Medeiros JúniOr- Natal - RN; do Senhor José 
Berna do de Medeiros - N atai- RN; do Senhor Luiz 
Carlos Góis- Natal- RN; do Senhor Luiz Guede:s 
de Moura- Natal RN; do Senhor Manoel Nobre Lial 
-Natal- RN; da Senhora Maria de Fátima Barros 
-Natal- RN;- da S_enhora Maria G. F. Nascimento 
- N atai- RN; da Senhora Maria Goretti Dutra Silva 
- Natal - RN; do Senhor Osvaldo Ananias Pereira 
Júnior- Natal ~ RN; do Senhor Pedro Câmara
Natal- RN; do Senhor Péricles Fernandes de Oliveira 
-Natal- RN; do Senhor Raimundo Tatagam D'Gar-
cia- Natal- RN; da Senhora Rosa- Natal- RN; 
da Senhora Rosana Mary Venturino - N atai - RN; 
da Senhora Sônia Regina- Natal - RN; do Senhor 
Tobias Revorêdo Rabelo- Natal- RN; dos Funcio
nários do Banrisul- Carazinho- RS; da Assembléia 
Legislativa de Santa Catarina - SC; dos Funcionários 
do Banespa - Araraquara ,- SP; dos Bancários de 
Conchal - SP; dos Funcionários do Banco do Estado 
de Sáo Paulo-:--. Guaratínguetá -SP; do Senhor Cai bar 
Oliveira Mendonça - Jales - SP; do Senhor Milton 
Baia-Jaú- SP; da Câmara Municipal de Vereadores 
do Município de Leme - SP; do Senhor Aimar A. 
A Santinho- Lins -SP; do Senhor Jair Lozano Fer
nandes- Lins SP; do Sr. Nilson Brun -Limeira SP; 
da Câmara Municipal de Pirassununga- SP; dos Fun
cionários do Banespa - Ribeirão Preto -:- SP; dos 
Funcionários do Banco Itaú - São José dos Campos 
- SP; do Senhor Francisco Antônio Pinheiro - São 
José do Rio Preto- SP; do Senhor Luiz Bissoli Neto 
- São José do Rio Preto - SP;. da Associação dos 
Funcíonáriõs do Banco do Estado_ de São Paulo- SP; 
dos Funcionários do Banco do Brasil -São Pedro -
SP; da Câmara Municipal de Tietê- SP; 

MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS A PROlE· 
TOS: 

Da Câmara Municipal de Maceí6 - AL, ao PL n~ 
161185· das Assistentes Sociais de Manaus - AM. ao 
PL n~ 1.5186; da OAB. seccional da Bahía - BA, ao 
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PL n~ 161185; do Senhor João Batista de Almeida -
Bra!;>ilia- DF, ao PL n~ 4.869/84; da Associação dos 
Fotógrafos Profissionais do Estado do Ceará --:- CE 
ao PL n~ 6.310/85; do Senhor Aureliano V. de Oliveira 
-Senador Pompeu- CE, ao PLP n<t 277/85; do Senhor 
Willian Sinval Festa- Vitória -ES, ao PL n~ 6.692/85; 
da Câmara Municipal de Vitória - ES, ao PLS n! 
192/85; da Câmara Municipal de Campo Grande -
MS, ao PL N2 4.645/85; do Senhor Cáció Duarte Guerra 
-Itabira- MG, ao PL n? 7 .162/86; do Senhor Leolino 
Ruggeri- Maringá-PR; ao PL~ n? 14/86; da Associa
ção dos Magistrados do Estado de Pernambuco - PE; 
ao PLC n'? 32/86; da Assembléia Legislativa de Pernam
buco -PE, ao PL n~ 149/85; da Associação das Micras, 
Pequenas e Médias Empresas - Recife - PE, ao PLS 
N! 133/85; da Federação Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio de Minérios e Derivados de Petroléo -
RJ, ao PDS n~ 16/85; da Prefeitura de Duas Barras 
- RJ, ao PLC n~ 40!86; da Associação dos Diretores 
da Justiça ao Trabalho - RJ, ao PLS n'.' 32/86; do 
Conselho Federal de Contabilidade- RJ, ao PLC n~ 
70/83; do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 
de Telecomunicação e Operadores de Mesa Telefónicas 
do Município do Rio de Janeiro -RJ ao PL n~ 5.77/85; 
da Câmara Municipal de São Fidelis - RJ, ao PLS 
n'.' 69/85; da Assembléia Legislativa do Rio Grande do 
Norte- RN, ao PL n? 161/85; da Câmara Municipal 
de Carazinho - RS; ao PL n? 7 .568/86; da Câmara 
Municipal de Santo Cristo -RS, ao PLS n~ 189/84; 
do Senhor Nilson Avante - Bauru - SP, ao PLC 
n~ 24/86; da Associação dos Empregados da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos - Bauru - SP, 
ao PL n'.' 6.515/85; da Prefeitura Municipal de Campinas 
- SP. ao PLC, n~ 204/85; da Câmara Municipal de 
Itapetinga- SP; ao PL n~ 4.666/85; da Câmara Muni
cipal de Mauá-SP, ao PLS n'.' 16/84; da Câmara Muni
cipal de Novo Horizonte - SP, ao PLS n? 264/85; da 
Câmara Municipal de Piracicaba -SP, ao PLC n~ 89/85; 
da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP, ao PLS 
n'.' 379/85; da Câmara Municipal de São José dos Campos 
- SP, ao PLS n~ 3.850/85; da Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto -SP, a PEC n~ 33/85; do Banespa 
-São José do RiQ_Preto - SP, ao PL N~ 6.655185; 
do Clube Foto Amigos de Santos - SP, ao PLC n<; 
14/86; da Federação do Comércio do Estado de São 
Paulo - SP, ao PL N'.' 7 .544/86; da Sociedade Brasileira 
de FísiCa - SP, ao PLS n'.' 74/86; do Sindicato dos 
Condutores Autonômos de Veículos Rodoviários- SP, 
ao PLC N~ 14/86; do Tribunal Regional do Trabalho 
- SP, ao PLC n'.' 33/86; da Câmara Municipill de São 
Paulo- SP, ao PL n~ 6.700/85;-da Associação dos 
Advogados de São Paulo - S:P, ao PLS n~ 133/82; da 
Federação e Centro do ComérCio do Estado de São 
Paulo- SP, ao PLS n? 265/85; da Câmara Municipal 
deTupã -SP, ao PL n! 6.782/85; 

MÃNIFESTAÇÕES CONTRÁRIAS A EXTIN
ÇÃO DA POLÍCIA MILITAR; 

Da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge~ 
rais -Belo Horizonte - MG; da Câmara Municipal 
de_ Bom Despacho - MG; do Senhor Mário Siqueira 
Ribeiro - Larvas - MG; da Câmara Municipal de 
Rio Preto- MG; da Assembléia Legislativa do Estado 
do Paraná - Curitiba ::..._ PR; da Câmara Municipal 
de Nova Esperança - PR; da Câmara Municipal de 
Maringá - PR; do Lions Clube Maringá - PR; do 
Rotary Clube de Goioeré- PR; da Câmara Municipal 
de Manoel Ribas- PR; da Câmara Municipal de Mo· 
reira Sales- PR; da Prefeitura Municipal de São Pedro 
do Ivaí- PR; da Prefeitura Municipal de Campina 
das Missóes- RS; da Câmara Municipal de Cruz Alta 
-RS; da Câmara Municipal de Vereadores de Venân
cio Aires- RS; da Polícia Militar do Estado de_São 
Paulo - Campinas - SP; da Câmara Municipal de 
Bauru -SP; 

MANIFESTAÇÕES CONTRÁRIAS A CONS
TRUÇÃO DE USINAS NUCLEARES: 

Do Senhor Celso Souza Rosa - Salvador - BA; 
da Senhora Celeste Souza Rosa - Salvador - BA; 
da Senhora Edith Batista-Salvador- BA; da Câmara 
Municipal de Feira de Santana - BA; do Senhor José 
Carlos Tango - Brasflia - DF; do Senhor Maurício 
Villas Alves- Brasilia- DF; do Senhor Flávio Antô-
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nio Campos - RJ; da Senhora Aliene Rocha - Fon
seca - RJ; da Senhora Beatriz Carvalho Peixoto -
Charitas - RJ; do Senhor Luiz Gonzaga A. Reis -
Santa Cecília - RJ; da Senhora Beatriz de Oliveira 
Miranda - Leblon - RJ; do Senhor Clovis Brigagão 
-Rio de Janeiro- RJ; do Senhor Flávio Soares
Catete - RJ; da Senhora Lívia Maria M. Sampaio 
- Botafogo - RJ; da Senhora Luciana de Oliveira 
Miranda -Rio de Janeiro - RJ; do Senhor Nelson 
Werneck Sodré - Botafogo - RJ; do Senhor Vicente 
Fernando Martin_C~~vo- Botafogo- RJ; da SerihOia 
Márcia Cristina F. de Moraes-Tijuca- RJ; da Senho
ra Helena da Silva Ascenso- Jacarepaguá- RJ; do 
Senhor Odacy Costa- Rio de Janeiro- RJ; da Senho
ra Paola Staeblein- Catete- RJ; da Câmara Muni
cipal de Porto Alegre - RS; da Câmara Municipal 
de São Borja- RS; da Câmara Municipal de Diadema 
-SP; 

MANIFESTAÇÕES CONTRÁRIAS AO PLS N' 
127/86 (Regula o exercício da Profissão de Fonoau
diólogo): 

Da Senhora Ivana - Curitiba -PR; da Senhora 
Joceny Scheibe - Curitiba - PR; da Senhora Ednilze 
Cristina Coliman- Americana- SP; da Senhora Ro
berta Moreira Mogelli- Americana- SP; da Senhora 
Adriana Oger - Campinas - SP; da Senhora Atina 
- Campinas - SP; da Senhora Ana - Campinas -
SP; da Senhora Ana Paula -Campinas - SP; da Se
nhora Andrea Santana - Campinas - SP; da Senhora 
Birgina Chaves Paiva -Campinas- SP; da Senhora 
Birgit Mobus- Campinas - SP; da Senhora Claudia 
Amatte -Campinas-SP; da Senhora Claude li Assun
ção Lucélia- Campinas- SP; do Centro Acadêmico 
Fonoaudiologia- PUCCAMP- Campinas - SP; da 
Senhora Cristina AP. Maluf- Campinas- SP; da 
Senhora Daniela Spina Garcia -Campinas- SP; da 
Senhora Denise Belto - Campinas - SP; da Senhora 
Débora - Campinas - SP; da Senhora Ediana Lours 
-Campinas- SP; da Senhora Elenice Nakamoro -
Campinas - SP; da Senhora Elza Komatsu - Cam
pinas - SP; da Senhora Fátima - Campinas - SP; 
da Senhora Fernanda Matri - Campinas - SP; das 
Alunas de Fonaudiologia - PUCCAMP -Campinas 
- SP; dos Estudantes de Fonoaudiologia - PUC
CAMP - Campinas ___:_ SP; da Senhora Helena - SP; 
da Senhora Letícia E. Silveira- Campinas- SP; da 
Senhora Marci- Campinas- SP; da Senhora Marga
reth G. Alves- Campinas- SP; da Senhora Marilda 
-Campinas - SP; da Senhora Maria Cristina - Cam
pinas - SP; da Senhora Maria Inês Moretti - Cam
pinas --BP; da Senhora Maria Valeria.Baiochi- Cam
pinas- SP; da Senhora Milene M. Bertollini- Cam
pinas - SP; da Senhora Mónica Carvalhães - Cam
pinas - SP; da Senhora Patricia Picoin Bentitti - Cam
pinas- SP; da Senhora Priscila E. Kilse - Campínas 
-SP; da Senhora Renata -Campinas-SP; da Senho
ra Rose li Maria Balc_eiro- Campinas -SP; da Senhora 
Sandra Alves Coelho - Campinas - SP; da Senhora 
Silva Maria Ribeiro - Campinas - SP; da Senhora 
Simone do Nascimento -Campinas- SP; da Senhora 
Solange - Campinas - SP; da Senhora Tacciana -
Campinas - SP; da Senhora Vera Regina Rodrigues 
-Campinas -SP; da Senhora Vitória Regina de Souza 
-Campinas -SP; da Senhora Vera Lucia- Campinas 
- SP; da Associação Paulista de Fonoaudiologia -
São Paulo - SP; do Senhor Guaraci - São Paulo -
SP; da Senhora Vera Lucia Ferreira Mendes --São 
Pauto-SP; 

MANIFESTAÇÕES CONTRÁRIAS AO PLS N' 
1Õ8/86 (Cria a Residência Fonoaudiológica para os For
mandos em Fonoaudionogia): 

Dã Senhora Ana Claudia Lodi - Santo André -
SP; da Senhora Ana Lucia Tubero Linhares - São 
Paulo - SP; da Senhora Ana Lucia - São Paulo -
SP; da Senhora Ana Maria Almeida - São Paulo -
SP; da Senhora Ana Maria Aranha - São Paulo -
SP; da Senhora Andrea Bonfim Perdigão- São Pauto 
- SP; da Senhora Andrea de Campos - São Paulo· 
- SP; da Senhora Andrea Paula dos Santos Pinto -
SãO Paulo - SP; da Senhora Angela - São Paulo 
..,...- SP; da Senhora Caria Maria Colombo- São Paulo 
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- SP; da Senhora Carmem Silva Carrer- São Paulo 
- SP; da Senhora Cecelia Santana - São Paulo -
SP; da Senhora Christiane Alonso - São Paulo; da 
Senhora Claudia - São Paulo --SP; da Senhora Clau
dia de Crescenz_a- São Paulo ---:-_SP; da Senhora Clau
dia Heibi Netto -São Paulo - SP; da Senhora Oaudia 
Maria Colussi- São PaUlo- SP; da Senhora Oaudia 
de Mello Franco- São Paulo- SP; da Senhora Clau
dia Pereira - São Paulo; da Senhora Debora - São 
Paulo - -SP; da Senhora Denise - São Paulo - SP; 

- aa· Serih-<?ra Denise Marques - São Pauto - SP; da 
Senhora Denise de_ Oliveira Teixeira - São Paulo -
SP; da Senhora Diva Yumiko Mobata- São Paulo 
- SP; da Senhora Elaine Gianotti ~São Paulo -
SP; da Senhora Eliane Cristina Moreira - São Paulo 
- SP; da Senhora Eloisa Oliveira --São Paulo -
SP; da Senhora Estela Pereira Gomes - São Paulo 
- SP; da Senhora Elisabetta Radini - São Pauto -
SP; da Senhora Jaqueline Peixoto Barbosa -São Paulo 
- SP; da Senhora Junia Cornelia Fernandes Vieira 
- São Paulo - SP; da Senhora Ligia - São Paulo 
-SP; da Senhora Lilian- São Paulo-SP; da Senhora 
Lucia Portas Moreira -São Paulo - SP; da Senhora 
Luciana- São_ Paulo- SP; da Senhora Maria Cecília 
de Moura- São Paulo- SP; da Senhora Maria Elisa 
.....,.. São Paulo - SP; da Sellhora Maria José Hidalgo 
-São Paulo - SP; da Senhora Maria Luiza Castelo 
- SP; da Senhora Maria Nishinaka- São Paulo -
SP; da Senhora Maria Paula Roberto - São Paulo 
- SP; da Senhora Maricy Matos -São Paulo - SP; 
da Senhora Meili Dagnese - São Paulo - SP; da Se
nhora Monique Kahtalian - São Paulo - SP; da Se
nhora Raquel Berezin- São Paulo- SP; da Senhora 
Regina Magamine - São Paulo - SP; da Senhora 
Rita PaUla Cardoso - São Paulo - SP; da Senhora 
Rogéria Copelli - São Paulo - SP; da Senhora Sandra 
- São Paulo - SP; da Senhora Sandra Bia - São 
Paulo - SP; da Senhora Sandra Regina Aurelio -
São Paulo- SP; da Senhora Sitvana Cristina Sabadell 
-São Paulo - SP; da Senhora Sónia Maria de Oliveira 
- São Paulo - SP; da Senhora Sônia Madruga -
São Paulo - SP; da Senhora Thelma - São Paulo 
- SP; da Senhora Valeria Leal- São Paulo - SP; 
da Senhora Vera Cerruti ~São Paulo -SP; da Senhora 
Kátia Esperizar - São Paulo - SP; 

DIVERSOS: 

Da Câmara Municipal de Feira de Santana - BA, 
encaminhando Ata - dos Trabalhadores Democráti
cos; da Prefeitura Municipal de Santo Amaro - BA, 
solicitando junto a FINAME para que as oportunidades 
desse órgão sejam iguais para todos os municípios; da 
Câmara Municipal de Imperatriz - MA, sugerindo 
criação de projeto de lei modificando o art. 27 do Códi
go Penal, com a redação pela Lei n? 7.209, de 11~7-84; 
do Club~ Atlético Douradense -:-- MS. sugerindo cria
ção do projeto de lei para que somente os clubes de 
futebol profissional, sejam autorizados a bancar o jogo 
de bicho isoladamente ou em sociedade com outro da 
mesma cidade, e que a aplicação desses recursos sejam 
aplicados em várias modalidades esportivas; da Câmara 
Municipal de Cárceres _;_ MT, solicitando modificação 
do cálculo para aposentadoria por tempo de serviço 
de 36 meses para o último salário mínimo em vigOr; 
da Câmara Municipal de Dourados - MS, encami
nfiando moção de apoio ti:o Presidente da República 
em sua luta pela efetivação da Reforma Tributária; da 
Câmara Municipal de Ibirajuba - PE, solicitando a 
exclusão da Lei Fleury; da Fundação Brasileira para 
a Conservação da Natureza- Rio de Janeiro- RJ, 
sugerindo criação de projeto de lei, agravando as puni
ções dos atentados contra a Fauna; da Câmara Muni
cipal de Corenel Bicado, solicitando apoio financeiro 
através do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- F AS, para aquisição de um Micro-ônibus para aten
der o transporte escolar do município; da Câmara Muni
cipal de Ijuí - RS, solicitando instituir no Brasil o 
"Dia Nacional de __ Combate ao Tóxico"; da Câmara 
Municipal de Novo Hamburgo - RS, solicitam:lo mu
dança na_~ei_d_e Trânsito que processa qualquer cidadão 
envolvido com acidentes de trânsito de pequena propor
ção com apenas danos materiais; da Assembléia Legis
lativa de Porto Alegre--: RS, reivindicando revogação 
das medidas liberadas da comercialização do uso de 
produtos altamente danoso à saúde e ao meio ambiente; 



4928 Sãbado 6 

da Assembléia Legislativa de Santa Catarina - SC, 
solicitando que todos os produtos industrializados, já 
saiam da fábrica com preço para o consumidor, evitando 
assim especulações; da Câmara Municipal de Franca 
- SP, apoiando o Movimento Nacional contra o de
curso de prazo; da Câmara Municipal de Guarujá -
SP, favorável a criação de uma taxa na aquisição de 
lanchas, iates, aviões de turismo e executivos, a exemplo 
do que já acontece Com a venda de automóveis novos 
e usados; da Câmara Municipal de Ibiúna- SP, solici
tando ãs autoridades, para que os Munidpios atingidos 
recebam royalties para produção da energia elétrica 
gerada pelas usinas nucleares; da Câmara Municipal 
de Itapetininga - SP, solicitando estudos, visarido o 
aumento da produção de soro antiofídio no pafs; da 
Câmara Municipal de J undiaí - SP, solicitando ao go
verno uma Legislação Rural, que proíba a plantio de 
eucaliptos próximo das propriedades agrícolas e reivin~ 
clicando aposentadoria aos 25 anos de serviço para o 
operador de Raios X; da Câmara Municipal de Mogi
Mirim- SP, solicitando providências para que o bene~ 
fício devido ao pensionista, por viuvez, não seja extinto 
por motivo de novo casamento; da Câmara Municipal 
de Piratininga- SP, apoiando a transformação da Fun~ 
dação Educacional de Bauru, em Universidade; d_a Câ
mara Municipal de Pompéia- SP, solicitando extinção 
ou redução das multas aplicadas aos R.efratárioS ouRe
servistas que requerem a segunda via dos Certificados 
de Reservists; da Associação dos Parlamentares de São 
Paulo- SP, comunicando posse novo Conselho; da 
Câmara Municipal de Tupã - SP, reivindicando um 
"fundo de participação" aos Municípios onde existam 
Usinas Hidrelétricas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -c-O expediente 
lido vai à publicação. (Pausa.}- -- - :-__ 

Sobre a mesa requerimentos que vão ser lidos pelos 
Sr. 1~-Secretário. 

São lidos _os seguintes 

REQUERIMENTO 
n! 648, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alCnea 
"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 385, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Sarandi -PR. _ _ _ 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986:- Jorge 
Kalume- Alfredo Campos - Cid Sampaio- Benedito 
Ferreira 

REQUERIMENTO 
n! 649, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art._371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 550, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
lgarassu (PE). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Octávio Cardoso - Odacir ~oares - Cid 
Sampaio 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os requeriw 
mentos lidos serão votados após a Ordem do Di~. -

Item 1: 
Passa~se à Ordem do Dia discussão, em primeiro 

turno, do Projeto de Lei Q_Q Senado n~ 336, de 
1985, de autoria do Senado~ Amaral Furlan, que 
altera a redação do caput do art. 3~ da Lei n~~6.530, 
de 12de maio de 1978, que dá nova regulamentação 
à profissão de corretor de imóveis, disciplinando 
o funcionamento de seus órgãos e fiscalização, e 
dá outras providências. 

Tendo pareceres das Comissões de Co~stituição 
e Justiça e Legislação Social favoráveis. 

Discussão do projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, en

cerro a discussão. 
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Votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto vai ao arquivo. 

É_ o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
n: 336, de 1985 

Altera a redação do caput do art. 31 da Lei n1 
6.530, de 12 de maio de 1978, que dá nova regula
mentação à profissão de Corretor de Imóveis, disci
pUnando o funcionamento de seus órgãos de fiscaH
zação e dá. outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? O Caput art. 3~ da Lei n~ 6.530, de 12 de 

ma:lo- de 1978, passa a vigorar com a seguinte redação. 
"Art. 3~ Compete ao Corretor de Imóveis exercer 

a interme-diação na compra, venda, permuta, adminis
traçáo e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar 

- --qUiiilfo- ã-comercü\llzaçã<Y"imobiliária." 

Art. 2? Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação. " 

-Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passe-se à 
apreciação do Requerimento n~ 648/86, de urgência, 
lido no expediente, para a Mensagem n~ 385, de 1986, 
relativo ao pleito da Prefeitura Municipal de Sarandi 
(Paraná). 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Plusa.) 
~AProVãdo. 

Pãssa-se à apreciação da matéria despachada às Co
míssóes de Economia, Constituição e Justiça: e de Muni-
dpios. · 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Economia, 
que V3.í setr lfdo pelo Sr. H-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N! 1.235, de 1986 

Da -cõmissão de Eeonomia sobre a Mensagem 
nt 385, de 1986 (t 550/86 na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal proposta para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Sarandi (PR) a con-

- tratar operação de crédito no valor de Cz$ 
-- -8.512.000,0Õ, junto ao Banco do Estado do Paraná 

S/ A. 

Relator: Senador CarlOs Lyra 
Com a Mensagem n~ 385/86, o Senhor Presidente 

da República submete à deliberação do Senado Federal 
p[eito da Prefeitura Municipal de Sarandí - PR, que 
objetiva contratar junto ao Banco do Estado do Paraná 
SI A, este na qualidade de agente finan__ceíro do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, a seguinte operação 
de_crédito: 
Características da operação: 
A- Valor: Cz$ 8.512.000,00; 
B -Prazos: 
I -de carência: 30 meses, 
2 _:_de amortização: 240 meses; 

C -Encargos: 
1- juros: 6,5% a. a. + 1% a.a. de repasse do agente 
financeirO, 
2"- tãxa de adminiStraÇão: 2,0% de cada desembolso; 

D- Garantia: vinculação de quotas-partes do Imposto 
sobre Circulação de mercadorias (lCM); e 

E - ;Destinação dOs reqursos: execução de obras de 
pavimentação asfáltica, inclusive galerias de águas plu
~~is, meios-fios e s::rJetas. 

Dezembro de 1986 

O COnselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que analisando as fmanças mu
nicipais constatou que a margem de poupança real do 
Município, da ordem de Cz$ 19.814,8 mil mostra-se 
bastante_s_uperior aos dispêndios que a sua dívida conso
lidada interna apresentará após a efetivaçáo do emprés
timo pretendido e conclui que a assunção do compro
misso não deverá trazer àquela entidade maiores pres~ 
sões na execução orçamentária de seus futuros exer
cfcios. 

A Secretaria de Plarie jamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Fundação 
de Assisténcia aos Munieípios do Estado do Paraná 
- FAMEPAR, considera viável técnica, económica e 
financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 346, DE 1986 

Auiorlza a Prefeitura Municipal de Sarandi (PR) 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze mU 
cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Sarandi - PR, 

nos termos do art. 2~da Resolução n?93/76, de 11-10-76, 
e Resolu_ção _n~ 64/85, do Senado FederaiJ autorizada 
a contratar operação de crédito no valor de oito milhões, 
quinhentos e doze mil cruzados, junto ao Banco do 
Estado do Paraná S/ A, este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado 
à execução de obras de pavimentação asfáltica, inclusive 
galerias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986. -
Álvaro Dias, PreSidente- Carlos Lyra, Relator- Amo 
Damiani- Ivan Bonato- Cid Sampaio- Mario Maia. 

O Sr. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto_ de Resolução n~ 346, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Sarandi, PR, a contratar ope
ração de crédito no valor de oito milhões, quinhentos 
e -doze mil cruzados. Dependendo dos pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Municípios. 

Peço ao nobre Senador Odacir Soares o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Para emitir 
parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: O presente 
projeto de resolução, da Comissão de Economia do 
Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre 
a Mensagem n? 3_85/86, do Senho_r Presidente da Repú
b_lic<~._. autoriza a Pr_efeitura Municipal de Sarandi -
PR, a contratar empréstimo no valor de Cz$ 
8.512J)()Q,OO (oito milhões, quinhentos e doze mil cruza
dos), destinado a financiar a execução de obras de pavi
mentação asfáltica, inclusive galerias de águas pluviais, 
meios-fios e sarjetas, junto ao Banco do Estado do 
Paraná S/A, este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação- BNH. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do_preceituado no artigo 2~, da Resolução n~ 93, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fixados no artigo 2~, da Reso
lução_n?~ 62, de 1~7~, também do Senado Federal, haja 
vista que oS recuisos a serem repasSa-dos serão prOve
nientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
-FAS. 

Assim, verifica~se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa 

É o parecer, Sr. Presidente. 

o SR: PRESIDENTE (José Fragelli) - A matéria 
depende de parecer da Comissão de Municípios e, veri-
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ficando-se a ausência temporária da maioria dos seus 
integrantes, a presidência designa o nobre Senador 
Odacir Soares, substituto eventual na referida Comis
são, e solicita o parecer-da mesma. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Para proferir 
pare_cer.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: sob exame 
o Projeto de Resolução n~ 346, de 1986, de autoria 
da Comissão de Economia do Senado Federal, que ob
jetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Sarandi-PR 
a contratar operação de crédito no valor de oito milhões, 
quinhentos e doze mil cruzados, destinada ã execução 
de obras de pavimentação asfáltica, inclusive de águas 
pluviais, meios-fios e sarjetas, junto ao Banco do Estado 
do Paraná S/ A, este na qualidade de agente financeiro 
do Banco_ Nacional da Habitação- BNH. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. ---

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto em turno único._ (Pausa.) 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aproVam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vST a co-miSSão de RedaÇão. 
Sobre a mesa, parecer da ComisSão de Redação que 

será lido pelo Sr. 1~-Secretário. 
É lido o seguinte: 

PARECER 
N! 1.236, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n! 346, 
de 1986. 

Relator: Senador Odacir Soares 

A Comissão apresenta a re~ação final do Projeto 
de Resolução n? 346, de 1986, que autoriza a Pre(eitura 
Municipal ~e Sarandi (PR) a c.ontra~ar. operação de 
crédito no valor de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões e 
quinhentos e doze mil cruzados). 

Sala de Reuniões da Comissão 1 5 de dezembro de 
1986.- Octávio Cardoso, Presidente- Odacir Soares, 
Relator - Lourival Baptista. 

ANEXO AO PARECERN? 1.236, DE 1986 

Redação rmai do Projeto de Resolução nt 346, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso_ VI, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃONi , DE 1986 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Sarandi, Estado 

do Paraná, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões e quinhentos e 
doze mil cruzados). 

O Senado Federal resolve; 
Art. H :b a Prefeitura Municipal de _Sarandi, Estado 

do Paraná, nos termos do artigo 2~- da Resolução n~ 
, 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n~ 140, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)_ 

de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizã.da a contratar operação de crédito no valor 
de_Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões e quinhentos e doze 
mil cruzados), junto ao Banco do Estado do Paraná 
-S. A., este na qualidade de agente financeiro da ope
ração, destinada à execução de obras de pavimentação 
asfáltica; inclusive galerias de águas pluviais, meios-fios 
e sarjetas, no município. 

Att. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua 
pu~Iicação. 

O SR. PRESIDENTE (José fragelli) -Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

_Nã_Qha_vendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores ·que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

--o-SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Passa-se à 
apreciação do Requerimento n~ 649/86, de urgéncia, 
lido no expediente, para a Mensagem n? 550, de 1986, 
relativo a _pleito da Prefeitura Municipal de Igarassu 
(PE). 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Sénadoref que o aprovam queiram perma

necer sentados. (:Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à apreciação da matéria que foi despachada 

às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça 
e de Municípios. 

Solicito ao nobre Senador Cid Sampaio, o parecer 
da Comissão de Economia. 

O Sft. CID SAMPAIO (PL- PE. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: com a Mensa
gem rt? 55Dl86, o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefei
tura Municipal de Igarassu:PE que objetiva contratar, 
iunto ã Caixa Econ_ômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, a s_eguinte operação de crédito: 
1.1 Denominação: Município de Igarassu 
1.2Localização(sede): Praça da Bandeira, 14 Igaras
su-PE 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 159.961,68 
OTN, 
J~_Q_Qjetívó: rmplã-Ilfiição de gãlerias plUviais, meios
fios e sarjetas, ampliações de mercados públicos e aqui
sição de equipamentos para coleta de lixo. 
2.3 Prazo: caréncia: até 3 (três) anos. Amortização: 
12 (doze) anos. 
2.4 Engargos: juros de 2% ao ano, cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
cotn o índice de variação das OTN. 
2.5 Condições de Liberação: o financiamentO será libe
rado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser 
apresentado. 
2.6 Garantia: vinculação de parCelas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias-ICM. 
2.7 Dispositivos Legais:_Lei Municipal n? 1.786, de 7 
de julho de 1986. 

Consideqmdo os aspectos social, económico-finan
ceirO e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS. 

'A'S'Sfm- sendo, concluímos pelo acolhimento da mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N? 347, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Igarassu-PE 
-- a contratar operação de crédito no valor correspon-

- -- dente em cruzados, a 159.961,68 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo I~ É a Prefeitura Municipal de Igarassu-PE~ 

nos termos do artigo 2~ da Resolução n? 93, de onze 
de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente~ em cruzados, a 159.961,68 OTN, 
junto â Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
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Social·FAS, destinado à implantação de galerias plu
viais, meios-fios e sarjetas. ampliações de mercados pú
blicos e aquisição de equipamentos para coleta de lixo. 

Artigo 2~ Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n? 347, de 1986, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Igarassu (PE) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 159.961,68 OTN, para o fim que especifica. 

A matéria depende de parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça. 

Verificando-se a ausência temporária da maioria dos 
integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, con
cedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares, substi
tuto eventual da referida Comissão, para relatar o pare
cer. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como cOnclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n? 550/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Igarassu - PE, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 159.961,68 OTN 
destinado a financiar a implantação de galerias pluviais, 
meios-fios e sarjetas, ampliações de mercados públicos 
e aquisição de equipamentos para coleta de lixo. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2? da Resolução n~ 93, de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, 
a não observância dos limites fixados no artigo 2? da 
Resolução n~ 62, de 1975, também do Senado Federal, 
haja vista que os recursos a serem repassados serão 
provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- F AS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis ã 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O SN.. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito do 
nobre Senador Odacir Soares o parecer da Comissão 
de Municípios. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Para proferir 
parecer.) - Sr. Pfesidente, Srs. Senadores: sob exame 
o projeto de resolução n~ 347 de 1986, de autoria da 
Comissão de Economia do Senado Federal, que obje
tiva autorizar a Prefeitura Municipal de Igarassu-PE, 
a contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 159.961,68 OTN, destinada à 
implantação de galerias pluviai.s, meios-fios e sarjetas, 
ampliações de mercados públicos e aquisição de equipa
mentos para coleta de lixo. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunicou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragel_li)- Os pareceres 
são favotáveis. ' 

Completada a instrução da matéria, passa-se ã sua 
discussão em turno único. 

Em discussão a matéria em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.._) 

,_ 
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Aprovada. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
Solicito ao nobre Sr. H Sr. Secretário o parecer da 

ComiSsão de Redação. 
É lido o seguinte 

PARECER 
N! 1237, de 1986 

(Da Comissllo de Redaçáo) 

RedaçAo final do Projeto de Resolução nt 347, 
de 1986. 

Relator: Senador Odacir Soares 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n'?: 347, de 1986, qUe autoriza a Prefeitur11 
Municipal de Igarassu~PE a realizar operação de crédito 
no valor correspondente, ent cruz:ados, a 159.961168 
OTN. 

Sala de Reuniões da Comissão, etn 5 de dezembro 
de 1986. -Octávio Cardoso, Presidente -Odaclr Soo· 
ns. Relator ....- Lourival Baptista. 

ANEXO AO PARECER N! 1.237, DE 1986 

RedaçAo final do Projeto de Resolução nt 347, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

RESOLUÇÃO N! , DE 1986 . 

-Àiltorlza a Prefeitura Municipal de lgarassu, 
Estado de Pernambuco, a contratar operação de 
cré~ito no valor correspondente, em cruzados, a 
159.961,68 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Igarassu. Estado 

de Pernambuco, nos termos do artigo 2~ da Resotu_ção 
n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n~ 
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede~ 
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados~ a 159.961,68 Obrigações 
do Tesouro Nacional-OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do FunQ.o de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à UD:ptantação de galerfas pluViais, meios-fios e sarjetas, 
ampliações de mercados públicos e aquisição de equipa
mentos para colcta de líxo, no Município-

O SR. PJ,U!SIDENTE (José Fragelli) -Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os srs. S_enadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
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Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

0 SR: PRESIDENTE (José Fragelli) - A Presi
dência convo.ca sessão extraordinária a realizar-se hoje 
às 21 horas e 40 minutos, COIIl a seguinte ' 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primefro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n? 274, de 1980, de autoria do Senador Hum~ 
berto Lucena, que modifica dispositivo da vigente Con
solidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n~ 233 e 234, de 1984, c!Jis Cnmis
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade, com Emenda que apresenta, de n~ 
l-CCJ, e 

- de Legislação Sodal, _f~vorável ao projeto e à Emen
da da Comissão de Coristituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 34 minutos.) 

Ata da 367! Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4! Sessão Legíslativa Ordinária, da 47! Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA
.Presidência do Sr. José Fragel/i 

AS 21 HORAS E 40 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
Sf:NTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia-Euni
ce Michiles - Galvá.o Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel H~rmes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
-Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo -
Cesar Cals- Dias Macedo -Afonso Sancho -Moa~ 
cyr Duane ~ Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelhã- Maurício Leite- José Urbano 
-Cid Sampaio - Carlos Lyra - "Luiz Ca.valcante 
- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy. Maga~ 
Ihães- Luiz Viana- José Ignácio Ferreira- Nelson 
Carneiro- Jamil Haddad- Mata-Machado -Alfre
do Campos -Fernando Henrique Cardoso - Severo 
Gomes- Benedito Ferreira·- Gastão Müller- José 
Fragelli -Saldanha Derzi - Affonso Camargo - Ál
varo Diàs - Enéas Faria - Amo Damiani - Ivan 
Bonato - cartas Chiarelli -Pedro Simon - Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regilllental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus inician:ios nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos Pelo Sr. 
H-Secretário. 

São lidos os seguinteS 

REQUERIMENTO 
N: 650, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 554, 
de 1986, reb.tiva a pleito da Prefeitura Municipal de 

· Ituverava (SP). 
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 

Campos -Octávio catdoso - Odacir Soares. 

REQUERIMENTO 
N: 651, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371 alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem ~Y 555 
de 1985, relativa a pleito da Prefeitura Municipa.l d; 
Montes Claros (MG). 

SaJa das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Ctlmpos - Ottávio Cardoso - Odadr Soares. 

O SR. PRESIDENTE (José Frngelli) - Os requeri
mentos serão votados após a Ordem do Dia. 

Passa-se â: 

ORDEM DO DIA 
Discussão, eiil primêiÍ'o turno, do Projeto de Lei 

do Senado n~ 274, de 1980, de autoria do Senador 
Huri:ióerto Lucena, que modifica dispositivo da vi
gente Consolidação das Leis do trabalho, tendo 

PARECERES, sob n~ 233 e 234, de 1984, das 
Comissões: 

--de Costituição e Justiça, pela constituciona
lidade e juridicidade, com emenda que apresenta 
de n~ l~CCJ; e 

-' de Legislação Social, Favorável ao Projeto 
e à Emenda da Comissão de Constituição e Justiça. 

Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A mat~ria irá à Comissão de Redação, a fim 

de ser redigido o vencido, para o segundo turno 
regimental. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N1 274, DE 1980 

Modifica dispositivo da vigente Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ O art. 16 da. Consolidação das Leis do Traba~ 

lho passa a vigorar éom a seguinte redação: 
"Art. 16. A CTPS, além do número, série, data 

da emissão e folhas destinadas às anotaç-ões perti
nentes ao contrato __ de trabalho, conterá: 
I- fotografia, de frente, modelo 3 x 4; 
n- nome, filiação, data e lugar de nascimento 

e assinatura; 
III- nome, iclade e estado civil dos dependen

tes; 
IV- número do documento de naturalização ou 

data da chegada ao Brasil e demais elementos cons
tantes da identidade de estrangeiro, quando for 
o-caso."X" 

Parágrafo único. A CTPS será fornecida median~ 
te a apresentação de: 

a) 2 (duas) fotografias com as características 
mencionadas no inciso I; 

b) qualquer documento de identificação pessoa! 
do interessado, no qual possam ser colhidos dados 
referentes ao nome completo, filiação, data e lugar 
de nascimeilto." 

Art. 2~ Esta lei entrará em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 3? RevogamMse as disposições em contrário. 

~ a seguinte a emenda aprovada 

EMENDA Nl 1-CCJ 

Dê~se a seguinte redação ã letra b do parágrafo único 
do art. H: 

"Art. 1'-. ................................... , .•..•... _ ... . 
Parágrafo único. . .......................•..•..••.•.••.••. 
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a) .............................. ~·-··~-·-· -·-~ 
b) qualquer documento oficial de identificação 

pessoal do interessado, no qual possam ser colhidos 
dados referentes ao nome- completo filiação, data 
e lugar de nascimento." _ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n~ 650, de urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n! 554, d~_1~~6, rela
tivo a pleito da Prefeitura Municipal de Ituverava, São 
Paulo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queriam perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foí despachada às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

Dependendo de parecer da Comissão de Economia 
e verificando-se a ausência temporária da maioria dos 
seus integrantes, esta Presidência designa o nobre Sena
dor Jorge Kalume, substituto eventual na referida Co-
missão. - --

Solicito do nobre Senador Jorge Kal~_nle o parecer 
da Comissão de Economia. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir~ 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~ 774, de 1986, o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado 
Federal pleito da Prefeitura Municipal de Utuverava 
(SP) que objetiva contratar junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte 
operação de crédito: 
Caracterlstiea da operaçiic>: 

l. PROPONENTE 

1.1. Denominação: Município de Utuverava- SP. 
l.Z. Localização (sede): rua Gefúlio Vargas, 42,ltuve
rava-SP. 

2. FINANCIAMENTO 

~~alar: equivalente,_ em cruzados, a até 60.986,77 

2.2. Objetivo: implantação de galerias pluviais, guias 
e sargetas. 
2.3. Prazo: carência, até 3 (três) anos. Amortização: 
7 (sete) anos. 
2.4. Encargos: juroS de 3% ao ano, cobrados trimes
tralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das OTN. 
2.5. Condições de Liberação: o financiamento será li
berado em parcelas, de acordo com o cronograma a 
ser apresentado. _ 
2.6. Garantia: vinculação de parcelas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias- ICM. 
2.7. Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 2.466/86, de 
27 de agosto de 1986. 

~onsiderando os aspectos sociãJ., económico, Íinan
cei!O e legal, a operação apresentou viabilidade segun
do a Caixa Económica Federal, enquadrando"-se nas :::o os:=~~~~~ Fundo de Apoio ao Desenvoi-

Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da Men
sagem nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO~ 
N! 348, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ituverava 
(SP), a contratar operação de crédito, no valor cor
respondente, em cruzados, a 60.986,77 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l! É a Prefeitura Municipal de Ituverava esta

do de São Paulo, nos termos do art. 2~ da Reso"lução 
n~ 93,_ de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, 
autonzada a contratar operação de crédito no valor 
corz:spondente,_em cruzados, a 60.986_._17-0TN, juiito 
ã CaiXa Económica Federal, esta na qualidade de gesto
ra do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soéial -
F AS? destinada à implantação de galerias pluviais, guias 
e sargetas. 
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Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. · 

()_SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n? 348/86 que autoriza a Prefei
tura Municipal de ltuverava-SP- a contratar opera
çáo. de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 60.986,77 OTN, para os fins que especifica. 

Soliçito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

o- presente Pl:oféfõ de Resoluçao, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n? 554/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Ituverava, Estado de São Paulo, a contratar emprés
tÍID~ no valor correspondente, em cruzados, a 60.986,77 
OTN, destinado a financiar a implantação de galerias 
pluviais, guias e sargetas. 

O pedido de autorizaça:o foi formulado nos termos 
do preceituado no art. ~da Resolução n~ 93, de 1976, 
?iter~da pela Resolução n~ 140/85, do Senado Federal, 
unphcando, por conseguinte, a não observância dos li

·rrute-sfiüdos pelo art. 2~ da Resolução n! 62, de 1975, 
também do Senado Federal, haja vista que os recursos 
a serem repassados serão provenientes do Fundo de 
_Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifica.:se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao 
nobre Sen!ido.ç Jorge Kal.ume, o parecer da Comissão 
de Municípios. 

_Q_S~. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n~ , de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Ituverava, Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
60.986,77 OTN, destinada a financiar a implantação 
de galerias pluviais, guias e sargetas. 

- -A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no qu~ diz respeito aos asPectos financeiros, a qual 
co?-:~_w_u pelo presente diploma legal, tendo em vista 
~ -pnondade d? programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacrdade de pagamento do solicitante. 

__ A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspecto~ que competem a esta Comissão, opina
mos pelo ~co!h1mento do pleito, nos termos do proposto 
pela C~lllissa? _de Economia, tendo em vista a situ<l:ção 
financerra afhttva com que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da Uniáo, e ser o instituto 
do e_ndividamento o único mecanismo de que dispõe 

para Implementar os progral'!_las de trabalho. 

sã~ f~~~r~:~IDE_NTE (José Fragelli) -Os pareceres 

Complet.ada a instrução da matéria, passa-_se à discus
são do prOJeto, em turno U:nico. 

Se nenh~ dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou 
encerrar a dtscussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votaçáo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

OSR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa 

~li~~~~~~~~issáo de Redação, que será lido pelo 

É lido o seguinte 

PARECER 
N: 1238, de 1986 

Sábado 6 4931 

~.00.. Comiss>lo de Redaçiic>) 

Reda.ção final do Projeto de Resolução nt 348, 
de 1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto 

de Resoluçáo n? 348, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Ituverava - SP a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
60.986,77 OTNs. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. - João Lobo, Pre~idente - Octávio Cardoso, 
Relator - Odacir Soares. 

ANEXO AO PARECER 
N? 1.238, âe 1986 

de ~;~~ão final do Projeto de Resolução n~ 348, 

Faço sa~er '!.ue o .sen_ado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, In~ISO VI, da Constituição, e 
eu, , Pr~~~ente, promulgo a _seguinte 

RESOLUÇÃO 
N? , DE 1986 

Autoriza a lTefeitura Municipal de ltuverava 
Estado de São Paulo, a contratar operaçAo de cri 
dUo no valor correspondente, em cruzados a 
60.986,77 Obrigações do Tesouro Nacional'
OTNs. 

Art. 1_~ É a Prefeitura Municipal de Ituverava, Esta
do de Sao Paulo, nos termos do artigo 2'! da Resolução 
n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n? 
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, _em cruzados, a ~.986,77 Obrigações 
d~ Tesouro Nac1onaJ - OTNs, junto à Caixa Econô
lllica Federal, esta na qualidade de agente financeiro 
do ~undo de Apoio ao Desenvolvimento Social-F AS 
destinada à implantação de galerias pluviais guias ~ 
sarjetas, no Município. ' 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) - Passa-se à 
{lpreciaçáo do Requerimento 4~ 651, de urgência lido 
no Expediente, para a Mensagem n? 555, de 1986,' rela
~t~~~~~~ Prefeitura Municipal de Montes Claros, 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria, que foi despachada ãs Comissões de Consti
tuição e Justiça, Economia e Municípios. 

Dependendo de parecer da Comissão de EConomia 
e verificando-se a ausência temporária da maíoria do~ 
seus integrantes, a Presidência designa o nobre Senador 
Jorge Kalume, substituto eventual da referida Comis
são, para emitir o seu parecer. 
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O SR. JORGE KALUME (PDA- AC. Para enútir 
parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: com a Mensa
gem n? 775/86, o Senhor Presidente da República sub
mete ã deliberação do Senado Federal pleito da Prefei
tura Municipal de Montes Claros, Minas Gerais, que 
objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS a seguinte operação 
de crédito: 

Característica da operação: 
!. PROPONENTE. 
1.1. Denominação: MunicípiO de Montes Claros. 
1.2. Localização (sede): Av. Cel. Prate.s, 142 Montes 
Oaros-MG. ~ 

2. FINANCIAMENTO 
2.1. Valor: equivalente, em cruzados, a até 364.000,00 
OTN. 
2.2. Objetivo: pavimentação poliédrica. 
2.3. Prazo: carência, a~é 3 (três) anos. Amortização: 
9 (nove) anos. _ 
2.4. Encargos: juros de 2% a.a., cobrados trimestral· 
mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das OTN. 
2.5. Condições de Liberação: o financiamentO-será libe· 
rado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser 
apresentado. 
2.6. Garantia: Vinculação de parcelas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias- ICM. 
2.7. Dispositivos Legais: Lei Municipal n? 1.615/86, de 
10-9-86. 

Considerando os aspectos social, económico e legal, 
a operação apresentou viabilidade, segundo a Caixa 
Económica Federal, enquadrando-se nas normas opera
cionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
-FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da mensa
gem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N! 349 DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Cla
ros-- MG, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 364.000 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? É o Munic!pio de Montes Claros, Estado de 

Minas Gerais, nos termos do artigo 2? da Resolução 
n'? 93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta 
e seis, do Senado Federal, autorizado a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados 
a 364.000 OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - F AS, destinado a pavimentação 
poliética. 

Art. 2~ Esta Resolução entra_ em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n'? 349/86, que autoriza a Pre
feitura Municipal de Montes Claros, Minas Gerais, a 
contratar operação de crédito no valor CQrrespondente, 
em cruzados, a 364.000 OTN, para os fms que espe-
cifica. -

Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Sq;.. Senadores, o presente 
Projeto de Res_olução, da Comissão de Economia do 
Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre 
a Mensagem do Senhor Presidente da República, auto~ 
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riza a Prefeitura Municipal de Montes Claros, Estado 
de Minas Gerais, a contratar empréstimo no valor cor
respondente, em cruzados, a 364.000,00 OTN, desti
n-ãdOã pavimentação poliédrica, de acordo com Expo
sição de Motivos-do Ministro de Estado da Fazenda. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no artigo 2? da Resolução n? 93, de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, 
a não observância dos limites fixados pelo artigo 2? 
da Resolução n? 62, de 1975, também do Senado Fede
ral, haja vista que os recursos a serem repassados serão 
provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social-FAS. , 

Asssim, verifica-se que a proposição foi elaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis 
à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha
mento"favorável, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica le_gislativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) - Concedo ; 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir 
o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer)- Sr. Presidente, Srs, Senadores, sob exame 
o PrC?jeto de Resolução n~ de 1986, de autoria da Comis
são de Economia do Senado Federal, que objetiva auto
Ij.zar a Prefeitura Municipal de Montes Claros, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação destinada à pavi
mentação poliédrica, de acordo com a Exposição de 
Motivos do Ministro de Estado da Fazenda. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
conclui pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 
- A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financ_eira aflitiva com que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros~ em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União e ser o instituto do 
endividamento o único mecanismo de que dispõe para 
iffiplementar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os pareceres 
são favoráveis. Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, en
cerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de :RedaçãÇI. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. !?-Secretário. 

:é.-lido o seguinte 

PARECER 
N~ 1.239, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução nt 349. 
del986. 

Rf:lator: Senador Octávio Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n~ 349, de 1986, que autoriza _a Prefeitura 

Dezembro de 1986 

MuniciPal de Montes Claros- MG, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 364.000,00 OTN. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. - João Bosco, Presidente - Octávio Cardoso, 
Relator - Odacir Soares. 

ANEXO AO PARECER 
N• 1.239, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resoluçã~ n: 349, 
del986. 

Faço saber_ que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N,, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes 
Claros, Estado de Minas Gerais, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 364.000,00 Obrigações..,.do Tesouro Nacional 
-OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Montes Claros, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2~ da 
Resolução n? 93,_ de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela de n? 140, de_S de dezembro de 1985. ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
364.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, 
junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de .Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS, destinada a pavimentação poliédrica, 
no Município. 

Art, 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragell_i)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, en
cerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A- matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje às 22 
horas, neste Plenário, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado nY 103, de 1983, de autoria do Senador Itamar 
Franco, que exclui dos vencimentos tributáveis as quan· 
tias pagas a tftulo de representação e dá outras provi
dências, tendo 

PARECERES, sob n'!s 594 e 595, de 1986, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalida
de, juridicidade e, no mérito, favorável, e 

--de Finanças, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está ericer· 
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 58 minuios.) 
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Ata da 368: Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4! Sessão Legislativa Orc:mária, da 47! Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 

As 22 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. -
SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- E uni~ 
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir .Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Queiras 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
--Alberto Silva _, Helvídio Nunes - Jofío Lobo -
Cesar Cais..::_ DiaS-Macedo -Afonso Sancho- Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto ~ucei_la -
Marcondes Gadelba- Maurício Leite- José Urbano 
-Cid Sampaio - Carlos Lyra --: Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista - Passos Pórto - J utahy_ Maga-
lhães - Luiz Viana- José Jgnácio Ferreira - Nelson 
Carneiro- Jamil Haddad-- Mata-Machado --Alfre
do Campos --Ferriando Henrique Cardoso- Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Müller- José 
Fragelli- Saldanha .perzi -~Affonso Canfargo- Ál~ 
varo Dias - Enéas Faria - Arno Damiani - Ivan 
Bonato - Carlos Chiarem -Pedro Simon - Octávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -'A lista de 
presença acusa o comparecimento de SQSrs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a s~são. 

Sob a proteção de Deus iniciamos tíossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. !?~Secretário. 

São lidos os .seguintes 

REQUERIMENTO 
N! 652, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento lnt.erno, para o _Projeto de Lei da 
Câmara n? 163, de 1986 (n? 8.213/86, na Casa de ori~ 
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
que concede pensão especial a Nise Magalhães _da Sil
veira. 

Sa1a das Sessões, 5 de dezembro de 1986. --Hélio 
Gueiros- Jorge Kalume- Benedito Ferreira. 

REQUERIMENTO 
N! 653, de 1986 

Requeremos urgéncia, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n? 505, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Aracaju -SE. 

Sala das Sessóes, 5 de dezembro de 1986. -Hélio 
Gueíros- Carlos Chfarelli- Jorge Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os requeri· 
mentes lidos serão votados após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Jos.é Fragelli) -Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do_Senado n~ 103. de 1983, de autoria do Senador 
Itamar Franc_o, qu_e exclui dos vencimentos tributá
veis as quantias pagas a título de representação 
e dá outras providências, tendo 

-PARECERES, sobn~ 594e 595,de 1986. das 
Comiss6es: 

-de Constituição e Justiça, pela constituciona-
lidade, juridicidade e, no mérito, favoráveL ' 

-de Finanças, favorável. 

Bii~ diS-cUSSãO- ó' prôjétô e~ prime ir~ turno_. (Pausa.) 
--Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Ern votação. 

__ O-s -Srs •. Senadores que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
O projeto vai ao arquivo. 
É .o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N! 103, de 1983 

Exclul.dos ve_pcimentos tributáveis as quantias 
. ·pagas a título de representação e dá outras provi· 

dências. 

O Congresso Nãcional decreta: 
Art. 1? Não se incluem entre os vencimentos tributá~ 

veis para os fins do imposto sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza as quantias pagas aos funcioná~ios 
públicos a título de representação, diária ou ajuda de 
custo. 

Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publica~ 
ção. 

-.Art. 1? São revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) - Passa·se à 
apreciação do Requerimento n~ 652, de urgência, lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n? 
163,-ae 1986. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aptovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada â Comissão de Finanças. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume 

para proferir o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. JORGE KALUME (PDS -AC, Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Das mais justas a iniciativa do Poder Executivo, enca
minhando ao Congresso Nacional Mensagem pedindo, 
amparando a _cientista brasileira, Nise Magalhães da 
Silveira, nacion~mente conhecida no campo da medi
cina psiquiátrica, em face de suas atividades nesse ramo 
_- ~Uz: a exposição de motivos- tendo-se notabilizado, 

-- prlncipalmente, pela fundação da Casa das Palmeiras, 
clínica de reabilitação para doentes mentais, em regime 
de_ext_e.rnato, que_ utHiza as atividades expressivas como 
princípal método -~~<!-P~utico. , 

E acrescenta: 

~'Além disso não há como desconhecer o belo 
- trabalho apresentado por éssa grande psiquiatra, 

promotora da introdução e divulgação de Karl Jung 
no Brasil, mestre de seguidas gerações, com a fun
dação do __ Museu_do Inconsciente que alia arte e 

--medicina para o tratamento psiquiátrico.'' 

Sr. Presidente,lo(!vando a iniciativa do Poder Execu
- tivo representado pelo Presidente José Sarney, o nosso 

parecer é favorável. 
É o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) - O parecer 
é favoráveL Completada a instrução da matéria passa-se 
à sua apreciação. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. _(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N? 163, de 1986 

(ti~ 8.213/86, na Casa de origem) 

D~_~iciativa do Senhor Presidente da República 

Concede pensão especial a Nise Magalhães da Sil
veira. 

O Congresso Nacional de_creta: 

Art. H Fica concedida a Nise Magalhães da Silveira 
uma pensão eSpecial, mensal e vitalícia, correspondente 
a: 5 (cinco) vezes o valor do salário mínimo vigente 
no País. 

Parágrafo único. A pensã9 de que trata este artigo 
não se transmitirá a descendentes ou eventuais herdei
ros da beneficiária. 

Art. 2? A despesa decorrente desta lei correrá à conta 
de Encargos Previdenciários da União- Recursos sob 
a Supervisão do Ministério da Fazenda. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-s_e_ à 
apreciação do Requerimento n? 653, de urg~ncia, lido 
no Expediente, para a Mensagem n~ 505/86, relativo 
a pleito da Prefeitura Municipal em Aracaju (SE). 

Em votação o requerimento. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aorovado. 
AProvado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia, 
Constituição e Justiça e de Municípios. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio 
para proferir o parecer da Comissão de Economia. 

O SR. CID SAMPAIO (PL- PE. Para proferir pare
cer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Com a Mensagem n? 505186, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Aracajú - SE que 
Qbjetiva contratar junto â Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Dé.se..Pvolvímento Social - F AS, a seguinte operação 
de crédito: 

Características da Operação: 
1 -PROPONENTE 

!.l-Denominação: Município de Aracaju 
1.2_Localizaçáo (sede): Palácio Inácio Barbosa Praça 

Olímpia Campos, 180 
Aracaju-SE 
2, FINANCIAMENTO 
2.1 Valor: equivalente, efllcruzaclos 321.267,89 OTN. 

2.2 Objetivo: Implantação de sistema 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: 12 (doze) anos. 
2.4 Engargos: Juros de 2% ao_ano. cobrados trimestral~ 
mente, sendo o saldo devedor reaj1.1stado de acordo 
com o índice de variação-das OTN. 

2.5 Condições de Liberação-: O fioanciamento será 
liberado em parcelas, de acordo com o cronograma 
a ser apresentado. 
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2.6 Garantia: Vmculação de quotas do Fundo de Partici~ 
pação dos Municípios - FPM. 
2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n? 1.198/86, de 
18 de setembro de 1986. 

Considerando os aspectos social, económicci-fman· 
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade, segun
do a Caixa Económica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do fundo de Apoio ao Desenvol
vimento _Social- FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
Ne 350, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju -
SE a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 321.267,89 OTN. 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. H É a Prefeitura Municipal-de Ar3.c3.ju (SE), 

nos termos do art. 2~ da Resolução n~ 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 321.267,89 OTN junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social-F AS, destinado 
à implantação de sistema de drenagem. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente • 

O SR. PRESIDENTE (José Fragalli) - o parecer 
da Comissão de Econmn_ia conclui_ pela apresentação 
do Projeto de Resolução, n'! 350/86, que autoriza aPre
feitura Municipal de Aracaju (SE) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados a 
321.267,89 OTN, para os fins que especifica. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao 
nobre Senador Hélio Gueiros, o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

O sR.Hii:Ío GUEIROS (PMDB- BA" Pàra prof e· 
rir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Coroissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n~ 505/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de .Aracaju (SE) a contratar empréstimo no valor CQr
respondente, em cruzados, a 321.267,89 OTN, desti
nado à implantação de sistema de drenagem. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do art. 2~ da Resolução nY 93, de 1976, do Senado Fede
ral, implicando, por conseguinte, a não observância dos 
limites fixados no art. 2~ da Resolução n~ 62, de 1975, 
também do Senado Federal, haja vista que os recursos 
a serem repassados serão provenientes do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis 
à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha
mento favorável, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao 
nobre Senador Lourival Baptista, o parecer da Comis
são de Municípios. 

O SR. LOURIV A.L BA.PTISTA. (PFL -SE. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n? 350, de 1986, 
de_autoda_ da Comissão de Economia do Senado Fede
ral,--que objetiva autOrizar a Prefeitura Municipal de 
Aracaju (SE) a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 321.267,89 OTN, desti
nada à implantação de sistema de drenagem. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
C'?A-Ciuh,t pelo presente diploma legal, tendQ em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capaciddae de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de_cons_titucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fr;;tgelli)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são_ do projeto em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

s.ã_o. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComissãO de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
o parecer da Comissão de Redação que será lido pelo 
Sr. 1Y-8ecretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER 
N: 1.240, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução nt 350, 
de 1986. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão apresenta a redaçáo final do Projeto 

de Resolução n~ 350, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Aracaju (SE) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
321.267,89 OTN" 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. -Mário Maia, Pres~dente_- Jorge Kalume, Re
lator - Fernando Henrique Cardoso. 

Dezembro de 1986. 

ANEXO AO PARECER Ne L240, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução nt 350, 
~de 1986. 

Faço saber que o S_enado Federal aprovou~ nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Ne, DE !986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Es
tado de Sergipe, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 321.267,89 
Obrigações do TesoUro Nacional - OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. H É a Prefeitura" Municipal de Aracaju, Estado 

de Sergipe, nos termos do artigo 2~ da Resolução n? 
93,_de 11 d~ outllbro de 1976, alterada pela de n? 140, 
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Fede_r_a_l, 
autorizada a cont:r:atar operação de cr.édito no valor 
correspondente, em cruzados, a 321.267,89 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na_ qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada 
à implantação de sistema de drenagem, no Município. 

Art. 2~ Esta Resoluç_ão entra em vigor na data de 
sua publicação, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação: 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A _lp;atéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje às 22 
horas e 15 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 71, de 1981, de _autoria do Senador Roberto 
Satumino, que acreS~enta parágrafo único ao art. 3~ 
do Decreto-lei n? 59~, de 27 de maio de 1969, que 
instituiu a Loteria Esportiva Federal, tendo. 

PARECERES, sob nes 678 a 681, de 1982, das Comis· 
sões: 

-De Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 
e Juridicidade; 

-de Educação e Cultura, favorável; 
-de Economia, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessdo ãs 22 horas e 12 minutos.) 

Ata da 369~ Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragel/i 

AS 22 HORAS E 15 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
-Alexandre Costa - João Castelo - Alberto Silva 
- Helvídio Nunes- João Lobo- Cesar Cais- Dias 

Macedo -Afonso Sancho- Moacyr Duarte -Mar
tins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha 

Maurício Leite -José Urbano - Cid Sampaio -
Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista 
- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Luiz Viana 
-José lgnácio Ferreira -Nelson Carneiro- Jamil 
Haddad- Mata-Machado- Alfredo Campos- Fer
nando Henrique Cardoso -Severo Gomes- Benedito 

Ferreira- Gastão Müller- José Fragelli -Saldanha 
- Derzi_- Afforiso Caffiaigo - Álvaro' 'Dias - Enéas 

Faria- Arno Damían_i- Ivan Bonato- Carlos Cbia
relli- Pedro Simon- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o cgmparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
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Sob a proteção de "Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo 

Sr. !?..Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N! 654, DE 1986 

Requeremos urgênciã, n_os- termoS do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n~ 160, de 1986 (n! 8.416/86, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Pr~dente_Ea R~p~blic~. 
que estende os benefícios previstos no inciso II do art. 
50 da Lei n~ 6.880, de 9 de dezembro de 1980,_aos 
Militares que menciona. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Alfredo 
Campos - Carlos Chiarelli - Afonso Sancho. 

REQUERIMENTO 
N! 655, DE 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n? 298, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Muni_cipat de
Murici (AL). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. - HéUo 
Gueiros - Octávio CardõSO:.... Carlos Cbiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os requeri· 
mentos que acabam de ser lidos serão votados após 
a Ordem do Dia, na forma do Regimento Interno da 
Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~ 71, de 1981, de aut~ri~ do Senador 
Roberto Saturnino, que acrescenta parágrafo único 
ao art. 3~ do Decreto-lei n~ 594, de 27 de maio 
de 1969, que instituiu a Loteria Esportiva Federal, 
tendo 

PARECERES; sob nYs678 a 681, de 1982, das 
Comissões: -

- de Constituição e Justiça, pela constitucio-
nalidade e juridicidade; _ 

- de Educação e Cultura, favorável; 
- de Economia, favorável; e 
- de Finanças, favoráveL 

Discussáõ do p-rojito, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia, 

para o segundo turno regimental. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N! 71, DE 1981 

Acresa;nta parágrafo úniCo ao art. 3t, do Decre
to-lei nt 594, de 27 de maio de 1969, que instituiu 
a Loteria Esportiva Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. H O art. 3?, do Decreto-lei n~ 594, de 27 de 

maio de 1969, passa a viger acrescido do seguinte pará
grafo único: 

"Art. 3? ............ "*~•+••.,._o~.,~---····~·~-

Parágrafo tíníco. TrimeStralnlente, deverá o 
Conselho Superior das Caixas EconómiCas publi
car, em pelo menos 2 (dois) jornais 4e circulação 
nacional, relação nominal de todas as entidades 
beneficiadas com recursos provenientes da renda 
üqüida obtida com a exploração da Loteria _Espor
tiva Federal, assim como as importâncias perce
bidas."_ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 2? O Poder Executivo, ouvido o Conselho Su
perior das Caixas Económicas, regulamentará esta lei 
no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário. 

-0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Passa-se, ago
ra. à apreciação do Requerimento n? 654, de urgência, 

.lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara 
n? 160186. 

Eill..votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara n? 160, de 1986, (n? 8.416, de 1986, 
na origem), de iniciativa dO Senhor Presidente da 
República, que estende os benefícios previstos no 
inciso II, do art. 50, da Lei nY 6.880, de 9 de dezem
bro de 1980, aos militares que menciona, depen
dendo de parecer da Comissão de Segurança Nacio
nal. 

Solicito_ ao nobre Senador Benedito Ferreira, o pare
cer da Comissão de Segurança Nacional. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PFL - GO. Para 
emitir pareCer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete ã apreciação do Congresso Nacional, a Mensagem 
n~ 713, que estende os benefícios previstos no inciso 
II do artigo 50 da Lei n~ 6.880, de 9 de dezembro de 
1980, aos Militares que menciona. 

Na Exposição de Motivos que norteou o presente 
Projeto de Lei, o Senhor Ministro de Estado, Chefe 
do Estado-Maior das Forças Armadas, salienta que 

"Na égide da lei n~ 5. 774n1, o militar fazia jus 
à percepção de remuneração correspondente ao 
grau hierárquico superior ou melhoria da mesma 

. quando, ao passar para a inatividade, contasse mais 
de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se oficial, 

_ e mais de 30 (trinta) anos de serviço, se praça. 
_ Gomo advento da Lei n! 6.880/80"~ atual Estatuto 

-- dos Militares, flxou-se em 30 (trinta) anos o tempo 
de serviço para que o militar nessas condições pas
sasse para a inatividade com os proventos do grau 

' hierárquico superior, fosse ele oficial ou praça." 
Destaca, ainda, o Senhor Ministro, que, 

"Dos dispositivos diversos das duas leis, decorre: 
de um lado, militares transferidos para a inativi
dade com mais de 30 (trinta) anos de_serviço nas 
meSmas posições hierárquicas, auferindo proven
tos de nível superior. 

Há ainda a considerar, a bem da justiça, os anis
tiados por força da Emenda Constitucional n~ 26, 
de- 27 de novembro de 86, que, sem terem prestado 
os anoS de serviço dos demais, foram beneficiados 
com os proventos do grau hierárquico imediato." _ 

Justificando, ainda, a matéria ora em estudo nesta 
Comissão, o Excelentíssimo Ministro de Estado Chefe 
-do Estado-Maior das Forças Armadas, alerta para o 
tratamento discriminatório que tem originado com
preensíveis insatisfações e prejudicado a harmonia e 
concórdia tão necessárias às Forças Armadas. 

O mencionado Projeto de Lei foi amplamente deba
tido nas Comissões Técnicas da Câmara dos Deputados, 
sendo aprovado pelas mesmas e _pelo Plenário daquela 
Casa lCgisiativa. 

No âmbito desta Comissão, nada havendo que possa 
obstaculizar sua tramitação, opinamos pela aprovação 
jo presente projeto de lei. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao 
nõbre Senadox; Jorge Kalume o parecer da Comissão 
de Finanças. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Trata-se de proposição que visa a conferir a militares 
"inativos a extensão dos benefícios previstos no artigo 
50, II, da Lei n~ 6.880, de 9 de dezembro de 1980. 
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Acolhida a matéria na Casa de origem, cabe-nos o 
seu exame nesta Câmara revisora e a esta Comissão, 
em particular, a sua apreciação sob o enfoque finan
ceiro. 

Em sfntese, busca a providência sanar desigualdade 
proveniente da legislação vigente que deixou em situa
ção distinta os militares que, com mais de 30 (trinta) 
anos de serviço se inativaram sob a égide da Lei n~ 
5.774, de 23 de dezembro de 1971, com aqueles que 
passaram para a reserva após a Lei n? 6.880, de 9 de 
dezembro de 1980. 

Estabelece a medida, por outro lado, que os bene
fícios pecuniários somente serão devidos mediante re
querimento do interessado e_ a partir da vigência do 

_ diploma legal que os conferiu. 

No que concerne ao campo das finanças públicas, 
nada há que se possa opor à sugestão, tendo em vista 
que os recursos necessários à sua aplicação deverão 
advir das dotações orçamentárias de cada Força. 

Somos, assim, pela aprovação do projeto. 
É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESiDENTE (José Fragelli) -Os pareceres 
são favoráveis. ' 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 
apreciação. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Se neõ.liüm dos Srs. Senadores desejar discuti-Jo, vou 

enGerrar a discussão. 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N? 160, DE 1986 

(Nt 8.416/86, na Casa de orieem) 

De inichi.tíVa do Senhor Presidente da RepUblica 

Estende os benefícios previstos no inciso n do art. 
50 da Lei nt 6.880, de 9 de dezembro de 1980, aos 
militares que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. H Aplica-se o disposto no inciso II do art. 50 

da Lei n~ 6.880, de 9 de dezembro de 1980, ao oficial 
das Forças Armadas que tenha passado para a inativi
dade na vigência da Lei n~ 5.774, de 23 de dezembro 
de 1971, e que contava mais de 30 {trinta) e menos 
de 35 (trinta e cinco) anos de serviço. 

§ 1? Excluem-se da aplicação das presentes disposi
ções os militares já contemplados com as vantagens 
concedidas pelas Leis n!S 288, de 8 de junho de 1948, 
616, de 2 de fevereiro de 1949, 1.156, de 12 de julho 
de 1950 e 1.267, de 9 de dezembro de 1950. _ 

§ 2t Os benefícios pecuniários decorrentes da aplica
ção deste artigo somente seráo devidos a partir da data 
desta lei, mediante requerimento do interessado. 

Art. 2? O Poder Executivo regulamentará a aplicação 
desta lei de conformidade com as peculiaridades de 
cada Força. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Passa-se, ago· 
ra, à apreciação do Requerimento n~ 655 de urgência 
lido no Expediente para a Mensagem n? 298, de 1986, 
relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Murici, Ala
goas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Em votaçi!o 
o requerimento. 

O Srs. Senadores que o a~vam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Economia. 
Constituição e Justiça e de Municípios. . 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Economia, 
que será lido pelo Sr. 1 ~-Secretário. 

É lido o seguínte 
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PARECER 
N! 1.241, de 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
nt 298, de 1986 (nt 431/86, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal proposta para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal Murici (AL) a contra
tar operação de crédito no valor em cruzados, equi
valente a 64.840,13 Obrigações do Tesouro Nacio
nal. 

Relator: Senador Arnor Dam.lani 
Com a Mensagem n! 29"Sf80, ·o- Siilhor Presidente 

da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municíp-al de Muricf (AL) que obje
tiva contratar junto à Caixa Económica Federal, na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento_S_ocial- FAS a seguinte operação de _crédito: 

Características da operaçlo: 

!. PROPONENTE 
1.1 Denominação: Município de Murici 
1.2Localização (sede): Praça Pildre Cícero, s/n?, Murici 
-AL. 
2. FINANCIAMENTO 
2.1 Valor: equivalente, em Cruzados, a· até 64.840,13 
OTN.· . 

2.2 Objetivo: -implantação de galerias pluviais esgoto 
e calçamento. 
2.3 Prazos: 
1-de carência: até 3 (três) anos. 
2- de amortização: 10 (dez) anos. 
2.4 Encargos: juros de I% ao ano, cobrados trimestral
mente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do 
índice de variação das OTN. 
2.5 Condições de Liberação: o financiarilenfo será libe
rado em parcelas, de acordo com cronograma a ser 
apresentado. 
2.6 Condições de AmortizaÇão: o saldo devedor será 
amortizado em (quarenta) prestações trimestrais e su
ces~ivas, calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no últi
mo dia de cada trimestre civif, preveildo-se os seguintes 
dispêndios anuais: 
1986- Cz$ 134.815,00 
1987- Cz$404.936,00 
1988- Cz$ 404.936,00 
1989- Cz$5j7.411,00 
1990- Cz$ 1,069.530,00 
1991 - Cz$ L029.034,00 
1992- Cz$ 988.542,00 
1993- Cz$ 948.047,00 
1994- Cz$ 907.553,00 
1995 - Cz$ 867.058,00 
1996- Cz$ 826.564,00 
1997- Cz$ 786.071,00 
1998- Cz$ 745.576,00 
1999- Cz$ 532.609,00 
2.7 Garantias: Vinculação de quotas do Fundo de Parti
cipação dos Municípios-FPM. 
2.8 Disposítivos Legais: Lei Municipal n? 185, de 31 
de dezembro de 1985. 

Não constam do processo elementos que permitam 
determinar a capacidade de pagamento do interessado. 

A Caixa Econômica Federal,- contudo, considerou 
que a operação é viáve~ e se enquadra nas normas opera
cionais do Fundo de Apoio- ao Desenvolvimento Social 
-FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 351, DE 1986 

Autoriza a Prereitura Municipal de Murici (AL) 
a contratar operação de crédito no valor em cruza
dos equivalente a 64.840,13 Obrigações do Tesouro 
Nacional. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Murici (AL), nos 

termos do artigo 2? da Resolução n~ 93, de onze de 
outubro de mil novecentos setenta e seis, alterada pela 
de n? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
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valor em cruzados equivalente a 64.84o,l3 Obrigações 
do Tesouro Nacional, destinada à implantação de gale
rias pluviais, esgotos e calçamento. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1986. -
Álvaro Dias, Presidente - Amo Damiani, Relator -
Ivan Bonato - Carlos Lyra - Cid Sampaio - Mário 
Maia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da Coniissão de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Murici, Alagoas, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente em cruzados a 
64.840,13 OTN. 

Dependendo dos pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

-Solicito ao nobre Senado Hélio Gueiros o p-arecer 
da ComíSs~o de Constituição e-Justiça. 

. O SR. HÉLIO GUE!li.OS (PMDB - PA. para prole· 
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
~parecer sobre a Mensagem n~ 298/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Murici (AL) a contratar empréstimo no valor em 
crUzados equivalente-ã 64.B40,13 Obrigações do Tesou
ro Nacional, destinado a financiar a implantação de 
galeriaS pluviais, eSgOtos e calçamento. 

o--pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preCeituãdo no artigo 2?_ da Resolução n\' 93, de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, 
a não observância dos limites fixados no artigo 2~ da 
Resolução n? 62, de 1975, também do Senado Federal, 
liãja- -vista que os recursos a sêrem -repassados serão 

provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social--FAS. 

Assim, verifica~se que a proposição foi elaboraaa con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislatíva. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir 
o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- A C. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o. Projeto de Resolução n~ 351, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede~ 
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Murici (AL) a contratar operação de crédito no valor 
em cruzados equivalente a 64.840,13 Obrigações do Te
souro Nacional, destinada à implantação de galerias 
pluviais, esgoto e calçamento. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz reSpeito aos aspectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira- 3.flitiva com que se defronta a maiori~ dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único mecanismo de que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 
discussão em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavrã, en
cerro a discussão. 

Em votação o Projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 

Dezembro de 1986 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
Sobre a mesa parecer da Comissão de Redação que 

será lido pelo Sr. H-Secretário. 

É lido o:~~~inte 

PARECER 
N: 1.242, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação Onal do Projeto de Resolução nt 351, 
de 1986 · 

Relator: Senador Nelson Carneiro. 

A Comissão apresenta a redação rmal do Projeto de 
Resolução nt 351, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Murici - AL a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
64.840,13 OTN. 

Sala de Reuniões dã Comissão, 5 de dezembro de 1986 • 
- Jorge Kalume, Presidente- Nelson Carneiro, Rela
tór .:.:.. Mário Maia. 

ANEXO AO PARECER N' 1.242, DE 1986 

1~=~ção final do Projeto de Resolução nt 351, de 

Faço saber que o Senado ~ederal aprovou, nos termos 
do a~igo 42, ínciso VI, da Constituição, e eu, 
Prestdente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÁO Nt , DE 1986 

Autoriza a Prereitura Municipal de Muricí, Esta· 
· do de Alagoas, a contratar operação de crédito no 

valor correspondente, em cruzados, a 64.840,13 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. H É a Prefeitura Municipal de Murici, Estado 

de Alagoas, nos termos do art. 2~ da Resolução n! 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n'! 
140, de 5 de dezembro de 1985, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 64.840,13 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTNs, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada 
â implantação de galerias pluviais, esgoto e calçamento, 
no Município. 

Art. 2? Esta Resolução _entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR._PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, en
cerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram penna~ 

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada a redação final, a matéria vai à promul

gação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- A presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-seJwje, às 22 
horas e 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 53, de 1979, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que acrescenta e altera dispositivo na Lei 
n! 6.179, de 11 de dezembro de 1974, que instituiu 
amparo previdenciário para os maiores de setenta anos 
e para os inválidos (aprovado, quanto â constitucio
nalidade e juridicidade, em apreciação preliminar) e 
tendo 

PARECERES, sob nr490 e491, de 1986, das Comis· 
sões: 

-de Legislação Socitil, favorável; e 
- de- FínaÕças, contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer
rada a sessão. 

f.:evanta-se a sessdo às 22 horas e 26 minutos.) 
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Ata da 370! Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4! Sessão Legislativa Ordinária, da 47! Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 

ÀS 22 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume -Altevir Leal-Mário Maia- Euni
ce Michiles - Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueixas 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvfdio Nunes -João Lobo -
Cesar Cais -Dias Macedo -Afonso Sancho -Moa
cyr Duarte - Martins Filho -_Humberto LuCena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- JoSé Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista -Passos Pôrt9 ~ Juta):ly Maga-
lhães- Luiz Viana- José lgnádo Ferreira- Nelson 
Carneiro -Jamil Haddad- Mata-Machado -Alfre
do Campos- Fernando Henrique Cardoso- Severo 
Gomes- Benedito Ferreira- Gastão Müller- José 
Fragelli_- Saldanha Derzi- Affonso Cama.rgo- AI~ 
varo Dras - Enéas Faria -Arno Damiani -Ivan 
Bonato- Carlos Chiaretli -Pedro Simon- Octávio 
Cardoso. -

O SR. PRESIDENTE (José Frage!li) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 S!s. Senadores. 
Havendo nl.Ín:lero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (JoséFrageJli) -A Presidência 
recebeu a Mensagem n! 556, de 1986 (n~ 772/86, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República, 
nos termos do art. 42, item VI, da Coiüitituição, e de 
acordo com o art. 2~ da Resolução n~ 93n6, do Senado 
Federai, solicita autorização para que o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro possa contratar operação de 
crédito, para os fins que específica. 

A matéria será despachada às ComisSões &: Econo
mia e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli)- sObre a mesa 
requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. lY~Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N: 656, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 519, 
relativa a pleito da Prefeitura Municipal de Cordislândia 
(MG). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1986. -Hélio 
Gueiros- Octávio Cardoso-- Benedito Ferreira. 

REQUERIMENTO 
N! 657, de 1986 

.Kequeremos urgência., nos termos do art. 371, alínea 
b, do Regimento Interno, para a Mensagem n? 553, 
de 1986, relativa a pleito da Prefeitura Municipal de 
Ituverava (SP). 

Sala das Sessões, 5 de dezembro _de 1986. -Octávio 
Cardoso - Odacir Soares - Alfredo Campo.<;. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requeri· 
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli) -Passa-se â 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

DiscÜrssão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n? 53, de 1979, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que "acrescenta e altera disposM 
tivo na Lei n~ 6.179, de 11 de dezembro de 1974, 
que instituiu amparo previdenciário para os maioM 
res de setenta anos e para os inválidos (aprovado, 

qu~nto à constitucionalidade e juridicídade, em 
apreciação preliminar) e tendo 

PARECERES, sob n<s 490 e 491, de 1986, das 
Comissões: 

- de Legislação Soc_ial, favorável; e 
- de Finanças, contrário. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. 

O Sr. NeLson Carneiro (PMDB - RJ) - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, pela ordem. 

O SR, NELSON CARNEffiO (PMDB- RJ. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presídente, Srs. Senadores: 

Apenas para uma retifícaçáo. O parecer da Comissão 
de Finanças também é favorável. Conclui.aestes termos: 

-.. E. não obstante alguns senões formais, que tal
vez possam ser obviados pela Comissão de Reda
çào, somos também, quanto ao mérito dos aspectos 

-financeiros, pela aprovação do Projeto de lei sob 
exame, na trilh~ dos precedentes pronunciamentos 
favoráveis." 

Assim, apenas por equívoco, consta da Ordem do 
Dia que o parecer foi contrário. 

O parecer da Comissão de Finanças também foi favo
rável. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Preidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Nobre Sena· 
dor Nelson Carneiro, aqui se encontra o parecer da 
Comissão de Finanças de n~ 491, de 29 de maio de 
1985~_A Conclusão é a seguinte: 

"Em face do exposto, embora louvemos a intenM 
ção do autor, opinamos pela rejeição- do Projeto 
de Lei, por não atender aos aspectos financeiros, 
especialmente quando considerado do ponto de vis
ta jurídico e constitucional." 

O el:lgano é do avulso. (Pausa.) 
Em discussão o projeto, em primeiro turno. 
Se ninguém desejar fazer uso da palavra, encerro 

a discussão. (Pausa.) 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto voltará oponunamente à ordem do Dia, 

para segundo turno regimental 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N~ 53, de 1979 

Acrescenta e- alte-ra dispositivo na Lei n~ 6.179, 
de- 11 de dezembro de- 1974, que instituiu amparo 
prfvidenciádo par.a os maiores de setent.a anos e 
para os inválidos. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. H É acre~centado ao art. 1~ da Lei n~ 6.179, 

de 11 de dezembro de 1974, o segulnte parágrafo único: 

"Art.l? ......................................... .-.. ~ ..... :-.. 

Parágrafo único. São dispensadas das exigéncias 
dos incisos I a III as pessoas que se invalidaram 
em virtude de epilepsia. tuberculose e qualquer 
outra doença infecto-contagiosa." 

Art. 2~ O art. 8? da Lei n? 6.179, de 11 de dezembro 
de 1974, pas:;.a a vigorar com a seguinte redação: 

"'Art. 8~ O custeio das despesas decorrentes 
desta lei será atendido. sem aumento de contriM 
buições, pelo destaque de uma parcela da receita 
de custeio dos benefícios da Prevídêncía Social, 
variável de quatro a seis por cento da folha de 
salários de contribuição." 

Art. 3? Esta lei entrará em vigor na data de sua publiM 
cação. 

Art. 4~ Revogam~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- J.>as>a·se ago· 
r:'l à apreciaçã? do Requerimento o~ 656/86, de urgência, 
ltdo no E.xped1ente, para a Mensagem n~ 519/86, relativa 
a pleito da Prefeitura Municipal de Cordislândia. em 
Minas Gerais. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores gue o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria está despachada às Comissões de EconoM 
mia, de Constituição e Justiça e de Municlpios. Estando 
a matéria dependendo de parecer da Comissão de Eco
nomia e se verificando a ausência temporária da maioria 
dos integrantes da Comissão, a Presidência designa o 
nobre Senador Jorge Kaiume, substituto eventual da 
·referida Comissão, pede o parecer a S. E:tL 

O SR. JORGE KALUME (PDS- A C. Para proferir 
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: coma Men
sagem o~ 519/86, o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefei
tura Municipal de Cordilândia- MG que objetiva con
tratar junto à Caixa Económica Federal esta na qua\i
_dade de gestora do Fundo de Apoio do Desenvolvi
:rnento Social- FAS, a seguinte operaçãp de crédito: 

1.1 Denominação: Município de Cordislândia 
1.2 Localização (sede):_ Praça Sagrado Coração de 

Jesus, 12 Cordislândia- MG. 
2,\'JNANCIAMENTO 

2..1 Valor: equívalf'nte, em cruzados, a até 10.427,84 
OTN. 

2.2 Objetivo: Calçamento em poliédrico de vias pú-
blicas. 

Prazo:Carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: 8 (oito) anos. 
Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados trimestralM 

mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das OTN. 

Condições de Liberação: O financiamento será IibeM 
rado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser 
apresentado. 

Garantia: Vinculação de quotas do Fundo de Partici
pação dos Municípios - FPM. 

Dispositivos Legais: Lei Municipal n? 309, de 9 de 
abril de 1986. 

Considerando os aspectos social, económicoMfinan
ceiro e legal, a operação apresentou via[lilidade, segun
do a Caixa Econômica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao DesenvoiM 
vimento Social- FAS. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N? 352, DE 1986 

Autoriza a Prefeitur.a Municipal de Cordislândia 
--- M.G a contratar operação- de crédito no valor 
correspondente, em cruzados a 10.427 ,84. 

O Senado Federal resolve: 
Art. H É a Prefeitura Municipal de Cordislândia -

MG, nos termos do an. 2? da Resolução n? 93, de onze 
de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado 
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Federal, autorizado a contratar operação de crédito no 
valor correspondente em cruzados, a 10.427,84 OTN, 
junto à Caixa Económf~ Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - F AS, destinado ao calçamento em poliédrico 
de vias públicas, naquele municfpio. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da ComissãO de Economia conclui pela apresentação 
do Projeto de Resolução n~ 352/86 que autoriza a "FreTei~ 
tura Municipal de Cordislândia- MG, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 10.427,84 OTN, para os fins que especifica. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Cueiros 
para relatar o parecer da Comis.são J;le Constituição 
e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para profe· 
rir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, o pre
sente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia 
do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer 
sobre a Mensagem n~ 519/86, do Senhor Presidente da 
República, autoriza a Prefeitura Municipal de Cordis
lândia - MG. a contratar empréstimo no valor corres
pondente em cruzados, a 10.427,84 OTN destinado a 
financiar calçamento em poliédrico de vias públicas. 

O pedido de autorização foi forinulado nos termos 
do preceituado no art. 2~, da Resolução n<t93, do Senado 
Federal, implicando, por conseguinte, a não observân
cia dos limites fixados nO-art. 2~, da Resolução n~ 62, 
de 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
os recursos a serem repassados serão provenientes do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais asplicáveis 
à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminha
mento favorável, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume para proferir 
o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. JORGE J{ALUME (PDS -AC. Para proferir 
parecer.) ~Sr. Presidente e Srs. Senadores, sob e~ame 
o Projeto de Resolução n~ 352, de 1986, de autoria 
da Comissão de Economia do Senado Federal, que ob
jetiva ãutorizar a PrefeitUra Municipal de Cordislândia 
- MG, a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados a 10.427,84 OTN, destinada 
a financiar projeto de infra-estrutura, naquele muni
cípio. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aós _a_spectos financeiros, a qual 
concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade do programa a ser custeado pelo emprés~ 
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou~se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos as~ 
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comiss.ão, oPíila
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto em turno único. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da 
palavra, vou encerrar a discussão. (~ausa.) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer 

sentados. (ausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de__F.edação. 

OSR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
o parecer dessa Comissão_ que vi!l ser lido pelo Sr. 1 ?-Se
cretário. 

É lido o seguinte 

PARECER 
N! 1.243, de 1986 

(Da Comissão de Redaçáo) 

Redação final do Projeto de Resolução nt 352, 
de 1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 
A Comissã.o apresenta a redação final do Projeto 

-- de Resolução n~ 352, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cordislândia (MG) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
10.427,84 OTN. 

Sala d~ Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. -Jorge Kalume, Presidente- Octávio Cardoso, 
Relator_- Lou~ival Baptista (art. 90, ~I). 

ANEXO AO PARECER N' 1.243, de 1986 

RedaçAo final do Projeto de Resolução nt 352, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cordi~lândia 
(MG) a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 10.427 ,84, Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. H É a Prefeitura Municipal de Cordislândia, Es

tado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~ da Reso
lução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela 
de n~ 140, de 5 de dezembro de ~985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 10.427,84 Obriga
ções do Tesouro Nacional-OTN, junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 

- de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada 
a calçamento em poliédrico de vias públicas, no Muni
cípio. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a tedação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma

necer Sf!ntados. (Pausa.) 
Aprovada. -
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento nY 657/86 de urgência 
lido ~o Expe~iente, para a mensagem nY 553, de 1986: 
relattvo a pletto da Prefeitura Municipal de Ituverava 
São Paulo. ' 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
-AprOvado. 
O projeto está distribuído às Comissões de Econo

mia, de Constituição_ e Justiça e de Municípios. 
E$tando a matéria dependendo do parecer da Comis

são_ de Eco~o~a, e veri~icando~se a auséncia tempo
ci.fla da mruona dos seus mtegrantes, a Presidência deR 
Slgna o nobre Senador Jorge Kalume, substituto even~ 
tual da referida Comissão, e pede o parecer da mesma 
a S. EX! 

O SR. JORGE lULUMl': (PDS - AC. Para emitir 
.. parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n't 553/86, o Senhor Presidente 
d~~p~blica submete à deliberação do Senado Federal 
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pleito da Prefeitura: Municipal de ltuverava, Estado de 
São Paulo, que objetiva contratar junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, a seguinte 
operação de crédito: 

Características da operação: 

1. PROPONENTE 
1.1. Denominação: Município de Ituverava 
1.2. Localização (sede): Rua Getúlio Vargas, 42-

Ituverava- SP. 

2. FINANCIAMENTO 
o~J· Valor: equivalente, em cruzados, a até 56..646,26 

2.2. Objetivo: canalização de córrego 
2.3. Prazo: carência, até 3 (três) anos. 

Amortização: 7 (sete) anos. 
2.4. Encargos: juros de 4% a.a:, cobrados trimestral

mente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo 
com o índice de variação das OTN. 

2.5. Condições de_ Liberação: o financiamento será 
liberado em parcelas, de acordo com o cronograma 
a ser apresentado. 

2.6. Garantia: vinculação de parcelas do Imposto so
bre Circulação de Mercadorias - ICM. 

2. 7. Di~positivos Legais: lei Municipal n? 2.449/86, 
de 11 de Junho de 1986. 

Considerando os aspectos social, económico finan
ceiro e legal, a operação apresentou viabilidade: segun
do a Caixa Econéimica Federal, enquadrando-se nas 
normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS. 

Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da Men
sagem nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 353, DE 1986 

~Autoriza a Prefeitura Municipal de Ituverava, 
Sao Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 56.646,26 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1? É a Prefeitura Municipal de ltuverava, São 
Paulo, com base no que estabelece o art. 2~ da Reso
lução n~ 93/76, alterada pela Resolução n? 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
56.646,26 OTN junto à Cai>;a Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS, destinada a canalização de 
córrego. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR: PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer 
da ~om1ssão de Economia conclui pela apreciação do 
Projeto de Resolução n~ 353/86~ que autoriza a Prefei
tura M_!.l-nicipal de Jtuverava, SP, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em Cruzados, a 
56.646,26 OTN, para os fins que especifiCa. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros 
para proferir o parecer da· Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n? 553/86, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Ituverava, São Paulo, a contratar empréstimo no 
valor c-orrespondente, em cruzados, a 56.646,26 OTN, 
destinado a financiar a canalização de córrego. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos 
do preceituado no art. 2? da Resolução n? 93, de 1976, 
~lter~da pela Resolução -n~ 140/85, do Senado Federal, 
unphcando, por conseguinte, a não-observância dos li
mites fixados no art. 2? da Resolução n~ 62, de 1975, 
também do Senado Federal, haja vista que os recursos 
a serem repassados serão provenientes do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifici-se q-llé a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à 
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espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos de constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir 
o parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emítír 
parecer) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sob exame o Projeto de Resolução n~ 353, de 1986, 
de autoria da Comissão de Economia do Senado Fede
ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
Ituverava, São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 56.646,26 
OTN, destinada à canalização de Córrego: 

A matéria foi a-preciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual 
conclui pelo presente diploma legal, tendo em vista 
a prioridade de programa a ser custeado pelo emprés
timo e a capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pela encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Nos aspectos que competem a esta ComisSão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos 
municípios brasileiros, em face da concentração das re
ceitas tributárias a nível da União, e ser o instituto 
do endividamento o único meciriisi:no" ae "que dispõe 
para implementar os programas de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres 
são favoráveis. Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa, 
redação final que será lida pelo Sr. H-Secretário. 

É lid-a a seguinte 

PARECER 
N: 1.244, de 1986 

Da Comissão de Redaçáo 

Redaçáo ímal do Projeto de Resolução nt 353, 
de 1986. 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 353, de 1986, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Ituverava - SP, a contratar operação 
de qéditõ ilo valor correspondente, em cruzados, a 
56.646,26 OTN. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de dezembro de 
1986. -Jorge Kalume, Presidente -Octávio Cardoso, 
Relator- Louviral Baptista (art. 90 do RI) 

ANEXO AO PARECER NY 1.244, DE 1986 

Redação final do P~jeto de Resolução nt 353, 
de 1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO NY , DE 1986 

Autoriza u Prefeitura Municipal de ltuverava, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
56.646,26 Obrigações do Tesouro Nadonal- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. H É a Prefeitura Municipal de ltuverava, Esta

do de São Paulo, nos termos do art. 2~ da Resolução 
ri.~ 93,- de 11 de outubro de 1976, alterada peiã de 
n? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 56.646,26 Obriga
ções do Tesouro Nacional- 01N junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Sociai-FAS, destinada 
à canalização de córrego, -no Município. 
AiL-2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
OS SrS.- Senadores que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se boje, às 22 
horas e 47 minutos, destinada ao encerramento dos 
trabalhos legislativos. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encer· 
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 46 minutos.) 

Ata da 371! Sessão, em 5 de dezembro de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 

ÀS 22 HORAS E 47 MINUTOY; ACHAM·SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Micbiles "- Gaivão Modesto - Odacir Soares -
Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - Bello Parga 
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - Joao- Lobo -
Cesar Cais- Dias Macedo- Afonso Sancho- Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marcondes Gadelha- Maurício Leite- José Urbano 
- Cid Sampaio - Carlos Lyra ...::... Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista- Passos Pórto- Jutahy Maga-
lhães- Alaor Coutinho- Luiz Viana- José Ignácio 
Ferreira- Nelson Carneiro~ Jamil Haddad- Mata
Machado - Alfredo Campos - Fernando Henrique 
Cardoso- Severo Goriles- Benedito Ferreira- Gas
tão Müller- José Fragelli -Saldanha Derzi- Affon
so Camargo - Álvaro Dias - Enéas Faria -Amor 
Damiani - Ivan Bonato - Carlos Chiarelli - Pedro 
Simon- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimenatal, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nOssos trabalhos. 
Não há Expediente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Car

doso. 

O SR. OCTÁ-vTO CARDOSO (PDS- RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão-do- orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: _ - · 

Eu compreendo que, a esta altura da noite, todos 
estejam fatigados pelo esforço desenvolvido nestes últi-

lllOS dias, para que este Senado pudesse esgotar a longa 
pauta de projetas que deveria discutir e votar. Entre
tanto, Sr. Presidente, nós estamos encerrando não só 
o ano legislativo, _mas a legislatura, a legislatura que 
antecede urna Assembléia Nacional Constituinte, que 
tem a missão de discutir e elaborar o texto constitu
cional, para uma sociedade que se transforma, que se 
moderniza e que tem manifestado, nestes últimos anos, 
inúmeros anseios, inúmeras aspirações. E esta assem
bléia _foi discutida e votada na atual legislatura, apro
vando proposta do Senhor Presidente da República. 

Portanto, é natural que, ao encerrarmos este ano, 
as Liderabç~ se manifestem, não para um minuncioso 
relatório de quanto fizeram, mas para sintetizar as suas 
posições. 

O irieti Pa!tido, o PDS, que oUtrora íoi numeroso 
nesta Casa e na Câmara Federal, e que hoje se vê 
redutido_a tão poucos Parlamentares, certamente teve 
a oportunidade d-e cumprir a sua parte no processo 
de renovação, de transformação institucional da política 
e da sociedade brasileira. Verdade que malsinado, ver
dade que_ duaramente açoitado na~ últimas eleições, 
mas é o smal dos tempos, ele cumpnu o seu papel. 

Também, em 1970, o então MDB passou pof eSSa 
fase. Eram 7 Senadores, entre eles vislumbro o ilustre 
Senador Nelson Carneiro. Chegou esse Partido a pensar 
na sua autodissolução. E quando olhamos o mapa que, 
recentemente, uma revista publicou, a ARENA de en
tão era representada pela cor verde e uma pequena 
mancha vermelha que era o único do MDB. Quando 
examiiJ.armos o mapa hoje, que é todo vermelho, repre
sentando o PMDB, com um ponto, apenas, onde não 
ganhou a eleição. Vé:-se, então, que a História se repete, 
os fa._tQS_s_e_repetem, agora as lições, certamente, deve
rão ser outras. 

Talvez a ARENA não tenha sabido ou- não tenha 
podido, ou as circunstâncias eram diversas, talvez não 
tenha podido administrar a sua vitória·, e se foi desgas
tando de eleição em eleição, até chegar ao ponto em 
que nos encontramos hoje, no PDS, sucedâneo da anti
gaARENA. 

Pois o PMDB, hoje, nós esperamos, há se saber tirar 
· da história política deste País as suas lições: a lição 

de não percorrer os caminhos da ARENA e também 
a lição de não percorrer os caminhos do partido quase 
único do México, por exemplo, porque não há como 
negar, se teme a grande predominância, o grande gigan
tismo de um Partido que possa desviá-lo do seu ideal 
e possa suprimir os Partidos pequenos, os Partidos mi
nOritários, deformando a representação da sociedade 
brasileira. 

Se o PRI, o Partido Revolucionário Institucional, 
nasceu do grande ideal e da grande chama da Revolução 
Mexicana de 1910, pela inspiração de Plutarco Calles, 
é verdade que nunca foi um partido de oposição, mas 
um partido que sintetizava o ideal revolucionário, da 
revolução que vinha para transformar o. México, que 
foi sangrenta, que custou um milhão de vidas, que foi 
capaz de fuzilar o seu grande chefe e inspirador, o Gene
ral Francisco Madero. A revolução que não aceitou 
o usurpador que o sucedeu e que foi capaz também 
de fuzilar o seu s_egundo chefe; e que foi capaz de levar 
também ao fuzilamento o homem que queria institucio
nalizar a revolução, que foi Venustiano Carranza; que 
foi capaz de levar à morte também ao Presidente Gene
ral Álvaro Obregón, um mutilado da revolução e um 
grande idealista. Pois essa revolução, que não poupava 
os seus chefes e os seus grandes lídetes; porqur era 
aquecida pelo grande ideal revolucionário, o ideal de 
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terra e liberdade, o ideal da reforma agrária, o ideal 
de dar a todos o quinhão, e de deslocar os grandes 
potentados, que eram os tierra-tenentes e a Igreja, esse 
partido simbolizava, portanto, um grande ideal. Mas, 
aos poucos foi deformando, e mesmo depois de ter 
tido um grande Presidente como foi Cárdenas, que reali
zou pacificamente grande parte do ideal revolucionário~ 
ele não soube conviver com os conflitos da sociedade, 
com os conflitos democráticos daquele grande País. 

Esperamos que o PMDB, o grande vitorioso ilestas
eleições, não faça a Constituição da Maioria esmagã.:
dora, mas que seja capaz de compreender, não só as 
parcialidades que o compõe, porque é uma frente, mas 
que seja capaz de compreender as parcialidades minori
tárias da sociedade brasileira._E nós cometemos o erro 
de termos estruturado - eu penso - mal o nosso siste
ma partidário. 

Saímos da camisa-de-força do bipartidarismo, e abri
mos as portas para o pluripartidarismo s-em regras, sem 
limites, sob o pretexto da liberdade e da democracia. 
Então, grupos se organizaram e fundaram um partido 
e nós tivemos dificudlades, neste Senado e na Câmara 
Federal, de distribuir, por exemplo, o tempo da-propa
ganda eleitoral. E os grandes Partidos acabaram sendo 
os aquinhoados nessa propaganda, sem que os Partidos 
pequenos, as Minorias tivessem a oportunidade da re
presentação nesse tipo de propaganda, e, mais uma 
vez, acabaram sendo sufocadas pela propaganda que 
oficialmente instituímos e pelo massacre do poder eco
nómico, que nós não soubemos óu nãO pudemos coibir. 
E essas eleições foram a demonstração mais nítida e 
mais cabal de que nós precisamos fazer alguma coisa. 

Não é possível que se gaste numa eleição o que se 
gastou neste_ País. Que se faça o quese fez neste País, 
com dinheiro próprio, o dinheiro do empresário, o di.:
nheiro do empreiteiro, o dinheiro público, o dinheiro 
do povo brasileiro, deformando a captação da vontade 
nacionaL 

Quem sabe devemos estudar o _voto distrital, censu
rado por uns, aceito por outros ... Mas, geralmente pro
clamado como aquele em que o poder económico é 
facilmente identificado, porque localizado, porque mais 
de perto fiscalizado pelos eleitores do distrito. 

Nós devemos também, eu penso, ter a coragem -
eu não estarei aqui, hoje faço o meu último d_icurso 
neste Senado mas devemos ter a coragem de reformular 
certas regras consuetudinárias, certos hábitos que nós 
temos como este de encerrar hoje, num esforço concen
trado, trabalhando desordenadamente, desorganizada
mente para aprovar projetes que somos pressionados 
para aprovar, pressionados pela nossa consciência por 
Estados e Municfpios. Não queremos deixar Estados, 
Municípios; sem os recursos dos empréstimos, mas faze· 
mos tudo a galope, de afogadilho, quando teríamos 
todo o ano para trabalhar, disciplinando os nossos traba
lhos, diminuindo, quem sabe, as comissões permanen
tes, tal como quer o Senador Nelson Car:neiro, criando 
três grandes comis!lões, criando as comissões especiais 
para determinados tipos de investigação, como faz o 
Senado norte-americano, com grande poder de decisão, 
com grande poder punitivo, com grande poder de disci
plina; termos a coragem de enfrentar a opinião pUblica 
com certas medidas que nós precisamos tomar, como 
a de remunerar o parlamentar, como se remunera o 
Ministro do Supremo Tribunal ou dos Tribunais Supe
riores que não percebem por sentença, por acórdão, 
por audiência, que não têm jeton, mas têm um fixo 
que a ninguém escandaliza. Nós precisamos ter a cora
gem de romper certas rotinas que nos amarram, que 
nos deformam e que às vezes comprometem a nossa 
imagem. 

É verdade que não temos, também, a ima"gem -que 
alguns nos atribuem, mas, na verdade, precisamos cami
nhar no sentido da modernização, da reformulação do 
Parlamento. 

O Parlamento não faltou quando foi á hOra de anistiar 
o Parlamento brasileiro, não faltou na hora de revogar 
os atas institucionais, não faltou na hora de votar as 
eleições diretas para governadores, para prefeitos das 
capitais. Não votou para Presidente da República e, 
em seguida, depois da sucessão, votou às eleições dire· 
tas para Presidente. Agora, o Parlamento não soube 
recobrar as suas prerrogativas, como a de autoconvo
car-se, como a de trazer para o seu âmbito a anistia 
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política, como a de suprir certos poderes no Poder Exe
cutivo, como o decretowlei que o MDB, oposição, advo
gava e que no Governo utiliza. O Parlamento não foi 
coerente neste ponto. 

Nós fizemos uma comissão especial para recobrar 
as prerrogativas. Fui o seu Presidente, entregamos o 

- relatório, as nossas conclusões que resultaram de um 
consenso, aos dois Presidentes, ao da Câmara dos De
putados e ao do Senado Federal. O Presidente Ulysses 
Guimarães que tinha interesse, manifestou-se na comis
são compareceu à sua instalação, e recebeu o seu Presi
dente, o vice-Presidente e o Relator no Palácio do Pla
nalto, para significar a importância que o Presidente 
da RepUblica, e também Presidente da Câmara dos 
Deputados, emprestava a esta Comissão. Não foi capaz, 
no entanto, de colher as assinaturas, de transformar 
aquela proposição em emenda constitucional para que 
esta Casa, na antevéSpera da Assembléia Nacional 
Constituinte, íá tívesse recobradas as suas prerrogativas 
e tivesse mais altivez e melhor desempenho. 

Nós esperamos, Sr. presidente, da Assembléia N-acio
nal Constituinte, não que ela nos redima .• pois ela será 
uma Assembléia de homens com muitos defeitos, mas 
ela tem o exemplo de muito dos nossos defeitos <}e 
muitas das nossas deformidades, de muitas das nossas 
omissões, mas que oxalá ela não reincida, não pratique 
também as suas, frustrando a melhor representação do 
povo brasíleiro. 

Nobre Senador João Lobo, V. Ex~ levantou o micro
fone do aparte e eu terei muito prazer em ouvi-lo. 

O Sr. João Lobo- Nobre Senador Octávio Cardoso, 
eu quase já perdi a oportunidade do aparte, mas quero 
aproveitar para parebenizar o ilustre colega pelo bri
lhante pronunciamento que produz neste momento, o 
que, aliás não constitui nenhuma novidade para nós 
qu~ já estamos acostumados com a sua eloqüência, com 
a vibração das suas palavras, com a precisão dos termos 
-que V. Ex~ usa, quando fala sobre assuntos tão impor
tantes como es_te que está abordando. Mas, o meu apar
te se prendia ã prímeira parte do seu pronunciamento, 
quan~o V. Ex~ dizia que a ARENA, tão poderosa que 
foi, ilão soube colher talvez os ensinamentos das suas 
vitórias e espera que o PMDB possa colher, da sua 
vitória, ensinamentos mais preciosos. Eu queria apenas 

·dizer a V. Ex~ que a ARENA e o PDS duraram 20 
anos no poder sem ter se aproveitado das lições da 
História. Se o PMDB se aproveitar das lições da sua 
história, tenho a impressão de que deverá permanecer 
pelo menos 30 ou 40 anos. Vamos esperar que isso 
não aconteça, para o bem da democracia, para o bem 
da formação da sociedade brasileira. V. Ex! observou 
muito; o PMDB montou com tanto ímpeto no cavalo, 
que deu a impressão de ter passado para o o-Utro lado, 
em vez de ficar em cima da sela. Vamos esperar que 
as coisas sejam corrigidas ao longo desses anos, que 
serão precioso-para a votação da nossa ConstitUição, 
para a formação da democracia brasileira. Era este o 
aparte. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Sou muito grato 
ao aparte de V. Ex! e, especialmente, aos generosos 
conceitos com que me distinguiu. 

Mas, Sr. Presidente; penso que o PMDB está numa 
situação melhor do que a nossa. A ARENA nasceu 
da decisão revolucionária, viveu como se "fosse um Parti
do de Gover:Uo, inaS Governo não era. O PMDB for
mou-se através da Oposição, com 20 anos_de Iuta,_con
quistando algumas parcialíadades do Poder, como os 
Estados, para chegar ao Poder da União. É verdade 
que já começa a encontrar algumas contradições. Já 

:~ -=~~:~!:i~~i~o0:s~e.si~e;~:· ~:o p~~c~o~~=ji 
é um percalço para o Partido. E isso está dito na própria 
nota do Partido que começa dizendo que as recentes 
medidas do Governo provocaram garande perplexidade 
na população, E provocaram, sobretudo, porque foram 
apresentadas como medidas isoladas, deslocadas do 
contexto mais amplo em que se insere a questão crucial 
das dívidas externa e interna do País e de suas influên
cias no crescime-nto económico e no aumento de empre
go da massa salarial dos nossos trabalhadores. 

De fato, a linguagem mais veemente- do PMDB, era 
a linguagem da soberania nacional, do rompimento com 
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o Fundo Monetário Internacional, da imposição das 
nossas condições, da moratória. Nós ouvimos o Ministro 
da Fazenda dizer que não haverá moratória. O Presi
dente da República disse: "Não haverá moratória". O 
chamado monitoramento do Fundo Monetário Interna
cional que não ia haver mais, já começa entretanto 
a se dizer que haverá, mas apenas uma vez por ano 
e não mais do que urna vez por ·ano. 

Então, esse tipo de conflito nós temos que registra.r, 
mas esperamos que realmente o grande Partido que 
se forjou na Oposição saiba, na Constituinte, fazer uma 
Constituição pàra-a sociedade brasileira, com respeito 
às mi~orias, que reflita realmente as grandes aspirações 
nacionais. Até porque, somados os votos dos partidos 
minoriüfricis~ -õs brancOs e os nulos, o PMDB não detém 
a. maioria política do País. 

Mas, Sr. Presidente, a noite já vai longe e nós deve
mos concluir. Queria dizer que o meu Partido que con
tribuiu, como disse, para as grandes decisões, ainda 
espera desempenhar o seu papel na sociedade brasileira, 
na democracia brasileira, como partido de oposição; 
que espera ainda ter a oportunidade, na tribuna e na 
urna, de recobrar uma posição mais destacada, para 
que possa também oferecer a sua contribuição ao aper· 
feiçoamento das instituições, da democracia e da sacieM 
dade brasileira. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex~ um apar
te? 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO - Ouço V. Ex<, com 
prazer. 

O Sr. Nélson Carneiro- V. E.x!me permita algumas 
considerações sobre o notável discurso que está produ
zindo. Como V. Ex:~. também acredito que ainda é muito 
cedo para julgar a atuação do PMDB como partido 
do Governo. Acredito, por outro lado, que o fato do 
Presidente da Reptiblica ter saído dos quadros da antiga 
ARENA, apenas revela que dentro da ARENA haviam 
valores como V. Ext, capazes de contribuir quando con
vocados, para traçar novos rumos ao P;Jís. E, final· 
mente, que não há de ser o número que caracteriza 
o grande ou o pequeo partido; é a chama que o ilumina, 
é o ideal que o empolga e pouco importa que sejam 
poucos os parlamentares que hoje representam o Parti
do Democrático Social, lamentando que entre eles não 
esteja a eloqüência e o patriotismo de V. Ex~ Mas, 
esperamos que o Partido que V. Ext honra com a sua 
presença, com o seu civismo e com a sua palavra, esse 
Partido, pouco importa se maior ou menor, continuará 
dando sua contribuição ao desenvolvimento e à gran
deza do País. 

O SR. OCTÁ V.IO CARDOSO - Sou muito grato 
a V. Ex~. nobre Senador Nelson Carneiro, que me pare
cer ser, se isso não constituir de mérito para os demais, 
a figura mais perfeita ç mais acabada do parlamentar, 
pela sua fertilidade, pela sua versatilidade, pela sua 
fidelidade ao Parlamento, peta sua vocação para a urna, 
pelo seu despreendimento como homem capaz de sacri
ficar a própria saúde no cumprimento de seu mandato. 
V. Ex~ honra e dignifica o Parlamento brasileiro. 

Mas, Sr. Presidente, gostaria, nesta oportunidade, 
em que deixo o Senado da República registrar que não 
acrescentei nada ... (não apoiados!!!) nos trabalhos des
te Senado, mas o Seriado, sim, acrescentou muito em 
mim pelo convívio que tive com os melhores homens 
da sociedade braisleira, os mais experientes, os mais 
lúcidos, aqueles que percorreram os mais longos camí
nhos da política brasileira; da vereança à deputação 
estadual_,_ federal, à governança, ao Senado e até à repew 
tição do Senado da RePUblica, Muito aprendi, foí peiia 
que tenha dado tão pOuco. (Não apoiado!) 

Queria deixar o meu agradecimento à tolerância dos 
meus companheiros, inclusive nesta noite, depois de 
tanta fadiga; agradecer os ensinamentos que aqui receM 
bi, ao seu maravilhoso corpo de funcionários sempre 
prestante, sempre dedicado. À imprensa que, ãs vezes, 
nos censurou injustamente, às vezes, nos censurou jusM 
tamente., Mas ela e nós vívemos o mesmo destino. 
Dep~E_demos da imprensa para a divulgação dos nossos 
trabalhos e ela depende de nós para a sustentação da 
liberdade. 
N~s tem()~ de nos completar, somos um único Cofpo 

e é preciso que -os nossos críticos, de um modo geral. 
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saibam individualizar a crítica, para que atinja pessoas, 
mas que preservem a instituiçcio, a corporação, porque 
na crítica à pessoa haverá quem entenda a censura da
queles que não deverão retornar, mas na crítica à insti
tuição poderá estar o veneno _do seu extermínio ou o 
veneno do seu desprestígio ou o começo do seu fim. 

O Parlamento é aberto, o Parlamento é uma grande 
vitrine; aqui tudo se sabe, aqui tudo se comenta. Outros 
poderes não são assim. Por isto, parecem mais preser
vados. Mas não são nem melhores nem piores do que 
nós. São corporações de homens q:ue representam a 
educação, o caráter e os defeitos da sociedade em que 
convivem. 

Espero que os meus companh~iros que integrarão 
a Assembléia Nacional Constituinte possam realizar um 
grande trabalho, e aos que daqui saem, que um dia 
possam retomar a este cenáriO: - --

A V. Ex!, Sr. Presidente, devo também dirigir em 
agradecimento. V. Ex' presidiu este Senado numa hora 
de muita incompreensão e de muita turbulência. Mas 
V. Ex! há de levar para o seu Mato Grosso o reconhe
cimento daqueles que acomplinharam o seu trabalho. 

Uma vez mais agradeço a todo o corpo funcional 
deste Senado e agradeço a toler~_!lci~_d_o~~-~i_c__Qmpa
nheiros. Muito obrigado. (Palmas. -Muito bem! O ora
dor é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador f)dacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (l'FL - RO. Proinincia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Neste momento em que._encerramos os trabalhos des
ta legislatura, eu desejava trazer a palavra do Partido 
da Frente Liberal, principalmente porque nós termina
mos um trabalho ao longo destes quatros anos e temos 
o dever de vislumbrar a construção de um grande ediií
cio, que· é o edifício da nova Constituição brasileira. 
O trabalho que fizemos durante estes quatro anos, nós 
que vivemos num País peculiar, devemos registrar que 
este trabalho resultou da conjunção dos esforços de 
todos os partidos políticos. A revogação dos a tos institu-

. clonais, a anistia, a eleição direta, a eliminaç3o das 
leis que representavam casuísmos; que representavam 
o autoritarismo, todos esses a tos decorreram da ação 
conjugada de todos os partidos polfticos. Do mesmo 
modo que a sociedade brasileira almeja uma Consti
tuição, almeja que se faça uma Constituição que reflita 
suas aspirações, que reflita os seus ideais, que reflita 
a nossa realidade; do mesmo modo que esta constituição 
vai representar também a conjugação dos esforços de 
todos os partidos políticos que, unidos, têm um mesmo 
ideal, que é_ o de restabelecer a democracia plena no 
nosso País, que é o ideal de tornar o estado democrático 
brasileiro verdadeiramente justo, verdadeiramente 
igualitário e verdadeiramente fraterno. _ 

Neste momento, Sr. Presiderite e Srs. Senadores, em 
que nós não apenas concluímos um ano de trabalho, 
mas em que nós concluímos uma legislatura difícil, como 
muito bem acentuou o eminente Senador Octávio Car
doso; difícil, porque nós vivemos um período de transi
ção entre um regime autoritário e um- iegime que_ se 
quer democrático;-qoe se quer aberto, que se quer ver
dadeiramente livre como deseja o povo brasileiro, por 
isto, nesta noite em que nós terminamos este trabalho, 
em que nós temos pela frente um trabalho ainda maior, 
que é o de identificar as aspirações do povo brasileiro 
e de expressá-las na nova carta constitucional do nosso 
País, neste momento, desejava despedir-me dos compa
nheiros que para cá não voltarão e desejava dizer a 
V. Ex!, que desenvolveu, na Presidéncia do Senado, 
um trabalho difícil, um trabalho árduo, um trabalho 
voltado também para a construção da democracia, eu 
desejava registrar as nossas espeninças;-de que os dese
jos do povo brasileiro realmente se concretizem, real
mente-se ·m:ate-na:IiZem-;-realmen.tesetaçairi~- ----

Portanto, nesta noite, eu desejava também expressar 
aos funcionários do Senado Federal, de todas as catego
rias, os nossos agradecimentos, pelos trabalhos que fo· 
ram realizados, trabalhos todos perfeitos, trabalhos to
dos que marcam a tradição desta Casa, trabalhos que 
registram e que expressam, também aquilo que nós 
fizemos, porque tudo aquilo que nós fizemos resultou 
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no trabalho <iue foi desenvolvido pelo corpo funcional 
do Senado_ Federal. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu espero 
que o ano de 1987 seja o ano da construção da verda
deira democracia social do nosso País. 

Boa noite e obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Seriador Hélio Gueiros. 

O SR. HELIO GUEIROS (PMDB - PA. Pronuncia 
o_ seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Cumpro a honra e o dever de representar, neste ins
tante final de legislatura, a Liderança do meu Partido, 
o PMDB, por confiança e distinção do nosso eminente, 
eficiente, dinâmico Uder, o Senador Alfredo Campos, 
que se demonstrou sempre um Líder à altura da gran
deza, da dignidade e da eficiência deste Senado. 

_Quero dizer, em nome do PMDB, que este é um 
Congresso que sê imortalizou na História do Parlamen
to do Brasil. Foi graças a este Congresso que o Bras.il 
conseguiu chegar, mas cedo do que se imaginaVa. 'à 
plenitude democrática. Houve tempo em que se pensou 
que se teria de adiar por mais um período, por mais 
um mandato extenso de seis anos, o dia do reencontro 
do Brasil com a democracia, mas foi este Congresso 
que, contrariando incredulidades, descrenças e incom
·preenSões, soube ser digno da confiança do povo brasi
leiro nele depositada e apressou o reencontro com a 
democracia. E para nós, Senadores, é muito grato, é 
extremamente honroso saber que partiu, daqui, do Se
nado da República, o gesto inicial para que se fizesse 
de Tancredo Neves o nosso grande Moisés, o nosso 
grande condutor para a chegada à terra prometida. Foi 
daqui deste Senado, enfrentando incompreensões, in
justiças, maledicências, hostilidades até_ de certos gru
pos menos patrióticos, talvez menos patrióticos sim, 
mas radicais, foi daqui deste Senado que partiu um 
grUpo que achou que era chegado o momento de se 
apressar a redemocratização- do País. E esse grupo foi 
~Minas G_erais para se encontrar com Tancredo Neves 
e comovê-lo a aceitar a bandeira em favor dessa redemo
cratização imediata dO Brasil. Também foi aqui, neste 
Senado, que surgiu o grupo que teve a coragem de 
se opor a certos radicais, que ficavam naquela tolice 
de acbar que ninguém poderia comparecer ao Colégio 
~leitora!, mesmo para acabar com esse Colégio Eleito
ral. Esse grupo teve de enfrentar incompreensões. Che
gou-se até a colocar no pelourinho alguns elementos 
destacados desse grupo, mas nós estávamos firmemente 
decididos a apressar essa redemocratização do Brasil, 
e o que aconteceu foi que aquele pequeno grupo foi 
engrossando, engrossando, culminando naquela monu
mental demonstração de quas_e unanimidade do povo 
brasileiro, quando elegeu maciçamente TancredoNeves 
e José Sarney, Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica, e a partir daquele instante o Brasil viu renascer 
a fé e a esperança que estavam há muito esquecidas. 

É por isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o 
a tua I Senado tem do que se orgulhar, tem que se envai
decer, e é por isto que embora sejamos algumas vezes 
_apedrejados, como disse o Senador Octávio Cardoso, 
algumas vezes justamente, mas as mais das vezes injus
tamente, nós conseguimos sobreviver. merecendo o res
peito, a estima e confiança de todo o povo brasileiro, 
que soube compreender que, no instante decisiVo, nós, 
do ~enado da República, soubemos cumprir com o nos
so dever, e, porque soubemos cumprir com o nosso 
dever, nós chegamos à situação em que nos encon
tramos hoje. 

Eu me orgulho, como todo o PMpB, de estar perten
cendo a este Congresso que terá seu nome indelevel
mente gravadq naBistória do Parlamento brasileiro. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores. eminentf,': Senador 
Octávio Cardoso, achO que fÕi umã coincidência muito 
feliz, para mim~ tê-lo ouvido,__hoje, como Líder do PDS. 
porque, de fato, durante a maioria das sessões deste 
Senado da República, coube a ele, juntamente com 
o S-enador Jorge Kalume, aguentar o bastão do PDS, 

- este grande Senador, que vai fazer falta a este Senado 
da República, pela sua palavra equilibrada, serena, mas 
corajosa enfrentando também muita incompreensão, 
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e muita hostilidade; esse grande Senador do PDS, esse 
grande Senador do Brasil, esse grande Senador gaúcho 
manifestou algumas apreensões e incertezas, pela possi
bilidade de o nosso PMDB se transformar num Partido 
como existe no México e, portanto, com a mexicani
zação da política brasileira. 

Posso assegurar, eminente SenadOr Octávio Cardoso, 
que isso não acontecerá. V. E~ fez comparação com 
a ARENA e com o PDS, mas há uma grande diferença, 
nobre Senador Octávio Cardoso: é que a ARENA co~ 
meçou grande para depois ficar pequena, não conheceu 
antes as dificuldades, os tremendos problemas e dificul
dades de Partidos pequenos do Brasil. Mas o PMDB! 
O PMDB começou pequenininho, e V. Ex! relembrou 
até, recordando essa figura venerável, tradicional, le
gendária deste Congresso, que é Nelson Carneiro, V. 
Ex! relembrou que o PMDB chegou a ponto de começar 
com set~_ e eu digo, respeitosamente, "gatos pingados", 
porque parecia mesmo uma insignificância; mas pãrtin
do desse pequenininho contingente, nobre Senador Oc
távio Cardoso, nós. fomos crescendo, crescendo, cres
cendo, conhecendo vicissitudes, conhecendo dificulda
des, suando, lutando, chorando, sorrindo poucas vezes, 
e chegamos agora essa situação, pela primeira vez, 
ao 'longo de 21 anos, de ser o grande vencedor nas 
eleições. 

Há, portanto, uma grande diferença, nobre Senador. 
Nós começamos pequenininhos, fomos crescendo pou
co a pouco, e enfrentamos toda espécie de dificuldades, 
e por isso fomos curados nessa luta e temos condições, 
portanto, mais do que a ARENA e do que o PDS 
de estar sintoniZado com as aspirações e necessidades 
-do povo brasileiro, 

Não quero dizer com isto, eminente Senador Octávio 
Cardoso, que a ARENA e o PDS deixaram alguma 
vez de contribuir para o pro-gresso e o desenvolvimento 
do nosso País. Posso dar o testemunho, na Liderança 
eventual do PMDB, compartilhando Liderança com o 
nobre Senador Alfredo Campos, o grande papel, a grau~ 
de contribuição que o PDS tem dado e vai continuar 
a dar ao desenvolvimento, ao progresso e ao aprimora
mento das instituições brasileiras. Nunca tivemos, emi
nente Senador Octávio Cardoso, qualquer dificuldade 
de entendimento com o PDS. 

Aqui se fala muito que o Senado vive obstruindo, 
os jornais espalham essa inverdade e, agora mesmo, 
com o Senado funcionando ininterruptamente de ma
nhã, de tarde e à noite, votando a toda hora, ainda 
há jornais e jornalistas que dizem estar havendo obstru
ção neste Senado. É incrível a incompreensão, é incrível 
a prevenção contra o Senado da República. Nunca hou
v-e, aqui, nenhuma obstrução sistemática, perniciosa e 
impatriótica. Está aqui o exemplo: estamos, às 23 horas 
e 30 minutos,_ votando continuamente projetas de inte
resse da Nação, dos Estados e dos Municípios com a 
colaboração unânime de todos os partidos com assento 
nesta Casa. Há, portanto, de se fazer justiça ao PDS 
pela excelente colaboração que nos tem dado nesta nova 
fase da Nova República. 

O eminente Senador Octávio Cardoso, também, após 
restrições ao fato de termos tido necessidade de realizar 
este esforço concentrado para votar apressadamente 
e, talvez, precipitadamente muitos projetas. MaS, quero 
lembrar ao eminente Senador Octávio Cardoso, esse 
grande gaúcho, esse grande parlamentar, esse grande 
tribuno, esse grande homem, que não é culpa do Senado 
da República. Aqui temos votado tudo quando nos tem 
chegado. O problema, eminente Senador Octávio Car
doso~ é que a maioria desses processos, que hoje nos 
forçam a ficar aqui até esta hora da noite, chegaram 
ontem à noite nesta Casa, não por culpa do Congresso 
Nacional, não por culpa do Senado Federal, mas por 
culpa de repartições do Poder Executivo, por culpa 
até da própria Câmara dos Deputados. Mas não por 
culpa do Senado da República, pelo contrário, estamos 
fazendo da fraqueza a força para não dar· chance a 
que-esses-atrasos-;-dóS -g_iiãis na o -somos- ciiljiãdós~-nao 
venham em prejufzo para os Estados, para a Nação 
e para os Municípios. 1 

O Senado tem s-abido cumprir com o seu dever, o 
Senado tem estado a tempo e a hora cumprindo com 
o seu dever e por isto, eminentes Senadores e eminentes 
colegas, que nós e o povo brasileiro devemos todos 
nos esforçar pela manutenção do Senado da República. 
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Esta é uma Casa necessária à-Repóblica, esta é uma 
Casa necessária à Federação, esta é uma Casa indispen· 
sável à democracia brasileira. Não podemos abrir mão 
do Senado, de maneira nenhuma, em _primeiro lugar 
porque não há coisa mais sábia, mais garantidora, mais 
asseguradora dos direitos de cada um, saber que uma 
decisão de uma Casa pode ser revista por outra Casa. 
A segurança do Poder Judiciáii.Q_ é qU:e o juiz não é 
absoluto, não é onipotente, mas dá uma sentença e 
se pode recorre a um -Tribunal para analisá-la e com 
isso se tem uma garantia maior para qualquer cidadão. 
Da mesma maneira, na feitura das leis e salutar, é inte
ressante, é importante, é indispensável que a decisão 
de uma Casa possa ser revista pela outra Casa. A Câma
ra faz a sua decisão e há o duplo grau de jurisdição 
para que o Senado faça sua avaliação SQb.re o que a 
Câmara decidiu. Da mesma forma, o Senado toma sua 
decisão, mas se submete também à análise, à avaliaçãq, 
e ao julgamento de outra Casa, e com isso, acho, que_ 
o Brasil ganha, a democracia ganha, o Corigresso ganha, 
o cidadão brasileiro também ganha. 

Por outro lado, se estamos numa Federação, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, como é que se vai garantir 
os pequenos Estados? Sou representante de um Estado 
pequeno, como é o Pará, embora muito rico, mas ainda 
pequeno, politicamente falando. E como é que pode
mos entestar contra o rolo compressor dessas bancadas 
fenomenais, descomunais, colossais do chamado Triân
gulo das Bermudas? ComQ? Onde ficaria O Piauí, do 
Senador Alberto Silva? Onde ficaria o nosso Pará? On
de ficaria o Amazonas? Alagoas, do Senador Carlos 
Lyra? Rondônia, de Odacir Soares? Mato Grosso, do 
nosso eminente Senador José Fragelli? O Acre, do meu 
querido Mário Maia e de Jorge Kalume? Onde ficaría
mos se não houvesse o Senado da República? Lá eles 
nos esmagam, os grandes Estados podem nos esmagar. 
São 60, 70, 80 contra 8 do Acre. Mas, aqui não! Aqui 
volta o equilíbrio, aqui ca:da Estado é igual ao outro, 
não tem ninguém superior, nem inferior, todos somos 
iguais. É exatamente aqui que se reequilibra o desequi
líbrio da Câmara dos Deputados. Não podemos prescin
dir do Senado da República, mas é preciso que, desde 
já, se mobilize a opinião pública para essa necessidade, 
porque há interessados em menosprezar o Senado e 
a diminuir a sua participação. Mas o povo tem que 
ser instruído e informado, para que nos apóie nessa 
luta pela manutenção desta Instituição, porque ela é 
fundamental e necessária. E falo aqui mais como Gover
nador eleito do Pará do que como Senador. O meu 
Estado, o Estado do Senador Alberto Silva, não podem 
abrir mão do Senado, de maneira nenhuma. Nós preci
samos de manter esta Instituição aberta, com esse equi
líbrio de forças que nos dará toda a garantia de poder 
fazer valer os nossos direitos. Não interessa se aqui 
ou ali um Senador do Acre, do Pará, do Maranhão, 
seja lá que Senador for, seja obrigado a lançar mão 
dos direitos que o Regimento lhe concede e possa. even
tualmente, chamar a aten~o para os direitos do seu 
Estado, aplicando alguma manobra dentro do Regi
mento, manobra democrática, manobra respeítada em 
todos os parlamentos do mundo, e é isso que os Sena
dores têm feito. Não a obstrução sistemática, mas ape
nas para chamar a atenção da Nação, do povo e dos 
representantes da Casa para a existéncia de pequeninos 
Estados, para a existência de pequenininhos munícfpíos 
que, somente através deste Senado, poderiam ter vez, 
poderiam ter voz, poderiam ter voto. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a noite já vai alta 
e é evidente que há um cansaço geral, mas havia necessi
dade do PMDB, também, fazer 3 sua despedida, no 
fim desta legislatura, e o faz com a consciência do dever 
cumprido, tão bem cumprido como o do PDS, corno 
o da Frente Liberal, como o do PTB, PDT e PL. Todos 
aqui, todos sem exceção, soubemos cumprir com o nos
so dever. 

Resta-nos, agora, em nome da Liderança do PMDB, 
agradecer a colaboração de todo o funcionalismo desta 
Casa. Funcionalismo eficiente,-dedicado, solidário sem
pre com o Senado e, por isso mesmo, também um 
funcionalismo alvo de muitas pedradas de invejo~os e 
de pessoas que não compreendem o grande trabalho 
que este funcionalismo presta nesta Casa, trabalhando 
de manhã, à tarde e à noite. Há pouco tempo tivemos 

. J)IÁR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

sessões, por vinte e quatro horas consecutivas. Não 
é brincadeira! No fim do ano passado tivemos sessões 
Cóiifinuadas por_ mais de vinte e quatro horas, os Sena
dores e os funcionários se revezando, cansãdos, exte
nuados, mas cumprindo, patrioticamente, o seu dever. 
Uma exaltação, um louvor a essa grande gente. 

Também, eminente Presidente Senador José Fragelli, 
o nosso louvor, o nosso respeito, a nossa admiração 
pela conduta de V, Ex! V. Ex~ se mostrou um Presidente 
austero, terrivelmente austero, em certas circunstân· 
das, enfrentando, às vezes, sólidas incompreensões de 
muitos setores dentro deste Senado. Mas V. Ex! é um 
obstin_ado nessa sua austeridade. Pode ser incompreen
dido, pode ser criticado, pode sofrer injúrias de toda 
sorte, mas V, Ex! não abdicou dessa sua diretriz em 
favor da dignidade e da austeridade da Presidência da 
mais alta Casa do Congresso Nacional. A V. Ext, que 
se recolhe agora para o descanso do guerreiro, as home
nagens, a gratidão e o reconhecimento dos seus colegas, 
dos representantes desta Casa e, por meio deles, o reco
nhecimento, o respeito e a veneração de todo o povo 
brasileiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, agora uns vão para 
casa e não voltam para cá. Eles levam saudades e a 

-deixam também. Esta é uma Casa de cordialidade, de 
respeito mútuo, de postura, de compostura, de uma 
amizade quase fraterna. Somos aqui uma família, uma 
familia que tem divergências, que discorda um membro 
do outro membro, mas sempre com o maior respeito, 
com a maior cordialidade, todos imbuídos da necessi
dade de se dar uma demonstração de patriotismo e 
de abnegação para com os interesses e os problemas 
do povo brasileiro: 

Deixam saudades e levam saudades, e nós, que tere
mos de ficar, queremos dar-uma palavra de fé, de grati
dão, a esses que, eventualmente, tiveram o insucesso 
nessa sua caminhada. 

Ainda _na despedida de ontem do Senador Pedro Si
mOn, eU tive oportunidade de mostrar que, às vezes, 
as derrotas são necessárias para um objetivo maior. 
É difícil aceitar isso na hora amarga do insucesso. Mas 
o tempo passando, a idéia vai sendo assimilada, e nós 
vamos verificar que aquele eventual insucesso teve a 
sua razão de ser e serviu para melhorar a caminhada 
de todos aqueles que tiveram essa pedra no meio do 
caminho. 

E, aos que ficam, o_PMDB dá a sua palavra também 
de esperança e de confiança em que eles todos saberão 
ser dignos da confiança que lhes foi depositada pelo 
povo brasileiro. 

Acho, agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, 
pela primeira vez, depois da existência do MDB e do 
PMDB, o Brasil poderá ficar com a cara do PMDB, 
porque agora, pela primeira vez, o PMDB é maioria 
no Congresso Nacional: maioria no Senado, maioria 
na Câmara dos Deputados. Agora, podem cobrar mais 
do PMDB, como talvez não o pudessem até agora. 

Por último, e para fazer jus sempre ãs observações 
do eminente Senador João Lobo, que gosta de mencio
nar que tenho predileção pelos textos da Bíblia, nas 
in_vo_çações que costumeiramente faço, peço, com reve
rência, licença para invocar para o Senado, para o povo 
brasileiro, a bênção do Profeta: "Deus vos. abençoe 
e vos guarde, Deus faça resplandecer sobre vós o Seu 
rosto e vos dê a paz. Amém!" (Palmas. Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a 
palavra, como Líder do PDT, ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MÁRIQ MAIA (PDT - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Vejo que o tempo está a limitar a nossa presença 
nesta tribuna, uma vez que os ponteiros do relógio, 
inexoravelmente, se aproximam para se cruzarem, a 
indicar um novo dia, a contagem de um novo dia. 

Sr. Presidente, é necessário que aqui estejamos para 
também firmar a nossa presença como parlamentar, 
como político e como Líder de um partido no Senado 
da Rep11blica. 

Aqui, em 1983, cheguei, eleito pelo povo acreano, 
sob a sigla do PMDB. Fui eleito por aquele partido 
que eu, como in11meros brasileiros, na obstinação de 
defender os princfpios democráticos, lutamos para que 
ele existisse durante mais de uma década, e ajudamos 
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construíMio, quando as dificuldades eram imensas. E 
aqueles que restaram para o compor, muitas vezes, na 
dúvida de sua existência para o futuro, pensaram em 
dissolvê-lo. 

Eu estive _sempre entre aqueles que ajudaram a cons
truir este edifício enorme, que hoje cobre toda a Nação 
brasileira, desde as primeiras pedras, carregando o_car~ 
rinho das primeiras argamassas. 

Sr. Presidente e _Srs. Senadores, nós ajudamos, na 
obstinação da Oposição, durante mais de vinte anos, 
a reconstruir a democracia no Brasil. E achamos que 
um dos maiores erros cometidos contra a história de 
nossó País, pelo golpe políticoMmilitar de 1964, foi ter 
em 1965, dissolvido os partidos políticos, porque, àque
la época, depois de longas experiências, num passado 
que já ia ficando distante, a Nação brasileira começava 
a se recompor politicamente. E os partidos políticos, 
nascidos em 1946, com a nova Constituição, depois do 
período Vargas, começavam a se identificar e a se sedi
mentar na História, como o individualismo de idéias 
e tendências políticas. 

Então; já em 1965, nós percebíamos que havia ten
dências políticas se delineando pelo menos em quatro 
Partidos políticos, que representavam, àquela época, 
como que as tendências políticas do povo brasileiro. 
Tínhamos então, cerca de 14 partidos políticos, antes 
da dissolução. M~s. a tendência política do povo brasi
leiro podia estar significada dentro de quatro correntes, 
sob quatro siglas partidárias, representadas por dois 
Partidos com tendências populistas, marchando para 
serein Partidos populares, em duas outras tendências 
políticas conservadoras. Eram a UDN e o PSD, repre
sentando o conservadorismo ou. a burguesia nascente 
nas cidades e nos campos, e os Partidos com tendência 
popular, como o PTB e o PSB. Representavam, esses 
quatro Partidos, as duas grandes tendências: a proleta
riada e a do empresariado brasileiro. 

Em torno dessas. forças políticas, outros Partidos me
nores existiam e .eram, se não me engano, quatorze. 
Mas, veio o processo revolucionário, ou o Golpe de 
1964, desunificar todas as tendências políticas, todas 
as válvulas de escape entre duas tendências, criando 
!1 ARENA e o MDB. 

Muita coisa aconteceu, e que não podemos r~~rdar 
11este momento, porque o tempo não permite. Vou pro
curar ser breve, embora eu tenha dificuldade em sinte
tizar as minhas idéias. Mas, aqueles partidos políticos, 
procurando concentrar em duas tendências políticas to
da uma heterogeneidade de pensamento, ofereceu ao 
povo brasileiro uma capacidade tal de resistência que 
muitos de nós, mesmo no ostracismo, mesmo na resis
tência, fora da lei, mesmo cassados, juntos com os que 
aqul ficaram na resiStência democrática, juntos conse
guimos redemocratizar o Brasil, propiciando a que no
vamente existisse a pluralidade partidária. E, com a 
pluralidade partidária veio também o restabelecimento
da instituição- das coligaçõ~s. E isso inspirou que os 
políticos pudessem também ter as suas preferências por 
outros Partidos, ou então, encontrando_díficuldades de 
tramitação das suas idéias dentro dos Partidos a que 
pertenciam, tiveram o direito legal, substancial, de tam
bém mudar de Partido. Queremos, com isto, mostrar 
que todas as coisas sobre a face da terra são mutáveis. 
A natureza nos dá o exemplo cotidiano dessa mutação, 
a terra girando em torno de seu eixo, em cada doze 
horas, modifica o aspecto entre a--lUz e a penumbra, 
oferecendo-nos o dia e a noite; a cada doze horas temos 
uma aurora e um ocaso, e nunca uma aurora é a mesma 
e nunca um ocaso é igual ao do outro dia. Nós vemos 
os rios da minha Amazônia ora cheios, ora vazios; as 
árvores no inveniO e-- riO verão estão cobertas com as 
suas folhagens verdes, e na primavera elas se despem 
de seus trajes da esperança, para vestir as grinaldas 
policrómicas das suas corolas. 

A natureza é uma eterna transformação: o céu azul, 
às vezes, salpicado de estrelas, de repente se torna nebu
loso e caliginoso e --as -chuvas caem torrenciais fecun
dando o seio da terra. A natureza está sempre se trang.. 
formando. Porque a inteligência, a consciência e as 
idéias dos homens também não pode se transformar? 
É como a natureza, uma transformação perene e perpé~ 
tua a inteligência do ser humano. 

Eis por que o direíto de mudar de Partido, é um 
direito inalienável da pessoa humana. E é por isto que 
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boje, meus Pares nesta casa do Congresso, aqui não 
estou falando pela Liderança do Plvl;~~. partido pelo 
qual eu fui eleito em 1963, mas pelã. Liderança do PDT, 
um outro Partido onde encontro, na sua programação 
e nos seus princípios fundamentais, nos seUs ideais, 
os mesmos ideais que eu encontrei quando me filiei 
e ajudei a construir o PMDB. 

Portanto, nesta fase da história queremos, com este 
argumento, mostrar que as siglas partidárias se toma~ 
ram insubstanciais. Os homens, as suas ações, os seus 
princípios, as s·uas idéias, ísto sim, são coisas perenes. 
Este é que nós podemos defender, em quaisquer Partí_-
dos que estejamos. - -

Sr. Presidente, com este argumento, quero justificar_ 
estar aqui quase que solitariamente, defendendo as 
idéias que sustentam a democracia e o direito da pessoa 
humana, embora dentro de outro partido. E quero aqui 
dizer aos meus Pares que, mudando de Partido, não 
mlldei de idéia e nem de coMportamento no meu con
ceito de trabalho parlamentar na Casa do Senado Fe
deraL 

Assim, trago a minha contribuição, querendo, nesta 
oportunidade, falando em nome do PDT, pela Lide
rança do PDT, trazer aos meus pares, àqueles que se 
ausentaram por algum tempo, porque não renovam os 
seus mandatos, e àqueles que se ausentam porque tive
ram a transformação do seu mandato de Senador em 
mandato de Governador, eu deixo o meu abraço e levo 
o abraço e a gratidão do convívio com essas criaturas 
com as quais muito aprendi em política, em solidarie
dade humana, E aqui, St. Presidente, permanecerei 
por mais quatro anos, com aqueles que ficam conos1:9 
e com aqueles que chegarão aqui, para, juntos, cons
truirmos com o nosso trabalho, o nosso civismo e a 
nossa lealdade ã Patria, uma nova Carta Magna, um 
novo contrato social entre o povo brasileiro e o País, 
e que esta Caria signifique á aspi!ação de todo o povo 
brasileiro. 

A Presidência da Mesa, aos meus pares da Mesa, 
a gratidão do convívio, o meu respeito, o meu abraço 
amigo; aos funcionários da Câmara, aos funcionários 
do Senado~ aos funcionários do Congresso Nacional~ 
também o meu agradecimento no momento em que 
nós encerramos uma sessão legislativa, coincidindo, 
também, com o encerramento de mais uma legislatura. 
O meu agradecimento por este convfvio e até a próxima 
legislatura para os que aqui ficam e um até breve para 
aqueles que forem para os seus Estados. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, por esta oportuni
dade que me deu de registrar, aqui, a palavra da Lide
rança do PDT, nessa despedida. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) (PMDB- M.S. 
Pronuncia o seguinte discurso.)-= Srs. Senadores: Eis
nos chegados ao fim de mais uma jornada legislativa, 
que foi de fundamental importância para a vida nacio
nal. A Quadragésima _Sétima Legislatura, que boje se 
encerra, foi, na verdade, um salto do ontem para o' 
amanhã, mediante o qual o Brasil se reencontrou com 
o sistema político de sua vocação democrática. Em seu 
curso, virou-se uma página da História do País e um 
novo capítulo começou a ser escrito. 

Ocioso -é lembrar os lances dessa batalha gue estão 
na memória de todos. Reverenciemos apenas os heróis 
que nela tombaram, entre os quais avultam as figuraS 
de Tancredo Neves e de Teotónio Vilela, homens que 
honraram e dignificaram o Senado da República. Mas 
cumpre ressaltar o papel desempenhado pelo Parlamen
to nessa virada histórica, que foi penosa mas pacífica, 
por ter sido coordenada e comandada pela ação política 
sediada no Congresso NacionaL Não fossem os debates 
aqui travados, as articulações aqui feitas, o comando 
das lideranças aqui refugiadas, a mudança do sistema 
teria talvez de fazerMse com revolução e não por evolu
ção. 

No entanto, quem se detém nessa análise? Quem 
se preocupa em acompanhar a ação do político investido 
de mandato parlamentar? Poucos. A imagem que se 
procurou transmitir ã opinião pública não é nada lison
geira. BuscouMse, nesta Casa, para notícia, não a prática 
do bem, mas a prática de alguns anos. É sa)utar viver
mos sob permanente vigilância. ISSo nos estimula. Mas 
não é lógico que um dos Poderes da República viva 
permanente sob_ suspeita e sob o peso de acusações, 
a maioria sem nenhum fundamento. 
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Há poucos-dias, ao ser hoffienageado pelos jornalista~ 
credenciados, o venerando Senador Amaral Peixoto diM 

--rigiU-lhes este veemente apelo: critiquem o Parlamentar 
qUe erra oo:que se omite, mas poupem. o Parlamento, 
que é a garantia de todos os direitos e liberdades, indu~ 
sive o direito e a liberdade de criticar. 

_que este meu último ato, que esta minha última pala
vra de ·senador e de Presidente do Senado, sejam em 
de_fesa do Poder Legisla~jvo e da classe polftica que 
D compõe. Eis que também somos uma classe semsindi~ 
cato e sem qualquer garantia, mormente no que toca 
à estabilidade no emprego. Nosso patrão é o povo e 
o g~rente da empresa é o eleitorado que nos elege. 
É a este que, periodicamente, temos de prestar contas. 
E nem sempre a correção no desempenho do mandato 
parlamentar é garantia segura de renovação do contraM 
to. O último e recente episódio eleitoral é a mais recente 
prova. Homens de escol, figuras eminentes do cenário 
polftíoo-parlamentar nas duas Casas do Congresso, não 
conseguiram que sua atuação sensibilizasse a classe pa
tronal e foram brindados com o aviso prévio. 

b claro que o Parlamento não é isento de defeitos. 
Ele é composto de homens, naturalmente sujeitos a 
erros. Na consciência de cada um de nós está o acervo 
de nossos acertos e- desacertos. Uma avaliação desapai~ 
xonante demonstra, no entanto, que, como instituição, 
cumprimos nosso dever. Mesmo num ano at{pico como 
este de 1986, marcado pela batalha eleitoral, o Senado 
votou todos os projetas de interesse do Estado e da 
Nação. 

O importante é que o País reencontrou o caminho 
democrático _e c~m ele as sendas do progresso econôM 
mico e social. Até há poucos dias, o Presidente José 
Samey era objeto de indiscutível popularidade. Mas 
governar de acordo com o interesse do bemMcomtrm 
nem sempre torna popular o governante. O que há 
a elogiar é a coragem patriótica de adotar medidas impo
pulares. A História, a ser escrita no futuro, é que julgará 
do acerto das ações praticadas no presente. 

SrS: Senadores: 
Faz- parte integrante deste breve pronunciamento, 

para ser publicado no Diário do Congresso Nacional, 
relatório sobre as principais atividades desta Presidência 
e da Comissão Diretora. No des.empenho do ma_ndato 
qúe honrosamente me foi conferído por meus nobres 
pares, -procurei pautar-me dentro dos parâmetros da 
dignidade que o cargo impõe. Faço questão de ressaltar 
que a austeridade foi meta sempre perseguida, podendo 
garantir que deixo a Presidência desta Alta Casa do 
Congresso Nacional, sem ter feito uma só nomeação 
ou contratação para esta Casa. 

Ao término dê meus mandatos, de Senador c de Presi
dente do Senado, devo agradecer as manifestações de 
apreço e de amizade que sempre fui alvo por meus 
nohres companheiros de trabalho no Senado da Repú
blica. Sou especialmente grato aos membros da Comis
sã.o Diretora e, permitam~me dizer, particularmente, 
ao HMSecretário, com o qual mais intimamente traba~ 
lhei, e aos Líderes, a todos os Líderes das Bancadas 
representadas nesta Casa, ·que amenizaram os encargos 
do exercício da Pre~idência. 

Nas pessoas dos S:rs. Ditetor-Genl, Dr. Lourival ZaM 
gonel dos Santos; do Secretário-Geral da Mesa, Dr. 
Nerione Cardoso, deixo expresso o meu reconhecimen~ 
to ao funcionalismo da Casa e aos seus órgãos subordi
nados, PRODASEN e CEGRAF. 

Permito-me fazer uma referéncia não só aos que aca
bei de me referir, mas também ã ConsultoriaMGeral 
da Casa, na pessoa do Dr. Alberto Moreira de Vascon
Celos, dedicado, competente, sempre entregue à defesa 
dos interesses do Senado Federal. 

À Secretaria de Divulgação e Relações Públicas, com 
João Orlando Barbosa Gonçalves, o Gueguê, compa
nheiro de todas as horas e de todos os momentos. 

A Secretaria Legislativa, com Dona Edith Balassini, 
queja-deixou o serviço da Casa, mas que aqui sempre 
-vai permanecer como figura inesquecível. 

Á secretaiia de Assistência Médica e Social, agora 
dirigida -pelo Dr. Valteno. 

Não posso deixar de fazer uma referência pessoal 
e especial aos membros da Secretaria-Geral da Mesa, 
além do Dr. Nerione Cardoso, aos asessores que tão 
proximamente conosco trabalharam: o Dr. Luiz Paulo 
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Feliciano de Lima, Dra. Maria Carmem de Souza, Dra. 
Áurea Machado de Araújo, Dra. Maria Tereza Maga~ 
lhães, Dr. Nilson A velar, Dra. Sarah Abrahão. 

À Secretaria da Ata, com o seu Diretor o Dr. Luiz 
Paulo Parente e todos os seus assistentes. 

Ao Serviço de Taquigrafia, ao qual hoje. já tive a 
oportunidade de falar. A direção do Serviço de Taqui
grafia, aos Srs. taqufgrafos e ãs Sros taqufgrafas. Aos 
jornalistas credenciados, cuja difícil missão compreen
do, e com os quais mantive ameno convívio e aberto 
diálogo, os meus votos de ventura pessoal e profissional. 

.E agora, confraternizemos todos, os que continuam 
com mandato e aqueles que retornam a seus Estados, 
nas festas natalinas, num ambiente de paz, de fraterniM 
dade e de afeição, ingredientes que são aval seguro, 
mais que esperança incerta, do futuro de grandeza do 
nosso BrasiL 

Não posso deixar de agradecer as palavras dos orado
res que hoje se fizeram ouvir. Ao Senador Octávio 
Cardoso, com a sua oratória brilhante e que no seu 
pronunciamento, apenas nas referências em que a mim 
fez, talvez não tenha sido tão feliz .. As palavras do 
meu querido amigo, de tantos momentos de trabalho 
nesta Casa, o Governador Hélio Gueiros. Do Senador 
Odacir Soares, como eu, um representante provinciano, 
na Alta Casa do Congresso NacionaL E ao Senador 
Mário Maia, também um companheiro de todas as ho
ras, de muitas horas de trabalho, de vigilia nesta Casa, 
e em muitos momentos pelos quais juntos passamos. 

Agradeço a todos os Srs. Senadores, agradeço a todos 
os funcionários e àqueles que nos acompanharam nesta 
jornada. 
~uito obrigado. (Muito bem! Pal~as!) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
PRESIDENTE, JOSÉ FRAGELLI, EM SEU 
DISCURSO DE ENCERRAMENTO.) 

Ilustres Membros da Mesa Diretora, 
Dignos Senadores da Rep~blica: 

Há quase dois anos assumíamos a presidência desta 
casa profundamente honrados com a distinção recebida 
de meus ilustres pares, e que jamais ousara pretender 
ao longo dos quarenta anos de atividade na po_lítica 
provinciana. Compreendíamos as responsabilidades do 
momento e o conjunto de problemas com que nos con· 
frontaríamos para concretizar os compromissos estabe
lecidos durante a memorável campanha cívica de que 
o País fora palco, resultando na eleição do saudoso 
Presidente Tancredo Neves. 

Lembro-me ter ressaltado, quando da posse, a aspira
ção maior da sociedade brasileira por liberdade para 
reconstruir sua democracia e .restabelecer os padrões 
de austeridade no trato da coisa pública. Daí termos 
afirmado: "O Poder Legislativo terá responsabilidade 
específica nessa magna tarefa~ não menor que os demais 
poderes da República." Cumprindo, antes de tudo, que 
volte a tomar posse de si mesmo. Que passe a exercer 
efetivamente os poderes que a Constituição lhe outorga. 
O Legislativo não poderá ser indulgente na compreen
são e aplicação dos seus poderes, fraquejando ou abdi
cando - e quanto já fraquejou e quanto já abdicou! 
-=-pelo aliciamento ou pressão de quaisquer forças, 
pOrque a indulgência própria seria maior que a falta 
de outrem. Assumimos, assim o compromisso de zelar, 
deligentemente, pelas atribuições e prerrogativas do pO
der, a serem efetivamente exercidas - dentro da me
lhor tradição republicana. 

1!: fora de dúvida que começamos bem este novo pe
ríodo da vida nacionaL Merece realce, por exemplo, 
pelo seu significado para a instituição; o fato de que 
a escolha dos candidatos pelas correntes partidárias e 
a eleição para a presidência e e mesa diretora do Senado 
Federal foi realizada, rigorosamente, dentro do princí
pio constitucional de indepe.ndência dos poderes. O Pre~ 
sidente da República- diferentemente da prática ante
rior -, honrando e dignificando seu passado parla-·· 
mentar, em nada interferiu nem mesmo na escolha das 
lideranças do Governo, consagrando as indicações efeM 
tuadas pelas bancadas. 

As dificuldades, porém, iniciaram~se mais cedo do 
cjue se previra. O súbito adoecimento do líder Tancredo 
Neves, impossibilitando-o de tomar posse, foi a J?rimei· . 
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ra prova co-m ·que as lideranças políticas do Congresso 
N~onal tiveram de se confrontar, ensejando inesque
cíveis gestos de grandeza e respeito aos superiores inte
resses da Nação. A forma pela qual a sucessão definitiva 
do presidente eleito foi solucionada, dentro das normas 
constitucionais, SuaViZou á traum-a emocional vivido pe
lo povo brasileiro e alicerçou a democracia renascente. 

O Presidente José Sarney, no desempenho firme 
equilibrado e hábil do poder, consolidou a sua bas~ 
político-partidária através da aliança democrática e con
quistou a confiança da população. De infcio isso se 
comprovou com a vitória dos candidatos da aliança, 
em 1985 nas eleições municipais; e agOra, no pleito 
de novembro último, ·com o triunfo decisivo dos panidos 
que endossaram a política social e económica do go
verno. 

Srs. Senadores, foram dois anos difíceis, marcados 
pelas turbulências peculiares aos processos de mudança 
e, neste exercício de 1986, pelo normal dinamismo gera
do das eleições para Executivos e Legislativos Esta
duais, renovação ~o Senado e da_ Câ_mara, e, sobretudo 
pelo natural atrattvo de ser a sua tarefa primordial a 
de elaborar a nova Constituição Federal. Não obstante 
a peculiaridade dessas condições exepcionaís, no exer
cício da presidência do Senado e do Congresso Nacio
nal, procuramos manter a normalidade dos seus traba
lhos e um desempenho eficiente e austero na admínís
tração de nossa Casa. Para tanto, contamos com a inesti
mável colaboração de todos os integrantes da Comissão 
Diretora, inclusive dos seus suplentes, freqúentemente 
chamados a participar das suas atividades. Em conjun
to, temos atuado no sentido de preparar a casa para 
o melhor desempenho de suas tarefas, sendo evidências 
mais representativas de tal esforço: 

-Instalação das Comissões de Fiscalização e Con
trole e de Ciência e Tecnologia. 

-Promoção de simpósios, seminários e ciclos de es
tudos, inclusive com a presença de es.peciatistas estran
geiros em tema de interesse legislativo. 

-Criação do Projeto Constituinte, pelo qual serão 
indexados cerca de 300.000 sugestões e idéias para a 
nova constituição, expressando, representativamente, 
as tendências, pensanientos e aspirações da sociedade 
brasileira. 

-'-Promoção de medidas orientadas para o ajusta· 
menta e aperfeiçoamento de setores administrativos e 
operacionais com vistas a apoiar adequadamente aos 
constituintes. 

-Complementação e modernização de equipamen
tos, especialmente os de :reprografia, reprodução de 
cópias e de informática (terminais em 90 gabinetes). 

-Ampliação das ativldades de jntercâmbio com ins
tituições de apoio a órgãos legislativos, através das quais 
foram executadas várias missões como a realização da 
II ANDAL - Encontro Nacional para o oesenvoiw 
vimento das Atividades Legislativas, em Brasília; tam
bém apoiamos a rea1ização do III ANDAL, em São 
Paulo, e iniCiamos gestões junto aos legislativos da Franw 
ça e da Alemanha Ocidental. 

-Implementação das medidas orientadas para a ins
talação e ativação da Rádio do Congresso Nacional 
e Central de "vídeo t;tpe". 

-Edição d_e publicações relacionadas com o tema 
CQnstituinte pela Subsecretaria de Edições Técnicas. 

No plano da administração dos meios, equacionamos 
e fizemos implementar um conjunto de políticas admi
nistrativas, tendo por substrato básico a austeridade 
nos gastos, o combate ao desperdício, a -presetvãção 
de patrimônío público, o pleno aproveitamento dos re
cursos existentes- inclusive e especialmente os huma
nos-; a simplificação de procedimentos com melhoria 
no controle e a adequação das instalações e equipa
mentos às justifiCadas necessidades dos vários se tores 
da Casa. Em decorrência foram empreendidas ações 
correspondentes por todos os órgãos da estrutura, espe
cialmente pelos subordinados diretamente à diretoriaw 
geral, de que são eXemplos marcantes: 

-As iniciativas o-rientadas para a melhoria das conw 
dições de conforto e segurança de todos os que labutam 
no complexo do Senado Federal, especialmente instala· 
ção de "termo-brises" no Anexo I, ampliação dos siste
mas de incêndio, recuperação das esquadrias metálicas 
nos Ane>.:os I e II, redimensionamento das redes elétriw 
cas, recuperação e redimensionamento de sistemas de 
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ar c:o-ndicirinad~, re_novaçã~ da frota de ônibus, implan
taçao de nova smalização v1sual e adequações nas adja-
cências do plenário. -

-Reestruturação do atendimento médico e social, 
conferindo eqüidade ao sistema - igual atendimento 
aos servi~ores de todos os níveís salariais, sem distinção 
-, reeqmpamento do setor, redução de custos do siste
ma através do aperfeiçoamento dos mecanismos de con
trole e cc-participação. O cadastro de beneficiários foi 
depurado, suprimindo cerca de 4.000 inscrições. 
- -Aperfeiçoamento da sistemática de gestão finan

ceira do órgão e modificação da metodologia orçamen
tária do Senado, de modo a gerar propostas consis
tentes, fundadas em princípios de programação e de 
verdade orçamentária e explicitadoras dos programas 
de trabalho estabelecido setorialmente. 

-Criação do fundo do Senado Federal, através de 
lei, como ~eio de assegurar, pela via legal, que os 
ganhos obtidos com as economias na administração do 
seu orçamento revertam em benefício da instituição. 
. -Ampliação das atividades de auditoria preventiva, 
1D1plementando a reestruturação da auditoria do Sena
do e criando várias comissões especiais. 

-Modificações na sistemática de compras, inclusive 
refo_rmulando os procedimentos licitatórios no âmbito 
do órgão, reduzindo as exigências para o fornecimento 
de bens e serviços ao Senado e atribuindo abrangência 
nacional às licitações, com apreciáveis reduções de cus
tos e ganhos qualitativos. 

-Reaproveitamento de móveis, utensilos e aparew 
lhos recolhidos aos almoxarifados, com opção prefe
rencial à aquisição de novos, e alienação, em leilão 
público, em pequenos lotes, os utensílios, móVeis, má
quinas e outros objetos inservíveis que obstruíam gran
de parte dos almoxarifados e dep6sitos. 
~ Conferência, identificação e recadastramento dos 

bens patrimoniais e seu tombamento, procedimento que 
não era efetuado desde 1977. 

- RêduçãO da frota de carrôS Oficiàis-do Senado, 
movendo-se a alíenação de 13 veículos de grande consu

- -rno e custosa manutenção, contra a aquisição de apenas 
41 vefcuios novos, de menor poténcia e com motores 
a álcool. 

-Reunificação dos almoxarifados, subordinando-os 
à Subsecretaria de Património, com conseqüente cen
tralizaçao do recebimento de materiais e imediato regis
tro no sistenia de material e património, ampliando 
o controle substantivo sobre os meios e barateando a 
administração do sistema de materiais. 

- Reavali9âo dos contratos de prestação de ser:viços 
de manutenção de sistemas e de assistência técnica a 
máquinas e equipamentos, corrigindo inúmeras distar~ 
ções e irregularidades. 

No âmbito do Centro Gráfico - CEGRAF, foram 
Implantados nova eStrutura organizacional e nOvÕs nié
todos ge~enciais da produção, compra de materiais e 
a~inistração de estoques e se promoveu o reequipa
mento e recuperação do Parque Gráfico- cujos equi
pamentos com mais de quinze anos - não permitiam 
um atendimento mais eficiente e qualificado ao Con
gresso Nacional. Além disso, foram reorientadas as suas 
atiVidades, de modo a conferir prioridade aos serviços 
ao-senado Federal e a colocar em dia as publicações 
dos Parlamentares. 

No PRODASEN, as ações foram no sentido de incre
mentar e melhorar os sistemas já utilizados, criar novas 
possibilidades no campo da computação, acompanhar 
a evolução nas estruturas de gerenciamento de estru-. 
toras de apoio informático, especialmente como ma
neira de oferecer um adequado suporte às demandas 
parlamentares, legislativas e fiscalizadoras da instituiw 
ção e dos senhores Senadores. 

Reunindo o est:orço cOnjugado de todos os órgãos 
da instituição, merece menção especial a implantação 
do sistema integrado à Taquigrafia, Ata, Centro Grá
fic6, que elimina várias duplicidades do método ante
riOL Pelo novo sistema o taqufgrafo traduzirá seus apa
nhados diretamente em terminal de computador, que 
revisados pelo coordenador passará, eletronicamente, 
para a Subsecretaria de Ata, onde serão montadas as 
indexações devidas e promovido o arquivamento -
em banco de dados- após o que o texto seguirá para 
o CEGRAF, onde alimentará, diretamente, a compo
sição e impressão. 

Dezembro de 1986 

Não poderíamos deixar de fazer menção à política 
mais radical que fizemos implementar desde ·o início 
de nossa gestão, a de vedação taxativa à ampliação 
dos quadros de servidores, dada a nossa absoluta convic
ção do alto nível de qualidade dos recursos humanos 
da Casa e da sua suficiência numérica. Nossa opção 
foi no sentido de empreender medidas orientadas para 
racionalizar o aproveitamento dos servidores existentes 
e sua revalorii8.çãó: Seja-nos permitido ressaltar, em 
espf:cial, o fato de_ chegarmos ao final da administração 
sem ter criado nenhum cargo novo no Senado; não 
haver, sequer, preenchido vagas abertas que julgamos 
desnecessárias; não ter nomeado nem contratado qualw 
quer novo servidor, el'ceto em limitados casos de cargos 
de provimento transitório nos gabinetes e de preenchi
mento_de vagas por servidores concursados. 

Quanto aos procedimentos orientados para a valori
zação dos servidores, merecem destaque a intensifica
ção das atividades de capacitação de recursos humanOS7 

o reequipamento do setor de treinamento e, mais recen
temente, a institucionalização do CEFAL -Centro 
de Formação em Administração Legislativa -, órgão 
especializado em treinamento para o Senado Federal 
e de apoio a ou_tra.s instituições legislativas. 

Tais oiientações tiveram como fundamento, em espe
cial, o fato de entendermos ser responsabilidade desta 
Casa, dado seu caráter de órgão gerador das normas 
reguladoras da sociedade, a de funcional como para 
digma exemplar daquilo que se espera do restante do 
Poder Público. 

Reconhecemos, entretanto, que no plano da adminisw 
tração das soluções inovadoras e modemizadoras da 
Casa executamos menos do que se pretendia. Não_con
seguimos, por exemplo, resolver o problema da insufi
ciência de áreas ffsicas; embora estejamos legando à 
Mesa Diretora que nos sucederá os projetas básicos 
para construção do Anexo III, as especificações comple
mentares e os recursos orçamentários viabilizados em 
montante suficiente para a execução da obra. 

Marcado pela experiência, gostaria de deixar regis
trado, especialmente como tema para futuro equacio
namento da questão, o nosso testemunho sobre a difícil 
tarefa que é presidir o Congresso Nacional, por várias 
razões: 

-Quem preside as sessões cumpre fazer observar 
o regimento e, ao mesmo tempo, agir com flexibilidade 
a fim de minimizar conflitoS e propiciar o máximo de 
eficácia nos trabalhos. 

lares e de representação dos 
car do Congresso Nacional e do Sena-
do adas com o dever de representação 
do estado de origem, absorvem uma parcela de tempo 
muito grande, dificultando o suficiente envolvimento 
nas tarefas legislativas. 
-A independência dos parlamentares, importante 

para o adequado exercício do mandato, conjugada com 
disposíções regiinentais que ·exigem elevados quoruns 
para a apreciação e votação de matérias, criam freqüen
tes emperramentos pelo fortalecimento do poder de 
obstrução das minorias. 

Com base nisto nos permitiríamos uma única reco
mendação aos futuros Constituintes: que as duas casas, 
formando o Congresso Nacional, tenham de se retinir 
em sessão conjunta apenas para as sessões solenes pre
vistas na constituiÇão, devendo as discussões e votações 
dos vetos e decretos-lei, por exemplo, serem efetuadas 
pelas casas em seus respectivos plenários. Cada qual 
tem suas peculiaridades e muito se ganharia em agiliza
ção dos trabalhos do congresso com esse procedimento. 

Não poderíamos deixar de registrar, nesta ocasião, 
nosso grande pesar p~lo falecimento, no decorrer de 
1986, dos ilustres Senadores Aderbal Jurema, represen
tante do Estado de Pernambuco, e Lenoir Vargas, re
presentante do- Estado de Santa Catarina, diligentes 
parlamentares que muito_ contribuíram com sua expe· 
P,ência e saber político, durante várias legislaturas, para 
o aprimoramento do arcabouço legal de nossa Pátria. 

Desejo assinalar, também, por ser de justiça, a condu
ta ética e diligente dos líderes com assento na casa, 
cuja atuação sempxe orien~ada pelo intere~e público 
e nacional, em muito amenizaram as encargos do exer
cício da presidência. 

A todos os Senhores Senadores sou grato pela coope
ração que emprestaram ã Presidência e à Mesa da Casa. 
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a ordem, esta sociedade é hierarquizada, é diversifi~ 
cada, mas não a ponto de precisar de 40 partidos para 
eXP.ressar as suas diversas tendências. 

E este o motivo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por 
que resolvi ocupar a tribuna para, me associando à 
posição do líder da minha bancada expressa ontem, 
quando se_ votou a matéria, dizer agora que ao se discutir 
o projeto da autoria do Senador Alfredo Campos eu 
estaria, desde a primeira hora, me opondo a ele por 
estas razões, porque é casuística, caracteristicamente 
casuística. Ele tende a casos rigorosamente partidários. 
E dentro de um elenco de 40 partidos no País, ele 
sobretudo dificulta o processo eleitoral, na apuração, 
pelo número excessivo de candidatos. E não é demo· 
crata, porque diminui a representatiVidade do eleito, 
desde que ele pulveriza o eleitorado, que deve, sem 
dúvida nenhuma, na hora em que vamos elaborar a 
nova Constituição da República é preciSO que esse elei
torado, refletindo, pensando, decida na escolha dos seus 
representantes para essa tarefa de tanta magnitude; de
cida não dividindo votos, mas decida democraticamen
te, concentrando um maior número pai-a dar representa
tividade àqueles que vão passar, a partir de primeiro 
fevereiro do próximo ano, a escrever a nova Consti
tuição. E nós nãO desejamos que ela seja eterna, que 
nada é eterno e a pessoa humana, naturalmente, não 
vive a vida toda, uma vida eterna. A eternidade do 
homem se caracteriza e se mostra através das sucessões 
das gerações. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, que esta Carta Consti
tucional tenha pelo menos estabilidade, que dê estabi
lidade ao regime, e seja sobretudo, diferente de todas 
aquelas que se escreveram e que regeram os destinos 
deste País, desde 25 de março de 1824, a primeira Cons
tituição do País, Constituição do Império, até a Consti
tuição de 1967 e a Emenda de 1969 - já hoje, Sr. 
Presidente, com 26 modificaÇões na Lei Maior- que 
essa Carta reflita a realidade, não a alienação e a inspira
ção de países sob cujos modelos ela possa se inspirar; 
que se inspire, tenha cheiro da terra e que possa repre
sentar os anseios do povo brasileiro, que seja um instru
mento de trabalho efetivo para construção do seu pro
gresso, de uma sociedade justa, fraterna, democrática 
e !ivre! (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. N/: 
VALDO MACHADO NASESSÃO DE I0-9-86 
E PUBLICADO NOS TERMOS DO § 3! DO 
ART. 224 DO REGIMENTO INTERNO. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, D. !vete, demais familiares do Senador Aderbal 
Jurema; minhas Senhoras e meus Senhores: 

Já não se ouve, nesta Casa- embora ainda poSS-amos 
perceber-lhe as ressonâncias- a voZ impávida e desas
sombrada de Aderbal Jurema para mim Professor Ader
bal Jurema, título com que o tratei desde que tive a 
ventura de conhecé-lo e com ele travar uma amizade 
que se prolongou pelos anos até sua morte. 

Desde 19 de maio, quando correu a insólita e inespe
rada notícia do seu desaparecimento, o Senado Federal 
deixou de contar com um dos seus mais lídimos e autên
ticos representantes. 

Toda uma trajetória, toda uma lição de vida, de: coe
rência e de humanidade marcaram-lhe o perfil de ho
mem público, a conciliar-se com a grandeza de um cora
ção sensível de poeta e de escritor, em convergências 
que buscavam um mesmo e elevado objetivo: o homem 
em sua totalidade, em sua perfeição. 

Dessa lição de vida ele nos legou, dentre outras men
sagens, a idéia de que a passagem do ser para o não 
ser pode efetivar·se dentro daquela suavidade que im
primiu_ Saint E'xupéry ao seu dileto pequeno príncipe 
no mexo do deserto: _ 

"Tombou devagarinho como uma árvore tom
ba". 

Como assinala o ilustre acadêmico Antônio CarlOs 
Osório: -

"Ele foi passando da exist&lcia para a saudade 
ao longo dos últimos dias, como se pretendesse 
avisar os amigos da partida, evitar o choque da 
perda". 
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Não se pode dimensionar um homem com episódios 
isolados, pois corre-se o risco de se deparar com contra
dições e incoerências que podem redundar no amesqui
nhamento de sua personalidade. 

Aderbal Jurema foge a esta regra. Cada momento 
de sua vida, cada episódio a que imprimiu o vigor de 
sua autenticidade, reflete a totalidade harmônica de 
quem jamais condescendeu com arranjos espúrios e que 
fez da decência, da fidelidade aos príncípios a marca 
indelével do homem. 

E como homem que soube sabiamente conduzir-se, 
pois sua grande preocupação sempre foi o ser humano, 
criado por Deus não para o sofrimento, mas para viver 
em amor, em· solidariedade, em paz consigo mesmo 
e com o próximo. 

As facetas de sua personalidade refletiram uma for
mação privilegiada e uma riqueza de dons que, em ou· 
tros menos dotados, poderiam redundar em conflitos 
e contradições irreconciliáveis entgre si, a exigir opções 
que pudessem redundar em fragmentação de sua mais 
autêntica totaliZação. 

Para que fiquem aqui registrados esses múltiplos as
pectos da personalidade marcante de Aderbal Jurema, 
vamos procurar delinear, pinçando em seu vasto e ri~ 

qufssimo curriculum, os momentos de sua escalada, 
de sua afirmação como professor, conio joinalista, co~ 
mo escritor, como administrador e como partícipe da 
nobre missão de legislador - na Câmara Federal e 
nesta Casa, que tanto honrou com suas lições de direito, 
de bom senso e de vida. 

É bem verdade que a letra fria de um currlculum 
vita~ jamais expressa a riqueza de um itine-rário de vida 
como o de Aderbal Jurema. 

Vejamos, porém, alguns dos pontos marcantes de 
sua laboriosa existência; dUrante a qual, no Magistério, 
na Administração Pública, no Parlamento e na Litera
tura, marcou sua presença exemplar e indelével. 

Com apenas 20 anos, acadêmico de Direito no Recife, 
onde passou a estudar a partir dos 9 anos de idade, 
sua vocação para o magistério despontaria e se definíria 
cow _ _a sua adesão, como Professor primário, â Cruzada 
Na.uonal de Educação. 

A partir de então, longa e diuturna se caracterizava 
sua dedicação_ ao ensino, em todos os níveis, pois mercê 
de ~eus dotes intelectuais e de sua inteligência superior, 

- logo galgaria a cátedra em diversas Faculdades e Uni
versidades de Pernambuco, justamente nas disciplinas 
que mais de perto falavam de sua vocação, a Adminis
tração Escolar, a E'.ducação Comparada e Legislação 
de Ensino. 

Ainda dentro dessa fidelidade vocacional, exerceu, 
dentre outros cargos de direção, aqueles que mais de 
perto tocavam o seu coração preocupado com os proble· 
mas .do ensino em seu Estado e no País. 

No cumprimento dessa missão, exerceu, sucessiva
mente a direção de dois tradicionais colégios pernambu
canos: o Ginásio de Madalena e o Ateneu Pernambuco, 
ao mesmo tempo que, como Secretário de Educação, 
prestava sua colaboração a duas administrações esta
duaiS: GOVernos Etelvina Lins e Cordeiro de Farias. 

Posteriormente, dentro ainda da preocupação de le
vara educação aos mais carentes, engajar-se-ia na Cam
panha Nacional de Educandários Gratuitos, da qual 
se tomaria Conselheiro, desde 1967, e Presidente, no 
biênio 1968 e 1969, onde saiu para assumir o cargo 
de Diretor da Faculdade de Educação da Universidade 
de Pernambuco. 

Sua particpação nas grandes decisões nacionais tor
nou·se um imperativo de que não póde eximii-se. Per
nambuco o elegeu Deputado Federal em sucessivos plei
tos a partir de 1959 até 1978. Nesse ano foi eleito para 
o Senado, onde prestou inestimável colaboração, mor
mente na elaboração de pareceres sobre a política edu
cacional brasile"ira - Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação, Lei sobre o Salário-Educação, Resolução sobre 
o Estágio de Universitários na Câmara dos Deputados, 
além de Projetes de alta relevância como a Lei da Refor· 
ma_ _r~rtidária e a Lei de 'criação do Banco Nacional 
da Habitação. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. NILVADO MACHADO- Com muito prazer, 
nobre Senador Luiz Cavalcante. 
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O Sr. Luiz Cavalcante- Aderbal Jurema e eu chega
mos juntos ao Congresso Nacional, iem 1958, quando 
fonios eleitos para a Câmara dos Deputados, ainda no 
Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro. Desde então 
estivemos sempre juntos, ora na Câmara dos Deputados 
ora no Senado Federal. E não somente juntos em ter
mos de espaço físico, mas juntos também pelo senti
mento, porque, para honra minha, sempre fomos frater
nalmente amigos. Tenho, pois, grande motivo, meu 
nobre colega, para juntar o meu buquê de saudades 
às flores que V, EX! está espargindo sobre a memória 
do saudoso Aderbal Jurema. Muito obrigado. 

O SR. NIVALDO MACHADO- Acolho, nobre Se
nador Luiz Ca-vãlcante, o aparte com que V. E~ acaba 
de me honrar e com a sua permissão o incorporo às 
considerações que estou fazendo em torno da persona
lidade desse grande companheiro de representação po
pular que foi Aderbal Jurema. V. Er. traz um depoi
mento que não pode ficar à margem, porque ele integra, 
sem dúvida alguma, o sentido das palavras que estou 
pronunciando e que acabou de pronunciar o nobre Se
nador Moacyr Duarte, no que será seguido por outro 
companheiro de representação, Senador Jorge Kalume, 
que falará em nome do Partido Democrátido Social. 

Com essa tão alentada folha de serviços à Nação, 
pode-se dizer que foi um dos mais lúcidos homens públi
cos do País. Colaborou na Imprensa pernambucana, 
na qual deu os primeiroS passos em 1933, com passagens 
sucessivas em prestigiosos periódicos, como o Diário 
da Tarde, Jornal do Commercio, no Recife, Diário de 
Notícias, do Rio de Janeiro, e Correio Brazlliense,de 
Brasília. 

Sua apurada sensibilidade e formação humanística 
revelar-se-iam em toda plenitude como ensaísta, poeta 
e romancista. 

É vasta sua bibliografia nestes três campos das letras 
pátrias, com destaque para as monografias. Democracia 
e Planificação, O Sentido da Colonização Portuguesa 
no Brasil, Tendências do Ensino Médio, Poetas e Ro
mances de Nosso Tempo, Educação e Outros Temas 
Brasileiros, e muitas outras que mostram sua percepção 
clara da evolução de nossa cultura. 

Como poeta, já despontou, em 1934, com uma coletâ
nea intitulada 26 Poemas, de fino lavro e originalidade, 
que lhe valeu os aplausos merecidos da crítica pemam
bucana e nacional. 

Mas foi na Literatura de ficção que Aderbal Jurema 
revelou-se um dos nossos maiores romancistas. Seu ro
mance Os Vivos revelou um escritor dono de uma técni
ca das mais apuradas e de surpreendente poder criativo, 
que o colocam em meio aos maiores de nossa língua. 

Cabem, ainda, Sr. Presidente e Srs. Senadores, duas 
referências especiais à formação humanitária do homem 
público a quem rendemos nosso preito: sua dedicação 
à faffil1Ía- e seu amor aos pássaros. 

Como assinala o jornalista pernambucano Roberto 
Paixão: "seu fascínio pelos C1Jriós é qutro traço de sua 
personalidade urbana, como dizia Gilberto Freyre, nu
ma demonstração de que se mantinha fiel à ruralidade 
e à tranqüilidade interiorana". 

Tal um São Francisco moderno, seu carinho pelos 
curiós era comovente expressão de seu amor à humani~ 
da de, de seu respeito à natureza e às coisas de Deus. 
Um registro simples no Correio Braziliense assim ex
pressa tal dedicação aos-pássaros: "Ontem, os curiós 
que o Senador Aderbal Jurema criava em seu aparta
mento passaram o dia emudecidos". Exatamente o dia 
de sua morte. E ele, que foi esse homem que, pelo 
amor que dedicava aos pássaros, mostrava a sua perso
nalidade de homem fiel aos princípios humanitários e 
seu amor ao próximo, ele escreveu trechos sobre o pro
blema, que eu me permito ler nesta oportunidade: 

Pássaros: "Aquele -que não ama os pássaros não 
faz jus a seu nome"-( ... ) Apesar disso haverá de 
chegar um dia em que os homens amarão os pássa· 
ros ( ... )regoZijo-me com a inofensiva, comovente, 
amorosa convivência dos meus curiós. ( ... ) Um 
homenzinho intransigente atirou, traiçoeiramente, 
num pássaro ( ... ) Amo até os pardais ( ... ) As mu· 
lheres estão salvas porque não matam pássaros. 
( ... ) Lego aos fl!e_Us filhos e netos o amor que dedi
quei a vida inteira aos pássaros".(. .. ) Não quero 
estar vivo quando, numa manhã de nevoeiro, os 
andarilhos se surpreenderem com os pássaros emu· 
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decidas. Quando isso acontecer, todos saberemos 
que a morte começou a triunfar"'. 

E, por uma dessa,s coincidências, os seus curiOs emu~ 
deceram no dia da sua morte. 

Quinto à família, cabe-nos uma referência tOda espe· 
cial, pois através dela cumpre-se aquele antigo aforiSmo 
de que, por trás de um grande homem, sempre existe 
uma grande mulher. 

D. I vete, que foi essa grande mulher na vida do nosso 
inesquecível homenageado, esteve sempre presente em 
todos os :momentos de sua trajetória fulgurante, a dar
lhe forças quando o desencanto, as incompreensões e 
as resistências à sua proposta de uma sociedade em 
que todos tivessem seu quinhão de amor e esperança 
o impeliam para o desânimo. Ela, que lhe deu Maria 
Lócia, Tereza Cristina;Aderbal Júnior, Maria do Céu 
e Fernando José, muitas vezes no silêncio e na vigilância 
de um autêntico lar brasileiro, sempre soube dar-lhe 
aquela força de que tanto precisam os homens públicos. 

E é sobre as suas grandes amizades que escreveu 
AderbalJurema: "Toda minha vida esteve sempre em 
função das grandes amizades. Deus soube escolher para 
mim muitos amigos. Procurei ser para todos um homem 
simples, humilde e leal. A maior de todas amizades? 
(Pergunta) A que dedico a !vete, minha mulher. Coln 
ela aprendi a viver na exata compreensão do amor. 
É uma colecionadora de virtudes humanas. É esta sua 

predestinação sentimental". 
A Aderbal Jurema, por fim, não se ajusta senão em 

parte o conceito orteguiano das circunstâncias, pois ele 
sempre soube, como verdadeiro nordestino, nascido na 
Paraíba e que hauriu a fortaleza tradicional do Leão 
do Norte, mudar a face do destino, superar o circuns
tancial, vencer os óbices e afirmar-se em toda a sua 
vigorosa autenticidade. _ 

Calemo-nos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ouça
mos a mensagem do silêncio, de entremeio ao canto 
dos curiós que Aderbal Jurema tanto amou; escutemos 
a sua mensagem de esperança e de compreensão. 

Mas eu me permitiria, Sr. Presidente, ainda, ler aqui 
trechos de um artigo de Nilo Pereira, seu confrade, 
companheiro de academia, norte-riograndense, que es
creve diariamente sob o título "Notas Avulsas". Refe
rindo-se à hoinenagem que a Academia Pernambucana 
de Letras prestara à memória de Aderbal J urema, quan
do falaram José Lourenço, Jarbas Maranhão e ele pró
prio, assinalava:" 

"José Lourenço, como sempre, deu uma lição 
de mestre. Fo"i muito feliz - e por isso niesrno 
muito citado depois - quando se referiu não só 
ao cultivo da palavra, mas ao culto da palavra. 
Assunto em que é mestre_. Ele próprio um cultor 
das boas letras, um humanista, um filólogo, uma 
latinista da mais alta categoria. 

Lourenço frisou que Aderbal Jurema era não 
somente um homem "da" palavra como também 
um homem "de" palavra. Disse tudo. Aderbal ti
nha sempre diante dos olhos o que prometia. Agia 
como político e como intelectual: firme nas posi
ções que sempre ocupou, fiel a si mesmo." 

E dava ele próprio, Nilo Pereira um depoimento do 
que se pode destacar o seguinte trecho: 

"Também eu disse qualquer coisa sobre o saudo· 
so companheiro. Lembrei que, em 1930, conheci 
Aderbal, na casa do presidente J uvenal Lamartine 
em Natal. A revolução estava nas ruas. Era u~ 
momento de ~nturbação nacional. Quando chega
mos, m~u Pru e eu, para uma visita ao presidente 
~artine, quem nos recebet;~ .à porta da casa foi 
o JOv~m Ader~al. Res.altei com que fidalguia o 
fez. Ftdalgo fo1 ele a VIda toda. Fidalgo no gesto 
e na palavra. Um intelectual servido por atitudes 
de grandeza pessoal. A Academia deixou isso bem 
claro. E mostrou que sabe ser grata a quem tanto 
lutou por ela e tanto a honrou." 

Calêmo-nos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ouça
mos a mensagem do silêncio, do entremeio ao canto 
dos curiós que Aderbal J urema tanto amou; escutemos 
a sua mensagem de esperança ~ de compreensão. Da 
espe~ça de que não foi vã sua luta, uma vida inteira 
de ded1cação ao seu semelhante, a Pernambucó , ao 
Brasil e à toda humanidade, que soube envolve; no 
grande amor de que seu coração sempre foi fonte in~-
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gotável. S. Ex!, que tanto recebeu de Deus, e soube 
oferecer essas grandes dádivas, que não quis guardar 
só para si; sempre se deu a todos, e não contente com 
esse dar-se, quis oferecer ao próprio Deus, em cujo 
seio deve ter sido recebido, seu testemunho de que 
aqui na terra ainda vivem hOmens justos e bons, conti
nuadores de grande lição do evangelho de Cristo. 

Era o que tínha a dizer. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. Nl· 
VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 19-ll-86 
E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORA· 
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN
TE. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun· 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Decidi, exatamente neste momento, tecer rápidas 
considerações a respeito de um fato que tem chamado 
a atenção dos analistas políticos e tem preocupado os 
próprios políticos. É o grande número de votos em 
branco registrado no pleito realizado a 15 de novembro. 

O eleitor compareceu às urnas, escolheu o candidato 
-de sua preferência para o Executivo, para o Senado 
e no que toca ao Poder Legislativo, essa escolha foi 
feita de modo desinteressado. E nós, que integramos 
o Congresso Nacional, perguntaríamos que razões te
riam levado o eleitor a proceder dessa forma. 

Ora. mUitas são as explicações apreseõtãdâS-rião só 
pelos que participaram do pleito como, também, admi
tidas pelos observadores políticos. Entre elas a de que 
se deu ênfase maior à escolha dos executivos, e a preocu
pação pela escolha dos Constituintes não foi aquela 
admitida no nível de igualdade. Somente poucos candi~ 
datas, somente poucos postulantes ao pleito de 15 de 
no~embro se empenharam em mo~trar que a eleição 
para Exe_cutivo era tão importante quanto a eleição 
do constituinte. Mas, em regra, o programa do guia 
eleitoral foi ocupado quase que totalmente pela divulga
ção dos candidatos do Poder Executivo. Isto, natural
mente, levou o eleitor a admitir, não diria a total desim
portância do pleito para o Legislativo, mas ac~ que 
era muito mais significativo para ele e para o País esco
lher o Governo de cada Estado do que escolher os 
seus representantes na Assembléia Nacional Constituin
te. O povo não foi devidaml9nte conscientizado para 
essa importância. E, por isso, apressou-se apenas, no 
tempo que lhe era permitido, em permanecer na cabine 
indevassável, para exercer o seu direito de voto e fazer 
a escolha dos cargos do Executivo. 

Há outras razões, e essas correm por conta do nível 
cultural, isso porque nas capitais esse número de votos 
em branco foi bem menor do que no interior do País. 
Mas, há uma razão que precisa ser dita por nós próprios 
integrantes do Congresso: uma autocrítica, porque a 
imprensa focalizou a atuação dos Parlamentares, duran
te o ano em curso, e s~mpre se destacou o lado negativo. 
A ausência do parlamentar a reuniões, o descaso, como 
era considerado pela própria imprensa, do parlamentar 
aos trab~lhos aue estão afetos as suas atribuições, 

Então, pareceu a muita gente que as obngações ine
rentes- ao mandato não foraril devidamente cumpridas 
pelos parlamentares. Isso colocado de modo reiterado 
em relações paclamentares, em relação ao Poder Legis
lativo, poder inerme, que não tem condições de defen
der-se usando outros instrumentos, só poderia promo
ver o _desgaste dq representante do povo. 

, É lame~tável,. Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
lSSO te~ha Qcorndo e não vamos culpar aqui ninguém. 
É preciso que cada um assuma a sua responsabilidade 
e cada um faça a sua autocrítica; que cada uma se con
fesse também, responsável por essa decisão do povo 
no exercício do direito de crítica. Foi uma forma de 
protes.tar contra esse procedimento. Acontece que 
quem mtegra o Poder Executivo tem outros meios para 
escamotear a falta de cumprimento ãs obrigações do 
mandato, mas o homem que integra o Poder Legislativo 
está sob _as vistas vigilantes da imprensa que exerce 
uma tarefa importante no esclareciment da opiníão pú
blica e, por isso, porque poder inerme, o Poder Legis
lativo está mais do que tudo vunerável a esse tipo de 
atuação. 
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Então, caberia a cada um de nós, a cada integrante 
do Poder Legislativo, reverter esse quadro de descré
dito, esse quadr9 em que o Poder Legislativo aparece 
como algo não fundamental, que aqui estaria apenas 
dizendo, o óbvio, como se não fosse o Parlamento a 
instituição fundamental do regiDle democrático._Não 
pode, e povo sem parlamento é povo escravo. Alguém 
já disse, não sei se o grande Rui, cujos ensinamentos 
nós temos que seguir como paladino da liberdade na 
País. 

Mas, sem querer me aprofundar nesse problema, sem 
uma reflexão maior, sem uma análise mais detida, eu, 
aqui, a vOo de pássaro, concluo apenas que muitos fato
res concorreram e entre estes é preciso que se tenha 
a coragem de registrar, nos próprios, integrantes deste 
poder, precisamos dar ao povo uma demonstração de 
que o mandato nós é dado para que tenhamos a oportu
nidade de servir nele e jamais de nos servirmos dele. 
? como já se ?'fÍOu esse esteriótipo, e como o povo 
Já comprou a Imagem de que o homem que integra 
o Poder Legislativo quer apenas se servir do cargo e 
não servir no cargo, é que o eleitor faz a crítica e o 
protesto que fez, através da sua ausência e da não assina· 
lação do seu candidato, achando que não é de muita 
importância a escolha de um representante do povo. 
Precisamos reverter esse quadro, cada um assumindo 
sua responsabilidade, passando cada um de nós a com
parecer ao Congresso porque não se admite a ausência 
do parlamentar. embora ele não esgote a sua tarefa 
de legíslador, com a sua presença no plenário da Câmara 
dos Deputados ou do Senado. 

Mas, se o legislador não esgota a sua missão impor
tante com a simples presença às Comissões Técnicas, 
aos trabalhos legislativos ou à votação, ao debate e 
à análise do problema, o fato é que ninguém pode enten
der, o eleitor não pode encontrar explicação nenhuma, 
nem justificativa de espécie alguma, para aquele que 
não comparece ao Senado e a Câmara, para aquele 
que, eleito para legislar, não o faz, pelo desinteresse, 
pela ausência, tratando de outros negócios que, todos 
eles, embora importantes, são muito menos importantes 
do que aquela função para a qual foi o parlamentar 
escolhido. Nenhum _elei_tor escolhe um representante 
para que ele se ausente do plenário, para que ele não 
trabalhe, para que ele não assista, para que ele não 
d~ apoio às comunidades, para que ele, enfim, seja 
um homem que, mussulmanicamente, indiferentemen
te, fique de braços cruzados diante do drama do eleitor, 
do homem do povo, daquele que escolhe um delegado 
para falar em nome dele e para defender os seus direitos 
e jamais para que ele, no exercício da vaidade, queira 
apenas exibir a sua pose. Se o homem público não 
tem vocação, se consegue a eleição por vaidade, então 
nós temos que pensar muito sobre esse fenômeno, te
mos que pensar no esvaziamento do Congresso Nacio
nal, sob pena de o próprio eleitor decretar a desimpor
tância da instituição que é fundamental ao regime demo
crático. 

Quero, noutra ·oportunidade, com mais tempo, de
pois de uma análise dos fatos que poderiam ter leva-do 
o eleitor a "esquecer" de escolher o seu candidato, 
noutra oportunidade espero voltar à Tribuna desta Ca
sa, para que todos~ em conjunto, passamos estudar esse 
fato que ocorreu, embora tenha ocorrido em outras 
eleições, mas agora mais do que nunca, com o voto 
em branco ao representante do Poder Legislativo. Esse 
é um fato que, na verdade, merece a nossa atenção, 
a reflexão de todo aqu~le que tenha responsabilidade 
na gestão da coisa pública, quer no âmbito do Executivo 
ou do Legislativo. Nós que somos políticos, que temos 
a responsabilidade de exercer atividade política como 
uma missã.o, como uma ciéncia da administração da 
coisa pública, na pureza do étimo; nós que temos a 
responsabilidade de gerir os negócios coletivos temos 
que pensar no que~ocorreu ultimamente com a ausência 
do eleitor, deixando de lado b constituinte. Aquele que 
tem a missão maior de traçar normas fundamentais na 
estruturação do Estado, o constituinte, vai, natural
mente, se debruçar sobre essa realidade brasileira, e 
terá que dar ao povo, pelo menos um mínimo de con
fiança para que ele dê também a importância que deve 
ser dada ao Poder Legislativo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa circunstância, 
esse fenômeno não pode ficar à margem de uma refle
xão, de um estudo para uma solução adequada. 
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O Sr. Helvídio Nunes- Permite V. Ex! um aparte? 

O SR. NIVALDO MACHADO- Pois Não. 

O Sr. Helvídio Nunes- Nobre Senador, o assunto 
objeto do seu discurso é de importância fundamental. 
Realmente, o futuro Congresso haverá de se debruçar 
sobre esse assunto, examinar e apurar as causas da gran
de abstenção verificada na eleição deste ano, no que 
diz respeito à indicação de candidatos ao Senado, à 
Câmara dos Deputados e às Assembléias Legislativas. 
V. Exl fez uma referência geral às causas e se fixou 
em uma. Essa, acredito que seja a menos importante, 
de tantas quantas podem ser arroladas para justificar 
a fuga do eleitor. Afinal de contas, os senadores e depu
tados jamais foram medidos pelo que ralizam no plená
rio ou por aquilo que executam nas comissões técnicas 
da Casa, nem a ftiiiçáo pública se resume nisso. Ao 
contrário, existem determinados pendores, determina
das tendências, a função pública exige Um Conjunto 
de atividades, as vezes até mesmo conflitantes. De ma
neira que atribuir o desapreço do eleitor, a fuga do 
eleitor na última eleição à indicação de nomes para 
o Senado e para a Câmara dos Deputados e Assembléias 
Legislativas, não me parece, absolutamente, correta. 
Nós temos, inclusive, no Regimento e temos mais do 
que no Regimento, tenios na própria Constituição, ele
mentos de coação para forçai" o compareciinento, a par
ticipação. Exatamente porque a vida do parlamentar 
é diferente de todas as outras vidas, é que essa dispo
sição, colocada em situação anómala da vida do País. 
jamais foi executada. Acredito que ela nunca será exe
cutada. Muito mais impCii"tiintedo que a presença física, 
diária, é o trabalho que o parlamentar realiza no próprio 
Estado, nos organismo regionais e nacionais, nos Minis
térios, promovendo e particpãil.âo-·de ·confeiêntias. Tu
do isso é que compõe a vida ào parlamentar. Tanto 
isso é verdade que em alguns parlamentos do mundo 
as votações são feitas sem o quorum mfnimo exigido. 
Se existem três parlamentares no plenário, dois votam 
a favor e um contra, a lei foi aprovada ou rejeitada. 
De maneira que eStou plenamente de acordo com V. 
E~ com respeito à importância dessa matéria, que deve 
ser perquirida, examinada, analisada, mas, de logo, 
emito um ponto de vista: o comparecimento fíSico foi 
a causa que menos levou o eleitor de 1986 a deixar 
de votar nos candidatos ao Senado, à Câmara dos Depu~ 
tados e às Assembléias Legislativas. 

O SR. NIVALDO _MACHADO - Nobre Senado! 
Helvídio Nunes, acolho com muita simpatia o aparte 
com que V. Ex! me honrou, até porque ele vem ao 
encontro do que disse. Quando come~ei a tratar do 
assunto, fiz sentir que muitas eram as explicações apre
sentadas pelos analistas sobre essa indifereriça do eleitor 
na escolha dos integrantes do Parlamento, instituição 
fundamental da democracia. E entre elas, é claro, eu 
me detive mais na presença do parlamentar, só pelo 
fato de que o grande público, eleitor comum, esse, 
se permanecemos aqui no Senado, exige a nossa pre
sença lá no Estado; se permanecemos no Estado, ele 
nos critica porque não estamos presentes âs reuniões 
da Câmara dos Deputados e do Senado. Se há esse 
tipo de julgamento, devemos chegar à conclusão de 
que é necessário pelo menos conciliar, comparecer, par
ticitYãYdos-ttã:OãtJiOS 1egíslativos·, -quet no -p1ettárlcr,-cfuer 
nas comissões, sem prejuízo daquela assisténcia que 
é fundamental, a que me referia e que V. Exl também 
se reportou, de dar assistência às bases, estar presente 
nos Estados, enfim, promover a conscientização do elei
tor, debater e analisar, mesmo porque, o Parlamento 
hoje é menos um foro de elaboração de leis e mais 
um grande foro para o debate das grandes questões 
nacionais. b exatamente esse meio termo que deve pre
valecer, sobretudo na preocupação do político, do polf
tico que sabe, que conhece a psicologia do povo e que 
entende as razões pelas quais o eleitor comum decide 
na hora de _exercer o seu direito de voto. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eram estas as consi
derações que, de modo rápido, como disse, desejava 
fazer, prometendo, se houver oportunidade, creio que 
haja, voltar ao assunto com maiores elementos para, 
com a colaboração dos companheiros de representação 

,popular, fazer uma análise mais detida. 
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O Sr. Afonso Sancho- Permite V. Ext um aparte? 

O SR. NIVALDO MACHADO- Ouço V. EX!, com 
prazer. 

O Sr. Afonso Sancho - Entendo que os votos em 
branco não foram uma demonstração de protesto por 
parte do eleitor. O que ocorreu foi exatamente a exis
tência de trinta partidos, uma confusão tremenda, e 
mais o analfabeto que também, por sua vez, pode ter-se 
transformado numa pessoa acomodada, votou na cabe
ça e quanto ao restante, estava satisfeito. De forma 
que não debito o acontecido ao nosso comparecimento 
aqui, mesmo porque as vezes companheiros que fre
qüentam pouco o plenário são os mais votados nos seus 
Estados. Não compartilho desse pensamento, com o 
devido respeito ao companheiro. 

O SR. NIV ALDO MACHADO - Nosso Senador 
Afonso Sanches, conforme resposta ao aparte do nobre 
Senador Helvídio Nunes fíz sentir que, com relação 
ao grande número de partidos, aqui, desta tribuna, eu 
combati o quanto pude, para evitar que fôssemos, ao 
sair de um ree;ime de dois ou três partidos, lo/o de~ois 

~o q~tdar~i~~~ttidf~ioq~~~~0ct:,~f~rums~~e p~Jid~~fe~~~ 
me_n_o par~ esse exagéro, atomizando a opinião pública 
com tnnfã partidos sem representatividade, sem expres
são nenhuma, para atender a interesses pessoais e a 
vaidades, trazendo a instabilidade ao sistema democrá
tico, porque se não pode haver democracia sem parti
dos, não pode haver partidos sem democracia. Mas 

f:r~s~~ET~~~i~ri~e N~f::n:r,e;a~~ ~eun~~~ ~~;id~s~~~ 
organizado. Isto foi o cúmulo da condescendência e 
da demagogia. Os partidos não podem se transformar 
em acampamentos de amotinados. Os partidos devem 

~~ ~:~~n~~~d~t~om ~~~n!:r~:s~~~~i~H~!~!e t~~â~~: 
das da sociedade rrasileira, que, por mais heterogêneas 
que seja, e nós sabemos que o é, não precisava de 
trinta canais de expressão, como os trinta partidos exis
tentes aqui, para que pudessem refletir e exprimir suas 
úpiniões. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito obrigado pela 
atenção de todos. (Muito bem!) 

vf11cgflA~J;~~'ól!ffB1~t~EJ;ffl'f2·1/,~ 
PfR7ltJ:f.I~~M ~~WABJ>?M~~'}~OR, 

O SR. NIV ALDO MACHADO áPFL - PE. Para prole· 

rir &a~~~j!~oé SJ~ ~~et~~i~n1e~ Ó~p~~~J~o{~~ Simões. 
Tomei a iniciativa de apoiá-lo, por considerar que há 

~~ab~~~~~~ç:~:~t1~~~p~~~e~~~~~~ r:;:ia~~~a~:e~~~ 
dores, e dos próprios carregadores, que se vêem prote" 
gidos, também, contra pessoas estranhas que queiram 
tumultuar, no âmbito do aerol?orto, esse problema do 

~~~sté~e s1~i:f!8~cl;eF~~~bne% 0ag:~~::g, ~0el~e:uu~ 
no, âmbito da legislação social nada a obstar e atende 
ao passageiro, que pode dispensar esse_ serviço, que 
não é obrigatório. E o § 3? que diz: 

"0 dis~osto nesta Lei não exclui o direito de 
--o l?assagetro, pessoalmente ou com auX11io de ter~ 

cetros, desde que acompanhantes, familiares ou 
empregado_s, transportar a própri~ baga~em." 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. CID 
SAMPAIO NA SESSÃO DE 2·12·86 E QUE. EN· 
TREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

OSR. CID SAMPAIO (PL- PE. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Ontem, tive a oportunidade, ao despedir-me desta 
Casa, de analisar problemas relacionados à conjuntura 
económio-financeira brasileira. Esses problemas, Sr. 
Presidente, preocupam hoje todo o Brasil. Se ontem 
eu fazia referênCia a juros de 150% ao ano, eu posso 
dizer hoje a esta Casa que já estão sendo captados 
recursos em CDBs a 180% ao ano. 

Não há economia que possa viver com uma remune
ração desse porte sobre o capital. As fábricas, as indús
trias que têm o seu capital de giro, que são forçadas 

Dezembro de 1986 

a descontar títulos pagando juros desse porte, através 
do efeito multiplicador que os juros exercem Da ocasião 
de_ cada faturamento, são forçadas a elevar, por impo
sição dessas novas taxas, os seus preços e se nós estamos 
vivendo no âmbito do Plano Cruzado, onde o congela
mento foi a tónica, como é possível congelar preços, 
quando os juros sobem? Vimos subir o preço da energia~ 
vimos subir o preço dos combustíveis. Energia e com~ 
bustíveis são insumos básicos das indústrias. Sobem os 
juros, sobe o dólar, caímos então, justamente naquela 
ciranda anterior ao Plano Cruzado, que através de uma 
inflação de custos levava o Brasil quase ao desespero. 

Não é com o espfrito de crftica, é mais com. o espfrito 
de colaboração, que nesta hora, após ter-me despedido 
desta Casa, volto a falar aos Srs. Senadores. No ano 
passado,_quando assumi o mandato de Senador, fazia 
um apelo ao Senado, para que somássemos as nossas 
forças, convocássemos os outros parlamentares e, atra
vés de um verdadeiro mutirão, procurássemos reformar 
ou mudar aquele estado de coisas que ameaçava a esta
bilidade do País e, mais do que isso, ameaçava tanto 
externa como internamente a própria liquidez econó
mica nacional. 

Agora os fatos se repetem. E, se volto a esta tribuna, 
é para fazer o mesmo apelo, e, também no sentido 
do cumprimento do meu dever, justificar a apresentação 
de dois projetas que devo ainda encaminhar à Mesa. 
O primeiro deles é um novo Código Tributário para 
o Brasil. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a legislação tributária 
brasileira foi adequada no passado, a um regime de 
força, criado e planejado para durar muito tempo. Ele 
modificou a estrutura tributária em termos de centra
lizar o poder económico, e dar ao Governo Federal 
todos os recursos, esvaziando os Municipíos e os Esta
dos. E mais do que isso, foram criadas diferenciações 
tais na incidência dos tributos que, desgraçadamente, 
no País, os mais pobres pagavam mais do que os mais 
ricos. Esse código ainda está em vigor, depois de ter 
sido banido o estado de arbítrio. Então, senti do meu 
dever, principalmente depois de como Presidente da 
Comissão de Reforma Tributária, no Senado ter reali
zado simpósios, ouvido técnicos de todos os ministérios, 
de difererites uniYersidades, e elaborado um projeto 
de Código Tributário que pretendia submeter à Comis
são que presidia. 

Todavia, Sr. Presidente, no dia 23 de julho, encer
ro-u-se o prazo de trabalho dessa Comissão. Requeri 
a sua prorrogação, no dia 28 de julho. No dia 15 de 
agosto, esta Casa aprovou o requerimento reestabe
lecendo a Comissão. A ela pretendia submeter o projeto 
de Código Tributário que, com a sua sanção e a colabo
ração dos Srs. Membros da Comissão, deveria chegar 
a plenário enriquecido. 

Todavia, os Srs. Líderes, talvez em função mesmo 
da situação anómala de eleições no Brasil, não desig
naram os novos Membros da Comissão. E a Comissão 
legalmente criada extinguíu-se, ·por -falta de membros, 
nenhum de nós foi reconduzido. Considerei então do 
meu dever encaminhar à Casa o novo projeto de Código 
Tributário. Ele procura modificar a sistemática de tribuw 
tos brasileiros. Hoje, no Brasil, a arrecadação de todos 
os Estados é baseada num imposto que representa 90% 
de suas arrecadações. Esse imposto cobra exatamente 
o mesmo percentual de tributo sobre todos os produtos 
e todas- as- pessoas.-T--ocles- pag-am -l-7-%-s-obre--0--que 
consomem- tanto os pobres quanto os ricos- aumen
tando as distorções que separam e dividem o Brasil 
em Brasil dos ricos e Brasil dos pobres. O Imposto 
de Renda, também íil.justo, porque somente ultima
mente sofreu reformas, taxando mais pesadamente os 
ganhos de capital. 

Procurei fazer uma reforma mais profunda. Procurei 
criar fundos que assegurassem a todos os Estados do 
Brasil um mínimo de arrecadação, que permitisse as 
populações dos recantos mas longfnqúos deste País seM 
rem protegidas por recursos tributários que dessem para 
manter os serviços essenciais à vida de cada cidadão. 
Esse Código retrata este objetivo. E não tendo podido 
encaminhá-lo, através da Comissão que presidia, o enM 
caminho agora, como projeto, para que não só esta 
Casa o analise, o aperfeiçoe e realmente possa ser refor
mado o atual Código Brasileiro. Ele, além de injusto, 
é inadequado à atual situação do País. 
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AproVeito, do mesmo modo, a opo!iunid-ade, os últi
mos dias do meu mandato, para encaminhar um outro 
projeto que considero essencial à vida deste País. Quem 
quer que analise a-situação de insegurança que se gene
raliza nesse País, quem quer que ausculte a razão de 
ser dos crimes, da violência, da brutalidade e da desu
manidade que têm caracterizado os que ocorrem nas 
grandes capitais do País, há de indagar por que o brasi
leiro tem mudado tanto, por que o homem se embru
teceu a ponto de, além de roubar, matar; além de matar, 
mutila cadáveres; além de mutilar cadáveres, usar todas 
as formas de violência em todos os sentidos, inclusive 
nos crimes sexuais, num requinte de crueldade ciue es
panta. 

Perguntamos a nós mesmos: donde vem essa modifiw 
cação da sensibilidade da estrutura mental dos brasileiw 
ros? Todavia, se pesquisarmos a origem, se nos dermos 
ao trabalho de procurar as populações marginais das 
grandes cidades, as famOias dos homens que trabalham 
no campo ainda em um regime de subvida, vamos veriw 
ficar que as mulheres -desses homens têm seiJlpre_ mais 
de 15 filhos- têm 17, 21, 23 ,-_e, são esses filhos, 
que os pais não podem nem educar, nem fazer estudar, 
que constituem hoje os 30 milhões de meninos carentes 
que enchem este País. Trinta milhões de-Ineninos caren
tes avaliados não só P<?T especialistas como, inclusive, 
por estu~iosos das dilere~tes Ordens de Advogados, 
nas diferentes cidades do Brasil. Criados cm um regime 
em que para viver ~ para sObreviver são obrigados a 
todos os crimes. Sem família, sem casa, sem assistência. 
Cada um de nós pode maginar qual é a vida desses 
meninos de 7, 8, 10 anos a conviverem com outros 
de 12, 13, 14 em que a meta principal, imposta pelo 
seu próprio instinto, é sobreviVer. Um menino desses, 
para sobreviver, sem trabalhar, tem como único cami
nho o crime, e a senda do crime conduz a distorções 
a que hoje assistimos no comportamento dos adoles
centes. dos adultos, dos jovens brasileiros. Daí por que 
achei do meu dever, antes de deixar esta Casa, apre
sentar um projeto tornando prioritário, através dOs ór
gãos de assistência social, o direito da anticoncepção 
cirúrgica voluntária, desde que__s_olicitada pelos inter~s
sados. Isto, ao meu ver, atende a uma necessidade vital, 
que é a de reduzir a rapidez do crescimento da popu
lação brasileira. Segundo as- estatísticas do IBGE de 
1982, a população brasileira cresce duas vezes mais do 
que a população da China, da Inclonésia e da União 
Soviética; cresce, também, mais do que a população 
dos Estados Unidos e do Japão. Como pode este País 
que, hoje, não tem capacidade de fornecer emprego 
aos adultos que procuram trabalho, empregar esse nú
mero de jovens que atingem a idade de trabalho, a 
cada ano, numa taxa de _crescimento populacional de 
2,5%? Todavia, os õ!gãos assistenciais brasileiros_
o INAMPS e o INPS- não podem e nem estão autori
zados e nem autorizam a fa:z_:er cirurgiaS aiiticoncep
cionais. Daí por que é espantoso o número de abortos 
no Brasil, também estimado pela ONU em cerca de, 
se não me engano, três milhões de abortos com morta
lidade de 250 mil mulheies vítimas da falta de higiene 
e de condições técnicas nessa feitura. 

Portanto, Srs. Seinado!es, Srs. Deputados, quero 
apresentar um projeto de lei em que se inclua, nas 
prestações a serem providas prioritariamente pela Pre
vidência Social aos seus segurados, a anticoncepção ci
rúrgica voluntária prevista na presente lei. Creio que 
isso é fundamental como prevenção da insegurança que 
se generaliza no Brasil e como respeito a um direito 
-porque, se o homem, hoje em dia, se o ser humano, 
através dos conhecimentos técnicos, pdde, na realidade, 
libertar-se e transcender a natureza, se vemos o homem 
criar novos elementos vivos diferentes daque_les que 
a natureza criou; o homem criar novos metais, e novos 
elementos, modifiCando a estrutura íntima do átomo; 
se ven:íos o homem modificar a natureza e construir 
o seu mundo, por que a mulher pobre no Brasil não 
tem direito de fazer respeitar a sua vontade, por que 
obrigá-lo a submeter-se à lei da natureza, desde que 
ela queira viver em regime de casal, queira ser feliz, 
não queira privar-se do contato íntimo com seu marido? 
Por que ela não pode superar e transcender a nature2;a? 
É um direito legítimo que a rica, no Brasil tem, mas 
que as pobres ainda não têm. 
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Portanto, creio que este projeto que acabo de encami
nhar, além de socialmente útil, além de economica
l:nebte necessário, é mais uma afirÍnação ·cto respeito 
ao direito dessas milhares de mulheres pobres que ainda 
hoje são obrigadas a se submeterem âs imposições da 
lei natural e procriar quando não desejam e quando 
essa procriação é desaconselhada inclusive pela natu
reza dos que nascem ... 

OSr.JorgeKalume- V. Ex!pennite-me um aparte? 

-.0 SR. CID -SAMPAIO - Cõm muita honra, nobre 
Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge -Kalume - Dentre os grandes serviços 
que V. Ex! prestou ao Brasil, quero realçar este projeto 
também. V. Ex~ está coroando os seus trabalhos com 
esse projeto de fundo social, que também vem ao encon
tro daquelas nossas semelhantes desprovidas de recur
sos para limitar a procriação. Eu o cumprimento. E 
V. Ex! com isto também está ajudando o Brasil, como 
disse anteriormente, reduzindo a natalidade_ espontânea 
para que amanhã, ou no futuro próximo, haja equilibrio 
da nossa economia. Cumprimento V. Ex! na certeza 
de que o seu trabalho será acolhido pelos nossos Pares 
que-ãqui se encontram e os que nos substituirão ama
nhã~ Parabéns. 

O SR. CID SAMPAIO - Muito obrigado, ilustre 
Senador Jorge Kalume, V. Ex! ilustra e valoriza o meu 
pronuncianiento. E. antes de concluir, antes de encami
nhar esses prOjetas, quero ainda apelar aos Srs. Sena

_dores que deverão pennanecer nesta Casa. Dentro de 
uma norma, os projetas apresentados no fim de um 
exercício são conduzidos ao Arquivo. Solicito então 
aos Srs. Senadores que deverão permanecer nesta Casa, 
que peçam o desarquivamento desses dois projetas: do 
Código Tributário, necessário â justiça tributária neste 
País, modificando as nonnas que hoje separam o Brasil 
em Brasil pobre e Brasil rico, quer encaremos as pes
soas, quer encaremos as regiões; e esse .outro, .que vai 
assegurar não só o direito substancial a um grande nú
mero de mulheres, que não usam esse direito pelo fato 
de serem pobres e, ao mesmo tempo, assegurar ao País 
condições de superar o grande crescimento demográ
fico, adequando a sua população à sua potencialidade 
económica. Portanto, ao encaminhar esses dois pro jetos 
à Mesa, faço votos para que os Srs. Senadores que 
continuarão nesta Casa conduzam esses projetas à sua 
análise, ao seu aperfeiçoamento e â sua aprovação, cer
tos de que assim servirão ao Brasil- como estou certo 
que sirvo ao encaminhá-los à Mesa, quase às últimas 
horas do meu mandato. 

Muito obrigado a V. Ex!s. (Muito bem! Palmas.) 

APARTE DO SR. NIVALDO MACHADO NO 
DISCURSO DO SR. HÉUO GUEIROS PROFE
mDONASESSÁODE2I-II-86, QUESEREPU

__ BLICA POR HAVER SAlDO COM INCORRE
Ç0ES NO DCN- II DE 22-11-86. PÁG. 

O SR. NIV ALDO MACHADO - Senador Hélio Guei
~os_._ entrei qeste plenário quando V .Er. já ampliava 
o seu discurso por alguns minutos. Se tivesse oportu
nida_de de tomar conhecimento da parte inicial o que 
é evidente -me habilitaria examinar melhor o proble
ma na interveriÇão que orã Taça com o apoio de V.Ex~. 
Em primeiro lugar, no que toca ao problema de_ política 
-ecOnómica neste País, prevaleceu o vezo, ainda não 
erradicado de se _querer dar solução financeira a um 
problema de ordem económica, vale dizer, de criação 
e expansão de riqueza. Arrecadar o máximo, retirando 
o máximo dos que produzem, e até dos que não produ
zem, bem como dos que ganham muito pouco, muitas 
vezes, apenas, o necessário para uma vida digna, era 

- õ·quesefazia. Bastaria que_fos~em cobrados os tributos 
na base de alfquotas diferenciadas, por produtos, e o 
imposto de renda na base de percentual mais elevado 
de quem ganha mais. Preliminarmente, quero dizer que 
jamais acredite_i que uma política económica baseada 
Da cOntenção de consumo fosse a indicada para resolver 
os problemas do País. Se os nossos problemas são de 
ordem económica, vale diZer, rePito: da criação e ex
pansão de riqueza, como resolvê-los, contendo o consu
mo, que é a antítese daquilo que se deseja quando 
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se tem em vista o desenvolvimento? Se queremos desen
volver o País, e esta é a nossa meta, é a meta do Presi
dente José Sarney e do seu Governo, que tem o apoio 
do seu Partido e do me·u, aí entre as medidas hoje 
publicadas, sem examiná-las e por isso sem a possibi
lidade real de fazer uma análise detalhada- a premissa 
estabelecida seria a de aumentar a produção e jamais 
a de conter o consumo. Diminuindo o poder aquisitivo 
da massa trabalhadora, através da cobrança de tributos 
diretos _ou indiretos, isso -nunca, porque seria errado. 
No que toca às medidas aplicadas de modo seletivas, 
parà Iião penalizar quem ganha menos, preservando 
o seu poder de compia, essas devem merecer o nosso 
apoio,_porque o Governo teria ·de corrigir distorções 
que poderiam, não ramadas essas providências, afetar 
o Plano Cruzado, cujo êxito o povo reconheceu nas 
eleições. E sabemos que o Plano Cruzado, que foi o 
maior cabo _eleitoral, nas recentes eleições, preservou 
o poder de compra do assalariado, daquele que ganhava 
s6 o necessário para mante"r- o nfvel de sobrevivência. 
E quando sobrava alguns cruzados, andava de táxi. An
do de táxi no Recife, converso corn os motoristas e 
pergunto se o movimento melhorou. Eles respondem 
afirmativamente. 

Por que melhorou? Porque as pessoas que não anda
vam de táxi estão andando agora depois do Plano Cruza
do. Isso é o que eu constato. Bom, essa parte, sem 
entrar no exame de todas as medidas oficiais, faço ques
tão de registrar. Nenhum partido pode se isentar dessas 
responsabilidades. Por isso, quando V .Ex! diz que não 
se pode cobrar do PMDB essa responsabilidade, eu 
pergunto: o PMDB não está governando? - eu diria 
a V.Ex~ o contrário: o PMDB tem 15 Ministros no 
Governo e diversos órgãos da maior importância. En
tão, se o_ PMDB tem 15 Ministros, tem 3/4 do Governo 
e tem a maior responsabilidade pelo que ocorrer de 
bom, que é faturado eleitoralmente e de ruim. Mas, 
sem maior preocupação de fazer restrições ao nobre 
companheiro de representação popular por cuja eleição 
-para Gtivernador, apresento as minhas felicitações, por 
tratar-se de um homem capaz, com espírito pragmático, 
além de sua capacidade íntelectual, quero dizer que 
V.Ex! não pode eximir o seu Partido da responsabi
lidade pelas medidas que o Governo acaba de adotar. 

O nosso programa de exportação - peço até licença 
pelo ampliado do aparte- já que o assunto foi trazido 
a debate, deve ser estimulado, desde_ que o nosso País 
não conquistou praticamente mercado, porque ocupou 
o mercado interno pelo processo da substituição de iol
portação. o·Brasi1 comprava· no exterior parte do que 
consumia; passou a produzir e libertou-se da impor
tação. Então, o seu desenvolvimento se deu à base 
da substituição de importação. Como o mercado brasi
leiro estava saturado, porque as classes menos favore
cidas não ganham o necessário para consumir, aí se 
partiu para uma política de exportação agressiva, -às 
custas dos Estados. O GoV'erno Federal, querendo au
_m~ntar a exportação- é justo que isto ocorra- conce
deu isenção do ICM, diminuindo as possibilidades de 
arrecadação dos Estados, pelo que os governadores es
tão batendo à porta do Presidente da República, pedin
do até aos mais ricos, _como São paul o, recursos para 
administrar. O"ra, se se der ao Estado, através de uma 
reforma tributária justa, maior quinhão na divisão da 
receita, então não há necessidade de ninguém solicitar 
recursos, como estão fazendo os governadores eleitos 
do PMDB. Se São Paulo é o primeiro a pedir, eu pergun
to: e o Pará? Que o Governo exporte o máximo, mas 
que não o faça em detrimento das receitas estaduais. 
Neste ponto estamos de pleno acordo. Queria, apenas, 
fazer restrição no que toca à responsabilidade pelas 
medidas que a área económica, ocupada pelo Partido 
de V. Ex!, acaba de adotar. Se somos solidários com 
o Governo, temos que assumir o Onus, quando ele exis
te. 

APARTE DO SR. NIV ALVO MACHADO NO 
DISCURSO DO SR. HÉLIO GUEIROS, PRO
FERIDO NA SESSÃO DE2I-ll-86, QUE SERE
PUBLICA POR HAVER SAlDO COM INCOR
REÇ0ES NO DCN- SEÇÃO II- DE 22-II-86. 
PÁG. 

O SR. NIV ALDO MACHADO - Só para completar 
o meu pensamento: na verdade, toda opinião pública, . 
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todo mundo, sentia que o Plano CruzadÕ devia sofrer 
alterações para corrigir distorções, sob pena de voltar
mos à mesma situação calamitosa decorrente da inflação 
galopante contida em boa hora a 28 de fevereiro. Mas, 
não há dúvida, a classe média vai pagar um tributo 
maior, embora a classe pobre, esta, que por questão 
de justiça social, não devia pagar tributo nenhum, tam
bém vai -sofrer com os aumentos autorizados. Mas, não 
há absolutamente ninguém, nem o mais ferrenho adver
sário do Governo, que possa negar a necessidade das 
providências !eferidas, evitando-se um mal maior. O 
Governo ter a coragem de tomar as decisões que julgar 
acertadas, mas também a humildade de revê-las quando 
necessário~ 

O congelame:D.to não pode ser permanente; o preço 
dos produtos está sujeito à lei da oferta _e da procura. 
Aumente~s~ a produção, de modo a atender à demanda 
e o problema do abastecimento será normalizado. 

Essa é uma lei da economia e o Governo apenas 
tem que agir de acordo com ela. 

TRECHO DA ATA DA 216! SESSÃO 
Realizada em 28-8~86, que se republica por haver 

saído com omissão no DCN, (Seção II) de 29~8~86, 
página 3048, 3! coluna: 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A presidência 
recebeu a Mensagem n~ 351, de 1986 (n? 494/86, na 
origem), de 28 do corrente, pela qual o Senhor Presi
dente da República solicita alteração da Resolução n~ 
8, de 1986, que autoriza o Governo do Distrito Federal 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
702.372.620,15 (setecentos e dois miJ)lões, trezentos e 
setenta e dois mil, seiscentos e vinte cruzados e quinze 
centavos). _ _ _ 

A matéria será despachada às Comissões de Econo~ 
mia, de Constituição e Justiça e do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Na Sessão 
Ordinária do dia 27 do corrente, foi lido o Requeri~ 
menta n? 385; de 1986, de autoria do Senador José 
Lins, solicitando licença para se af":star dos trabalhos 
da Casa pelo perfodo de 128 dias, a fim de tratar de 
interesses particulares. 

O requerimento deixou de ser votado, naquela opor~ 
tunidade, por falta de quorum. 

Sendo evidente a falta de quorum para deliberação 
na presente sessão, a Presidência, nos termos do § 2~ 
do art. 47 çl.o R_egimento Interno, defere o requeri
mento, concedendo a licença solicitada. 

Serão tomadas as providências necessárias à convo
cação do suplente. 

A Presidência defere, ainda, o Requerimento n? 3~6, 
de 1986, de autoria do Senador Lourival Baptista e 
outros Senhores Senadores, solicitando que o tempo 
destinado aos oradores do Expediente de sessâo a ser 
oportunamente marcada, seja dedicado a homenag~r 
Octávio Mangabeíra, pelo transcurso de seu centenáno 
de nascimento. 

SECRETARIA GERAL DA MESA 
(Resenha das matérias apreciadas de 1 a S de dezembro 
de 1986- artigo 293, 11, do Regimento Interno) 

PROJETOS APROVADOS E 
ENVIADOS À SANÇÃO 

-Projeto de Lei da Câmara. p~ .13, de 1986 (n~ 
3.298184, na Casa de origem), de iniciativ~ ao Sen~or 
Presidênte da República, que dispõe sobre o Cód1go 
Brasileiro de Aeronáutica. 

Sessão: H~ 12~86 
-Projeto de Lei da Câmara n? 140, de 1986 _(n~ 

7.632/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhpr 
Presidente da República, que dispõe sobre o valor de 
remuneração dos juízes do Tribunal Marítimo. 

Sessão: 2-12~86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n? 143, de ~986 (ri~ 

8.386/86, na Casa de origem), que dispõe sobre a aplica~ 
ção do disposto no Decreto-lei n~ 2.251, de 26 de feve~ 
reiro de 1985, aos servidores policiais dos Territórios 
Federais. 

Sessão: 2~12~86 (extraordinária) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 66, de 1986 (n~ 
3..802184, na Casa de origem), que disciplina o exercício 
da profissão de carregador de ·oagagens nos aeroportos· 
e dá outras providências. 

Sessão: 2-12~86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n? 130, de 1986 (n~ 

6.697/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre o Ensino 
no Ministério da Aeronáutica. 

Sessão:-2~12~86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 136, de 1986 (n? 

8.060/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Poder Execu
tiYo.a abrir ao Ministério da Aeronáutica o crédito espe~ 
cial, até o limite de Cz$ 1.050.000,00 (um milhão e 
ci.nqüenta mil cruzados) para o fim que especifica. 

-Sessão: 2.12.86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 139, de 1986 (n~ 

8..391186, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
.Presidente da República, que introduz alterações na 
Lei n? 5.701, de 9 de setembro de 1971, que dispõe 
sobre o Magistério do Exército. 

Sessão: 2-12-86 (exÚ'aordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara ni' 116, de 1985 (n~ 

2.246/83, na Casa de origem), que institui o Pró~Fruti 
-:-Programa Nacional de Arborização Urbana com ár
vOres frutíferas e determina outras providências. 

Sessão:_3-12-86 (extraordinária) 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 151, de 1986 (n? 
8.392/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que altera dispositivos da Lei 

- n~ 6.265, de 19 de novembro de 1975, que dispõe sobre 
o Ensino no Exército. 

-sessão: 3-12-86 (extraordinária) 
-=-Projeto de Lei da Câmara n~ 141, de 1986 (n? 

8.381/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Poder Execu
tivo a abrir à Justiça Federal de Primeira Instância o 
crédito especial de Cz$ 3.800.000,00 (três milhões e 
oitocentos mil cruzados), para o fim que especifica. 

Sessão: 4~12~86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n? 146, de 1986 (n? 

6.881/85, na Casa de origem), que altera dispositivos 
do Decreto~lei n~ 1.801, de 18 de agosto de 1980, que 
dispõe sobre o adicional ao frete para renovação da 
Marinha Mercante, bem como o Fundo de Marinha 
Mercante. 

Sessão: 4~ 12~86 _ (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n? 18, de 1986 (n? 

7.184186, na Casa de origem), que cria cargos de Secre
_tário _de Turma e de Diretor de Serviço na Secretaria 
do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. 

Sessão: 4-U~&6 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 123, de 1986 'n~ 

7.132/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República. que dispõe sobre a criação, 
transformação e transposição de cargos nos Quadros 
Permanentes das Secretarias do Superior Tribunal Mili
tar e das Auditorias da Justiça !1.1ilitar e dá outras provi
dênciaS. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 129 (n? 8.058/86, 

na Casa de origem), que cria cargos. em comissão, de 
Assessor Legislativo, no Quadro Permanente de Pes~ 
soal da Câmara dos Deputados, e dá outras providên~ 
das. 

Sessão: 4·12-86 (extraordinária) 
_;Projeto de Lei da Câmara n~ 144, de 1986 (n~ 

8.086/86, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação 
_de cargos e empregos permanentes na Secretaria do 
Tribunal Federal de Recursos e dá outras providências. 

Sessão: 4-12~86 (extraordinária) - -
-Projeto de Leí da Câmara n? 148, de 1986 (n~ 

8.003/86, na Casa de origem), que dispõe sobre a_ rees~ 
truturaçáo dos servidores daJ ustiça Federal de Primeira 
Instância e dá outras providências. 

-~S.e_~ão: 4~12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 119, de 19~6 (n~ 

2.504/83, na Casa de origem), que dispõe sobre o seguro 
de acidente do trabalhCJ destinado ao trabalhador rural, 
a cargo da previdência social. 

Sessão: 4-12~86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 150, de 1986 (n~ 

7.633/86. na Casa de origem, de iniciativa do Sr. Presi~ 

Dezembro de 1986 

dente da República, que dispõe sobre o Ensino profis~ 
sional marftimo. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto_ de Lei da Câmara n? 135, de 1986 (n? 

5.538/85. na Casa de origem),_ de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que reorganiza os Quadros 
de Oficiais Auxiliares da Marinha. 

Sessão: 4-12~86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n? 137, de 1986 (n! 

7.222/86, na Casa de origein), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que estende aos equipamentos 
importados para uso do Ministério do Exército a isenção 
de pagamento de armazenagem prevista no art. 12 do 
Decreto-lei n~ 8.439, de 24 de dezembro de 1945. 

Sessão: 4-12~86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n? 132, de 1986 (n! 

8.061/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Poder Execu
tivo a abrir ao Miriistério da Educação o crédito especial 
até o limite de C~$ 7.374.020,00 (sete milhões, trezentos 
e setenta e quatro mil e vinte cruzados), para o fim 
que especifica. 

Sessão: 4--12..S6 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 134, de 1986 (n~ 

8:062/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoríza o Poder Execu~ 
tivo a abrir ao Ministério da Ciência e Tecnologia, em 
favor do Instituto de Pesquisas Espaciais, o crédito espe
cial de Cz$ 9.307.000,00 (nove milhões, trezentos e sete 
mil cruzados), para o frm que especifica. 

Sessão: 4-12~86 (extraordinária) 
-Projeto" de Lei da Câmara n? 149, de 1986 (n~ 

2.195/83, na Casa de origem), que autoriza a criação 
do Fundo para Desenvolvimento Integrado do Vale 
do Rio Doce. 

Sessão: 4--12~86 (extraordinária) 
--Projeto de Lei da Câmara n~ 88, de 1986 (n? 

6.101/85, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
único ao artigo 18 da Lei que regula a ação popular. 

Sessiio; 4-12~86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 145, de 1986 (n~ 

7.963/86, na Casa de origem), que dispõe sobre os incen
tivos~ produção de aço, nas condições que estabelece. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 

-Projeto de Lei da Câmara n? 125, de 1986 (n~ 
7.246/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que concede pensão especial 
a Maria Odila do Amaral Trindade e dá outras provi
dências. 

Sessão: 5-12~86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n? 128, de 1986 (n~ 

7.388/86, na Casa de orige-m), que cria cargos em cOmis
são e de provimento efetivo no Quadro Permanente 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da No
na Região e dá outras providências. 

Sessão: 5~ 12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câ~ara n~ 22, de 1986 (n? 

3.544/80, na Casa de origem), que autoriza o Poder 
Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal 
do Norte de Minas e dá outras providências. 

Sessão: 5-12~86 (extraordinára) 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 138, de 1986 (n? 

7.506/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que concede pensão esp_eciat 
a Cle.onice dos Santos Azevedo e dá outras providên
cias. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) . 
-Projeto de Lei da Câmara n? 159, de 1986 (n~ 

8.385/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presídente da República, que dispõe sobre a liquidação 
de débitos previdenciários de entidades filantrópicas 
de fins não luCrãtivos. 

Ses~ão: 5~12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado !1~ 243, de 1986- DF, 

que acrescenta parágrafos 6? e 7~ ao artigo 3~ do Decre
to·lei n? 2.258. de 4 de março de 1985. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
_-:_--Projeto de Lei da Câmara n? 94, de 198? ~n~ 

5.183/85, na Casa de origem), que restabelece direitO 
de servidores públicos, no caso que especifica. 

Sessão; 5-12~86 (extraodinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 158, de _1986 (n~ 

383/86, na Casa de _origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre a liquidação 
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de débitos previdenciários de órgãos e entidades da 
AdministraÇão Pública Federal, Estadual e Municipal 
e suas respectivas Fundações. 

Sessão: 5·12·86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Çâmara n? 157, de 1986 (n~ 

8.035/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que cria o Fundo de Preven
ção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso, 
dispõe sobre os bens apreendidos e adquiridos com pro
dutos de tráfico ilícito de drogas ou atividades corre
latas, e dá outras providênCias. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n? 157, de 1985 ( n? 

1.888/83, na Casa de origem), que dá denominação ao 
Aeroporto Internacional de Campinas. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 10, de 1984 (n~ 

3.304/77, na Casa de origem), que ~Itera o Plano Nacio-_ 
nal de Viação, aprovado pela Lei nl? 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, modificando o traçado da BR. 080. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 25, de 1983 (n? 

4.979/81, na Casa de origem), que acreScenta parágrafo 
ao art. 33 da Lei n~ 5.197, de 3 de janeiro de 1967, 
que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras provi
dências. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 164, de 1986 (n~ 

8.415/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dá nova redação ao art. 
110 da Lei n? 6.880, de 9 de- dezembro de 1980, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara ~? 163, de 1986 (n? 

8.213/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que concede pensão especíal 
aNise Magalhães da Silveira. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n? 160, de 1986 (n~ 

8.416/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, q~e estende os benefícios pre
vistos no inciso II do art. _50_ da Lei n? 6.880, de 9 
de dezembro de 1980, aos militares que menciona. 

Sessão: 5-U-86 (extraordinária) 

PROJETOS APROVADOS E 
ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

-Projeto de Resolução n! 274, de 1986, da Comissão 
de Legislação Social que autoriza o Poder Executivo 
a conceder à Companhia Vale do Rio Doce - CVRD 
o direito real de uso resolúvel de uma gleba de terras 
do domínio da União, adjacente à Província Mineral 
de Carajás e localizada no Município de Marabá, Estado 
do Pará, com área de 411.948,87 ares, na forma que 
indica. 

Sessão: 1?-12-86 
-Projeto de Resolução n! 275~ de 1~86, da C~ missão 

de Legislação Social, que autoriza o Poder Executivo 
a alienar terras do domínio da União, destacadas da 
gleba Iriri, situada no Município de Colíder, Estado 
do Mato Grosso, para reassentamento de ex-ocupantes 
das Reservas Indígenas Pimentel Barbosa e Parabure, 
na forma que indica. 

Sessão: H-12-86 
-Projeto de Resolução n? 280, de 19"86, Cla-Comissão 

de Economia, que autoriza o Governo do Estado de 
São Paulo a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 514.495,76 OTN. 

Sessão: 1?-12-86 
-Projeto de Resolução n? 281, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoríza a Prefeitura Municipal de 
Serra, Estado do Espírito Santo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente a Cz$ 
127.680.000,00 (cento e vinte e sete milhões, seiscentçs 
e oitenta mil cruzados). 

Sessão; lY-12-86 
-Projeto de Resolução n?282, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul e elevar, em Cz$ 691.000.000,00 
(seiscentos e noventa um milhões de cruzados), o· mon
tante de sua dívida consolidada. 

Sessão: l'?-12-86 (extraordinária) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) 

-Projeto de Resolução n~ 35, de 1986, da Comissão 
de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Vilhena, Estado de Rondônia, a elevar em Cr$ 
2.732.430.000,00 (dois bilhões, setecentos e trinta e dois 
milhões, quatrocentos e trinta mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Sessão: 2-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Decreto Legislativo n~24, de 1986, que 

autoriza o Presidente da República a ausentar-se do 
País, durante os meses de fevereiro e março de 1987. 

Sessão: 2-12-86 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n? 283, de 1986, da Comissão 
de Finanças, que autoriza o Governo ao Estado do 
Paraná a realizar operação de empréstimo externo no 
valOr -de-US$ 58;000,000.00 (cinqüenta e oito milhões 
de dólares americanos) destinados ao Programa de Refi
nanciamento da Divida Externa daquele Estado. 

Sc;:ssão: 2-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n?284, de 1986, da Com~ssão 

de Finanças, que autoriza o Governo do Estado do 
M_ato Grosso a realizar opet:a,ç_ão de crédito exferno 
no válor de US$ 23,000,000.00 (vinte e três milhões 
de dólares americanos) 

Sessão: 2-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n?285, de 1986, da Comissão 

de Finanças, que autoriza o Governo do Estado do 
Ceará a realizar operação de empréstimo externo no 
valor deUS$ 84,000,000.00 (oitenta e quatro milhões 
d_e dólares americanos). 

Sessão: 2-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n~ 286, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza o Governo do Estado do 
Mato Grosso do Sul a contratar operação de crédito 
no valo~ correspondente, em cruzados, a 466.000,00 
OTN. 

Sessão: 2~12-86 (extraordinária) 
-ProjetO de Decreto Legislativo n? 13, de 1986 (n? 

127/86, na Câmara dos Deputados), que aprova o te:rt.:to 
do Acordo de Cooperação Científica, Tecnológica e 
Industrial, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do ReinO da Bélgica, 
em Brasília, a 12 de março de 1985. 

Sessão; 2-12-86 (extraordinária) 
~Projeto de Resolução n?287, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Guarapuav3, EstadO Clo Paraná, a cOntratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 63.840.000,00 (sessenta e 
três milhões, oitocentos e quarenta mil cruzados). 

Sessão: 2-12-86 (extraordinária) 
.&.....-Projeto de Resolução n? 288, de 1986, da Comissão 

:_ de Economia, qUe autoriza a Prefeitura Municipal de 
Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, a realizar ope
ração de crédito no valor_ correspondente a Ct$ 
20.726.400,00 (vinte milhões, setecentos e vinte e seis 
mil e quatrocentos cruzados). 

Sessão: 3:12w86 (extraordinária) 
- -=._p-fõjeto de Resolução n~ 289,' de 1986, da Comissão 
de Economia, que au_toriza a Prefeitura Municipal de 
Santo Amaro, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
95.000,00 OTN. 

Sessão: 3-12-86 (extraordinária) 

-Projeto de Decreto Legislativo n'? 25, de 1986 (n? 
144/86, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
_do Acordo Relativo à Implementação do artigo VI do 
Acordo_Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio 
(GAIT), concluído em Genebra, a 12 de abril de 1979. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 26, de 1986 (n? 

145/86, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo Relativo à Interpretação e ã Implementação 
dos Artigos VI, XVI e XXIII do Acordo Geral sobre 
Tarifas Aduaneitas e Comércio (GATT), que constitui 
o Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios, con
cluído em Genebra, a 12 de abril de 1979. 
- -Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 

--~Projeto de Resolw~_ão n~ 290;de 1986, da Comissão 
de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Paulista, Estado de Pernambuco, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
209.288,74 OTN. 

Sessão: 4-12-116 (extraordinária) 

Sãbado 6 4951 

-Projeto de ReSolução n~ 291, de 1986, da Comissão 
de Economia, qu~ autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul a elevar em 2.000.000 ORTERS, 
o montante de sua dívida consolidada. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 28, de 1986 (n\' 

95/85, na Câmara dos Deputados, que aprova o texto 
do Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecno
lógica entre o GoVerno da Repúblíca Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática Alemã, 
concluído em Brasília, a 22 de novembro de 1984. 

Sessão: 4-12-86 
-Projeto de Resolução n? 292, de 1986, da Comissão 

de EcQ_nomia, que autOriza a Prefeitura Municipal de 
Umuarama, Estado do Paraná, a contratar operação 
d~ c~Jlli~. no valor .~e Çz$ 53~~18.758,40 (cinqüenta 
e três mHlióêS,""ijúãfroCérilõ'g'e 'dezuito-'mil·.--5etecentos 
e cinqüenta e oito cruzados e quarenta centavos). 

Sessão: 4-12-116 
-Projeto de Resolução n~ 293, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Gandu, Estado da Bahia, a contratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 21.611.285,00 (vinte e um milhões, 
seiscentos e onze mil, duzentos e oitenta e cinco cruza
dos). 

Sessão: 4~12-86 
-Projeto de Resolução n? 276, de 1986, da Colnissão 

Diretora, que altera a Resolução n? 12, de 1985 e dá 
outras providências. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 27, de 1986 (n? 

149/86, na Câmara dos Deputados), que prorroga a 
vigência do Decreto· Legislativo nY 114, de 3 de dezem
bro de 1982, para a Legislatura a iniciar-se a 1~ de 
fevereiro de 1987. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n?294, de 1986, da Comissão 

de Finanças, que autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a realizar operação de crédito externo 
no valor deUS$ 54,000,000.00 (cinqüenta e quatro riri
lhões de dólares americanos). 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 

-Projeto de_Resohição n~295, de 1986, da Comissão 
de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Carazinho, Est~do do Rio Grande_ do Sul. a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 30.936.265.20 (trin
ta milhões, novecentos e trinta e seis .mil, duzentos 
e sessenta e cinco cru,zados e vinte centavos). 

Sessão: 4-12~86 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 296, de 1986, da Comissão 
de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Natal, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 151.907189 OTN. 

Sess1o: 4-12-86 (extraordinária) 

..;._Projeto de Resolução n~ 297, de 1986, da Comissão 
de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, a contratar ope~ 
ração de crédito no valor de 184.905,49 OTN. 

Sessão: 4-12~86 (extraordinária) 

- PrÕjeto de Resolução n? 298, de 1986, da Comissão 
de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 197.133,02 OTN. 

Sessão: 4-12-116 (extrnorclinária) ~ 

-Projeto_ de Deqeto Legislativo n? 6, de 1986 (n~ 
105/85, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo para a criação de uma Comissão Mista Brasi
leiro-E~pcia, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Oovemo da República do Egi
to, em Brasília, a 7 de março de 1985. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 

- Prójeto de Resolução n!299, de 1986, da-Comissão 
de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
6.688.955,42 (seis milhOes, seiscentos e oitenta e oito 
mil, novecentos e cinqüenta e cinco cruzados e quarenta 
e dois centavos). 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
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-Projeto de Resolução n\!300, de 1986, da Comissão 
de Economia, que autoriza a Prefeituf<f Municipal de 
Canela, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar ope
ração de ·crédito no valor de Cz$ 6.881.915,00 (seis 
milhõ_es, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e 
quinze cruzados). 

Sessão: 4~12-86 (eXtraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 301, de 1986, da Comissão 
de Economia, que autoriza a PrefeitUra Municipal de 
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em GIUzados, 
a 440.673,52 OTN. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 302, de 1986~ da Comissão 
de Economia, que autoriza o Governo do Estado do 
Pará a contratar operação de ~:;rédito no va_lor correspon
dente, em cruzados, a 4SO.ooo,no-OTN. 

Sessão: 4-.12-86 (e:Waorc]inária) 

-Projeto de Resolução n~ 303, de 1986, da Comissão 
de Economia, que autoriza o Go_vemo do Estado de 
Minas Gerais a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 154.570,25 OTN. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n! 304, de 1986, da Comissão 
de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Formosa, Estado de Goiás, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
92.817,01 OTN. _ _ . _ 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~305, de 1986, da Corriíssão 
de Economia, que autoriza a Prefc~"itura Municipal de 
Jacobina, Estado da Bahia, a coritratar -openiç-ãO de 
crédito no valor de Cz$ 10.161.944,80 (dez milhões, 
cento e sessenta e um mil, novecentos e quarenta e 
quatro cruzados e oitenta centavos). 

Sessão: 4-12-86 (extraordiná\ria) 

-Projeto de Resolução n~ 3_06, de 1986, da Comissão 
de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
!porá, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 2.123.990,75 (dois milhões, cento e 
vinte e três mil, novecentos e noventa cruzados e setenta 
e cinco centavos). 

Sessão: 5-12-86' (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n'! 307, de 1986, da Comissão 
de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santo André, Estado de São Paulo, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 458.028,96 OTN. . _ 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n? 308, de 1986, da Comissão 
de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Paulo Afonso, Estad_o da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
43.279,67 OTN. 

Sessão: 5-12-86 (eXtra:ordiõáiiã.)- --

-Projeto de Resolução n~ 309, de 1986, da Comissão 
de Economia, que autoriza a Prefeitura MuniCipal de 
Santa Bárbara D'Oeste, Estado de São Paulo, a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 91.840,61 OTN. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 

-Projeto de Resolução n~ 31Q, de 1986, da Comissão 
de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Pilar de Goiás, Estado de Goíás, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 424.471,53 (quatrocentos 
e vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e um cruza
dos e cinqüenta e três centavos). 

Sessão: 5/12/86 (extraordinãria) 

-Projeto de Resolução n~ 311, de 1986, da Comissão 
de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Quirinópolis, Estado de Goiás, a contratar_ operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
74.254,89 OTN. 

Sessão: 5-12-_86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n'/312, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Jaguaquara, Estado da Bahia, a _contratar operação de 
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crédito no valor de Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, qua
trocentos e quarenta e três mil, cento e cinqüenta e 
dois cruzados). . . 

Sessão: 5-12-86 .(extraorçtinária) 
-_~Projeto de Resolução n?313, de 1986, da Coinissão~_ 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Salvador, Estado da Bahia, a el~var_ em Cz$ 
97.751.749,72 (noventa e sete milhões, setecentos e cin
qüenta e um mil, setecentos e quarenta e nove cruzados 
e setenta e dois centavos). 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n~ 314, de 1986, da ComiSsão 

de Economia, que autoriza ·a Empresa de Saneamento 
de Mato Grosso do Sul- SANESUL, a contratar ope
r~ção de_ créd~t~ JlO valor correspondente, em cruzados, 
a·4oo.ooo,oo OTN. 

sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n~ 315, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
D<:Hitãdos, Estado do Mato Groso do Sul, a contratar 
operação de crédito no vafor correspondente, erri cinza
dos, a 29.956,Z8 OTN. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
- Projéto de Resolução n? 316, de 1986, da COmissão_ 

de Economia, que _autOriza a Prefeitura Municipal dt;
Oáudio, Estado de Minas Gerais, a contratar operaçãO 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
110.000,00 OTN. 

Sessão: 5~12-86 (extraordináriaj 
-Projeto de Resolução n~317, de 1986, da Comissão 

de Economia, qu-e autoriza o Governo do Estado de 
Pernambuco a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 219.233,20 OTN. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n~ 318, de 1986, da C~missão 

de Economia, qlJ~ autoriza a Prefei~ura M1.:1nicipal de 
Pojuca, Estado da Bahia, a contratar operação de cré

- dito no valor correspondente, em cruzados, a 
·-298.S<Xr,OO. OTN. 

-sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
:...... Projeto de Resolução n~ 319, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza o Governo do Estado de 
Pernambuco a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 170.098,80 OTN. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n~ 320, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza o Estado de Santa Catarina 
a contratar operação de crédito no valor correspon

- dente, em cruzados, a 432.911,00 OTN. 
Sessão: 5-12~86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n~ 321, de 1986, da Comissão 

_de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
.-8idrolândia, Est~do do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 1.139,339,03 (um 
milhão, cento e trinta e· nove mil, trezentos e trinta 
e nove cruzados e três centavos). 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n~ 322, de 1986, da Comissão 

de Economia, que -autoriza o Governo do Estado do 
Maranhão a contratar operação de crédito no valor cor
re~pondente! em cruzados, a 165.280,50 OTN. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
~Projeto de Resolução n? 323, de 1986, da Comissão 

de Economia, que-autoriza a Prefeitura Municipal de 
Araçuaf, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 

. 31.391,30 OTN. 
Sessão: 5-J2..86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n? 324, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza o Governo do Estado de 
_ Sergipe a contratar Opefação de crédito no valor corres

pondente, em cruzados, a 416.748.07 OTN. 
Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 

____:__~ -P.rojeto de Resolução n~ 325, de 1986, da Comissão 
de Economia, que autoriza o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 3.180.370.480,00 (três bilhões, cento e oitenta 
milhões, trezentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta 
cruzados). 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n~ 326, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Vitória, Estado do Espírito Santo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
460.835,00 OTN. 
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Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução nt327, de 1986, da: Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Vitória, Estado do Espírito Santo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
464.984,00 OTN. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n? 13, de 1985, de autoria 

do Senador Alfredo Campos, que denomina o corredor 
do Anexo II do Senado Federal "Ala Senador Tancredo 
Neves". 

-Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n~ 328, de 1986, da Comissâo 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Múnicipal de 
Natal, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 32.448,00 OTN. 

Sessão: 5~12-86 (extraordinária) 
-PrOjeto de Resolução n~329, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
ltabuna, Estado da Babia, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
199.624,06 OTN. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n~ 330, de 1986, da Comissão 

de Finanças, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Paulo, Estado de São Paulo, a realizar operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 80,000,000.00 
(oitenta milhões de dólares americanos). 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n~331, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Inhumas, Estado de Goiás a contratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões, qui
nhentos e doze mil cruzados). 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n'! 332, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Vitória da Conquista, Estado da Bahia, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 244.021,00 OTN. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n~ 333, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Açu, Estado do_ Rio Grande_ do Norte, a contratar ope~ 
ração de crédito no valor de 7.443.152,00 (sete milhões, 
quatrocentos e quarenta e três mil, cento e cinqüenta 
e dois cruzados). 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-ProJeto de Resolução n?334, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Araçuaf, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
11.189,33 OTN. 

Sessão: 5~12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n?335, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeit11ra Municipal de 
Cordislândia, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondP.nte, em cruzados, 
a 16.205,28 OTN. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de ResoluçãO n? 336, de 1986, da Comissão 

de Economia, i:J.ue autoriza a Prefeitura Municipal de 
Vitória da Conquista, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 139.625,29 OTN. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n~ 337, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Fronteira, Estado de Minas Gerais, a contratar opera
ção de crédito no valor çorrespondente, em cruzados, 
a 14.097,74 OTN. . 

Sessão: 5-12-86 _ (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n? 338, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza-a Prefeitura Municipal de 
Vitória da Conquista, Estado da Bahia, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 107.756,20 ONT. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n? 339, de 1986, da Comissão 

de Finanças, que autoriza o Governo do Estado do 
Piauí a realizar operação de empréstimo externo no 
valor deUS$ 9,600,000.00 (nove milhões e seiscentos 
mil dólares americanos) destinada ao Programa de Refi~ 
naciamento da Dívída Externa daquele Estado. 
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Sessão: 5-12-86 (extraordiilária) 
-Projeto de Resolução n~340, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Oeiras, Estado do Píauí, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, quatro
centos e quarenta e três mil, cento e cinquenta e dois 
cruzados). ______________ _ 

Sessão: 5-12-86 (extraordináriã) -
-Projeto de Resolução n~ 341, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, a con
trataroperação de crédito no valor de Cz$ 25.536.000,00 
(vinte e cinco milhões, quinhentos e trinta e seis mil 
cruzados). 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária}-
- Projeto de Resolução n~ 342, de ~986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Aracaju, Estado de Sergipe, a contratar operação de 
crédito no ·valor correspondente, em cruzados, a 
418.812,09 ONT, 

Sessão: 5-12,86 (extraordinária)_ 
-Projeto de Resolução n? 343, de I 986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santa Cruz_Cabrália, Estado da Sabia, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 120JJOO,OO OTN~s: 

Sessão: 5-12-8_6 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n?344, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Mogi Mirim, Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
86.746,52 OTN. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n? 345, de 1986, -da Comíssão 

de Economia, que autorizao Go_vemo do Estado de 
Santa Catarina a elevar em Cz$ 148.026.020.80 (cento 
e quarenta e oito milhões, vinte e seis mil, vinte cruzados 
e oitenta centavos) o montante de sua dívida conso
lidada. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária} 
-Projeto de Resolução n? 279, de 1986, da Comissão 

Diretora, que dispõe sobre faltas não justificadas de 
servidores do Senado Federal. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n? 346, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Sarandi, Estado do Paraná, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões e 
quinhentos e doze mil cruzados). 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária). 
-Projeto de Resolução n~ 347, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Igarassu, Estado de Pernambuco, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
159.961,68 OTN, 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n? 348, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Ituverava, Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
60.986,77 OTN. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n? 349, de 1986, da Comissão• 

de Economia, que autoriza a Pi'efeitura Municipal de 
Montes Claros-,- Est_~o de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 364.000,00 ONT. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto_ de Resolução n?350, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefei.tura Municipal de 
Aracaju, Estado de Sergipe, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
312.267,89 OTN. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n'! 351, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a PrefeitUra -Municipal de 
Murici, Estado_de Alagoas, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
64.840,13 OTN. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Resolução n~ 352, de 1986, da Comissáo 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cordislândia, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor _correspondente, em cruzados, 
a 10.427,84 OTN. 
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-Sessão. 5-12-86 (extraordinária) 
--Projeto de Resolução n~ 353, de 1986, da Comissão 

de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal ~e 
Ituverava, Estado de São Paulo, a contratar operaçao 
de créditõ na vaJor_cOrrespondente, em cruzados, a 
56.646,26 OTN. 

-Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS 
À CÂMARA DOS DEPUTADOS 

-Projeto de Lei do Senado n? 205, de 1980, de auto
ria do Senador Humberto Lucena, que revoga dispo
sitivo da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Sessão: H-12-86, 
--Projeto de Lei do Senado n~290, de 1980, de auto

ria do Senador Jutahy Magalhães, que altera disposi
tivos da Lei n? 5.107, de 13 de setembro de 1966. 

Sessão: H-12-86. 
-Projeto de Lei do Senado n? 184, de 198H-Comple

mentar, de autoria do Senador Itamar Franco, que dá 
nova redação aos dispositivos, que menciona, da Lei 
Complementar n~ 5, de 29 de abril de 1970. 

-sessão: 1 ~-12-86 ---
-Substitutivo do SenadO ao Projeto de Lei da Câina-

ra n? 76, de 1985 (n? 3.707184, na Casa de origem), 
de iniciativa do S_enhor Presidente da República, que 
dispõe sobre a Procuradoria Especial da Marinha e dá 
outras providências. 

-sessãõ: H-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n? 30, de 1983, de autoria 

do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o direito 
do assinante à transferência do telefone nos lugares 
onde o serviço é explorado por mais de uma empresa, 
nas condições que especifica. 

Sessão: 2-12-86 (extraordinãria) 
--==-Projeto de Lei do Senado n~ 203, de 1984, de auto

ria do Senador Jutahy Magalhães, que modifica os arts. 
393 e 394 do Decreto-lei n? 5.452, de H de maio de 
1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Sessão: 2-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n? 106, de 1982, de auto

ria do Senador Itamar Franco, que acrescenta parágrafo 
úriíco 110 art. 9~ da Lei n? 6.708, de 30 de outubro de 
1979, assegurando a integração do avisoprévio indeni
zado no tempo de serviço do empregado para os fins 
que especifica. 

Sessão: 2-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~ 287, de 1983, de auto

ria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre 
a divulgação dos dados cadastrais relativos a latifúndios. 

Sessão: 2-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n?249, de 1984, de auto

ria do Senador Aderbal Jurema, que dispõe sobre a 
transmissão de música brasileira pelas emissoras de rá
dio. 

Sessão: 2-12-86 (extrao!dinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~249, de 1986, de auto

ria.do_Senado.r Jutahy Magalhães, que dá nova redação 
ao artigo 59 da Lei n! 4.320, de 17 de março de 1964, 
que estatui nõrmas &erái:s de direitO financeiro para 
a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Fede
ral, e dá outras providências. 

_5e$São;___3d2-86 (extraordinária) 
-Projet~ de Lei do Senado n! 183, de 1983, de auto

ria -dõ Senador Gastão Müller, que revoga o art. 4~ 
da Lei n~ 6.994, de 26 de maio de 1982. 

Sessão: 3-12-86 (extr~ordinária) _ 
-Projeto de Lei do Senado n? 272, de 1986, de auto

ria do Senador Hélio Gueiros, que altera a Lei n? 7.087, 
de 29 de dezembro de 1982, que dispõe sobre o Instituto 
de Previdência dos Congressistas-IPC. 

Sessão: 3-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n?232, de 1981, de auto

ria do Senador João Calmon, que autoriza o Poder 
Executivo a instítuír- idicional sobre o preço ao consu
J!údor de cigarros, charutos e fumo para cachimbo, re
vertendo o produto dessa arrecadação para o ensino 
de primeiro e segundo graus. 

Sessão: 4-12-86 (extraoi<linária) 
-Projeto de Lei do Senado n~ 198, de 1984, de auto

ria do Senador Nelson Carneiro, que resguarda direitos 
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adquiridos por funcionários da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, antes da vigência da Lei n~ 5.903. 
de 9-7~73, quanto à percepção de adicionais por qüin
qüênios. 

Sessão: 4-U-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~ 176, de 1984, de auto

ria do Senador Jorge Kalume, que autoriza a instituição 
da Fundação Memorial Israel Pinheiro e dá outras pro
vidências. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n? 195, de 1985, de autÇ>

ria do Senador Gabriel Hermes, que inclui as categorias 
de contador, auditor técnico de controle interno entre 
os destinatários da gratificação de desempenho de ativi
dades de fiscalização financeira e orçamentária da 
União. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado nY 118, de 1980, de auto

ria do Sem~dor Humberto Lucena, que altera a redação 
do art. 11 da Consolidação da.s Leis do Trabalho, para 
que a prescrição bienal seja contada a partir da cessação 
do contrato de trabalho. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n? 182, de 1983, de auto

ria dos Senadores Alfredo Campos e Martins Filho, 
que acrescenta parágrafo ao art. 6'f da Lei n? 5.764, 
de 16 de dezembro de 1971, que define a política nacio
nal de cooperativismo e institui o regime jurídico das 
sociedades cooperativas. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~ 60, de 1982, de autoria 

da Senadora Laélia Alcântara, que acrescenta artigo 
ao Decreto-lei n? 1.923, de 20 de janeiro de 1982, que 
modifica a legisiaçã.õ-que dispõe sobre o Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Socíal- F AS. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~ 42, de 1985, de autoria 

do Senador Roberto Saturnino, que isenta do recolhi
mento do Imposto sobre Produtos Jndustrializados-IPI 
a aquisição de veículos de fabricação nacional por porta
dores de deficiência física. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n? 83, de 1982, de autoria 

do Senador Itamar Franco, que dispensa a realização 
de vistoria judicial na hipótese que menciona. 

Sessão: 4~ 12-86 
-Projeto de Lei do Senado n?303, de 1985, de auto

ria dos Senadores Severo Gomes e Fernando Henrique 
Cardoso, que dispõe sobre a padronização, classifica
ção, inspeção e registro de bebidas dietéticas e dá outras 
providências. • 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado nY 59, de 1983, de autoria 

do Senador Mário Maia, que altera o Decreto-lei n'! 
1.950, de 14 julho de 1982, que isenta do Imposto de 
Renda os ganhos auferidos por pessoas físicas em opera
ções com imóveis, estimula a capitalização das pessoas 
jurídicas, e dá outras providências. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~ 83, de 1983, de autoria 

do Senador Raimundo Parente, que estende às pessoas 
jurícl:icas, ~em fins lucrati~os, __ o disposto ao art. 3~ da_ 
Lei n'! 6.321, de 14 de_ abril de 1976. 

Sessão: 4-12-86 (extraord_inária) 

-Projeto de Lei do Senado n? 113, de 1983, de auto
ria do Senador Nelson Carneiro, que disciplina o uso 
de caracter~ nas publicaç<?es obrigatórias. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n? 91, de 1983, de autoria 

do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe 
sobre representação contra lei ou ato normativo incons
titucional dirigida ao Procurador-Geral da República, 
alterando o art. 2? da Lei n? 4.337, de 1? de junho 
del964. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~ 152, de 1983, de auto

ria do Senador ItaiD:ar Franco, que concede aposen
tadoria especial aos que tenham sofrido restrição ao 
livre exercício de atividade profissional em decorrência 
dos atos institucionais, cotriplementares e legislação cor
relata. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n? 36, de 1984- Com

plementar, de autoria do Senador Itamar Franco, que 
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isCnta do Imposto sobre Circulação de Mercadorias -
ICM, a comercialização de leite "in natura". 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~72, de 1984, de autoria 

do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta disposi
tivos à Lei n? 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe 
sobre a proteçãó à fauna-. -

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n! 160, de 1984, de auto

ria do Senador-Nelson Carneiro, que acrescenta dispo
sitivo ã Lei n~ 6.024, de 13 de mar-ço de 1974, para 
o fim de determinar a imediata e automática absorção, 
pelo Judiciário, dos processos ode liqüidação extraju
dicial de instituições financeiras, sociedades segurado
ras e entidades-de previdência privada, quando não 
conclu{dos no prazo de seis meses. 

Sessão: 4-12-86 (extraordjnária) 
-Projeto de Lei do Senado n~ 63, de 1985, de autoria 

do Senador Jorge Kalume, que isenta do Imposto sobre 
Produtos Industrializados o meteria! fotográfico nado
na!. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinwr·· 
-Projeto de Lei do Senado nt9_8, de 1985, de autoria 

do Senador Mário Maia, que denomina Aeroporto In
ternacional Senador Adalberto Sena o Aeroporto Inter
nacional de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre. 

Sessão: ;5-12-86 (extraordinária) 
-Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 

n! 131, de 1986 (n~ 7.245/86, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que con
cede pensão especial a Maria Barbosa da Silva e dá 
outras providências. 

'Sessão: S-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~ 188~ de 1985, de auto· 

ria do Senador Mário Maia, que proíbe e pune a derru
bada de seringueiras, obrigando o seu replantio, respei
tadas as condições ecológicas. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinári<;~.) _ 
-Projeto de Lei do Senado n?221~ de 1985, de auto

ria do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre isenção 
do Impsoto Territorial Rural para propriedade até 300 
hectares, na Amazônia Legal, e dá outras providências. 

Sessão: 5-12-86 (e:!ttra:ordinária): 
-Projeto de Lei do Senado n~ 226, de 1985, de auto

ria do Senador Nivaldo Machado, que altera a redação 
da alínea b do artigo 182 da Lei n? 1.711, de 18 de 
outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União). _ 

Sessão: 5-12-86 (extraordináriá) 
-Projeto de Lei do Senado n~ 230. de 1985, de auto

ria do Senador Virgílio Távora, que dispõe sobre o 
cálculo do Imposto de Renda na fonte dos servidores 
públicos civis, federais. estatuã.is e municipais-. 

Sessão: 5-12-86 (extfaordinária) 
. ~Projeto de Lei do Senado n~ 258~ de 1985, de auto

na do Senador Carlos Chiarelli, que dispõe sobre o 
prazo para restituição do· Imposto de Renda retido na 
fonte. 

Sessão: 5-12-86 (extraordináriâ) 
-Projeto de Lei do Senado n~ 297 ~de 1985, de auto

ria do Senador Nelson Carneiro, que ª_çres_centa dispo
sitivo à Lei n? 5.108? de 21 de setembro de 1966 (Código 
Nacional de Trânsito), para o fim de determinar a inclu
são de um representante da Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego no CONTRAN. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~ 12, de 1986- Com

plementar. de autoria do Senador Helvfdio Nunes, que 
dá nova redação aos itens I e IV do art. 2~ da Lei 
Complementar n~ 1, de 9 de novembro de 1967. 

Sessão: 5-12-86 (extraordim;!:riª)_ 
-Projeto de Lei do Senado n~_27, de 1981, de autoria 

do Senador Humberto Lucena, que altera a redação 
do art. 62 da vigorante Consolidação das Leis do Tra
balho. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~ 104, de 1982, de auto

ria do Senador Gastão MüJler, que faculta aos deposi
tantes terem consignados em seus talões de cheques, 
fornecidos pelos estabelecimentos bancários, as refe
rências que especifica e dá outras providências. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~ 242, de 1984, de auto

ria do Senador João Lobo, que dá nova redação ao 
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art. 7~ da Lei n~ 5.692, de agosto de 1971, que fixa 
as diretrizes e bases para o ensino de H e 2~ Graus. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS 
À COMISSÃO DE REDAÇÃO 

-Projeto de Lei do Senado n~232, de 1985, de auto
ria do Senador Gastão Müller, que torna isenta de todas 
·as custas judiciárias e ·cartorárias açãO ou contestação 
judicial de _qualquer antureza, visando à preservação 
do meio ambiente. 

~ssão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n'? 114, de 1982, de auto

ria da Senadora Eunice Michiles, que dispõe sobre licen
ça eSpecial para a empregada adotante de menor de 
2 (dois) anos. 

____ Sessão: S-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~ 75, de 1982, de autoria 

do Senador L~ro Barboza, que acrescenta parágrafo 
Si art. _552 do Código ae ProcessO Civil. . 

Sessão: 5-12-86 (eXtfãO'rdinária) 
-Projeto de Lei do Senado n?91, de 1984, de autoria 

do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe 
so_bre_ co_n__tagf:m de tempo de serviço público e de ativi
dade privada, para efeito de aposentadoria pelo INPS. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
~Projeto de Lei do Seqado n~ 274, de 1980, de auto

ria do Senador Humberto Lucena, que modifica disposi
tivos da vigente Consolidação das Leis do Trabalho. 

SessãO: 5-12-86 (extraordinária) 

PROJETOS APROVADOS EM 
PRIMEIRO TURNO 

-Projeto de Lei do Senado n~ 352, de 1985, de auto
ria do Senador Nivaldo Machado, que alte_ra dispositivo 
da Lei n~ 6.592, de 17 de novembro de 1978, para o 
fim de permitir a transferência de pensão especial, devi
dR ~a-eX-combatente, a dependentes especfficos e a acu
inülaç_ão_J;festa com a pensão previdenciária. 

Sessão: 4-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~ 150, de 1984, de auto

ria !;lo Senador Nelson Çameiro, que acrescenta disposi
tivos â Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, com 
vistas ao estabelecimento de mais restrições ao desma-
tamento. -

Sess_ão: ·5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n-:226, de 1981, de auto

tia_dQ Senador Itamar Franco, que dis_põe sobre a obri_
gatoriedade da existência de um departamento de edu_
cação física nos nosocômios psiquiátricos. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~241, de 1981, de auto

ria do Senador Roberto Saturnino, que modifica dispo
sitivo do vigente Código Florestal (Lei n~ 4. 771, de 
15 de setembro de 1965), para o fim de dar destinação 
específica à parte da receita obtida com a cobrança 
de ingressos aos visitantes de parques nacionais. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~ 98, de 1983, de autoria 

do Senador Álvaro Dias, que- díspõe sobre a remune
ração dos dirigentes das Empresas Públicas e Socie
dades _de Economia Mista. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n? 71) de 1981, de autoria 

do Senador Roberto. Saturriino, que acrescenta pará
grafo único ao art. 3~ do Decreto-lei n~ 594, de 27 de 
maio de 1969 .• que instituiu a Loteria Esportiva. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
___ -Projeto de Lei do Senado n?53, de 1979, de autoria 

do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta e altera 
dispositivo na Lei n? 6.179, de 11 de dezembro de 1974, 
que institui amparo previdenciário para os maiores de 
setenta anos e para os inválidos. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 

PROJETOS REJEITADOS E 
ENCAMINHADOS AO ARQUIVO 

-Projeto de Lei do Senado n~ 336, de _1985, de auto
ria do Senador Amaral Furlan, que altera a redação 
db caput do art. 3~ da Lei n~ 6.530, de 12 de maio 
de 1978, que dá nova re~u1amentação à profissão de 
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corretor de imóveis, disciPlinando o funciànamento de 
seus órgãos de fiscalização e dá outras providências. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n~ 103, de 1983, de autO

ria do Senador Itamar Franco. que exclui dos venci
mentos tributáveis as quantias pãgãs a título de repre
sentação, e dá outras providências. 

Sessão: 5-12-86 (extraordinária) 

PROJETO RETIRADO E 
ENCAMINHADO AO ARQUIVO 

-Projeto d~-Lei do Senad·o ~? 182, de 1986, de auto
ria do Senador Murilo Badaró, que acrescenta pará
grafo ao artigo 150 da Lei n~ 1.711, de 20 de outubro 
de 1952 --=- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União. 

Sessão: 1?-12-86 

PROJETO PREJUDICADO E 
ENVIADO AO ARQUIVO 

-Projeto de.Le1 do Senado n~ 362, de 1979, de auto
ria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo 
da Lei n~ 6.718, de 12 de novembro de 1979. 

S<?ssão~ 5-12-86 (extrao~dinária) 

MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS 
À ESCOLHA DE AUTORIDADES 

-Mensagem ii~ 463, de 1986 (n~ 647/86, na origem), 
de 22 de outubro do corrente, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Jorge Ronaldo de Lemos Barbosa, 
Embaixador do Brasil junto à República do Zaire. 

Sessão: 2-12-86 (extraordinária) 
-Mensagem n~ 465, de 1986 (n~ 650/86, na origem). 

de 22 de_ outubro do co_rrente, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete ~ de_liberação do Senado 
a escolha do Senhor Jorge José de Carvalho para exercer 
o cargO de Ministro do Superior Tribunal Militar, em 
vaga reservada aos oficiais-generais da ativa da Aero
náutica, aberta em decorrência da aposentadoria do 
"Ministro Tenente~ Brigadeiro-do-Ar Deoclécio Lima de 
Sique1I-a. 

Sessão: 2-12-86 (extraordinária) 
-Mensagem n~ 467, de 1986 (n? 664/86, na origem), 

de 6 de novembro do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Tarcísio Marciano da Rocha, 
Embaixador do Brasil junto à Jamairia Árabe Popular 
da Líbia, para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República de Malta. 

Sessão: 2-12-86 (extraOrdinária) 
..,..... Mensagem n~ 468, de 1986 (n~ 671/86, na origem), 

de 18 de novembro do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha da Senhora Laura Maria Malcher de 
Macedo, Ministra de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaíxadora do 
Brasil junto à República de Cabo Verde. 

Sessão: 2-12-86 (extniotdinária) 
-Mensagem n~ 469, de 1986 (n~ 672/86, na origem), 

de 18 de noVembro do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado_ a escolha d~ Senhor Geraldo Egídio da Costa 
Holanda Cavalcanti, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto às Comunidades Européias. 

Sessão: 2-12-86 (extraordinária) 
-Mensagem n~ 470, de 1986 (n~ 673/86, na origem), 

de 18 de novembro do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Rodrigo Amaro de Azevedo 
Coutinho, MiriiSfrO~de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Togolesa. 

Sessão: 2-12-86 (extraordinária) 
-Mensagem n~ 471, de 1986 (n~ 674/86, na origem), 

de 18 de novembro do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Ney Moraes de Metia Mattos, 
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, 
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para exercer a função de Embaixad9r do Brasil junto 
à República Árabe da Sfria. 

Sessão: 2-12-86 (extraordinária) 
-Mensagem n? 473, de 1986 (n? 679/86, na origem), 

de 20 de novembro do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor l~aul_o Monteiro Limal Minis
tro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, parã -
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica do Panamá. 

Sessão: 2-12-86 (extraordinária) 
-Mensagem n? 474, de 1986 (o? 681/86, na origem), 

de 20 de novembro do corrent~, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Murilo_ Gurgel Valente, Mi
nistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino da Noruega. 

Sessão: 2-12-86 (extraord_i.JJ,Wia) 
-Mensagem n? 475, de 1986 (n? 682/86, nã origem), 

de 20 de novembro do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Carlos Antonio Bettencourt 
Bueno, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto no Japão. 

Sessão: 2-12-86 (extraordinária) 
-Mensagem n? 477, de 1886 (n? 716/86, na origem), 

de 25 de novembro do corrente, pela qual o Senhor 
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Presidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor José Luiz Barbosa Ramalho 
Clerot, para exercer o cargo de Ministro do Superior 
Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria 
do Doutor Gualter Godinho. 

Sess~o: 2-12-86 (extraordinária) 
- -- -Mensagem n~ 508, de 1986 (n? 726/86, na origem), 

de 28 de novembro do corrente. pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor João Américo de Souza, 
para exercer o cargo de MinistrO do Tribunal Superior 
do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do 
Ministro Ildélio Martins. 

Sessão: 2-12-86 (extraordinária) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N! IS, DE 1986 

A Comissão Ditetora do Senado Federal, no uso das 
suas atribuições regimentais resolve: 

Art. 1? Criar, em caráter experimental e até que o 
Senado aprove Projeto de Resolução sobre o assunto, 
o Centro de Formação em Administração· Legislativa. 

Art. 2~té a aprovação de Resolução do Senado 
Federal criando o Orgão de que trata o art. 1?, o CEF AL 
será instalado e organizado de acordo com o Projeto 
de Resolução que acompanha este Ato. 

Art. 3? Este Ato entra em vigor na data de sua pUbli
cação. 

02.00 - SEl!WlO FEDml\L 

02.09 - Fundo EspeCial do Senado Federal - ruNSEN 
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Art. 4? Revogam-se as disposíções em contrário. 
Sala da Comissão Ditétõ!a, 27 de novembro de 1986. 

-José Fragelll _: Passos Põrto- Enéas Faria- Mário 
Maia - Martins Filho, 

ATO DA COMISSÁO DIRETORA 
N! 16, DE 1986 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe confere o Regimento Interno e as 
normas estabelecidas pela Lei n~ 7 .432, de 18 de dezem
bro de 1985, bem como o que dispõe o art. 4? do Anexo 
ao Ato n'? 02, de 1986, da Comissão Diretora que fixa 
normas e in-SlriiÇôes complementares relativas ao Fundo 
Especial do Senado Federal- FUNSEN, resolve: 

Art. H Aprovar o Orçamento do Fundo Especial do 
Senado Fede_ral ::- FUNSEN, para o exercício de 1987, 

-h o montante de Cz$ 128.00(}.000,00 (cento e vinte oito 
milhões de cruzados), com os detalhamentos da receita, 
despesa e programa de trabalho estabelecidos através 
dos anexos que acompanham este Ato, elaborados em 
conformidade com o que dispõe o Ato n? 106, de 1986, 
do Presidente do Senado Federal. 

Art. 2? Este Ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala da Comissão Diretora, 27 de novembro de 1986. 
-José FrageDi- Passos PôrtO- Enéas Faria- Mário 
Maia - Martins Filho, 

1oNEXO X 

---------------------

DEM:NSTRATIVO DA REX:EITA POR FONTES, RUBRICAS E CATEGORIAS EO:::NfMrO.S 

Rubrica Especificação valor ----- ---------------
1000-00.00 REX:ElTAS CORREN'JE.'S 

1300.00.00 RECEITA PATRIM:NIAL 
i310.00.00 !ID::EIT!\5 IMOOILIÁRIAS 

1700.00.00 
1710.00.00 
1711.01.00 

1711.09.00 

1900.00.00 
1910.00.00 
1920.00.00 
1920.01.00 
1920.02.00 
1990.00.00 
1990.00.00 
1990.02,00 
1990.03.00 

iRANSFERENCI!\S CORRENTES 
'l'Rl\N.sFER!:NCIAS INT!<AC;QVERIIA.'<El'lTl\IS 

Transf. da União - Saldos do Orça
mento ·do Senado Federal (1986) 

• Outras Tran.sf". da União - Sal.dos 
do FUIISEN em 31/12/86. 

OUl'RAS RECEITAS c:c:lERENTE5 
MULTAS E JUROS DE MORA 
INDENIZAÇÕES E RESTI'!Uiçi:)ES 

Diversas Inc:lenizações e Restitüições 
Participação dos Servidores no PIS/SSAMS 

REC:Erl'AS DIVERSAS 
Saldos de .Exercícios Anteriores 
cancelamento de Restos a Pagar 
Q.lttas Receitas Diversas 

2000.00.00 tm::E:ITAS DE CAPITAL 

2200.00.00 
2210.00.00 

2400.00.00 
2410.00.00 
2411.01.00 

2411.09.00 

2500.00.00 
2590.00:00 
2590.01.00 
2590.02.00 
2590.03.00 

TOTAl. 

ALIEIIl\ÇÃO DE BENS 
l!LIEII!\ÇÃO DE BENS NÓVEIS 

iR!INSFERf>.'CIAS DE CAPITAL 
"rnAN.sFER!:NCIAS IN'l'RA<ÍovERNll\IS 

Transf. da União - Saldos do_Orça
mento do Senado Federal (1986) 
OJ.tras Tran.sf _ da União - saldos 
do ~ ... 31/12/86. 

<X1I'AAS RECEITAS DE CAPITAL 
OOlRAS =rTAS 

-Saldos de Ex.erc!cios Anteriores 
cancelamento de Restos a Pagar 
Diversas OUtras Receitas de Capital 

-------------

50 

50 

5o 

50 

50 
!io 

50 
50 
90 

50 

50 

50 

50 
50 
90 

Cz$ 37.000.000,00 

Cz$ 420.000,00 

Cz$ 18.000.000,00 

Cz$ 15.300.000,00 

Cz$ 300.000,00 

Cz$ 700.000,00 
Cz$ 980.000,00 

Cz$ 100.000,00 
Cz$ 1.000.000,00 
Cz$ 200.000,00 

Cz$ 91.000.000,00 

Cz$ 3.500.000,00 

Cz$ 72.000.000,00 

Cz$ 14.850.000,00 

Cz$ 
Cz$ 
CzS 

50.000,00 
500.000,00 
100.000,00 

Cz$ 128.000.000,00 
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02.00 - SENADO , I!'EOERAL ANEXO II 

02.09 -- Fundo Especia1 do Senado Federa1 - FUNSEN 

Em Cz$ 1,00 

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DAS RECEITAS ORIUNDAS DA TRASFERtNCIA' DE SALDOS ORÇAMENTJiRI_OS 

--------------------------------------------------------------------------------------

::::::~~~:::- -:~~:=:::::::::::--------------- --:~~~~~:~~- --:~~~:~~::-1--::~:~:~::: 
01010211.005 Reaparelhamento do Senado 3.100.000 3.100.000 
0101,0212.074 Conservação~ e Adaptação de 

ImÓveis 
0101021.4.4,30 

01010253.166 

01014282.225 
15824952.015 

Serviços Postais e de Teleco
municações 
Obras Complementares no Com
plexo do Senado Federal 
Assistência Médica a Servidores 
Encargos com Inativos e Pen
sionistas 

4.190.000 

4.000.000 

100.000 

400.000 

65.400.000 
300;000 

4.100.000 

4.000.000 

65.400.000 
400.000 

400.000 

T O T A I S 18.000.000 72.000.000 90.000.000 

02.00 - smAllO FIDERAL ANEXO III 

02.09 - Fundo Especial do Senoilo Feder:al. - nm;m 
--------~---"-----------

OEM::NSI'RATIVO 00 PRCGRAMA DE TRABAUJO 
(SEX;UNDO AS PRINCIPAIS CATEXJORIAS DAS l\PLICJ\ÇÕES PROGRA.'11\DAS) 

02.09.01010014~000-950 _:- .snrmte à Acão LegislatiVa 

3120.00.00 Material de Consurto 
3131.00.00 Remmeração de Serviços Pessoais 
3132.00.00 Oltros Serviços e Encargos 

Total 

ezs 3.ooo.ooo.oo 
Cz$ 1.000.000, 00 
Cz$ 8.400.000. 00 
Cz$ 12.400.000,00 

02.09.01010014.000.951 - EdificaçÕes e ]hs!-.;:?12""Õe§ IBP!. o Senado Feder.tl 

4110:oo:oo Obras .e InstalaçÕes 
Tota1 

Cz$ 77.600.000,00 
Cz$ 77.600.000.00 

02.09.01010014-000.952 - Reequipamento e Bef!n"rre'J.han'e'lto de Unidades 

4120.00.00 E:pipazrento e Material Permanente 
Total 

02.Q9.01010014.000.953 ::.- Babitacão para Servidores 

4313.00.00 Contribuições 8 Fundos 
Total 

02.09.01010014.000.954 - Assist.ênc:::ia MPdirn e Soc'ial 

3132.00.00 OJ.tros serViços e Encargos 
4120.00.00 Equi:parrento e Material. Pernenente 

'l'otal 

02.Q9.01010014.000.955 - Pp:xmm!!cÕes Cc!!plement:<u:es 

3120.00.00 Material de Consum::l 
'3132.00.00 outros Serviços e Encargos 
3192.00.00 Desi;:esas de Exerc:ícios Anteriores 
4120 .. 00 .. 00 E:Jui.pllrento- é -Material Pernanente 
4192.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 

Total 

02.09.01010014.000.956' ·- Seryioos Ppstais e de Teleconm.icacões 

Cz$ 6.000.000,00 
Cz$ 6.000.000,00 

tzs 5.ooo.ooo. oo 
Cz$ 5.000.000,00 

Cz$ 5.000.000.00 
ezs 1.ooo.ooo.oo 
Cz$ 6.000.000, 00 

Cz$ 4.000.000,00 
Cz$ 5.400.000,00 
Cz$ 500.000.00 
Cz$ 4.000.000,00 
Cz$ 100.000,00 
Cz$ 14.000.000,00 

3132.00.00 -Outros Serviços e Encargos Cz$ 5.000.000,00 
4250.00.00 .AquiSição de .Títulos Representativos 

da capital Já Integralizado Cz$ 2.000.000,00 
T o t a 1 Cz$ 7.000.000,00 

·--------------· 
T O T A L Cz$ 128-000.000,00 ----------------------

Dczembr~ de 1986 
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----------------------------~· 

02.00 - SENl\llO FEDERAL 

02,09 - FIJn:lo 11speeial elo 5enaclo. Federal - FONSEN 

Especificação 

3000.00.00 llESPESl\S ccruu;:rm:s 

3100.00 .. 00 Despesas de CUsteio 

3120.00.00 
3120.00.00 
3120.00.00 
·3130.00.00 
3131.00.00. 
3132.00.00 
3190.00.00 
3192.00.00 

Material de Consum::> 
Material de Consurro 
Material de Consurro 

Seryicos de Terceiros e Encaroos 
Rem..merac;ão de Serviços Pessoais 
OUtros Serviços e Encargos 

Diversas Despesas d~ CUsteio 
Despesas de ExercJ.cios Anteriores 

4000.00.00 llESPESl\S DE CJIPITAL 

4100.00.00 Investimentos 

4110.00.00 
4120.00:00 
4120.00.00 
4120.00.00 
4190.00.00 
4192.00.00 

4200.00.00 

4250.00.00 

Obras e Instalacões . 
Fguipamento e Material Penranente 

E'quipmnento e Ma.terial Pez:m.:mente 
Equipamento e Material Permanente 

Diversos Investimentos _ , 
Despesas de Exercícios Anterior"'"S 

Aguisicão de TÍtulos Representativos àe 
caoital Já Integralizado 

4300.00.00 

4310.00.00 
43l:i.oo.oo 

Transferências de Capital. 

'1' O T A L 

Transferência:::: Intragovernamentais 
Contrib.l.i.ções a Fundos 

Fonte 

50 
90 

50 
50 

50 

50 

90 
50 

50 

50 

50 

l\NEXO IV 

Valor 

32.300.000,00 

32.300.000,00 

z.ooo.ooo.oo 
5.820.000,00 
1.180.000,00 

24.800,000.00 
1.000.000, 00 

23.800.000,00 
500.000.00 
500.000,00 

95.700.000,00 

88.700.000,00 

zz.60Q.ooo.oo 
11. coo: 000· 00 

100.000,00 
10.900.000,00 

100.ooo.OO 
100.000,00 

2.000.000,00 

2.QOO.ooo.oo 

5.000.000,00 

S.OOQ.OOQ,OO 
s.ooo.ooo,oo 

128.000.000,00 -------------·----------

02. 00 - :sarADO !'!:DZRAL 

02.0!1 - Fulldo hped.al do· Seaa4o l"IKI•ral - ruNSD 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA Z: DA DESPESA SEGCNOO AS CATEGORIAS ECONOKICAS 

R I! C E I '1' A 
Espec:ifica'çilio 

R•ceit& Patri111011i111 
Tr.a.n•f•riiinei•.o Corrente• 
Rec•i.taa Diveraaa 

·ll'.O 'f A L 

(SUperavit dcf: orç.eon-ente 

Ali•n•çio d• Ben• 
Tranarerincio.a do Capital 
Outrae P.aca.itaa d•.(Capital 

D.ESPESA 
Parci.~l Total !Gpecificação · Parcial 

37.000.000 DESPESAS CORREN'l'ES 

420.000 Oaspo11a11 de Cul!lteio 32.300.000 
33.300.000 

3.280.000 

37.000.000 'l'"O'l'AL 32.300.000 

,,700.000) 

-9'1.000.000 DESPZSAS DE CAPITAL 

3.500.000 
86.850.000 

6SO.OOO 

91.000.000 

R 1: S: O H O 

Inveatbnentoa 88.700.000 
Inveraões Financeiras 2.000.000 
'l'ranaferincias da capital 5.ooo.ooo 

TO '1' A L 95.700.000 

Deficit do orç. capital 

RECEITAS CORRENTES 
UCZlTAS DE CAPI'l'AL 

Cz$ 37.000.000,00 
C.c.$ 91.000.000,00 

Dl!:SPE!:SAS CORRENTES 
DESPESAS DE CAPITAL 

t:zs 32.30o.ooo,oo 
Cz$ 95.700.00(!,00 

C:&$ 128.000.000,00 'I'O'l'AL- DA DESPESA C..:$ 128.000.000,00 

ANEXO V 

Total 

32.300.000 

95.700.000 

,,,00.000} 

Sãbado 6 4957 
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N~ 17, DE 1986 

bro de 1985, e tendo acolhido a fundamentação apresen
tada ~a Proposta de Ai!lstamento do Orçamento Pró
prio do FUNSEN n~ 001, de 1986, resolve: 

zentos e_ quarenta e -dois mil, novecentos e cinqüenta 
e cinco cruzados e quarenta e quatro centavos}, através 
das alteraçOes a seguir indicadas, passando o mesmo 
a totalizar o montante de Cz$ 89.970.000,00 (oitenta 
-e nove milhões, novecentos e setenta mil cruzados} no 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no _uso das 
atribuições que lhe confere o Regimento Illterno e as 
normas estabelecidas pela Lei n~ 7.432, de 18 de dezem-

Art._ 1~ Ajustar o Orçamento da Rec.eita do Fundo 
Especial do Senado _Federal - FUNSEN, de modo 
a acrescê-lo em Cz$ 11.242.955,44 (onze milhões, du- - exercícío de 1986. 

Falte 

1000 .. 00.00 REX::E:l'l!AS CORRENTES 

1300.00.00 
1310.00.00 
1700.00 .. 00 
1710.00.00 
1711.00.00 
1900.00.00 
1910.00.00 
1920.00.00 
1990.00.00 -
1990.01.00 
1990.02.00 
1990.03.00 

REX:EITA PATRIMONIAL 
: BECEITAS IMOBILIÁRIAS 

'IRANSFERE;NCJJ\.5 CORRENTES 
TRA."o'"SFERtNCIAS INTRAGOV'ERNAMENTAIS 

Transferências da união 
CXJ'IR}\5 RECEITAS CORRENTES 

MULTAS E .:ruROS DE MORA 
INDENIZAÇÕES E RESH'lUIÇÕES 
RECEI'J'}$ DIVERSAS 

Saldos de ExercÍC!it!ls Anteriores 
cance~tp -de Restos a Pagar 
Outras Receitas Diversas 

50 

50 

50 
50 

90 
50 
90 

2000.00.00 RFl:EITAS DE CAPITAL 

2200.00.00 
2210.00.00 
2400.00.00 
2410.00.00 
2411.00.00 
·2590.00.00 
2590.01.00 
2590.02.00 
2590.03.00 

ALrENAC$0 DE BENS 
ALIENAÇ)\o OE BENS M.1vm:S 50 

~S'FERE:NCIAS DE CAPITAL 
':llW<SFERllNCIAS IN'mAGOVERNl\MEAIS 

Trãnsferincias da União 50 
CXJmAS RECEITAS DE CAPITAL 

.$aldos de Exercícios Anteriores 90 
cancelamento de Restos a Pagar 50 
Diversas cutras ReCeitas ~de Capital. 90 

~ 

Ci$ 23.563.755,00 

Cz$ 300.000.00 

Cz$ 18.131.300,00 

Cz$ 300.000,00 
CL$ 2. 700.000,00 

c:zs 3oí.soõ;oo 
Cz$ 1.630.000,00 
ezs 200.955,oo 

Cz$ 66.406.245,00 

Cz$ 4.500.000,00 

Cz$ 60.234.545.00 

Cz$ 61.700,00 
Cz$ 1.510.000,00 
Cz$ . 100.000,00 

Parágrafo único. Como fonte compensatória para 
as modificações e acréscimos discriminados neste artigo 
ficam indicados: 

CURSOS DE OUTRAS FONTES no Anexo I do Orça
-mento Próprio do FUNSEN relativo ao exercício de 
1986. 

previstC?s como de arrecadação provável at6 o final do 
exercíciO nã:s vãriaS rubricas da receita. 

Art. 2? Ajustar o Orçamento da Despesa do FUN· 
SEN, de modo a incorporar ao mesmo os acréscimos 
derivados da reestimativa_da receita, com o seguinte 
desdobramento em termos de detalhamento dos gastos 
pela natureZa-óa dC:Spesa: -

a) Os Cz$ 78.727.044,56 (setenta e oito milhões, 
setecentos e vinte sete mil, quarenta e quatro cruzados 
e cinqüenta e seis centavos)" referenciados como RE-

b) O_s Cz$ 11.242.955,44 (onze milhões, duzentos e 
quarenta e dois mil, novecentos e cinqüenta e cinco 
cruzados e quarenta e quatro centavos) adicionais õra 

3120.00.00 Material de Consum:> 
3132.00.00 Outros Serviços e Encargos 
4120.00.00 Equipamento e Material Permanente 
4313.00.00 Coritribrlções a Fundos 

Tota1 

Yal.or 

Cz$ soo. ooo. 00 
Cz$ 6.602.955,44 
Cz$ 2.140.000.00 
Cz$ 2.000.000,00 
Cz$ 11.242.955,44 

Art. 3"! - Aprovar caro desdobramento do Pl::Ogr8ma de Trabalho do FUNSEN a 
seguinte estrutura analÍtica: 

02.09.0101001.4000.950 - SJporte à 1\Ção Legisl.ativa 

3120:00.00 Material. de Cons\mlO 
3131.00.00 Remtmeração de Se:r:viços Pessoais 
3132.00.00 Oltros Serviços e Encargos 

Tota1 

Cz$ 1.500.000.00 
Ci$ 92.788.42 
Cz$ 10.400.000,00 
Cz$ ll.992.7SS,42 

02.09.0101001.4Q00.951 - FHüicaQÕes e :rnst:a1açÕes paza o Senado Federal. 

4110.00.00 Cbras e Instalações 
"rota1 

Cz$ 59.000.000.00 
Cz$ 59.000.000,00_ 

02.09.0101001.4000.952 - Reequipamento e Reaparelhamento de Unidades 

4120.00.00 . ~to e Material Pero:anente 
Tota1• · 

02.09.0101001.4000.953 - llabitao;;ão para Servidotes 

4313.00.00 Contrib.ci.ções a F'Ul"XIos · 
Total 

02.09.0101001.4000.954 - ~Médica e Social. 

3132.00.00 CUtros serviço!!! e Encargos 
Total!' 

Cz$ 3.374.256.14 
Cz$ 3.374.256,14 

Cz$ s.ooo.ooo.oo 
Cz$ s.ooo.ooo. 00 

Cz$ 6.QOO.OOO,OO 
Cz$ 6.000.000,00 



Dezembro de 1986 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sãbado 6 4959 

02.09.0101001.4000.955 -~ OJoplement:ares 

3120.00.00 Ma.terial de Const.xno 
3132.00.00 Outros Serviços e Encargos 

Total. 

Cz$ 3.000.000,00 
Cz$ 1.602.955,44 
Cz$ 4.602.955,44 

Art. 4~ Este ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Senado Federal, 27 de novembro de 1986. - José 
Fragelli - Passos Pôrto - Enéas Faria - Mário Maia 
- Martins Filho. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N! 18, de 1986 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem o Re_2imento Interno. e 

02.00 - SENADO FEDERAL 

nos termos do art. 7~, 63 e 512, § 5'?, do Regulamento 
Admini!!tartivo do Senado Federal, aprovado pela Re
solução n? 58, de 1972, e alterações posteriores, e tendo 
em vista o que dispõem os Atas 10n9 e 10/80, da Comís
são Diretora, Resolve baixar o seguinte Ato: 

Art. H FiCa alterado, na confoimidade das disclimi
naçõesconstantes dos Quadros I a V-A, anexos, o Orça-

02:tl2 - FUNDO DO CENTRO GRAFlCO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF 

menta Interno do Centro Gráfico do Senado Federal 
- FUNCEG RAF, para o exercício financeiro de 1986. 

~rt. 2? Este ato entra em vigor na data de sua publi-
caçao. _ 

Senado Federal, 27 de novembro de 1986. José Fra
gelli - Passos Pôrto - Enéas Faria - Mlirio Maia 
- Martins Filho. 

ANEXO I 

EXERCICIO DE 1986 RECEITA 15.10.86 I 
- 5fTIJAÇAO AN~OR CzS 1 00 $lT~An.A.l. CzS 1 00 

= """""""' '"'"'" """" 
CAI[GC~<A 

""""' FO)IfU 
O:A~!:.;:;;,._ 

OCOtiOMt:.-. (C;;,.,:)jCA 

RECURSOS ORDINÁRIOS .•••••••••••••• 70.QOO 70.000 

TRANSFERENC~AS CORRENTES 
Recursos consignados no Orçamento 
dà. União, nos termos do parágiafo 
39 .é 49 do artigo 483, da Resol!:!_ 
ção 58/72, com a nova reda~ão d!!_ 

da pela Resolução 57/76, do Sen! 
do Federa4 a serem repassados ao 
FUNCEGRAF, . convertidos p~ra cruz! 
dos na forma que preceitua o D~ 
creto n9 92.457,'de 11.03.86 ••••• 70.000 50 70.000 50 

RECURSOS DE OUTRAS FONTES ••••••••• 13.634.392 13.634.392 

RECEITAS CORRENTES 
Receita Operacional, o r funda de 
órgãos -da ·união, a ser ·executada 
nos termos do.$ 29, do artigo .49 
do Ato n9 10, de 1980. da Cernis-

são Diretora do Senado Federal •• 11.000.000 90 11.000.000 90 
Saldo positivo.do FUNCEGRAF, v~ 

~ificado no fim de 1985 (parâgr!!_ 
fo ún·ico, do artigo . 79 dO Ato n9 

10/79 da Comissão Diretora do S~ 
nado Federal; artigo 483. do Re 
guiamento Adminis~rativo do Sen!. 
do, aprovado pela Resolução 58/72, 
com a nq~a redação dada pela R~ 
solução,· 57 /76) •••••••••••••• ; ••• 2.634.392 90 2. 634.392 90 

lfCDtAS COI!fl[,'llts JOJN.., 

13. 704.39Z 

13.704.392 
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~- SENADO FEDERAL RECURSOS OE TODAS AS FONTES 
.:__ FUNDO Dq CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF . ANEXO 11 

EXERctcro DE 1986 PROGRAMA DE TRABALHO 15.10.86 
SITUioÇ.I.O ANWIIOfl: CzS 1,00. $:";.~AT\Jll czs' 1 00 

,,..... ESPtCIJ'JCACAO I'II':UO'OS AJIVIOADE$ ror,._ ~Jtro$ ""'""'' 
,., .. 

L E G I s L A T I V A ••••••••••••••• 13.704.392 13.704.392 

Indústria ....... ~ ............... ~. 13.704.392 I:l- 704.392 

Contribuição ao Fundo do Centro 
·Gráfico do Senado Federal ....... 13.704.39"2 13.704.392 

-
::~ 

i ~~· ~ 
t• :-; ~ 

\ \~i: 
~~ T V TA L - 13.704.392 13.704.392 

~-I 
TO TA L 9 l.( ___ _;.1.:1~3 ._7.:..0 4.:..._3 9_2~{...:1_3_. 1_0_4 ._3_92_) 

_ ...... , ... .:. ........... ,.,_- ,-... 
""- FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENAúv fEDERAL - FUNCEGRAF 

EXERCfCIO DE 198-6 - . . NÃTUREZA DA DESPESA 

3.0.0.0 

'3.1.0.0 

3.1.2.0 

3.1.3.0 

3, 1.3.1 

3.1.3.2 

4.0.0.0 

4.1.0.0 

4.1.1.0 
1 4.L2.0 

14-2.0.0 

14.Z.5.0 

l 

""""'""' 
DESPESAS CORRENTES, ........... ;· ........................... . 

DESPESAS DE CUSTEIO ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Material de Consumo ..........•........•... ~~.· .... T.!. 

Serviços de Terceiros e Encargos ........... o •••••••• 

Remuneraçãu de ServiçOs Pessoais .....•....... o •• •• 

Outros Serviços e Encargos ..... o ••• o •••••••• o •• o o. 

I 
DE~PESAS DE <:.APITAL ................................. _ ••• 

INVESTiMENTOS ............................ , ........... . 

Obras e Instalações .... o o. o. o o •• o •••• o ••••• o •• o ..... .. I Equipamentos e Material ,Permanente ........ o o. o o. o ..... I 

1

1 INVERSOES FINANCEIRAS ........... , ·~• ................... 1 

Aqüisição de Títulos Repres'i'ntativos de Capital já/ 
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 15-10-86 
smJA;.AO k~TCRIOR , Cz$ 1 lO . IIE:tiTA tXSllt$4 
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RECEITAS CORRENTES ••••••••••• 13.704.392 DESPESAS CORRENTES ............ 2.750.000 
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RECEITAS DE CAPITAL •••••••••. lO. 954. 392~ DESPESAS DE CAPITAL ••..•••.•••. 10.954.392 

Superavit do Orçamento Cor-

rente ..•...••.•••••.. ·-·.··- 10.954 .. 392 lnvest.imentos ..•.•••••••••••.. 10.804.392 

150.000 Inversões Financeiras •....•.. 

TO TA L 10.9~4.392 T O TA L 10.954.392 

ATO Nt 19, DE 1986 
(Da Comissão Diretora) 

A Comissão Diretora" do Senado Federal, no uso da 
sua competéncici regimental resolve: 

Art. H Prorrogar, por 2 {dois) anos, o prazo "de 
validade dos concursos públicos de Assessor Parlamen
tar e Datilógrafo. 

Art. 2'i: Este ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em: contrário. 
Sala da Comissão Diretora, -6 de dezembro de 1986. 

-José Fragelli- Passos Pôrto - Enéas Faria- Joio 
Lobo - Marcondes Gadelha - Alberto Silva. 

ATO DO PRESIDENTE 
Nt U4, de 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 52, item 38, e 97, inciso 
IV, do Regimento Ipterno, e de conformidade com 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, 
e tendo em vista o que consta do Proce;sso n? 
014445186-7' 

Resolve aposentar, voluntariamente, Eud6xio Perei
ra de Freitas, Técnico Legislativo, Classe "C", Refe
rência NS-22, do Quadro Permanente do Senado Fede
ral, nos termos dos arts. 101, inciso ill, e 102, inciso 
I, alínea a, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, combinados com os arts. 428, inciso ll, 429, 
inciso 1, 430, incisos IV e V, 438,414, § 4~ da Resolução 
5F n? 58, de 1972, e art. 2~ Parágrafo único, da Reso· 
"\lção SF n? 358, de 1983, e art. 3?, da Resolução SF 
,: 13, de 1985, com proventos integrais, observado o 
:tisposto no § 2~, do art. 102 da Constitiuçáo Federal. 

Senado Federal, 6 de dezembro de 1986."- José 
=·ragelli, Presidente~ 

ATO DO PRESIDENTE 
N! 115, de 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribui
:.-Ses que lhe conferem os arts. 52, item 38, e 97, inciso 

IV, do Regimento Interno, e de conformidade com 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n? 2, de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n~ 014508/86-9, 

Resolve autorizar a rescisão do contrato de Trabalho, 
a pedido, da servidora Marcela Alves Ferreira, Assis
tente. de Plenários, Classe "B", Referência NM-17, do 
Quadro de Pessoal CLT, a partir de 28 de novembro 
de 1986. 

Senado Federal, 6 de dezembro de 1986. -José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
Nt 116, de 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 52, item 38, e 97, inciso 
IV, do Regimento Interno, e de conformidade com 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e tendo· em 
vista o que consta do Processo m 014614/86~3, 

Resolve designar a servidora Maria das Graças Costa 
Coelho, Contador, Classe "A", Referência NS-05, do 
Quadro de Pessoal CLT, para exercer, em substituição, 
o··cargo-, em comissão, de Auditor, código SF
DAS-101.3, do Quadro Permanente do Senado Fede
ral, no período de 22-12--86 a 25-1-87, durante o impedi
mento do titular. 

Senado Federal, 6 de dezembro de 1986. - José 
Frage.lli, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
nt 117, de 1986 

O -Presidente do Senado Federal, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 52, item 38, e 97, inciso 
IV, do Regimento Interno, e de acordo com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Co
missão Diretora nY 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
eni vista o que consta do Processo n? 019940 85 8 

Resolve retificar o Ato n? 252, de 1985, desta Presi
dência, para manter aposentado, por invalidez José Pin
to Carneiro Lacerda, ocupante do cargo de provimento 
em comissão de Diretor da Subsecretaria de Orçamen
to._ código SF-DAS-101.4, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, nos termos do artigo 101, inciso I, 
e 102, inciso I, alínea b, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinados com os arts. 428, inci
so m, § 2?, 429, incisos lll, 430, inciso v, 437, 414, 
§ 4?, 416, inciso II, § H, da Resolução SF n? 58, de 
1972, e art. 2~. parágrafo único, e 3~. da Resolução 
SF n~ 358, de 1983, e artigo 3?, da Resolução SF n? 
13, de 1985, art. HdaLein~ 1.050, de 1950,comproven
tos integrais correspondente ao vencimento do cargo 
efetivo de AsseSsor Legislativo, DAS-3, do Quadro Per
·manente, na forma do art. 2?, § 2~, da Lei n~ 6.323, 
de 14 de abril de 1976 e art. H do Decreto-lei n~ 2.270, 
de 1985, observado o limite previsto no art. 102 § 2'!, 
da Constituição Federal. 

Senado Federal, 6 de dezembro de 1986. - José 
Fragelli, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
nt 118, de 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 52, item 38, e 97, inciso 
IV, do Regimento Interno, e de acordo com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Co
missão Direto·ra n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n? 014572 85 O, 

Resolve retificar o Ato n! 217, de 1985, desta Presi
dência, para manter aposentada, voluntariamente, Ma
ria Tavares Sobral, no cargo em Comissão de Diretor 
da Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Con
gresso Nacional, Código SF-DAS-101.4, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 
101, inciso III, parágrafo único, e 102, inciso I, alínea 
a, da Constituição da República Federativa ?o Brasil, 
combinados com os .arts. 428, inciso ll, 429, inciso I 
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430, incisos I e V e 414, § 4?, da Resolução SF n?58, 
d_e 1972, e art. 2~, parágraf6 único, da ResoluÇão SF 
n~ 358, de 1983, e artigo 3~. da Resolução SF n~ 13, 
de 1985, artigo 2~. § 2?, da Leí n~ 6.323, de 14 de abril 
de 1976, e art. 1~ do Decreto-lei n~ 2.270, de 1985, 
observado o limite previsto no artigo 102, § 2~. da Cons
tituição Federal. 

Senado Federal, 6 de dezembro de 1986. - José 
Fragelli, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
Nt 119, DE 1986 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

II, 429, inciso I, 430, inciSo IV e 414, § 4~. da Resolução 
SF n~ 58, de 1972, e artigo 2~. parágrafo único, da Reso
lução SF n~ 358, de 1983, e artigo 3~, da Resolução 
SF n~ 13, de 1985, com proventos integrais, observado 
do disposto no § 2~ do artigo 102 da Constituição Fe
deral. 

Senado Federal, 6 de dezembro de 1986. -Passos 
Pôrto, Segundo-Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência. 

ATO DO PRESIDENTE 
NU22, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribui-
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribui- ----Ções que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97' 

ções que lhe conferem os ai'tfgós 52, item 38;- e fJ7, inciso IV, do Regimento Interno, e de acordo com a 
inciso IV, do Regimento Interno, e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo d 1 Ato n? 2 de 1973 e revigorada pelo Ato n~ 12, de 1983, Ato n?_ 2 e 973 e revigorada pelo Ato n? 12, de 1983, 

da Comissão Diretora, e à vista do disposto na Reso-
da Comissão Diretora, e à vista do disposto na Reso- Iução n? 130, de 1980, Resolve: Autorizar a contratação 
lução n? 130, de 1980, Resolve: sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Tra-

Autorizar a contratação sob regime Jurídico da Con- balho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
solidação das Leis do Trabalho e do Fllndo de Garantia de João Moura Brandão, para o emprego de Assessor 
por Tempo d~ Serviço de Flávio Rui Guerra Mota, Técnico, com salário mensal equivalente ao vencimento 
para 0 emprego de Assessor Técnico, com salário men- do cargo DAS-3, a partir de 4 de dezembro de 1986, 
sal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir com lotação e exercício no Gabinete do Senador José 
de 25 de novembro de 1986, com lotação e exercício lgnácio Ferreira. 
no Gabinete do Senador Guilherme Palmeira. ~enado Federal, em 6 de dezembro de 1986. -Passos 

Senado Federal, em 6de dezembro de 1986. -Sena- Pôrto, Segundo Vice-Presidente, no exercício da Presi-
dor Passos Pôrto, Segundo Vice-Presidente, no exer~ dência. 
cício da Presidência:. 

ATO DO PRESIDENTE 
Nt 120, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribui~ 
ções que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, 
inciso IV, do Regimento Interno, e de acordo com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, 
e tendo em vista o que consta do_ Processo n~ 014307 
86 3, Resolve aposentar, por invalidez Eliete de Souza 
Ferreira, Adjunto Legislativo, Classe "única", referên
cia NS-15, do Quadro Penn<~-oente do Senado Federal, 
nos termos dos artigos 101, incisO I, e 102, inciso_ I, 
alfnea b, da Constituíção da República Federativa do 
Brasil, combinados com os artigos 428, inciso m, § 
2~. 429, inciso III, 414, § 4~, da Resolução SF n? 58, 
de 1972, e artigo 2~, parágrafo 11nico, e 3~. da Resolução 
SF n? 358, de 1983, e artigo 3~, da Resolução SF n? 
13, de 1985, e artigo 1? da Lei n? 1.050, de 1950, com 
proventos integrais, observado o disposto§ 2~. do artigo 
102 da Constituição Federal. 

Senado Federal, 6 de dezembro de 1986. - Passos 
Pôrto, Segundo-Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência. 

ATOS DO PRESIDENTE 
N! 121, DE 1986 

O PreSidente do Senado Federal, no uso das atribui
ções que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, 
inciso IV, do Regimento Interno, e de acordo com a 
delegação de competência que lhe fof Coníi!iida pelo 
Ato da Comissão Diretora n? 2, de 4 de abril de 1973, 
e tendo em vista o que consta do Processo n~ 014544 
86 5, Resolve aposentar, voluntariamente, Jorge Tei
xeira Leite, Artífice de Mecânica, Classe "Especíal', 
Referência NM~30, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e 102, 
inciso I, alínea a, da Constituição Ja República Federa
tiva do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso 

ATO DO PRESIDENTE 
N! 123, DE 1986 

O Presidente do Senado. Federal, no uso de sua com
petência regimental e à vista do que dispõe o Ato n? 
15, de 1986, da Comis~ão Diretora Resolve: 

Art. 1? Designar, para exercer as funções de Encarre
gado do Centro de Formação em Administração Legis
\atíva- CEFAL, o servidor Caio Torres, Técnico em 
Legislação Orçamentária do Quadro Permanente do 
Senado Federal. 

§ 1? Responderá, nos impedimentos do Titular, pela 
Direção do CEFAL, o servidor Djalma José Pereira 
da Costa, Assessor Legislativo do Quadro Permanente. 

§ 2~ O Encarregado de que t~ata este artigo perceberá 
a r_etribu_ição do s_eu cargo efetivo, -acrescida da gratifi
cação de representação correspondente ao Cargo em 
Comissão de DAS-4. 

Art. 2?Designar, para comporem a Comissão de 
- Avaliação do CEFAL- Centro de Formação em Ad~ 

ministraçáo Legislativa, os servidores Marcos Vieira, 
Técnico Legislativo e Djalma José Pereira da Costa, 
Assessor Legislativo, ambos do Quadro Permanente 
do Sepado FederaL 

Art. 3~ Este Ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposiçóiS em contráriá. 
Senado Federal, 6 de dezembro de 1986. - José 

Fragelli, Presidente. 

ATO DO PRIMEIRO-SE:CRETARIO 
Nl 020 DE 1986 

O Primeiro-Secretario do Senado Federal, no uso 
das atribuições regimentais e de acordo com o disposto 
no Ato da Comissão Diretora n? 29, de 1985, Resolve 
delegar competência ao Diretor-Geral do Senado Fede-

Dezembro de 1986 

ral para decidir sobre processos e assinar carta de crédito 
xeferentes ao convénio finnado com a Caixa Económica 
Federal para obtenção de financiamento destinado à 
construção ou aquisição da caga própria pelos servi
dores do Senado Federal. 

Senado Federal, em 6 de dezembro de 1986. -Enéas 
· Faria, Primeiro-Secretário. 

PORTARIA DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
Nt 329, de 1986 

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso 
das suas atribuições regimentais e à vista do que consta 
dos Processos nl 009639/86-1, 010170186-3 e 011757/86-8 
resolve: 

Designar os servidores José Mendonça de Araújp 
Filho, Helena Castelo Branco Rangel e Robertson Bar- , 
bosa da Silva para, sob aPresidência do primeiro, com
porem a Comissão incumbida de apurar, em processo 
administrativo, nos termos do art. 482 do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal e, no prazo de 60 
(sessenta) dias, as irregularidades de que tratam os pro
cessos acima mencionados. 

Senado Federal, 6 de dezembro de 1986. - Enéas 
Faria, Primeiro:.secretário. 

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
Nt 43, de 1986 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas 
atri~uições_,_co~side!ando a ~il~ c!?~ At9 1!-~_10/86,_ 
da Comissão Diretora, considerando, ainda, a necessi
dade de compor o número mínimo de membros espe
cialmente em períodos de afastamento legais e regula
mentares, resolve: 

Designar os servidores Luiz· do Nascimento Montei
ro, Diretor da Secretaria Administrativa, e Vicente Se
bastião de Oliveira, Diretor da Subsecretaria de Admi
nistração Financeira, para eventualmente e sem pre
juízo de suas atividades normais, integrarem a Comissão 
Permanente de Licitação do Senado Federal. ~ 

Senado Federal, 6 de dezembro de 1986. - Lourival 
Zagrmel dos Santos, Diretor-Geral. 

Ata da 124: Reunião 
Às dezessete horas do dia vinte do mês de novembro 

do ano de mil novicentos e oitenta e seis, na sala de 
reuniões do Conselho de Supervisão do CEGRAF, sob 
a Presidência do Dr. Lourival Zagonel dos Santos, Dire
tor Geral do Senado Federal e Vice·Presidente do Con
selho de Supervisão, no exercício da Presidência, em 
virtude da impdssibilidade de comparecimento do Exce
lentíssimo Senhor Presidente Senador Enéas Faria -
e presentes os Conselheiros Viceute Sebastião de Oli
veira, Le_onardo Gomes de Carvalho Leite Neto e José 
Lucena Dantas, tendo deixado de comparecer, justifica
damente, o Conselheiro Marcos Vieira, reuniu-se -o 
Conselho de Supervisão do Centro Gráfico do Senado 
Federal. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente, 
em exercício, colocou em discussão a Ata da 123! reu
nião, deste Conselho de Supervisão, distribuída ante
riormente para apreciação dos Senhores Conselheiros 
e, após manifestação- favorável de todos os presentes 
foi a mesma aprovada. A seguir. passando ao segundo 
item da pauta, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
ao Conselheiro Vicente Sebastião de Oliveira que apre
sentou parecer sobre o processo n? 0601/86.1-CE
GRAF, referente- à proposta de realização de Tomada 
de Preços para reforma geral da Intercaladora, Gram
peadora e Guilhotina, marca McCain. Em seu parecer, 
s termos da proposta apresentada pelo CEGRAF, di
zerldo que "considerando a necessidade de proceder 
a recuperação da máquina intercaladora, grampeadora 
e guilhotipa tri-lateral de marca McCain, conforme 
se evidencia, examinando-se a documentação do pro
cesso, fato este que se torna mais relevante devido o 
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tempo demandado entre a detectaçáo da necessidade 
da recuperação do equipamento e a elaJ?oração do Edi
ta]", Colocando a matéria em discussão, a roesroa foi 
analisada pelos presentes, recebendo, ao final, parecer 
favorável de todos, sendo conseqüentemente, aprovada 
por unanimidade. Passando-se aó segundo itet;n da pau
ta, o senhor Presidente concedeu a palavra ao Conse
lheiro Leonardo Gomes de~ Carvalho Leite Neto que 
apresentou parecer sobre o Processo n~ 1255/86.0-CE
GRAF refrente à proposta para realização de Tomada 
de Preços para aquisição de papel celofane bobina de 
40 e 50 cm. Em seu parecer o Conselheiro diz que 
a minuta do Edital da Tomada de Preços atende à siste
mática ado ta da pelo CEGRAF nos certames licitatórios 
c que o processo em referéncia está devidamente instruí· 
do e documentado. Concluindo o parecer, diz ser favo
rável ã aprovação da matéria._A seg_uir, o_ Senhor Presi
dente colocou a matéria eni- discussão e a seguir em 
votação, sendo aprovàda por todos. Passsa.ndo-se ao 
quarto item da pauta o Senhor Presidente concedeu 
a palavra ao Conselheiro Vicente Sebastião de Oliveira 
que apresentou aos demais Conselheiros parecer sobre 
o Processo n~ 1241186,9-CEGRAF, referente à pro
posta para realização de TO.il;uida de ~reços para aqUi
sição de 01 (uma) máquina guilhotina de corte linear. 
Em seu parecer o Conelheiro diz que "dada a necessi· 
dade da aquisição do ~quipamento antes referido e con· 
siderando que os termos da proposta de Edital estão 
em conformidade com a legislação vigente e as normas 
internas do Centro GráficO-do Senado Federal, confor· 
me atesta a própria ComiSsão Permanente de Licita
ção", recomendando ao finitl, a aprovação do citado 
edital nos termos propostos. Logo após, o Senhor Presi
dente colocou a matéria em discussão e, a seguir, em 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Passando
se ao quinto item da pauta, o Cohselhiero Leonardo 
Gomes de Carvalho Leite Neto apresentou parecer so
bre o Processo n~ 1375/86.5-CEGRAF referente à por
posta de realização de Tomada de _Preços para aquisição 
de máquinas de escrever. Colocada em discussão, foi 
apreciada por todos os presentes e, a seguir, foi colocada 
em votação, sendo aprovada por todos. Nada mais ha
vendo a tratar, agradecendo a presença de todos, o 
Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos e 
para constar, Eu, Maurício Silva, Secretário deste Cons
leho de Supervisão, lavrei a presente Ata que depois 
de lida e aprovada assinada será pelo Presidente e de
mais Membros. Brasília, 1? de dezembro de 1986. -
Lourival Zagonel dos Santos, Více-.Presidente, no exer
cício da Presidência - Vicente Sebastião de Oliveira. 
Membro - Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto, 
Membro. 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Ata da 14t Reunião Ordinária, 
realizada em 27 de novembro de 1986 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano 
de hum mil novecentos e oitenta e seis, às dez horas 
e trinta minutos, sob a presidência do Senhor ~çnador 
Nelson Carneiro e com a presena do Senhor Vice-Pre
sidente Deputado João Faustino e dos Senhores Conse
lheiros Senador Passos Pórto, Deputados José Ribamar 
Machado, Milton FigUeiredo, Raul Bernardo e Carlos 
Wilson e Senhor Luiz do Nascimento Monteiro, reUne
se, ordinariamente, o COnselho Deliberativo do InSti
tuto de Previdência dos Congressistas - IPC, a fim 
de tratar de assuntos diversos. Lida e aprovada a ata 
da reunião anterior, o Senhor Presidente inicia os traba
lhos determinando que se consignasse em ata a presença 
do ilustre Senador Gabriel Hermes Filho. A seguir, 
concedeu a palavra ao Senhor Conselheiro Milton Fi· 
gueiredo para relatar o Processo de Carlos Augusto 
de Campos Velho, segurado facultativo, que requereu 
o cancelamento de sua inscrição neste órgão. Sua.Exce
Jência opinou favoravelmente ao pleiteado, com a con· 
dição de que seja recolhido o saldo do empréstimo con
cedido em outubro p.p., segundo as normas estabele
cidas. O parecer foi aprovado por unanimidade. A se· 
guir foram aprovados os requerimentos dos Senhores 
Parlamentares Telmo José K.irst, José Gilton Pinto Gar· 
cia, Carlos Eloy Carvalho Guim.ad.es e HoráCiO Ortiz, 

DIÁRIO DO CONdRESSO NACIONAL (Seção II) 

sobre recolhimento de contribiuçóes. Em discussão o 
Processo de cancelamento das Apólices de Seguro de 
Vida e de Acidentes Pessoais sob a responsabilidade 
da Federal de Seguros S/A, relatado pelo Conselheiro 
Luiz dO Nascimento Monteiro. Justificando as razões 
desse procedimento, o Senhor Conselheiro apontou, 
dentre outras, a Nacional Companhia de Seguros para 
substitui-la, pelos motivos que também enumerou. Foi 
aprovado o parecer por unanimidade, ficando o Senhor 
Presidente autorizado a assinar a nova apólice, que en
trará em vigor a pijmeiro de dezembro próximo, sem 
sofrer qualquer solução de continuidade os seguros con
tratacjos com a seguradora anteríor. Foram aprovados 
os seguintes pedidos: de auxílio-doença a: Walter Lopes 
da Silva, Orlando Sá Cavalcanti, Elaine Cunha e Cruz 

_Vieira, Rosental Anterío Alves Júnior, Luiz Paulo Gar
cia Parente e Basílio da Costa; de auxílío-funeral a Nina 
Rosa Medeiros, por morte de Renato Clfmaco Borralho 
de Medeiros. Em pauta a Resolução n? 9186, que fixa 
.os novos valores das contribuições para a Caixa de .Pecú· 
lio de que trata a Resolução n"? 06/83, foi apr<:lVa~a 
sem restrições,_indo a publicação. Foi 'apresentada pelo 
S~nhor Pres!d~nte a previsão orçamentária para o próxi
mo ano. citando que, a partir de primeiro de abril de 
1985 até o presente momento, o IPC recebeu hum mil 
trezentos e dezessete novos segurados, representando 
movimentação salutar. Nada mais havendo a tratar, 
é encerrada a reunião às doze horas e trinta minutos. 
E, para constar, eu, Zilda Neves de Carvalho, Secre
tária, lavrei a presente ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

ATA DA COMISSÃO DIRETORA 
10: REUNIÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte é sete dias do mês de novembr~ de um 
mil novecentos e oitenta e seis, às nove horas e trinta 
minutos, reuniu-se a Comissão Diretora do Senado Fe
deral, sob a presidência do Senho·r Senador José Frage
Ui, Presidente, e com a presença dos Senhores Senado-

- res:-P~os Pô_rto, Segundo-Vice-Presidente; Enéas Fa
ri~,_frif!Jeiro-Secretário; Martins Filho, Suplente e Má
rio Maia, Suplente. Deixaram de comparecer, por mo
tivo justificado, os Senhores Senadores: Guilherme Pal
meira, Primeiro-V~ce-Presi~ente; João Lobo, Segundo
Secretário; M:arcondes Gadelha, Terceiio-Secretário e 
Eunice Michiles, Quarto-Secretário. Dando início aos 
trabalhos~ o _S.enhor Presidente dá conhecimento aos 
pfesentes do Processo n~ 012294/86-1 no qual, em virtu
de de celebração de contrato com a Casa de Saúde 
Santa Lúcia SI A, situada no Rio de Janeiro, visando 
a prestação de serviços médico-hospitalares naquela ci
dade, e considerando a insuficiência de recursos orça
mentários para suportar os dispêndios que decorreriam 
desse acordo, acatou s~gestão da Subsecretaria de As
siStéflda Médica e Social e ordenou a transferência, 
mediante anulação, de parte do saldo disponível no 
empenho emitido em nome do Hospital Santa Luzia 
SIA à conta do FUNSEN, em favor daquela instituição. 
Com base nas informações contidas no processo, é refe
rendada pela Comissão Diretora a decisão presidenciaL 
Ainda com a palavra, o Sr. Presidente faz saber aos 
Senhores Senadores presentes que autorizou a Subse
cretaria de Administração Financeira, através de despa
cho exarado no Processo n~ 012619/.86·8, a utilizar recur
sos do FUNSEN para r:~spaldar a emissão de empenhos
estimativos em nome de diversas outras instituições mé
dicas, destinados a acatar despesas decorrentes da exe
~l:l_çáo dos contratos firmados visando a prestação de 
serviços médico-hospitalares e de exames complemen
tar_es. Com l:ta_se nos esclarecimentos apresentados, a 
ComiSsão Diretora aprova a decisão da Presidência. 
Em seguida, o Senhor Presidente leva à consideração 
dos Senhores Senadores presentes que, para fazer face 
às despesas decorrente~ do convênio firmado com a 
Caixa -Econômica Federal destinado ao financiamento 
para aquisição ou construção de imóveis residenciais 
para os servidores do Senado Federal, autorizou a utili
zação de recursos do FUNSEN. Depois dos esclareci
mentos e justificativas apresentadas, a decisão do Se
nhor :Presidente sobre a matéria também é referendada 
pela Comissão Diretora. Em seqüência, o Senhor Presi~ 
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dente dá conhecimento aos presentes do Processo n? 
011044/~_6-l em que, considerando a recomendação jus
tificada. da Administração da Casa no sentido- de não 
inicíar a construção do Anexo III ao final da gestão 
da atual Comissão Díretora mas, sim, fornecer à seguín
te todos os elementos para sua decisão quanto à ques
tão, determinou a completa paralisação das providên
cias vinculadas à construção do ~_difício e à agilização 
dos projetos e estudos contratados para a execução da 
obra, exceto os de instalações. Em virtude dessa deci
são, submete à deliberação dos Senhores Senadores 
presentes a sugestão de desistir, através de comunicação 
formal ao Ministério da Fazenda e à Secretaria de Plane· 
jamento da Presidência da República, do saldo da dota
ção alocada no orçamento de 1985, inscrito em Restos 
ª'_Pagar_ por força das disposições legais que regem o 
FUNSEN. A matéria, após amplamente discutida, é 
aprovada por unanimidade, tendo sido firmados pelo 
Senhor Presidente os expedientes formais aos respec· 
tivos Ministros. 

Por últjmo, antes de conceder a palavra aos demais. 
membros da Comissão Diretora para discussão das ma
térias a eles destinadas, o Senhor Presidente leva ao 
conhecimento dos Senhores Senadores presentes que, 
através de despacho exarado no Processo n~ 
006366/80-4, de iniciativa da Subsecretaria de Biblio
teca, autorizou a celebração de Termo Aditivo ao Con· 
vênio entre o Senado Federal e a Fundação Univer~ 
sidade de Brasr1ia, regulando a concessão de estágios 
para alunos de Biblioteconornia;profro&ando a vigência 
do ajuste até 30 de junho de 1987. Debatida a matéria, 
é _ela aprova-da por unanimidade, referendando a deci# 
são_ da presidência. Dando seqüência aos trabalhos, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Passos Pórto, Segundo·Vice-Presidente, que apresenta 
parecer sobre as seguintes matérias: 

1~) Projeto de Lei da Câmara n~ 25, de 1986, que 
altera as contribuições dos Segurados Obrigatórios do 
Instituto de Previdência dos Congressistas -IPC. Es
clarece o Relator que a medida pretende alterar a reda
ção da alínea a do inciso I do art. 20 da Lei n? 7.087, 
de 1982, modificada pela Lei n? 7.266, de 1984~ corres
pondendo a contribuição mensal do Parlamentares ao 
IPC a 10% (dez por cento) do subsídio e demais valores 
pagos aos Congressistas. Adiciona que a proposição 
objetiva incluir, para todos os efeitos, de contagem para 
benefícios, o período de impedimento dos atuais parla
Illentares por força de atas institucionais. Com base 
nas informações contidas n_o processo e com Parecer 
favorável do Relator, é a matéria aprovada, por unani· 
mídade, indo à Secretaria-Geral da Mesa para os devi
dos fins. 

2?) Processo n~ 009652186-&, no qual a Subsecretaria 
de Administração de Pessoal consulta a respeito de pe
dido de revisão dos proventos dos servidores aposen
tados Laura Bandeira Acciole e Luiza Berg Cabral. 
A matéria recebeu pronunciamento favorável da Con
sultaria-Geral no sentido de ser incorporada aos pro
ventos dos funcionários aposentados_em cargos DAS, 
que ainda não tiveram acesso ao benefício, a gratifi
cação de representação mensal de DAS. O Parecer do 
Relator é favorável, entendendo que a adoção da me
dida fará com que sejam harmonizadas as decisões da 
Comissão Diretora do Senado Federal com aquelas pro
feridas pelo Tribunal de Contas da União, A matéria 
é aprovada por unanimidade, sendo assinado o respec· 
tivo Projeto de Resolução que segue à Secretaria-Geral 
da Mesa para as providências cabíveis. 

3?) Processo n~ 015148/84-0, no qual a servidora Mar
tha Lyra Nascimento e outros solicitam sua readaptação 
a fim de ocupar Categoria Funcional mais compat(ve1 
com as funções que exercem. Diante das justificativas 
apresentadas e da desistência dos demais postulantes, 
considerando o atendimento aos requisitos regulamen
tares e a existência de vaga na carreira de T écnlco em 
Legislação e Orçamento, o Parecer do Relator é favo~ 
rável à readaptação pretendida, sendo aprovada por 
unanimidade. 

4~) Projeto de Resolução que altera a Resolução n? 
12, de 1985, que instituiu o Pecúlio dos Servidores do 
Senado Federal e dos Órgãos Supcrvision·ados, com 
o objetivo de amparar a fam!lia do servidor falecido. 
A modificação proposta prevê a participação voluntária 
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do servidor, mediante adesão, ConstitÜindo-se etn des
C?nto mensal t;:J:I!. folha de duas (2) diárias de cada parti
Cipante, O Parecer do Relator é favorável ao acolhi
mento da alteração proposta, sendo discutido, aprovado 
e assinado? Projeto de Resolução respectivo, que segue 
à Secretana-Geral da Mesa para adoção das devidas 
providéncías. 

5!) Projeto de Lei do Senado n? 198, de 1984, de 
autoria .. do Senhor Senador Nelson Carneiro, que res
guarda direitos adquiridos por funcionários da- Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, antes da vigência 
da Lei n~ 5.903, de 9 de julho de 1973, quanto à percep
~o ct:_ adici~nal por qüinqüênios. A pós análise das jus
tificatlvas, o parecer do Relator, favorável à matéria, 
é discutido e aprovado por unanimidade sendo o Proje
to de Lei do Senado n~ 198, d~ 1984,' assinado pelOs 
presentes e encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa 
para as devidas providências. 

Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador Enéas Fa
~a, Primeiro-Secretário, que relata as seguintes maté
nas: 

l'!) Processo n'! 013328186-7, n~:> qual a Subsecretaria 
de Administração Financeira encaminha estudos esti
mativos concernentes ao pagamento da Gratificação Es
pecial, a título de esforço concentrado de fim de ano, 
com a proposta de aplicação do procedimento de praxe 
da Casa, nos mesmos moldes adotados pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal no exercício ante
rior, Debatida a questão; é a matéria aprovada por 
unanimidade. 

2~) Projeto de Resolução, de iniciativa da Adminis
tração da ea·sa, dispondo sobre o abono- d~ faltas não 
justificadas de servidores do Senado Federal, até o limi
te de quinze (15), ocorridas no -~ríodo compreendido 
entre. 30 de outubro de 1975 e a data em que entrar 
em VJ.gor a Resolução. O Relator, calcado na justifi
catica apresentada, à semelhança de medida adotada 
através. da Resolução n'! 6(), de 1975, emite parecer 
favorável que~ após debatido e aprovado pelos presen
tes, que o assmam, é o Projeto de Resolução encami
nha.~o à Secre~ria·Geral da Mesa para as devidas provi· 
dana.as. 

3!) Processo n~ 007422/85-7, no _qual a Su?secretaria 
de Administração de Pessoal propõe a apltcação, no 
4mbito do Senado Federal, do disposto no Decreto-lei 
n! 2.270, de 13-3-85, referente à opção pelo ven~ento 
do cargo efeti'l'~:> pelos ocupantes de cargo em comtssão, 
acrescida de 1/in.te por cento (20%), sem prejuízo da 
correspondente Representação Mensal, alterando, por· 
tanto, o § 2'!, do artigo ~. da Lei n~ 6.323, de 14 de 
abril de 1976. O parecer do Relator, após detalhado 
exame da matéria, é pela sua aprovação, sendo discu· 
tido e aprovado pelos presentes, que assinam o Projeto 
de Lei do Senado, indp à Secretaria·Geral da Mesa 
para as devidas providências. 

4!) Proposta de Ato da Comissão Diretora que cria, 
em catiiter experimental e até que o Senado aprove 
Projeto de Resolução sobre o assunto, o _Centro de 
FOIDJação em Administração Legislativa, destinado a 
planejar e executar programas de recrutamento e sele
ção para ingresso no Quadro de Pesso~l ?o Senado 
Federal. A sugestão do Relator é no sentido de ser 
autorizada a criação do CEF AL na forma proposta, 
por constituir uma fon:Da importante de aperfeiçoamen
to e qualificação técnica do funcionalismo da Casa. 
Após amplo debate é a proposta ~pro~ada e assin~do 
o Ato respectivo, que vai à pubhcac;ao, e o ProJeto 
de Resolução mencionado, també~ ass~do pelos pre
sentes, é encaminhado à Secretaria~Geral da Mesa para 
adoção das devidas providência's. 

5!) Processo n! 005447/86-0, no qual os servidores 
aposentados José Soares de Oliveira Filho, Edson Fer~ 
reira Afonso e Francisco Soares Arruda requerem too~ 
cessão da Gratificação de Nfvel Superior a que se refere 
o Decreto-lei n~ 1.830, de 1980. Considerando um<l dis
criminação injusta, tendo em vista que, hoje, outros 
colegas dos Requerentes~ em idêntica situação, apOsen
tados posterionnente à Lei n~ 7.338, de 8-7-95, perce
bem o benefício, o parecer do Relator é favorável ao 
requerimento aptesentado. A _matéria é amplamente 
debatida e aprovada por unanimidade, sendo assinado 
_o Projeto de Lei do Senado que altera o dispositivo 
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da Lei n~ 7.338~-de 1985, que segue à Secretaria-Geral 
da Mesa para os deviáos fins. 

6'l) Projeto de Resolução n~ 13, de 1985 .• de autoria 
do Senador Alfredo Campos, que denomina corredor 
do Anexo ll do Sen_ado Federal "Ala Senador Tancredo 
~eves10 • O parecer do Relator, favorável à proposição, 
é aprovado por unanimidade e o Projeto ·de Resolução 
é encaminhado à Sec;retaria-Geral da Mesa para os devi~ 
dos fins. 

Em seqüência, o Senhor Presidente passa a palavra 
ao Senhor Senador Martins Filho, que apresen4t_ pare
cer sobre as seguintes matérias: 

H) Processo n? 012980/86~2, no qual a Subsecretaria 
de Administração Financeira apresenta Proposta de 
Ajustamento n! 001/86, relativa à modificação da EstrU
tura do Progranta de Trabalho, bem com da modificação 
do montante da receita e da despesa do FUNSEN -
Fundo Especial do Senado Federal. O Parecer do. Rela
tor-e favorável e, por unanimidade, é aprovada a pro
posta de modificação e assinado o Ato n! 17, c;le 1986, 
da Comissão Diretora, que vai à publicação. 

2~) Processo n~ 013515/86-1, no qual a Subsecretaria 
de Administração Financeira sugere a adoção de de~r
minados procedimentos em razão do encerramento do 
exercicio financeiro e orçamentário. As medidas da 
competéncia da Diretoria·Geral foram ordenadas p~:>r 
aquele titular. É debatida pelos presentes a recomen
dação de transferéncia ao FUNSEN, constituindo-se 
como receita, dos recursos oriundos do saldo resultante 
da economia na execução do Orçamento do Senado 
Federal de 1986, nos termos do inciso V do art. 3~, 
do Ato n~ 2, de 1986, da Comissão Diretora. O Parecer 
do Relator é favorável e a matéria é aprovada por unani
midade. 

3~)Processo n~ 013919/86·5, no qual a Subsecre~aria 
de Administração Financeira encaminha proposta de 
orçamento próprio do FUSEN - Fundo Especial do 
Senado· Federal para o exercício de 1987. O Parecer 
favófáVel do Relator, com base nas infoimações conti
das no Processo, é aprovado por unanimidade e assióa
do o Ato o? 16, de 1986, da Comissão Diretora, que 
vai à publicação. 

4~) Prestação de Contas da Subsecretaria de Adminis~ 
tração de Material e Património relativa ao Leilão Públi
co, realizado nos dias 5 e 6 de setembro de 1986, de 
bens inservfveis do Senado Federal e do Prodasen. O 
Relator da matéria, calcado nas informações contidas 
no Processo, opina no sentido de serem aprovadas as 
referidas contas. Debatida a questão, é a matéria apro
vada por unanimidade. 

5!) Ofício n! 1847-SSAMP, de 25-11-86, da Subse
cretaria de AdmÚlistração de Material e Património, 
Processo n~ PD 0802185-9 da Divisão Administrativa 
e Financeira do Prodasen e Processo n~ 000632 da Coor
denação de Administração Patriinonial do Cegraf, to
dos propondo a alienação de bens e materiais inse_rvíveis 
para o Senado Federal, Prodasen e Cegraf. Discutida 
a matéria, decidem os Senhores Senadores presentes 
aprovar a proposta de leilão público, nos termos das 
in.fo,rmações prestadas, autorizando a Administração a 
tomar as medidas necessárias à sua realização. 

6!) Processo n~ 008116/86-5 e expediente datado de 
17 de junho de 1986 nos quais o Cegraf e a Assef, 
respectivamente, solicitam a doação por parte do Sena
do Federal de bens materiais considerados inservíveis 
à. Casa. O Relator da matéria, respaldado nas inforDla
ções e em Parecer de Órgão Técnico do Senado Federal, 
opina no sentido de serem auto!ÍZ<ldas as doações solici
tadas. A matéria é aprovada por unanimidade, autori
zando a Administração a tomar as medidas necessárias 
à sua eíetivação. 

E.m seguida, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Mário Maia, que apresenta Parecer 
sobre as seguintes matérias: 

H) Processo n~ 006557/86-4, no qual a S~bsecretaria 
de Administração Financeira apresenta Prestação de 
Contas dos recursos liberados ao Senado Federal refe-
rente ao primeiro trimestre de 1986. Com base nas infor~ 
mações contidas no Processo e com P~recer favorável 
do Relator, é a matéria aprovada por unanimidade. 

2~) Processo n~ 010238186-7, no qual a Subsecretaria 
de AdministraÇão Financeira apresenta Prestação de 
Contas dos recursos liberados ao Senado Federal refe
rente ao segundo trimestre de 1986. O Parecer favorável 
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do Relator, com base nas informações e Parecer conti
dos no Processo, é aprovado por unanimidade. 

3~) Processo n~ 010239/86-3, no qual a Subsecretaria 
de Administração Financeira apresenta Prestação de 
Contas dos recursOs transferidos ao Fundo Especial do 
Senado Federal - FUNSEN relativos ao primeiro e 
segundo trimestre de 1986. O Relator da matéria, calca
do nas informações e Parecer de Órgão Técnico do 
Senado Federal, opina no sentido de serem aprovadas 
as referidas contas. Debatida a questão, é a matéria 
aprovada por unanimidade. 

40 Processon~00917/86-Cegraf, de Prestação de Con
tas do Centro Gráfico - Cegraf - e do Fundo do 
C(intro Gráfico do Senado Federal - FUNCEGRAF, 
relativa ao primeiro trimestre de 1986. Com base nas 
informações e no Parecer contidos no Processo, é a 
matéria aprovada por unanimidade. 

5~) Processo n'l 001249/86--Cegraf, de Prestação de 
Contas do Centro Gráfico do Senado Federal- Cegraf 
e do Fundo do Centro Gráfico do Senado Federal -
FUNCEGRAF, relativa ao segundo trimestre de 1986. 
O Parecer do Relator, favorável, é aprovado por unani
midade. 

6?) Processo n~ 001975/86-Cegraf, de proposta de alte
ração do Orçamento do Fundo do Centro Gráfico do 
Senado Federai-FUNCEGRAF1 para 1986. Debatida 
a matéria e com base nas informações contidas no Pro
ce_s::;o, é ela aprovada por unanimidade, tendo sido assi
nado Ato n~ 18, de 1986, da Comissão Diretora, que 
vai_à _publicação. 

Dando continuidade à reunião, o Senhor Presidente 
traz ao debate dos Senhores Senadores presentes a ne· 
cessidade de &e aplicar no Senado Federal, no Prodasen 
e no Cegraf, no que couber, as normas estabelecidas 
pelo Decreto-lei n~ 2.300, de 21 de novembro de 1986-
A rPatéria é aprovada por unanimidade, tendo sido 
assinado o respectivo Ato da Comissão Diretora, que 
vai à publicação. 

Nada mais havendo a tratar, às doze horas e trinta 
minutos O Senhor Presidente declarou encerrado ostra· 
balho~ pelo que eu, Lourival Zagonel dos Santos, Dire
tor-Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a 
presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor Prcsi· 
dente, vai à publícação. 

Sala da Comissão Diretora, em 27 de novembro de 
1986. - Lourival Zagonel dos Santos, Presidente. 

llt Reunião Ordinária da Colllissio Diretora, realizada 
em 6 de dezembro de 1986. 

Aos seis dias do més de dezembro de hum mil nove
centos e oitenta e seis, às onze horas e trinta e cinco 
minutos, reuniu-se a Comissão Diretora do Senado Fe
deral, sob a Presidência do Senhor Senador José Frage
lli, Presidente, e com a presença dos Senhores Senado

. res: Passos P6rto, Segundo Vice~Presidente; Enéas Fa
ria, Primeiro-Secretário; João Lobo, Segundo Secre· 
tário; Marcondes Gadelha, Terceiro Secretário e Alber-
to Silva, Suplente-. . 

Deixaram de comparecer, por motivo justificado, os 
Senhores Senadores: Guilherme Palmeira, Primeiro Vi
ce-Presidente e Eunice Michiles, Quarto Secretário. 

Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente dá 
conhecimento aos presentes do Processo n~ 014358/86-7, 
no qual a Subsecretaria de Assistência Médica e Social 
solicita autorizar emíssao de nota Orçamentária em fa
vor do Centro de Endocrinologia de Sorocaba/SC Ltda., 
e consid~rando a ínexistência de recl.lrsos orçamentários 
para suportar os dispêndios em questão, acatou suges
tão. da Subsecretaria de Administração Financeira, au
tonzando a transferência, em favor daquela instituição, 
dos valores constantes do referido processo, à conta 
do FUNSEN. Com base nas ínformações contidas no 
processo, é referendada pela Comissão Diretora, a deci
são presidencial. 

Ainda com a palavra, o Senhor Presidente comunica 
que autorizou a adoção das medidas administrativas 
necessárias á antecipação da cota de passagem aérea, 
relativa ao mês de fevereiro do próximo ano, aos Senha~ 
res Senadores. Com base nos esclarecimentos apresen
tados, a decisão do Senhor Presidente é referendada 
pela Comissão Diretora. 

Dando seqüência aos trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Passos Pôrto, 
Segundo Vice-Presidente, que apresenta parecer sobre 
as seguintes matérias: 
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1?) Projeto de Resolução dando nova redação a dis
positivo da Resolução n! 21, de 21 de maio de 1980, 
que altera a redação do art. 405 do Regulamento Admi· 
nistrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução 
n~ 58, de 1972, e alterado pela Resolução n? 30, de 
1978. O parecer do Relator é favorável ao acolhimento 
da modificação proposta, sendo discutido, aprovado e 
assinado o Projeto de Resolução respec~ivQ1 que segue 
ã Secretaria-Geral da Mesa parã adoçáo das devidas 
providências; _ 

2?) Projeto de Resolução que estende o disposto no 
Decreto-lei n~ 2.270, de 13 de março de 1985, aos servi
dores do Senado Federal investidos em cargos do Gru
po-Direção e Assesso:ramento Superiores e optantes pe
la retribuição de seus cargos efetivos._ O parecer do 
Relator, favorável, é aprovado por unanimidade e o 
Projeto de Resolução é encaminhado à Secretaria-Geral 
da Mesa para os devidos fins; 

3!) Proposta do Senhor Diretor da Secretaria de Ser
viços Especiais, no sentido de fazer retomar ao Serviço 
de Segurança, os Inspetores e Agentes de Segurança, 
que foram lotados ou colocados à disposição dos Gabi
netes dos Senhores Senadores, cancelando decisão ema
nada da 4! Reunião Ordinária da Coinissão Diretora, 
realizada a 12 de março de 1985. O parecer favorável 
do Relator, após amplamente discutido, é aprovado 
com restriç6es feitas pelo Senhor Senador João Lobo, 
tendo sido encaminhada a matéria à Subsecretaria de 
Administração de_ Pessoal para adoção das medidas ad
ministrativas necessárias, devendo o retomo ocorrer 
a partir de 5·1-87. 

Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador Enéias Fa
ria, Primeiro-Secretário, que relata as seguintes maté
rias_: 

H) Processo_ n? 014573/86-5, na qual a Subsecretaria 
de Administração de Pessoal apresenta Projeto de Re
solução que altera e acrescenta dispositivos à Resolução 
n~ 140, de 1984, reestruturando aquela Subsecretaria 
de Pessoal, de acordo com o disposto no Ato n? 27, 
de 1985. O parecer do Relator é favorável ao acolhi
mento do pedido, sendo discutido, aprovado e assinado 
o Projeto de Resolução respectivo, que é encaminhado 
à Secretaria-Geral da Mesa para as providéncias cabí
veis; 

2!) Ofício nY 1901-SSAMP, de 3-12-86, da Subsecre· 
taria de Administração de Material e Património, no 
qual apresenta Minuta de Projeto de Resolução que 
altera e acrescenta dispositivo à Resolução nY 140, de 
1984, reestruturando aquela Subsecretaria, visando o 
aprimoramento de suas tarefas e o melhor atendimento 
aos órgãos da Casa. Após discutida a matéria é o parecer 
favorável do relator aprovado por unanimidade, sendo 
o Projeto de Resoluçã.o enviando à Secretaria-Geral 
da Mesa para a adoção das devidas providéncias; 

3~) Proposta de Ato da Comissão Diretora prorro
gando o prazo de validade dos concursos públicos de 
Assessor Parlamentar e de Datilógrafo, por 02 (dois) 
anos. Após amplo debate é a proposta aprovada e assi
nado o Ato respectivo, que vai à publicação. 

Nada mais havendo a tratar, às treze horas e dez 
minutos o Senhor Presidente declarou encerrado os tra
balhos, pelo que eu, Lourival Zagonel dos Santos, Dire
tor-Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a 
presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretofa, errt 6 de dezembro de 
1986. -José FrageiU, Presidente 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
13l Reunii() Realizada em 
26 de novembro de 1986 

As nove horas e trinta mínutos do dia vinte e seis 
de novembro de mil novecentos e oitenta e seis, na 
Sala da Comissão, sob a presidência do Sr. Sen.ador 
José Ignácio Ferreira, Presidente, reúne-se a Com1ssão 
de Constituição e Justiça com a presença dos Srs. Sena
dores Ivan Bonato, Nivaldo Machado, José l!rbano, 
Nelson Carneix:_o, Martins Filho, JutahY: Magalhaes, Oc· 
távio Cardoso e Luiz Cavalcante. DeiXam .d.e comp~
recer, por motivo justificado, os Srs Senadores Fábto 
Lucena, Hélio Gueiros, Helvídio Nunes, Moacyr Duar
te, Aloysio Chaves e Américo de Squza. Hav_endo nú-
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mero regimental, o Sr. Presidente declara abertos os 
trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião ante
rior, que é dada como aprovada. A seguir, passa-se 
!apreciação das matérias constantes da pauta, na ordem 
determinada pelo Sr. Presidente. Item 01- MENSA
GEM NY 465, de 1986 (Mensagem n? 650, de 22-10-86, 
na origen:t). ~o Senhor Presidente da República, subme
tC.iidci ã aprovação do Senado Federal, o nome do Te
nenteKBrigadeiro--do-Ar Jorge José de Carvalho, para 
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Mili
tar, em vaga reservada aos oficiais-generais da ati v a 
da Aeronáutica, aberta em decorrência da aposenta
doria do Ministro Tenente-Brigadeiro-do-Ar Doeclécio 
Lima de Siqueira. O Sr. Presidente José Ignácio Fer
reira toma a reunião em caráter secreto para apreciação 
da matéria. Reaberta a reunião, o Sr. Presidente conti· 
nua a aprec_iaçáo_ da pauta. Item 02 - OFÍCIO "S" 
N? 21, de 1986 (Ofício PI:MC nY 47, de 09-9-86, na ori· 
gem), do Senhor Pre.sidente do Supremo Tribunal Fede
ral, encaminhando ao Senado Federal, cópia do acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extraordinário n~ 107.024-2, o qual declarou 
a in®nstitucionalidade do art. 9? da lei o? 2.322/82, 
do Município de Paulista, do Estado de PernambucO. 
Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favorável, nos 
termos do Projeto de Resolução que apresenta. Não 
havendo discussão, a presidência coloca em votação 
o parecer que é aprovado por unanimidade. Item 03 
-Projeto de Lei do Senado n? 341, de 1985, que dispõe 
sobre a isenção de pagamento de passagens nos trans
portes coletivos, em favor dos deficientes físicos e dá 
outras providências. Autor. Senador Nelson Carneiro. 
Relator: Senador Nivaldo Machado. Parecer favorável, 
por constitucional e jurídico. Concedido vista em reu
nião.anterior _ao Sr. Senador Martins Flll10 e devolvido 
sem voto em separado. Não havendo discussão, passa-se 
;}. votação do parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Assina sem voto o Sr. Senador Nelson Carneiro. Item 
04 - Projeto de Lei do Senado n~ 319, de 1985, que 
dispõe sobre o exercício da profissão de oceanógrafo 
e dá outras providências. _Autor: Senador Carlos Chia
reUi. Relator: Senador Octávio Cardoso. Parecer favo
rável, por constitucional e jurídico, com Emenda Parcial 
n~ 01- CCJ. A Presidência concede vista ao Sr. Sena
dor Nivaldo Machado. Item 05 - Projeto de Lei da 
Câmara n~ 066, de 1986 (Projeto de Lei n~ 3.802, de 
1984, na CD), que disciplina o exercício da profissão 
de carregador de bagagens nos aeroportos e dá outras 
providências. Autor: Deputado Léo Simões. Relator: 
Senador Nivaldo Machado. Parecer favorável, por cons
,titucional e jurídico. Não havendo discussão, a presi
dência coloca em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 06 - Offcio "S" N~ 012, de 
1984 (Ofício nY GP-693, de 06-08-84, na origem), do 
Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Distrito 
, projeto de Parecer Prévio daquele Tribunal sobre as 
contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao 
exercício de 1983. Relator: Senador Martins Filho. Pa
recer: favorável, nos termos do Projeto de Resolução 
apresentado pela Comissão do DF. Não havendo discus
são, a presidência coloca em votação o parecer, que 
é aprovado, por unanimidade. Item 07 - Projeto de 
Lei do Senado n? 036, de 1986, que altera a legislação 
do imposto sobre a renda das pessoas físicas. Autor: 
SenadQr Jo_sé_lgn_ácio Ferreira. Relator: Senador Nival
do Machado. Parecer favorável, por constitllcional e 
jurídica. Não havendo discussão, a presidência coloca 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 08 -Projeto de Resolução n? 027, de 1986, que 
dá nova redação ao caput do art 4~ do Regimento Inter
no. Autor: Senador Jorge Kalume. Relator: Senador 
Nivaldo Machado. Parecer favorável, por constitucional 
e jurídico.Não havendo discussão, a presidência coloca 
em votação o parecer que é aprovado por unanimidade. 
item 10 - Projeto de Lei do Senado n~ 218, de 1984, 
que isenta do pagamento de direitos autorais previstos 
no artigo 73, da Lei n~ 5.988, de 14 de dezembro de 
1973, os pequenos e médios comerciantes e industriais. 
Autor: Senador Amaral Furlan. Relator: Senador Octá· 
via Cardoso. Parecer favorável, por constitucional e 
jurídico. Não havendo discussão_, a presidência coloca 
em votação o parecer, que é aprovado, por unanimi
dade. !tem 11 - Projeto de Lei do Senado n2 363, 
de 1985, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção 
de métodos ou sistemas de proteção à fauna aquática, 
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quando da existência de bãrragens. Autor: Senador 
Gastlo MUller. Relator: Senador Luiz Cavalcante. Pa
recer favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, a presidência coloca em votação o 
parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 12 
-Projeto de Lei do Senado n~ 022; de 1986- COM
PLEMENTAR, que extingue a candidatura nata e a 
sub-legenda nas eleições para o Senado Federal. Autor: 
Senador Aloysio Chaves. Relator: Senador Jutahy Ma
galhães. Parecer favorável, por constitucional e jurídi
co, nos termos das Emendas n~s 1, 2e 3 -CCJ. Conce
dido vista,_ em reunião anterior, aos Srs. Senadores Mar
tin:t Filho e Lenoir Vargas. Devolvido sem voto·-em 
separado. Não havendo discussão, a presidência coloca 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 28 -Projeto de Lei da Câmara n~ 163, de 1985, 
(Projeto de Lei n~5.661-B, de 1981, na CD), que dispõe 
sobre medidas aplicáveis às empresas beneficiárias de 
recursos dos Fundos de investimento criados pelo De
creto-lei n~ 1.376, de 12 de dezembro de 1974, e dá 
outras providências. Autor: Poder Executivo. Relator: 
SenaêOr Jutahy Magalhães. Parecer favorável, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, apre~ 
sidência coloca em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 29-Projeto de Lei da Câmara 
n? 100, de 1984 (Projeto de Lei n~ 200-B, de 1979, 
na CD, que dispõe sobre a preservação da fauna fluvial 
na hipótese que especifica. Autor: Deputado Ulisses 
Guimélráes. Relator: Senador Jutahy Magalhães. Pare
cer favorável, por constitucional e jurídico, oportuno 
e conveniente. Não havendo discussão, a presidência 
coloca em votação, o parecer que é aprovado por unani
midade. Item 30 - Projeto de Lei do Senado n~ 184, 
de 1983, que acrescenta dispositivo à Lei n~ 6.360, de 
23 de setembro de 1976, que "dispõe sobre a vigilância 
sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos. as dro
gas, os insumos farmacéuticos, etc.". Autor: Senador 
Henrique Santillo. Relator: Senador Octávio Cardoso. 
Parecer favorável, por constitucional e jurídico. Não 
havendo discussão, a presidência ~aloca em votação 
o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Item 31 
-Projeto de Lei do Senado n? 047, de 1985, que acres~ 
centa dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, 
impondo ao empregador o encargo de pagar obrigações 
trabalhistas em dobro. quando não as cumprir dentro 
de prazo certo. Autor: Senador Nelson Carneiro. Rela~ 
tor: Senador Octávio Cardoso. Parecer favorável, por 
constitucional e jurídiéo-; oportuno e conveniente. Não 
havendo discussão, a pr~sidência coloca em votação 
o parecer, que é aprovado, por unanimidade, Assina 
sem voto o Sr. Senador Nelson Carneiro. Item 32-
Projeto de Lei do Senado n?014, de 1985 -COMPLE~ 
MENTAR, que restringe a exigência do artigo 6~ da 
Lei Complementar n~ 1, de 9 de novembro de 1967. 
Autor: Senador Fábio Lucena. Relator: Senador Mar
tins Filho. Parecer favorável, por constitucional e jurídi
co. Não havendo discussão, a presidência coloca em 
votação o parecer, que é aprovado. por unanimidade. 
Item 33 -Projeto de lei do Senado o! 204, de 1984, 
que altera dispositivo da Lei n~ 5~890, de 8 de junho 
de 1973, que modificou a legislação da previdência so
cial, objetivando permitir aos segurados progredir na 
escala de contribuições, na forma e condição que especi
fica. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Sena
dor Octávio Cardoso. Parecer favorável, por constitu
cional e jurldico. Não havendo discussão, a presidência 
coloca em votação o parecer, ·que é aprovado, por una
nimidade. Assina sem o voto o Sr. Senador Nelson 
Carneiro. Item 34- Projeto de Lei do Senado n! 380, 
de 1985, que regula o exercício da profissão de oficial
de·náutíca e dá outras providências. Autor: Senador 
Nelson Carneiro. Relator: Senador J utahy Magalhães. 
Parecer favorável, por constitucional e jurídico, com 
supressão do art. 41 e do art. 52, com a remuneração 
dos artigos e Capítulos. Não havendo discuss~o a presi
dência coloca em votação. o parecer que é aprovado, 
por unanimidade. Assina sem voto o Sr. Senador Nelson 
Carneiro. Item 36- Projeto de Leí do Senado n? 372, 
de 1985, que proíbe a remuneração do fornecedor de 
sangue a bancos de sangue, posto de coleta e serviços 
de hemoterapia em geral, e dá outras providências. 
Autor: Senador Nivaldo Machado. Relator: Senador 
OCfáviO-Cardoso. Parecer favorável, por constitucional 
e jurídico. Não havendo discussão a presidência coloca 
em votação o parecer, que é aprovado. por unanimi-
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dade. Assina sem vot_o o Sr. S.enad9r Nivaldo Machado. 
Item 38- Projeto de Lei do Se.n_ado_ n~_l27, de 1986, 
que altera disposições da Lei n~ 6. 965, de 9 de dezembro 
de 1981_ que regula o exercício da profissão de fonoau
diólogo. Autor:_ Senador Passos Porto. Relator: Sena
dor Nivaldo Machado. Parecer favorável, por constitu
cional e jurídico: Não havendo _discussão, a presidência 
coloca em votação o parecer, que é aprovado por unani
midade. Item 39 --Projeto de Lei do Senado n~ 056, 
de 1985, que altera dispositivos da Lei n~ 4.595, de 
de dezembro de 1964. Autor: Senador lqrge Kalume. 
Relator: Senador Octávio Càrdoso. Parecer favorável, 
por constitucional e jurídico. Não- havendo discU_ssão, 
a presidência coloca em votação o parecer, que é apro
vado, por unanimidade. Item 40 -Projeto de Lei do 
Senado nt 066, de 1986, que amplia a competência da 
Polícia Rodoviária Federal, nas estradas, atribuindo-lhe 
também a tarefa de fiscalizar anotações relativas a regis-_ 
tro de_empregado exercente da atividade de condutor 
de veículos, nas respectivas carteiras profissionais. Au
tor: Senador Nelson Çameiro. Re!ator: Senador Jutahy 
Magalhães. Parecer contrário, por inconstitucional e 
inconveniente. Não_ havendo_ discussão, a presidência 
coloca em votação Qparecer, que é aprovado, por una
nimidade. Assina sem voto o Sr. Senador Nelson Car
neiro. - Item 41 - Projeto de Lei do Senado n~ 119, 
de 1984, que introduz modificações na Consolidação 
das Lei do Tuil:~$-ho, estabelecendo privilégio para os 
trabalhadores que freqüentam curso regular de alfabeti
zação. Autor: Senador Nelson Cameiro. __ R~Iator: Sepa
dor Luiz Cavalcante. Parecer contrário, por inconstitu
cional. -Não havendo discussão, a presidéncia coloca 
em votação o parecer que é aprovado, com votos contrá
rios dos Srs. Sena,dores Jutahy Magalhães, Nivaldo Ma
chado e Martins Filho. Item 42 -Projeto de Lei do 
Senado n~ 289, de 1985, que altera a base de cálculo 
e aiíquotas do Imposto Unico sobre Lubrificantes e 
Combustíveis, de que trata o Decreto-lei n~ 1.785_, de 
13 de maio de 1980, e dá outras providências. Autor: 
Senador Jutahy Magalhães. Relator: S!!nador Martir~s 
Filho. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não havendo discussão, a presidência coloca em vota
ção o parecer, que é aprovado, por unanimidade. Assi
na sem voto o Sr. Senador__Jutahy _M;agalhães. ltem 
44- Projeto de Lei do S~nado n~ 04..'), de 1986, que 
dispõe sobre aplicação parcial de luoeros em medidas 
de preservação do meio ambiente nas atividades que 
causam danos a ecologia e dá outras providências. Au
tor: Senador Hélio Gu_eiros. Relator: Senador Nelson 
Carneiro. Parecer favorável, por constitucional e jurídi
co, com Emenda n~OI -GCJ. Não havendo discussão, 
a presidência coloca em votaçã_o __ o parecer, que é apro
vado, por unanimidade. ltem 4Q_- Projeto de L!!i ~a 
Câmara n• 234, de !984 (Projeto de Lei n• 4.493-B, 
de 1984, na CD), que concede anistia aos que efetuaram 
conversão desautorizada em veículo. Autor: Deputado 
José Tavares. Relator: Senador Octávio Cardoso. Pare
cer favorável, quanto -ao mérito. Com~edido vista, em 
reunião anterior, ao Sr, Senador Martins Filho. Devol
vido sem voto em_ s~parado. Não havendo discussão~ 
a presidência coloca em votação o parecer, que é apro
vado, por unanimidade. Item 47 - Projeto de Lei do 
Senado n~ 173, de 1983, que dispõe garantias contra 
a corrosão da lataria dos veículos, a serem concedidas 
pelas indústrias _automobilísticas em atividade no terri
tório nacional. Autor: SenadQr_Hélio Gueiros. Relator: 
Senador Martins Filho. Parecer favorável, por constitu~ 
cional e jurídico. Concedido vista, em reunião anterior, 
ao Sr. Senado_r Jos.é Lins. Devolvido sem voto em sepa
rado. Não_ havendo discuss_ão, a presidência coloca em 
votação o Parecer, que -é aprovado por unanimidade. 
Item 48- Projeto de Lei do Senado_n~ 069, de 1986, 
que disciplina o uso _do solo e dá outras providências. 
Autor: Senad.or Nelson Carneiro. Relator: Senador Ju
tahy Magalhães. Parecer favorável, por constituCional 
e jurídico. Não havendo discussão, a presidência coloca 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Assina sem voto o Sr. Senador Nelson Cameiro. Item 
50 --Projeto de Lei do Senado n'! 107,_ de.1?81, que 
estabelece normas para a concessão de incentivos e isen
ção de impostos no Programa Grande Carajás e dá 
outra_s providências. Autor: Senador Henrique Santillo. 
Relator: Senador Martins Filho. Parecer favorável, por 
constitucional e jurídico, com Emenda n? 1-CCJ. Conce
dido vista, em reunião_anterior, ao Sr. Sena_QQJ;: I:Ielvfdio 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Nunes. Devolvido sem voto em separado. Não havendo 
.discussão ,a presidência coloca em votação o parecer, 
que é aprovado, por unanimidade. Item 57- Projeto 
de Lei da Câmara n! 188 de !984 (Projeto de Lei n• 
260-.C, dt: 1983, na CD), qUe acrescenta parágtãfo ao 
artigo 132 do_ Decreto-lei n~ 2.848, de 07 de dezembro 
de 1940 --Código Penã.t Autor Deputado Nilson Gib
son. Relator: Senador Luiz Cavalcante. Parecer contrá
rio, quanto ao mérito. Não havendo discussão, a presi
dência coloca em votação o parecer, que é aprovado, 
por unanimidade. Item 58- Projeto de Lei da Câmara 
n1 2!6, de 1985 (projeto de Lei "' 2.929-C, de !983, 
na CD). que altera a redação da Lei n~ _6.251, de 8 
de outubro de 1975, que "institui nonnas gerais sobre 
desportos"-. Autor: Deputado Márcio Braga. Relator: 
Senador Nelson Carneiro. Parecer favorável, por cons
titucional e jurídico~ ao -Substitutivo d~ CEC. Não ha
vendo di~cUs~ão, a presidência coloca ex;n votação o 
parecei, que é aprovado, por unanimidade. Item 61 
Projeto de Lei do Senado n~ 332~ de 1985, que reduz 
a jornada de trabalho da Caixa Econômica Federal de 
oito_ para seis horas. Autor: Senador Jorge Kalume. 
Relator: Senador Nivaldo Machado. Parecer: pela pre
juclicialidade do projeto. Não havendo discussão, apre
sidência coloca em votação o parecer, que é aprovado, 
por unanimidade. Item 62- Projeto de lei 4o Senado 
n~298, de 1985, que dispõe sobre o estágio de estudantes 
de engenharia civil, nas empresas do ramo, e dá outras 
providéncias. Autor: Senador Nelson Carneiro. Rela
for: Sei:la.dor_ Luiz Cavalcante~ Pare.cer conh:ário, por 
inconstitucional. Não havendo discussão~ a presidência 
coloca em votação o parecer, que é aprovado, por una
nimidade. Assina Sein \foto o Sr. Senador Nelson Car
neiro. Item 63 - Projeto de Lei do Senado n~ 233, 
-de 1985. que restabelece a plenitude do direito de aSso
ci~_çâo e de opinião dos estudantes. Autor: Senador 
Nelson Carneiro. Relator: Senador Nivaldo Machado. 
Parecer: pela prejudici3lidade do projeto. Concedido 
vista, ein reunião anterior~ ao Sr. Senador Roberto 
Campos. Devolvido sem voto em separado. Não haven
do discussão, a presidência coloca em votação o parecer, 
que é aprovado, por unanimidade. Assina sem voto 
o Sr. Senador Nelson Carneiro. São adiados, em virtude 
da ausência dos relatores, os seguintes projetas: PLS 
0!8/86, PLS 068184, PLS 325i85, PLS ll0/82, PLS 
229/83, PLS 229/84, PLS 228/84,. PLS 267/85, PLS 
155/84, PLS 169/85, PLS 118/84, PLS 048/86, PLS 
155/84, PLS 169/85, PLS 118184, PLS 048186, PLS 
OO!li86,_PLS 253/85, PLC 222/84, PLC 176/85, PLS 
09!186, PLS 020/84, PLC 213/84, PLS 135/83, PLS 
010/85, PLS 080/86, PLS 157/84, PLS 308185, PLC 
6, PLS 176/85, PLS 006186, PLS 228/83, PRS [127/85 
e PLS 202180. Nada mais havendo a tratar, encerra-se 
a reunião, lavrando eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, 
Assistente dã Comis-são, a presente Ata que será assin-a
da pelo Sr. Presidente. 

14t Reunião realizada em 27 de novembro de 1986 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete 
de novembro de mil novecentos e oitenta e seis, na 

-Sala_ da Comissão, sob a presidência do--sr. Senador 
JOsé Ignácio Ferreira, Presidente, reúne·-se a Comissão 
de Constituição e Justiça com a presença dos Srs. Sena
dores Luiz Cavalcante, Helvídio Nunes, José Urbano, 
Hélio Gueiros, Martins Filho, Américo de Souza, Nival
do Machado. Roberto Campos, Nelson Carneiro e Oc
távio Cardoso. Deixam de comparecer, por motivo jus
tificado, os Srs. Senadores Fábio Lucena, Jutahy Maga
lhães, Moacyr Duarte e Aloysio Chaves. Havendo nú
mero regimental, o Sr. Presidente declara abertos os 
trabalhos e dispensa a leitura da- Atà da Reunião ante
rior, que é dada como aprovada. A seguir, passa-se 
à apreciação da matéria única constante da pauta. Men
sagem n~ 477, de 1986. (Mensagem n~ 716, de 25-11-86, 
na origem), do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do 
Doutor José Luiz Barbo~a Ramalho Oerot, para exer
cer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, 
na vaga decorrente da aposentadoria do Doutor Gualter 
_Godinho. Relator: Senador Martins FilhQ. Lido o rela
tório sobre o indicado, a presidência toma a reunião 

Dezembro de 1986 

em caráter secreto para apreciação e votação. Reaberta 
a reutiião o Sr. Presidente agradece a presença de todos 
os Srs. Senadores, e termina a reunião. Nada mais ha
vendo a tratar, encerra-se a reunião; lavrando eu, Vera 
Lúcia Lacerda Nunes, Assistente da Comissão, a pre
sente Ata, que lida e aprovada será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

IS! Reunião realizada em U de dezembro de 1986 

(EXTRAORDINÁRIA) 

Às dezessete horas e trinta minutos do dia primeiro 
de dezembro· de mil novecentos e oitenta ~ seis, na 
Sala da Comissão, sob Jl presidência do Sr. Senador 
José Ignácio Ferreira, Presidente, reúne-se a Camisão 
de Constituição e Justiça com a presença dos Srs. Sena
dores Américo de Souza, Luiz Cavalcante, Nelson Car
neiro, Aloysio Chaves, Moacyr Dalla, Helvídio Nunes, 
Odacir Soares, Moacyr Duarte e Martins Filho. Deixam 
de comparecer, por motivo justificado os Srs. Senadores 
Fábio Lucena, Hélio Gueiros, Jutahy Magalhães, Octá
viol;ãr:_doso, Nivaldo Machado e José Urbano. Haven
do número regimental, o Sr. Presidente declara abertos 
os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião 
anterior, que é-dada como aprovada. A seguir, passa-se 
à apreciação das matérias constantes da pauta, na ordem 
deterniinada pelo Sr. Presidente. Item 1 - Mensagem 
n• 5ú8, de_ !986 (Mensagem n• 726, de 28-ll-86, na 
origem),- do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação" do Senado Federal, a escolha do 
Doutor João Américo de Souza, para exercer o cargo 
de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro lldélio Mar
tins. Relator:_ Senador Moacyr Duarte. A presidência 
toma a reuniãO em caráter secreto para apreciação da 
matéria. Reaberta a reunião, o Sr. Presidente passa 
a presidência ao St. Senador Nelson Carneiro, para 
relatar os iteris 2 e 3 da pauta. Item 2 -Projeto de 
Resolução da Coniissão de Economia sobre a Mensa
gem n1 503, de !986 (Mensagem n' 718, de 26-ll-86, 
na origem), do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aporovação do Senado Federal, proposta do 
Senlior Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Vitória - ES, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a460.835,00 OTN, junto à Caixa EconOmicaFede
ral. Relator: Seitador José I_gnácio Ferreira. Parecer 
favoiável, por-const1tucional e jurídico. Não havendo 
discussão, a presidência coloca em votação o parecer, 
que- é aprovado por unanimidade. Item 3 --Projeto 
de Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensa
gem ri~-506, de 1986 (Mensagem n~ 721, de 26-11-86, 
na origein), d~ Senhor Presidente da República, subme
tendO à aprovação- do Senado Federal, proposta do Se-
nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Muriid.pal de Vitória - ES, a contratar 
Operação de crédito no valor correspondente, em cruza
dOS, a 464.984,00 OTN, junto à Caixa Económica Fede
ral. Relator: Senador José lgnácio Ferreira. Parecer 
favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo 

- Oiscussão, a Presidência coloca em votação o parecer, 
que é aprovado, por unanimidade. O Presidente even
tual; -Senador Nelson Carneiro, passa a presidência ao 
Sr. Senador José I!inácio Ferreira. Tendo em vista a 
falta de quorum,- rom·a saída do Sr. Senador Moacyr 
Dalla, o Sr. Presidente encerra a reunião, ficando adia
da a ·apreCiação dãs seguintes me!lsagens: MSF 389{86, 
MSF 394/86, MSF 433/86, MSF 423/86, MSF 438186, 
MSF 424/86, MSF 425/86, MSF 427/86, MSF 316/86, 
MSF 199/86, MSF 292/86, MSF 407/86, MSF 451186, 
MSF 339/86, MSF 317/86, MSF 323/86, MSF 437/86, 
MSF 448186, MSF 334/86, MSF 397/86, MSF 298786, 
MSF 363/86, MSF 294186, MSF 450/86, MSF 262186, 
MSF 396186, MSF 402/86, MSF 364186, MSF 440186, 
MSF 388/86, MSF 441186, MSF 439186, MSF 337/86, 
MSF 386/86, MSF 442/86, MSF 449/86, MSF 390/86, 
MSF 387/86, MSF 414/86, MSF 409/86, MSF 395/86, 
MSF 400/86, MSF 405/8"6, MSF 37!186, MSF 436186, 
MSF 452/86, MSF 360/86, MSF 359/86, MSF 335/86, 
MSF 074/86, MSF 161186, MSF 158186, MSF 176/86, 
MSF 188/86, MSF 194/86, MSF 375186 e MSF 385/86. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrandt? eu,_ ~era Lúcia Lacerda NunesJ Assistente da. 
ComisSão, a preserite Ata que será assinada pelo Sr. 
Pre-Sidente. 
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COMISSÃO DE AGRICULTURA 
7t Reunião, extraordinária, realizada em 5 de dezembro 

de 1986 

Às onze horas e quarenta e cinco minutos do dia 
cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis, 
na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo 
Coelho, presentes os Senhores Senadores Martins Fílho 
- Presidente, Álvaro Dias, Benedito Ferreira e José 
Urbano, reúne-se a Comissão de Agricultura. DeiX-am 
de comparecer, por motivo justificadó;_õ_S-Senhores Se
nadores Moacyr Duarte, Arno Damiani e Gaivão Mo
desto. Havendo número regimental, são abertos ostra
balhos com a dispensa da leitura da Ata da Reunião 
anterior, que é dada como aprovada. Passando-se à 
apreciação da matéria constante da Pauta, o Senhor 
Presidente solicita ao Senhor Senador Benedito Fer
reira que assuma a Presidência para que possa relatar 
o Ofício "S" n~ 17, de 1982, "do Senhor Governador 
do Pará, Senhor Alacid Nunes, solicitando autorização 
do Senado Federal para alienar urna área de terras devo
lutas do Estado, de aproximadamente 12.000 (doze mil) 
hectares, situada no MunicfpiO de Moju", Colocado 
em discussão e votação, é aprovado Parecer favorável. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a Reunião, e 
para constar, eu, Sérgio da Fonseca Braga, Assistente 
da Comissão,lavrei a presente Ata, que lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente, Senador Martins 
Filho. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

7t Reunião, extraordinária, realizada em 5 de dezembro 
del986 

Às onze horas do dia cinco de dezembro de mil nove
centos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comis
são, na Ala Senador Alexandre Costa, presentes os 
Senhores Senadores Aloysio Chaves, Presidente, Gas
tão Múller, Maurfcio Leite, Álvaro Dias e Jorge Kalu
me, reúne-se a Comissão de Educação e Cultura. Dei
xam de comparecer, por motivo jtistiffcado, os Senhores 
Senadores Moacyr Duarte, João C_aJmon, Nivaldo Ma
chado e Ivan Bonato. Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente declara aberto os trabalhos. Pas
sando-se à apreciação das matérias constantes da Pauta, 
são relatados os seguintes projetas: pelo Senhor Sena
dor Gastão Müller: Parecer favorável nos termos das 
emendas 1 e 2-CEC, ao Projeto de Lei do Senado n~ 
127, de 1986, que "altera dispositivo da Lei n? 6.965, 
de 9 de dezembro de 1981, que regula o exercício da 
profissão de fonoaudiólogo". Colocado em discussão 
e votação, é o Parecer aprovado. Pelo Senhor Senador 
Jorge Kalume: Parecer favorável nos termos das emen
das nl!S 1, 2, 3 e 4-CEC, ao Projeto de Lei do Senado 
n? 103, de 1985, que "dispõe sobre a forma de escolha 
dos dirigentes das Universidades mantidas pela União, 
e dá outras providências. Colocado em discussão e vota~ 
ção, é o Parecer aprovado. Em seguida, o Senhor Presi
dente solicita ao Senhor Senador Gastão Müller que 
assuma a Presidência, para que possa relatar o seguinte 
Projeto: Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara 
n~ 97, de 1986, que "Erige à condição de monumento 
histórico nacional a Cidade de Vigia, no Estado do 
Pará. Colocado em discussão e votação, é ·o Parecer 
aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
Reunião e;paia constar; eu, Sérgio da Fonseca Braga, 
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será assimi.da pelo Senhor Presidente. 

CEspCodTrlbNac 
COMISSAO ESI'ECTAL DO 

CÓDIGO TRIBUNAL NACIONAL 
H Reunião, intalação, da Comissão Especial 

do Código Tributário Nacional, realizada 
aos cinco dias de dezembro do ano de mú, 

novecentos e oitenta e seis. 

Às 17:00 horas do dia 5 de dezembro de 1986, na 
Sala de Reuniões da Comissão de Finanças do Senado 
Federal, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senho
res Senadores: Jutahy Magalhães, Jorge Kalume, Helví
dio Nunes, Jamil Haddad, José Urbano, César Cais, 
Fernando Henrique Cardoso, Alfredo Campos e Odacir 
Soares, reúne-se a C. Esp. para examinar o Projeto 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) 

_de_ Lei do Senado n~ 277/86-Complementar, que "ins
titui o novo Código Tributário Nacional, com a finali
dade de eleger o Presidente e o Vice·Presidente da 
Comissão_, dentre os seus membros, em escrutfnio secre· 
to. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Senhores Senadores Affonso Camargo, Ivan Bonato, 
Nivaldo Machado e Itamar Franco. Nos termos do art. 
93, § 3~. do Regimento Interno, assume a Presidência 
dos trabalhos o Senhor Senador Jorge Kalume, comuni
cando que irá proceder à eleição do Presidente e do 
Vice-Presidente da Comissão, de acordo com o que 
preceitua o caput do art. 93 do Regimento Interno. 
Distribuídas as cédulas de votação, o Senhor Presidente 
dos trabalhos convida os Senhores Senadores I'ernando 
Henrique: Cardoso e Alfredo Campos para funcionarem 
como escrutinadores. Procedida a eleição, verifica-se 
o seguinte resultado: para Presidente, com nove votos, 
o Senhor Senador Jutahy Magalhães; para Vice-Pre
sidente, com nove votos, o Senhor Senador Helvídio 
Nunes, sendo, de imediato, declarados eleitos os Senho
res Senadores Jutahy Magalhães e Helvídio Nunes para 
exercerem os cargos de Presidente e Vice-Presidente 
da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. 
Antes de o Senhor Senador Jorge Kalume passar a 
Presidência ao Senhor Senador Jutahy Magalhães, con
gratula-se com os membros deste órgão técnico pela 
eleição que acaba de se proceder, formulando o seu 
voto de profícUa gestão à Presidência e aos demais mem
bros da Comissão Especial. Assumindo a Presidência, 
o Senhor Senador Jutahy Magalhães agrade:_ce o voto 
de confiança que acaba de lhe ser conferido pelos ilus
tres Pares, convidando o Nobre Senador Helvfdio Nu
nes para ocupar a mesa dos Trabalhos. A Presidência 
informa que pretende efetuar urna divisão dos trabalhos 
para fins de apreciação do Projeto de Lei do Senado 
n? 277/86-Complementar, que "institui o novo Código 
Tributário Nacional", visando a uma maior agilização 
nos trabalhos e um estudo mais profundo da matéria. 
Desta forma, designa como relator-geral da matéria 
o Nobre Senhor Senador Nivaldo Machado. e para o 
exame das partes, designa como relator-parcial dos Tí
tulos I e TI do Livro Primeiro, Sistema Tributário Nacio~ 
nal e Competência Tributária, o Senhor Senador Affon
so Camargo; como relator-parcial dos Títulos III a V 
do Livro Primeiro, Impostos, Taxas e Contribuição de 
Melhoria, o Nobre Senhor Senador Odacir Soares; co
mo relator-parcial do Tftulo VI do Livro Primeiro, Dis
tribuição de Receitas, o Nobre Senhor Senador Jamil 
dos Títulos I e II do Livro Segundo, o Nobre Senhor 
Senador Alfredo Campos, que examinará a Legislação 
Tributária e a Obrigação Tributária; finalmente, como 
relator-parcial, designa o Nobre Senhor Senador Fer
nando Henrique Cardoso, que examinará os Títulos 
III e IV do Livro Segundo, Crédito Tributário e Admi
nistração Tributária. A Presidência informa aos Senho
res Senadores que o Projeto de lei n? 277/86-Comple
mentar, que ''instituí" o novo Código Tributário Nacio
nal, está cOm prazo para recebimento de emendas, assi
nalado em 20 (vinte) dias, a contar da publicação no 
"Diário do Congresso Nacional", ma forma do disposto 
no artigo 389, III, do Regimento Interno do Senado 
Federal. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor 
Presidente, antes de_ encerrar a presente reunião, deter
mina a mim, Luiz Fernando Lapagesse, Secretário da 
Comissão Especial, seja lavrada a presente Ata, a qual, 
lida, será assinada pelo Senhor Presidente e mais mem
bros da Comissão presentes à reunião, indo à publica
ção. Senador Jutahy Magalhães, Senador José Urbano, 
Senador Fernando Henrique Cardoso, Senador Alfredo 
CampoS, Senador Helvfdio Nunes, Senador Jorge Kalu
me, Senador Cesar Cais, Senador Odacir Soares. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
Criada através da Resolução n: I, de 1985, 

"destinada a apurar irregularidades no 
transporte marítimo brasileiro 

e estaleiros nacionais 

1 7! Reunião, realizada em 25 de junho de 1986 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de 
mil novecentos e oitenta e seis, às nove horas e quarenta 

Sábado 6 4969 

minutos, na sala de reuniões da Comissão de Economia, 
presentes os Senhores Senadores Virgilio Távora (Presi
dente), Marcelo Miranda (Relator), Alexandre Costa, 
Benedito Ferreira~ Gabriel Hermes e Martins filho, 
reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada 
através da Resolução n·: 1, de 1985. destinada a apurar 
irregularidades no Transporte Marítimo Brasileiro e Es· 
taleiros Nacionais. -

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Senhores Senadores Alfredo Campos, José Lins e a 
Senhora Senadora Eunice Michiles. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declara abertos os trabalhos da Comissão, passando, 
em seguida, a palavra ao Senhor Senador Marcelo Mi
randa para proferir a leitura do Relatório Final da Co
missão. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente põe em discussão 
o Relatório quando usam da palavra os Senhores Sena
dores Gabriel Hermes, Altevir Leal, Benedito Ferreira 
além <:..J Senhor Senador Gabriel Heimes. 

Em seguida, o Senhor Senador Virgi1io Távora reto
ma a Presidência e põe em votação o Relatório que 
é aprovado com as considerações contidas nas notas 
taquigráficas. 

Finalizando, o Senhor Presidente determina que as 
notas taquigráficas-, tão logo traduzidas e revisadas, se
jam publicadas, em enexo, À presente Ata. 

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

ANEXO ÀATA DA I7f REUNIÃO DA CO
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 
CRIADA ATRAVÉS DA RESOLUÇAO MI, DE 
1985, DESTINADA A APURAR IRREGULARI
DADES NO TRANSPORTE MARfTIMO BRA
SILEIRO E ESTALEIROS NACIONAIS, DES
TINADA A APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO 
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO, QI/E 5_E 
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇAO 
DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO 

Presidente: Senador Virgílio Távora 
Relator: Senador Marcelo Miranda 
(Íntegra do apanhamento taquigráfo.) 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Está aberta 
a reunião desta Comiss_ão, que visa a apurar as irregula
ridades porventura existentes na Superintendência Na
cional de Marinha Mercante, e o objetivo precípuo da 
mesma será a apreciação de Relatório do Senador Mar-
celo Miranda. __ _ 

S. Ex~. por antecedência, mandou distribuir a todos 
os membros da Comissão cópia daquilo que lhe assegura 
ser o apanhado, primeiro da situação geral, e, depois, 
as conclusões e sugestões que ele submete à apreciação 
desta Comissão. 

Inicialmente, com a palavra o Sr. Relator Senador 
Marcelo Miranda. 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Ao final do governo anterior, entre fins de 1984 e 
começo de 1985, os meios de comunicação veicularam 
sistematicamente a denúncia de que teria havido gran
des irregularidades na indústria naval brasileira e no 
órgão governamental, até há pouco encarregado da 
área. a Superintendência Nacional de Marinha Mer
cante - SUNAMAM. 

A denúncia partiU -do presidente da Comissão de To
rnada de Contas especial, criada, em meados de 1983, 
pelo Ministério dos Transportes, para examinar as con
tas da SUNAMAM, em face do processo de transfor
mação que esse órgão experimentava. Em entrevista 
à imprensa, o Dr. Clodoaldo Filho declarou que a Co
missão apurara incorreções no montante da dívida que 
ca setor contrafra ju~to a bancos instalados no Pafs. 

Graças ao mecamsmo de pagamento dos "eventos" 
correspondentes aos navios, a dívida em. questão, em 
montante aproximado deUS$ 550 milhões, mesmo que 
assumida diretamente pelas empresas de construção na
val, seria de responsabilidade última da SUN AMAM 
e do Tesouro Nacional. Na avaliação do Presidente 
da CTCE, tal d(vida teria sido "inflada" através de 
vários mecanismos irregulares. 
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As emp"resas do setor imediatamente contestaram a 
denúncia, alegarido que a «diferença~• encontrada pela 
Comissão devia-se, não a irregularidades ocorridas, mas 
à mudança dos critérios de apuração do valor dos ''even
tos", mudança feita por referida Comissão depois de 

~.os "eventos" haverem", sido realizados. :Qiziam mais 
que o problema central é que a indústria navàt brasileira 
se encontrava em profunda crise, estando, inclusive 
ameaçad~ de falêi:tcia ou desnacionalização. 

Estabeleceu-se o impasse entre o setor naval. O Go
verno, em conseqüência, através do_ então Ministro dos 
Transportes, Dr. Cloraldino Severo, determinou a cria
ção de uma Comissão de InquéritO para averiguar as 
supostas irregularidades. Além disso, suspendeu os pa
gamentos da dívida junto aos :Ua_nços, bem como as 
encomendas de navios principalmente junto aos esta-· 
leiros que não concordaram com a forma de apuração 
realizada pela CfCE. 

Estabelecido o impasse, agravava-se a crise da indlls
tria naval e o debate assumia caráter crescentemente 
emocional, dificultando uma solução que simultanea
mente sanasse as eventuais irregularidades e salvasse 
a indústria naval da possibilidade de bancarrota, equa
cionando também o grave problema social que se criava 
com o aumento do desemprego no se to r. 

O Congresso nacional não poderia ficar alheio a pro
blema de tamanha gravidade~ de um lado porque era 
necessário que ficassem perfeitamente esclarecidas as 
denúncias de irregularidades e, de outro, porque não 
se poderia permitir que se comprometesse a sobrevi
vência de um setor industrial que, além de sua impor
tância económica e social para o País e a economia 
de um dos Estados mais importantes da Federação, 
está relacionado ã_pr6pria segurlfil.ça e soberania Nacio
nais. 

Foi assim que o Senado Federal decidiu constituir, 
através da Resolução n? 1, de 5 de março de 1985, 
a "Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar irre
gularidades no transporte marítimo brasileiro e esta
leiros nacionais". 

A CPI tem como objetivo investigar: 
1 -O aludido processo de desnacionalização 

que atinge o transporte marítimo brasileiro; 
2-As razões da difícil situação econômico-fi

nanceita em que se encontram os estaleiros nacio
nais; 
3-As irregularidades cometidas na aplicação 

do Fundo de Marinha Mercante; 
4-As causas da inac;lim.plência de empresas de 

navegação para com o «FMM". 

A investigação de referidos pontos serviria de base 
para 

"A proposição de medidas capazes de: a)- Fa
zer justiça. no tocante ãs irregularidades q:>meti
das, e b) --Recuperar as importantes atividades 
de transporte marítimo .e de con-strução naval gra
vemente afetadas". 

integrou a CP! os seguintes Senadores: Virgílio Távo
ra, Marcelo Miranda, Alexandre Costa, Benedito Fer
reira, Alfredo Campos, José Lins, Eunice Michiles, co
mo Titulares; e Gabriel Hermes, Aftevir Leal, Martins 
F"illlo, Aderbal Jurema e Roberto Saturnino, como Su
plentes. 

Instaurada a 21 de março de 1985, conforme ata publi
cada no Diário do Congresso Nacional de 4 de abri! 
do mesmo ano, a Comissão escolheu para presidente 
o Senador Virgílio Távora, pata Vice-Presidente o Se
nador José Lins e para Relator o Senador Marcelo Mi-
randa. · 

A Comissão realizou sua segunda reunião em 26.3.85, 
quando esbeleceu o roteiro dos trabalhos e definiu os 
nomes das pessoas que convocaria para depor ao longo 
dos trabalhos. O primeiro depoimento ocorreu a 9 de 
abril de 1985eoúltirnoa 16.9.85. aotodo,realizaram-se 
14 depoimentos, na seguinte ordem: 

9.4.85- Almirante Jonas Corrêa da Costa So
brinho, Ex-Superintendente da Sunamam 

11.4.85 -Dr. Cloraldino Soares Severo, Ex-Mi~ 
oistro dos Transpotes 

18.4.85- Dr. Qodoaldo Pinto Filho, Secretário 
Executivo do Ministério dos Transportes 
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30.4.85 - D.r_, Hélio Paulo Ferraz, Presidente 
da Companhia Comércio e Navegação (Mauá) 

02..5_85 - Dr. Ronaldo Cezar Coelho, Presi
dente da Associação Nacional dos Bancos de Inv6s

---timent0 e Desenvolvimento- ANBID 
07.5.85- Dr. Éicio Costa Cout0 7 Ex-Superin

tendente da Sunamam 
14.5.85 -Com_ João Carlos Palhares dos San

tos, Ex-Superintendente da Sunamam 
15.5.85 -Com. Luiz 1\odolpho de Castro, Ex

Diretor Financeiro e de Controle da Sunamam 
21.5.85- Com. Manoel Abud, Ex-Superinten

dente da Sunamam 
23.5.85 - Dt_, __ Marco Antônio de Coube Mar

ques, Ex-Consultor Jurídico do Ministério dos 
Transportes 

26.6.85 -Dr. Ary Waddington, Ex-Presidente 
da Associação Nacional dos Bancos de Investimen
to 

26.8.85 - .Se__n_ador Affonso Alves de Camargo 
Netto, Ex-Ministro de Estado dos Transportes 
25.9.85_~ Dr. __ Ronaldo Weinberger Teixeira, 

Ex-Assessor da Diretoria Financeira da Sunamam 
16.9.85- Dr. Jorge Miled, Ex-Chefe da Seção 

de pagamento à Construção naval da diretoria fi
nânceira- da Sunamam; 

6-Conclusões e Recomendações 
Vimos, nos capítulos anteriores, que, apesar da rees

tiutilrai;ão e do saneamento financeiro da SUNAMAM 
e do Fundo de Marinha Mercante, persiste a crise da 
indústria naval brasileira: o setor se encontra operando 
com apenas cerca de 50% de sua capacidade instalada 
e-sem apresentar quaisquer garantias imediatas de reati
vação. O exemplo mais dramático dessa crise foi o re

-cente pedido de falência do estaleiro EMAQ- Enge
, nharia e Máquinas SI A. 

O agravante é que isso ocorre num momento em 
que o conjunto da ~nomia nacional se encontra em 
pleno processo _de recuperação - cresceu 4,5% em 
1984 e 8,3% em 1985 -. já havendo, no fundamental, 
!~~~:~.o a capacidade o_ciosa gerada pela crise de 

Assim, a persistência da crise da indústria naval já 
não se pode explicar, como no passado, pelos constran
gimentos impostos ao setor pela política económica re-

---cessiva, pois, para o conjUnto da Economia, a política 
prevalecente é a de promoção do desenvolvimento. 
Nessas circunstâncias, a supéração da crise da indústria 
naval passa a depender, fundamentalmente, do enfren
tamento adequado de três questões principais: 1) a es
trutura administrativa da SUNAM:AM; 2) A dívida rela
tiva à Resolução n~ 6.043; 3) uma nova política naval. 

6.1. Estrutura .Ãdministrativa da~ sUNAMAM __ .:.: 
Conforme examinamos exaustivamente no capítulo 4 
(a crise da indústria naval), todos os depoentes nesta 
CPI foram unânimes em afirmar que parte significativa 
dos problemas ocorridos no setor naval brasileiro, no 
período recente, derivou-se da inadequação institucio
nal e das debilidades administrativas da SUNAMAM. 

A administração do órgão era um verdadeiro caos: 
não se atinha às normas mínimas de administração pú
blica, não funcionava à base de orçamento de caixa 
e de investimento) não possuía pessoal qualificado, o 
pessoal que havia era mal remunerado, etc. Demons
tração cabal dessa desorganização é o fato de que vários 
ex-superintendentes não conseguiram sequer precisar, 
nesta CP!, o número de engenheiros navais do órgão: 
uns falavam em apenas um engenheiro, enquanto outros 
indicaram outros números. 

Mas um dos exemplos mais gritantes dessa desorga
nização foi a afirmação do superintendente da época 
em que foi firmado o protocolo de 1979 no sentido 
de que não tinha conhecimento de documento de tama
nha importância no relacionamento da SUNAMAM 
com os estaleiros: 
- A reforma institucional deflagrada em 1980 (através 
do Decreto-lei n~ 1.801) e completada em 1983 busca 
enfrentar essas debilidades, particularmente ao conver
ter a SUNAMAM em órgão autónomo da adminis
tração direta e transferir a gestão do FMM pitra o BN-

0DES. _ 
O grande desafio é dotar o setor navál e a inarinha 

mercante de uma estrutura institucional capaz de gerir 
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um programa de construção naval de forma democrática 
e que permita obter o máximo de resultados em termos 
de fortalecer a independência económica do país na 
área desse setor de vital importância nacional. 

Com esse objetivo e com o sentido de evitar proble
mas ocorridos no passado, as decisões centrais de polí
tica naval devem emergir de um processo de ampla 
discussª-çu:los vários setores interessados. Ademais, sua 
execução tem que ser acompanhada pela sociedade, 
a fim de preservá-la de eventuais desvios. 

Assim é que recomendamos a "abertura" do Conse
lho Diretor do _FMM não apenas aos vários setores 
diretamente vinCulados à construção naval, mas, inclu

sive. ao Congresso Nacional. Vale ressaltar que esse 
processo democrático está implementando-se em várias 
áreas da administração pública do País. 

6.2. Dívida Relativa à Resolução n? 6.043 ~ Confor-
, me examinamos nO Capítulo 5 (o impasse sobre a dívida 

relativa à Resolução n~ 6.043), a origem básica dessa 
dívida pode ser buscada na implementação da política 

-recessiva, qrie simultaneamente conduziu à elevação 
dos compr~m!ssos _fin~~~iros da SUNAMAM e com
primiu- suas foiltes de receita. Essa opinião é compar
tilhada por praticamente todos os que apresentaram 
seus depoimentos nesta CPI, que nós endossamos. 

Há, no entanto, diferença de apreciação, entre gover
no e estaleiros. acerca do montante real dessa dívida, 
ou seja, acerca do montante çie responsabilidade direta 
da SUNAMAM. Essa diferença de apreciação poderá 
fazer o caso se arrastar indefinidamente na justiça, tra
zendo ptefufzos para O processo de normalização das 
relações Governo-estaleiros é para a superação da crise 
que vive o setor. 

Através da Comissão de tomada de contas especial 
insti~uída pelo Ministério dos Transportes, a união já 
realizou o levantamento dos processos que deram à 
Dívida_ em questão e, com base nele, a comissão de 
inquérito administrativo designada pelo mesmo minis
tério definiu a ~spon-sabilidade, por atas irregulares, 
a quatro ex-functonários da SUNAMAM: Luiz Rodol
pho de Castro. Malanides Vianna Júnior, Ronaldo 
Weinberger Teixeira e Jorge Miled. 

Existem, como vimos no capítulo anterio.r três instru
m~ntos jurídicos em base aos quais a dívida ~m questão 
fot contraída: a Resolução n~ 6.034, o protocolo de 
1979 e as cartas da SUNAMAM. A Compreensão do 
carát~r desses do7umentos é imprescindível para o es
clare_ctmento efet1vo sobre a ocorrência de eventuais 
irregularidades. 

A Resolução ~~ 6~043 _é o instrumento jurídico da 
SUNAMAM que passou a definir, a partir de 1979, a 
forma de pagamento aos estaleiros por conta dos e~en
tos realizados. Ela veio substituir a resolução anterior, 
de 1974, sob n~ 4.402. A nosso ver, não há qualquer 
impedimento Iegal, na legislação sobre administração 
pública, a começar pelo Decreto-lei n~ 200, a que "a 
SUNAMAM pudesse emitir a: Resolução n~ 6.043. Esta 
foi expedida nos mesmos moldes em que_ o foi a Reso
lução n? 4.402: produzida em reunião do Conselho Con
sultivo da SUNAMAM, foi sancionada pelo superin
tendente da SUNAMAM. 

Ao Conselho Consultivo cabia apreciar. até a edição 
do DecretoKleí n~ 1.801, de 18-1-80, apenas os atas que 
lhe fossem submetidos pelo superintendente da SUNA
MAM. Rezava o parágrafo único do artigo 5~ do Decre
to n? 73.838, de 13-3-74, que então regia o funciona
mento de dito conselho: ··compete ao Conselho Con
sultivo apreciar os atas de caráter geral e de execução 
da política nacional da Marinha Mercante, que lhe se
jam submetidos_ pelo superintendente". 

Em face da escassez de recursos financeiros para hon
rar os compromissos junto aos estaleiros, a Resolução 
n~ 6.043legitimou, através de emissão e aceite de dupli
catas, operações de levantamento de recursos junto a 
bancos instalados no País para o financiamento da cons
trução naval. Esse fato, em si, não contrària a legislação 
pertinente. 

Já na sua origem, através da Lei n~ 3.381, de 24-4-58, 
que criou a Comissão e o Fundo da Marinha Mercante, 
a então Comjssão da Marinha Mercante estava autori
zada, conforme art. 3~. § i~. a "caucionar a receita 
futura do Fundo da Marinha Mercante para garantir 
empréstimóSOOiltraídos para realização dos fins enume-
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rados nos incisos I e 11" (isto é, em investimento e 
financiamento da construção naval e da Marinha Mer· 
cante). 

O Decreto-lei n~ 1.142, de 30-12-70, que substituiu 
a lei acima citada e vigia à época da edição da Resolução 
n~ 6.043, estabelecia que, entre outros recursos, o FMM 
seria constituído "dos recursos provenientes de emprés
timos contraídos. no Pafs e no exterior, para os fins 
previstos neste decreto-lei" (art. 2~, alfnea VI). 

Para atender a esses objetivõs, a SUNAMAM, que 
então geria o FMM (conforme artigo 8! do referido 
decreto-lei), estava autorizada a "operar com recursos 
do FMM, obedecendo ao disposto na Lei n? 5.000, de 
24 de maio de 1966, de forma a compatibilizar as varia
çóes de sua receita com os programas de aplicações 
futuras. Para esse fim, está autorizada a cauçionar recei
tas futuras, contrair empréstimos, dar garantias e adqui
rir Obrigações ReajuStáveis do Tesouro Nacionéll" (art. 
9?). 

Apenas nas operações no mercado externo, estava 
obrigada a ouvir ao Banco Central: "As_ operações no 
mercado exterior de capitais serão promovidas pela SU
NAMAM com a participação do Banco Central, obede
cido o disposto na Lei n? 5.000, de 24 de maio de 1%6" 
(art. 9~, parágrafo único)_. 

Portanto, é possível afirmar que a SUNAMAM não 
feria à lei ao expedir a Resolução n? 6.043. Esta resolu
ção era válida e obrigava a SUNAMAM. No entanto, 
pelo fato de afetar os termos de contratos anteriormente 
firmados com os estaleiros, ao alterar o critério de rea
juste dos eventos e de pagamento das obrigações finan
ceiras, não podia sujeitar, automaticamente, os estalei
ros. Era, assim, um ato unilateral e, portanto, incom
pleto no que tange ao relacionamento financeíro SU
NAMAM·estaleiros. 

Devia, portanto, ser complementada por um instru
mento jurídico que também obrigasse os estaleiros. Foi 
assim que surgiu o protocolo de 1979, em que, pela 
SUNAMAM, assinavam o diretor financeiro e o chefe 
da divisão de aplicações- da mesma diretoria e, pelos 
estaleiros, assinavam os represefitanfeS dos sete princi
pais es~aleiros do País. 

Ainda que o protocolo tenha surgido para regula
mentar, na revelação SUNAMAM-estaleiros, a Reso
lução n? 6,043 e, portanto, operações financeiras que, 
em sua origem, possam ter bases reais, não encontramos 
qualquer documento que indique que quem o assinou 
pela SUNAMAM tivesse representação para taL Repito 
esta parte que acho extremamente importante. Era um 
documento que, pelos dados d~ __ que dispomos, devia, 
no mínimo, ser finDado pelo superintendente do órgão, 
assim como a Resolução n~ 6.043. 

Quaisquer que sejãm as razões que levou o então 
diretor financeiro, comandante Luiz Rodolpho de Cas
tro1 a tomar para si tal atribuição, tudo indica que ele 
exorbitou de suas funções ao firmar referido procm:olo. 
De acordo com o Decreto n'? 73.838, de 13-3-74, que 
então dispunha sobre a estruturação e atribuições da 
SUNAMAM, à diretoria financeira e de controle cabia: 
"a) controlar a arrecadação e a aplicação do Fundo 
da Marinha Mercante, do adicional ao frete para reno
vação da Marinha Mercante e de outros recursos finan
ceiros vinculados às operações da Superintendência Na
cional da Marinha Mercante; b) responder pela contabi
lidade do órgão, inclusive perante as entidades de con
trole da União" (art. 8~, § 3~). ou seja, competia-lhe 
controlar a arrecadação e aplicação dos recursos do 
órgão, bem como responder pela sua contabilidade. 
mas não regulamentar esses procedimentos. 

Portanto, pelos elementos que dispõe esta CPJ, não 
há nada que garanta que a então diretoria financeira 
e de controle da SUNAMAM tivesse representação pa
ra firmar o documento em questão. Resta a quem com
petir promover pelos meios apropriados as medidas des
tinadas a punir eventual excesso de representação nos 
casos em que estes resultem contrário aos interesses 
da União. 

As chamadas cartas da SANAMAM constituem o 
principal instrumento jurídico utilizado para gerar a 
dívida em questão. Nenhum depoente objetou a auten
ticidade ou a validade dessas cart~. O que há· é uma 
interpretação distinta acerca do grau de compromisso 
que elas implicavam para a SUNAMAM. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

- No entendimento_ do Presidente da CTCE, Dr. Clo
doaldo Pinto Filho, as cartas representam mera cessão 
de crédito, ou seja, q_s estaleiros cediam aos bancos 
créditos que avaliavam ter junto ã SUNAMAM e esta 
concordava com a operação, através de carta, "na supo~ 
sição de que, se fossem atestadas para pagamento, a 
SUNAMAM pagaria". O compromisso da SUNA
MAM, nesta compreensão, não era muito firme, estan~ 
do sujeito, em conseqüência, a posterior reajustamento. 

O entendimento dos estaleiros sobre as _cartas está 
expresso no depoimento do Dr. Hélio Paulo Ferraz, 
que diz que "as cartas não constituem aval nem cessão 
dé crédito" e sim "instrumento de reconhecimento de 
crédito (dos estaleiros) e assunção de dívidas, rigorosa
mente coinpreendidos na substância da matéria cuja 
administração era a própria razão de ser da SUNA
MAM". Segundo esse entendimento, trata-se de "car
tas de assunção de débitos", pela SUNAMAM, contraí
dos pelos estaleiros junto a bancos, mediante prévio 
entendimento com aquele órgão e em substituição a 
pagamentos de responsabilidade da ex-autarquia, impe
dida, como vimos, de honrá-los por falta de recursos. 
Po_r isso, a própria SUNAMAM assumia a obrigação 

--ae pagar. por sua própria conta, o principal e todos 
os acessórios dessaª operações triangulares. Uma vez 
aposto o "de acordo" do superintendente da SUNA
MAM, entendem os estaleiros que as cartas constituem 
verdadeiros contratos epistolares. 

Como vimos em capítulo anterior, tivemos acesso 
a vários tipos de carta, desde aqueles' que informavam 
ao banco que a conta-corrente do estaleiro junto à su
NAMAM permitia levantamento de recursos dentro 
de determinado limite até aqueles em que a SUNA
MAM, manifestando solidariedade em relação ao com
promisso assumido pelo estaleiro, responsabi1izava-se 
pelo fiel e exato cumprimento das obrigações decor, 
rentes. 

Cabe, portanto, para sanar a divergência, esclarecer, 
em cada caso, o tipo de carta que deu origem à opera
ção. Devem s~r levado em consideração, não as cartas 
que deram origem aos entendimentos relativos a cada 
operação, mas as que serviram de base para a assinatura 
dos contratos. 

Quanto à competência da SUNAMAM para realizar 
"esse tipo de operação, vimos, quando examinamos a 
Resolução n~ 6.043, que não há qualquer impedimento 
legal. Além do mais, como vimos no capítulo anterior, 
o Ministro da Fazenda, através do Aviso n? 421, consul
tou a SUNAMAM sobre o interesse nesse tipo de opera
ção e simultaneamente pediu ao Banco do Brasil que 

-<>:abrisse uma linha esp~al de crédito para que os esta
leiros pudessem contratar operações 63, lastreadas por 
essas contas 6.043 .. , conforme nos declarou o ex-Mi
nistro Cloralrlino Severo. Embora a consulta original 
se referisse a uma operação de US$ 15 milhões, o siste
ma foi estendido a outros casos Pt?r isonomia. A con
sulta do Ministério da Fazenda podia ser entendida co
mo um "visto bueno" a esse tipo de operação. 

Resta resolver o grau de compromisso implícito nas 
cartas. A União já estabeleceu seu ponto de vista a 
respeito. assumindo, através da CfCE, Comissão de 
Tomada de Conta Especial o entendimento de que cons
tituem "cartas de crédito". Dado, no entanto, o caráter 
polêrnico_desseentendimento, a União não pode funcio
nar como juiz e parte do processo. Por outro lado, 
o recurso à justiça ordinária poderá arrastar indefinida
mente a solução do impasse. Assim, de posse de seus 
elementos de convicção, a União, como sucessora da 
SUNAMAM, deve submeter seus conflitos e divergên
cias com os estaleiros a um juízo arbitral, conforme 
é praxe no setor naval e rezam os contratos celebrados 
no Brasil para a con-strução naval. 

A Cláusula 16 do Contrato Padrão de Construção 
Naval diz da arbitragem, e que leio: 

"'Na hipótese de ocorrer qualquer divergência 
sobre a interpretação ou a execução desse contrato, 
·tar diVergência deverá ser submetida à arbitragem 
para a qual o armador e a SUNAMAM, de comum 
acordo, designarão um árbitro e o construtor • outro 
e que se reunirão e procurarão solucionar a contro
vérsia." 

--- Seria a forma mais rápida e expedita de superar o 
impasse. É essa a recomendação desta CPI. 

Sábado 6 4971 

6.3 Nova Política Naval - Examinamos no capítulo 
4 (a crise da in~ústria naval), que a origem principal 
da maioria dos problemas vividos recentemente pelo 
setor naval no País se encontra na adoção da política 
recessiva e na ausência de uma nova política naval que 
substituisse o II PCN após o seus esgotamentos. 

A persistência da crise naval brasileira só interessa 
aos eStaleiros e armadores estrangeiros, os quais, estan
do em crise mais profunda, necessitam do mercado de 
navios e de fretes de uma economia das dimensões da 
brasileira. A crise da indústria naval mundial, defla
grada em meados da década passada, como conseqüên· 
cia da retração do comércio mundial e da abertura do 
Canal de Suez, que reduziu as distâncias, agravou-se 
a partir de 1978. A produção dos principais constru
tores, depois de haver atingido 20 IDilhões de CGRT. 

Eu explicaria que é a unidade de capacidade de pro
dução do estaleiro e ela expressa a quantidade padrão 
de hornensfbora, requeridas para produzír cada unidade 
de CGRT, que é a tonelagem bruta de registro ou o 
seu equivalente em tonelagem bruta de registro·, ou 
seu equivalente em tonelagem ~e peso bruto. CGRT 
-tonelagem bruta de registro -é a unidade de medida 
do tamanho de um navio, expressa pela capacidade 
cúbica: 100 pés cúbicos de espaço permanentemente 
fechado, corresponde a uma tonelada bruta. 

O TPB baixou progressivamente até atingir o nível 
mínimo de cerca de 12 milhões de CGRT. Dizia que 
a retração do comércio mundial e a abertura do Canal 
de Suez, que reduziu a distância, agravou-se em 1978. 
A produção dos principais construtores depois de haver 
atingido 20 milhões de CGRT, entre 1975 e 1977, cerca 
de S5 milhões de toneladas de peso bruto, baixou pro
gressivamente, até atingir -o nível mínimO; cerca de 12 
milhões de CGRT, perto de 19 milhões de tonelada, 
peso bruto, permanecendo, daí em diante, na faixa de 
14 milhões. 

Com esse nfvel de capacidade ociosa da indústria 
naval mundial, não há dúvida de que os principais cons
trutores, particularmente os dos países mais desenvol
vidos, têm o maior interesse em que não surjam novos 
polos produtores que com eles possam competir. Ao 
contrário, a forma de eles poderem ocupar sua capaci
dade ociosa é que os produtores mais jovens desativem 
seu parque naval. 

Fenômeno símilar sucede com a marinha mercante 
mundial. Com a recessão mundial, iniciada em 1980, 
a demanda de transporte marítimo caiu entre 1980 e 
1983, tanto em tennos de carga transportada, cuja que-
da foi de 19%, quanto de toneladas~ milhas, que foi 
de 35%. Nessas condições, para os armadores estran
geÍ!OS, é de fundamental importância manter ou, inclu
sive, aumentar a fatia que detêm no transporte do co
mércio exterior brasileiro. Essa fatia, se considerarmos 
oS navios com bandeira estrangeira e os navios estran
geiros afretados pelo Brasil, aumentou de 79%, em 
1981, para 83% em 1984 (SUNAMAM). São dados . 
daSUNAMAN. 

Urge, portanto, que se trace uma nova política naval 
para o País, que garanta as encomendas e os financia, 
mentes indispensáveis à reativação sustentada do setor. 
Tudo indica que o Governo da Nova República, através 
do Ministério do Transportes. encontra~se, atualmente, 
envolvido nessa tarefa. Em fins de abril, reunido com 
armadores e construtores navais, o Secretário~Gerardo 
Ministério dos Transportes, Dr. Mário Picanço. comu
nicou-lhes as intenções do governo na formulação dessa 
política, a qual deveria estar concluída até o mês de 
junho de 1986. Teria sido constituída uma comissão 
com esse objetivo, a qual ouviria todos os setores inte
ressados. 

No parecer desta CPI, três aspectos são fundamentais 
na definição dessa política: 1) garatina de encomendas; 
2) garantia de financiamentos; 3)adequação institucio
nal. 

Já vimos que foi a garantia de encomendas que permi
tiu a instalação do parque naval brasileiro, Essa garantia 
é imprescindível a qualquer indústria de bens de capital. 
Muito mais imprescindível, ainda é para uma il1dústria 
de bem de capital de longo cido, como a construção 
naval, cuja operação normal exige a continuidade de 
encomendas, só assim pode manter os seus diversos 
setores ocupados. 
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Do ponto de vista do mercado, não haveria problemas 
para a cfctívação de um volume de encomendas capaz 
de reativar e manter o desenvolvimento do setor. Basta
ria, para "isso, substituir por navios brasileiros os navios 
atualmente afretados pelo Brasil a armadores estran-
geiros. -

O natural seria que as mercadorias transacioiladas 
pelo Brasil, no exterior, exportação, importação e sujei
tas à navegação de longo curso fossem transportadas 
50% em navios de bandeira brasileira e 50% em navios 
de bandeira estrangeira. Essa divisão eqUitativa flli1.cio
nou entre 1977 e 1980, a partir de quando começou 
a decair a participação dos navios de bandeira brasileira, 
até atingir 43,1% em 1984. 

Não bastasse isso, apenas uma pequena parte dos 
navios de bandeira brasileira pertence a armadores bra
sileiros; os outros são afretados a armadores estran
geiros. Assim, a participação dos navios brasileiros de
clinou de 20% em 1982 para 17% em 1984; neste último 
ano, os navios estrangeiros afretados concorriam com 
26%, que se somavam aos 57% de navios ostensiva
mente de bandeira estrangeira. É preciso registrar que, 
sem considerar os fretes pagos a navios de bandeira 
estrangeira, sõ os dispêndios com navios estrangeiros 
afretados atingiram a casa de US$ 1 ,00 bilhão em 

"1980/81, ficando na faixa deUS$ 800 milhões em 1982/83 
(dados da SUNAMAM), ou seja, equíValentes ao que 
se gastou anualmente na construção naval no País. 

Cálculos feitos dão conta de que, ainda que prevale
cesse a atual distribuição de fretes entre bandeira brasi
leira e bandeira estrangeira e·m.esmo que se mantivesse 
um afretamento de 15 a 20%, haveiiii um espãço para 
o parque naval brasileiro construir cerca de 6 milhões 
de TPB. Some-se a isso a reposição de parte da frota 
mercante, considerando que 50% já-possui mais de 10 
anos. Por fim, já vimos que, apesar da crise da indústria 
naval mundial, o Brasil tem podido ingressar no mer
cado internacional de navios. 
/ Um novo programa de construção naval no País tem, 
necessariamente, que estabelecer como objetivo priori
tário a ocupação desse _espaço na frota mercante nacio
nal que é hoje preenchido por navios estrangeiros afre
tados. De uma capacidade total de 20 milhões de TPB 
na nossa frota mercante, 11 milhões corresondem a 
navios afretados, . 

Quanto à fonte de financiamentos, é fundamental 
definir, em-prime-iro lugar, que os recursos do AFRMM 
ou os oriundos de dotações do tesouro devem, priorita
riamente, servir para a parte dos investimentos a 40fundo 
perdido', isto é, para o subsídio. É evidente que, dado 
o estágio a que chegou nossa indústria naval, o nível 
do subsídio deve ser muito inferior ao que prevaleceu 
na década de setenta; no entanto, não pode desapa~ 
recer, sob pena de se perder competitividade interna
cional, já que, como vimos antes, o subsídio é praxe 
na indústria naval de todos os países produtores. Na 
realidade, o beneficiário direto do subsídio é o annador 
que adquire, no país, navios a preço inferior aos custos 
da produção nacional (ver art. 4~ do Decreto~ lei n~ 123, 
de 31~1-67, revogado, cujo conceito prevaleceu até à 
dação do Decreto-lei n~ 1.801). 

Para o financiamento básico, o País conta hoje com 
uma imensa massa de recursos que estavam esterilizados 
na especulação financ:eira e que·, com a reforma mone
tária de 28 de fevereiro, começam a canalizar~se para 
o investimento produtivo. Além disso, com a renego
ciação da dívida externa que o Governo já deflagrou, 
o País passará a -contar com mais recursos para investi
mento produtivo e gasto social. O conjunto dos recursos 
que antes estavam na especulação financeira ou sen-do 
dren~;~;dos para o exterior será, evidentemente, por me
canismos de mercado ou por indução governamental, 
concentrado nos setores prioritários ao· novo estilo de 
desenvolvimento. Entre esses setores prioritários, pOr 
tudo que vimos até aqui, deve catalogar-se a indústria 
naval. 

Mas não basta garantir encomendas e viabilizar reCU:r--
sos. O setor naval e da Marinha Mercante tem que 
estar dotado de uma estrutura institucional capaz de 
gerir um programa de construção naval. As alterações 
institucionais que consideramos indispensáveis para 
atingir esse objetivo, que consistem, basicamente, na 
democratização dos órgãos incumbidos de gerir ess_e 
imP.ortante setor da economia nacional. 

E o nosso relatório, Sr. Presidente. 
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O SR._ PRESIDENTE (Virgl1io Távora) - Lido o 
relatório, aos Srs. Congressistas que queiram manife~ 
tar-se, está franqueada a palavra. 

O Sr. Gabriel Hermes- Sr. Presidente, peço a pala
vra, para discutir o parecer, 

O SR. PRESIDENTE (Virgt1io Távora) - Concedo 
a palavra ao Senador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES- Sr. Presidente e meu 
caio relator: 

Este trabalho foi realmente difícil, laborioso, movi
mentou várioS- responsáveis, várias autoridades, e nos 
deixa no fundo, depois de ouvi~lo- pois eu já o havia 
IiCio antecipadamente- com uma certa tristeza. -

Em que- ano e em que mês começamos este nosso 
trabalho? 

O SR. ALTEVIR LEAL - A Comissão foi instalada 
em abril do ano passado. 

O-sR. GABRIEL HERMES- Portanto, vejam o 
tempo que levamos. De lá para cá, os escândalos e 
os desencantos continuaram e ainda continuam. Parece 
que a gente sente q"ue o que está faltando áo nosso 
Congresso e ao nosso Senado, é recuperar realmente 
os Seus poderes, e aos Senadores também, para que 
se possa tirar de um trabalho desses, em que tanta 
coisa foi" esclarecida e tantos erros foram reconhecidos, 
alguma coisa que se possa oferecer ao País. Esta é que 
é--a verdade, porque nós terminamos este trabalho, o 
encani:inhar:iios e não sabemos o destino· que ele terá. 
A impressão que nos deixa é que o destino é o de 
quase todas as CPis: um arquivo para, talvez daqui 
a dez, vinte anos, ou um século, alguém ler. O País 
já deverá estar, a esta altura, crescido, grande e poderá 
tirar talvez algumas conclusões do tempo que se perdeu. 
Confesso que tenho desencanto das nossas CPis. Elas 
prestaram só um serviço: num determinado momento 
elas alertaram, e talvez conseguiram que alguma coisa 
se modificasse, que alguma coisa de ruim parasse, ou 
alguma coisa se acertasse. 

Mas o seguimento é que é a tristeza: todo esse esforço 
- repito - é o destino que vamos dar a este nosso 
trabalho. Realmente o nosso Congresso, o nosso Sena
do muito massacrado principalmente nestes últimos 
anos de Governos militares, se já era esvaziado, ficou 
muitíssimo mais esvaziado, nos deixando terminar um 
trabalho destes, sem merecer nenhum comentário, ne
nhuma linha de um jornal do País, ao menos para dizer 
que registraram isso, neste final. 

O SR. PRESIDENTE (Virgflio Távora) - V. E:ct 
tem bem o exemplo do que diz, olhando para a sua 
retaguarda. 

O SR. GABRIEL HERMES - Isto dá a medida da 
necessidade de n6s pênsaiinos, realmente, em forta
lecer esta Casa. Quando vejo a força do Senado e de 
um senador em alguns países, como nos Estados Unidos 
e alguns da Europa, e vejo o nosso, eu não fico triste, 
mas também não fico alegre. Fico apenas com a espe~ 
rança de que um dia possamos ser realmente ouvidos, 
capazes de ser úteis e, sobretudO, de sermos respeitados 
nas nossas deliberações. 

Não temos o poder dos tribunais do Judiciário, não 
temos nenhum poder do Executivo. Trabalhos, fala
mos, gastamos tempo e recursos e não sabemos, repito, 
o final de todo o nosso trabalho. 

Congratulo-me de qualquer forl!la com o esforço do 
nosso Relator e os funcionários que colaboraram asses~ 
sarando as nossas reuniões aqui, em que ouvimos falar 
:repensáveis e responsabilizamos; mas, paro. Não tenho 
nada de consolador a acrescentar senão congratular-me 
com o seu _esforço. Um ,dia qualql!er hão de ler; não 
acredito, confesso, que isso se perca como tem aconte
cido com tanta!> outras CPI -que esta vai mexer com 
o fundo, Eu me dOifCõffi-alguns armadores, pelo meu 
contato como diretor mais antigo, e agora vários ·anos 
como Vice~Presidente da Confederação das Indústrias 
mantemos cantata com alguns armadores. Não sinto 
que eles estejam, pelo menos, preocupados ou arranha
dos com a nossa tarefa. 

Meus cunlPrimentos ao nobre Relator, ao Sr. Presi
dente, que procurou reunir a Comissão, e aos campa-
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nheiros, e apenas a nossa satisfação íntima de que procu
ràiíio·s fazer alguma coisa, mas não sabemos certo se 
o nosso esforço dará alguma produtividade. 

O SR. PRESIDENTE (Virgfiio Távora) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

ú S.R~ --BE:NED'ffó -FERREIRA - Sr. Presidente, 
a melancolia das conclusões das CPI, realmente elas 
não vêm de agora. Elas são antigas. Tivemos, por exem
plo, uma CPI das mais momentosas desse Brasil, que 
ceve o respaldo da imprensa escrita ã época que este 
País possuía um sem-número de jornais, "ene" vezes 
mais do que os atuais em circulação, e s.ob a égide 
~a_ CoJ?,stituição de 1946. V. Ex~ lembra muito bem, 
como Deputado que era, aliás, ministro que era nos 
idos de 1960, a famosa CPI da indústria farmacêutica 
que chegou a conclusões realmente profundas sobre 
as iniqüidades _que se praticavam naquele setor; e o 
destino de todas aquelas conclusões, sabemos que foi 
o pqrão, foi o lixo. Só que essa queixa que se faz contra 
o chamado "período autoritário", realmente não só cor
re muito o senador paraense, porque S. Ex~ também 
era parlamentar naquela época, quando a CPI real
mente era um instrumento válido e que contava com 
uma liberdade, inclusive, de recursos para deslocar-se 
e tinha autoridade bem maior do que as que tem hoje 
para empreender buscas. visitas, convocações e em su
ma, estava o Congresso Nacional, àquela altura, muito 
mais -instrumentalizado do que hoje. Mas, na verdade 
é -que o mal parece que tem razões mais profundas. 
Não creio que seja só a falta de divulgação, desinteresse 
dos meios de comunicação. 

Foi mencionado aqui o desinteresse das pal'tes, o 
vazio deste plenário, não só dos possíveis interessados 
mas até mesmo dos membros da CPI; de sorte que 
realmente não me surpreende, não há como transfe
rirmos a responsabilidade, creio que a responsabilidade 
maior é nossa. 

Temos, por exemplo, o an. 64 da Constituição. Neste 
Congresso Nacional há uma verdadeira orquestra, um 
verdadeiro realejo, todo mundo gritando e protestando 
pela falta de prerrogativas, em conquistar prerrogativas 
e em reconquistar preirogativas, mas ninguém quis, 
ninguém ousou, em que pesem os isolados protestos 
de alguns parlamentares, ninguém ousou regulamentar 
o art. 64 da Constituição. Por que será que desgraça~ 
damente nós, políticos brasileiros, essa geração de polí~ 
ticos que aí está, só sabe fazer poHtica à custa do empre~ 
guismo público? Aqueles da Oposição estão na expec
tativa de que amanhã, no poder, poderão fazer um 
cartão para fazer polítíca à custa do empreguismo públi" 
co. Aqueles da Oposição estão na expectativa de que, 
amanhã, no poder, poderão fazer um cartãozinho pe~ 
dindo emprego para seus afilhados e seus cabos eleito
rais, e os do Governo não querendo abrir mão da opor
tunidade de empregar seus afilhados e apaniguados. 
Então, ninguém quis disciplinar essa desgraça nacional 
-o empreguismo público -através da regulamentação 
do art. 64, que estabelece que a lei limitaria as despesas 
~e cu&teio. 

Não vejo como frariSféfu responsabilidade num Con
gresso que levou 17 anos para regulamentar o art. 45 
da Constituição, e mais um ano para instalar a Comissão 
de Fiscalização e Controle. que apreciou um projeto 
'e executou um·a tarefa. E Deus sabe como e de que 
maneira tão desgraçada foi cumprida a fiscalização, no 
Conselho Nacional de Petróleo. Foi um vexame, porque 
não houve fiscalização coisa nenhuma. Simplesmente 
passamos uma carta, um recibo, um atestado de hones

-'q.dade p~ra tudo gu~nto fo~ praticado no Conselho Na
cional do Petróleo. Nem o absurdo levantado por mim, 
autor do projeto de físcalização do Conselho Nacíonal 
do Petróleo, em que o Governo estimulou a triplicação 
do conSUmo de petróleo, neste País, em 7 anos, com 
a redução de 80% das alíquotas no IULCLG, com sérios 
prejuíZOs para os Estados e Municípios, que também 
malversariam esse dinheiro com empreguismo, cgmo 
provada está a pouca v_ergonha que tomou conta dos 
nilitJ.icípios brasileiros. -

V. Éx -coDhecein Õs--diidos, porque os tenho trazido 
aqui, mostrando que, enquanto a ORTN sofreu uma 
_9?rreçã_Q_-de 69_a_ 84, de_J4 mil por cento, a despesa 
de custeio dos mu_nicípíos cresceu 86 mil por cento -
quase 7 vezes. 
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Mas nos Estados e na União não foi diferente. Tanto 
que a União não publica, através do DASP, desde 67, 
o recensea.rr:r,ento do funcionalismo, porque é proibido. 
Os governos náo resistiriam à -fúria do suado contri
buinte contra esse mal desse desgraçado empreguismo 
que aí está. Nenhum governo resistiri<_l_._por inais autori
tário que fosse. 

De sorte que as conclusões recomendam que se man- . 
tenham os subsídios. Mas e a forma de subsídio, nobre 
Relator? Sabemos que o subsídio está para a corrupção 
como a carne está para a varejeira. A agricultura, por 
exemplo, sempre foi inquinada de receber subsídios 
-e sabe V. Ex que eles quase nunca chegaram lá, 
sobretudo depois que se passou a aplicar o Crédito 
Rural via bancos privados. A verdade é que esse crédito 
rural nunca chegou ãs mãos do produtor, mas sim às 
mãos dos diretores da rede privada nacional bancária. 
Os depósitos compulsórios, antes aplicados pelo Banco 
do Brasil, desgraçadamente lá não ficaram, indo para 
as negociatas. Daí a valorização criminosa do preço 
da terra, no Brasil, porque o INCRA sempre se negou 
a impedidsso, através da tributação progressiva. 

As razões são tantas, as culpas são tantas, os erros 
e desacertos são tamanhos que realmente não sei como 
se possa imaginar tenhamos alento para prosseguir nes
ses descaminhos que temos percorrido até aqui. 

V. Ex! falou sobre os e:rD.préstimos da 63 a que a 
SUNAMAM, a exemplo de outras estatais bem como 
da iniciativa privada foram Co-ffi.lnadas - atentem bem 
para a expressão, porque a en_fat~zo b_~m- pelo Poder 
Executivo, a contraírem esses eiD.prestimos por um arti
fício, para obter dólares que a nossa balança comercial 
não conseguia e não permitia mais, a fim de pagar petró
leo, porque precisávamos agradar o povão, precisáva
mos hipócrita e criminosamente cortejar o povão, para 
que todos tivessem automóvel para passear, mesmo que 
não pudessem comprar e pagar uma bicicleta. Daí a 
triplicação do preço do petróleo. E, para fazê-lo_, reduzi
mos o IULCLG em 80%, tirando os recursos do DNER; 
daí por que se teve que repassar empréstimo da SUNA
MAM para o DNER, a fim de cumprir compromisso. 
E o DNER sempre inadimplente, sempre mau pagador, 
sempre dando prejuízo. Daí por que sempre comprou 
caro, sempre empreitou obras por preços criminosos. 
O grave, parece-me, quanto· à assinatura da Instrução 
n~ 6.043, é irrelevante, a não ser que se ~apitule a uma 
inflação lesiva aos interesses nacionais, em decorréncia 
desse detalhe que conseguiu ser apurado pela CPI. Mas, 
nem todo mal é mal. O II PCN determinou a naciona
lização da indústria naval. O relatório, embora nas con
clusões não faça a remissão, foi muito cuidadoso, abri
gou esse aspecto da questão. Se algum prejuízo houve 
para o _contribuinte ao final de conclusões que realmente 
ainda não conseguimos chegar a elas, esses prejuízos, 
se tivermos em conta que hoje temos uma grande e 
eficiente indústria naval, embora trabalhando, a exem
plo da maioria das empresas brasileiras, empresas po
bres de empresários ricoS; empresários que gostam, que 
fazem tudo para mamar no poder públioo, porque, des
graçadamente, se houver dois empresários no meu Esta
do, me permitam a gabolice, entre os 4ois estará o 
Senador Benedito Ferreira como empresário, empre
sário de calos nas mãos e como tal sou reconhecido 
pelos meus adversários. Daí por que uma espécie de 
autocrítica. O empresariado nacional é muito voltado 
para ser empresariado de coquetel, empresariado de 
coluna social, empresariado que não tem tempo para 
estar à frente dos seus empreendimentos. Daí por que 
precisa sempre estar mamando e estar pendurado nos 
subsídios governamentais, na ineficiência, no empre
guismo, também. Depois entrega o ferro velho para 
o Governo e ninguém vai para a cadeia. 

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com prazer. 

O SR. GABRIEL HERMES - Tenho tido na minha 
vida a sorte de deSde 1924, aos 14 anos, ser empresário, 
aos 14 anos comecei com meu pai. Nessa longa vida 
de trabalho, de empresário, meu caro colega, tenho 
tido contato de todos os tamanhos, com pequenos, mé
dios e os maiores do Brasil, principalmente com essa 
minha vivência de ser hoje o diretor mais antigo da 
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Coilfederação dis Indústrias, vários anos Diretor-Pre
sidente da Associação Comerciar e por mais de 30 anos 
dirigente da Federação das Indústrias do meu Estado. 
Gostaria de dizer ao meu nobre colega que, realmente, 
deve-!DOS ter alguns empresários que não correspondem, 
mas a grande maioria, náo só dos pequenos, médios, 
mas dos grandes empresários, neste País, são bons em
presários. O que se fez, com todas as dificuldades que 
temos que enfrentar, internas e a competência externa, 
transformando o Estado de São Paulo, na sua parte 
industrial, maior do que toda a América do Sul somada 
na sua produtividade. O que se fez pelo Brasil afora, 
criando, construindo, nesses poucos anos depois da I 
Guerra Mundial, um pouco depois da segunda, mais 
acentuadamente, merece que a gente não deixe gravado 
nos nossos Anais. Não, nossos empresários, realmente, 
têm trabalhado muito mais que os poderes públicos, 
e fracassam, cOmo fracassam sempre as multinacionais, 
com raras e honrosas exceções de alguns dirigentes de 
algumas empresas. 

Eu mesmo tenho quatro empresas e não devo um 
real a banco, nem utilizei nunca recursos do Governo. 
E nem na parte agrícola; na parte de pecuária menos, 
e- em várias empresas, todas elas feitas com esforço, 
com trabalho. Cito apenas o meu pequenino exemplo, 
mas conheço outros tão grandes, como os de tão brilhan
tes industriais que eu peço permissão apenas para, nesta 
hora, fazer justiça a eles, a quem todos nós, e o Brasil, 
no seu desenvolvimento muito merecem. 

~O SR. BENEDITO FERREIRA - V. Exl chove no 
molhado. V. E~ tomou a exceção, que eu citava, como 
regra. Quando citei os descuidos da classe política, que 
permitiu que chegássemos a esse caos, eu estava, evi
dentemente, citando as exceções, exceções que tornam
se momentaneamente_rQ;:tioria porque são ruidosas, por
que são barulhentas, mas que acabam, aparentemente, 
preponderando, uns por desencanto, outros perdem o 
entusiasmo por várias razões, o certo é que permitem 
que essa minoria ruínosa, ruidosa passe a ser prepon
derante, no caso do empresariado brasileiro, inegavel
mente. Ai de nós se esse pouco de iniciatiya privada 
que ainda resta neste País fosse liquidado, como os 
tecnocratas realmente pretendem. 

Dizia eu que não podemos, seja como empresários, 
seja como homens públicos, transferir toda a responsa
bilidade e só condenar. Até mesmo porque citava o 
fato de que se prejuízos houve ao contribuinte, eles 
deveriam ser levados a débito da conta da indústria 
naval com que passamos a contar e que não tínhamos. 
Sabe V. Ex! que o Brasil hoje tem uma Marinha Mer
cante que, SoZiriha, isoladamente, é maior do que tudo 
aquilo que existe na América do Sul e na América 
Cehttal somadas juntas. 

É verdade que os números não nos são muito favorá
veis em termos estatísticos mas a verdade é que exportá
vamos 20 milhões de toneladas, e passamos a exportar 
120 milhões de toneladas, Daí por que os percentuais 
talve~ não_ indiquem a dimensão da grandeza da Mari
nha MerCante que passamos a ter. Mas as razões sabe 
V. EX!: nós diminuímos as importações. Em suma, isso 
tudo foi apontado no relatório inteligente e oportuna
mente. As causas das dificuldades em nossa Marinha 
Mercante estão, inclusive, na queda do nível de nossas 
importações, pois paSsamos ·a ter cargas de ida, mas 
diminuímos as cargas de volta. 

De qualquer forma, Sr. Presidente, só me resta con
gratular-me com o Relator e com a Comissão, pelo 
que conseguiu alcançar, com as limitações e as dificul
dades de _que o Senado é acometido, e dizer do meu 
consolo, pois em lendo o relatório, e já com os limitados 
e parcos conhecimentos que tinha sobre a questão, per
mitiram-me essa conclusão. Se houve malversação, não 
apontada objetivamente, se houve desacerto, vamos 
debitá-los à nossa inexperiência à nossa iniciação nUma 
nova atividade de produção de bens de capital de nível, 
como é o casa_ de _ _uma .indústria naval. 

Peço a V. Ex!, Sr. Presidente, que me releve ter 
me along(!.do tanto, mas meus nobres Pares já conhecem 
a minha pobreza de poder ·de síntese, daí por que às 
vezes alongo-me mais, provocando até a impaciência 
de meus estimados colegas. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio TáVora)- O Senador 
Altevir Leal gostaria de dizer algumas palavras? 
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O Sr. Altevir Leal- Depois das palavras dos nobres 
colegas Benedito Ferreira e- _9-abriel Hermes~, homens 
que todos conhecemos, cobertos-de êxitos em suas fun
ções, tanto como empresáriOs, comO parlamen!ares que 
só procuram ajudar este País, entendo que também, 
como componente desta CPI e e_x-armador do nosso 
País, a conclusão a que esta CPI chego~ por intermédio 
do nosso Relator, é procurar um caminho para não 
dificultar, e deixar em aberto a continuação da SUNA
MAM. Sabemos que a Marinha Mercante brasileira 
para a nossa Amazônia, tanto é a melhor via de comuni
cação, c_omo de transporte. E, hoje, todo mundo reco
nhece que ainda é a mais barata para o povo da nossa 
Amazônia e de todo o País. 

Portanto, Sr. Piesidente e Sr. Relator, acho que este 
foi o melhor caminho que V. E~ acharam, e acredito 
que para a conclusão desta CPI, foi a melhor forma 
encontrada por todos nós. Era isso que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Srs. Mem
bros da Comissão,-antes de passar à votação, a Presi
dência se julga na obrigação de di;er algumas poucas 
palavras: OU, pelo menOs, preteil.de que sejam poucas. 

Dos objetíVos da Comissão, dúvida não temos de 
que três foram atingidos. Quanto ao quarto, isto é, 
às causas da inadimplência de empresas de navegação 
para com o FMM, desejaríamos que a atenção da Co
missão se debruçasse. Não vamos às conclusões; vamos 
à pág. 56. ' 

Discutimos apenas, aqui, 17% das dívidas- e gosta
ríamos de chamar bem a atenção dos Senhores para 
esse fato - dos tipos de passivo existentes, quando 
foi feita a tomada de conta, isto é, todos os 7 tipos 
de dívidas havidas-

Desculpem-me por estar entrando nesses pormeno
Í"es, mas o Presidente da Comissão leu e releu este 
Relatório algumas vezes, por nímia gentileza do Sr. 
Relator, que nos fez chegar à mão com antecendência. 

E a Co:ririssão era justamente constituída para exami
nar "o processo de nacionalização, as razões da dif{cil 
situação económico-financeira em que se encontram os 
estaleiros naCíonais, as irregularidades cometidas na 
aplicação do Fundo de Marinha Mercante, as causas 
-da inadimplência de empresas de navegação com o 
FM:M, que foram afloradas.'' Mas nós gostaríamos que, 
num futuro próximo, este Senado se debruçasse sobre 
essas cláusulas, na própria Comissão de Transportes, 
com mais tempo, fazendo um seminário a respeito. 

Porque, vejam bem os Senhores que- e não vamos 
discutir os números aqui a I:J._ÓS apresentados, porque 
praticamente batem errtre os diferentes depoentes quan
to aos montantes, quanto à validade ou não dos paga
mentos, foi este o motivo de toda a celeuma criada 
na imprensa e que deu como resultado a atenção desta 
Comissão- do lado do Ativo referido a 31 de dezembro 
de 83 - e chamo a atenção da Comissão - o levanta
mento mostrou um crédito total do FMM, quer dizer, 
o que lhe deviam, particularmente junto a armadores, 
portanto, há referência do item 4. Isso, em31 de dezem
bro de 83, sobre o que temos que jogar a inflação de 
84, a de 85, óbvio, descontadas as parcelas por acaso 
amortizadas durante esse período. Um trilhão, no veM 
centos e cinqüenta e seis bilhões divididos nessas três 
parcelas vincendas, vencidas, e em cais em construção. 
Todo esse crédito foi passadO para o BNDES, quer 
dizer, dívidas a receber, no dia 2 de janeiro de 84, 
donde uma das propostas que fazíamos aqui, como um 
adenda às brilhantes conclusões, é que a Comissão, 
através da Mesa do Senado, se dirigissse ao BNDES, 
solicitando a atual situação dessas diferentes linhas de 
crédito, parcelas vincendas, vencidas e de casco em 
construção. Porque, Srs. trata-se de- vou repetir-
1 trilhão e 956 bilhões de cruzeiros. Do lado passivo, 
queremos repetir que nós praticamente tivemos, na Co
missão, a discussão da dívida referente a reajustamento 
-de eventos decorrentes da aplicação da Resolução n? 
6.043, no valor de 498 milhões de dólares. Mas a essas 
dívidas hão que ser acrescidos, ainda, outros tipos de 
passivo, em número de seis, cinco dos quais assumidos 
por: notas promissórias das conversões das antigas du
plicatas de serviço, realizadas por força do voto n~ 6.888 
do Conselho Monetário Nacional, e que passaram para 
a responsabilidade direta da SUNAMAM; empréstimos 
tomados pela própria SUNAMAM no ~ercado inter ., 
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Empréstfmos também tomados pela SUNAMAM, atra
vés da Resolução n~ 63, mas junto ao Banco do Brasil; 
empréstimos tomados pela SUNAMAM no mercado 
externo sob a égide da Resolução n~ 4.131, ou seja, 
empréstilnos em moedas não condicionadas - o item 
anterior é relativamente pequeno, de 64 milhões de 
dólares, mas este aqui já é de um valor considerável, 
de 1 bilhão e 258 milhões de dólares; débitos junto 
ao Banco do Brasil por conta_do GB-588, ou seja, paga
mentos-feitos pelo Banco do Brasil, em nome do Tesou
ro Nacional, 'de dívidas externas vencidas e não pagas 
pela SUNAMAM - diga-se de passagem que o aviso 
GB-588 diz respeito não só_à SUNAMAM, como a 
qualquer órgão e, também, aOs Estados. O nosso ilustre 
candidato, aqui presenter sabe perfeitamente disso. 

Então, os cinco primeirOS- tipos de passivos - esse 
que eu li- forain-pãssados à União e, segundo um 
dado, sugerindo que fosse também solicitada à União, 
a situação desses créditos: se realmente já foram pagos, 
o que foi pago, como um adenda. Não sei se estou 
sendo suficientemente explícito. 

Finalmente, temos a parte referente ao BNDS que 
recebeu - está aqui dito - uma quantia imensa a 
ser por ele ressarcida. Vamos repetir: são três parcelas 
vincendas, vencidas e de casco em construção. Mas isso, 
principalmente segundo as declarações não só do rela
tor, como dos vários depoentes, principalmente arma~ 
dores. Aqui deixamos os armadores, praticamente a 
lattere. Seria a outra sugestão que a Presidência dá, 
encampando o parecer que hoje aqui é apresentado 
de uma forma tão brilhante, pelo nosso eminente colega 
Senador Marcelo Miranda. 

Não sou tão descrente do resultado e das conseqüên
cias da CPI, como o eminente representante por Goiás, 
pois sempre sobra alguma coisa, sempre é levantado, 
principalmente num cenário isento, como é o do Sena
do ... 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex! me permite? {Ag.. 
sentimento da Presidência.) 

Sr. Presidente, nós não apuramos os custos desses 
navios, os níveis de subsídios. Fala-se em percentuais. 
sabemos que o -nosso aço é altamente subsidiado. Daí 
porque a nossa SIDERBRÁS está nos níveis em que 
está. De maneira que, como eu disse, não é novidade, 
não é es"ta CPI, não é o período chamado autoritarismo, 
citei fatos dos idos sessenta, e V. EX!, velho Parlamentar 
e àquela época, ocasionalmente, Ministro de Estado, 
com muito mérito aliás, foi um dos poucos que contem· 
plou o meu até então mais que abandonado Goiás, 
na sua fecunda gestão, embora, desgraçadamente, um 
período curto, mas a verdade é que as nossas limitaç6es, 
porque o que eu quis ressaltar é que elas não são de 
agora. Mas a verdade é que as finalidades, quando se 
ínstituiu uma CPI, elas não são atingidas, porque nos 
faltam, ínclusive, os meiÇ)s. 

O SR. PRESIDENTE VIRGÍLIO TÁVORA - Mas 
~.sem inferrOmper, Vamos ver a CPI daSUNAMAM. 
Na CPI da SUNAJI.1AM, para nossa satisfação, o Sr. 
Relator teve a coragem de apontar: 

"As irregularidades administrativas é dar nome aos 
bois." 

Poderíamos até discutir um pouco, mas já é uma 
questão hoje que está no âmbito da Justiça, não é mais 
nem da correição administrativa. 

Poderíamos dizer, também que culpado é tudo quan
to é Governo desde 1963, 1964 para cá, quando se 
criou a SUNAMAM. No meu tempo, quando Ministro 
- e sabe V. Ex~ daquele mastodonte que era o Minis
tério de Viação e Obras Púb1Icas -=- não existia esta 
Superintendência. 

Mostrou aqui, com toda a clareza também, algo que 
não podia passar desapercebido das autoridades maio
res, ou que seja, o completo desaparelhamento que 
tinha esta Superintendência para gerir bilhões de dóla
res, uma Superintendência que cuidava da construção 
naval e que, segundo depoimento de um dos nossos 
aqui, não diremos chamados ã colação, mas um dos 
prestantes de informação, para sermos educados, dizia 
que era um engenheiro naval, o outro afirmava que 

Mostrou aqui, com toda a clareza também, algo que 
não podia passar desapercebido das autoridades maio
res, ou que seja, o completo desaparelhamento _que 
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tinha esta Superintendência para gerir bilhões de dóla
res, uma Superintendência que cuidava da construção 
naval e que, segundo depoimento de um dos nossos 
aqui, não diremos chamados ã colação, mas -um dos 
prestantes de informação, para sermos educados, dizia 
qui era um engenheiro naval, o outro afirmava que 
eranl tfês. Não passa na cabeça de ninguém que uma 
organização, que fosse particular, tivesse uma estrutu
ração dessa e não fOsse à falência, há muito tempo. 
Tani.bém foi atacado neste ponto, e estamos de acordo. 

Não temos, isso já está na Justiça, portanto, razões 
maiores para estar incriminando fulano, ciCrano ou bel
trano apenas na transcrição dos seus depoimentos, en
campainos a opinião do eminente Relator. Mas, tamw 
bém_não nos passa na cabeça, tenham paciência, que 
o protocolo tivesse sido assinado e, durante tanto tem~ 
po, tivesse vigido sem que a Superintendência da SU~ 
NAMAM - e quero que conste nos Anais - tivesse 
conhecimento dele. 

Srs. Senadores, isso é querer fazer alguém de i~gê
nuo, no mínimo. Estamos absolutamente certos, esta
mos absolutamente convencidos de que tudo o que aqui 
é sugerido pelo Sr. Relator, é o que de melhor convém, 
no momento, à condução do problema do rendimento 
da nossa indústria naval. 

O Sr. Gabriel Hermes- V. Ex! me permite? (Com 
consentimento do orador.) É exatamente isso, quando 
li, e o foi esta madrugada, vi o esforço, as sugestões, 
as observações, o que eu disse e gostaria de novamente 
acentuar é a tristeza que tenho de sentir que isso talvez 
caminhe para os arquivos, sem aproveitamento- new 
nhem, e_ não por culpa nossa, nem principalmente por 
Culpa, me perdoem, dos vinte e pouco anos de ditadura, 
em que nos tiraram todos os poderes, inclusive, destas 
CPI, que nos movimentávamos e dava, realmente, um 
pouco mais, pelo menos, de aproveitamento da matéria. 
Mas, o nosso esforço eu lamento que seja perdido e 

"jferdido de tal maneira, como disse, que ficamos entre 
quatro paredes. Esta é a tristeza. Mas eu repito, congra
tulo~me com o esforço que fizemos e, acentuadamente, 
o·do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Sr. Presi
dente, estas eram as considerações que gostaríamos à 
Presidência, fazer encampando o relatório com o voto 
do eminente representante de Mato Grosso, apenas 
com essas ressalvas aqui apresentadas. 

Em votação o relatório. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Secretaria providenciará as solicitações feitas ao 

BNDE e ao Tesouro, no caso, hoje, parece que temos 
que nos dirigir com tanta Secretaria que existe af, ao 
próprio Ministro da Fazenda. 

Está encerrada a sessão. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 

Criada com o objetivo de investigar problemas vin
culados ao aumento populacional brasileiro. 

B• REUNIÃO, REALIZADA 

EM 25 DE MAIO DE 1983. 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de mil nove

centos e oitenta e três, às dez horas, na Sala de Reuniões 
da ComiSsão de Transportes, presentes os Srs. Sena
dores Mário Maia (Presidente), Almir Pinto (Relator), 
Jutahy Magalhães, Eunice Michiles, Gastão Müller e 
Muiilo Badaró, reUne-se a Comissão Parlamentar de 
InqUérito, criada com o objetivo de investigar proble
mas vinculados ao aumento populacional brasileiro. 

De_i_x_am. Qe comparecer, por motivo justificado, os 
Srs. Senadores Hélio Gueiros, Jaison Barreto, Marcon
des Gadelha e João Lobo. 

Havendo número regimental o Sr. Presidente, Sena
dor Mário Maia, declara abertos os trabalhos. 

;......() Sr. Presidente solicita ao depoente que proceda 
a leitura do juramento. . 

Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao 
Ministro de Estado Danilo Venturini, Ministro Extraor
dinário para -Assuntos Fundiários e Secretário-Geral 
ft.o Conselho de Segurança Nacional, para proferir sua 
exposição. 
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O_ Sr. MinJst(Q agradeci· a oportunidade de expressar 
alguns ppntos de vista a respeito dos problemas vincu
lados ao aumento populacional brasileiro e suas implica
ções, afirma, ainda, que as considerações que fará não 
têm a pretensão de servir de base nem de abordar o 
tema proposto em todos os seus aspectos para a defini
ção da políticã demográfica brasileira, mas, selecionar 
alguns pontos que sob o enfoque fundiário e de segu
rança nacional, podem ser condicionantes signíficativas 
para o equacionamento dos problemas vinculados ao 
aumento populacional. 

Durante a fase interpelatória, usam da palavra, os 
Srs._ Senadores Roberto Campos, Aloysio Chaves, Eu
nice -Michiles, Mário Maia, ·aasão Müller, Almir Pinto, 
os Senhores Deputados Stélio Dias, Renato Cordeiro, 
Sebastião Rodrigues, as Senhoras Ana Maria Mendon
ça, Flórida Acioli Rodrigues e a jornalista Memélia 
Moreira. 

Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas 
taq?igráficas_tão logo traduzidas e revisadas, sejam pu
blicadas em anexo a preSente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar, eu, Edson LuizCampos Álbrego, Assis· 
tente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à 
publicação. -

ANEXOÁATA DAS? REUNIÃO DA COMIS
SÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CRIA
DA COM O OBJETIVO DE INVESTIGAR PRO· 
BLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO PO
PULA.Cl.ONAL BRASILEIRO, REALIZADA 
EM 25 DE MAIO DE I983, DESTINADA A 
OUVIR O SR. MINISTRO DE ESTADO DANI· 
LO VENTURINI, MINISTRO EXTRAORDINÁ· 
RIO PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS, QUE SE 
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO 
DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador Mário Maia 
Relator: Senador Almir Pinto 

(Íntegra do apanhamento taquigráfi.co.) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Está aberta 
a 8! reunião da Comissã.o Parlamentar de Inquérito que 
investiga problemas vinculados ao aumento populacio
nal brasileiro. Acha-se presente, a convite da Presi
dência, o Senhor Ministro Danilo Venturini, que já 
está convidado a participar da Mesa e achawse aqui à 
nossa esquerda. Quero, em nome da Comissão e do 
Senado da República, agradecer a atenção de Sua Exce
lência em ter concordado e aceito o convite que esta 
direção lhe dirigiu para fazer um dep-oimento acerca 
do problema de que trata a Comissão, ·na dupla quali~ 
dade de Secretário-Geral do Conselho de Segurança 
Nacional e de Ministro Extraordinário- para Assuntos 
FundiárioS. 

Antes de dar a palavra a y-. E:~ct, Sr. Ministro, peço 
que preste o juramento de praxe. 

O SR DANILO YENTURINI-
Juro, como dever de consciência, dizer toda a verdade 

_......,.nada omitindo do que seja do meu conhecimento 
sobre quaisquer fa.toúetacionãdos a cargo desta Comis
s~o Parlamentar de Inquérito, que investiga problemas 
vinculados ao aumento populacional brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Dando pros
seguimento aos nossos trabalhos, concedo a palavra 
ao Sr. Ministro Danilo Venturini, para depor, fazendo 
considerações sobre o assunto. 

O SR. DANILO VENTURINI- Sr. Presidente des
ta Comissão, Senador Mário Maia; Sr. Vice-Presidente, 
Senador Cla_udionor Roriz; Sr, Relator, Senador Alm.ir 
Pinto; Senador Roberto Campos; Senador Aloysio Cha_
ves; Professora Ana Maria Mendonça; Senhoras e Se~ 
nhores: 

Permito-me, em primeiro lugar, apresentar os meus 
agradecimentos a V. Ex~s pela oportunidade que me 

___ dão de expressar alguns pontos de vista a respeito dos 
problemas vinculados ao aumento populacional brasi-
leiro e suas implicações. _ 

As considerações que farei não têm a pretensão de 
servir de base nem dc.'i_ a_bordar o tema proposto em 
todos os seus aspectos, para a definição da política de
mográfica brasileira. Tratarei apenas de selecionar al
guns pontos que, sob o enfoque fundiário e de segurança 
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nacional, podem ser condicionantes significativas para 
o equacionamento dos problemas vinculados ao aumen~ 
to populacional brasile_iro. Esta política, por sua vez, 
julgo que esteja intímamente ligada ao estudo das con
seqüências sócio-econômicas desse crescimento- obje
tivo maior dos trabalhos desta Comissão. 

Assim, tenho a esperança de que o meu depoimento 
possa servir de contribuição, ainda que modesta, ao 
entendimento da questão demográfica brasileira e â for
mulação e execução de uma política demográfica que 
seja compatível com as necessidades e os anseios da 
Nação brasileira. 

Não ignoro a importância desse temã, nem -a -sua 
complexidade ou as múltiplas faces que adquiriu por 
inadequada manipulação de idéias e dados. 

Assim, esclareço, desde logo, que compareço a esta 
Coniissão riã dupla condição de Ministro Extraordinário 
Para Assuntos Fundiários e Secietário-Geral do Conse
lho de Segurança Nacional. Ambas as funções têm a 
ver com a questão do crescimento populacional e seus 
reflexos. -

A primeira acena com a conveniência de um cresci
mento mais lento da população, pois isto permitiria 
melhor ordenamento do espaço rural e mais justa Uistri
buição da terra, reduziria as tensões rio campo e facili
taria uma paulatina e criteriosa expansãO de nossas fron
teiras agrícolas. 

Se me permitem, eu gostaria de apresentar um dado 
que recolho de uma conferência do Professor Glycon 
de Paiva, muito recente, porque feita acerca de um 
ano, em que define, com muita Propriedade, a ocupação 
do nosso espaço territorial. Diz ele, em últh:na análise, 
que nove concentrações metropolítanas absorvem um 
terço da população urbana. O Estado de São Paulo 
entra af com um contingente de quase 1.600 pessoas 
por quilómetro quadrado; o Rio de Janeiro também 
não fica muito distante, com cerca de 1.400 pessoas 
por quilómetro quadrado. Se eu me transferir_para o 
Nordeste, lá vou encontrar a Cidade do Recife, com 
um contingente de cerca de 1.100 pessoas por quiló
metro quadrado. Então, atentem os Senhores, nove 
cidades brasileiras abrigam tanta gente quanto o fazem 
as vastíssimas regiões rurais do Brasil. Dois terços dos 
brasileiros, os· metropolitanos de um lado, envolvendo 
essas nove cidades, e os citadinos do Interior, envol
vendo cerca de dois mil núcleos urbanos, vivem em 
áreas que somam menos de tem mil quilómetros qua
drados. Vejam os Senhores: ocupam cerca de 1% do 
território brasileiro. E atentem bem para este dado: 
o terço restante se espalha, diluído, paupérrimo e quase 
esquecido, pela área agrícola e pastoril do País, cobrin
do cerca de dois milhões de quilómetros quadrados, 
tal o tamanho do ecúmeno brasileiro. 

Então, meus Senhores, possui o Brasil um território 
de dimensões continentais, com amplas e diversificadas 
riquezas naturais. O nosso solo foi ocupado, através 
do tempo, sem maiores ordenamentos, em razão mesmo 
da · onibilidade de áreas existentes. Mas é 

o Estado planeje o desenvolvimento_do 
, definindo e disciplinando a utilização 

racional do solo, levando ao homem rural não só meios 
de subsistência, mas, sobretudo, pro_piciando-lh~ o de
senvolvimento económico e social. Tal tarefa se torna 
extrem<~.mente difícil ou inviável, diante de um cresci
mento demográfico muito acelerado. O aumento popu
lacional desequílibrado acarreta, ao fim de poucas gera
ções, a indisponibilidade de terras para os herdeiros 
e a escolha entre duas opções: ou o êxodo para as 
crescentes e carentes periferiãS Urbanas, ·ou a mudança 
para outras regiões ainda não saturadas do País. A pri
meira alternativa conduz, na maioria das vezes, a uma 
vida sub-humana e, a segunda, a um penoso afasta
mento da civilização e da famfiia. São males que não 
podem ser ignorados e para cujo tratamento venho pro
curando dar total e adequada atenção. - -- - -

T~do isto .que disse aos Senhores, até agora responde 
aos 1mperat1vos de Segurança Interna, intimamente li
gada à Segurança Nacional. 

Portanto, quero repetir aqui, a tranqüilidade no setor 
rural seria mais facilmente alcançada se a população 
crescesse menos~ --- -----

Já na condição de Secretário-Geral do ConselHo de 
Segurança Nacional, vejo o problema de um outro ân
gulo. 
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A população de um país é fator primordial à sua 
segurança, pois dela depende o valor do seu contingente 
rriobilizável. O poder de uma nação é diretamente pro
porcional ao volume de sua população, embora não 
se deva considerar apenas a quantidade, mas também 
a q_ualidade do elemento humano. 

- - E de conheCimento público, que todos os anos as 
noss-as Forças Armadas dispensam um número elevado 
de jovens de p~estar o SCJY'iÇO militar, por incapacidade 
física ou mentaL E as juntas de recrutamento militar 
vêm observando que este número está aumentando a 
cada ano. As causas são geralmente oriundas da subnu
trição, principalmente da carência de proteínas na idade 
de O aos 6 anos, o que produz lesões mentais ou físicas 
irreversíveis. Quanto ao nível de instrução, os dados 
estatísticos do recenseamento de 80 apontam que 16,7% 
dos jovens, na· faixa etária de 15 a 19 anos, são analfa
betos e que apenas 37% cursaram até a 4~ série primária, 
sabendo ler, escrever e conhecendo somente as 4 opera
ções fundamentais. 

Não há dúvida de que a primeira infância é decisiva 
na vida de um indivíduo. Os médicos comprovam -
e O Dr. Mário Maia é um deles- que é nos primeiros 
anos de vida que se dá a formação de mais de 50% 
do cérebro da criança e das células nervosas, respon
sáveis, direta ou indiretamente, pelo desempenho da 
memória, da inteligência e do controle psicomotor. Pela 
desnutrição ou mesmo pela subnutrição, haverá lesões 
nessas células, diminuindo sua capacidade, resultando 
em limitações ou bloqueios mentais, que irão se refletir, 
mais tarde, no desempenho pessoal do indivíduo, den
tro da sociedade. Daí resulta, numa das primeiras conse
qúências, o alto índice de reprovações, constatado entre 
as crianças que cursam a 1! série e não conseguem apro
vação para atingir a 2! série do 1? Grau. 

A qualidade fíSíCa e mental dos ilidivíduos de uma 
nação (e não somente a sua quantidade) é fato r prepon
derante na segurança nacional. 

Como Secretário-Geral do Conselho de Segurança 
Nacional, posso concluir hoje que a população é, simul
taneamente, sujejto e objeto principal do conceito que 
denominamos Segurança Nacional. 

Esta, contudo, não se alcança sem progresso e bem
estar social e económico desta população. 

Ora, a economia brasileira tem crescido a taxas satis
fatórias. A redução experimentada nos -últimos anos 
não nos permite afirmar que a redução da taxa de cresci
mento populacional do País seja a única solução para 
as _crises atuais, como as do desemprego e da habitação, 
os problemas educacionais e de saúde, a permanente 
onda de violência nos grandes centros urbanos e outras. 

A maior eficácia das medidas tomadas pelo Governo 
Federal nas áreas econômica, de saúde, de educação, 
de habitação, entre outras, implica, necessariamente, 
um_~ política demográfica a ser adotada, tendo em vista 
que elas irão sofrer os efeitos do crescimet:D-o e da distri
buiçãq da população. 

Para o pleno sucesso do planejamento do desenvol
vimento do País, é conveniente ter a perspectiva que 

- a variável demográfica oferece. Formulando esta poli
tica demográfica, o Governo irá facilitar a evolução 
e a continuidade do desenvolvimento económico e so
cial, tão arduamenmte perseguido na atual conjuntura. 

De acordo com dados disponíveis, e anteriOrmente 
apresentado neste auditório pelo IBGE, anteviu-se que 
o- Brasil poderá absorver o ·crescimento demográfico 
previsível e que este crescimento deve mesmo consti
tuir--se em um dos fatores do desenvolvimento, na me
dida em que será necessário para a segurança do País 
e para a ocupação efetiva dos espaços vazios do Terri
tório Nacional. 

A população brasileira atual está em torno de 126,7 
milhões de pessoas. A taxa média geométrica de cresci
mento anual é 2,29% e continua em declínio. A perdu
rar esta tendência, chegaremos ao final da presente 

- década com incrementos anuais inferiores a 2%. Mas, 
é preciso atentar, Srs.; que nos últimos 13 anos houve 
um acréscimo de 33,1 milhões de pessoas, represen
tando, este valor, toda a população da Argentina atual, 
oU seja, 27 milhões de habitantes, do Paraguai, com 
2,9 milhões de habitantes e do Uruguai 3,2 milhões 

-juntas. 
Vejam os Senhores que, em 13 anos, a população 

do Brasil cresceu o equivalente à população somada 
de 3 países vizinhos. 
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Assim, é importante assinalar que, a partir de 1940, 
ainda segundo o IBGE, a taxa de natalidade n3o tem 
cessado de cair. As altas taxas de crescimento popula
cional verificadas nas décadas de 50 e 60 foram, na 
realidade, fruto de uma queda muito mais substancial 
nas taxas de mortalidade, conforme se verifica no traba
lho que o IBGE aqui apresentou. 

Ou seja: enquanto nas décadas de 40 e 50 tínhamos 
44,4 nascimentos por mil habitantes/ano- o que daria 
um índice elevadíssimo, só compensado pela taxa de 
mortalidade, que, nesta mesma época, estava em torno 
de 2Q,9 por mil habitantes/ano - chegamos à década 
de 70/80 com os seguintes dados: uma taxa anual de 
natalidade de 32,1 nascimentos por mil habitantes e 
uma taxa de mortalidade de cerca de 7,2 apenas. 

O que explica a queda desta taxa de mortalidade? 
A redução da mortalidade infantil e o aumento da ex
pectativa de vida do brasileiro. 

Em ambos os casos, na faixa que vai de 1940 a 1980, 
o que se verificou, sem dúvida, foi uma melhoria, fruto 
do desenvolvime!lto económico brasileiro, que pro_por
cionou melhores condições de saúde aos brasileiros em 
geral, a despeito das inúmeras dificuldades que ainda 
enfrentamos. 

Se a tendência decrescente nas taxas de natalidade 
se mantiver, tornando-se compatível com o crescimento 
da Nação, perdurando por algum tempo e depois se 
estabilizando, chegaremos à conclusão de que a popu
lação brasileira deverá atingir se_u nfvel de equilíbrio 
dentro de poucas décadas. 

Sabem os Senhores, tanto quanto eu, que o equilíbrio 
demográfico é caraCterística das nações economicamen
te desenvolvidas, o que não quer dizer, a priori, que 
a diminuição pura e simples da taxa de crescimento 
populacional leve, automaticamente, ao desenvolvi
mento económico. 

Então, meus Senhores a primeira conclusão a que· 
chegamos é que desenvolvimento económico e cresci
mento populacional estão intimamente ligados. País de
senvolvido significa país com população equilibrada. 

Ninguém, em sã consciência, poderá afirmar que o 
Brasil, com cerca de 15 habitantes por quilómetro qua
drado, é um país superpovoado. Os Estados Unidos 
têm mais do dobro de nossa densidade demográfica 
e alguns países da Europa Ocidental chegam a ter 400 
habitantes por quilómetro quadrado. E, em ambos os 
casos, trata-se de regiões onde a qualidade de vida é 
das mais elevadas do Mundo. O Brasil é um país subpo
voado. Apresenta grandes vazios demográficos. Apesar 
de seu alto crescimento populacional, o que se observa 
é uma tendência de aglomeração nas áreas urbanas e 
nas periferias das grandes cidades, que constituem um 
dos principais focos de tensão do nosso País. 

Há uma expressão, que o Professor Gilberto .Freyre 
coStuma Usai; que é ''Pó:PUJação inchada", porque esta 
gente que, do campo demanda à periferia dos centros 
urbanos, não é parte integrante da população citadina, 
porque não adquire o padrão de vida dos que tá já 
vivem e perdem as características que tinham na região 
de onde provieram. 
_ Parece-me importante salientar, nesta altura, que a 
solução está mais na críação de melhores condições 
na área rural, do que na limitação do crescimento demo
gráfico. 

Finalmente, é capital ressaltar que implantação de 
uma política demográfica, que venha a atender aos an
seios da Nação, deverá estar visceralmente de acordo 
com os interesses individuais das pessoas, sem interven
ção ou coerção do Governo. Esta opção de não-inter
venção do Governo objetiva conservar o principio ético 
básico de que compete ao casal, em única instância, 
a decisão quanto ao tamanho de sua família, cabendo 
ao Esta_do, porém possibilitar que as informações neces
sárias possam chegar às camadas da população, qual
quer que seja o seu nível de instrução ou de renda. 

É a intenção do Governo do Presidente Figueiredo 
prosseguir num esforço de proporcionar a instituição 
da paternidade responsável em todos os níveis sociais, 
definida como atitude consciente e voluntária do casal, 
refletida na preocupação de ter apenas o número de 
filhos que possam ser criados e educados com amor, 
com carinho e dignidade, obedecendo ao espaçamento 
considerado ideal pelo casal. 
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O planejamento familiar que almejamos, conseqüen
temente, será o exercício desta paternidade responsá
vel, declarada e reconhecida pela Organização das Na
ções Unidas como um direito humano básico e que 
o Brasil endossa plenamente. 

O Estado não deseja impor nada às famílias. A liber
dade do ca_sal deve ser intocável. 

São muito claras as diretiizes estabelecidas pelo Presi
dente João Figueiredo, sob:t::etudo aos Ministérios da 
Previdéncia e Assistência Social e da Saúde: 

"0 número de fllhos é questão de foro íntimo das 
famílias e deve ser por elas decidido com inteira liber
dade. Ao Estado cabe somente esclarec_er aós casais 
a respeito da faculdade de planejar O número e a época 
em que desejam ter filhos. O Ministério da Previdência 
e Assistência Social deverá, assim, desenvolver ativi
dades educativas para tornar acessíveis à população in
formações e esclarecimentos sobre come_> e Q que fazer 
para o adequado dimensionamento da família." 

"Diante das perspec_tivas de crescimento da popu
lação brasileira, o MinistériO d_?_ S~de cooperará com 
os demais ministérios para a difusão de informações 
e esclarecimentos referentes à paternidade responsável, 
inclusive como meio de reduzir os focos de pobreza 
absoluta." 

Meus Senhores, é preciso evitar a tese malthusiana 
de que, ou o país diminui drasticamente a sua taxa 
de natalidade ou, em futuro breve, enfrentará a fome 
e a estagnação económica. 

O que precisamos é de uma "regulação dos nascimen
tos", e não de um "controle dos nascimentos", ferindo 
a própria finalidade do matrimOnio, que é a geraçãO 
e a educação dos filhos. _ _ __ _ 

A educação significa desenvOlvimento ffsico, psicoló
gico, econOmíco, social e ~piritual. 

"O crescei e multiplicai-vos não se refere somente 
ao aspecto numérico mas, a um crescimento interior 
e qualitativo. Homem e mulher estão convocados a 
serem pai e mãe, não somente dos novos filhos, mas, 
também, de um mundo mais humano." 

Estou seguro de que a atuação do Estado, no ·campo 
da p9lítica demográfica, deve responder às exigências 
do bem comum. 

A nação e a mundo têm o direito de multiplicar os 
seus filhos, na medida em que podem educá-los e ali
mentá-los. 

O Governo pode - e deve - intervir no problema 
demográfico, proporcionando_ informação adequada à 
população e adotando medidas que promovam o desen
volvimento económiCo e sõciai, única forma de "salva
guardar os valores humanos individuais e soci-ais, em 
respeito ãs leis morais". 

Os princípios básicos da política demográfica brasi
leira já foram oficialmente expostos na Conferência 
Mundial Sobre População, que a ONU fez reali?:ar em 
Bucarest, em 1974. Resumidamente São eles; 

1?- a política demográfica brasileira é de domínio 
soberano do Governo do :1;\r~sil, que não aceitará inter
ferências externas; 

2Y- o planejamento famitiãr é uma decisão do núcleo 
familiar, o qual não deve sofrer interferência goyema
mental; 
3~- a capacidade de recorrer ao planejamento fami

liar não deve ser privilégio das famílias abastadas; por 
isso, cabe ao Estado proporcionar informações e escla
recimentos que possam ser solicitados por famílias de 
recursos reduzidos; 

4Y- o Governo adotará as medidas necessárias para 
diminuir a mortalidade no País, sobretudo a infantil, 
e promover a integração de grupos sociais margina
lizados. 

Estes princípios básicos da pOlítica demográfica assu
mida pelo Brasil devem ser atualizados, naquilo que 
se fizer necessário, pelos ministérios competentes. O 
Governo não pretende fugir às responsabilidades que 
lhe cabem nesta matéria. Para isso, irá considerar as 
propostas de adoção de medidas a serem sugeridas opor
tunamente pelo Congresso Nacional e por esta Comis
são, inclusive com vistas à execução de uma política 
demográfica compatível com as nossas necessidades. 

São estas, Senhores, as considerações cuja enuncia
ção julguei de interesse fazer nesta insigne Casa. 

Não pretendi, como já disse, tratar do assunto de 
, forma completa e abrangente. Tratei apenas de enun-
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ciar algumas reflexões que, a meu ver, constituem con
dicionantes importantes na elaboração de soluçõ_e$ dos 
problemas vinculados à questão populacional brasileira, 
em nível nacional. 

Uma vez mais, agradeço a V. Ex!S, a oportunidade 
que me deram de dirigir a palavra a esta Comissão 
e, agora, me coloco à disposição dos Senhores, para 
os esclarecimentos que puder prestar. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -A presidência 
dos trabalhos agradece a exposição inicial de V. E~ 
o Ministro Danilo Ven.turini e, passando à segunda fase 
da reunião, vai perguntar ao Plenário quais os Srs. Sena
dores e Srs. Deputados presentes que pretendem se 
inscrever para ·fazer perguntas ao Sr. Ministro. Como 
em outras oportunidades, não estando previsto no Regi
mento Interno que a Mesa permita a pessoas que não 
sejam Senadores ou Deputados fazer perguntas, con
sulto ao Sr. Ministro: se alguém presente à_ reunião, 
que não seja Senador ou Deputado, pretender fazer 
alguma pergunta, V. Ex! estará disposto a responder? 

O SR. DANILO VENTURINI- Sim, Senhor. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Então, demo
~aticamente, V. EJct aceita também que outras pergun
tas sejam feitas por pessOas que não sejam os parla
mentares. 

Acham-se aqui, sobre_a mesa, os nomes dos inscritos 
para fazer perguntas ao Sr. Ministro. Inicialmente o 
Senador Roberto Campos, a quem concedo a palavra. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, 
Exm? Sr. Ministro Venturini. Em primeiro lugar, agra
-deço à presidência esta oportunidade de tecer alguns 
comentários sobre a exposição do Ministro, já que não 
sou membro desta Comissão e, naturalmente, a priori
dade caberia aos. membros efetivos da Comissão. 

Em segundo lugar, gostaria de agradecer ao Ministro 
Venturini, meu antigo amigo de velhas paranças e an-

-- danças, pela sua excelente exposição. Permito-me ape
nas matizá-la um pouco, declarando-me bem menos 
otimiSla do que o Ministro, quanto às conseqüências 
da nossa explosão demográfica. Se bem entendi, há 
duas premissas subjacentes ao seu raciocínio e à sua 
ínteressante exposição. 

Primeiro raciocínio, primeira premissa, é que oBra
sil, mantida a atual tendência ligeiramente declinante 
de crescimento demográfico, poderia-atingir um ritmo 
de desenvolvimento s:;ttisfatório, em tempo hábil. 

A segunda premissa é que o desenvolvimento demo
gráfico é um fator de desenvolvimento. Ou a expansão 
demográfica, diria melhor, é um fator de desenvolvi
mento. 

Vamos à primeira premissa, Sou um pouco mais pessi
mista. Acredito que sem alguma ação mais enérgica 
de planejamento familiar, o nosso desenvolvimento será 
lento e cercado das angústias atuais, pobreza, subnu
trição, condições desumanas de habitação: Dir-se-á: isto 
é um pessimmismo hipocondríaco, mas, refiro-me me
ramente à lição da História. Não há nenhum país desen
volvido na lista de países desenvolvidos de hoje, ne
nhum, nenhum só que tenha crescimento populacional 
superior a 1%. Na realidade) a grande maioria ou tem 

- população estacionária, ou tem crescimento abaixo de 
1%. Todos os países de crescimento acima de 1%, até 
2%, são países ainda subdesenvolvidos, que ainda não 
se graduaram para o mundo em desenvolvimento. Ter
ceiro, todos aqueles países que têm taxa de crescimento 
superior a 3% vivem em pobreza. abjeta, são países 
de ~aior pobreza relativa. Será isso simples capricho 
histórico, oo coincidência? Não, acredito que há uma 
relação muito direta entre o grau de explosão demo
gráfica e a capacidade de investir na infra-estrutura eco
nómica. O desenvolvimento demográfico, a expansão 
demográfica exige um investimento muito pesado na 
infra-estrutura. E esses investimentos concorrem, em 
um magro bolo de poupanças, com os investimentos 
diretamente produtivos. Por isso. eu gostaria de ver 
uma ação bem mais enérgica de esclarecimento, de edu
cação, em torno do tema do planejam.ento_ familiar. 
Não há aqui divergência- e o Ministro também reco
menda um planejamento familiar do tipo responsável 
-ninguém quer um planejamento familiar do tipo man
datório, mas, certamente, uma ação bem mais enérgica 
me parece necessária. 
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Passemos à segunda premissa: o crescim~nro demo
gráfico é um fatór de desenvolvimento. Das inferências 
anteriores, sobre a história do desenvolvimento econô~ 
mico, se verifica que eu não concordaria com esta tese. 
A não ser que esta tese seja bem matizada. Há dois 
tipos de crescimento demográfico: crescimento exógeno 
pela importação de emigrantes adultos, este sim, é uma 
contribuição positiva e rá"pida ao desenvolvimento eco
nômico. Porque isto é capital humano, é gente que 
já foi educada, nutrida e vestida durante 20 anos, 22 
anos ou mais. Quando se importa emigrantes em idade 
adulta, importa-se capital, não se importa pessoas. Isto 
explica o fenomenal desenvolvimento dos Estados Uni
dos, da Austrália, da Argentina, do Canadá, no século 
passado, e mesmo do Sul do Brasil, com a imigração 
italiana e alemã, sem falar em outros tipos de migração, 
como a japonesa. Mas, isso é inteiramente diferente 
do crescimento endógeno, d_o crescimento por repro
d_ução interna. Quando há um crescimento por repro
dução interna, leva-se 20 anos de investimento, até que 
a pessoa consumidora se transforme em agente de pro
dução. Os dois casQs sâQ totalmente diferentes, a meu 
ver. Um exemplo típico da contribuição do capital hU
mano é agora o Centro-Oeste. Goiás, Mato Grosso 
do Norte e Rondônia estão e:x:plodindo em termos de 
crescimento econdmico e também explodindo em ter
mos de população. A explicação é simples. Estão rece
bendo gaúchos. paranaenses, paulistas, mineiros, em 
idade adulta, economizando um longo e penoso período 
de educação, de treinamento, nutrição, de sustentação, 
de uma unidade que, durante 20 anos, é consumidora 
e que, só após isto, se t~ma, em termos liquidas, produ
tora. O Centro-Oeste está repetindo a experiência de 
~escimento demográfico associada ao crescimento po
pulaCional que tiveram os Estados Unidos, Canadá, 
Austrália, Argentina e Sul do Brasil. Eu sou também 
menos otimista em 'relação a possibilidade de, pelo sim
ples fato de termos uma alta taxa de crescimento ocupar
mos o ecúmeno vazio. O Senhor Ministro citou os dados 
alirii:ui.Dtes do Professor Glycon de Paiva, mostrando 
que temos o imenso ecúmeno vazio e. no entanto, nove 
metrópoles respondem por um terço da população bra
sileira. Não se ocupa a terra com gente; isso é uma 
ilusão. Ocupa-se terra com investimentos, depois com 
gente. O que se tem de verificar é se o País _tem capaci
dade de investimento, para criar a infra-estrutura. Nio 
é se tem capaCidade de ter gente. Isso claramente nós 
temos. A taxa de crescimento entre os dois últimos 
censos foi de 2,49%. É uma notícia auspiciosa que nos 
dá o Ministro·, de que os últimos cálculos indicam 
2.29%; não sabia deste dado e isto é certamente encora
jador. Mas, mesmo 2,29% ainda é, como disse o Minis
tto, uma brutalidade no tocante a investimentos: Não 
se ocupa terra com gente, ocupa-se tei:ra com investi
mentos na infra-estrutura. Se a gente for ocupar terra 
com gente sem investimentos, esta perece de fome e 
de miséria, como já sucedeu muitas vezes na Amazônia, 
ao absorver apressadamente populações nordestinas 

-condenadas à desnutrição e, mesmo, à inaniçáo por 
falta de capacidade de investimento. O fenômeno não 
é só brasileiro. Tomamos, por exemplo, a Indonésia: 
a ilha de Java tem uma das maiores densidades demo
gráficas do mundo. Ao lado está a vizinha e vazia ilha 
de Sumatra. Por que as pessoas não se mudam de Java 
para Sumatra, que está com o Nordeste em relação 
à Amzônia? A relação entre Sumatra e Java é a mesma 
entre a Amazónia vazia e o Nordeste sobrelotado. Sim
plesmente porque não há capital para um investimento 
em Sumatra. A população soviética exibe uma grande 
concentração no eixo Moscou - Leningrado, Kiev -
Volgogrado e a Sibéria está vazia, simplesmente porque 
não há capital para investimentos. Não se ocupa só 
oom gente, ocupa-se terra com investimentos. E capaci
dade de poupança e investimentos é o que nos falta 
e, áS vezes, quando se procura aumentar o inflUxo de 
capital, trazendo-o da fora, há objeção de toda natu
reza. Nós não temos poupança e não queremos reco
nnecer qut: mio a tc:mos. O indicativo mais claro de 
que não temos poupança é a inflação. Inflação é simples
mente a gente consumir mais do que poupa, gastar 
mais do que ganha. Por esses motivos~ eÜ soU bem 
menos otimista do que o Ministro, conquanto concorde 
com sua colocação básica: "Temos que nos empenhar 
em planejamento familiarn. Nossa única discrepância 
é q_uanto à urgência e ao ritmo. Eu considero este o 
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mais urgente problema brasileiro, outros o considera
riam apenas um dos vários problemas que enfrentamos 
sem dar a esse problema a prioridade ao meu ver' 
~e.recida. Eu me sinto de coração constr~gido quand~ 
VISito as grandes metrópoles inchadas. As condiçóes 
são brutais, sob- humanas, explosivas e a elas estaremos 
condenado~ até o fim do _século porque na previsão 
s um crescunento populactonal um pouco inferior a 
2%. Mas, um país desenvolvido jamais chegou à pleni
tude do desenvolvimento com algo mais de 1%. Obri-
gado. -

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -O nol>re Se
nador Robef!-0 Campos propriamente não fez pergun
tas, mas constderações sobvre a exposição do Sr. Minis
tro~ O Sr. Ministro tem. pois, a palavra para responder 
ou tecer considerações sobre o que disse o Senador. 

. O SR. D~ILO VENTURiNI - Eu agradeço as 
JUdiCIOsas e luc1das, como_ sempre, considerações do 
meu caro amigo Senador Roberto Cãmpos. Começo 
dizendo que nós não temos divergências. O problema 
é apenas de disponibilidade de meios. Mas, vamos co
meçar pela parte em que ambos es.tamos de acordo. 
É que realmente não basta levar as pessoas para uma 
detenninada área e dizer que aquela área, a partir d<1í, 
está com seu desenvolvimento económico e social asse
gurado. Sem uma infra-estrutura, sem issistência credi
tícia e sem a vocação daquela população que pa~a lá 
se desloca, o Senador tem razão, é investir no escuro 
é até_ m~o d~sper<f!ça~ recursos. Mas, se me permite: 
eu c1tare1 aqut três. casos. E parto pelo seu &tado, 
Mato Grosso, e baixaria UIJI po_l:l_quinho e viria a Mato 
Grosso do Sul. Fizemos um trabalho, que já leva cercã 
de um ano, selecionamos áreas despovoadas que envol
vem vinte milhões de hectares, sobre o·s _quais fizemos
pesquisas de solo e de condições ambientais. Não quere
mos deslocar população de uma região A para uma 
região B, para que ela, lá chegando, se sinta desterrada. 
Levamos em alta conta a existência de um pequeno 
núcleo urbano, em torno do qual desejamos desenvol
ver um projeto. Pois bem, destes vinte milhões de hecta
res, ficamos; efetivamente, com seiscentOs mil hectares, 
onde pretendemos desenvolver a região, nos moldes 
em que ~ no?re Senador declara. V~mos agora um 
pouco mars actma, para Rondônia. Aínda no mês, passa
do! tiv~ a ?J!Ortunidade de percorrer de helicóptero, 
dms .Iml qudómetros daquele Estado, visitando não só 
os projetos oficiais, mas també_m, oS particulares. Lá 
encontrei; por exemplo em Vilhena, no sul de Rondô
nia, uma população loira corn6-a nossa Senadora Euni
ce, loira como a nossa Professora Ana Maria. Toda 
_ela oriunda do Sul, levando recursos~ levando conheci
mento e a vocação pâriCo -desenvolvimento. E, voltei 
atisfeito com o que vi e com aquilo ciue a- região prome
te. Vamos para o Nordeste, região que constitui priori
dade do Presidente Figueiredo, porque se não criamios 
uma outr~ expectativa para o Nordeste, o problema 
que lá eXIste só tenderá a agravar-se. Mas ficamos 
satisfeitos porque, com os projetas que estam' os elabo
rando, em íntima colaboração com outros organismos 
governamentais, encontramos inclusive a disposição _do 
Banco Mundial de participar com investiinelltoS- até 
mesmo ant_ecipando J?arte d()S recursos que norma~en
te caberiam a nós, para qUe não retardemos as soluções. 
De forma que, neste particular. Senador, estou plena~ 
mente de acordo com o Senhor. O Senhor fez _uma 
colocação irretocável. 

Também irretocável é a sua colocação quaoto ao índi· 
cede crescimento populacional. Não divirjo do Senhor. 
Apenas, humildemente, devo declarar, o Governo não 
pode dar um salto no escuro, não pode partir para 
uma política de tendência mais, vamos dizer assim 
agressiva, mais rápida, pelo receio de, em lugar de resol: 
ver o-problema, criaroutros~Comosó tem uma diretriz 
o Governo situa-se num ponto intefffiedfifrlO f:citre aqui: 
lo que é o desejado e aquilo que )lu_J?an(lrp~ntc podemos 
fazer. Por isso é que eu disse aos Ses. que-apãrticipação 
do Congresso Nacional, nesse trabalho que o Governo 
pretende desenvolver, é indispensável. Muito obrigado 
aos Senhores. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Líder Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES --=..,sr. Ministro Danilo 
Venturini,-Si's. SeD.aaores. Não integro es'Sa Comissão. 
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Mas, tenho presente a importância extraordinária desse 
problema para o Brasil e a necessidade de um exame 
em profundidade, isento, a fim de que se recolham 
dados e subsídios imprescindíveis à ação do Governo 
e à decisão do Congresso e do Senado Federal em 
particular. Por isso mesmo, não reuni dados esp~ciais 
sobre esse assunto e vou abusar um pouco da memória, 
para fazer uma rápida digressão, que me permitirá con
cordar em parte como eminente Senador Roberto Cam~ 
pose, em p~rte, dar um enfoque um pouco diferente, 
:s-obre o aspecto do problema demográfico, no que tange 
à segurança interna e à segurança nacional. Isto não 
-é um problema novo; é uma preocupação antiga. Estu
dos admiráveis realizados a este respeito, entre eles 
uma obra notável de Alfredo Sauvy, que era, sem dúvi
da alguma, a maior autoridade francesa nas últimas 
décadas sobre problemas demográficos, onde se eviden
cia, com ilidiscutível acerto, que o declínio das grandes 
civilizações foi acompanhado, no passado, do declínio 
~emo~áfi~o acentuado. Assim ocorreu na~Grécia, as
sim ocotréu em Roma. E a legislação romana sobre 
os problemas demográficos é extraordinariamente lúci
d~~-A famas~ ~ex Julia, por exemplo, é extremamente 

-clara e chama a atenção para matéria que foi debatida 
no Se~ado romano, sobre a necessidade de assegurar 
o resc1mento demográfico num certo patamar, para evi~ 
tar a decadência que estava gradualmente atingindo 
o e~J?-fraquecimento do Império Romano, como uma ar
téna que se rompesse, provocando uma sangria que 
iria debitando e trazendo uma profunda anemia ao orga
nismo do Estado. Ainda mais recentemente, tivemos 
outro exemplo: estudos numerosos apontam que o de
clínio da França {não será evidentemente apenas por 
esse motivo), mas, em grande parte, o seu insucesso 
no segundo cOnflito mundial resultou do decréscimo 
acentuado da população francesa, após a Primeira 
Guerra Mundial. 

Além dessas preocupações que resultam do progres
so, do desenvolvimento, do bem-estar material a Fran
ça havia pe~dido, na Primeira Guerra Mundi;l, a fina 
flor da sua JUVentude e milhões de franceses na idade 

·cte prestação do serviço inilitar, que é a de maior capaci
dade de trabalho e de produção. Milhões haviam pere
cido nos campos de batalha. Por isso, na França, após 
a Segunda Guerra Mundial, a legislação se orientou 
nb -sentido de estabelecer estímulos ao crescimento de
mográfico, ao aumento da população. Menciono o salá
rio--família, que a legi~lação do período de De Gaulle 
instituiu, para restabelecer o crescimento demográfico 
em certos níveis compatíveis com a segurança interna, 
com o desenvolvimento e com a estabilidade da nação 
francesa. Então, na realidade, isto é um fato que me 
parece inquestionável: não r<?demos permitir uni cresci

. menta demqgráfico imoderado-, porque -ele traz graves 
conseqüências, mas não podemos também permitir que 

- este _crescimento desça a níveis muito baixos ou negati
vos, porque ele trará, sem dúvida alguma, também gra
ves, perniciosas e desastrosas conseqüências para o País, 
sobretudo, para um país como o Brasil, que está em 
fase de desenvolvimento. 

Eu concordo com a observação do emjnente SenadOr 
Roberto Campos, de que nenhum país industrializado, 
no momento,_ tC?m _c~s_CÍJ:!l~nto superior a 1%. Alguns 
estão abaixo disso, alguns com crescimento estabiliza
do. Na }='rança, voltou a constituir uma preocupação 
o crescimento demográfico muito baixo, m~ito redu~ 
zido. ~as não podemos usar _esses exemplos para o 
Brasil. Prinieiro, que estes países atingiram um alto 
patamar de desenvolvimento e industrialização. Segun
do, porque são países de extensão territorial, com exce
ção dos Estados Unidos. Mas, nos Estados Unidos no 
petfodo de expansão, de crescimento, de formação in
clusive terr~torial, de conquista de novos espaços que 
foram incorporados à soberania norte-americana, hou-

--ve, cofuo O eminente Senador destacou, wna fenomenal 
importação de população, de capital humano, que' cons
trúiu O PYõgresso desta grande nação do nosso Conti~ 
nente. Na América, essa_preOcupação com os proble~ 
mas demográficos é antiga. Sempre recordamos que 
é muito citada pelo Professor Roberto Campos, que 
é uma autoridade internacional, a teoria de Malthus. 
Ás vezes, se emprega no sentido pejorativo essa pala-

- --vra: ma.lthu.sianismo ou t.e.Qtia _m_aJthusiana, esquecen-
---~~-se_~~-ql:le, ínc~!J.siy~~_Malthus ~ra um pastot:_, um 

homem Oe alta formação moral; ele tinha sua orientação 
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noutro sentido._ Mas, muito antes de Malthus, esses 
problemas tinham sido objeto de estudos, desde a anti~ 
gúidade clássica e, depois de Malthus, temos muitas 
teor~as a_ respeito. O próprio Darwin procurou dar uma 
exphcaçao natural, dentro do processo de seieção de 
espécies; há a teoria de Gini, a chamada teoria do ótimo 
de população e outras que foram sustentadas posterior
mente, para tentar explicar esse crescimento demográ
fico e encontrar uma fórmula ideal para adequá-lo à 
conveniência, à necessidade de desenvolvimento de ca
da um dos países. 

Ora, da!, sem nenhUm pessimismo hipocondríaco, 
eu observo que num país com a extensão do Brasil, 
o que nos preocupa não é o ecúmeno, não é o espaço 
ocupado, mas é o espaço vazio por ocupar, A população 
do Nordeste não seria uma população excessiva para 
o seu território _e apresentaria até um índice ralativo 
de população muito pequeno, se esse espaço físico pu
des~se_ s~ r~almente ocupado, mas, como temos apenas 
a f1mb:1a litorânea, uma zona de mata ainda pequena 
e depOis o agreste c o sertão com as dificuldades ineren
tes às condições do meio ambiente, é evidente que a 
populaç3o de mais de trinta milhões que hoje habita 
o Nordeste é excessiva, sobretudo quando ela é batida 
impiedosamente pelo flagelo da seca. Mas, os grandes 
espaços brasileiros, esses precisam realmente de uma 
ocupação, uma ocUpação que não podemos retardar 
demasiadamente, uma ocupação que deve ser ordena
da, de uma ocupação que deve ser equilibrada. 

:e:ntão, ~ nosso crescimento demográfico, mesmo 
camdo abaaxo ~e 2%, o que me parece conveniente, 
mas ficando acima de 1%, vai permitir justamente a 
ocupação desses espaços, vai permitir uma integração 
maior do espaço físico brasileiro, porque somos um 
País de dimensão c_ontinental, .com oito milhões e meio 
de quilômetros quadrados. Não somos um País indus
trializado, não ~ornas um país com uma civilização secu~ 
lar~ como. os. c1tados, onde esta estabilidade é, hoje, 
um fator md1spensável ao próprio desenvolvimento. 
Mas, temos que fazer um esforço. Se_ reduzirmos essa 
t~xa para um índice_e_quivalente ao de um país industria
lizado, de um país desenvolv)do, ficaremos com um 
desfalque n~ste capital humano, necessário a promover 
o desenvolvimento nacional, que é necessário em certos 
setores e em certas regiões. Esta é uma observação 
de caráter _geral, concordante, na sua apresentação, com 
as observações do eminente Senador Roberto Campos 
e com as ponderações de V._Ex~ numa exposíção em·
que traçou esses parâmetros para estudo e análise dessa 
Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu o cumprimen-
to, eminente Ministro Venturini, pela sua exposição, 
pe.ta ~lareza,. ~lucidez, pela ponderação de tudo que 
fo.1 dito aqm. 5?:&_gue poderemos compatibilizar, per
feitamente, esse problema do-cr,escimento demográfico 
numa taxa que eu hão citaria nunca acima de 2% mas 
nunca abaixo de 1%, J>-ara -q~~ o· ~rasi possa realiza:. 
esse esforço necessário ao seu de~volv_imento aumen
tando as condições de bem-estarda sÕciedàde b;asileira. 

'• .--~ 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) cõ.;;,~ã-pala•-c-: 
vra ao Sr. Ministro. 

O SR. MINISTRO VENTURINI - Agradeço as 
consid~rações do Senador_Aloysio Chaves e_agrego, 
aqui, um dado. Como disse, estamos aqui discutindo 
um assunto complexo e multifacetado. O Brasil não 
pode ~etardar a solução do problema, sob pena de cair 
numa estagnação total e transformar este país, que tem 
tu~~:) para _crescer e con~uar sendo, com~ tem sido 
até hoje, uma sociedade inteiramente aberta, acolhe
dora de povos das mais diferentes etnias, das mais dife
rentes crenças relígiosas. Mas, eu agregaria aqui, nobre 
Senador Aloysio Chaves, um dado para mostrar que 
questão é complexa. Examinando cerca de 156 países 
do mundo, apenas 26 estão naquele índice, que o nobre 
Senador Roberto Campos considera desejado. Temos, 
portanto, 130 países em que a taxa de natalidade varia 
de 30 a 40 nascimentos por ano. Ora, agregarmos a 
isso o aumento da expectativa da vida e considerando 
sobretudo que a mulher leva uma vantagem sobre o 
homem, neste particular, porque os dados disponfveis 
indicam que a mulher normalmente vive seis anos mais 
do que o homem, verifico que, na medida em que me
lhoramos um dos pratos da balança, vem, como agra
vante, outro problema. Mas de qualquer forma·, dentro 
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do espírito cristão da nossa formação, volto a dizer, 
com humildade, que o Governo precisa da contribuição 
do Congresso Nacional, para que, juntos, encontremos 
a solução, como disse muito bem o Senador Roberto 
Campos. Se eu tivesse que citar dois grandes problemas, 
mencionaria o problema demográfico e a questão fun
diária. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra à nobr~ Senadora Eunice Michiles. 

A SR' EUNICE MICHILES- Sr .. Ministro Ventu
rini, Srs. Senadores. Há um fato que tem caracterizado 
todo o Governo Figueiredo, ou melhor, uma caracte
rística, que é a coragem. 

Mais uma vez, o Senhor Presidente dá uma demons
tração de coragem quando um Ministro vem a esta Casei 
e declara que o Governo vai, na verdade, implantar 
um grande, um amplo e democrático planejamento fa
miliar. Mais uma vez, o Senhor Presidente da Repúbli
cademonstra a sua capacidade de enfrentar os proble
mas aonde eles estão.--Desta maneira, procurando os 
focos de resistência a um programa deste nfvel, eu diria 
que não estão propriamente onde a gente imagina, que 
seria na Igreja Católica, mas muito mais, talveZ, em 
um grupo de intelectuais que, com um certo modismo, 
ache elegante ser contra um programa familiar, quando 
eles próprios o fazem, na sua intimidade. Mas, eu gosta
ria, Sr. Ministro, de parabenizá-lo pelas declarações 
que aqui fez. E, ao mesmo tempo, dizer ao meu Líder 
que acho que não se falou jamais, CjU:ando se trata de 
planejamento familiar, de estancar o crescimento brasi
leiro. Isso seria até contraproducente. Mas, muito mais 
de ajustar esse crescimento e, sobretudo, de primar 
pela qualidade, do que pela quantidade. De maneira 
que neste momento, Sr. MinístrO, humildemente gosta
ria de dizer, em nome da mulher brasileira, muito obri
gada, porque entendo que este programa viria muito 
mais a.., encontro da aspiração da mulher. Se, neste 
exato momento, se fizesse uma enquete em todo oBra
sil, de ponta a ponta, com apenas esta pergunta: "A 
Senhora deseja ter oito, nove ou dez filhos para ocupar 
os espaços vazios brasileiros"?, a resposta seria simples
mente: "Não. Nós queremos, evidentemente, ser mães, 
isso é óbvio; agora, há uma diferença muito grande 
entre ser mãe e ser matriz", Acho que nenhuma de 
nós busca ser matriz. De maneira que agradeço npva
mente a V. Ex!, pois entendo que, quando se fala em 
reprodução humana, isso tem um impacto muito grande 
sobre a mulher. Porque quando se fala em reprodução 
humana, ou quando se fala em preencher espaços va
zios, normalmente, não estamos pensando nos nossos 
próprios filhos, mas nos filhos da mulher pobre, que 
não vai ter condições de educá-los e que, portanto, 
servirão para ocupar os espaços vazios, para morrer 
de malária ou de tantas outras doenças endémicas. Re
petindo e terminando, Sr. Ministro, niuito obrigada. 

O SR. MINISTRO -Muito obrigado, Senadora. 
Se a Senhora me permite, também eu desejo render 
as minhas homenagens à mulher brasileira e dizer que, 
em todo esse processo da explosão demográfica, ela 
é a grande sacrificada. Estamos, inclusive, desenvol
vendo agora, com o Governo do Distrito Federal, uma 
experiência, que me parece, dará frutos em futuro não 
muito distante. Com a Secretaria Especial de Infor
mática e usando microcomputadores, estamos dotando 
as unidades de saúde, os centros de saúde e os postos 
de saúde do Distrito Federal de um equipamento que 
permita à assistente social acompanhar aquelas pessoas 
que vão àquelas unidades de saúde, E, num trabalho 
que vai mais longe, alguém comparece à própria resí
dência da pessoa que foi atendida, para formar um 
perfil, q~e embora obtido na Capital da República, 
definirá um perfil, da população brasileira, pois não 
ignoramos que, nas cidades satélites, temos pessoas que 
vieram de todos os cantos do BrasiL 

Já alcançamos alguns resultados interessantes e aque~ 
le tempo que era perdido pela Assistente Social para 
preencher, à mão, uma ficha com uma série de dados 
sobre renda, preferências, hábitos de vida, é agora mui~ 
to mais curto poi~ estes dados estão sendo levados para 
o computador. Pretendemos, depois, estender isto a 
outros Estados da Federação e já estamos, inclusive, 
examinando o nosso Piauí, co-riiO uma experiência váli
da. Mas, para dizer à S~ Senadora que a mulher é 
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a grande vítima, em todo ~se processo, cito, apenas 
como um dado de referência (não o considere ainda 
o dado final) que, no exame superficial das invasões 
existentes em Brasnia, encontramos mães com o mfni
ino de seis filhos e o máximo de dez filhos. Muito obri
gado ã Srt Senadora. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Nós quere
mos, fazer, neste ponto, uma ligeira consideração: a 
Comissão tem-se preocupado e chamado a atenção do 
nobre relator para darmos o enfoque, a ênfase especial 
à presença da mulher na Comissão e ao depoimento 
da mulher, principalmente porque é ela que arca com 
o ónus maior, na sua biologia, na responsabilidade 
quanto ao processo reprodutivo. E lembrávamos, na 
reunião passada, quando o Dr. Mário Barreto fez aqui 
um depoimento também sobre o problema, que devía
mos ter um carinho todo especial à mulher, principal
mente à chamada mãe solteira, que é culpada por colo~ 
car filhos no mundo, quando, na verdade, é o homem 
o grande responsável por isto, é a paternidade irrespon
sável._ Ouve-se falar muito em mãe solteira, mas não 
se ouve falar em pai solteiro. Então, devemos ter um 
carinho todo especial para com a mulher e esta Comis
são tem esta grande responsabilidade: de ver a parte 
da mãe solteira e de levantar uma nova tese, a do pai 
solteiro. 

Continuando, concedemos a palavra a Deputados 
presentes que queiram fazer alguma argüição ao Sr. 
Ministro. OS que o desejam, podem se inscrever agora 
(.Pausa). 

Não há. Então~ não havendo mais Senadores inscritos 
para argüir o Sr. Ministro ... 

O SR ROBERTO CAMPOS -Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS-Sr. Presidente. Gos
taria de registrar o meu voto de parabéns ao Ministro 
Venturini, pelo excelente trabalho à testa do Ministério 
para Assuntos Fundiários. Como um dos cc-autores 
do Estatuto da Terra, sempre lamentei que ele estivesse 
sepultado nos cofres burocráticos e vejo, com prazer, 
que ele foi ressuscitado sob a competente orientação 
do Ministro Venturini. Meus parabéns. 

O SR. MINISTRO DANILO VEN11JRINI -muito 
obri&ado. 

O SR. PRESIDENTE (MÁRIO MAIA) - Como 
havíamos -prometido nas três fases do trabalho desta 
Comissão, deveríamos conceder a palavra aos nobres 
Senadores, aos nobres Deputados, e às pessoas que 
estejam também interessadas no assunto; para fazerem 
as suasargüiçõeS. Libero a palavra ao plenário, àqueles 
que quiserem fazer uso da pala~. 

A PROP. ANA MARIA- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra à professora Ana Maria, que inclusive tem tido 
uma presença assídua em nossas reuniões. 

A PROF! ANA MARIA- Muito obrigada, Sr. Pre~ 
sidente, por esta oportunidade. Muito obrigada ao Sr. 
Ministro, também, que concordou que não-parlamen
tares-participassem do debate. Em primeiro lugar, real
mente, quero apresentar ao Sr: Ministro o nosso agrade
cimento e os parabéns por este pronunciamento cora
josO, por este pronunciamento que, como disse a Sena
dora Eunice Michiles, representa a coragem deste Go
verno em buscar resolver os problemas sociais, os pro
blemas do noss-o País. 

Uma questão que acredito está muito ligada à Pasta 
Extraordinária Para Assuntos FundiáriOs é a da oCupa
ção dos vazios demográficos. Como também acredito 
que, como referiu S. EX!., o Sr. Senador Roberto Cam
pos1 o que atrai o brasileiro não é a simples .existência 
do solo, mas a esperança de uma melhoria de vida, 
a esperança de emprego, de salário, de energia, de 
assistência médica, de educação, moradia e saúde. Sa
bemos que estas condições exigem investimentos ecOnó
ni\cos vultosos, que terão que ser aplicados de acordo 
com o planejamento global de desenvolvimento econó-
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mico, tanto no setor primário, como nos demais setores. 
Mas, como disse também o Ministro Danilo Venturini, 
temos que nos situar, evidentemente, entre o desejável 
e o que humanamente se pode fazer. Estamos numa 
época em que o Pafs passa por dificuldades económicas, 
como todo o Mundo. Naturalmente - como disse o 
Senador Roberto Campos- possuímos pouca poupan
ça e, para se investir, se exigiria realmente uma grande 
soma de recursos. Diante disto, numa outra oportu
nidade em que aqui estivemos, colocamos a questão 
de que há necessidade de se quebrar o mito que, por 
muito tempo prevaleceu, de que seja necessário crescer 
a altas taxas para se promover o desenvolvimento eco
nómico e a segurança nacional. Acredito que precisa! 
haver uma informação para esclarecimento da popu
lação com referência a esses aspectos, mais até do que 
demonstrar que o crescimento populacional impossi
bilita o crescimento econômico, porque ainda prevalece 
na cabeça de algumas pessoas o mito anterior, da neces
sidade de crescer por motivo de segurança, para ocupar 
os vazios demográficos e para fazer crescer o mercado 
interno. 

Com relação ao direito humano básico, ao qual se 
referiu o Ministro Danilo Venturini, realmente é um 
direito humano decidir quanto ao número de ftlhos e 
o espaçamento entre eles. E, para isso, há necessidade 
de informação, de e_sclarecimento e vemos o planeja
mento familiar como uma questão muito ligada à educa~ 
ção do. povo. Acredito que temos necessidade de um 
programa oficial de planejamento familiar, em que a 
educação esteja envolvida, principalmente para que ve
nha esclarecer a população, para que venha a se formar 
a ·consciência da paternidade responsável, da reprodu
ção responsável, assunto que, neste País, há de se con
vir, está ainda num atraso notável - como disse o 
Sr. Ministro. Encontramos justamente nos barracos 
mais humildes e mais pobres, mães solteiras, como um 
número enorme de filhos, sem a presença de um pai 

responsável, como disse o Sr. Presidente. Realmente 
existe a mãe solteira, mas aquele pai, que deveria ser 
responsável por aqueles filhos, sai, vai para outros luga
res, para outras atividades, e é, simplesmente, um ho
mem como os outros, solteiros. Não é um pai solteiro. 
Está plenamente livie das responsabilidades daquela 
prole, mas deveria, naquele instante, estar ao lado da
quela mãe para dar-lhe toda a assistência possível. 

Acho que a mentalidade da paternidade responsável, 
da formação de uma consciência de reprodução respon
sável, é uma questão muito ligada à educação. Por isso 
penso que num programa de planejamento familiar, 
como acreditamos que venha a existir no Brasil, a educa
ção esteja muito enVolvida. E esse é realmente um pon
to que quero fazer chegar ao relatório desta Comissão: 
a necessidade de envolvimento da educação no progra
ma de planejamento familiar. Muito obrigada. 

O SR. P~SIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao Sr. Ministro Danilo Venturini. 

O SR. DANILO VENTURINI -Professora, eu tive 
oportunidade de ler o depoimento que V. S! aqui fez, 
na sua dupla condição de mulher e educadora. E tam
bém a cumprimento pela sua exposição. 

Quero aproveitar a oportunidade para fazer um regis
tro. O Governo desenvolvendo também um trabalho, 
que levou cerca de dois anos, envolvendo a região do 
Araguaia-Tocantins. Uma região que ocupa cerca de 
45 milhões de hectares. Daria, portanto, 450 mil quiló
metros quadrados. Estou certo? Então, veja V. S!, as 
dimensões continentais a que me referi. Contamos com 
a participação muito efetiva do Ministério do Interior, 
por intermédio do Projeto Rondou; do Ministério da 
Saúde e também do Ministério da Educação e Cultura. 
Selecionamos, nesse imenso vazio demográfico do Ara
guaia-Tocantins, três áreas: uma Do Sudoeste doMara
nhão, outra no sul do Pará e a outra no norte de Goiás. 
Toda a região que o nobre Depütado Sebastião Rodri
~es conhece muito bem. Aliás, ele nos ajudou nesse 
trabalho. Pois bem, verificamos que dentro. daquela 
pobreza imensa que lá existe e que poucos brasileiros 
conhecem, encontramos a pobreza absoluta no norte 
de Goiás. Por isso e por determinação do Presidente 
Figueiredo, iremos na próxima semana -a Professora 
Esther de Figueiredo Ferraz, o Ministro Mário An
dreazza, o Ministro Arco verde e eu próprio - a essa 
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região, para implementar um programa conjunto, não 
s6 de regularização fundiária, nias também levando saú
de, escolas crédito. Também levaremos o Presidente 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e 
Social. Sobretudo, como disse V. S! muito bem _no seu 
depoimento, vamos levar educação. E ~qui presto uma 
homenagem a nossa Ministra da Educação e Cultura. 
S .. EX! se dispôs a fazer todo o programa, embora, na 
verdade, a região em que esteja mais diretamente envol
vida é a do Bico do Papagaio. Espero que seja esse 
um passo muito importante para que possamos, com 
educação, com melhor esclarecimento da nossa popula
ção, contribuir para um crescimento equilibrado, que 
é o que to~os nós desejamos. Muito obrigado a V. 
St 

A SRA. ANA MARIA - Gostaria de fazer um 
acréscimo-ao qUe aqui disse, concordando com as pala
vras do Sr. Ministro. Temos encontrado freqüentemen
te uma desinformação geral com referéncia ao planeja
mento familiar, <:fesinfonnação essa que não está naque
les níveis sócio-económicos inferiores ou culturalmente 
inferiores. Temos encontrado hoje uma desinform~ção 
muito grande entre as pessoas cultas, entre as que ocu
pam posição de relevo, inclusive, ~entre parlamentares 
também. Temos visto freqüentemente pessoas que, ao 
se referirem ao planejamento familiar, o confundem 
com uma defesa, por exemplo, do aborto ou do controle 
da natalidade pelo Estado, de uma forma rigorosa, co
mo na Índia ou na China. Essa tem sido uma das princi
pais dificuldades no sentido da aceitação, nos meios 
mais cultos e políticos, do pl~ilejamento familiar, por
que a questão da informaçãQ, com referência a isso, 
é de muita importância. No :momento em que o País 
vai optar por um determinado programa, todos desejam 
realmente saber o que é e como será esse· programa. 
Acho que deveríamos realmente ter wna forma de di
vulgação, uma forma de fazer com que a opinião pública 
ficasse realmente-consciente ~o que se deseja, daquilo 
que o Governo está disposto a realizar. Evidentemente, 
isso vai criar uma série de resistências, devido â má 
informação que possa ser transmitida por pessoas que 
não conhece~ o assunto ou apenas por uma questão 
de má fé que, lamentavelmente, ainda temos ele_ enfren
tar muitas vezes, quando se defende o planejamento 
familiar. E considero que o planejamento familiar, de 
maneira como se propõe para o Brasil, defendê-lo é 
um direito, um dever cívico de todo cidadão brasileiro, 
índependente de coloração ideológica, de partido polí
tico, de credo religioso. Reaimente, pianejamento fami
liar da maneira com tem sido colocado, como tem sido 
defendido, de acordo com a posição do Brasil frente 
às Nações Unidas, deve realntente ser defendido por 
todo brasileiro, como um dever cívico. Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao Sr. Ministro para responder. 

O SR. DANILO VENT;URINI - Uma vez mais 
agradeço â Professora Ana Maria pela sua contribuição. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra à socióloga, Professora Flórida Acioli Rodri
gues, para fazer uma pergunta ao Sr. Ministro. 

A SRA. FLÚRIDA ACIOLI RODRIGUES-Mui
to obrigada à Presidência e pela deferência também 
do Sr. Ministro. 

Sr. Ministro, a ffiinha observaçáo ,é a de uma pessoa 
que, como profissional, atua Com planejamento familiar 
há dezesseis anos. Realmente concordo com o Senador 
Roberto Campos: nesse campo, estamos atrasados mais 
de cinqüenta anos talvez. Toda minha experiência refor
ça a certeza de que os serviços existentes encontram 
uma demanda já consagrada, mas me assusta, na me
dida em que vejo énfase muito grande apenas na preocu
pação de que se implementem as atividades educativas. 
Não adiantará muito suplementar essa parte educativa 
se, concomitantemente, a infra~estrutura de saúde não 
estiver apta para responder à demanda que, natural
mente, advirá com esse prOcesso. Então, creio conve
niente que haja uma preocupação em revitalizar o siste· 
ma de saúde para que, na medida em que esse processo 
educativo se desenvolva, haja, por parte dos meios' ofi
ciais, possibilídade de atender à usuária, onde quer que 
ela se encontre, possibilitando o acesso a todos os méto-
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dos disponíveis e, também, que se leve em conta toda 
uma modificação já detectada em relação à população 
brasileira, porque as pesquisas de prevalência realizadas 
no Rio Grande do Norte, no P~auí, na Bahia, em vários 
Est:ados, mostram que já há realmente uma divulgação 
muíto ampla da necessidade de planejamento familiar. 
O que-nos chama mais a atenção é o fato de que essa 
mulher, por não ter acesso aos meios cientifiêa.iri.f:nte 
aprovados, opta por um meio irreversível, que é a liga
dura tubária. Hoje, V. Ex! vé, por exemplo, que há 
um pronunciamento oficial da Igreja Anglicana, da 
Igreja Metodista, dos cultos afro-brasileiros, todos fran
camente favoráveis ao planejamento familiar. Então, 
creio que seria importante que se considerassem priori
tários os recursos para a infra-estrutura de saúde, a 
fim_,de que ela possa realmente responder a esse pro
cesso educativo, que aumentará a demanda para o pla
nejamento familiar. 

Q SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao Sr. Ministro. 

O SR. DANILO VENTURINI - Muito obrigado 
àDra Flórida Acioli Rodrigues. Nós concordamos intei
.ramente .com V. S~ E, para que esta concordância não 
pareça apenas um gesto amistoso, por se tratar de uma 
pessoa do sexo femiriino, quero dizer a v. s~ que esta
mos completando um levantamento das organizações 
de saúde existentes em todo o Brasil e verificamos (fico 
devendo depois o dado exato a V. S!) _que são 12 a 
15 mil organizações de saúde nos quase 5 mil municí
pios. Ora, está aí o Deputado Renato Cordeiro, que 
é parlamentar, médico e dono de casa de saúde. Ele 
poderá_endossar a nossa tese. Enten_demos que o Minis
tério da Saúde, uma vez estruturada uma nova sistemá
tica no atendimento das famílias, poderá ser o nosso 
grande instrumento, não só de orientação, mas também 
de educação. Por isso, eu disse antes, aqui, que estamos 
usando os recursos da informática, justamente através 
da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Mas, acre
dito que, com 12 ou 15 mil organizações de saúde já 
existentes, podemos implantar um programa que pode
rá dar frutos num futuro mais próximo. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Com a pala
vra o Deputado Stélio Dias. 

O SR. STÉLIO DIAS-Sr. Presidente, Sr. Ministro, 
nobre Senador Mário Maia, e Sr. Relator. Queria nessa 
ocasião cumprimentar S. Ex~ o_Sr. Ministro Danilo Ven
turini, urit dos mais competentes e ilustres Ministros 
do rião nienos competente e lúcido Presidente Figuei
redo, pela maneira com que vem conduzindo os proble
mas da política fundiária no Brasil. A partir da ascensão 
de V. Ex~ como Ministro dos Assuntos Fundiários, os 
problemas fundiárioS no Brasil vêm sendo tratados de 
maneira -equílibrada, sem causar nenhuma tensão, sem 
causar nenhum sensacionalismo na área. Como capixa
ba, orgulho-me de ser um conterrâneo de V. EX! e 
me parabenizo; toda a Nação brasileira se prabeniza 
com· a atua_ção de V. E! A minha preocupação, Sr. 
Ministro, é com relação ao tema brilhantemente expos
to por V. Ex~ Eu quero crer que a Pasta de V. Ex! 
depende realmente da_ atuação de todos os demais Mi
nistros que atuam na área, aduzindo ou completando 
ou concluindo a política de V. EX! Mas, concordo com 
os expositores, que nós não temos ainda e somente 
agora é que estámos caminhando para ter uma política 
demográfica. E essa necessariamente não quer dizer 
planejamento familiar. Podemos ter um planejamento 
familiar e nenhuma política demográfica no País. Preo
cupam-me extremamente, Sr. Ministro, o enfoque e 
a filosofia; que eU tenho certeza_ que o equilíbrio e 
a competéncia de V. Ex! colocarã~ nos seus devidos 
termos. É o enfoque tanto económico quanto cultural 
desta política demográfica. Nós não devemos ter exclu
sivamente um enfoque ou uma fisolofia económica para 
dirigii' a polítiqa fundiária _ou a política demográfica, 
neni .apenas uma -política cultural. Eu defendo mais 
uma polftica cultural no sentido antropológico, até no 
sentido antropológico estruturalista, que mais se coadu
na com o momento presente. E temos exemplos claros 
dessa situação, no Canadá, por exemplo (V. EJct conhe
ce os dados), com uma população de 22 milhões de 
habitantes, que é a população em idade escolar no .Bra
sil, hoje. Temos !::m id_ade _escolar, no H e 2~ graus, 
22 milhões de jovens, o que é a população inteira do 
Canadá. E a política demográfica do Canadá se atém 
mais aos espaços geográficos e à polftica cultural pro-
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priaroente dita. Já a Alemanha, por exemplo, está com 
um crescimento negativo; em virtude de um problema 
mais sociológico. O que é que os pais vão dizer a seus 
filhos de um pafs que esteve esprimido entre d.uas guer
ras? Por que nascer? Para que nascer? E os~ Estados 
Unidos ocuparam seus espaços, a partir do ~'Mayflo
wer" das na~es Ça ~ova Inglaterra, apenas com o 

- ~aspecto cultural; não havia investimentos na ocupaçao 
de espaços. Ocupou com o homem e depois com os 
investimentos por ele produzidos. E mesmo nos Estados 
Unidos, a partir do programa do "zero - population 
goes" em que se induziu o crescimento zero da popula
ção, Vemos que esSa polftica iniciou-se exatamente na 
lfnio. Portanto, ·não vejo assim uma correlação muito 
direta, muito conseqüente no plano eConómico do in
vestimento e da política demográfica. Eu preferiria fiCar 
mais na polftica cultural, onde o homem seja o sujeito 
e o determinante desta política. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Com a pala
vra o Sr. Ministro. 

O SR. MINISTRO DANILO VENTURINI -Muito 
obrigado ao _Deputado Stélio Dias, que foi anterior
mente Secretário de Educação do nosso Estado, o Espí
rito Santo. Mas, embora não discorde frontalmente do 

_Ilobre Deputado; devq ciizer o seguinte: o Governo 
entende perfeitamente que nós não podemos ter um 
país desenvolvido, se não mantivermos um crescimento 
demográfico equilibrado. E temos que enfrentar agora 
as questões da conjuntura que vivemos, e que os Esta
dos Unidos enfrentaram em outra época. Se me pennite 
o Senador Roberto Campos, há quem diga que os Esta
dos Unidos são ricos porque o ouro foi descoberto de
pois da independência. Mas, de qualquer forma, não 
há negar que os Estados Unidos, com aquelas 13 col6-
nias que deram surgimento â nação, receberam, real
mente, o que havia de melhor, não só do ponto de 
vista cultural, mas também de embasamento económi
co-financeiro. Agradecemos a sua participação. Muito 
obrigado, Deputado. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Com a pala
vra a jornalista Memélia Moreira. 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA- O Governo esta
ria dividido em relação a uma política familiar e, recen
temente, o Ministro Waldir Vasconcelos, Chefe do EM
FA. deu uma entrevista para "0 Globo", defedendo 
uma tese completamente diferente da que o Senhor 
está colocando hoje. 

A CNBB, a Igreja de modo geral, vem fazendo denú
nicias freqüentes de que, em _algumas regiões carentes 
do País, principalmente no Nordeste, Rio Grande do 
Norte e Piauí, há entidades privadas, como a BENF AN~ 
promovendo e estimulando a esterilização de mulheres. 
Há alguma divergência nessa possível polltica de plane
jamento familiar? Alguma divergência entre o Governo 
e aquilo que propõe a Igreja? 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Com a palvra 
o Sr. Ministro para responder à jornalista. 

O SR. MINISTRO DANILO VENTURINI -
Quanto à primeira parte, que se casa com a terceira, 
Memélia, devo lhe dizer que, dentro do Governo, não 
há nenhuma divergência. Até porque aquelas diretrizes 
que eu aqui li, em que ele especifica com prioridade 
o ~mistério da Saúde e o Ministéirio da Previcl__ê.gcia 
e Assisténcia Social, foram baixadas no início do Go
verno Figueiredo, em março de 1979. Os Ministros, 
como auxiliares diretos do Presidente que são, por man
damento constitucional, não podem ter uma orientação 
diferente daquela que o Presidente traçou, e que, cora
josamente, como diz a Senadora Eunice Michiles, colo
ca agora em debate, para que a opinião pública e os 
diferentes segmentos da sociedade brasileira tragam a 
sua contribuição, para que, já no ano que vem, na 
IV Comferência Mundial sobre População, que o Con
selho Económico e Social da-ONU está organizando, 
possamos levar um plano de ação bem mais detalhado 
do que a simples diretriz que trouxemos da conferência 
de Bucareste, em 1974. 

Não vejo diferença entre a posição do Governo e 
a doutrina da Igreja. Li, inclusive, trés encíclicas e, 
em todas elas encontrei, praticamente, na sua quase 
totalidade, pontos de contatos. Posso ler para V .Ex!. 
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um artigo de um padre, mas antes preferia ler o que 
disse o Papa Paulo VI em sua Enciclica_ "f_opulorum 
Progressio", ou seja, Desenvolvimento dos Pov~~ que 
ele divulgou em março de 1967. Ali, ele recônhece a 
gravidade do problema da explosão demográfica que 
ocorre nos dias de hoje e admite que os governos podem 
intervir na questão, desde que de maneira não radical. 

Permitam-me ler um tópico da encíclica. Diz Sua 
Santidade o Papa Paulo VI. 

37. É bem verdade que um crescimento demográfico 
acelerado vem, com demasiada freqüência, trazer novas 
dificuldades ao problema do desenvolvimento: o volu
me da população aumenta muito mais rapidamente que 
os recursos disponíveis, e cria-se uma situação que pare
ce não ter saída. Surge, por isso, a grande tentação 
de refrear o crescimento demográfico por meios radi
cais. É certo que os poderes públicos, nos limites da 
sua competência, podem intervir, promovendo uma in
formação apropriada e tomando medidas aptas, contan
to que sejam conformes àS eXigêiiciá.S da lei moral e 
respeitem a justa liberdade dos cônjuges. Sem direito 
inalienável ao matrimónio e à procriação, não existe 
dignidade humana. Em última análise, é aos pais que 
compete determinar, com pleno conhecimento de cau
sa, o número de filhos, assumindo a responsabilidade 
perante Deus, perante eles próprios, perante os filhos 
que já nasecerarri e perante a comunidade a que perte
cem, de acordo com as exigências da sua consciência, 
formada segundo a lei de Deus autenticamente interpre
tada e sustentada pela confiança n'Ele (39). 

Ora, aí está o ensinamento que vem desde Santo 
Agostinho, sobre a dupla finalidade do matrimónio, 
a que me referi há pouco: a geração e a educação dos 
filhos. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Sebastião_ Rodrigues. 

O SR. SEBASTiÃO RODRIGUES -Sr. Ministro, 
quero congratular-me com V. Ex! pela maneira tão de
mocrática, tão atenciosa, poderíamos dizer, tão gentil 
com que V. E~ presta importantes é opOtfunos esclare
cimentos nesta Casa. Aliás, são caracterfsticas marcan
tes da personalidade de V. Ext Aqui, Sr. Ministro, não 
fala penas o Parlamentar, mas também o coração de 
um amigo e de um ex-subordinado seu. Portanto, teste-
1J1Unha do esforço gigantesco que V. Ex! sempre fez 
para resolver os problemas mais importantes, inclusive 
do Médio Araguaia e da Região do Bico do Papagaio, 
onde trabalhei junto com V. Ex! Portanto, Sr. Minístro, 
nossos cumprimentos. 

Acompanharemos V. Ex! no dia31, próximo, ao Ara
guaia e Tocantins, quando V. Ex~ fará a entrega de 
algumas centenas de títulos a posseiros. Portanto, V. 
E~ procura, dentro do seu Ministério, preencher o es
paço vazio, atendendo, ao mesmo tempo, às necessi
dades do humilde homem do campo, entregando-lhe 
títulos definitivos de terra. 

Os nossos cumprimentos, Sr. Ministro. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao Sr. Ministro. 

O SR. MINISTRO (Danilo Venturini)- Muito abri~ 
gado, Deputado Sebastião Rodrigues. 

Realmente, devo dizer de público, que ainda em 
1976, quando, pela primeria vez, por determinação do 
então Presidente Geisel, fui àquela Região do Araguaia 
e Tocantins, para buscar solução para problemas que 
envolviam a então Fundação Brasil Central, criada em 
1945, tive no Deputado SebastiãO Rodrigues, devo re
petir, um apoio que de público reconheço. Mas, quero 
acrescentar aqui o seguinte: temos sido muito criticados 
por distribuir títulos, sem priemiro examinar se aqueles 
que os recebem têm uma vocação apra a exploração 
da terra; segundo, somos contrários a adminitir que 
o homem brasileiro seja um homem sem perspectiva, 
sem expectativa, sem uma esperança de vida melhor, 
cuidando apenas da sua subsistência. Por isso~ ef;tamos 
levando ao Araguaia-Tocantins, não só as autorida
des, mas também os recursos do FINSOCIAL, para 
que possamos des.envolver escolas, apoiar aquela popu
lação sofrida, do ponto de vista de educação e saúde. 
Também, estamos levando cerédito do Banco Nacional 
,de Desenvolvimento Económico e Social, para que o 

trabalhador do campo, aquele que moureja de sol a sol, 
sujeito a condições, não raro, as mais adversas, possa 
contar, realmente, não só com a semente para se alimen
tar, irtás cotr{ a·· semente que vài plantar e, mais tarde, 
colher para sua subsistência e de sua família. Faço _ques
tão de dizer que ele é parte de um Brasil e por isso 
precisa contribuir para o desenvolvimento da sua região 
e, e~p. conseqüência, do País como um todo. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER-Sr. Pre_stdente, preza
do MiniStro Danilo Venturini: recordar é viver. Em 
1943, o Ministro Danilo Venturini era o número 1 da 
Escola de Cadetes de São Paulo: Rua Fonte, n~ 91; 
eU era o número 7. Neste tempo, éramos escalados 
por altura e o aluno Danito Venturini era o mais alto 
da escola e eu era o sétimo em altura. Convivemos 
ainda na Academia Militar de Agulhas Negras e vi sem
pre o Ministro Danilo Venturini, um espírito-santense 
bn1bante, um rapaz consciente, inteligente, amigo dos 
amigos, sempre de espírito alegre e que na carreira 
militar, que eu não_ concluí, teve uma brilhante traje~ 
t6ria e_ hoje chega a Ministro. E, quando eu o vejo 
aqui, como Ministro, lembro-me que é a nossa turma 
da Academia Militar de Agulhas Negras que chega ao 
a:pogeu na vida pública. ali, na outra sala, está o nosso 
Ministro César Cais, também aluno da primeira turma 
º~ Escola Militar de Cadetes de Agulhas Negras. De 
modo que é com muita satisfação que eu o vejo, aqui, 
MiriiStro Danilo Venturini, respondendo com precisão, 
Com absoluta convicção às perguntas formuladas sobre 
um problemas tão sério como esse, que a Comissão 
deliberou hoje discutir. Eu perguntaria a V. Ex! se as 
prioridades do Brasil não seriam, primeiro, a educa
cional, segundo, a fundiária, a populacional ou vice
versa?_Porque sabemos que a civilização humana ba
seia-se na trindade, a começar pela Religião Cristã, 
com a Santíssima Trindade. Toda a base de nossa cons
trução é triangular. 

De modo que volto aqui para a trindade. A primeira, 
educacional. .. 

O SR. ALDO PINTO -Maçónico. 

O SR. GASTÃO MÜLLER- V. Ex! está dizendo. 
A educacional, a fundiária ou a populacional CQmo 
V. E~ as colocaria, na ordem de importância, para 
estudos do programa brasileiro? 

E por último, para não encompridar, eu perguntaria: 
o planei amento familiar tão falado não é uma forma 
camuflada de se chegar ao controle da natalidade, usan
do uma política demográfica realista para o Brasil? 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Com a pala
vra ·o Sr. Ministro Danilo Venturini para responder 
ao Senador. 

O SR. DANILO VENTURINI - Nobre Senador 
Gastão Müller, fico bastante satisfeito com esta peque
na rememoração dos nossos tempos de jovens, nos ban
cos escolares da Rua da Fonte - e por que itão dizer, 
do chá das quintas-ferias lá no Mappin - o Gastão 
já era uma pessoa fina naquela época: tomava chá, 

Mas, meu caro Gastão Müller, eu sinceramente não 
saberia dizer-lhe, se_ tivesse que definir prioridades, co
mo colocar os três problemas. Digo a V. Ex! o seguinte: 
é que pela própria_ ~unção que exerço; por delegação 
do Presidente, de Secretário-Geral do Conselho de Se
gurança Nacional, a mim cabe estudar, planejar e coor
denar assuntos. 

De forma que eu não posso manifestar preferência, 
--- porque se eu autorizar o meu trabalho, estafei deixando 

de observar a função primeira do órgão que dirijo que, 
como disse: se é estudar, planejar e coordenar assuntos. 
Eu me coloco ali na posição que, parece, hoje já existe 
no Japão. Você sabe que o Japão só parte para uma 
determinada s~lução depois de consegUir um consenso. 
Eu náo sej.falar japonês, mas tenho conhecimentO deste 
esforço, que vai quase à exaustão, na discussão em 
todos os níveis e que eu chamaria de "entrelaçamento 
de raízes". Minh~_ ~~~fa aí, me-u car<? senador, é de 
formar consenso. Esta é a resposta que deixo. Os três 
problemas, para mim, têm igual importância. E eu pro-
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curo integrá-los numa mesma ótica atribui~dO priori
dade aqui ou ali ãquele que seja mais urgente, em fun
ção da realidade em que vivemos. Muito Obrigado. 

O SR. GASTÃO MÚLLER- Eu é que agradeço 
a V. EJct 

O SR. O ANILO VENTURINI- Quanto ao proble
ma do planejamento familiar, é uma posição bem dife» 
rente do controle da natalidade. O controle da natali
dade é aquela posição radical, a que se refere o Papa 
Paulo VI. O Governo não é favorável a essa postura. 
O Governo quer, como disse aqui, que o homem e 
a mulher sejam pais conscientes e responsáveis, criando 
com amor, com carinho e num clima de harmonia e 
dignidade, os seus filhos. 

De forma que não somos favoráveis ao controle da 
natalidade. Acreditamos que um país só deve ir ao con
trole da natalidade como solução extrema. Muito Obri
gado. 

O SR. GASTÃO MÜLLER- Obrigado a V. Exl 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Com a pala
vra o nobre Deputado Renato Cordeiro, para inquirir 
o sr. Ministro. 

O SR. RENATO CORDEIRO - Sr. Presidente, 
prezadíssimo e eminente amigo Ministro Danilo Ventu
rini. Em rápidas, singelas e despretenciosas palavras, 
a minha participação em tão importante reunião, é para 
parabenizar" aos idealizadores da vinda de V. Ex!, Sr. 
Ministro, para discutir aSsuntos de tão alta relevância. 

Médico que sou, participante da vida pública há 28 
anos, conheci de perto as necessidades maiores das fa
mílias interioranas, principalmente no meu Estado de 
São Paulo, onde nasci, onde vivi por 10 anos como 
médico. Mas vi e senti maíor o problema nos últimos 
20 anos, quando deputado estadual da Assembléia Le
gislativa do meu Estado, participei de comissões parla
m~ntares _que tratavam de assuntos especificamente da 
periferia da nossa grande Capital, São Paulo. E lá nas 
favelas é que fui encontrar ·o índice desabonador de 
familias mal constituídas, de pais não casados, mas com 
o número grande de filhos. E foi quando, participando 
desse problema com intensidade, passei a me interessar 
pelo assunto. Sendo titular de uma empresa médica 
que tem hoje 26 ambulatórios em São Paulo, aprovei

-tando seus médicos e, mais especialmente, suas assis
tentes sociais, entendi por-bem qUe era necessário que 
pesquisassem aquelas famílias mais necessitadas. Quan
do elas procurassem seus ambulatórios, deveriam ser 
orientadas no sentido do planejamento familiar. Trans
mitir, até com uma certa preocupação, essa orient_ação, 
porquanto a posição da Igreja sempre me preocupou 
até conhecer a Encíclica, com o pronunciamento públi
co de Sua Santidade Paulo VI, que me deu mais tranqüi
lidade. 

Mas, tinha ainda uma preocupação que até agora 
permanece, apesar de que, nesta Comissão, tivemos 
oportunidade de ouvir num pronunciamento do Sr. Mi
nistro Waldir Vasconcelos, Ministro do nosso Estado
Maior Q.as Forças Armadas, no dia 26, se não me engano 
do último mês, na Globo, em que ele manifesta clara
mente a posição do EMFA, e não só a sua posição 
pessoal, com relação ao planejamento familiar. Então, 
com mais desassombro, com mais coragem, com mais 
disposição, com mais elã, aconselhei as nossas assis
tentes sociais a que passassem, dentro dos nossos ambu
latórios, a oridentar não o controle da natalidade, mas 
o planejamento familiar. 

Mas, ficou ainda uma indagação que eu faria a V. 
Ext, nesta oportunidade, neste instante em que quero 
parabenizar, mais uma vez esta Comissão, por trazer 
uma pessoa da cultura, do gabarito, da intelectualidade, 
da inteligência, do cavalheirismo -e sem que !s_so quei
ra parecer generosídade de palavra de amigo - do 
espírito público de V. Ex!, Sr. Ministro Danilo Ventu
rini, ficaria aqui a última indagação: 

Nós sempre entendemos que o Exército tem uma 
posição firme com relação ao aumentQ populacional, 
para demonstrar que um país de uma população grande 
era um país mais forte. Fica, agora, a nossa participação, 
com esta indag_~ção: como fica a ·posição do Exército, 

- hoje, com relação ao planejamento? 
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O SR. PRESIDEN1E (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao Sr. Ministro Danilo Venturini, para respon
der ãs indagaçOes do Sr. Deputado Renato Cordeiro. 

O SR. MINISTRU (Danilo Venhirini) ~-Confesso 
que não tenho o pensamento setorial de cada organismo 
do Governo. Mas, trago, como disse, o pensamento 
oficial do Governo. E não tenho dY,vidas de que todos 
os Ministros tê.tD. aquele mesmo pensamento que consta 
das diretrizes que o Presidente João Fígueiredo baixou 
no início do seu Governo. E lá não consta o termo 
"controle de natalidade". Se me permitem, voltaria a 
ler o que consta da diretriz do Presidente: 

"O número de filhos é uma questão de foro íntimo 
das famílias e deve ser por elas decidido com inteira 
liberdade. Ao Estado cabe somente esclarecer aos ca
sais a respeito da faculdade de planejar o número e 
a época em que desejem ter filhos. q ~inistério da 
Previdência e Assistência Social deverá, assim, desenw 
volver atividades educativas, para_ tornar acessíveis à 
população informações e esclarecimentos sobre como 
e o que fazer para a dequado dimensionamento da famfw 
lia". E prossegue a diretriz: "Diante das perspectivas 
de crescimento da populaçãO- brasileira, o Ministério 
da Saúde cooperará com os demais Ministérios, no sen
tido de implementar as medidas que se tornarem neces
sárias.~" Esta é a posição oficiál do Governo. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDEN1E (Mário Maia) - Concedo a 
palavra ao Sr. Relator, Senador Almir Pinto, como 
último inqUiridor do Sr. Ministro Danilo Venturini. 

O SR. RELATOR\AimiiPlilto) -Nobre Ministro· 
Danilo Venturini. O Relator é rilais para ouvir, para 
captar as informações, do que mesmo para perguntar. 

Inicialmente, quero felicitar V. Ex!. Não nos causou, 
em absoluto, qualquer surpresa o brilhantismo da confe
réncia que V. Ex! acaba de f~er ao Plenário desta 
Comissão. Basta que eu lhe diga que esta foi uma_ das 
reuniões mais freqüentadas. Esta presente quase toda 
a Comissão, faltando apenas o Senador Marcondes Ga
delha, por motivo de saúde. Outros Senadores e Depu
tados aqui compareceram, para dialogar com V. EX!, 
sabido que V. Ex! ocupa uma das Pastas mais impor
tantes do País, qual seja aquela que está_ relacionada 
com o setor fundiário e com a Segurança Nacional. 

Quando o nobre Senador Gastão Müller, meu colega, 
fez aquela pergunta a V. EX!, sobre a questão da camu
flagem do planejamento familiar, pensei exatamente 
que o Governo, boje, não pode nem responder pela 
camuflagem que possa existir, porque não tem uma 
política oficial sobre o planejamento familiar. E acre
dito que haja qualquer coisa com relação ao controle 
de natalidade,_ que_ utilize os mais variados ai!_ticoncep
cionais. 

Mas, esta Comissão está exatamente pãta ouvir as 
autoridades, Senadores, Deputados, outras pessoas que 
possam trazer subsídios a~ Relator, para que poss~os 
formar uma opinião que sirva, na ver~ad~, como a pala
vra do Congresso Nacional ã Sua-Excelência, o Senhor 
Presidente da República, quando Sua Excelência pre
tende exatamente coordenar, através de seus Minis
térios competentes, essa questão do planejamento fami
liar, dentro daquela opção de respeito à vontade do 
casal em observância aos Direitos Humanos c de acordo 
coma ONU. 

Mas, Sr. Ministro, esta Comissão andou muito bem 
quando achou de relacionar os nomes de cinco Minis
tros, aos quais está mais afetado o problema. V. EX!, 
democrativamente, atendeu ao nosso convite, sendo 
o primeiro que comparece aqui para tratar de um assun
to, digamos assim, quase espeCífico, que é o problema 
demográfico, que é a questão da ocupação do território. 
E, dentro desse aspecto, V. EX! recebeu alguns, diga
mos, reparos, dos ilustres Senadores Roberto Campos 
e Aloysio Chaves, que poderão reforçar o ponto de 
vista do Governo, oferecendo uma média que poderá 
servir para uma política oficial no que se refere às ocupa
ções e ao planejamento familiar. Esta Comissão tem 
esta grande responsabilidade. 

E virá dep~is do_Mini~tr~ Da~ilo V~!!_t~.ti_nj, __ ~a terça
feira, o Ministro AOi-Ackel, MiriiSfr~ _da Justiça. Virão 
logo, também, aqueles problemas do menor abando
nado, do pai solteiro e da mãe solteira, sem aquele 
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resparao da paternidade responsável. Depois virá O Sr. 
Ministro Hélio Beltrão, da Previdência Social. que dew 
verá estar aqui no dia 7 de junho. No dia, 15, a Ministra 
Esther de Figueiredo Ferraz, que foi muito correta, 
muito amiga e compreensiva e concordou que a audiên
cia, ao invés de ser no dia 14, passasse para o di~ 15, 
uma quarta-feira, a ter lugar às 10 horas. Depo1s da 
Ministra Esther de Figueiredo Ferraz, virá S. E~ o 
Sr. Ministro da Sadde, Waldir Arcoverde. Logo a se
guir, traremos grandes demógrafos. Já esteve aqui o 
Presidente da Associação Médica Brasileira, virá o Pre
sidente do Conselho Federal de Medicina, virá o Presi
dente da OAB. Queremos que dessa gama de depoentes 
aproveitemos o máximo, retiremos o máximo para o 
nosso relatório, para que possamos oferecer, ao final, 
o pensamento do Congresso Nacional à Sua Excelência, 
o Senhor Presidente da República. 

--sr-:-Ministro, não tenho nenhuma pergunta a .fazer 
a V. Ex! porque o assunto já foi muito bem dissecado. 
V. E~ praticamente dissetudo. A sua conferência foi 
mriit<fObjetiva. 

Eu, como Relator, em meu nome pessoal, desejo 
agra-decer esse grande subsídio que V. Elct acaba de 
prestar à Comissão. Muito obrigado a V. EX! 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Com a pala
vra o Sr. Ministro Danilo Venturini. 

O SR. MINISTRO (Danilo Venturini)- Muito obri
gado, Senador Almir Pinto. Praticamente, não tenho 
pontos divergentes com o meu dileto amigo, Senador 
Roberto Campos. Como disse S . ..EX!, estivemos em 
outras campanhas, por volta de 1964/1965. Conheço, 
portanto, a fundo, o pensamento e a lucidez com que 
o Senador Roberto Campos costuma defender os seus 
pontos de vista. Agradeço a contribuição q~e me deu, 
ela será integi3da no nosso trabalho. Quero, de qual
quer forma, ao despedir-me da Comissão, agradecer, 
não só a oportunidade, como também a acolhida que 
me deram aqui. Quero encerrar repetindo aquele trecho 
da minha exposição em que digo: "'A educação significa 
desenvolvimento físico, psicológico. económico, social 
e espiritual. O crescei e multiplicai-vos não se refere 
somente ao aspecto numérico, mas a um crescimento 
interior e qualitativo. Homem e mulher estão convow 
cados a serem pai e mãe, não somente de novos filhos, 
mas também de um mundo mais humano". 

Muito obrigado a todos. (Palmas.) 

O SR. PRESIDEN1E (Mário Maia)- Sr. Ministro, 
antes- de encerrar, a Presidência da Comissão Parla
mentar de Inquérito, que investiga os problemas vincu
lados com o aumento populacional brasileiro, quero 
~gradecer a gentileza com que V. Ex! aquiesceu ao 
nosso convite de aqui comparecer, democr~ticamente, 
para expor alguns aspectos deste multífacetado proble
ma, como disse V. Ex! E nós estamos gratificados com 
a presença de V. Ex:! nessa Comissão. Foi a nossa preo
cupação primeira, quando fomos designados pela nossa 
liderança, para presidir a Comissão Parlamentar de In
quérito, que trata do aumento populacional brasileiro, 
convidar de início o Ministro que eStá encarregado dos 
assuntos fundiários brasileiros e principalmente, o Se
cretário-Geral- do Conselho de Segurança Nacional, 
porque entendemos que a Comissão proposta é uma 
Comissão de alto_ significado para o momento nacional 
brasileiro e encerra elementos muito válidos, elementos 
muito profundos, no que diz respeito à segurança nacio
nal, e, principalmente, relacionado essa segurança na
cional com a ocupação dos espaços vazios nacionais. 
Nós estamos de acordo em parte com o Senador Ro
berto _Campos, quando diz que não se ocupa terra com 
gente; mas com investimento. Eu e ele somos elementos 
advindes dessas áreas vazias, posto que ele é do Estado 
de Mato Grosso e nós do Estado do Acre, portanto, 
ele provém da região Centro-Oeste e nós da grande 
região N arte (?rasil~h·a._Essas regiões, como todos sabe
mos, são grandes vazíoS demográficos. 

Acho que, em verdade, não se ocupa a terra, eu 
diria, somente coni gente, mas também co~ hl:vesti
mento, porque a garra nordestina é que fez a ocupação 
da Amazônia sem praticamente investiment~, mas com 
espírito-de renúncia, com o espírito mesmo de aventu-
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rismo. Este aventureirismo, àu melhor, esta procura 
aventureira. resultante das intempéries que se abatem 
freqaentemente sobre o Nordeste, conduziu levas e le
vas de migrant~ para a Amazônia, sem praticamente 
assistência alguma do Estado Nacional. Eles ocuparam 
quase que por conta própria aquelas paragens. 

O Estado do Amazonas é um grande vaZio demográ
fico, pois até agora- não ultrapassou l habitante, está 
em 0,8 -ou 0,9 habitantes por km2• O Pará também 
é um grande vazio. Devemos_ nos concentrar, nos dias 
atua"is, na ocupação desses vazios demográficos. Certa
mente que não vamos ocupá-los por aventura, como 
se fez até agora, mas planejadamente, dando a essas 
populações que vão crescendo, não só as que vão cres
cendo nas grandes regiões Norte_e Centro-Oeste, mas 
às que migram para lá, as condições sócio-económicas 
para que se desenvolv~ efetivam~nte e ocupem a terra 
de uma maneira qualitativa e não apenas extensiva
mente. 

Já que V. Ext deu por encerrado o debate, eu faria 
s6 uma pergunta, quebrando assim a disciplina. Como 
um dos elementos dessa região, eu perguntaria a V. 
Ext se era preocupação do Governo ou se o Governo 
tinha em mente a intensificação da criação de pólos 
d.e desenvolvimento nessas áreas de vazios demográ
ficos, com a fmalidade principal de desinchar as grandes 
metrópoles, atraíndo as populações marginalizadas 
egressas da zona rural, para inverter essa tendência 
que há no presente, de uma corrente migratória da 
zona rural para a zona urbana. Pergunto se havia uma 
polftica do Governo, uma preocupação em aumentar 
o número de_ pólos de desenvolvimento nessas áreas 
para inverter a corrente migratória no sentido da zona 
urbana para a zona rural? 

O SR. DANILO VENTURJNI - Muito obrigado 
Pela oportunidade que me dá o ilustre Presidente dessa 
Comissão, Senador Mário Maia. Eu não diria ao Sr. 
que temos pólos de desenvolvimento, porque como o 
Senhor sabe, vivemos um período de dificuldades eco
nómico-financeiras muito grandes. Não raro encontra
mos nos jornais preocupações em torno da redivisão 
política do Brasil, com a criação de Estados aqui e 
ali. Temos sido contrários, porque a criação de um 
Estado demanda não só um investimento de recursos 
muito grande, como também um tempo além daquele 
que julgamos necessário para melhorar as condições 
de vida e de desenvolvimento de determinadas _regiões. 

O que temos feito, isto sim, no Araguaia - Tocan
tins. como pretendemos fazer no Nordeste, é a criação 
de projetas e, uma vez conquistados os recursos neces
sários, próprios ou do Banco Mundial, não só para 
o POLONORDESTE, como também para o POLO
NOROESTE, af si~, chegar a esse estágio Qo pólo. 
Até lá, ficamos apenas com projetas. 

-_Por exemplo, na parte fundiária, no seu Estado, o 
Estado do Acre, criamos uma Coordenadoria Especial 
do INCRA, para que começe a implementar um projeto 
que leve em conta três aspectos: a regularização fundiá
ria, que o Senhor conhece melhor do que eu, é um 
dos problemas mais sérios no seu Estado, o problema 
do assentamento e dos colonos, e, finalmente, o proble
ma da habitação rural, para cuja solução temos tido 
o apoio do Presidente Figueiredo. 

Para que o Senhor tenha uma idéia do que ocorre 
no seu Estado, outro dia me veio às mãos (desculpe-me 
Senador Roberto Campos, pois volto a Mato Grosso) 
uma carta de um matowgrossense, que se queixava de 
que tinha comprado uma área de 10 mil hectares no 
Acre. Um seu vizinho, que se dizia detentor d~ 200 
mil hectares ao começar a desmatar sua área, ao mvés 
de fazê-lo d~ntro dos seus pretensos 200 mil hectares, 
invadiu a área do vizinho. 

O Sr. verifica cofio os prob[emas são recentes e exi
gem de nós em conseqüência, um tratamento mais ágil. 

Se formo~ çl.esenvolver um plano mais ambicioso com 
a criação de pólos, o Senhor há de c~nvir que, na.lon~a 
caminhada que teríamos de fazer, nao. danamos Jamars 
o primeiro passo, que é o que dá parttda ao proce~so. 

Mas, eu queria aqui dizer aos Srs. o segumte: m~da 
outro dia, depois de visitar Forte Príncipe d.a Betra, 
fui a um dos Municípios mais novos de Rondôrua, Costa 
Marques, e lá visitei o Posto de SaJ:í.de. Cerca de 75% 
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da população que lá encontrei era de nacionalidade 
boliviana. Então, este é outro problema que há no Bra
sil. 

Ao longo destes seus quase 18.000 km de fronteira 
terrestre, não raro, pelas normas de boa-vizinhança e 
de bom relacionamento entre países, e também numa 
atitude cristã e humana, temos que atender àquelas 
populações necessitadas que ali estão. 

Pois bem, enquanto eu via aquela população boli
viana sôfrega de atendimento, encontrei uma senhora 
de cor, a Professora Alexandrina, Secretária de Educa
ção do Município de Costa Marques. 

Gosto de .conversar com o prefeito, com membros 
da Câmara de yereadores, produtores lavradores, para 
que tenha realmente um espectro mais correto da região 
que visito. 

Essa mulher me impressionou sobremaneira, porque 
me disse assim: não tenho nenhum problema. Disse-lhe: 
mas não é possível, minha Senhora, a Senhora, Secre
tária de Educação do Município de Costa Marques, 
município que nasceu ontem, como não teni problema?! 
Respondeu-me: meus problemas são relativamente sim
ples. Preciso que a linha de ônibus faça o percurso 
de 28 km, de Costa Marques até o Forte Príncipe da 
Beira, porque hoje uma corrida de automóvel ou de 
caminhão está custando 6 mil cruzeiros. Então, a popu
lação infantil do Forte não pode, com regularidade, 
vir ao colégio aqui, em Costa Marques. 

Conversamos com o Governador do Estado. O pro
blema ficou equacionado .. 

Olhei para as mãos dela, mãos calosas. Disse-lhe: 
a Senhora trabalha no campo? Ela disse: não. Remo. 
Como a única via _de transporte que tenho aqui é o 
rio Guaporé, então, remo de manhã, buscando as crian
ças às margens do rio, para trazê-las à escola; à tarde, 
faço a viagem em sentido contrário. 

Graças ao bom Deus, a Ministra da Educação estava 
presente. E, ali mesmo deu os recursos para que aquela 
senhora comprasse uma lancha para o transporte das 
suas crianças. 

Atendidos esses dois problemas, ela se deu por satis
feita. 

Após o almoço, ela me disse. Mas, há um terceiro 
pedido, e este o digo aqui, pOfque-·parã -riiiiii é corOo~ 
vent_e. Disse-me:_ Mi,n.istro. as mig.tJas ~scola~ estão sem 
Bandeira Nacional. Então, estou precisando de 6 Ban
deiras. 

Também já providenciamos as Bandeiras, para que 
ela possa hasteá-las na frente dos seus colégios, que, 
muitas vezes -como sabe a Senadora Eunice Michiles, 
como sabe a Professora Ana Maria - são palhoças, 
mas são o local disponível para o ensino. Mandamos 
já as Bandeiras, para que ela pudesse marcar a presença 
do País ali. 

Por isso digo, meu caro Senador Roberto Campos, 
que acredito no brasileiro e acredito que vamos encon
trar solução para este tão grave problema: a explosão 
demográfica. 

Uma vez mais, muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Agradecendo 
a presença do Sr. Ministro Danilo Venturini, damos 
por encerrada esta reunião. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE 11\ll;!UÊRITO 
Criada com o objetivo de problemas vinculados 

ao aumento populacional brasileiro 

3! REUNIÃO, REALIZADA 
EM 12 DE ABRIL DE 1983 

Aos doze dias do mês de abril de mil novecentos 
e oitenta e três, às dezessete horas e trinta minutos, 
na Sala de Reuniões da Comissão de Economia, presen
tes os Srs. Senadores Mário Maia, Presidente, e Almir 
Pinto, Relator, reúne-se a Comissão Parlamentar de 
Inquérito criada com o objetivo de investigar problemas 
vinculados ao aumento populacional brasileiro. 

O Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e dis
pensa a leitura da Ata da reunião anterior que, em 
seguida, é dada como aprovada. 

Inicialmente, o Sr. Presidente solicita ao depoente, 
Dr. Walter Rodrigues, Seci:etário Executivo da BENR 
FAM que proceda o juramento de praxe. 
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Com a palavra, o Dr. Walter Rodrigues agradece 
a honra de ter sido convidado para depor na Comissão 
e- dando início ao depoimento ressalta a importância 
·de um planejamento familiar no País, afirmando ser 
este, um processo informativo e educativo, que permi
tiria --aos casais, espontaneamente e voluntariamente, 
_de posse de novos valores, de pontos novos de referên
cia, poderem livremente decidir sobre o tamanho da 
sua prole e sobre o espaçamento dos filhos. 

Afirma, ainda, que nos países que negligenciarem 
o planejamento familiar ou não desenvolverem um proR 
grama efetivo, necessariamente, acabarão tendo que 
adotar uma política de controle de natalidade. 

Ao final da exposição, o Sr. Presidente agradece a 
presença do Dr. Walter Rodrigues, ilustre depoente 
e determina a publicação do texto apresentado em aneR 
xo a presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar, eu, Edson Luiz Campos Ábrego, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publi
cação. 

ANEXOÀATADAS.REUNIÃODACOMIS
SÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DES
TINADA A INVESTIGAR PROBLEMAS VIN
CULADOS AO AUMENTO POPULACIONAL 
BRASILEIRO, REALIZADA EM 12 DE ABRIL 
DE 1983, A FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO 
DO SR. WALTER RODRIGUES, SECRETÁ
RIO EXECUTIVO DA BENFAM, QUE SE PU
BLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO 
SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO. 
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INTRODUÇÁO 
O Brasil, o maior país da América do Sul e o sexto 

mais populoso país do mundo, tem uma população em 
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tomo de 120.000.000 de habitantes, apresentando uma 
taxa de crescimento anual de 2,48% de acordo com 
o Censo de 1980. 

A grande necessidade do Planejamento Familiar po
de ser demonstrada através de dados sobre Mortalidade 
Infantil, Mortalidade Materna e pelas altas percenta
gens de menores abandonados. 

No Brasil, até 1965, os temas "Pianejamento Fami
liar., e "CoritraCeptivos" eram considerados tabus em
bora os altos índices de aborto provocado e suas conse
qüências rlo campo da Saúde Pública já começassem 
a preocupar alguns pesquisadores brasileiros. 

Desde a sua criação, a BEMF AM tem divulgado o 
Planejamento Familiar, sob todos os aspectos, procu
rando sensibilizar a opinião pública, as lideranças e o 
Governo para a necessidade imperiosa da implantação 
de um programa, a nível nacional, estendendo a todas 
as classes sociais o dire!,l:o d~ decidir, livre e responsa
velmente, o tamanho de sua prole, bem como o espaça
mento entre os nascimentos. 

No entanto, é preciso ressaltar que a mudança de 
atitude do povo e da liderança para a implantação oficial 
do Planejamento Familiar, no País, representa um pro
cesso de mudança de comportamento, sendo, portanto, 
evolutivo e histórico. 

Inteiramente ajustado à realidade brasileira, o plano 
de trabalho da BEMFAM se caracteriza pelo contínuo 
e simultêneo desenvolvimento de atividades variadas, 
dirigidas a todos ·os níveis, com o objetivo central de 
motivar e acelerar a evolução desse processo. 

A definição dessas atividades sempre se baseou na 
análise dos resultados já obtidos, a fim de se aprimorar 
o sistema de atuação e se identificarem as técnicas efica
zes de participação, no local e no momento adequados. 

I. FUNDAÇÁO DA BEMFAM 
A fundação da Sociedade Civil Bem-Estar Familiar 

no Brasil- BEMF.AM:, promovida por ginecologistas, 
em 26-11-65, resultou da conscientização da necessidade 
de um movimento em prol do Planejamento Familiar, 
tendo em vista os dados alarmantes sobre aborto provo-
cado, apresentados na XV Jornada Brasileira de Obste
trícia e Ginecologia, que se realizou no Rio de janeiro 
e da qual participaram 697 profissionais, de 16 Estados 
do _Bjasil. 

No Território brasileiro, a BEMF AM consagrou-se 
a princip_al promotora da paternidade responsável, 
constituindo-se a entidade mais atuante na defesa de 
estender às classes mais pol?res o direito humano de 
informação sobre Planejamento Familiar e acesso aos 
meios de evitar a gravidez não-desejada. 

II. OBJETIVO 
Motivar a implantação de um Programa de Planeja

mento Familiar em escala nacional, capaz de fornecer 
assistência médico-educativa a toda a população (parti
cularmente às camadas mais pobres), de preferência 
sob os auspícios e responsabilidade do Governo Fede~ 
ral, incluindo a distribuição gratuita de anticoncepcio
nais, informações sobre os diversos métodos contra
ceptivos e uma infra-estrutura didática capaz de incor
porar o conceito de Paternidade Responsável ao acervo 
da população. . 

III. ESTRATÉGIA 
Para atingir seu objetivo, a BE.MF AM desenvolveu 

uma estratégia de açóes norteadas pelas seguintes dire
trizes: 

• Para a implantação do Planejamento Familiar no 
Brasil será necessára a aceleração do processo de mu
dança de valores e atitudes a ela relativos, que culminará 
com a responsabilidade do Governo pelo oferecimento 
de serviços ligados ao Planejamento da Família. 

e Não basta criar a mentalidade. É necessário moti
var boa porcentagem da população para o uso de méto
dos eficazes de planificação familiar, oferecendo, por 
isso, serviços perfeitos à classe pobre. 

• FazRse mister atuar sobre as lideranças, que po
dem transformar as normas jurídicas, permitindo novas 
condições para a informação e oferecimento de serviços 
de Planejamento Familiar. 

Analisando-se a realidade brasileira da época, e le
vando em consideração que todo processo de mudança 
possui características que determinam a ordem crono-
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lógica dos acontecimentos, o processo de introdução 
do Planejamento Familiar consistiria nas seguintes eta
pas: 

Pri:meira etapa ~esta etapa corresponderia à intro
dução de um elemento catalisador de variantes, visando 
o início da aceleração do processo de implantação do 
Planejamento Familiar. As atividades da BEMFAM 
que são o elemento ca,talis_a_dp_r, voltar-se-iam para a 
motivação, informação e educação, procurando criar 
grupos de base para a colocação do tema na pauta dos 
debates sobre os problemas nacionais. . 

Nesta etapa, foram criadas as clínicas, financiadas 
quase integralmente pela BEMF AM, de vez que outros 
recursos da comunidade ainda não estavam suficiente
mente motivados para arcarem com algum ónus dessas 
clínicas. 

Segunta etapa- a segunda etapa se caracterizou pela 
expansão das atividades da BEMFAM, solicitadas pela 
própria realidade presente. A agregação de numerosas 
entidades especialmente órgãos estaduais e municipais, 
permitiu o crescimento da organização, e, desse modo, 
correspondeu à expectativa e motivaçãO ·geradas por 
sua estratégica de ação. 

Podemos dividir esta etapa em duas subetapas: 
a) Envolvimento de participação- caracterizado pe

la crescente absorção do ônus das clínicas por outras 
entidades, resultante das atividades de motivação alia
das ao aumento das atividades de informação e edu
cação. 

b) Envolvimento de responsabilidade - caracteri
zada pela criação de clínicas a nível governamental, 
identifiCando os serviços de Planejamento Familiar co
mo os serviços assistenciais prestados pelo governo. 

Terceira etapa - a terceira etapa será aquela em 
que haverá total participação do Governo Federal, to
mando para si a responsabilidade de oferecimento-de 
serviços de planejamento familiar, tomando uma reali
dade para todas as classes sociais o direito de receber 
informações e os meios para participarem da paterni
dade responsável. 

N-ATIVIDADES DA BEMFAM 
a) Serviços de Planejamento Familiar nas universida

des 
Os primeiros trabalhos da BEMF AM foram realizados 
junto às cátedras de Obstetríciã e Gin,~logia das Uni
versidades, instalando os serviços de atendimento em 
Planejamento Familiar, concitando os médicos a com· 
bate em o aborto provocado e lembrando-lhes o uso 
dos métodos anticoncepcionais como um dos meios de 
se promover a saúde matemo-infantil. 

b) Clfnka.S de Demonstração- Clínicas de Apoio 
Com o intuito de estender suas atividades, a BEMF AM 
estâb6leceu Clfn.icas de Planejamento Familiar, derio
minadas "Clínicas de Demonstração~• onde oferecia à 
população pobre: 

• informação e educação sobre métodos anticon
cepcionais, procurando conscientizar todas as pacientes 
sobre os benefícios s_ociais e económicos do Planeja· 
mente Familiar, através de palestras educativas e moti
vacionais em que se utilizavam recursos modernos au-
diovisuais; - - -- -

e fornecimento de métodos anticoncepcionais, 
cientificamente aprovados, indicadas para cada caso in
dividualmente. 

c) Clínicas de Convênio 
À medida em que a comunidade amadurecia e com
preendia a importância do Planejamento Familiar, e 
as liqeranças resJ?Onsáveis pc::lo serviço se encontravam 
plenamente motwadas surgiU uma nova estrutura de 
serviços: as Clínicas de Convénio. As despesas de pes
soal e material eram absorvidas total ou parcialmente 
pela própria comunidade e a BEMF AM: pe~aneceu 
responsável pelo suprimento de anticoncepcionais, ma
teriais informativos e educativos, instrumental de ava
liação e treinamento de equipe dessas clínicas. 
Essencialmente, essa clínicas localizavam-se em servi· 
ços de saúde já existentes, tanto públicos como priva
dos, procedendo-se, assim, uma verdadeira integração 
do Planejamento Familiar às demais ações de saúde. 

d) Atividades de informação e educação 

Ao elaborar seu plano de expansão, a BEMFAM pre
tendeu um crescimento paralelo entre as atividades de 
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informação e educação com as atividades das Clínicas, 
por considerar que ambas as tarefas eram "igualmente 
importantes e se completavam. Enquanto a informação 
e a educação motivavam os líderes e as comunidades, 
os serviços médicos ofereciam oportunidade para o en
gajamento de técnicos, que atuariam, na comunidade, 
como instrumento de demonstração e envolvimento. 
As lideranças, profissionais de diversas classes, os uni
versitários e os estudantes de nível médio eram motiva-

-·--· 
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dos e informados, através de seminários, conferências, 
cursos de aperfeiçoaMento, publicaç6es e cantatas pes

-soais, a fim de obter-se sua colaboração no movimento 
a favor do Planejamento Familiar no-Brasil. 
Ao mesmo tempo, o envolvimento da população fazia
se através das atividades de informação e prestação 
de serviços. 
No quadro a seguir, estão sumarizados os aspéctos prin
cipais âas 3tiVidades de iriforniação e educação. 

I 

AÇÃO OBJETIVOS 

Motivação e informação direta is autorlda-

ALTO des governamentais, lideres poltticoa, reli-
giosos e comunitários. 

Motivação, informaçãO e treinamentQ de pesso-

~IO as que, 'direta ou indiretamente, pudestsem tX"!. 
balbar em Planejamento Fam111.ar. 

Motivação e mudança de atitudes da população 
para com. o Planejamento Pamiliar. Prestação de 

BAIXO serviços clínicos, 
de envolv~ento. 

e) Programas Comunitários 

A cobertura populacional oferecida pelas clínicas era 
restrita, quer por razões geográfica, quer por razões 
culturais e operacionais. Tornava-se necessário dar aos 
Programas de Planejamento Familiar uma característica 
de Programa de Saúde Pública, que é a única forma 
de realmente oferecer uma solução aos grandes proble
mas gerados pela ausência de informações e meios para 
o pleno exercício da Paternidade Responsável. 
A partir de 1973, considerando __ o Planejamento Familiar 
uma medida de saúde pública em que se poderia utilizar 
uma_ infra-_estrutura paramédica para viabilizar a expan
são do ofeJecimento de serviços, começaram a ser im
plantados, no Nordeste brasileiro, prognnas estaduais 
para o Planejamento Familiar, com o apoio político-ins
titucional e a mobilização dos recursos humanos e mate
riais, disponíveis em cada comunidade. Nesses progra
mas, as lideranças institucionais e populares, devida
mente informadas, motivadas e treinadas, passaram a 
colaborar, voluntariamente. 
O primeiro Estado brasileiro a oferecer as condições 
ideais para a implantação de um Programa Comunitário 
de Planejamento Familiar foi o Rio Grande do Norte, 
onde a BEMFAM já havia criado 11 Clínicas apra o 
atendimento das cidades mais populosas. Mas não ha
via, até então, uma infra-estrutura que possibilitasse 
o atendimento às áreas rurais e às cidades com menor 
contingente populacional. 
Em meados de 1973, o Governo Estadual firmou um 
convênio com a BEMFAM, o que permitiu o desenvol
vimento do_primeiro Programa desse tipo. 
Em 16 meses, o Programa se estendeu aos 150 muni
cípios do Estado com postos assistenciais, que possibi
litava a todos os que o desejassem, o acesso às informa
ções e aos meios_ para planejar suas famílias. Sendo 
um programa pioneiro, além de representar o primeiro 
envolvimento da BEMFAM a nível estadual, o Progra
ma Comunitário de Planejamento Familiar no Rio 
Grátfde do Norte começou com características experi· 
mentais e passou por reformulações diversas até chegar 
ao sistenia considerado mais adequado. 
A experiência adquirida no Rio Grande do Norte, facili
tou a rápida expansão do programa da Paraíba, iniciado 
em agosto de 1975. 
As características desse programa se assemelhavam ãs 
do programa pioneiro. Foram assinados convênios com 
as autoridades locais e foi alcançada, mais rápida e 
efetivamente, a conscientização das lideranças comuni
tárias, reduzindo as~im a vulnerabilidade das atividades 
em geral. · 

como demonstraçãO e forma 

Apenas em 5 meses de atiVidade, 171 municípios foram 
~tegrados ao programa. 

-Aínda em 1975, também começaram a ser implantados 
. os· programas ~munitários de Pernambuco e Alagoas. 
Em ambos os casos, os respectivos governos estaduais 
foram motivados através de uma política ascendente, 
isto é, mediante o envolvimento antecipado das Prefei
turas Municipais. Em dezembro deste mesmo ano, o 
Paraná deu início às Primeiras providências para a im
plantação de um programa comunitário de Planejamen
~~ ~a;:;_~i:, tendo como meta atender a região norte 

No dia 2 de abril de 1981, a Secrearia de Estado da 
Saúde e do Bem-Estar do Paraná assinou um convênio 
com a BEMFAM, para integrar o Planejamento Fami
liar às atividades de saúde matemo-infantil nos Distritos 
de Saúde, existente-s em todo o Estado. 

O êxito alcançado no Nordeste do País, estimulou o 
Governo do Piauí a celebrar um convênio com a BEM
F AM em 1978. Problemas de obtenção de recursos fi
nanceiros aliado às transformações na estrutura execu
tiva do Estado, em decorrência da mudança de Governo 
(15 de março de _1979) fez com que as atividades só 
se iniciassem na segunda quinzena de março de 1979. 
A experiência acumulada pelos programas já em funcio
namento até aquela oportunidade, possibiltou que os 
114Municípios do Estado do Piauí tivessem seu progra-

~~~~:;~:~~ P~e/o~~%~:~~~:~~~!:~: totalmente 

Em fevereiro de 1980 foi a vez do Estado do Rio de 
Janeiro iniciar seU programa -comunitário. No primeiro 
ano de atividades. estava prevista a implantação do 
Planejamento Familiar em 15 municípios. Em dezem
bro de 1982, já se estendiam as ações do Planejamento 
Familiar a 56 dos 64 municípios existentes. 
No Estado de São Paulo, pela dificuldade na obtenção 
de recursos ainda não foi posSfvel o início das atividades 
de Planejamento Familiar de forma sistemática. 
Contudo, atividades de treinamento e ações educativas 
vêm sendo realizadas em todo o Estado, essencialmente 
nas instituições sociais vinculadas à Secretaria Estadual 
de Promoção e Ação Social que, no dia 30 de novembro 
de 1979, assinou convênio com a BEMFAM. 

'!3m maio de 1982. a BEMFAM iniciou um programa 
mtegrado de Planejamento Familiar e Educação Primá
ria de Saúde com Mobilização Cãlnunitária no Estado 
do Ceará, o quinto mais populoso do Brasil. 
As características dos programas comunitários de Plane-
jamento Familiar são as seguintes: -
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Bases Filosóficas do Programa Comunitário 
• Respeito aos costumes locais e às ~radiçóes region~i~. 
• Aproveitamento dos recursos humanos_ e matena1s 
já eXistentes na cO!l1ili)idade. _ ___ _ _ _ _ 
• UtilizaçãO de pessoal paramédico e não-médico, de

vidamente treinado para as atribuições que lhe serão 
confiadas. 
• Cobertura de grande maiOria dil popUlação, como 

atividade de medici.na preventiva, 
Componentes 

• Componente Político e Técnico 
Representado pelo GoVerno do Estado, pela Secreta:fia 
Estadual convenenteo ~.na área técnica, pela Secretaria 
Executiva da BEMF AM. 
• Componente Não·Ciính~o _ . 
Cornpõê~se da equipe técnica responsável por Trel~a

mento, Comunicação, Informação,_?ducação e_Avaha
ção, além_ dOs líderes comuni_táriõs q~e, identificados 
nos municípios, dist~tos e _pe9uenas c1dades, sã? ~ns
cientizados da necess1dade d~ mcorporar o PlaneJamenM 
to Familiar à dinâmica s_odal e, em seguida, motivados 
e treinados para atuare'm como "voluntários" do ProM 
grama, atuando, basicamente, em duas espécies de funM 
ção: 
Educação, isto é, a realização de palestras·inforniativas 
e motivacionais em suas respectivas comunidades. 
DistnOuição de antiCOncepcionais após uma triagem das 
usuáas (para detecção d.e. contr.ª-in4igaç~~ !1J3Í~ ._co
muns~ relativas à anticoncepção, o que implica sistema
ticamente, no enc·aminhamento da cliente ao médico 
integrado-ao componente clínícri do programa) proce
de-se à entrega de anticoncepcionais, atendendo à esco
lha de cada usuária e considerando seu quad_ro de saúde. 
O complemento dessa atividade é a coleta de dados 
necessários ao trabalho de avaliação e estatística. 
• Componente Clínico 
Formado pelos médicos _que, após treinamento espe
cífico em Planejamento Familiar._ prestam colaboração 
ao Programa, no atendimento de clientes com queixa 
ou contraMindicação aos anticoncepcionais. 

Atividades Básicas 
Representam atividades básicas dos Programas Comu
nitários: 
• Seleção e motivação d_os_lfdereJ> comunitários; 
• Treinamento dos recursos comunitários pará os Ser.: 

viços de Planejamento Familiar; 
• Comunicação, informaÇão e educação sobre s~úde 

infantil, cufdados matermos, nutrição, higiene, repro
dução humana e Planejamento Familiar; 
• Distribuição d~ anticoncepcionais. 
• Atendimento médicÇ> para clientes com queiXa ou 

contra-indicação a anticoncepcionais. 
• Avaliação e acompanhamento das atividades. 

t) Estudos e Pesquisas 
Estudos dentro da área 4a reprodução human~ .e pes9ui
sas científicaS 'de Cai'áterm:édico, psicológico, s6Cío-=eco
nômico, demográfico, estatístico e operaciorial, em co
laboração com outras entidades,_podendo-se ci~ar: 
• y de Soichet. 
• Pesquisa biomédica de avaliação do sang!amento 

menstrual. 
• Pesquisa do perfil parasitológico no mu.n'icfpio de 

Oeiras. · . ·~·· . ___ .. ___ . _ 
No município de Oeiras, localizado no E~ado. do l'i;;~.l!f, 
foi desenvolvido, desde 1979, um projeto piloto, in!e
grando duas ativida~es. primárias de saúde, o PlaneJa
mento Familiar e o controle parasito lógico, para melho-
rar a qualidade de vida da população. . . 
A estratégia do compOnente de controle pa_rasttol6gico 
permitiu um extenso tratamento da populaçao, em curto 
espaço de tempo, reduzindo a eliminação de ovos no 
solo, fator prinCipal.de contaminação. 
• Pesquisa de IE .....:.... vocabtdá-çio.-:::- _form~s -:-:-.~~res 

paralelamente às atividades de atendimen.to e_,de_m~~~- _ 
mação/educaçãq/çom,unicação, a BEJyi.F AM fo~. ~p.erfet
çoando suas técnica.S ç_rnetodo!Qgiasde de~~~~~lvtmen
to de programas comunitários. V árias procedtmentos 
foram-se integrando à dinâmica de trabalho: 
- Estudo de vocabulário - Corno para a população 
do Nordeste, a forma de comunicação princípal é a 
oral, proc.ede.u.:.se JlJJJ. estudo ~e v~cabu_lár_io... ~ -··~
Esse estudo m.o.stroq_que muitas p~la~ras St? restnngtam 
ao uso regional e o povo nordestino aprese_~~ava um 
variado e curioso vocabulário, particularmente ao ex~ 
pressar conceitos sobre sexualidade. Foi eritão possível 

: uma adequação da terminologia empi:"egadapela equipe 
técnica do programa, em su~ palestras e treinamento. 
Também o& materiais educativos. acompanhavam em 
-sêii teXto· o& fesultàdos desse estudo. 

_. Estudos das cores- As cores primárias, as cómbina
ções, o primítiVismo, estáo sempre presentes nas mani~ 
festações artístico~cuiturais do nordestino. Fizemos uma 
análise e. paitimoS.p3ra iD.COrp'o.i"ãr às lloSsas prodUções, 
o aprendido. 

- Estudos de formas - Três elementos básicos foram 
analisados:· a foto~rãfia~ o desenh() e a_ caricatura. O 
conhecimento .dessas variáveis e seu uso alternado em 
consoriância aos objetivos, defiiliram a linha de atuação, 
nõ ilspecto de ProduÇão ae materiais. 

e Metodologia de Treinamento 
Com o decorrer dos Cursos de Treinamento de Volun
tários, a observação levou n?ssas eq~ipes ao desenvol
vimentO de_ uma metodologia pr6pna, onde todos os 

-aspectos foram rigorosamente tratados sob o ponto de 
vista d()S participantes. Desde o pr~cesso de sel~çá? 
procurou~se valorizar cada um e respeltar a cultura mdl
vidual. Todos os conteúdos programáticos são, agora, 
apresentados em termos de proposição, de o?-de s~ ori-

- ginam os conceitos que sáo adaptados â vwêncta de 
cada um. Busca-se, então, o crescimento da pessoa, 
e_ não apenas O aumentO de informação sobre um deter
minado assunto. Com. isto, acrescenta~se aos conteúdos. 
a ~erem trabalhados, aspectos culturais, recreativos, e 

-áté me·smo, interesses que surgem do grupo durante 
as atividades, 
Outra importante estratégia·é usar o curso·de ~eina
mento como um meio de promover o voluntáriO. O 
curso deve ser sempre realizado na capital do Estado 
e os certificados, assinados por Secretários de Estado, 
representam o maior reconhecimento poss(vei. 

- Finalmente, através de alguns meios específicos, bus
_08-se evidencia'r perante toda a comunidade a atua~ã'? 
dos volutários, prestigiando-o junto ao seu povo e sohdi
fitarfdo sua liderança. Um jornal é produiido por cada 
Estado, veiculando notícias sobre a atuação dos Educa

-dores e Distribuidores, dados sobre o programa e assun
tos de interesse da comunidade. 
Também através de prograrria-s radiofónicos são divul
gadoS conceitos de Planejamento Familiar e a atuação 
dos voluntários. 
• -Pesquisa Operacional do Programa do Piauí 

Pesquisa de Prevalên<:ia- Ri? Gi'a~?-de do No:r:e 
--• . Pes.quisa de saúde matemo~mfantll e Planeja-
- menta Familiar. 

Particularmente. adaptadas à coordenaçãO e avaliàção 
dos programas · 

V - RESUMO DAS DIFICULDADES ENCON
c TRADAS 

Seguindo a lei física; mas também social, de que a 
toda ação corresponde uma reação, as atividades iodais 
desenvolvidas pela BEMF AM desencadearam uma sé
rie de investidas dos opositores à idéia de implantação 
do Planejamento Familiar no Brasil. 
___ Destacavam-s~ três principais grupos de oposição, 
que influíam em todos os níveis, direta .ou indireta
mente: a igreja cat6lica, elementos extremistas e os 
grupos de/ou pessoas mal-informadas. 

A campanha deflagrada por esses grupos dirigia-se 
invariavelmente à BEMF AM, porque esta represen~ 
tava, como ainda representa, sinónimo de Planejamen
toEamílíar. _ 

O .auge da campanha contrária à planificação familiar, 
levou o Congresso Nacional a instalar uma ComiSsão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o assun
to. A causa. principal que motivou esta CPI foi o fato 
de que alguns misSiOnários protestantes esfrangeiros, 
em 1967, ofereceram anticoncepcionais a um pequeno 
grupo de mulheres da região amazónica. A imprensa 
desencadeou uma ampla campanha, dando repercussão 
nacional a este fato, que era tratado c.omo uma interfe
rência estra0:geira nos problemas populacionais brasi-
leiros... . _ 

A BEMFAM foi l~gada _à ação dos missionários e 
convidada a depor na Câmara dos Deputados. 

O refiexo dos tr_abalh_os da CPI, levaram vá~os seg
tnentqs .9-a opinião pública a manifestarem-se. Essen
cialmente.os meíQs.de comunicação, formadores e in
fluenciad-ores clessâ opmião, liderarâm uma frente antl
planificação familiar. 

A açáo da BEMFAM concentrou-s.e nessa ocasião, 
em estender suas atividades informatívas, já que tal 
reação .derivava substancialmente da auséncia de/ou má 
informação. Um amplo~ trabalho voltado para os meios 
de comunicação de massa, o Congresso Nacional e as 
principais lideranças nacionais, de natureza política pro
fissional e institucional, foi realizado. 
_ Superados os problemas causados pela CPI e em de

corrénCía da pronta ação da BEMFAM, pode-se notar 
também a m d~ opinião das diversas lideran-

a Iio noticiário dos jornais. 
No período 1 2. não só aumentou o n6mero 

absoluto de notícias, como cresceu em praticamente 
lO% a quantidade de notfcias favoráveis. 

O quadro a seguir evidencia essa mudança: 

opmllio DO NOTI~O EH REi.Açlro liO 

P~AMENTO 

" ANO VEicliLAçlo !'AVORlVEIS • 
1967 781 212 27.1 

1972 967 358 37.0 

As notícias contrárias decresceram 5,2%."0 mesmo 
verifiCOu~se quanto ãs notícias neutras, que desceram 
em4,8%. · --. 

Isto sigriiiica que o trabalho i.ilfonnativo realizado 
foi capaz de conscientizar n~o apenas 11essoas anterior
-m-en~ contrária~~ como tamb~m parte das que n~o ti~ 
. nbatn aioq.a de(inj.do_ ~Jl.<l: posição. 

~--~ No provimento de recursos financeíros para o desen
volvimento das ati_vidades de Planejamento Familiar, 
também enfrentamos muitas dificuldades que poderiam 
ser eliniiO:i.das se existisse maior entendimento da situa
ção global, por parte dos doadores, .a fim de que todos 
os esforços fossem melhor coordenados e.auxiliados 
aqueles cujas atividades, realmente, pudessem repre

-sentar papel significativo no contexto nacional. 
Por outro lado, por vislumbrar-se a possibilidade de 

:g:_~~lttÇ~r l!!!! .. P:[Qgi"ama oficial, os doadores enten
dem 9ue devam reduzir sua participação, quando, em 

FAJ<lLIAR 

CONTI!!RIAS • """""""' • 
304 38.9 26S 34.0 

327 33.8 282 29.2 

-realidade 1 não se concretizou ainda, o objetivo alme
jâdO. 

O prejuízo d.3 retração. dos_doador~s.fica evidenci~d? 
no.impedimento da reallzaçao de attvtdades essenctalS 
à motivação de lideranças, na falta de recursos para 
a necessária utiJi~ção clqs meios de comunicação de 

-massa, na amea-ça.de.se interromper programas e~itosos 
e na imposSibilidade de se estender os programas a 
outros Estados. 

VI. PROGRESSOS" ALCANÇADOS 
Paulatinamente, fomos assistindo ao nascimento de 

uma nova esperança, representada pelas adesões de 
importantes lideranças nacionais, já c?nscientizada~ .da 
necessidade çle implantação do PI.aneJamento Famthar 
no País, considerado como atividade básica de assis
tência materno-infantil e fator positivo de desen.vol
vimeilto. 
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a) Opinião Pública e Comunidade 

Com o de:;envcilvimento das a!t6es informativas, atia
do ao oferecimento de serviços, verificou-se a evoluçâ? 
da opinião pública, que representa o anseio da comum-
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dade em ver atendidas suas necessidades em relação 
ao Planejamento Familiar. 

_O_quadro a seguir' evtd"encia a transformação da opi
nião pública no período de 1967 a 1977, em dois princi
pais centros do País. 

A'l'I'l'O'Jtt; F.REN'l'E AOS ~TOllOS. .DE LDa.TA<;Xo DE F.n.BOS 

~Pl\ULO 1967 l-971 

• • 
aprovam 63 68 

desaprovam 28 24 

Não têm opinião 09 08 

RIO DE JANEIRO 

~tprovam 

desaprovam 

não têm opinião 

Fonte - Gallup e IBOPE 

Mais recentemente - em meados ~~ 19~0 - ui?a 
pesquisa realizada pelo IBOPE, por sohc1taça? ~a ~xtm
ta Secretaria de Comunicação Social da Pres1?enc1a ~a 
República (SECOM), encontro':~ resultad~s amda mats 
favoráveis: 75 6% dos. entrevistados- el~ttores de~
bos os sexos d~s principais capitais brasilei:as- apo~am 
0 Planejamento Familiar e são favoráveis às medidas 
oficiais 'nesse sentido. . , 

Estes números demonstram de ~arma meq.u1~oca o 
grau de oonscientização da 4~~umdade br_a~deU'a ern 
relação ao Planejamento Fanuhar. 

b) Área governamental 

Nesta área, a mudança de atitude frente ao Planeja
mento Familiar apresenta-se em diversas ocasiões, em 
inúmeros pronunciamentos e ações concret~. 
e Prindpios básicos da política -demográfica assumida 

pelo Brasil na Conferência Mundial de População (Bu~ 
careste, agoston4): 
"1. A política demográfica brasileira é de domínio sope
rano do Governo do Brasil. O Governo não aceitará 
interferências externas, de caráter oficiã.l ou privado, 
na sua política demográfica. - . 
2. O Controle da natalidade é urna decisão do núcleo 
familiar, o qual, a esse respeito, não deve sofrer interfe· 
rência governamental. 
3. A capacidade de recorrer ao controle-da natalidade 
não deve ser um privilégio das famílias abastadas e, 
por isso, cabe ao Estado proporcionar as informações 
e os meios que possam ser solicitados por famílias de 
recursos reduzidos. 
4. O Governo ado tará as medidas necessárias para dimi~ 
nuir a mortalidade no Pais, sobretudo a infantil; promo
ver a integração de grupos sociais ainda marginalizados; 
equilibrar crescimentos regionais; incorporar ao pro
gresso econômico os grandes espaços vazios do País 
e promover o crescimento harmonioso dos setores urba· 
no e rural." 
e A influência do Planejamento Familiar no desenvol
vimento sócio-económico, reconhecida oficialmente no 
II Plano Nacional de Desenvolvimento (1974): 
"Em verdade, uma política demográfica insere-se em 
toda a textura da vida nacional, influenciando o planeja
mento e os processos de desenvolvimento sócio-eco
nômico, com implicações quante à segurança. Permeia, 
igualmente, a perspectiva humana ,da sociedade, quer 
em termos coletivos, de objetivos nacionais permanen
tes ou atuaís, quer em termos das relações do Estado 
com o indivíduo e os direitos humanos que as presidem. 
É nessa visáo global que se deve considerar a definição 
de uma política de população no Brasil." 
"A orientação de política demográfica brasileira é de 
respeito ao arbítrio de: cada casal na fixaçáo do número 
desejado de filhos, oferecida oportunidade de informa
çãO Que permita o exame compTeto d3 questão. 

1974 1976 1977 

• • • 
70 72 74 

28 22 22 

02 06 04 

'13 78 

22 19 

5 3 

E faCultada a opção sem q':"ah~uer constr~ngim~.nto, 
no sentido ampliativo ou limitativo da nat~hdade. . 
e Implantação do Programa de Prevençao de GraVI
dez de Alto Risco - Programa Governamental de As
sistência Anticonceptiva, dirigido às mulh~res que apre· 
sentem risco gestacional. O programa fo1 lançado em 
1977 havendo previsão de atendimento a 53.607 mulhe· 
res em idade fértil durante um período de 4 anos (1978 

a:9~n~unciamento presidencial fa~orá~el ao Pl~nej~
mento Familiar no Brasil - fato médito na h1st?:1a 
do País, ocorrido em janeiro de 197~, durante ~ VISita 
do Presidente Emesto Geisel ao México. O Prestdente, 
em_entrevista coletiva à imprensa, externou sua pr~ocu
pação com o crescimento P?pulacional brasileirO e 
apontou o Planejamento Familiar com~ a forma de n:te
lhorar a qualidade de vida __ da populaçao. . .. 
. e Em 1978, a CEM? - Central _de Medi_cam~ntos 
do Governo Federal, incluiu os anttconcepctonais em 
sUa lista de medicamentos básicos. . _ . 
e Eliminãção dos obstáculos legais ao PlaneJamento 

~~~r~a~?a~s~~ do Ministério da Saúde, de ~-1-60, 
que obrigava os farmacêuticos a retere~ a recei~a m_é
dica no ato .da venda de produtos <!JltiCOncepctonais, 
equiparando-os aos psicotrópico~. f_?i revogada. em 8 
de outubro de 1976, sendo substltutda I?or um •?str~· 
menta mais flexível (dá às receitas de anttconcepctonais 
validade por um ano, desobrigando a retenção das mes-

~asb artigo 20 da Lei das Contraven~õe~ Penai~ -
que proíbe o anúncio de processo, su~stanCia ou_objeto 
-deStinado a provocar o aborto ou evttar a gravidez -
recebeu nova redação, que descaracteriza a propaganda 
de contraceptivos como crime e mantém a sanção c.ontra 
Q anúnciQ~de aborto, de acordo com a alteraçao na 
Lei nY 6.734, de 4-12-79. . . 
e Na Constitui;ão do Estado do RIO de Janetro, pro
mulgada em 23-1-75, o Planijamento Familiar~ ~nsa
grãdo como benefício social a nível de saúde pubhca. 

.. TÍTULO IV- CAPÍTULO II 
Da Família. da Educação_e da Cultura" 
"Art. 147. Para a defesa e proteção da saúde, 

o Estado exercerá, mediante serviços pfóprios, pe
lo incentivo à iniciativa particular ou convênios com · 
a União e Municípios, atividade de Medicina Assis
tencial, Educação Sanitária, Ensino e Pesquisa. 

§ H O Estado dará principal atenção: 
a) à infância, à adolescência e à maternidade; 
b) aos incapacitados; 
c) aos problemas da idade avançada; 
d} à prevenção do câncer; 
e) à prevenção de acidentes; 
f) â restrição do fumo e ao combate aos tóxicos 

de um modo geral; 

Sãbado 6 4985 

g) ao planejamento familiar e ao desenvolvimen
to de uma consciência eugênica na família; 

h) à higiene e saúde mentais; 
i) à erradicação das doenças transmissíveis, epi

démicas e endémicas; 
j) à formação de profissionais de saúde." 
e O Planejamento Familiar foi considerado fa

tor indispensável ao processo global de desenvol
vimento sócio-econéimico do País, no discurso do 
atu_a_l Presidente da República, João Baptista Fi
gueiredo, proferido na primeira reunião Ministe
rial, em 19-3-79, conforme se evidencia nos seguin
tes trechos desse pronunciamento: 

"Nas atuais condições do Brasil, o sucesso dos 
programas de desenvolvimento social depende, em 
grande parte, do Planejamento Familiar, respei~ 
tada a liberdade de decisão dos casais. Entretanto, 
os princípios e métodos da paternidade responsável 
são bem conhecidos pelas classes de maior renda, 
mas são ignorados precisamente pelas economi
camente menos favorecidas. Compete ao Estado 
estender esse conhecimento a todas as familias." 

e As diretrizes do atual Presidente da República, para 
o Conselho de Desenvolvimento Social incluem o Plane
jamento Familiar como uma das suas prioridades. 
e As diretrizes setoriais dadas ao Ministério da Previ

Uência e Assistência Social, assim como as do Ministério 
da Saúde, recomendam que sejam transmitidas à popu· 
lação informações que lhe permitam estabelecer volun
tariamente comportamentos de Planejamento Familiar. 
-. - O pedido do Ministério da Previdência e Assistência 
Social - MPAS de assessoramento para a elaboração 
de um projeto nacional de informação em Plane jamento 
Familiar, atendendo à diretriz presidencial n~ 10, deter
minada para o MPAS, que estabelece: 
"O número de filhos é questão de foro íntimo das fantí
lias e deve ser por elas decidido com inteira liberdade. 
Ao Estado cabe somente esclarecer os casais a respeito 
de sua faculdade de planejar o número e a época em 
que desejam ter filhos. O MPAS deverá assim desen
volver atividades educativas para tornar acessíveis à 
população informações e esclarecimentos sobre como 
e o que fazer para o adequado dimensionamento da 
familia." 
e A organização do Grupo Parlamentar para Estudos 
de População e Desenvolvimento . 
Depois da realização do XIX Seminário de Planeja
mento Familiar, no Estado da Parru"ba, alguns parla
mentares já conscientizados da influência benéfica do 
Planejamento Familiar no desenvolvimento do País e 
sensibilizados pela Declaração de Colombo, constituí
ram, em 8 de setembro de 1980, o Grupo Parlamentar 
para Estudos de População e Desenvolvimento. 

Durante o I Seminário Brasileiro para Estudos de 
População e Desenvolvimento, realizado em Gramado, 
no Estado do Rio Grande do Sul, de 8 a 10 de maio 
de 1981, os componentes do grupo estadual, a~te!ior
mente constituído, e outros parlamentares brasiletros, 
representantes do Congresso Nacional e das Assem· 
bléias Legislativas Estaduais, igualmente motivados, 
decidiram institucionalizar o Grupo Parlamentar para 
Estudos de População e Desenvolvimento- GPEP~, 
com o propósito de "integr_ar os parla':llentares ~rasi
Ieiros em um trabalho efettvo para a tmplantaçao de 
um programa nacional de Planejamento Familiar", co
mo ficou consignado na ata de fundação do Grupo, 
registrada em 8 de maio de 1981. 
Reconhecendo que a BEMFAM é a única entidade 
a nível nacional e píoneira, no Brasil, no que concerne 
a política e atividades de Planejamento Familiar, o 
GPEPD aprovou, por unanimidade, a proposição de 
requerer à BEMF AM a assessoria técnica, política e 
administrativa, em caráter permanente. 
e Conferência de Parlamentares do Hemisfério Oci
dental. 
A colaboração do GPEPD permjtiu se realizasse em 
Brasília, de 2 a 5 de dezembro de 1982, a Conferência 
de Parlamentares do Hemisfério Ocidental para Estu
dos de População e Desenvolvimento de que partici
param 20 países das Américas. 
A idéia dessa Conferência se originou da Conferência 
Internacional de Pãrlamentares, realizada em Colam· 
bo, Sri Lank.a, e~_1979. \ 
~ A 'àEMFA.M, na assessoria técnica do GPEPD, foi 
solicitada a ajudar na organização dessa Conferência. 
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• Prev-5aúde. 

Em 1980, o Governo Federal anunciou o programa 
Prev-saúde que representa um esfotço para melhorar 
: :,.~~~es de saúde do- povo brasileiro, em todos 

Esse programa reconhece o Planejamento Fanúliar co
mo um elemento de medicip.!i preventiva, indispensável 
no campo da assistência de saúde materno-infantil. 

Cumpré enfatizar que o Prev-Saúde foi estruturado de 
acordo com as recomendações do OMS, esPecialmente 
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nos termos d~ Declaração de Alma-Ata sobre partici
pação comunitáda nas atividades de saúde. 

c) Reconhecimento de utilidade pública 

A BEMF AM é reconhecida de utilidade pública fede
ral desde 15 de abril de 1971, pelo~ Decreto n? 68.514, 
registrada no Conselho Nacional de Serviço Social des
de 30 de abril de 1971 e possui Certificado de Entidade 
de Fins Filantrópicos, expedido pelo ConSelho Nacional 
de Serviço s.ocial do Ministério de Educação e Cultura, 
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bem como Certificado de Isenção de Contribuições do 
INPS, obtido do Instituto Nacional de Previdência So
cial, a 19 de novembro de 1971. 

Possui ainda 10 decretos de utilidade pública, a nível 
estadual, e 44 de âmbito municipal. 

d) Convênios 
Até dezembro/82, a BEMF AM tinha firmado 1.057 con
vênios, distribuídos em 17 Estados do Brasil, como mos
tra o quadro a seguir: 

N9 DE coNVtNxos 
0~ OU ENTIDADE ~ 

Federais 
Estaduais 

Municipais 

~articulares 

Internacional 

'TOTAL 

ORXGXNAXS 

7 

26 
578 

189 

1 

801 

Todos esses fatos demonstram que a elite dirigente 
do país e a comunidade despertaram para a importância 
e<\ necessidade do Planejamento Familiar. No entanto, . 

~ Governo federal ainda não concretizou na prática 
·a implant~ção oficial do Planejamento Familiar, em 
parte, devido à ação dos grupos com1,1nitários, e em 

~· 
01. PA - Pari 

02. MA - Maranhão 

03. PX - Piauí 
04. CE - Ceará 
os. RN - Rio Grande do 

Norte 
06. PB - Para!ba 
O 7 J PE - Pernambuco 

08~ AL - Alagou 

09 • BA - Bahia 

10. MG - Minas Gerais 

11. ES - Espírito santo 

1 .. • RJ - Rio de Janeiro 

a) ,I!!!El\S DE A'TXVJ:DADES . DA BEMFAM 

RE!;OVAc0ES 

1 

249 

6 

256 

parte devido ainda não ter decorrido o tempo necessário 
à internalização de um processo de mudança de compor
tamento sócio-cultural. 

Vil. DADOS DAS ATIVIDADES DA BEMFAM 

CBD Postoa 

7 CUn1.cas 

13. SP - sã~ Paulo 
14. PR - · Par anã 

15. SC - Santa catarinA 

16'. RS - Rio Grande do su~ 

LOCAJ:S DE A'TENDrMENTO ( <leze:ib=/19 8 2) 

SS Clini.cas 

2.120 CBD Postos 
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b) APOIO FJ:NANCEIRO E NXO FINANCEIRO 

~ CONTRAPARTIDA COMUNITÁRIA 

• CONTRAPARTIDA DE DOADORES 
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c) Dados das atividades clínicas 

~<:lufndo os resultados dos serviços de ~lanejamento 
f~miliar nas universidades, nas clínicas de demonstra
~o, no laboratório de citologia e nas clínias de convê
m os. 

fAOG~ CLtN•OO 
"'TOTAL DE CLXIlNTES' POR Mt'rooo J!! A"'O 1966-1982 

NOMERO TOTAL CLLENTES NOVAS VISITAS SUBSECJUENTES TOTAL 
ANO 

DE CL!NICAS TOTAL ORAL 

1966 09 2.198 977 
1967 30 11.936 6.717 
1968 40 18.518 10,932 
1969 45 35,847 25,437 
1970 60 71.147 58.292 , 
1971 68 111.041 90,099 
1972 79 129 .• 660 100.125 
1973 86 143.492 106,184 
1974 91 153.345 138,555 
1975 94 136 .996 129,914 
1976 85 79.776 74.987 
1977 74 71.122 65,258 
1978 77 61 ,544 56.822 

1979 68 47.346 45,008 
1980 77 36.651 33,797 

19.81 79 30,024 25,798 
1982 58 24.798 20,539 

TOTAL - 1.165.441 989,5ll 

-FONTE: BE~FAM/Oepartamento de Ava1iaçao, 
dados pre~iminares. 

OUTROS 

1,221 
5.219 
7,586 

10.410 
12,855 

20 ,.942 
29,46.5 

3.7 ,308 
14,790 
7,082 
4,789 
5,864 
4.722 
2,338 
2,854 
4,226 
4,:asg 

175.~30 

DE 
TOTAL ORAI OUTROS VISITAS 

2.774 •• •• 4 ·912 
27,429 •• •• 39·365 

101,811 •• •• 120r329 
192,855 ** •• 228r702 
427.728 368·291 54,437 498.875 
803,080 709.804 93.276 914r~1 

1.-025.502 880.808 144.694 1r155 • .f62 
964,425 797.926 166·499 1·107.917 

1·074,839 900·014 174·825 1r228o184 
937,023 846,916 90,107 1·074r019 
698.338 654,911 43r427 778oll4 
587 ·963 552.636 35•327 659.085 
617·923 587,857 30•066 679·467 

S32,19Ç 510,525 21,665 579·536 

365,9.48 354.612 11•336 402·599 
272·822. 259,252 13,570 302·846 
198.U.l 186,178 11•9.6.3. 222.939 

8·830·791 7·609.730 896·192 9•996,232 

"'"-""" /~= O:S:o.s 
cr.nz..-nrs NJJ/':!':1 \-:.:..":0::"."3 ~.::~.-... "<$ ID;;!. r;:~ vt:;l"'!":'".::. 

"""""""' P:tnr.'\ ~í,__ t--p1T;.;:l, __ "' 0;..-:'l:cs 1 ourro; ODi'ICS ""'""' hmrt. <:rccrs cr.~or:s -1Q!l)1o_··t..~ Clt!.C\3 """" CI'·ID!T:"S CICio; .... 01 "' "' "' S,U.:! 5,038 11,283 .. 5.627 5.533 u.. 778 " - 01 1.346 1.3<::6 5,930 5,930 7.276 7.27& 2l.i2P 
C!:1ol1l\ OJ' 1.863 l;sss 1,856 no 13.816 13,742 39,057 " 15.679 ts.sri 40,913 82 865 ~. 

"""" 04 ... "' "' 15& 6,2l9 5,824 11,448 '" 5.833 6,282 ll,!J26 55l 
~ 

"'""""""" 07 4.347 3.438 3.654 .,, 27,322 24,353 62,005 2,969 31.669 27.791 
"'"'i 

65,659 '·"" . 2.1.26 ' -"""" 07 2.502 2.433 3.356 •• 24,473 23,998 75,910 ... 26,975 26.421 79.2156 "' s1o"""' 02 1,938 1.355 1.512 . 573 15,552 13.841 38,462 1.7ll 17.490 15.206 3!),974 2,254 :::.; PA!OIIA l2 <!,557 3.41W 5.402 1.068 36,836 34.356 101,425 2.480 C.,J95 37.845 106,1127 3.548 =- os 831 '" l.lG7 " 5.133 5,071 lS.OOS 62 5,!.164 5.856 l.G.l1Z •• '" RtO~~aJL, " C.3!j5 ~.css 7,1)7S 1.4-\lJ 57.7281_~.0::>3! l:i~.:~~ 64,033 ~~-900 159.046 5,133 4.JS3 --i-~.1.7!l:J :<4.s~l .:.~9 '''"'" " 20~53!! JS3.10:ll lCS,17.>J ~:.:;.~;:;:;! u.s:sJj 22Z,!:Jlj :<05,717 553,:&2 16,222 '"'<'·' Rml!:1 ~da AV!Illeçio - BMliM 
~p:el11111.na;xe3 

• 115 Cl.!nict:~ do Cenr5 foram ~ e:u po:;l::c$ l:o &'l:O;tt:r.'D O=avnitirlo, a prt1r di! -.1o/S2 • 
..~~.- 5:l."R aiacr1:m.mçF.o er,t.J:o ~ H,..r:;-:; a Vi:.'.t._, ::L~i.õt:•~· 

Dezembro_ de 1986 

PREVBNTI\0 
DE 

CliNCER 

303 
1.822 

16.099 
29.146 
53,445 

71.534 
94 ,971 

118,375 
182.743 
132.428 

74.439 

57.811 
49.135 
24,060 
15.503 
21.318 
18.604 

961.742 
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.IITIVlDADES EDUCATIVAS 

ANO NOHERO DE NOMERO DE ORIENTJ\Çli.O 
PALESTRAS PARTICIPANTES I>IDIVIDUAL 

1979 1.173 32.906 -
1980 1.293 26.757 23.0H 

1981 964 16.963 19.749 

TOTAL 3.430 76.626 42.810 

AT):VIDADES DO 

Ll\BORATORIO DE CITOPATOLOGIA 

ANO DISCRIMINAÇ)IO DADOS 
ESTAT!STICOS 

1979 - 1981 CUrsos realizãdos. 
N9 de cursos 5 

N9 de participantes 101 

1956 - 1981 Exames realizados 

N9 de exames 934.751 

OBSERVAçXO: Este laboratório, localizado no Rio de Ja

neiro, oferece ·exames de prevenção do cân
cer e cursos .de ci topatologia a médicos r!_ 

cém-formados. 

Sâbado 6 4989 

. 
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ESTADOS 

Rio Grande do 

Norte 

Para!~a 

PernalDbuco 

Alagoas 

Paraná 

Pia ui 

Rio de Janeiro 

Ceará 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

d) Dados dos programas comunitários 

~ COBERTOS !:Q! PROGitAMAS 

COMUNITJI.RICJa 

:tNlCIO DO 
POPULAçl\0 1\REA PROGIU\MA 

08/73 53.015 1.901. 745 

08/75 56.372 2.769.521 

06/75 98.281 6.147.080 

06/75 27.652 1.989. 703 

11/75 199.060 7.629.405 

04/79 250.934 . 2.138. 790 

02/80 43.305 11.300.665 

03/82 146.817 5.297. 750 

TOTAL 875.436 39.174.659 

&x-as.il 8.456.508 119.070.865 

' lO~ 33, 

FONTE- :rx Censo Geral do Brasil - 1980 

Dados Preliminares 

Dezembro de 1986 

MIF 

456.694 

646.100 

1.485.157 

460.218 

1..927.538 

494.594 

3.139.433 

L.274.564 

9.884.298 

30.102.125 

3,. 
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PROGRAMAS COMUNXTARIOS DESENVOLVJ:DOS Ell 8 ESt'lUlOS Do -BRl\SIL 

IIULIIERES EM IDADE 

CONVENçllo 

la ESTADOS COM PROGRAMAS 
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:rNCORPORACliO DE MUNIC!PIOS 

N9 DE 

MUNI C! PIOS 

ISO 

140 
130 
120 
no 
100 

90 
80 
70 
60 
50 

40 
30 
20 
10 

MESES 

RIO GRANDE DO NORTE - 1973 

N9 DE 

1~0 

110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

MESES 

MUNI C! PIOS 

1 2 3 4 S. 6 7 8 9 lC li 12 lll4 15 16 

PIAUl - 1979~~ 

Dezembro de 1986 
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Local 

Rio Grande do Norte 

Para!ba 

Pernambuco 

Alagoas 

Piaui 

Rio de Janeiro 

Ceará 

Paraná 

TOTAL 

Médicos 

RECURSOS BUMl\NOS 

Dezembro/82 

Voluntários 

Educadores e 

Municipais Distribuidores 

168 598 

170 459 

227 756 

85 314 

112 515 

29 686 

6 305 

- 617 

797 4.250 

Subtotal 

766 

629 

983 

399 

627 

715 

311 

617 

5.047 

Equipe 

Contratad< 

14 

l3 

15 

10 

18 

18 

11 

-

99 

*'os recursos humanos do Paraná pertencem ã Secretaria de saúde 

Fonte - Dep~rtamento ~e Avaliação 

Dados prel~ina~es 

Sábado 6 4993 

Total 

780 

642 

998 

409 

645 

733 

322 

617 

5.146 
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TREINAMEN'l'O DE LIDERÉS COMUNIT.IIru:OS 

{VOLIJN'I'.itRIOS) 

].977 - 1982 

31.1 Cursos 

11.343 Participantes 

RIO GRANDE DO NORTE 

64 CUrsos 
1.319 Part~cipantes 

PARAlBA 

35 cursos 
1.072 Participantes 

PARANJI. 
28 curso~ 

860 Part~cipantes 

RIO DE JANEIRO 

32 CUrsos 

1.068 Participantes 

SÃO PAOLO 

11 CUrsos 

2.676 Participantes 

c~ 

12 Cursos 

305 Part~c~pantes 

Dezembro de I 986 
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TREINAMENTO DO COMPONENTE CL!NXCO 

1978 - 1982 

TOTAL 

49 CUrsos 

1. 317 Médicos 
Treinados 

PROGRAMA 

Rio Grande do Norte· 

ParaSba 

Peraaa.buco 

Al"90'>S 
Piauí 

Rio de Janeiro 

ceará 
Paraná 

TO'l'JIL 

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO 
(Dezembro 82) 

N9 DE MUNIC!PIOS 

150 

171 
164 

94 
114 

64 
141 
290 

1.188 

Fonte - Departamento de Avaliação da BEMFAM 

Dados pre1.1minares - t'ezembro/82 

PARA!BA 
9 CUrsos 

182 Médicos Treinados 

ALAGOAS 

12 Cursos 

323 Médicos Treinados 

GRANDE 00 NORTE 

CUrsos 

PE!'.NAMBUCO 

10 CUrsos 

380 Médicos Treinados 

PIAUÍ 
cursos 

125 Médicos Treinados 

RXO DE JANEIRO 

7 CUrsos 

11:1 Médicos 'l're1nados 

N9 DE POS'l:OS 

372 
286 
455 

212 
325 
224 

141 
105 

:1:.120 

Sãbado 6 4995 
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PROGR1t.IA 5S!!WN1'1"AR!O 

Nt2M!:!:!; DE CI;.~N'l'ES NOVAS ·t VISl:'l'AS SUBS!;gthCN'rB§ ~ Ea'rADO 'E 1lNO 

"' .. ...., "' .. .. n "' 
..,.,. 

01 "' 01 .. "' IIS "' .. 01 "" O! .. 01 .. Ql .. Ql VB 

"" 10.625 10 .. 625 

Ul4 32.U7 42.220 - 32 .. l37 ~2.220 

1975 25.750 94.905 ~.141 26.(75 4,940 7.673 17,130 !1,201> "' 03 66,087 138,262 

'"1.?"16 24.396 117.62( 37,5140 10.~10 10.615 39,471 36,760 75,fi65 27,300 33,993 137,011 409.5163 

~977 23.487 115.4!13 64,156 172.448 8.520 2.1.on 20,558 82.l07 16,0!18 512,856 142.819 489.981 
i· 
.:._1978 20.1tll4 U.O.U7 65,396 254,1.44 21.325 44.647 22,955 83,5519 30,6551 127,620 161,329 620,637 

111151 n.4o7 uo.886 s•·''' 270.1.97 18.800 5!1.7518 24,8512 lOJ,lJ7 25,064 170,758 2l,.g6 26,088 1.67.806 750,864 

""' 19.751 l,20,7.f,7 U,120 260.3115 14.211 S6.646 21,068 106.715 l8,711~ 125,421 151,60 62,877 251,542 25.256 166.092 758,0S51 

"l>8l :n • .tBS 117.326 51.542 2~.438 14.234 48.925 32,293 118.254 1,404 '" 30,28 8l,i08 72,6'75 106,44.0 229,9l9 764.,39) 

-10112 28.771 122.958 61.,252 360.94.5 ,26.483 5i,45ti JS,UJ Ul.026 Ui,898 17,084. 22,la0 69,912 93,74.3 187,299 2(1,127 3.720 303,167 944.,40CI 

_,.,., 235,803 963.286 394,224 I178.252 W.l28 ['"·'" 212.759 701.709 144,34.6 558,539 94..03 :M0,!585 U5.S60 318.99'1 20,727 3,720 1,416.992 1,918.781 

IQm!:t ~-~ .. a&nH --· 

. . PMqJW'U' t::oMONI'l'J.II.ro 

'fQ'l'AL 9! AH'l'XCXIti<::PetOK.US b!S'1'11.!1U.Jloos 'JIOR M!TODO I! POR .!S'l'MlO 

~ 

C:X.IEN'l'EG NOVM IIIS:t'l'!Ji St1BSEQ0!N'I'ES • o • • L 

~ 
~ 

:I 

~ I I ~ ; ~ ~ I ~ i I ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ § ! ~ 

.. 21.858 ..... 1.802 107,540 O) 333.687 28.500 5.791 361.500 - 355,545 35,480 7,59 oi6SI.040 Ol .. 48.61,6 3.415 1.21 .. 191.575 " 620.658 11.950 J.l82 609.173 " 669,274 15.:365 .... 800.748 53 

.,. .1.3.0.9 500 102 212.560 1.151 124.,07 l.HO ... 638,000 '" lJ7,856 2.460 53 850.640 1.686 .. 26,21( l.SOO '" 1.68.540 - 342,633 12,840 l.lJ< 317.080 - 368,847 14.720 1.43 .(,65,620 -,. .. U.277 1.204 3.453 57,060 ,., 37.216 1.311 3,663 85,509 " 48,493 2.515 ,._w 142.569 "' 
PI lS,OS6 4,200 1.~01 103.780 12 ' 181,230 U.600 3,456 2!/9.456 - 196,296 15,880 4,957 403.216 12 

"' 6l.~:S o>.eoJ s.z,.~ 528,645 ::..s1 )L sos.!l8l 43.S7:l !I,S2Q ZZ0.7!50 "' f-67,2$7 73.474 l4,!l2t. ::.S7,3~S "'' '·- ---1--
"' 31.512 - L -"L ll,$37 S~ !J lO.~.G4 - :. ' 1:-:=l '·"' l 41,9JS - 1!: l3.20l !i'Õ 

1.831 ~~ ~.,~r ~7.165:i~u.~52 -· 
"""'" 22~.308 U.l63 13.762 1,JBl,237 772 2.Jq5,Sl4 ,lS9.1J!I4 40,$6 .W22,4il~ 2..60). 
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COMPONENn: CLlNICO .- HAI0/1978 a 31/DEZEMBR0/1981 

CLIENTES (QUEIXAS 00 CONTRAINDICIIÇAO) 

PROGRIIMA 

1978 1979 1980 1981* 

Rio Grande do Norte 610 952 1.129 542 

Pernambuco 1. 070 1-379 1.280 828 

Alagoas 964 788 1. 021 663 

Paraiba 813 1,321 1.188 1-118 

Pi.aui - - 1.064 644 

Rio de Janeiro - - 853 1· 002 

TOTAL 3.457 4.440 6.535 4.797 

Fonte: BEMFAM/bEAV 

* Dados Preliminares~ 

PROGRAMAS CQNUMI'l'ARI2S 

:.a'l'IVIDA.t~I::S EOlnATIVAS 

197S U76 1977 1978 un 1980 1981 MAL - ~- .. .. "' 1:,__ ,:, .. .. 
lf"""""' -- ''"· '"""""· ..... '"""""· ..... '""""'· "'"'"'"" I PARr!Cn>. -= .. 13 ,..,, 1<0 4·831 '" 11-227 "' ' 29.084 1.01.5 sa.uJ lol•4l 53.275 1.942 70-444 s.ul 22&. 966 .. 110 .. .,. ,,. 3.388 "' ll.240 lo 2S7 36.188 1,021 23.047 1.866 50,227 2.358 58.324 7.34.5 Ul7.2~0 

•• ,. 1.898 ll 1·176 J,lOSI 16.866 2.8U 100.033 2.!157 125.1118 2,042 90.515 10.~7~ 335 •. 686 

•• 51 1.628 1.001 1(8·S20 '" 56·904 1.408 69-.tBO 3:450 176-5JZ 

"' 1.607 57.68!1 2,333 72·231 1.880 58.152 '" 22.606 6.9:12 U0.6"18 

PI]. '" 33-646 1.2913 54·800 763 31.579 31028 120.0~5 

.!i ''" '·1S..t62 3.032 7~-261 3.236- 92.723 ..,.,.. 
123 6o521 "' Uo745 1.~6 70.163 . 8o076 1.96.7ill 9o565 356.850 g.348 360.llA. ll,02 ~7.729 ~0.386 l~~"t\1!60 ·---·DII!It 
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PROGRAMAS COMUNITARIOS 

ATIVIDADES EDUCATIVAS 

' 
1 9 8 2 'ZO'I'AL GERAL 

ESTADOS 1975-1982 

PALESTRAS PARTICIPANTES PALESTRAS PARTICIPANTES 
.. 

RN 470 15.913 5.911 242.879 

PB 1.270 30.543 8.615 217.793 

PE 1.078 35.029 12.052 370.715 

PR - - 3.450 176.532 

AL 349 10.884 7.261 221.562 

PI 682 23.471 3.710 143.496 

JIJ 3.837 92.287 7.073 185.010 

CE 1 120 1 120 

'ZO'I'AL 7.687 208.247 18.073 1.558.107 

e) Atividade de informação e educação 

Ao lado do trabalho educativo·informativo, desen· 
volvido nas clínicas e nos Programas comunitários ~om 
a finalidade de motivar pessoas-a colaborarem, d1reta 

ou indiretamente, no movimento de Planejamento Fa
miliar no Brasil, a BEMFAM é responsável por nume
rosas outras atividades, buscando alcançar o mesmo 
objetivo. 

Em seguida, encontramos uma série de quadros ~m 
os principais seminários e outros eventos promovtdos 
pela BEMFAM. 

JIEW.ÇXo lll: aaalllJtlos z :IIIICONTROS 

bncr.içio 
"'"" ""'"' 110 c!e Part1c:. D .. criçio """'' '"~ Put1c. 

l s-J.Dlrio Jlrasil.•.iro do . Xl:X s-inirio 11ru:1h:iro ~ .. 

Pluej-W F.ailiax- lfll68 Londdna·P• 11 PlAJ!e;L~nto hlliliax- Joio pO&eoa-l'!l .. 
ll' hainix-io Jlraeilcix-o de XX s..tll,~o Bneild~o de 

Planeja.aneo :ra.J.Uax- 1!168 C&x-Uil'lun&•P!: .. l'la!!•j-nto 1'-...iliar 1980 Bl~D~enau-sc S5 . l:II Saalnirio lll:aailc.!.ro de . J:XJ Sea.lni.J:io Dx-asileiro de 

l':lanej._nto !'.alUar UG~ ca.pin.-SP " 
l'lAl>l!j.-n.to Fa.iliar 1981 :lll!re&ÕS'Ol.i•-IU 

XV Seaialrio kad.leiro de . XXII s ... 1nir:Lo Draa:1l.c1ro de 

Plancjaaento P-.J.Uar l'l!õt Vitôri.a•ES ·'' 
Plone:)UIC!nto Pudb.ir 1981 CUrltiba·Plt 1:17 

V SeldnJi.rio Bras1le1:ro de • SM11nir1o de Dceelivolvi-nto 

l'lanttju.neo P.-.111ax- 1970 1fat&l-M 01 o.un1tix-1o c Plan•j.Pallliliar 12178 Rio Gele. do JIO.rte ,. 
V;t s.e.inhio llraa1lttiro de 12178 h=Mbuco " l'lancj-nto Paailiax- 1!170 SU.t..a Mad.a•lW ... , 12178 Ala90U " . Vl'l Se~nii.rio Bra&.ileiro dOI' 12/79 l'iU'alb& .. 
Planej-nto PaaiU.ar 1971 Salv;:ad.oJ<-BA "' 

e :;e.,inlí.x-io para Dirigentes de . v:tii ~r~irio ll;r..,.Uoiro de l<~&titWçõas li!J.cion .. io; ll/80 Rio Gde. .. ~rto " Plancja.anto Paail.iax- 1972 Joio Pco;soa-PB '" 
• Saa.tnir1<>& ~ra Liderea de ~ 

:IX Scuninhio Draa1le1ro de l.i9iõas Afro-brasileira:;. 08/78 Rio &! Janeil"o .. 
Planejaeneo Faailiar 1972 Belii ... PA "' 

ll$0/78 Para!b.a " X l!lemi.nir.lo Bra.o..ll.e!.ro .Je 10/78 Alagoas " Plancj.-nto Pudliar U73 BllliOo!onau•SC 100 10/78 Perna-buço 152 

XI s..J.n&rio Bradleil"o de uns P1al.II 

P:tanej-..nto F.ui.il.i&r 197l rortalcu.-a "' 
06/81 Ml:lriM&-ItC " . XII Soai.ftir1o B:<"aaileiro de 11/81 Tercaópol.ia-11.:1 "' Planej-.mto Pa.aiÜ.az 1!17!1 'rel"e:o.lna-P:t " 

• Scai.l!Úios p.ua l.III.el"~ J>ol!-. XI.II Selilin.lido 11:~:aa:l.leiro 4c Uooc a11nieipa!o: O\'! na Pe:~:n;ubl.lco " Plancja.eneo Paa.tla.tr l517t Cil.1du ~~ow .. -QO " 0!1/78 Paraíba " . xrv se..!nh':t_o !l;' .. u .. iro ao 09178 .u .. gou ., 
Plancj .. e~:~to l"aa.tlia>: 1979 S~re.u.-RJ " l0/78 Rio G4c. do JIOrt• .. 

XV S'*inüio Brasilcizo de 04/7!1 Pi.aui " Planejarnento !'IIB.11;11ll' 1!17!1 Glur.ruji.-SP e Cnl"SO de AluAlizil9Âo .,_, Plan!_ . XVI sea.uoirio 11rasUeiro de ja.ento f'Allliliar - n:EH OB/78 JU.o de Jalla.iro 

P1ane;tamento l'a.il1.ar 1?7!1 BraaUio-D!' " 
e Sa:>inirio d.,. l'liidieos S1.>perv1-. xv:n Seain.irio llraailcix-o de &Orei: de Cl!niQa 08/78 Rio de Jane.1ro " Plane:lmoeneo P...Uliar 1980. CQipinas-SP " 
• Encontro &e Ex-alunos &l Cen-

• XYIU Selrt:!..nir.io ar:u:1leiro d• t= de Tl'einlllllcnto e .1\perfei-

Planejil!Mnto P~lllir uao çoaaento da B!MFAA 0!1/79 Perna.~>uco 
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• Dleont.X'O Estad~l de Mulha:raa 

""'ic.~~a 05/&0 C.ari 
• Scai~i1"10 11'aci0nal para t.l.:!!o-
~ h111inilla. .,., Pl.ne:)UIOnto 04 e 

r .. uuu: OS/81 11'ec;l.t-PE 
• r s..!nirio Z..ta<!lwol de :t.ide-

dana l'oliticoa 11/81 Iju!-JitS 
• I S..inido B:rasileko p.sra 

htudo$ do Populaçllo a I»aen-

volvt.nto 05/61 Q:aaa!So-IIS 

• S~río da Platll!!juoc.:~te> h-

11111a:r p&r.a L!:d•n• Coa~~~:~1t.i.-

• Saainido pAra PtUniçio di' 

Eatradig-111.11 Ope:rac::Lon .. ia para 

- ~ ...... tM Plal>a:)&IIICnt.O 
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ESPEC!F!CAÇÁO 
1978 1979 

FOUIETOS 3115.000 406.000 

DOLEriKS E 

U1FORHES 124 .• 000 165;000 

LtYROS 211.500 lj6,90() 

JORNAL :DO 
PROGRNIA - 45.000 

CARTAZES 104.400 22.150 
REVISTAS 159.000 81.000 
RELEASES - -
TOTAL 756.900 766.050 

IMRO l!õ' E)(EI!PLARES 
1980 1981 1982 TOTAL 

1.398.000 sn.ooo 710.000 '-431.000 

490'.000 339;000 3112.000 1.1160.000 
200.000 25.000 14;400 310.800 

222.000 245.500 264;000 m.soo 
- 58.705 25.150 210;405 

310.800 5.000 5·.ooo 560.800 
658.500 9'1.500 - 753.000 

3.279.300 1.339.705 1.360.550 7.502.5os 
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VII- AVALIAÇÃO BASEADA EM PESQUISAS 
NA ÁREA DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL E 
PLANEJAMENTO FAMIUAR 

a) Explicação geral 
No Brasil, CPS é melhor identificado como Pesquisa 
de Saúde Materno-Infantil e Planejamento Familiar 
porque também tem m6dulos adicionais em cuidados_ 
pré e pós-natais, bem como imunização. 
De 1977 a 1981, a BEMFAM desenvolveu suas pesqui
sas em oíto Estados brasileiros, com a cofaboração téc
nica do Centro de Controle de Doenças (CDC-Atlanta), 
Programa Internacional de Pesquisa de Fertilidade 
(IFRP-Carolina do Norte) e do Centro de População 
e Saóde da Familia (Universidade de ColúQJ.bia-New 
York). 
Estas pesquisas foram desenvolvidas em vários estágios· -
por área de probabilidade. os estágios de amostra repre
sentam a seleção setorial do Censo e a seleção de famf:-
lias nos setores do Censo. _Dois grupos foram selecio:. 
nados de acordo com o local de residência: urbano/ 
rural, e, em alguns Estados, a área metropolitana, chaw 
mada "Capital", sendo o resto do Estado, denominado 
"interior". 
O número médio de famílias nas amostras chega a um 
total de 3.000, exceto na ~ahia e região sudeste. 
No primeiro grUpo foram seiecionadas 3.800 famillas 
e no segundo -cobrindo três Estados- 6.000 fãmílias. 
Temos duas pesquisas adicionais previstas para 1982: 
Estado do Amazonas e segunda fase da pesquisa no 
Piau{. 

b) Principais conclusões: 
As tabelas de 1 a 5 mostram os resulta.dos disponíveis 
quanto à prevalência contraceptiva por região e fonte 
de contracepção. 
Na tabela n? 1, a prevalência de uso inclui de 31% 
a 47% das mulheres casadas entre IS a 44 anos. A 
mais baixa prevalência evidenciouwse nos dois Estados 
sem Programa de Distribuição Comunitária na época 
da pesquisa (ou seja, Bahia e Piauí, cujo prOgrama 
tinha 3 meses), 
Estes resultados indicam a importância de Programas 
de Distribuição Comunitária, no sentido de divulgar 
a contracepção entre mulheres pobres da zona rural 
e com baixo nível educacional no nordeste do Brasil, 
cônfirmando a efetividade das estratégias da BEM· 
FAJ\.1, no começo dos anos 70, quando o primeiro pro-
grama foi criado. _ 
Outro interessante resultado é _a alta prevalência de 
esterilização fem.infua:, ·um m§todo_ não adotado no 
CBD. Em todos estes Estados, exceto Pernambuco e 
Piauf a prevalência de esterilização difere do _mesmo 
modo que a prevalência do método or.al, sendo até 
maior que naquele dois estados. _ 
A diferença de prevalência por região no quadro n~ 
2 mostra a prev-alência mais alta em áreas urbanas. 
Esta diferença é maior para a esterilização que para 
o método oral. Isto relaciona-se logicamente à ausência 
de um sistema de saúde rural capaz de atender à deman
da potencial. A realidade necessita de respostas práti
cas, as quais podem ter sua especificidade. As áreas 
poderiam Ser cobertas por profissionais não niédicos, 
lideranças naturais da comunidade, oferecendo ofereci
mento diretos de contraceptivo reversível e encaminhar 
clientes potenciais de estenlização através de serviços 
mais sofiStiCã.dos_ geralmente não disponíveis, a nível 
de comunidades rurais. O mais importante trabalho a 
ser desempenhado no campo da esterilização feminina 
é, sem dúvida, a legitimação científica à intervenÇão 
cirúrgica. - --
Esforços poderiam ser direcionados no sentido de de
senvolver e implementar uma estratégia de treínamen
to, incluindo sistema formal de educação médica e cur
sos de reciclagem. Algumas simplificações das atuais 
técnicas cirúrgicas podem ser também de grande ajuda. 
Esta estratégia tem a vantagem ·muito importante de 
não interferir na tramitação do processo de oficiali.2;ação 
do Planejamento Familiar no Brasil, uma vez que nós 
sabemos que tanto a prática de esterilização quanto 
as polêmicas sobre o assunto têm aumentado neste pafs. 
Em segundo plano, nossa estratégia abolirá a atual prá· 
tica dos médicos particulares, sacrificando a saúde da 
mulher, sugerindo-lhe que quando tiver mais uma crian· 
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ça, ela pode fazer uma esterilização pós-parto ou após 
uma cezariâna. 
Procurando as fontes de esterilização na tabela 3 parece 
claro que a principal fonte são os médicos particulares 
trabalhando paralelamente e ao sistema oficial de saúde 
(Hospitais Federais, Estaduais e Municipais). 
A tabela 4 indica que a contracepção oral oferecida 
pela BEMFAM constitui-se na principal fonte, exceto 
no Piauí e na Bahia, onde as farmácias são mais imporw 
tantes, onde não havia programa C:SD na época das 
pesq~as. 

-Conforme o estabelecido no item C -"Programas Co
munitários" temos como problema estratégico oferecer 
serviços principalmente a pequenas localidades rurais 
e urbanas. Esta meta foi atingida nos Estados do Rio 

_Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco (tabela 5). 
-De uin modo geral, a presença da BEMFAM é maís 
marcante fora da localidades urbanas. Mais até naquelas 
localidades,_ os benefícios dos Programas CBD apare~ 
cem através de debates divulgados pelos veículos de 
comunicação de massa, bem como pelos postos de aten~ 

· dim.ento integrados à estrutura de saúde existente. 
Quanto a esterilização feminina eÓJ. localidades urba~ 
nas, onde serviços clíriicos sejani disponfveis, temos de 
promover programas integrados com base na estrutura 
de Saúde Matemo-Infantil e Planejamento Familiar. 
A estratégia menos indicada seria ince_ntivar um sistema 
pã.ralelo e competitivo oferecendo exclusivamente mé~ 
tOdos permanentes de Planejamtnto Familiar. 
A tabela 5 mostra claramente que ~tuam.os mais ~m 
regiões onde a Rede Estadual de Saúd-e não é ~ficiente. 
É importante lembrar que a prevalência relativamente 
alta mostrada no nordeste do Brasil foi possível devido 
a Programas privados de Planejamento Familiar, usan~ 
do profissional não médico e recursos comunitários p-ara 
oferecimento dos serviços. 
Como num método prático, nossa experiência demons-

1979 PI - Piaui 
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troU que em algumas regiões o Planejamento Familiar 
foi o primeiro programa efetivo de Atenção Primária 
de Saúde. Na prática deparamo-nos com o fato de que 
os programas privados de Planejamento Familiar CBD 
foram os primeiros que tentaram criar serviços efetivós 
de saúde matemo-infantil. Desse modo mudou a teoria: 
primeiro criamos programas de Planejamento Familiar 
e, pelas trocas de experiências e motivação comunitária, 
criamos a base para a existência de Pepartamentos de 
Saúde Materno-Infantil c_om o Planejamento Familiar 
sendo sua atividade integrada. 
Nossos alvoS e nosso plano de trabalho no oferecimento 
de serviços de Planejame.nto Familiar estãO' implfcitos 
no contexto da filosofia e estratégia de ação da BEM
FAM: 
No entanto, na prática, aqtielas linhas gerais são opera
cionalizadas por uma alteração no potencial de usuários 
de acordo com as características sócio-económicas e 

· demográficas selecionadas. Esses objetivos numéricos 
aparecem na tabela n? 6. Uma análise atenta dos dados 
de mulheres que necessitam de serviços de Planeja
mento Familiar "' reforça de modo marcante nossas op
ções estratégicas. 
De fato, nos ~co Estados do nordeste a maior concen
traÇão de mulheres necessitadas desses serviços aparece 
em localidades rurais, na quase totalidade mulheres ca· 
sadas de baixa renda e baixo nível educacional. Para 
es~s nós trabalhamos, providenciando serviços de Plaw 
nejamento Familiar como parte de uma estrat6gia mais 
ampla em prol da oficialização do Planejamento FaJtri~ 
li3r no Brasil. 
(*)·Necessitadas de serviços de Planejamento Fãmiliar 
quer dizer: mulheres sexualmente ativas, sem gravidez 
atual e que não desejam engravidar, que não estejam 
usando contraceptivo por motivos não. relacionados à 
gravide~~ subfecundidade. 

c) Locanzâção e iabtlas 

198_0 RN - Rio Gl:ande do Norte 

1980 PB - Paraib~ 

1980 PE - Pernambuco 

1980 BA - Balda 

1981 PR- Parana. 

1961 SC - Santa cata:rina 

1981 RS - Rio Grande do sul 
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USO ATUAL DE MllTODOS ANTICONCEPCiONAIS SEGUNDO O MllTODO 

MULHERES CAS~XS DE 15 - 44 ANOS 

(DISTRIBUIÇKO PERCENTUAL) 

J:STADO E RIO G!Wi-
IE 00 Pl\rultBA 

ANO DA PESQUISA N:lR1'E 1980 
1980 

usando atualmente 4,7,0 43,2 41,4 

Esterilização 17,4 15,7 18,9 

p!lula 17,9 14,3 12,5 

Ritmo 6,0 6,6 3,5 

COito interrompido 3,4 5,7 3,6 

Métodos vaginais 1,4 0,6 J,7 

DIU 0,3 0,0 0,6 

condon 0,7 0,2 0,6 

Implante o,o 0,0 0,0 

Não usando atualmente'* 53,0 S6,8 5&,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

N9 de casos (não ponder_!, 
dos) 1.300 1.1&3 1.259 

* Inclui mulheres usando duchas vaginais e ervas. 

·~ 

IWIIA 
1980 

31,.1 

9,6 

11,7 

3,6 

3,1 

0,9 

0,5 

1,4 

0,3 

68,9 

100,0 

1.396 

pil\lll 
1979 

30,9 

15,4 

10,0 

2,6 

2,5 

0,2 

0,0 

0,1 

o,o 
69,1 

100,0 

1.270 

USO ATUAL OE M!'rÔDOS ANTICONCEPCIONAIS SEGON'2Q itEGIXO !: M!ToDO OTILIZADO 

>MMSRES CASADAS OS 15· 44 ANOS 

~~L 1,<[0 G!Wj]E !X)"""" .PARA! DA PERNAMBUCO BAR IA 

URBANO RURAL UIUJANO RURAL URBANO . RURAL URBANO RURAL URBANO 

Usando atualmente 55,0' 35,0 46,9 36,6 49,3 2é,2 40,0 20,6 41,5 

Esterilização 23,6 8,3 19,4 ~.7 24,9 7,8 12,5 6,1 26,6 

Pilulas 20,7 13,7 15,6 13,1 14,2 9,3 14,6 8,3 9,8 

Ritmo 6,2 5, 7 7,9 4, 7 4,3 1,9 5, 7 0,9 2,7 

Coito interrpmpidq 1,9 5,6 2,5 10,0 1,4 7,B 12,7 4,0 2,1 

Métodos vaginais 1',2 1,6 1,1 0,2 2,5 0,1 1,5 0,2 0,3 

DIU 0,5 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 Or9 o,o o,o 

Condons 1,0 0,3 0,5 0,0 0,6 0,8 1,9 0,8 0,1 

Implante 0,0 0,0 0,0 o,o ·o,o 0,0 0,2 0,4 0,0 

Não uaando atualrnente* 45,0 65,0 53,1 63,4 51,7 71,8 60,0 79,4 58,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1oo,o 100 ,o 
N9 de casou 

(não ponderados} 660 640 571 612 889 370 924 472 63,8 

• Inclui mulheres usando ducha va9'irut.l e ervas. 
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PIAUt 

RURAL 

26,1 

10,4 

10,1 

2,6 

2,7 

0,2 

o,o 

0,2 

0,0 

73,9 

100 ,o 

632 
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PONTE DE OBTENcXO .PE ESTERILIZACKO PARA MULHERES 

ATOALMENTE CASADAS DE 15 - 44 ANOS 

ESTADO RrO GRllN-
PARA!BA 

PERNAM-
PXAU! BAHIA 

PCN'l'E DE lE 00 BUCO 
OBTENçl(O II:Rl'E 

Boapital Municipal/Bata-

dual/Federal 62,5 49,4 34,5 68,1 23,1 

INPS/FUNRORAL 2.3,1 27,2 43,6 24,8 4.2,0 

Cl.{nica./Consul tório 

Particular 12,7 22,9 20,2 6,2 33,2 

OUtras Fontes não decla-

r adas 1,6 0,5 i,6 0,9 1, 7 

TO'rAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N9 de caos ( nio pondera-

elos) 1Pl 1f4 272 .M3 130 ------
FONTE DE OBTEHCÃO DE AN'l'ICONCEPCIONAJ:S ORJUS. 

MULHERES CASADAS DE 15 - 44 ANOS 

(DISTRIBUI@ PERCENTUAL) 

ESTADO E ANO ~ RIO"""! PERNAM-

~ 
IE 00 PARAtBA BUCO PIAot BABIA 

DE "'""" (1975) (1975) (1979) (-) 
OBTENçJ\:0 (1973) 

BEMFAM/Secretaria de 

Saúde 63,2 50,5 59,8 35,9 7,6 

INPS* 1,6, 0,5 2,6 2,4 9,6 

Clinica/Médico Particu-

lar/Farmácia 33,6 43,0 3.4;,0 53,9 81,7 

Outras fontes 1,6 1,0 3, 7 2,8 1,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N9 de easas(não pon-

dera das.} 231 169 160 134 203 

* :tnstituto Nacional de Previdência Social 
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USO DE ANTICONCEPCIONAIS ORAIS SEGUNOO FONTE DE OBTENclO E RBGilto 

MULHERES CASAJ1AS-··DE 15 - U ANOS 

RIO GRANDE DO NORTE 

USO DE ANTICONCEPCIONAIS PRINCIPAIS OOTRAS J1REAs 
ORAIS E FONTE DE OBTENçk) CENTROS URBANAS ~RURAL 

URBANOS 

Pilulas 20,0 21,2 13,. 7 
BEMFAM 7, 7 15,0 11,5 

OUtras Fontes 12,3 6,2 2,2 

N9 ele Casos (não ponderados) (314) [338) [640) 

PARA!BA 

Pílulas 21,0 13,1 12,7 
BEMFAM 4,3 5,9 9,2 

outras Pontes 16,7 7,2 3,5 

N9 de casos (não ponderados) [19~) (372) (612) 

PERNAMBUCO 

Pllulas 12,0 17,0 9,3 

BEMFAM 6,0 9,7 7,2 

Outras Fontes 6,0 7,3 2,1 

N9 de casos (nio ponderados) (618) (271) (370) 

PERCENTaGEM DE MULHERES DE 15 - 44 .ANOS HECESS I'l'Ai».s 

DE SERVIÇO DE P:Ê:.ANEJAMENTO _nM,IL~~:SEGUNDO CARACl'ER!Sl'lCAS SELECIORADAS* 

BRASIL 1980 -
RIO G!1I\N --CMIAC'l'ER!STICAS !E rx,- J'ARAfiiA 

"""' 
Pm1.l II!IIIA 

liCRL'E 

'l'ota1 10,9 11,9 11,0 20,3 18,3 

RegiãO 

Urbana 8,4 9,8 7,5 11,2•'* 11,9 
Rural 15,3 14,6 13,.5 22,3 24,9 
Eubdo Conlug:al 
Atuahlente casadas 17,5 18,0 10,2 31 .. 0 27,8 
Alquma vez cuadas 5,8 12,7 2, "i 14,4 5,8 
Nunca casadas 2;.1 4,2 1,4 ••• 4,3 
N9 de filhos vi vos 

o 1,8 15,9 1,0 4,0 I 2,7 
1 19,2 13,2 16,1 25,0 24,1 
2 11,3 18,8 16,5 25,1 24,0 
3 11,9 13,0 14,2 27,2 23,5 
4 15,0 19,9 21,5 32,4 28,4 
5 24,1 20,2 18,5 25,7 24,4 , .. 22,2 26,3 25,2 42, "f 3!',7 
Grau de Escolar;.dade 

Nenhuma. 19,9 18,7 18,6 31,7 32,5 
<Primário COIIlpleto 13,1 13,1 15,0 21,5 15,2 > Priaârio COinpleto 9,9 11,8 9,3 15,4 15,5 

Primârio COibpleto 4,6 4,5 2,9 5,1 •• 7 
Rendi~:~entQ Familiar*'* 

(em saiarlo J~tJ.n_fiíio) 

<1 sal.ário-aí.nimo 11,5 12,8 16,9 26,2 23,6 
1-2 salários-.dnimos 14,1 11_,8 12,1 23,0 23,1 
2-5 salários miniJDOS 7,2 15,6 4,4 11,5 17,7 
5 ou + salários mínimos 3,4 5,2 3,8 8,1 4,5 

N9 de CASOS (não pondexa-
dos) 1.949 1.845 1 .. 956 2.038 2.095 

* são cl.asslficadas como .. -mulheres necessitadas de Planejamento Fam.i
l.iar•,todas as mulheres férteis, e sexualmente a.tivas, não grávida:s 
110 ~omento da entrevista e que não desejam engravidar, mas que não 
estao usando qualquer método anticoncepcional. 

*'* Na época da pesquisa o salário minimo era aproximadamente US$ 65 por 
Jlté.s. 

**'* Para o Piau!, a Região foi categorizada em capital· e Interior. 
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IX- COMENTÁRIOS FINAIS estamos Passan-do. -_É retroceder ao passado,-volta.Üdo 
Compreeri.demos a implantação de um programa de a uma etapa intelfamente superada. Não estamos mais 

Planejamento Familiar como um Processo de Mudança no momento de ''criarmos clínicas'', e sim de beneficiar-
Social, que apresenta etapas distintas, caracterizadas mo-nos das já existentes. Programas regionais defen-
(cada uma delas) por uma série de manifestações, pre- dendo interesses desvinculados de um compro~isso se-
determinadas ou não por um "elemento gerador", as cial e científico maior, só florescem dentro das condi-
quais, no entanto, deverão sempre estar sob controle ções ultrapassadas que já mostramos. A limitação des-
desse elemento. se~ :pro~rama~ e~t~ nos seus próprios objetivos, que 

Esse processo, que foi precedido de manifestações pr!Vllegtam o mdiVIdual, em detrimento do social. 
esporádicas e não coordenada_s..._ teve início no Brasil No oferecimento de serviços de Planejamento Fami-
com a fundação daBEMFAM. Como vimosnestitraba- liar, algumas respostas já são definitivas: 
lho, a BEMF AM planejou uma estfatégia -de ação em-
3 etapas contínuas e evolutivas, que se desenvolvia em • execução dos programas por paramédicos treina-
duas linhas: por um lado, evidenciava a necessidade dos, capazes de referir os casos necessários a atendi-
dos serviços e atendia à demanc;4t_; por outro, realizava menta mais complexo (médico); 
uma série de ações junto às lideranças nacionais dos .-envolvimentodetodaaestruturadesaúdeeeduca-
diversos níveis e segmentos populacionais, legitimando ção disponível, seja ela oficial ou privada, federal, esta-
o Planejamento Familiar e envolvendo as estruturas dual ou municipal; 
oficiais na execução das ações de oferecimento de servi-- ~ extensão dos s;rviços a postos comunitários, peri-
ços. Por um tempo, foi,.importante ctiãr e manter serVÇ-- ---fér1cos à rede de saude, capazes de multiplicar a cober-
ços, mesmo em grandes concentrações urbanas. Ades- tora do programa; 
mitificação do Planejamen.to- Familiar impunha esta • inclusão do Planejamento Familiar nos currículos 
ação, de vanguarda na época. Com o- avanço e des.dobra- oficiais das faculdades de Medicina, possibilitando a 
menta do processo, serviços isolados e exclusivos torna- formação dos médicos nas diferentes técnicas contra-
raro-se desnecessário e, até mesmo, um obstáculo à ceptivas; 
participação oficial. " • realização de cursos de atulização, complemen-

Aí está o verdadeiro sentido da IQ.tegraçãÕ do Plane- tando a formação dos atuais médicos, desinformados 
jamento Familiar às demais ações de sal1de. Onde exis-- -sobre os aspectos médicos do Planejamento Familiar. 
tem essas ações, não há por que competir, criando estru- - No entanto, para_ que _todas essas respostas se concre-
turas paralelas. O oferecimento d.e múltiplas opções tizem e coexistáiii, -é imp!escindível que não se crie 
anticonceptivas, incluindo a esterilização, deve estar- um clima de divisão ou competição. Deve-se, ao centrá-
ao mesmo nível de outras a:ções oferecidas pelas unida- rio, procurar solidariedade e integração de todos os 
desde saúde. Ao mesmo tempo, peb~. sua imediaticidade que se íntereSsam, verdadeiramente, pelo êxito do Pia-
e facilidade de execução, o programa de Plãnejamento nejamento Familiar no Brasil. 
Familiar dever to:r:nar:se: ym grande captador de usuá
rios para outros serviços. O posicionamento muitas ve
zes defendido de que o Planejamento Familiar deve 
ser condicionado a ações direcionadas ao grupo mater
no-infantil, ao invés de promover o Planejamento Fami
liar, o reduz a um plano secundário, o que vai exigir 
um grande empreendimento financeiro e apresentar re
sultados limitados pela baixa cobertura das outras ações 
de assistência matemo-infantil. 

A inversão deste posicionamento, como têm demons
trado as nossas e~periências no cal:npo e as pesquisas 
de prevalência realizadas, é muito mais produtiva, cor
respondendo à realidade brasileirª. Possibilita maior 
cobertura, por ser mais direta, abrangente e eficaz. Via 
Planejamento Familiar, outras açõeS de saúde são exitP
sas. Dissociadas deste, acumulam fracassos o_u falsos 
êxitos, já que a pressão demográfic3, p-or Si só, é capaz 
de anular em poucos anos as conquistas momentâneas. 
Sem ser a panacéia capaz de resolver todos os proble
mas, é ele sem dúvida um instrumento fundamental 
para o equacionamento desses, problemaS, na medida 
em que é um dos componentes básicos da d_inân;rlca 
populacional. É a partir da estruturação familiar que 
se dá a estruturação comunitária, da mesma forma que, 
pela decomposição do núcleo fami1iar, obter-se-á a de
composição da própria Sociedade. 

No Brasil, o pi-acesso de legitimação do Planejamento 
Familiar chegou ao seu 17~ aniversário. As conquistas 
acu~uiadas neste perfodo demonstram que estamos no 
cammho certo. A etapa atual é de participação do Go
verno, seja a nível federal, estadual ou municipal. 

Soma~s·e a esta, a participação da própria -comuni
dade, através de suas liçle_ranças sociaís, convertidas 
em agente introdutor das práticas de Planejamento Fa
miliar. Trata~se do próprio programa comunit3río em 
toda a sua extensão. Aos outros serviços, cabe o papel 
de apoiar as açóes simplificadas, oferecendo nos casos 
específicos o atendimento médico/especializado reque
rido. C_QID os programas na Reunião de ALMA-ATA, 
que incluem o Planejamento Familiar como açâo básica 
de atenção primária de saúde. 

Neste ponto entra a e:sterilização. Toda cliente de 
esterilização foi antes usuáriã. de outra forma anticon
ceptiva. A esterilização, portanto, é um fim, não_sendo 
um meio capaz de sustentar um programa. A demanda 
para a esterilização deve ser absorvida pela estrutura 
oficial de saúde existente, que, certamente, deve estar 
treinada e equipada para atendê~la. Criar uma estrutura 
que objetive exclusivamente: a esterilização, é desres~ 
,Peitar os princípios do processo de mudança pelo qual 
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COMISSÃO ESPECIAL 
Criada com o objetivo de examinar e avaliar os 

fatos relacionados com as denúncias do jornal O 
Estado de S. Paulo sobre os acordes entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a Polôoia. 

lllREUND\O,RE~A 
EM 19 DE OUTUBRO DE 1983 

Aos dezenove dias do mês de outubro de mil nove
centos e oitenta e três. às onze horas, na sala de Reu
niões da Comissão de Agricultura, presentes os Srs. 
Senadores Itamar Franco, Presidente, Virgilio Távora 
Relator, João Calmon, Fábio Lucena e Fernando Hen
rique Cardoso, reúne-se a Comissão Especial destinada 
a examinare avaliar os fatos relacionados com as denún
cias do fomal "0 Estado de S. Paulo" sobre os acordos 
entre _o Governo da República Federativa do Brasil 
e a Polónia. 

-Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sr. 
Senador Marcondes Gadelha. 

Havendo número regimental o Sr. Presidente, Sena
dor Itamar Franco, declara abertos os trabalhos. 

Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao . 
Sr. Marcelo Perrupato e Silva, Diretor do Grupo Execu
tivo de Integração da Política de Transportes - GEI
POT, na qualidade de depoente. 

Não houve fase interpelatórla, visto que os Srs. Sena
--- dores s_e __ deram_.por satisfeitos com a exposição do Sr. 

Marcelo Perrupato e Silva. 
-Finalizando, o Sr. Presidente determina que as notas 

ta9-uigráficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam pu
blicadas, em anexo, a presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião 
e, para consta: eu. Edson Luiz Campos Ábrego, Assis
rente da Com1ssão, lavrei a presente Ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá á publi
cação. 

Anexo à Ata da .22! Reunião da Comissão Espe
cial destinada a examinar e avaliar os fatos relacio
nados com as denancias do jornal O Estado de s. 
P-.ulo sobre os acordos entre o Governo da Repll-

- blica Federativa do Brasü e a Polónia~ realizada 
em 19 de outubro de 1983, a fim de ouvir o depoi
mento do Sr. Marcelo Perrupato e Silva, diretor 
do Grupo Executivo de Integração da Pol!tica de 
Transportes- GEIPOT, que se publica com a devi
dll autorização do Sr. Presidente da Comissão. 

PRsidente: Senador Itamar Franco 
Relator: Senador Virgílio Távora 
-(Integra do apanhamento taquigráfico) 

A Comissão está convocae1a para dentro de cinco 
minutos, ouvir o Dr. Marcelo Perrupato. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Havendo 
número legal, declaro abertos os nossos trabalhos. 

Re<7b_emos ~o Embaixador José Botafogo Goilçalves 
o segum~e offcto: 

Brasfiia, (DF) 17 de outubrO de 1983. 
-A Sua Excelência o Senhor 

Senador Itamar Franco 
Presidente da Comissão Especial 
Senado Federal 
Brasilia-DF 

Excelentíssimo Senhor, 
Tenho a satisfação de remeter, em anexo, cópia da 

Nota de minha responsabilidade publicada na imprensa, 
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no dia 20 de agosto último~ a ~espe~to da dívida polonesa 
veiculada pelo jornal "O Estado de S. ~a_ulo", conf~rme 
solicitação fc;ita quando do meu depotmento no dt~ 11 
do corrente, nessa Comissão. Estou.tomando as dev1das 
providências no sentido de encammhar brevemente à 
V. EX! os dados solicitados _sobre "ª'o_res referentes 
à divida polonesa com o Brasil. Cordiais saudações, 

José Botafogo Gonçalves. 
Eu tenho o prazer de passar a palavra ao Dr. Marcelo 

Perrupato. 

O SR. MARCELO PERRUPATO -Sr. Presidente 
e Srs. Senadores que compõem esta Comissão. A minha 
manifestação aqui vai~se cingir especificamente ao que 
constou da publicação da primeira página do jornal 
uo Estado de S. Paulo", de 14 de agosto do corrente 
ano~ num domingo., por sinal ensolarado, u~ dos pouC?s 
dias de lazer que eu posso ter com a minha família, 
onde eu me deparei com a citação do meu nome ao 
pé da primeira página. E a referência que se fazia a 
meu nome nesta oportunidade, como integrante da 
equipe do Munstério, na gestão do Minis~ J?liseu Re
sende prendia-se à minha presença na cormtiva do Dr. 
Edua:do de Carvalho que teria se dirigido à Polónia 
no mês de agosto de '1980. Passada a irritação inicial 
de ver o meu nome exposto publicamente, eu decidi 
simplesmente aguardar o desenrolar dos acontecimen
tos, porque, na verdade, eu não fiz ~ssa viage~ à P?l.ô
nia. Procurei imediatamente com~rucar_~o entao Minis
tro Qoraldino Severo do eventual desdobramento des
ses acontecimentos, e decidi colocar-me. na posição de 
quem, não tendo nada a dever, aguardaria o_ ~esenrolar 
dos acontecimentos. 

Procurei saber também a razão da citação do meu 
nome naquele artigo, e consegui apurar que, dad~ a 
minha função na Secretaria de Coordenção da antiga 
administraÇão do Ministério, eu teria sido por UJ!U!-J?OU
cas vezes convidado pela COLES1E para particxpar 
de reuniões técnicas onde se discutia a possibilidade 
do Brasil vir a importar alguns equipamentos da.P?ló
nia, da:do o alto grau de exposure das contas brasilen:as 
com a Polónia, ou seja, estivamos exportando mwt? 
mais para a Polónia do que importando. Esse deseqw
líbrio em moeda-convênio indicava, para o País, uma 
conveniência de que itens considerados necessários de 
importação pudessem ser orientados para aquele país, 
desde que esses equipamentos fossem n~ssários ao 
pais, e que o país, no caso a Polónia; ~vesse tradição 
na exportação. Compareci àquela Co~ssão. Na época 
nós tínhamos a indicação de uma séne de pretensões 
de armadores brasileiros com tel~ção a navios especia
lizados, e apenas participamos tecnicamente na indica
ção de que esses itens eventualmente pudesse:n ser con
siderados nesse acordo bilateral com a Polóma. 

Entretanto, o Ministério, que sempre deu trato <ide~ 
quado e bastante sério a todas ~s~as q~estões, em t~as 
as gestões, eu diria, é um Mtmsténo que a~ pn~a 
por bastante zelo na condução dos seus negóct~s, nao 
iria~ evidentemente, impor a nenhum armador a ~pc;>r~ 
tação de navios que não fosse de_ sua convemênCia. 
E não foi outra a razão de nós não termos efetivado 
nenhuma importação de navios _da Polónia. . . . 

Como nessa época cabia à mmha Secretana discutir 
esses assuntos a nível técnico, entre ~!~dores e o pró
prio Ministério, e não havendo interes~ dos armadorc:;,s 
em importar referidos navios~~a Polóma,,ao ser con~•
pado para integrar essa comitiva cheguei à conclusao 
que nada tinha a fazer. Entre~anto, parec::e:me qu~ o 
decreto presidencial que constituía a comitiva o!J.cial
mente já tinha sido publicado~ e daí a razio do JOrnal 
"O Estado de S. Paulo'' ter citado o meu nome. O 
fato de eu não ter comparecido à viagem cingiu-se espe
cificamente a isto. Não havia razão específica do Minis
tério dos Transportes ter uma representação numa co
mitiva oficial de Governo, onde já se sabia antecipa
damente que, da parte do :Ministério, nada seria incluí
do nas negociações. Por isso, talvez eu pudesse ser até 
considerado um evadido da missão, mas essa foi a minha 
interpretação. Eu náo iria à Polôn~ pelo simples p;aze~ 
de viajar, não havendo razão técmca nenhuma. J?~cuti 
o assunto com o Secretário-Geral e com o Mimstro 
,Eliseu e decidimos não participar da viagem. De modo 
Que eu me cingiria a esses esclarecimentos e me _coloca
ria à disposição da Comissão para outras questões. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Sr. Presidente (Itamar Franco)- Nobre Senador 
João Calmon, V. EX! tem a palavra. 

O SR. JOÁO OOMON -Pela informação prestada 
à Comissão pelo Dr. Marcelo P~rrupato, não tenho 
nenhuma indagação a fazer. Nós Já havíamos chegado 
a conclusão de que em relação a esse episódio "impor~ 
tação ·de navios da Polónia" não houve um desfecho 
concreto, ou seja, houve a desistência da compra desses 
navios. De maneira que como a transação não se concre
tizou como o Dr. Marcelo Perrupato não participou 
da missão que visitou Varsóvia, e como está evi~nc.iad.a 
a alergia do I?r. Marcelo Perrupato e d~s pnncxprus 
figuras do Ministério dos Transportes a. tunsmo, apeD:as 
para visitar a Polónia e passar alguns d1as em VarsóVIa, 
eu não tenho nenhuma indagação a apresentar a V. 
S! 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Fraoco)- Nobre Se: 
nador Fernando Henrique Cardoso, V. Ex! tem a pala-
vra. _ 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Tendo em vista a exposição feita, parece-me que não 
cabe nenhuma questão. 

O sR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nobre R e· 
Iator Virgflio Távora, V. E~ t~m a palavra. 

O SR. RELAtOR (Virgílio Távora) ...:. Satisfeito 
com as explicações dadas pelo Dr. Marcelo Perrupato. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Queremos, 
então, agradecer a presença do Dr. Marcelo P~rrupato. 
A Comissão fica convocada para segunda-ferra, às 9 
horas e 30 minutos da manhã. Chamando sem~e a 
atenção do Senador João Calm~:m p~ra o h~rário, 9 
horas e 30 minutos de segunda-ferra, dia 24 de outubro. 
Estão encerrados os nossos trabalhos. 

(Levanta~se a reunião às 11 horas e 24 minutos.) 

COMISSÃO ESPECIAL INTERNA 
DO SENADO FEDERAL 

Criada através do Requerimento n! 196, de 1982:, 
para realizar estudos sobre a Reforma Tribohiria. 

2:t Reunião, realbada 
em 22 de setembro de 1983 

Às dezessete horas do dia vinte e dois de setembro 
do ano de mil novecentos e oitenta e três, no Gabinete 
do Senhor Senador Virgílio Távora, Vice-Presidente 
da Comissão, presentes os Senhores Senadores octá~o 
Cardoso, José Lins e Virgílio Távora, reúne-~ a Corms
são Especial Interna do Senado Federal, _cnada pelo 
Requerimento n! 196, de 1982, para realizar estudos 
sobre a Reforma Tributária. 

Deixam de compacer, por motivo justificado, os Se~ 
nbores Senadores: Affonso Camargo, Murilo Badaró, 
Pedro Simon José Fragelli, Alberto Silva, Roberto 
Campos. Jorg~ Bomhausen, Jutahy Magalliães e Jorge 
Kalume, . 

Havendo número regimental, o Senhor Virgilio Távo
ra, Vice-Presidente, no exercício da Presidência declara 
abertos os trabalhos. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior 
que em seguida é dada como aprovada. 

Em seguida ~ Senhor Presidente concede a palavra 
ao depoente ~nvidado,Dr. MailsonFerreira da Nóbre
ga, Secretário-Geral do Ministério da Fazenda _que e~~ 
põe sobre a necessidade de uma Reforma Tributána 
mais justa. 

Finalizando o Senhor Presidente agradece a presença 
do depoente; demais membros da Comissão. . 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar, eu, Clayton Zanloren~, Assistente da 
Comissão lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assin~ pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

COI\USSÃO ESPECIAL INTERNA 
DO SENADO FEDERAL 

Criada atrads do Requerimento n1196, de 1982, 
para realizar estudos sobre a Reforma Tributária. 

3! ReiJIIlão, reollzada 
em 21 de marc;o de1984 

Às dezessete horas do dia vinte e um de março do 
ano de mil no_vecentos e oitenta e quatro, na Sala de 
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Reuniões da Comissão de Economia, presentes os Se
nhores Senadores Roberto Campos, Octávio Cardoso, 
José- Lins, Virgílio Tá.vora, Cid Sampaio,_ Jorge~ Bor
nhausen, José Fragelli e Jorge Kalume reune-se a Co
missão Especial Interna do Senado Federal para realizar 
estudos sobre a Reforma Tributária. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Senhores Senadores Murilo Badaró, Pedro Simon, Juta
hy Magalhães e Alberto Silva. 

Havendo número regimental, o Senhor Senador Vu
gílio Tâvora, Vice-Presidente da Comissão, no exercício 
da Presidéncia, declara abertos os trabalho&. 

É dispensada a leitura da Ata da Reunião anterior 
que em seguida, é dada como aprovada. 

Prosseguindo o Senhor Presidente esclarece que em 
obediência a dispositivo regimental, irá proceder a elei
ção do Presidente da Comissão, tendo em vista a substi
tuição do Senhor Senador Affonso Camargo pelo Se
nhor Senador Cid Sampaio, Conforme ofício de substi
tuição da Lid_erança do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro- PMDB, no Senado Federal. 

Distribuídas as cédulas de votação, o Senhor Senador 
Virgflio Távora convida o Senhor Senador José Fragelli 
para funcionar como escrutinador. 

Procedida a votaça:o, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
SenadOr Cid Sampaio. 7 votos 
Em branco.l voto 
É declarado eleito, Presidente da Comissão, o Senbor 

Senador Cid Sampaio. 
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Cid Sam

paio agradece a honra com que foi distinguido. 
Finalizando, o Senhor Presidente eleito agradece a 

presença de todos, dando por encerrada a reunião. . 
Nada mais havendo a tratar, eu, ClayltonZanlorenCI, 

Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação. 

COMISSÃO ESPECIAL INTERNA 
DO SENADO FEDERAL 

Criada através do Requerimento n! 196, de 1982, . 
para realizar estudos acerca da Reforma TribW.. 
ria. 

4! REUNIAO, REAUZADA 
EM 9 DE MAIO DE 1984 

As dezessete horas, do dia nove de maio do alio 
de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuw 
niões da Comissão de Finanças, presentes os Senhores 
Senadores Murilo Badar6, Octávío Cardoso, José Uns, 
Vrrgílio Távora, Pedro Simon, Qd Sampaio, José Fra
gelli e Alberto Silva, reúne-se a ComissãO Especial In
terna, -criada pelo Requerimento n! 196, de 1982, para 
realizar estudos sobre a Reforma Tributária. 

Deixam de compalecer, por motivo justificado, os 
Senhores Senadores Roberto Campos. Jorge Bomhau
sen, Jutahy Magalhães e Jorge Kalume. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente, 
Senador Cid Sampaio, declara abertos os trabalhos da 
Comissão. 

É dispensada a leitura da Ata da Reunião anterior 
que, em seguida, é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente, ·após discurso de 
abertura concede a palavra ao Senhor Relator~ Senador 
Octávio Cardoso, que exp6e o roteiro de trabalhos da 
C<imissão, inclusive a promoção de Simpósio sobre a 
matéria entre os dias 4_e 8 de junho próXimo. Em vota
ção, o roteiro é aprovado pelos presentes. 

F'malizando, o Senhor Presidente agradece a presença 
de todos. 

Nada mais havendo a tratar, encera-se a reunião e, 
para constar, eu, Claylton Zaniorenci, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será3Ssinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

COMISSÃO ESPECIAL INTERNA 
DO SENADO FEDERAL 

Criada através do Requerimento nt 196, de 1982, 
para realizar estudos sobre a Reforma Tributa:trfa. 

5! REUNIÁO, REALIZADA 
EM 11 DE JUNHO DE 1984 

Às dezessete horas do dia onze de junho do ano 
de mil novecentos e oitenta e quatro, no Gabinete do. 
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Senhor Presidente da Comissã.p,_Senador Cid Sampaio, 
presentes os Senhores Senadores Octávio Gardoso, Jor
ge Kalume e Cid Sampaio, reúne-se a Comissão ESpe
cial Interna do Senado Federal, criada pelo Requeri
mento n? 196, de 1982, para realizar estudos sobre a 
Reforma Tnl>utária. 

Deixam de comparecer, ·por motivo íustificado, os 
Senhores Senadores Mutilo Badat:6, José Lins, Virgílio 
Távora, Pedro Simon, José Fragelli, Alberto Silva, Ro
berto Campos, Jorge Borhnausen e Jutahy Matalhães. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior 
que, em seguida, é dada como aprovada. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente declara aberto 
os trabalhos. . 

Inicialmente, o Senhor Presidente comunica que a 
reunião destina-se à reavalização dos trabalhos da Co
missão. 

Após algumas considerações dos Senhores Senadores 
presentes, O Senhor Presidente faz a apresentação dos 
convidados, ProfesSores Cristovam Buarque, Mário Ti
noco~ Juan Carlos Lerda, todos professores da UnB, 
César Vieira de Rezende, Secretário Adjunto da Recei
ta Federal, Reinaldo Mustafá, Secretário de Economia 
e Finanças do Ministério da Fazenda e Osires de Aze
vedo Lopes, Coordenador da Secretaria da Receita Fe
deral, que fazem comentários a respeito do Simpósio 
realizado por esta Comissão. 

F'malizando, o Senhor Presidente agradece a presença 
dos membros da Comissão e demais presentes. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar, eu, Claylton Zanlorenci, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente Ata que,lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

COMISSÃO ESl'ECIAL MISTA 
DO SENADO FEDERAL 

Criada atrafts do Requerimento nt 196, de 1982, 
para realizar estudos sobre a Reforma Tribubirfa. 

TRABALHOS DO SIMI'ÓSIO REALIZADO NOS 
DIAS 4, 5, 6, 7 e 8 DE JUNHO DE 1984 

As nove horas, do dia quatro de junho de mil nove
centos e oitenta e quatro, no Auditório Petrônio Porte
na, presentes os Srs. Senadores Cid Sampaio (Presi
dente), Vrrgflio Távora (Vice-Presidente), Otávio Car
doso (Relator), Roberto Campos, José Lins, Pedro Si
mon e Morvam Acayaba, instalam-se os trabalhos do 
"Simpósio Sobre um Novo Sistema Tributário", promo
vido pela Comissão Especial Mista que Realiza Estudos 
Sobre a Reforma Tnõutária. 

Inicialmente, o Sr. Presidente declara instalados os 
trabalhos e após proferir discurso de abertura, faz a 
apresentação dos conferencistas e de batedores que esta
rão apresentando seus trabalhos no referido Simpósio, 
de acordo com o Programa estabelecido, que será. publi
cado, em aneXo, à presente Ata. 

Finalizando, o Sr. Presidente agradece a presença 
dos Srs. Senadores, conferencistas, debatedores e ou
vintes e determina que sejam publicados todos os traba
lhos apresentados neste evento. 

Nada mais havendo a tratar, encerra..ge o Simpósio 
no dia Sdejunho de 1984, às 17:00 horas, no Auditório 
Petrônio Porte lia e, para constar, eu, Claylton Zanlo
renci, Coordenador do Simpósio e Assistente da Comis-
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será. 
assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação. 
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Senador Cid Sampaio -Presidente da Comissão Es

pecial sobre Reforma Tributálja 
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Secretário da Receita Federal 
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• José Carlos Braga 
Professor da UNICAMP 
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4-0S PROBLEMAS DOS TRIBUTOS ESTA
DUAIS E MUNICIPAIS 
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Debatedores; e Paulo Lustosa 
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lo 
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Prefeito de Salvador 
Denizard Alves 
• Secretário de Finanças do Muni

cípio de São Paulo 
Debatedores: • Carlos Longo 

Professor da Universidade de São Pau
lo 
• Diogo Lordello 
Superitende~te-Geral do IBAM 

5-O SISTEMA tRIBUTARIO E A JUSTIÇA FIS
CAL 

Dia 7-6-84- quinta- 9h 
Conferencista: • Osmundo Rebouças 

Secretário de Planejamento do Ceará 
Debatedores: • Oáudia Eris 

Professora da U niversídade de São 
Paulo 
• Everardo Maciel 
Assessor da SEPLAN 
• Juan Cario Lerda 

Professor da V Diversidade de Brasília 

6-0 SISTEMA TRIBUTÁRIO E A ECONOMIA 
BRASILEIRA 

Dia 7-6-84- quinta- 14h30min 
Conferencista: • Carlos Lessa 

Professor da Universidade do Rio de 
Janeiro 

Debatedores: • Luiz Carlos Bresser Pereira 
Presidente do BANESPA 
• Helson Braga 

Professor da Universidade do Rio de 
Janeiro - -
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7~AREFORMA TRIBUTARIA 
Dia 8--6-84 sexta - 9h 
Conferencista: e José Ser'ra 

Secretário de Planejamento do Estado 
de São Paulo 

Debatedores: __ e Ricardo Varsano 
Professor da Fundação Getúlio Vargas 
• Eurico Ueda 
Professor da Universidade de São Pau
lo 

8-ANÁLISE COMPARADA DE SISTEMAS TRI
BUTÁRIOS DE DIVERSOS PAÍSES 

Dia 8-6-84- sexta -14h30min 
Conferencista: • Gilberto Ulhoa Canto 
Debatedores: • Cesar Vieira de Rezende 

Secretário~Adjunto da Receita Fede~ 
ral 
• Enrique Garrido 

Assessor da Secretaria da Receita Fe
deral 
• -Sularrlis Dain 
Professora da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro 

COMISSÃO ESPECIAL MISTA. 

Criada através do Requerimento nt 712, de 
1983-CN, destinada a programar comemorações pe-o 
la passagem dos centelllirios da Proclamaçio daRe
pública e da Primeira Carta Repóbllc:ana oo l'als-

1!Reuniio, realizada 
em 15 de setembro de 1983 

As quinze horas e quarenta minutos do dia quinze 
de setembro de mil novecentos e oitenta e tr!s, na 
Sala de Reuniões da Comissão de Economia, presentes 
os Senhores Senadores Aderbal Jurema, João Calmou, 
Eunice Michiles, Marco Maciel, Roberto Campos, Gas

. tão Müller, Pedro Simon, Hélio Gueiros e Deputados 
Bonifácio de Andrada, Guida Moesch, João Gilberto, 
Virgildásio de Senna~ reúne~se a Comissão Especial 
Mista, destinada a programar comemorações pela pas
sagem dos Centenários da Proclamação da República 
e da Primeira Carta Republicana no País. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Senhores Senadores Luiz Viana, Luiz Cavalcante, Fer
nando Henrique Cardoso e Deputados João Faustino, 
Rita Furtado, Tarcísio Burity, Israel Dias--Novaes, Gas
tone Rigbi, Bete Mendes e Bocayuva Cunha. 

De acordo coin o preCeito regimental, assume a presi
dl!ncia o Senhor Senador Aderbal Jurema que declara 
instalada a Comissão. Em seguida, esclarece que irá 
proceder a eleição do Presidente e Vice-Presidente. Dis
tribuídas as cédulas, o Senhor Presidente convida o 
Senador Hélio Gueiros para funcionar como escruti
nador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Marco Madel.. .. . .. . . . . . . . .. .. .•. ... ... 11 votos 
Em branco ............................................. - 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
SenadorGastãoMüller .......................•..• 11 votos 
Em branco............................................. 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente 
e Vice-Presidente, os Senhores Senadores Marco Ma
ciel e Gastão Müller. 

Em seguida, o Senhor Senador Marco Maciel a&ra
dece em nome do Senador Gastão Müller e no seu 
próprio a honra com que foram distinguidos e designa 
o Senhor Deputado Banifácio de Andrade para relatar 
a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar eu, Nadir Rocha Gomes, Assistente 
da Comi~ão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente e irá ã publica;ã~ .. 
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COMISSÃO ESPECIAL MISTA 

Cr1ada atravéS do Requerimento nt 712, de 
1983-CN, destinada a programar comemorações pe
la passagem dos centenários da Proclamação daRe
p6.bUca e da primeira carta RepubHcana no País. 

2~ Reunião, realizada 
em 7 de setembro de 1986 

Aos dezessete dias do mês de setembro de mil nove
centos e oitenta e seis, às dezessete horas, na Sala de 
Reuniões da Comissão de Economia, presentes os Se
nhores Senadores Nivaldo Machado, Amir Gaudêncio, 
Lourival Baptista, Luiz Viana, Roberto Campos, Ama
ral Peixoto, Gastão Müller, Fernando Henrique Cardo
so, Hélio Gueiros e os Senhores Deputados João Gil
berto~ Gastone Righi e a Senhora Deputada Bete Men-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

des, reúne-se a Comissão Especial Mista, criada através 
do Requerimento n'? 712, de 1983-CN, "destinada a 
programar comemorações pela passagem dos centená~ 
rios da Proclamação da República e da Primeira Carta 
Republicana no País. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Senhores Senadores João Calmon e Pedro Simon e os 
Senhores Deputados: Bonifácio de Andrada, Guido 
Moeschi, João Faustino, Tarcisio Buriti, Israel Dias~ 
Novaes, Vigildásio de Senna, Bocayuva Cunha e a Se
nhora Deputado Rita Furtado. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior 
que, -em seguida, é dada como aprovada. 

São abertos os trabalhos pelo Senhor Senãdor Gastão 
Müller, Vice-Presidente no exercício da presidência, 
que esclarece ser a presente reunião objeto da eleição 
do Presidente, tendo em vista a vacância do cargo pelo 
afastamento do Senhor Senador Marco Maciel. 

Sábado 6~ ~007 

Em seguida, o Senhor Presidente comunk; q~~ irá 
proceder a eleição do Presidente. DistribuídãS a!S cédu
las, o Senhor Senador Gastão MüUer convida o Senador 
Luiz Viana para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
SenadorLourival Baptista ....................... 11 votos 
Em branco .......................................... ~. 1 votos 
É declarado eleito Presidente o Senhor Senador Leu

rival Baptista que ao assumir o cargo agradece a honra 
com que foi destinguido. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
e, para constar eu, José Augusto Panisset Santana, assis
te~te da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação 

Republicar por ter saído com incorrcçóes no DCN II, de 23--9·86. 


